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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-44

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10430

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 1

5

3

0

8

2

94 / 2

14

8

0

22

3

94 / 3

0

1

0

1

4

94 / 4

1

2

0

3

5

94 / 5

0

2

0

2

6

94 / 6

0

2

0

2

7

94 / 7

1

0

0

1

8

94 / 8

2

1

0

3

9

94 / 9

1

2

0

3

10

94 / 10

2

0

0

2

11

94 / 12

0

1

0

1

12

94 / 13

1

1

0

2

13

94 / 15

0

1

0

1

14

94 / 16

1

2

0

3

15

94 / 17

0

1

0

1

16

94 / 18

0

1

0

1

17

94 / 19

2

0

0

2

18

94 / 32

1

1

0

2

19

94 / 39

1

0

0

1

20

94 / 42

0

1

0

1

21

94 / 45

0

1

0

1

22

94 / 46

1

0

0

1

23

94 / 47

0

1

0

1

24

94 / 53

1

1

0

2

25

94 / 54

3

5

0

8

26

94 / 55

8

8

0

16

27

94 / 56

87

92

0

179

28

94 / 57

5

17

0

22

29

94 / 58

7

11

0

18

30

94 / 59

21

18

0

39

31

94 / 60

13

19

0

32

32

94 / 61

391

464

0

855

33

94 / 62

473

502

0

975

34

94 / 63

510

571

0

1,081

35

94 / 64

437

431

0

868

36

94 / 65

49

29

0

78

37

94 / 66

17

17

0

34

38

94 / 67

2

2

0

4

39

94 / 68

13

6

0

19

40

94 / 69

4

1

0

5

41

94 / 70

1

1

0

2

42

94 / 71

2

6

0

8

43

94 / 72

1

1

0

2

44
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0

1

0

1

45

94 / 74

1

0

0

1

46
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5

2

0

7

47
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3

2

0

5

48
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3

2

0

5

49
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2

3

0

5

50
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3

3

0

6

51
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11

13

0

24

52
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8

4

0

12

53
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23

18

0

41

54

94 / 83

16

13

0

29

55

94 / 84

570

644

1

1,215

56

94 / 85

648

741

0

1,389
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491

490

0

981

58
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282

292

0

574

59
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11

9

0
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20
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0

41

61
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21

32

0

53
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31
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0

62
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470

0

918
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174
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0

343

65
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24

0

38

66
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17

0

29

67
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23

0

38
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17

0

23

69

94 / 98

14

19

0
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16

27

0

43
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26

39

0

65
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0

0

1
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2

1

0

3
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1

3

0

4
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0

1

0

1

76
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1

0

0

1
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1

1

0

2

78

94 / 137

0

2

0

2

79

94 / 138

1

1

0

2

80

94 / 140

1

2

0

3

81

94 / 141

7

8

0

15

82

94 / 143

2

1

0

3

83

94 / 144

0

1

0

1

84

94 / 146

1

0

0

1

85

94 / 150

0

1

0

1

86

94 / 155

0

1

0

1

87
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1

0

0

1
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1

0

0

1

89

94 / 175

1

0

0

1
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1

1

0

2
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1

0

0

1
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1

0

0

1

93

94 / 187

0

2

0

2
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0

1

0

1
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2

0

0

2
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1

0

0

1
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1

0

0

1
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0

2

0

2
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0

1

0

1
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94 / 229

1

0

0

1

101

94 / 232

0

1

0

1

102

94 / 233

1

2

0

3

103

94 / 243

0

1

0

1

104

94 / 245

1

0

0

1

105

95 / 4

1

2

0

3

106

95 / 5

2

0

0

2

107

95 / 6

1

0

0

1

108

95 / 10

1

2

0

3

109

95 / 18

1

1

0

2

110

95 / 40

0

1

0

1

111

95 / 61

0

1

0

1

112

95 / 62

0

1

0

1

113

95 / 63

0

3

0

3

114

95 / 65

2

1

0

3

115

95 / 71

1

0

0

1

116

95 / 72

1

1

0

2

117

95 / 75

2

3

0

5

118

95 / 84

1

0

0

1

119

95 / 85

0

2

0

2

120

95 / 87

1

0

0

1

121

95 / 120

1

0

0

1

122

95 / 128

0

1

0

1

123

95 / 154

1

1

0

2

124

95 / 155

1

2

0

3

125

95 / 166

2

2

0

4

126

95 / 179

4

4

0

8

127

95 / 202

1

0

0

1

128

1,094 / 66

1

0

0

1

129

1,094 / 72

1

2

0

3

130

1,094 / 73

0

1

0

1

131

1,094 / 74

1

2

0

3

132

1,094 / 93

1

0

0

1

133

1,094 / 95

1

2

0

3

134

1,094 / 96

1

1

0

2

135

1,094 / 98

0

1

0

1

136

1,094 / 100

0

1

0

1

137

1,094 / 104

1

0

0

1

138

1,094 / 105

2

1

0

3

5,016

5,433

1

10,450

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

5793 NDX1156918
పపరర: వరలకకక మమరగగసడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-86/265

భరస : వనసకట రమణ మమరగగసడడ
ఇసటట ననస:21-18-943
వయససస:36
లస: ససస స
5796 NDX2981843
పపరర: హరరకకషష బబటటరరదద

94-86/1037

5797 AP151010219236
పపరర: శకనవరసరరవప యసపరరల

94-86/270

5800 NDX2991834
పపరర: ససచరరత కలపరపల
తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:21-18-948
వయససస:21
లస: ససస స

94-86/272
5802 AP151010219009
పపరర: హనసమసతవనసకట కకటటశసరరరవప
దదవరపలర
తసడడ:డ శకరరమమలల దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-18-948
వయససస:40
లస: పప

5803 NDX2973535
పపరర: ససజత కలపరపల
తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:21-18/948
వయససస:18
లస: పప

5805 NDX2050813
పపరర: వనసకట సరసమ ససరస

5806 AP151010219016
పపరర: వనసకటటశసరరర అలర డడ

94-86/274

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ లలట ససరస
ఇసటట ననస:21-18-949
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ అలర డడ
ఇసటట ననస:21-18-949
వయససస:77
లస: పప

5808 NDX1164078
పపరర: వవసకట సరసమ ససరస

5809 JBV3257920
పపరర: ససత పలర క

94-87/752

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససరస
ఇసటట ననస:21-18-949
వయససస:53
లస: పప

భరస : రవ కలమమర దదవరశశటట
ఇసటట ననస:21-18-952
వయససస:29
లస: ససస స
5814 JBV3707122
పపరర: లకడక ఆలపరటట

94-86/281

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరరక
ఇసటట ననస:21-18-954
వయససస:46
లస: ససస స

94-64/806

5815 JBV3707106
పపరర: వనసకరయమక శకపత

94-86/284

5818 NDX0862508
పపరర: శకపత సతఖననరరయణ

94-86/1036

5821 NDX0335919
పపరర: వనసకట ససవరష లకడక గరరక
భరస : వజయ కలమమర గరరక
ఇసటట ననస:21-18-954
వయససస:47
లస: ససస స

94-86/269

5801 AP151010222071
పపరర: వనజజకడ దదవరపలర

94-86/271

5804 AP151010222003
పపరర: వనసకరయమక అలర డడ

94-86/273

భరస : వనసకటటశసరరర అలర డడ
ఇసటట ననస:21-18-949
వయససస:67
లస: ససస స
94-86/275

5807 NDX2077577
పపరర: పదనకవత ససరస

94-87/751

భరస : వనసకట సరసమ ససరస
ఇసటట ననస:21-18-949
వయససస:49
లస: ససస స
94-86/276

5810 JBV3254117
పపరర: శరసబయఖ పలర క

94-86/277

తసడడ:డ ససబబబరరవప పలర క
ఇసటట ననస:21-18-950
వయససస:57
లస: పప
94-86/279

5813 NDX1556929
పపరర: హససనన శకపత

94-86/280

భరస : వజయ శకపత
ఇసటట ననస:21-18-953
వయససస:31
లస: ససస స
94-86/282

5816 NDX2429116
పపరర: అజయ కలమమర శకపత

94-86/283

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శకపత
ఇసటట ననస:21-18-953
వయససస:30
లస: పప
94-87/753

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:21-18-953
వయససస:65
లస: పప
94-86/286

5798 NDX0335729
పపరర: సరసబయఖ యసపరరల

భరస : శకరరమమలల దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-18-948
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ శకపత
ఇసటట ననస:21-18-953
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శకపత
ఇసటట ననస:21-18-953
వయససస:33
లస: పప
5820 NDX0335901
పపరర: మమధవ గరరక

5812 NDX1860338
పపరర: రవ కలమమర దదవరశశటట

94-86/267

తసడడ:డ వరరసరసమ యసపరరల
ఇసటట ననస:21-18-945
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతతస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:21-18-952
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:21-18-953
వయససస:38
లస: ససస స
5817 JBV3707114
పపరర: వజయకలమమర శకపత

94-86/268

భరస : సరసబశవరరవప పలర క
ఇసటట ననస:21-18-950
వయససస:50
లస: ససస స
94-86/278

5795 NDX1156900
పపరర: వనసకట రమణ మమరగగసడడ

తసడడ:డ కకటయఖ మమరగగసడడ
ఇసటట ననస:21-18-943
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ యసపరరల
ఇసటట ననస:21-18-945
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ససపత
ఇసటట ననస:21-18-946
వయససస:40
లస: పప

5811 NDX1860304
పపరర: వనసకట లకడక దదవరశశటట

94-86/266

భరస : కకటయఖ మమరగగసడడ
ఇసటట ననస:21-18-943
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-18-944
వయససస:43
లస: పప
5799 NDX0335794
పపరర: మమతస యఖ ససపత

5794 NDX1557133
పపరర: శశషమక మమరగగసడడ

5819 NDX2393882
పపరర: మమనస లకడక మకణనళన గరరక

94-86/285

తసడడ:డ వనసకట వజయ కలమమర గరరక
ఇసటట ననస:21-18-954
వయససస:23
లస: ససస స
94-86/287

5822 NDX0335885
పపరర: లకడక గరరక

94-86/288

భరస : సతఖననరరయణ గరరక
ఇసటట ననస:21-18-954
వయససస:68
లస: ససస స
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5823 NDX0335992
పపరర: వనసకట వజయ కలమమర గరరక

94-86/289

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరరక
ఇసటట ననస:21-18-954
వయససస:53
లస: పప
5826 NDX3003308
పపరర: వజయలకడక బమషర

94-64/807

94-63/478

94-63/481

94-63/484

94-63/487

94-63/490

94-86/1055

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-19-111
వయససస:34
లస: పప
5847 NDX3089695
పపరర: లలత కలమమరర గమడదడటట

94-87/1464

భరస : ససతనరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-400
వయససస:51
లస: ససస స
5850 NDX2267714
పపరర: ధరమమరరవ తతసడడపప

5833 NDX1866799
పపరర: ససధనకర కకటట

5836 NDX1866807
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కకటట

5839 AP151010204366
పపరర: శసకర రరవప కకటట

5842 NDX0056879
పపరర: కకషష కకటట

94-63/482

తసడడ:డ వనసకటలకకకనరసససహరరవ తతసడడపప
ఇసటట ననస:21-19-901/1
వయససస:48
లస: పప

5831 AP151010210327
పపరర: రరమకకషషమక కకటట

5834 NDX0057372
పపరర: దసరరర పడసరద కకటట

94-63/485

94-63/486

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:40
లస: పప
94-63/488

5840 AP151010204329
పపరర: గగపస కకటట

94-63/489

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:58
లస: పప
94-63/491

5843 NDX2295939
పపరర: జకకర హహసపసన షపక
తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:21-19-103
వయససస:21
లస: పప

94-87/1455
5845 NDX3139862
పపరర: వనసకట తరరమల ననగరసదడ బబబమ
కకలమరర
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-114
వయససస:20
లస: పప

5846 NDX2594414
పపరర: శవరరమకకషష చటటకకన
తసడడ:డ వనసకటరరవప చటటకకన
ఇసటట ననస:21-19-146
వయససస:36
లస: పప

5848 JBV3706306
పపరర: హరరక తతసడడపప

5849 NDX1130327
పపరర: కకషష మహన తతసడడపప

తసడడ:డ శసకర రరవప మమతడ
ఇసటట ననస:21-19-949
వయససస:39
లస: పప

94-63/480

94-63/483

5837 AP151010204330
పపరర: పపరష శసకరరవపకకటట

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:66
లస: పప

5851 NDX1769100
పపరర: రరమ కకషష మమతడ

94-87/1454

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:30
లస: పప

94-86/290

తసడడ:డ ధరరకరరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:21-19-901/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-86/292

5828 NDX2868784
పపరర: రజన పప తసశశటట

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:58
లస: పప
5844 NDX3147535
పపరర: సదనశవరరవప పససపపలలటట

94-63/479

తసడడ:డ గగపరల కకషష కకటట
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:44
లస: పప
5841 AP151010204253
పపరర: ననగరశసర రరవప కకటట

5830 NDX1866815
పపరర: అదద లకడక కకటట

94-87/755

భరస : చన మమలకకసడయఖ పప తస శశటట
ఇసటట ననస:21-19-11-39
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష కకటట
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష కకటట
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:33
లస: పప
5838 NDX0704817
పపరర: వనసకటబడమయఖ కకటట

94-87/756

భరస : పపరష శసకర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:55
లస: ససస స
5835 NDX1931287
పపరర: వవణమ బబబమ కకటట

5827 NDX2518900
పపరర: అనసష దసడ

5825 NDX2296614
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:21-19
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సగరర రరడడడ దసడ
ఇసటట ననస:21-19-11-36
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససధనకర కకటట
ఇసటట ననస:21-19-99
వయససస:32
లస: ససస స
5832 AP151010210326
పపరర: పరరసత కకటట

94-87/754

తసడడ:డ వనసకట వజయకలమమర గరరక
ఇసటట ననస:21-18-954
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడకరశ రరడడడ బమషర
ఇసటట ననస:21-19-10/77
వయససస:58
లస: ససస స
5829 NDX1866831
పపరర: హహమ లత కకటట

5824 NDX1740753
పపరర: జసససత గరరక

94-63/492

94-83/468

94-86/291

తసడడ:డ ధరరకరరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:21-19-901/1
వయససస:29
లస: పప
94-87/757

5852 NDX3094729
పపరర: కరరమమలర సయఖద

94-63/934

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:21-19-956
వయససస:54
లస: పప
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94-87/758

తసడడ:డ బబల రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:21-19-956
వయససస:24
లస: పప
5856 NDX2275774
పపరర: వరలకడక ఏలలరర

5862 NDX1334168
పపరర: హరరత శక కకట

94-87/761

94-87/1312

94-63/493

94-63/496

94-63/935

94-63/501

భరస : సరసలన�
ఇసటట ననస:21-19-968
వయససస:39
లస: ససస స

94-63/494

5866 NDX0972695
పపరర: మరరయమక కకమరరల

5869 NDX2105246
పపరర: జజఖతసతదదవ కనసమమరర

5872 AP151010210043
పపరర: అనససరఖమక మటటటపపడడ

94-63/504

5875 NDX0405266
పపరర: ఏలయమ� మటటటపపడడ�

94-63/497

5878 NDX2706356
పపరర: మమరర ససనత మటటపపడక

94-63/499

5881 JBV2380525
పపరర: కలమమరర కకరరటటపరటట
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-19-968
వయససస:58
లస: ససస స

94-140/589

5864 NDX1334176
పపరర: సతఖదదవ కకట

94-63/495

5867 NDX0972778
పపరర: శకనవరసరరవప కకమరరల

94-63/498

5870 NDX0405209
పపరర: పడమలమ నసతకకయ�

94-63/500

భరస : పడహరదసకరరస�
ఇసటట ననస:21-19-963
వయససస:50
లస: ససస స
94-63/502

5873 JBV2370187
పపరర: నరరసదడ మటటటపపడడ

94-63/503

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:34
లస: పప
94-63/505

5876 AP151010204109
పపరర: రమమష బబబమ మటటటపపడడ

94-63/506

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:41
లస: పప
94-63/847

భరస : రమమశ మటటపపడక
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:33
లస: ససస స
94-63/508

5861 NDX2873065
పపరర: ససపపరష లకడక నరరమమలమ

తసడడ:డ యమకకబమ
ఇసటట ననస:21-19-961/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస�
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:35
లస: పప
94-63/846

94-87/763

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:21-19-961
వయససస:26
లస: పప

భరస : దదవదననస
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస మటటపపడక
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:38
లస: పప
5880 NDX0405308
పపరర: మమరరలత కలసటట�

5863 NDX0405159
పపరర: ననగరసదడస కకట�

5858 NDX2275782
పపరర: వనసకట అపరపరరవప ఏలలరర

భరస : చనత ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-19-960
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకరణ బబబమ కనసమమరర
ఇసటట ననస:21-19-963
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:34
లస: పప
5877 NDX2706315
పపరర: రమమశ మటటపపడక

94-98/645

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-19-961/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:21-19-966
వయససస:55
లస: ససస స
5874 JBV2370195
పపరర: మషపబబబమ మటటటపపడడ

5860 NDX2923233
పపరర: చన ససబబరరవప నరర మలర

94-87/760

తసడడ:డ కకటయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:21-19-960
వయససస:52
లస: పప

భరస : వజయమయమమర�
ఇసటట ననస:21-19-961
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమరఅలమ
ఇసటట ననస:21-19-961/1
వయససస:18
లస: ససస స
5871 JBV2380335
పపరర: ససతతషస మటటటపపడడ

94-87/762

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:21-19-960
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-19-961
వయససస:51
లస: పప
5868 NDX3068178
పపరర: దయమననబబర ససస కకమరఅలమ

5857 NDX2001808
పపరర: శకనవరస ఏలలరర

5855 NDX1740969
పపరర: ననగవనసకట రరధదక తనడదపఅల

భరస : సతష బబబమ తనడదపఅల
ఇసటట ననస:21-19-958
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరప రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:21-19-960
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:21-19-961
వయససస:28
లస: ససస స
5865 JBV2370021
పపరర: వజయమయమమర� కకట�

94-87/759

తసడడ:డ వరరసజనవయ రరడడడ రరడడడస
ఇసటట ననస:21-19-956
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట అపరపరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:21-19-960
వయససస:51
లస: ససస స
5859 NDX2586071
పపరర: వనసకట సరయరరస మణణదదప
కలమమర నరరమళళ
తసడడ:డ చన ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-19-960
వయససస:19
లస: పప

5854 NDX1621193
పపరర: మటబట రరడడడ రరడడడస

5879 NDX0789081
పపరర: ఆలలఖఖ కర

94-63/507

తసడడ:డ వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:21-19-968
వయససస:32
లస: ససస స
94-63/509

5882 JBV2370781
పపరర: వదనఖసరగర� కకరరటపరటట�

94-63/510

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:21-19-968
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: కకరరటటపరటట రమమష
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94-63/511

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-19-968
వయససస:35
లస: పప
5886 AP151010210198
పపరర: హహలలనమక కనసమమరర

94-63/512

94-63/515

94-63/936

94-63/939

5898 NDX3072212
పపరర: లమవణఖ కనపరల

94-63/942

Deleted

భరస : బబలమజ కనపరల
ఇసటట ననస:21-19-975
వయససస:28
లస: ససస స
94-63/519

94-63/523

94-63/937

5896 NDX3065877
పపరర: బబలమజ కనపరల

94-63/940

తసడడ:డ దదవదనసస కనపరల
ఇసటట ననస:21-19-975
వయససస:34
లస: పప

5902 AP151010210090
పపరర: నవనమక ససదదపలర

5905 AP151010204084
పపరర: రవసదడబబబమ ససదదపలర

94-63/526

5908 AP151010210225
పపరర: వజయకలమమరర ససదదపలర

94-63/517

5911 NDX0075168
పపరర: రరజరశసరర కళళళవరపప
తసడడ:డ వవణమగగపరల
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:30
లస: ససస స

5891 NDX2982742
పపరర: ననగ తడవవణణ శరరగరరర

94-87/1465

5894 NDX3197480
పపరర: కనపరల మరరయమక
మరరయమక
భరస : కనపరల దదవదనసస దదవదనసస
ఇసటట ననస:21-19-975
వయససస:53
లస: ససస స

94-63/938

5897 NDX3187374
పపరర: కనపరల బబలమజ బబలమజ

94-63/941

5900 NDX0357632
పపరర: ఉదయ శక ససదదపలర

94-63/518

తసడడ:డ రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:30
లస: ససస స
94-63/520

5903 NDX0349555
పపరర: ఉదయ కకరణ ససదదపలర

94-63/522

తసడడ:డ రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:30
లస: పప
94-63/524

5906 AP151010204070
పపరర: నరకలబబబమ ససదదపలర

94-63/525

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:53
లస: పప
94-63/527

భరస : రమమషరబబమ
ఇసటట ననస:21-19-978
వయససస:53
లస: ససస స
94-63/529

94-63/514

తసడడ:డ కనపరల దదవదనసస దదవదనసస
ఇసటట ననస:21-19-975
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరకల బబబమ ససదదపలర
ఇసటట ననస:21-19-978
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:25
లస: ససస స

5893 NDX3195120
పపరర: కనపరల మరరయమక
మరరయమక
భరస : కనపరల దదవదనసస దదవదనసస
ఇసటట ననస:21-19-975
వయససస:53
లస: ససస స

5899 NDX1834580
పపరర: తదజశసన ససదదపలర

5888 NDX0405126
పపరర: ఎలజబబత బసడడపలర

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:21-19-973
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:32
లస: పప

5910 NDX2033215
పపరర: కళళఖణణ ఓతతరర

94-63/516

తసడడ:డ నరకల బబబమ ససదదపలర
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబమ
ఇసటట ననస:21-19-977
వయససస:42
లస: ససస స

5907 JBV2380590
పపరర: ససహససన దసపరటట

5890 AP151010204256
పపరర: నసదకలమమర పరలలటట

94-137/645

భరస : నసదకలమమర పపలలటట
ఇసటట ననస:21-19-972
వయససస:42
లస: ససస స

Deleted

5895 NDX3198264
పపరర: కనపరల మరరయమక
మరరయమక
భరస : కనపరల దదవదనసస దదవదనసస
ఇసటట ననస:21-19-975
వయససస:53
లస: ససస స

5904 NDX0893966
పపరర: వసశ ఉజసల

94-63/513

తసడడ:డ శరసతకలమమర
ఇసటట ననస:21-19-972
వయససస:47
లస: పప

భరస : దదవదనసస కనపరల
ఇసటట ననస:21-19-975
వయససస:54
లస: ససస స

5901 NDX0032300
పపరర: ససవరష ససదదపలర

5887 AP151010204001
పపరర: పడకరశరరవప కనసమమరర

5885 NDX3217494
పపరర: లలత జరరరగర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-19-970
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-19-971
వయససస:82
లస: పప

భరస : శరసతకలమమర
ఇసటట ననస:21-19-972
వయససస:71
లస: ససస స
5892 NDX3066164
పపరర: మరరయమక కనపరల

94-86/1069

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-970
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:21-19-971
వయససస:78
లస: ససస స
5889 AP151010210189
పపరర: ఎసపస రరరరణణ పరలలటట

5884 NDX2981934
పపరర: కకటటశసరమక జజరరగర

5909 AP151010204083
పపరర: రమమష బబబమ ససదదపలర

94-63/528

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-19-978
వయససస:60
లస: పప
94-63/530

5912 NDX2033199
పపరర: ఉమమ మహహశసరర ఓతతరర

94-63/531

భరస : ఆసజనవయమలల ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:43
లస: ససస స
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5913 NDX0972638
పపరర: ససబబమక ఛమలదదననత

94-63/532

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:64
లస: ససస స
5916 NDX0972612
పపరర: ససబబబరరవప చమలదదననత

94-63/535

94-63/537

94-62/656

94-86/1071

94-86/1073

94-87/1467

తసడడ:డ వనసకటసరసమ రరచమలర
ఇసటట ననస:21-19-983
వయససస:58
లస: పప
5934 NDX2973584
పపరర: గగపస జననరరన రరడడడ కరసరణణ

94-87/1468

తసడడ:డ జజజ రరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:21-19-988
వయససస:27
లస: పప

94-62/759

5926 NDX2868198
పపరర: ససపసడయనరఅల మరస

5929 NDX2777423
పపరర: ననగ సరయ దసరర మమధసరర
యయచసరర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:21-19-982
వయససస:18
లస: ససస స
5932 NDX2933687
పపరర: ననగమణణ రరచమలర

5935 NDX2150977
పపరర: లకడక ననగరరణణ కరరసన

94-86/1074

5938 NDX2872869
పపరర: భబరత కలచపపడడ

94-87/1466

5941 NDX1296573
పపరర: మమరళధర పప నసగమపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-989
వయససస:49
లస: పప

5921 AP151010204143
పపరర: పపషపరరజ గమజరరర పపడడ

94-63/539

5924 NDX3003381
పపరర: పదక కకట

94-85/1273

5927 NDX2984300
పపరర: ససబబరరవప కకతస మమసస

94-86/1072

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-19-981
వయససస:49
లస: పప
94-93/1527

5930 NDX2778777
పపరర: ననగమణణ రరచమలర

94-84/970

భరస : వనసకటససబబరరవప రరచమలర
ఇసటట ననస:21-19-983
వయససస:53
లస: ససస స
94-84/971

5933 NDX1824557
పపరర: శకవలర గమగరరలస

94-87/764

భరస : వనసకటటశసర రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:21-19-984
వయససస:62
లస: ససస స
94-88/353

5936 NDX2494623
పపరర: గగపస జననరదన రరడడడ కరరసరన

94-93/1231

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-987
వయససస:21
లస: పప
94-86/1075

భరస : ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-988
వయససస:44
లస: ససస స
94-87/765

94-63/536

భరస : రమమరరవప కరశ కకట
ఇసటట ననస:21-19-980/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససవరరడడడ కరరసన
ఇసటట ననస:21-19-987
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:21-19-988
వయససస:48
లస: పప
5940 NDX1767823
పపరర: రరజశశకర రరడడడ తషమక

5923 NDX2572006
పపరర: సరయ ససరరప మరస

5918 NDX1334150
పపరర: పదదకన కలపరపల

తసడడ:డ పరస జజఖత
ఇసటట ననస:21-19-980
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-19-984
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-19-987
వయససస:20
లస: పప
5937 NDX2817492
పపరర: ననగరశసర రరవప కలచపపడడ

94-63/538

తసడడ:డ ననగరరరరన సరగర మమరస
ఇసటట ననస:21-19-980/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:21-19-982
వయససస:37
లస: ససస స
5931 NDX2856565
పపరర: వనసకటససబబరరవప రరచమలర

5920 NDX1122902
పపరర: కకకషటఫర సలలమన గమజరరర పపడడ

94-63/534

భరస : డదవడ బబన గమరరయన
ఇసటట ననస:21-19-980
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరనసరగర మరస
ఇసటట ననస:21-19-980/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:21-19-980/1
వయససస:48
లస: పప
5928 NDX3117082
పపరర: వజయ లకడక యయచసరర

94-86/1070

తసడడ:డ పపషపరరజ
ఇసటట ననస:21-19-980
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన సరగర మమరస
ఇసటట ననస:21-19-980/1
వయససస:20
లస: పప
5925 NDX2991172
పపరర: కరశ రమమరరవప కకట

5917 NDX3159662
పపరర: ససబమబలల గజరలకకసడ

5915 AP151010204133
పపరర: దదవదననస కనపరల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: ససబమబలల గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పపషపరరజ
ఇసటట ననస:21-19-980
వయససస:61
లస: ససస స
5922 NDX2538064
పపరర: సరయ ససరరప మమరస

94-63/533

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:21-19-979
వయససస:74
లస: పప
5919 AP151010210109
పపరర: ఎలజబత అలర స

5914 NDX2033223
పపరర: జగదదష ఓతతరర

5939 NDX2816981
పపరర: శశకకరణ కలచపపడడ

94-86/1076

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-988
వయససస:21
లస: పప
94-87/766

5942 JBV2380012
పపరర: లకడక ససజజత చనగసటట

94-63/540

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-990
వయససస:48
లస: ససస స

Page 9 of 353

5943 NDX1123181
పపరర: సరమమమజఖమక చనగసటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-63/541

భరస : శకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-990
వయససస:83
లస: ససస స
5946 NDX2912186
పపరర: ఠరరరనకలమమర రరడడడ కరసరణణ

94-84/972

94-86/1077

94-87/1470

94-87/771

94-62/832

94-62/1025

94-86/1038

భరస : ననగరశసర రరవప గగపసదదసస
ఇసటట ననస:21-19-1015
వయససస:44
లస: ససస స

5956 NDX3079662
పపరర: జకకర హహసపన షపక

5959 NDX3037785
పపరర: ననగ జజఖత ససగస

5962 NDX3093507
పపరర: రరఢ రరణణ భవనస

5965 NDX2023463
పపరర: శరసతకలమమరర పపరరల

94-61/1111

5968 NDX2883916
పపరర: రరస బబబమ కడవ కలదసరర

94-84/964

5971 NDX1822817
పపరర: ఉదయ రరజ గగపసదదసస
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప గగపసదదసస
ఇసటట ననస:21-19-1015
వయససస:27
లస: పప

5951 NDX2739340
పపరర: దదవఖ వసగల

94-87/1469

5954 NDX2884344
పపరర: నరకల మమకల

94-63/931

5957 NDX3081361
పపరర: కరరశరక షపక

94-84/965

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:21-19-1003
వయససస:18
లస: ససస స
94-62/833

5960 NDX3037991
పపరర: ససజవ రరడడడ ససగస

94-65/878

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:21-19-1005
వయససస:34
లస: పప
94-63/932

5963 NDX1741108
పపరర: అశసన కలమమర గసగరశశటట

94-87/772

తసడడ:డ వనసకనత బబబమ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1008
వయససస:26
లస: పప
94-87/773

5966 NDX3183175
పపరర: వనత రరడడడ గరదడ

94-87/1426

భరస : వసశ వరర న రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:21-19-1009
వయససస:22
లస: ససస స
94-62/834

తసడడ:డ కకమల ననథ కడవ కలదసరర
ఇసటట ననస:21-19-1010
వయససస:43
లస: పప
94-87/775

94-64/808

భరస : శశరర రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:21-19-1002
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస పపరరల
ఇసటట ననస:21-19-1009
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : కకమల ననథ కడవకలదసరర
ఇసటట ననస:21-19-1010
వయససస:43
లస: ససస స
5970 NDX1824227
పపరర: గరరరజ గగపసదదసస

94-87/770

భరస : వనసకట ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1007
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వషష
ష వరరన రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:21-19-1009
వయససస:22
లస: ససస స
5967 NDX2800159
పపరర: కకషష వవణణ కడవ కలదసరర

5953 NDX1125459
పపరర: సపజనఖ కర

5948 NDX2984516
పపరర: పరసడడరసగడడ వపపరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-999
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:21-19-1005
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప రరరరఖణయసదస
ఇసటట ననస:21-19-1005/1
వయససస:64
లస: పప
5964 NDX3183118
పపరర: వనత రరడడడ గరదడ

94-87/769

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:21-19-1003
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:21-19-1005
వయససస:49
లస: ససస స
5961 NDX3255999
పపరర: చసదడశశఖర రరరరఖణయసదస

5950 NDX1740977
పపరర: నసరర షపక

94-87/768

తసడడ:డ నరసససహస వపపరర
ఇసటట ననస:21-19-999
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కర
ఇసటట ననస:21-19-1000
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : అసజమక మమక
ఇసటట ననస:21-19-1002
వయససస:35
లస: పప
5958 NDX3038015
పపరర: పడభబవత ససగస

94-64/927

భరస : అబమదల ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:21-19-999
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-999
వయససస:18
లస: ససస స
5955 NDX0596205
పపరర: ననగరరరడడడ మమక

5947 NDX3249828
పపరర: సపజనఖ కకటట

5945 NDX2403970
పపరర: శక రరమ మమరరస వవలలపరర

తసడడ:డ రరమకకటట వవలలపరర
ఇసటట ననస:21-19-993
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ కకటట
ఇసటట ననస:21-19-997
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప వపరపరరప
ఇసటట ననస:21-19-999
వయససస:65
లస: ససస స
5952 NDX2739332
పపరర: సపమఖ వసగల

94-87/767

భరస : శక రరమ మమరరస వవలలపరర
ఇసటట ననస:21-19-993
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరమ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-19-994
వయససస:21
లస: పప
5949 NDX2991339
పపరర: బబలసరగజన దదవ వపరపరరప

5944 NDX2403962
పపరర: లకడక వవలలపరర

5969 NDX1822809
పపరర: హహమ లత గగపసదదసస

94-87/774

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప గగపసదదసస
ఇసటట ననస:21-19-1015
వయససస:25
లస: ససస స
94-87/776

5972 NDX0813048
పపరర: జర పరరసత

94-62/657

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1017
వయససస:40
లస: ససస స
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5973 AP151010207234
పపరర: కమలమక బబ లర పలర

94-62/658

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1017
వయససస:77
లస: ససస స
5976 NDX0814608
పపరర: జర శకనవరస రరవప

94-62/661

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:21-19-1017
వయససస:45
లస: పప
5979 NDX2009646
పపరర: లకడక పసడయమసక ననదడసడర

94-62/663

94-62/666

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:64
లస: ససస స
5988 NDX1807710
పపరర: ససబబబ రరడడడ తమక

94-62/672

94-62/837

94-62/840

భరస : కగవహర
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:52
లస: ససస స

94-62/664

5983 NDX2009620
పపరర: సరసబశవ రరవప ననదడసడర

5986 NDX1737842
పపరర: మణణకరసత రరడడడ తమక

5989 NDX1807868
పపరర: సరసబయఖ రరజవరపప

5992 NDX2726289
పపరర: పదనకవత గరలబ

5995 NDX0471474
పపరర: మధవ లత డనక

94-62/676

5998 NDX3013943
పపరర: వజయలకడక వణమకలరర

94-62/667

6001 JBV2374247
పపరర: పపలర మక జదగద
భరస : వనదకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:55
లస: ససస స

5981 NDX1808346
పపరర: చడచతనఖ ననదడసడర

94-62/665

5984 NDX1807777
పపరర: రరమ దదవ తమక

94-62/668

భరస : ససబబబ రరడడ తమక
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:48
లస: ససస స
94-62/670

5987 NDX1240191
పపరర: వరరసజనవయమలల రరజవరపప

94-62/671

తసడడ:డ ససబయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:36
లస: పప
94-62/673

5990 NDX1309301
పపరర: అమరరబష రరససమమ
ద ర

94-62/836

తసడడ:డ గమలమహహదదదన రరససమమ
ద ర
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:44
లస: పప
94-62/838

5993 NDX2726263
పపరర: ననగలకడక గరలబ

94-62/839

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరలబ
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:22
లస: ససస స
94-62/674

5996 NDX0293720
పపరర: వనసకట రమణమక దనక

94-62/675

భరస : సససగరరఏదదద
ఇసటట ననస:21-19-1021
వయససస:65
లస: ససస స
94-91/1260

భరస : పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1021
వయససస:59
లస: ససస స
94-62/678

94-62/835

తసడడ:డ శవయఖ ననదడసడర
ఇసటట ననస:21-19-1018
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సససగర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1021
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ డనకర
ఇసటట ననస:21-19-1021
వయససస:75
లస: పప
6000 JBV2374213
పపరర: శకలకడక పపదద దటట

5980 NDX1068741
పపరర: వజయలకడక ననదడసడర

94-62/660

భరస : పడకరశ రరడడడ బమసర
ఇసటట ననస:21-19-1017
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరలబ
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర బబష రరససమదనర
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:20
లస: ససస స
5997 NDX0287086
పపరర: సససగరరరడడడ డనకర

5978 NDX3039799
పపరర: వజయ లకక బమసర

94-62/662

తసడడ:డ కకటయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:71
లస: పప

భరస : అమర బబష రరససమదనర
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:42
లస: ససస స
5994 NDX2726305
పపరర: రరషక రరససమదనర

5977 NDX0814426
పపరర: జర శకరరమమలల

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ తమక
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:21-19-1019
వయససస:51
లస: పప
5991 NDX2876944
పపరర: నరరరస బబగమమ రరససమదనర

తసడడ:డ శకనవరస రరస పడసరద
ఇసటట ననస:21-19-1017
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ ననదడసడర
ఇసటట ననస:21-19-1018
వయససస:61
లస: పప
94-62/669

5975 NDX1450998
పపరర: మమఘ శరఖమ బబ లమరపలర

తసడడ:డ శకనవరస రరస పడసరద బబ లర పఅల
ఇసటట ననస:21-19-1017
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1018
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1018
వయససస:58
లస: పప
5985 NDX0534685
పపరర: ననగరసదడమక రరచవరపప

94-62/659

తసడడ:డ జమమకల
ఇసటట ననస:21-19-1017
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ననదడసడర
ఇసటట ననస:21-19-1018
వయససస:23
లస: ససస స
5982 NDX1046630
పపరర: శవయఖ ననదడసడర

5974 NDX1737867
పపరర: మణణకసఠ బబ లర పఅల

5999 NDX0171835
పపరర: అసపమక గసపల

94-62/677

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:31
లస: ససస స
94-62/679

6002 JBV2374221
పపరర: ససతనరరవమక ననరరయణద

94-62/680

భరస : జననరర న కకషరషచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:58
లస: ససస స
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94-62/681

భరస : అయఖనత
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:60
లస: ససస స
6006 NDX1240142
పపరర: ఠసదవ కకషష కకశశర పపదదదసటట

94-62/684

తసడడ:డ ఖగరవహర ఇయఖసగరర
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:28
లస: పప
6009 NDX0226951
పపరర: మమరరస గనపరల

94-62/682

94-62/687

6007 NDX0228106
పపరర: కకషష పరరచసరర

94-62/685

6008 NDX0228205
పపరర: పపసడరర కరక అయఖసగరరర
పపదద సటట
తలర : శకలకడక
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:29
లస: పప

94-62/686

94-62/688

6011 JBV2364370
పపరర: ఫకకరపప గసపల

94-62/689

6010 NDX0226902
పపరర: రమమష జసగస
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జసగస
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:31
లస: పప

94-62/690

6013 NDX0471805
పపరర: వనసకటటశసరరర జసగస

6005 NDX0228940
పపరర: శకకరసత జసగస

94-62/683

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జసగస
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:29
లస: పప

తలర : ససతమక
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనత
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:30
లస: పప
6012 JBV2364396
పపరర: హహసపసన గసపల

6004 NDX2255313
పపరర: మహన రసగననధ
అయఖసగరరర పపదద సటట
తసడడ:డ ఖగ వహర పపదద సటట
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనత
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:34
లస: పప
94-62/691

6014 NDX0286757
పపరర: అయఖనత గసపల

94-62/692

తసడడ:డ అయఖనత
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గసగనత
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శరసతనత
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:70
లస: పప

94-62/841
6015 NDX3080983
పపరర: యగరనసద అయఖసగరర
ననరరయణ
తసడడ:డ కకశతరమమచనరరఖలల జననరరన ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:27
లస: పప

94-62/842
6016 NDX3034378
పపరర: యగరనసద అయఖసగరరర
ననరరయణ
తసడడ:డ ననరరయణ జననరర న కకషషమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:26
లస: పప

6017 NDX3079704
పపరర: సపనదరరయ ననరరయణ

భరస : యగరనసద అయఖసగరర ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:24
లస: ససస స

6018 NDX3100542
పపరర: సపసదరఖ ననరరయణ

6019 NDX2998748
పపరర: శవ శసకర రరవప కరవటట

6020 NDX2884013
పపరర: శవ శసకర రరవప కరవటట

94-62/844

భరస : ననరరయణ యగరనసద ఐయమగర
ఇసటట ననస:21-19-1024
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరసమ కరవటట
ఇసటట ననస:21-19-1026
వయససస:65
లస: పప

6021 NDX3198918
పపరర: నవన కలమమర పప సడసరర

6022 NDX1451293
పపరర: కనకమక చదరరడడడ

94-62/847

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పప సడసరర
ఇసటట ననస:21-19-1029
వయససస:21
లస: పప
6024 NDX3032620
పపరర: ససధఖ కకమమకలలరర

94-81/926

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నవబబ తషల
ఇసటట ననస:21-19-1032
వయససస:22
లస: పప

94-62/693

94-62/697

6028 NDX0553339
పపరర: శకనవరసరరవప కర

94-62/695

6031 NDX3034857
పపరర: లమవణఖ నవవబటటలమ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నవవబటటలమ
ఇసటట ననస:21-19-1032
వయససస:19
లస: ససస స

94-62/694

6026 NDX0560433
పపరర: సరమమమజఖస కరరతటట

94-62/696

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1031
వయససస:34
లస: ససస స
94-62/698

తలర : ఆకరససర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1031
వయససస:41
లస: పప
94-62/700

6023 NDX1451400
పపరర: రరమమ రరవప చదరరడడ
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1030
వయససస:66
లస: పప

భరస : జననరర న
ఇసటట ననస:21-19-1031
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అకరయశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1031
వయససస:52
లస: ససస స
6030 NDX2241115
పపరర: ససబబబరరవప నవబబ తషల

6025 NDX0172445
పపరర: శరసత కకమమకలవరరర

94-62/846

తసడడ:డ వరరసరసమ కరవటట
ఇసటట ననస:21-19-1026
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1030
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప కకమమకలలరర
ఇసటట ననస:21-19-1030
వయససస:28
లస: ససస స
6027 AP151010207198
పపరర: పప లలశసరర కరరతటట

94-62/845

94-62/843

6029 AP151010201227
పపరర: అకరయశసర రరవప కరరతటట

94-62/699

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1031
వయససస:60
లస: పప
94-62/848

6032 NDX0228221
పపరర: ససరరష నవబబ తష

94-62/701

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1033
వయససస:34
లస: పప
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6033 AP151010201027
పపరర: శకనవరసరరవప నవబబ తష

94-62/702

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1033
వయససస:55
లస: పప
6036 NDX3034428
పపరర: రమదదవ మకరయన

94-62/851

94-62/704

94-84/966

94-62/706

94-62/709

94-62/712

94-62/856

తసడడ:డ నరసయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:21-19-1040
వయససస:57
లస: పప

6049 NDX0228015
పపరర: కకషప ర కలమమర కటబట

6052 AP151010201496
పపరర: ననగరశసర రరవప కటబట

6055 NDX2723104
పపరర: రరజ అరవసద పపలగస

94-62/714

6058 NDX0226795
పపరర: ససరరష నలర బబ తషల

94-62/707

6061 AP151010201499
పపరర: వనసకటటశసరరర కటబట
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1040
వయససస:82
లస: పప

6041 NDX3026093
పపరర: భబరత ఉదయ

94-62/854

6044 AP151010207331
పపరర: అనత జవరస

94-62/705

6047 AP151010201057
పపరర: ధరరకరరవప జవరస

94-62/708

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1037/1
వయససస:67
లస: పప
94-62/710

6050 NDX0228817
పపరర: అశశక కలమమర కటబట

94-62/711

తలర : కనకదసరర
ఇసటట ననస:21-19-1038
వయససస:38
లస: పప
94-62/713

6053 NDX2723054
పపరర: రవసదడ పడసరద పపలగస

94-62/855

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ పపలగస
ఇసటట ననస:21-19-1039
వయససస:52
లస: పప
94-62/857

6056 NDX2723070
పపరర: శక మమఘన పపలగస

94-62/858

తసడడ:డ రవసదడ పడసరద పపలగస
ఇసటట ననస:21-19-1039
వయససస:22
లస: ససస స
94-62/715

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:21-19-1040
వయససస:34
లస: పప
94-62/717

94-62/703

భరస : ధరకరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1037/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ పడసరద పపలగస
ఇసటట ననస:21-19-1039
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1040
వయససస:34
లస: ససస స
6060 NDX2241362
పపరర: శకనస నలర బబ తషల

94-86/1039

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1038
వయససస:63
లస: పప

భరస : రవసదడ పడసరద పపలగస
ఇసటట ననస:21-19-1039
వయససస:50
లస: ససస స
6057 NDX0938027
పపరర: భబగఖలకడక నలర బబ తషల

6046 AP151010201058
పపరర: అశసనకలమమర జవరస

6038 NDX0173088
పపరర: అనసరరధ నవబబ తష

తలర : భబరత ఉదయ
ఇసటట ననస:21-19-1037
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1038
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1038
వయససస:38
లస: పప
6054 NDX2883999
పపరర: ననగ పడసనత థసలలవర

94-62/853

తసడడ:డ ధరరక రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1037/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1038
వయససస:49
లస: ససస స
6051 NDX0286948
పపరర: వనసకట వజయ కలమమర కటబట

6043 NDX3093044
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకలగటర

94-62/850

భరస : వవణమగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1037
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:21-19-1037
వయససస:46
లస: పప

భరస : ధరకరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1037/1
వయససస:60
లస: ససస స
6048 NDX0293472
పపరర: దసరర మక కటబట

94-62/852

తసడడ:డ కకషష మహన బమసయ
ఇసటట ననస:21-19-1037
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:21-19-1037
వయససస:37
లస: ససస స
6045 AP151010207336
పపరర: శవననగరశసరర జవరస

6037 NDX3034436
పపరర: శశషరదదడ వనసకట అభలమశ మకరయన

6040 NDX3026101
పపరర: కకషష మహన బమసయ

6035 NDX3006582
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకమమకలలరర

తసడడ:డ వరనత కకమమకలలరర
ఇసటట ననస:21-19-1036
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మకరయన
ఇసటట ననస:21-19-1036
వయససస:28
లస: పప

భరస : అశసన కలమమర
ఇసటట ననస:21-19-1037
వయససస:36
లస: ససస స
6042 NDX3053394
పపరర: కకషష పడసనత కకలగటర

94-83/504

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1034
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మకరయన
ఇసటట ననస:21-19-1036
వయససస:36
లస: ససస స
6039 NDX0293530
పపరర: హహమబసదస జవరస

6034 NDX3085727
పపరర: మధవ అనతపరరడడడ

6059 NDX2095140
పపరర: రమణ నలర బబ తషల

94-62/716

తసడడ:డ శకనస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:21-19-1040
వయససస:35
లస: పప
94-62/718

6062 NDX0898585
పపరర: అననతస వససతకలమమరర

94-62/719

భరస : మధసబబబమ
ఇసటట ననస:21-19-1041
వయససస:37
లస: ససస స
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6063 NDX1147891
పపరర: శవకలమమరర గరరకపప గమల

94-62/720

భరస : వవసకట వజయకలమమర కటబట
ఇసటట ననస:21-19-1041
వయససస:39
లస: ససస స
6066 AP151010201405
పపరర: శకనస బలలసస పరటట

94-62/723

94-62/726

94-62/729

94-177/505

94-62/733

94-62/1024

94-86/295

భరస : రమమశ రరడడడ మమనతసగర
ఇసటట ననస:21-19-1074
వయససస:44
లస: ససస స

6076 NDX3165164
పపరర: నరరశ కకసడసరర

6079 NDX0937623
పపరర: శకనవరసరరవప తతకల

6082 NDX0296384
పపరర: లకడక కరరసరన

6085 NDX1731828
పపరర: కరశవ కరలశశటట

94-86/298

6088 NDX2267490
పపరర: బబజ సయఖద

94-177/506

6091 NDX0375972
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కరవటట
తసడడ:డ హహలకరయససర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:21-19-1074
వయససస:47
లస: పప

6071 AP151010207509
పపరర: లకడకరరజఖస రరడడ

94-62/728

6074 AP151010201519
పపరర: రఘరరమ రరడడడ రరడడడ

94-62/731

6077 NDX0171785
పపరర: సతఖవత గరరక

94-62/732

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1045
వయససస:46
లస: ససస స
94-62/734

6080 NDX3254174
పపరర: డనన మననజ ఉపపపలలరర

94-62/1023

తసడడ:డ డదవడ ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:21-19-1046/2
వయససస:48
లస: పప
94-86/293

6083 NDX1557034
పపరర: దనకకయన కరలశశటట

94-86/294

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1073
వయససస:25
లస: ససస స
94-86/296

6086 NDX0255794
పపరర: కకటటశసరరరవప కరలశశటట

94-86/297

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరలశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1073
వయససస:48
లస: పప
94-86/299

తసడడ:డ ససబబన సయఖద
ఇసటట ననస:21-19-1073/1
వయససస:42
లస: పప
94-86/301

94-62/725

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-1042
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1073
వయససస:23
లస: పప

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:21-19-1073/1
వయససస:38
లస: ససస స
6090 NDX2429108
పపరర: రతత కలమమరర మమనతసగర

94-62/730

భరస : చరదజవ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1070
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1073
వయససస:42
లస: ససస స
6087 NDX2267789
పపరర: మసరసన బ సయఖద

6073 AP151010201561
పపరర: రరమ రరడడడ రరడడడ

6068 NDX1450857
పపరర: వనసకట లకడక రరడడ

భరస : రఘమరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1042
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:21-19-1046
వయససస:50
లస: పప

భరస : డనన మననజ ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:21-19-1046/2
వయససస:35
లస: ససస స
6084 NDX0255828
పపరర: లలత కరలశశటట

94-62/727

తసడడ:డ పరమమలల కకసడసరర
ఇసటట ననస:21-19-1043
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1046
వయససస:40
లస: ససస స
6081 NDX3254182
పపరర: ఇసదదరర జజఖత ఉపపపలలరర

6070 NDX0458281
పపరర: మలర శసరర గ�రరకపప గమల

94-62/722

భరస : యమకరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1042
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1042
వయససస:47
లస: పప

భరస : పరమమలల కకసడసరర
ఇసటట ననస:21-19-1043
వయససస:52
లస: ససస స
6078 AP151010207333
పపరర: మసజల కటబట

94-62/724

భరస : పపద అసకయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1042
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘమరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1042
వయససస:35
లస: పప
6075 NDX3188885
పపరర: రతతకలమరర కకసడసరర

6067 NDX0286906
పపరర: సరసబశవ రరవప కటబట

6065 NDX0545855
పపరర: మధసబబబమ అననతస

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1041
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1041
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1042
వయససస:36
లస: ససస స
6072 NDX0471813
పపరర: యమకరసతడడ
డ డడ

94-62/721

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1041
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననత రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1041
వయససస:44
లస: పప
6069 NDX1450840
పపరర: శరరద రరడడడ

6064 AP151010207330
పపరర: రరధనదదవ కటబట

6089 JBV3257375
పపరర: మలలర సవరర కవటట

94-86/300

భరస : వనసకటటససర రరవప కవటట
ఇసటట ననస:21-19-1074
వయససస:36
లస: ససస స
94-86/302

6092 NDX2979615
పపరర: వనసకట ననగ మలర శసర రరవప
కరవటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1074
వయససస:18
లస: పప

94-87/1434
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94-86/303

భరస : శకనవరసరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:21-19-1075
వయససస:37
లస: ససస స
6096 NDX2578219
పపరర: కకటటశసరర కలరరటట

94-80/831

94-86/307

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:49
లస: ససస స
6102 NDX1914564
పపరర: కకషష రరడడడ బబపరతష

94-86/310

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:29
లస: పప
94-86/313

6108 NDX2573145
పపరర: ననగ ఆసజనవయమలల కలరరటట

94-86/951

94-86/1041

తసడడ:డ రవ శసకర రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరఖ రరమ మహన
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:46
లస: ససస స
6120 NDX1284348
పపరర: మననజ రరడడడ పరమమలపరటట
తసడడ:డ నరసస రరడడడ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:25
లస: పప

6101 NDX1556986
పపరర: భమవన తదజ గమదదసటట

94-86/308

94-86/309

తసడడ:డ ససరరఖ రరమ మహన రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరళ వర పడసరద గమదదసటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:28
లస: పప

6103 NDX1926874
పపరర: వనసకటటససర రరడడడ బబపరతష

6104 NDX1130046
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పరటటబసడర

94-86/311

6106 NDX1556978
పపరర: కరళ వర పడసరద గమదదసటట

6109 NDX2576114
పపరర: అరరణ లల కలరరటట

6112 NDX2785780
పపరర: జయలకడక కననతకసటట

6115 NDX0942276
పపరర: ససపత తషలమస

6118 NDX2275964
పపరర: రజన బబ మకరరడడడ

6121 NDX1284322
పపరర: తడననధ రరడడడ పరమమలపరటట
తసడడ:డ నరరస రరడడడ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:28
లస: పప

94-86/312

తసడడ:డ శశషయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:48
లస: పప
94-86/314

6107 NDX2580843
పపరర: నరజవరణణ వసగ

94-86/950

భరస : రవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:50
లస: ససస స
94-86/952

6110 NDX3117264
పపరర: సతఖ దదపసస బ

94-86/1040

భరస : రఘమ వసశ బ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:59
లస: ససస స
94-86/1042

6113 JBV2869634
పపరర: అలవనలల మసగమక కటటకమ

94-86/1207

భరస : జననరర న
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:52
లస: ససస స
94-87/857

6116 NDX1826397
పపరర: దదప మమరర బబదరర

94-87/858

భరస : పపల రసగయఖ బబదరర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:37
లస: ససస స
94-87/860

భరస : చన వనసకట రరడడడ బబ మక రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:53
లస: ససస స
94-87/862

94-86/306

6100 NDX1898271
పపరర: మహన వసశ కకషష వలర సశశటట

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:32
లస: ససస స
94-87/859

6098 NDX1130053
పపరర: శవ రసజన పరటటబసడర
భరస : వనసకటటశసర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబమ కననతకసటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:36
లస: ససస స
94-87/856

94-77/930

తసడడ:డ ససరఖ రరమకహన రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ కననతగసడర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:39
లస: పప

6117 NDX1284686
పపరర: ససధ శక వలర స శశటట

94-86/305

తసడడ:డ చనతబబబయ గమదదసటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ కలరరటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:45
లస: పప

6114 NDX1741330
పపరర: చసదన వసగ

6097 NDX1999152
పపరర: లకడక గరయతడ వలర సశశటట

6095 NDX3082286
పపరర: ఉజసల దటట కలల
ర రర

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చడననత రరడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:47
లస: పప

6105 NDX1264423
పపరర: ససరఖ రరమ మహన రరవప
వలర స శశటట
తసడడ:డ పపదద కరశయ వలర స శశటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:53
లస: పప

6111 NDX2789311
పపరర: రమమశ బబబమ కననతగసడర

94-86/304

తసడడ:డ వలర కరశసరరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:21-19-1075
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగ ఆసజనవయమలల కలరరటట
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:38
లస: ససస స
6099 NDX2416006
పపరర: శవ పరరసత బబపతష

6094 AP151010219074
పపరర: శకనవరసరరవప కరవటట

6119 NDX1769829
పపరర: శరసత కలమమరర ఆవపల

94-87/861

భరస : రరమరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:65
లస: ససస స
94-87/863

6122 NDX2275980
పపరర: వరరణ రరజ రరడడ బబ మక రరడడ

94-87/864

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బబ మక రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: పడకరశ చలగగన
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94-87/865

తసడడ:డ జననరరన చలగగన
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:29
లస: పప
6126 NDX2275956
పపరర: చన వనసకట రరడడడ బబ మక రరడడ

94-87/868

94-87/1436

94-57/956

94-86/316

94-86/319

94-86/322

94-86/326

తసడడ:డ చనతయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:55
లస: పప

6136 NDX1033729
పపరర: మమహర ససలమసనన షపక

6139 NDX1396515
పపరర: రరజఖలకడక పరరశశ

6142 NDX1034388
పపరర: అసజల సససహదదడ

6145 NDX1328434
పపరర: లలకరశ బబబమ పరరశశ

94-86/329

6148 NDX1130459
పపరర: వల షపక

94-86/317

6151 NDX1034065
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ భబచరతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:55
లస: పప

6131 NDX3076775
పపరర: ననగ మలర శసరర అమమబలమ

94-93/1525

6134 NDX1264399
పపరర: వనల భబవశశటట

94-86/315

6137 NDX1033521
పపరర: వజయ కలమమరర భవరరశశటట

94-86/318

భరస : వనసకటటశసరరరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:47
లస: ససస స
94-86/320

6140 NDX1034016
పపరర: లకడక భబవశశటట

94-86/321

భరస : కరశవశశసశసరరరవప భబవశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:52
లస: ససస స
94-86/323

6143 NDX1556952
పపరర: గగపస కకషష భవరరశశటట

94-86/325

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:25
లస: పప
94-86/327

6146 NDX2275493
పపరర: శవ ననగర రరడడ కలకయల

94-86/328

తసడడ:డ శవర రరడడ కలకయల
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:31
లస: పప
94-86/330

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:50
లస: పప
94-86/332

94-87/1435

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప భబవశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషష పరరశశ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కరశవశశసశసరరరవప భబవశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:31
లస: పప
6150 NDX2275402
పపరర: వనసకటటశసరరర రరమశశటట

94-84/967

భరస : శవరరమకకషరషరరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రరడడడ కలకయల
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:29
లస: పప
6147 NDX1033042
పపరర: పకధదస శశషసరయ భబవశశటట

6133 NDX3191194
పపరర: హహచవనచఎమ రరవప బబ నగఅలమ

6128 NDX3082211
పపరర: కకటటశసర రరవప కలల
ర రర

భరస : అమమకలల మహహసదడ కలమమర అమమబలమ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అదదశశషష పరరశశ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ కలకయల
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:52
లస: ససస స
6144 NDX2275485
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలకయల

94-87/1437

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:48
లస: ససస స
6141 NDX2275444
పపరర: పడమల కలకయల

6130 NDX3041456
పపరర: శవ పడతనప రరడడడ అసగమలలరర

94-87/867

తసడడ:డ రరమ రరవప అలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప బబ నగఅలమ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అదదశశషష పరరశశ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:27
లస: ససస స
6138 NDX1034164
పపరర: షకకర పరరసన షపక

94-87/869

తసడడ:డ ఆనసద రరడడడ అసగమలలరర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: బబ డడడ పడసనత
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:60
లస: పప
6135 NDX1328442
పపరర: తదజశస పరరశ

6127 NDX1296540
పపరర: లసగరరరడకడ పప టబర

6125 NDX1741389
పపరర: రవ శసకర రరడడడ వసగ

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:79
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:60
లస: ససస స
6132 NDX3152394
పపరర: మసరసన రరవప జరరగమల

94-87/866

తసడడ:డ చన వనసకట రరడడ బబ మక రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బబ మకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1076
వయససస:64
లస: పప
6129 NDX3070810
పపరర: లలత కలమమరర కలల
ర రర

6124 NDX2275972
పపరర: కకషష చడచతనఖ బబ మకరరడడ

6149 NDX1396507
పపరర: అదదశశషష పరరశశ

94-86/331

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పరరశశ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:52
లస: పప
94-86/333

6152 NDX1034412
పపరర: వనసకటటశసరరరవప భవరరశశటట
భవరరశశటట
తసడడ:డ చన నరసససహరరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:56
లస: పప

94-86/334
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6153 NDX2275519
పపరర: శవర రరడడడ కలకయల
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94-86/335

తసడడ:డ వర రరడడడ కలకయల
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:57
లస: పప
6156 NDX1296474
పపరర: వవసకట హహమమ మమధసరర నసణణ

94-87/870

6157 NDX1410679
పపరర: మణణ భబరర వ బబ సతష

94-87/873

6160 NDX2001246
పపరర: సపజనఖ నలజల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసతదటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:32
లస: ససస స

6162 NDX1767880
పపరర: మననగత జరరగమల

6163 NDX1594697
పపరర: అసజ శక మమదదరరడడడ

94-87/876

భరస : శవ రరమకకషష జసపన
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:42
లస: ససస స
6168 NDX1444645
పపరర: భమలకడక కరరతటట

94-87/882

94-87/885

94-87/888

తసడడ:డ నరసససహరరవప పసడర పరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:34
లస: పప

94-87/877

6172 NDX1840983
పపరర: గరరడకస వఓల కటటటపప గమ

6175 NDX1741231
పపరర: సరయ పడతనప రరడడడ ననరర

94-87/891

6178 NDX1509084
పపరర: రరఘవ కలమమర కరరరటట

94-87/880

6181 NDX1767948
పపరర: శక రరమ చసదడ శవరజ అడప
తసడడ:డ తనతయఖ అడప
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:42
లస: పప

6161 NDX1740779
పపరర: రరప దదవ చగమరరపరటట

94-87/875

6164 NDX0316356
పపరర: పరవణణ ససచసల

94-87/878

6167 NDX1296490
పపరర: ధనలకకక నసనన

94-87/881

భరస : శశషగరరరరరవప నసనన
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:48
లస: ససస స
94-87/883

6170 NDX0320291
పపరర: ఉమమ దదవ పసడర పరటట

94-87/884

భరస : నరసససహరరవప పసడర పరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:54
లస: ససస స
94-87/886

6173 NDX1769605
పపరర: వజయ లకడక మదనదల

94-87/887

భరస : సరయ బబబబ మదనదల
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:64
లస: ససస స
94-87/889

6176 NDX1296565
పపరర: మహన కకషరష రరమశశటట

94-87/890

తసడడ:డ వవసకటటశసరళళ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:25
లస: పప
94-87/892

తసడడ:డ వర రరఘవపలల కరరరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:26
లస: పప
94-87/894

94-87/872

భరస : రరమహన రవసపటట ససచసల
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసదడ రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:26
లస: పప
6180 NDX0713073
పపరర: సతష కలమమర పసడర పరటట

6169 NDX0618306
పపరర: వజయ లలడడగమ�

6158 NDX1296516
పపరర: శరలన రరమశశటట

భరస : అనల కలమమర చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ కటటటపప గమ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:24
లస: పప
6177 NDX1444728
పపరర: ఆదదతఖ బబ సతష

94-87/874

భరస : ఓబమల కకసడన రరడడ �
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసరళళ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:54
లస: ససస స
6174 NDX1769217
పపరర: ఆషసక షహహద షపక

6166 NDX1444082
పపరర: వరలకడక బబ సతష

94-86/337

తసడడ:డ వవసకటటశసరళళ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భబసయర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప కరరతటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:49
లస: ససస స
6171 NDX1296508
పపరర: ససనతన రరమశశటట

94-87/871

భరస : భబనన దయమ రరడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:36
లస: ససస స
94-87/879

6155 NDX1264258
పపరర: వజయ మహన రరవప బతస న

తసడడ:డ రరమయ బతస న
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమమశ చసదడ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:30
లస: ససస స

6165 NDX2169630
పపరర: ఆదదలకడక పపలవరరస

94-86/336

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప భబవశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మమధసరర నసణణ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:25
లస: ససస స
6159 NDX1524900
పపరర: వనసకట యశసత రరమశశటట

6154 NDX1033893
పపరర: కరశవశశసశసరరరవప భబవశశటట

6179 NDX1594713
పపరర: ఖయమఖస షపక

94-87/893

తసడడ:డ అబమదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:33
లస: పప
94-87/895

6182 NDX0617605
పపరర: ఓబమల కకసడనరరడడ � లలడడగమ�

94-87/896

తసడడ:డ ఓబరరడ�డడ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:54
లస: పప
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6183 NDX0670000
పపరర: నరసససహరరవప పసడర పరటట

94-87/897

తసడడ:డ పళన పసడర పరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:55
లస: పప
6186 NDX1841247
పపరర: పరపరరరవప కకయరమమడడ

94-87/900

94-87/1439

6187 NDX1509100
పపరర: వర రఘమవపలల కరరరటట

6190 NDX3039559
పపరర: కకసడ ఇసదదరర దదవ

6193 NDX3010204
పపరర: దబబబర మహలకడక

తసడడ:డ పడసరద రరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077, FLAT NO.203
వయససస:41
లస: పప

భరస : దబబబర రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1078
వయససస:63
లస: ససస స

6195 NDX0195834
పపరర: శకనవరస దబబర

6196 NDX0196733
పపరర: చసదడ శశఖర డక

94-86/339

తసడడ:డ రరమరరవప దబబర
ఇసటట ననస:21-19-1078
వయససస:32
లస: పప
6198 NDX3071230
పపరర: వరలకడక బబపటర

94-86/1043

94-87/905

94-87/908

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:35
లస: పప

94-71/701

6205 NDX1444660
పపరర: సరసబశవ రరవప

94-86/343

6208 JBV3253796
పపరర: ససదదప బబ య

94-86/340

6211 NDX2991313
పపరర: ననగ హరరణణ బదనరబబ ఈనన
భరస : దదవ ఆనసద బదనరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:28
లస: ససస స

94-87/1641
6191 NDX3017480
పపరర: మధసససధన రరడడడ పరమమలపరటట

6194 NDX1034180
పపరర: ఖమతషనన జనతత బ షపక

94-86/338

6197 NDX0720896
పపరర: రరమమరరవప దబబర

94-86/341

తసడడ:డ చడసచయఖ దబబర
ఇసటట ననస:21-19-1078
వయససస:73
లస: పప
94-87/902

6200 NDX1290741
పపరర: రమఖ పడశరసత తసడలస

94-87/903

భరస : హరరష కలమమర
ఇసటట ననస:21-19-1079
వయససస:31
లస: ససస స
94-87/906

6203 NDX0358507
పపరర: హరరసస కలమమర తసడలస�

94-87/907

తసడడ:డ షణమకజ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-19-1079
వయససస:34
లస: పప
94-87/909

6206 NDX1861666
పపరర: శకలకడక బబ య

94-86/342

భరస : ససదదప బబ య
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:35
లస: ససస స
94-86/344

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:36
లస: పప
94-86/1044

94-87/1438

భరస : భబచరరతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-19-1078
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:21-19-1079
వయససస:61
లస: పప

భరస : పపలమరరరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:54
లస: ససస స
6210 NDX3149531
పపరర: వరబబబమ బదనరబబ ఈనన

6202 NDX0087080
పపరర: ననగచసదనడవత� తనసడలస�

6188 NDX3053535
పపరర: పపరష మక బబ డడడ

తసడడ:డ ననరప రరడడడ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:42
లస: పప

భరస : షణమకజ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-19-1079
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ షణమకజ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-19-1079
వయససస:35
లస: పప
6207 JBV3257680
పపరర: ననగరతతస బబ య

94-87/1440

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:21-19-1079
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:21-19-1079
వయససస:56
లస: ససస స
6204 NDX0087155
పపరర: గగరర శవకలమమర తనడలస�

6199 NDX1444603
పపరర: లకడక పడసనత బసడర మమడడ

94-87/899

భరస : మసరసన రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప డడ
ఇసటట ననస:21-19-1078
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:21-19-1078
వయససస:27
లస: ససస స
6201 NDX1444363
పపరర: మలలర శసరర బసడర మమడడ

94-87/901

భరస : మధసససదన రరడడడ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:38
లస: ససస స
94-87/1441

6185 NDX1296581
పపరర: శశషగరరరరరవప రరమశశటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ కరరరత
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:60
లస: పప

భరస : హహచవనచఎమ రరవప బబ నగఅలమ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:42
లస: ససస స
6192 NDX2974921
పపరర: అనల కలమమర చగమరరపరటట

94-87/898

తసడడ:డ రరమ రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కకయరమమడడ
ఇసటట ననస:21-19-1077
వయససస:58
లస: పప
6189 NDX3159928
పపరర: ససధ రరణణ ససదరరనస

6184 NDX1444017
పపరర: భబసయర రరడడడ బబ సతష

6209 NDX2267896
పపరర: పపలమర రరడడడ బబ య

94-86/345

తసడడ:డ నరరస రరడడడ బబ య
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:62
లస: పప
94-86/1045

6212 NDX1444207
పపరర: లహహయమ ఉదయశక తషరరమమళళ

94-87/910

భరస : నలమసబరరస తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:52
లస: ససస స
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6213 NDX1444140
పపరర: నలమసబరస తషరరమమలర

94-87/911

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:57
లస: పప
6216 NDX1130285
పపరర: లకకకసరయరరడడడ దదసతరరడడడ

94-86/347

94-86/350

94-87/1444

6225 NDX1861591
పపరర: వనసకట శక సరయ అఖలలష
మమడడశశటట
తసడడ:డ పడసరద మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1083
వయససస:24
లస: పప

94-86/353

6228 NDX0487462
పపరర: శవకలమమరర బబ యన

94-86/356

భరస : వరసస బబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1084
వయససస:34
లస: ససస స
94-86/359

తసడడ:డ మహన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:32
లస: ససస స
6237 JBV3257318
పపరర: ఎలర మక వటట
ట రర

94-86/365

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:38
లస: ససస స

6223 JBV3257151
పపరర: పదకజ మమడడశశటట

94-86/351

94-86/349

6221 NDX3059979
పపరర: రవ తదజ కటకమమసత

94-87/1443

6224 JBV3257177
పపరర: కననతసభ మమడడశశటట

94-86/352

భరస : వనసకటరఘమరరమ పడసరద మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1083
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1083
వయససస:74
లస: ససస స

6226 JBV3253317
పపరర: వనసకటరఘమరరమ పడసరద
మమడడశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1083
వయససస:53
లస: పప

94-86/354

6227 NDX0804336
పపరర: ససరరప దదవ కర కననతసరన

6229 NDX0487439
పపరర: వరసస బబ యన

94-86/357

6232 NDX1915091
పపరర: రరగ సససధస ససరరగరరర

6235 NDX0255364
పపరర: ధనలకడక కనతసరన

6238 NDX1999442
పపరర: ఉదయ భబనస కనతసరన

6241 NDX0523647
పపరర: కకటటశసరర మరరయమల
తసడడ:డ మహన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:38
లస: ససస స

94-86/355

తసడడ:డ శసకరరరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1084
వయససస:29
లస: ససస స
6230 AP151010222123
పపరర: పదనకవత కనతసరన

94-86/358

భరస : శసకరరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1084
వయససస:46
లస: ససస స
94-86/360

6233 NDX1999368
పపరర: ససపరరష కనతసరన

94-86/361

భరస : బబజ కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:30
లస: ససస స
94-86/363

6236 JBV3706181
పపరర: ననగలకడక కనతసరన

94-86/364

భరస : వజయకలమమర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:33
లస: ససస స
94-86/366

భరస : రవ కలమమర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:35
లస: ససస స
94-86/368

6218 NDX0793521
పపరర: చసదనడరరడడడ దదసతరరడడడ

తసడడ:డ శవ పడసరద కటకమమసత
ఇసటట ననస:21-19-1082
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనతకకటటశసర రరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప వటట
ట రర
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:34
లస: ససస స
6240 NDX0198044
పపరర: శరసతకలమమరర కననతసరన

94-86/1046

తసడడ:డ హరర బబబమ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:27
లస: ససస స
94-86/362

94-86/346

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1081
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1084
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1084
వయససస:49
లస: పప
6234 NDX0524660
పపరర: భబగఖలకడక మరరయమల

94-86/348

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:21-19-1082
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద కటకమమసత
ఇసటట ననస:21-19-1082
వయససస:31
లస: పప

6231 JBV3253432
పపరర: శసకరరరవప కనతసరన

6217 JBV3706280
పపరర: శకనవరసరరవప వడస
డ రర

6220 NDX3144292
పపరర: చరసజవ కటకమమసత

6215 NDX0793570
పపరర: పదకజ దదసతరరడడడ

భరస : చసదనడరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1081
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమమరరస వడస
డ రర
ఇసటట ననస:21-19-1081
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1082
వయససస:59
లస: పప
6222 NDX3151693
పపరర: రవ తదజ కటకమమసత

94-87/1442

తసడడ:డ వరబబబమ బదనరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:21-19-1080
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1081
వయససస:26
లస: పప
6219 AP151010219329
పపరర: శవపడసరదస కటకసశశటట

6214 NDX2998045
పపరర: దదవ ఆనసద బదనరబబ ఈనన

6239 NDX0524611
పపరర: నలమ మరరయమల

94-86/367

తసడడ:డ మహన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:37
లస: ససస స
94-86/369

6242 JBV3257490
పపరర: అనసరరధ శరరగరరర

94-86/370

తసడడ:డ హరరబబబమ
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:45
లస: ససస స
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6243 AP151010222125
పపరర: శశషమక కనతసరన

94-86/371

భరస : శశరరలల కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:49
లస: ససస స
6246 JBV3706199
పపరర: బబజ కనతసరన

94-86/374

94-86/377

94-86/380

94-86/383

94-86/386

94-62/859

94-86/390

తసడడ:డ పపలర యఖ మమజరటట
ఇసటట ననస:21-19-1090
వయససస:63
లస: పప

6256 NDX0488015
పపరర: భబసయర గరగరబబ యన

6259 NDX0487876
పపరర: గసగరధర గరగరబబ యన

6262 NDX3097250
పపరర: ననగ భవరన చలమర

6265 NDX2267904
పపరర: బబలమజ సరదస

94-86/393

6268 NDX1557067
పపరర: ససరఖ కలమమరర మమజరటట

94-86/384

6271 NDX1560003
పపరర: ఉషర రరణణ బ బ
భరస : ననగరరజ బ
ఇసటట ననస:21-19-1091
వయససస:37
లస: ససస స

94-86/379
6251 NDX0524702
పపరర: వనసకట మహనరరవప మరరయమల

6254 NDX1264266
పపరర: వజయ ననగరశసరర బతస న

94-86/382

6257 NDX0072835
పపరర: కకషష కలమమర కనతసరన

94-86/385

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:35
లస: పప
94-86/387

6260 NDX0487918
పపరర: శశషయఖ గరగరబబ యన

94-86/388

తసడడ:డ గసగయఖ గరగరబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:63
లస: పప
94-84/968

6263 NDX2001055
పపరర: అనసరరధ సరధస

94-86/389

తసడడ:డ కకషషయఖ సరధస
ఇసటట ననస:21-19-1089
వయససస:28
లస: ససస స
94-86/391

6266 NDX2275394
పపరర: కకషషయఖ సరధస

94-86/392

తసడడ:డ శకనవరసలల సరధస
ఇసటట ననస:21-19-1089
వయససస:56
లస: పప
94-86/394

భరస : ససబడహకణఖస మమజరటట
ఇసటట ననస:21-19-1090
వయససస:59
లస: ససస స
94-86/396

94-86/376

భరస : వజయ మహన రరవప బతస న
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ సరదస
ఇసటట ననస:21-19-1089
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస మమజరటట
ఇసటట ననస:21-19-1090
వయససస:32
లస: ససస స
6270 NDX1557059
పపరర: ససబడహకణఖస మమజరటట

94-86/381

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1089
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ సరధస
ఇసటట ననస:21-19-1089
వయససస:49
లస: ససస స
6267 NDX0902817
పపరర: ససపసడయ మమజరటట

6253 NDX0487942
పపరర: ననగరతతస గరగరబబ యన

6248 JBV3253069
పపరర: వజయకలమమర కనతసరన

తసడడ:డ గగపరలరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ గరగరబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపత రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1089
వయససస:48
లస: పప
6264 NDX2267854
పపరర: మసగమక సరధస

94-86/378

తసడడ:డ శశషయఖ గరగరబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ గరగరబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:34
లస: పప
6261 NDX3094372
పపరర: ససజవరరడడడ చలమర

6250 AP151010219068
పపరర: శశరరలల కనతసరన

94-86/373

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశషయఖ గరగరబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస కసదసల
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:65
లస: ససస స
6258 NDX0488056
పపరర: బబజ గరగరబబ యన

94-86/375

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:55
లస: పప

భరస : గసగరధర గరగరరబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1087
వయససస:28
లస: ససస స
6255 JBV3257391
పపరర: పపషరపవత కసదసల

6247 JBV3253192
పపరర: రవకలమమర కనతసరన

6245 NDX0524744
పపరర: పదక వత వనసకట మరరయమల

తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:40
లస: పప
6252 NDX1914697
పపరర: రరజయలకడక గరగరరబబ యన

94-86/372

భరస : సరసబశవరరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-19-1086
వయససస:35
లస: పప
6249 NDX0198119
పపరర: కలమమర కననతసరన

6244 NDX0072652
పపరర: రరజఖలకడక కననతసరన కననతసరన

94-86/395
6269 NDX0588756
పపరర: సరసబశవ రరవప మమజరటట మమజరటట

తసడడ:డ ససబడమణఖస మమజరటట
ఇసటట ననస:21-19-1090
వయససస:32
లస: పప
94-86/397

6272 JBV3706207
పపరర: శరరద సరదస

94-86/399

భరస : దసరరరపడసరద సరదస
ఇసటట ననస:21-19-1091
వయససస:56
లస: ససస స
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94-86/400

తసడడ:డ దసరరర పడసరద సరదస
ఇసటట ననస:21-19-1091
వయససస:38
లస: పప
6276 NDX1488692
పపరర: శకలకడక కలమఖణణ కసఠస

94-86/403

94-86/406

94-86/409

94-110/11

94-86/414

94-86/417

94-86/419

తసడడ:డ యమననదదరరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:54
లస: పప

6286 AP151010222373
పపరర: భబరతదదవ పపరరచరర

6289 AP151010219093
పపరర: సరసబశవరరవప పపరరచరర

6292 NDX3007176
పపరర: పడణణత బబబమ పపరరచరర

6295 NDX1130228
పపరర: కకషషపసడయ బబ రరక

94-86/422

6298 AP151010219026
పపరర: ససబబబరరవప నలర గగరర

94-86/412

6301 NDX1488858
పపరర: రరమమలల కకనసకక
తసడడ:డ రరమమలల కకనసకక
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:67
లస: పప

94-86/408

6284 NDX2275410
పపరర: వవణమగగపరల రరడడ కరసతస

94-86/411

6287 AP151010222259
పపరర: పరరసత పపరరచరర

94-86/413

భరస : రరజజరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1093
వయససస:67
లస: ససస స
94-86/415

6290 JBV3257276
పపరర: శకలకడక పపరరచరర

94-86/416

భరస : శకనవరసరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1093/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-86/1047

6293 NDX1164565
పపరర: సతఖవత నలర గగరర

94-86/418

భరస : ససబబబరరవ నలర గగరర
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:32
లస: ససస స
94-86/420

6296 NDX1488874
పపరర: ననగరసదడస కకనసకక

94-86/421

భరస : రరమమలల కకనసకక
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:49
లస: ససస స
94-86/424

తసడడ:డ పడసరదస నలర గగరర
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:44
లస: పప
94-86/426

6281 NDX2267839
పపరర: మహహసదనడ పపరరచరర

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరసతస
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరసబబబమ బబ రరక
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ బబ రరక
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:26
లస: పప
6300 NDX1130293
పపరర: రరసబబబమ బబ రరక

94-86/410

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1093/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:42
లస: ససస స
6297 NDX1130467
పపరర: ససరజ బబ రరక

6283 JBV3253044
పపరర: అమర ననధ రరడడ కసఠస

94-86/405
6278 NDX1488700
పపరర: వనసకట ససబబ లకడక కరరసపపడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1093
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1093/1
వయససస:49
లస: పప
6294 NDX1164573
పపరర: తషలసస దసరరర నలర గగరర

94-86/407

భరస : సరసబశవరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1093
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1093
వయససస:25
లస: పప
6291 AP151010219255
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరచరర

6280 NDX2267821
పపరర: సరయకకరణ పపరరచరర

94-17/798

భరస : వనసకటటశసరరర కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమగగపరల రరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బమషయఖ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:50
లస: పప
6288 NDX1860577
పపరర: రరజ కలమమర పపరరచరర

94-86/404

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వవణమగగపరల రరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:34
లస: పప
6285 NDX2285351
పపరర: వరరసజనవయ ఇసకకలలర

6277 NDX2275360
పపరర: భబగఖ లకడక కసఠస

6275 NDX2248557
పపరర: ససధ రరణణ ఇసకకలల

భరస : వరరసజనవయమలల ఇసకకలల
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అమరరతథ రరడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వవణమగగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:61
లస: ససస స
6282 JBV3253036
పపరర: రరమకకషరటరరడడడ కరసటట స

94-86/402

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప సరదస
ఇసటట ననస:21-19-1091
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమ కకషష రరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:28
లస: ససస స
6279 NDX1488742
పపరర: రరజరశసరర కసఠస

6274 NDX0077248
పపరర: దసరరరపడసరద సరదస

6299 AP151010219024
పపరర: శకనవరససలల నలర గగరర

94-86/425

తసడడ:డ పడసరదస నలర గగరర
ఇసటట ననస:21-19-1094
వయససస:47
లస: పప
94-86/427

6302 NDX0488338
పపరర: లకడక పరరసత కలరగసటట

94-86/428

భరస : వనసకట రమణనరరడడడ కలరగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1095
వయససస:46
లస: ససస స
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6303 NDX2267870
పపరర: రగహహత రరడడడ కలరరగసటట

94-86/429

తసడడ:డ వనసకటరమణనరరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1095
వయససస:20
లస: పప
6306 NDX0588558
పపరర: రరజరశసరర కటటస బబ యన

94-86/432

94-86/435

94-86/438

94-87/914

94-86/440

94-186/2

94-86/445

భరస : వవణమ గగపరల గరడద
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:53
లస: ససస స

6316 NDX1284256
పపరర: కలమమర రరడడడ తరరమల

6319 JBV3706827
పపరర: సరమమమజఖస ససకల

6322 NDX0804294
పపరర: భబగఖలకడక చటటట

6325 NDX0804021
పపరర: వరయఖ చటటట

94-86/1048

6328 NDX2992485
పపరర: వనత రరడడడ రరడడడమర

94-87/915

6331 NDX2992238
పపరర: రతత రరడడడ గరడద
తసడడ:డ హనసమ రరడడడ గడ
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:69
లస: పప

6311 NDX0197426
పపరర: సరసబశవరరవప కటటటబబ యన

94-86/437

6314 NDX1826751
పపరర: పపల రసగయఖ బబదరర

94-87/913

6317 NDX2418218
పపరర: రరవత జరటట

94-86/439

భరస : ననగ ససరరష జరటట
ఇసటట ననస:21-19-1097
వయససస:22
లస: ససస స
94-86/441

6320 NDX2267797
పపరర: జఫరర షపక

94-86/442

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:21-19-1097
వయససస:44
లస: పప
94-86/443

6323 NDX0648626
పపరర: తషలసస గగరరకపరటట

94-86/444

భరస : వనసకట రరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1098
వయససస:51
లస: ససస స
94-86/446

6326 JBV3706256
పపరర: వనసకటరరడడడ గగరరకపరటట

94-86/447

తసడడ:డ రరమరరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1098
వయససస:56
లస: పప
94-53/789

తసడడ:డ లకక రరడడడ రరడడడమర
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:23
లస: ససస స
94-62/861

94-86/434

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ బబదరర
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ చటటట
ఇసటట ననస:21-19-1098
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవ తదజ కటకమమసత
ఇసటట ననస:21-19-1098
వయససస:32
లస: ససస స
6330 NDX2995371
పపరర: అనసరరధ గరడద

94-87/912

భరస : వరయఖ చటటట
ఇసటట ననస:21-19-1098
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1098
వయససస:34
లస: పప
6327 NDX3197340
పపరర: వజరత కటకమమసత

6313 NDX1843607
పపరర: పవన కలమమర నలర చడరరవప

6308 NDX2267847
పపరర: శవ కకటటశసరర కటటటబబ యన

తసడడ:డ శశషయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర ససకల
ఇసటట ననస:21-19-1097
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరటట
ఇసటట ననస:21-19-1097
వయససస:33
లస: పప
6324 NDX0364620
పపరర: దదనవష రరడడడ గగరరకపరటట

94-86/436

తసడడ:డ రరఘవ రరడకడ తరరమల
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:47
లస: పప

భరస : హష షపక
ఇసటట ననస:21-19-1097
వయససస:54
లస: ససస స
6321 NDX2451292
పపరర: ననగ ససరరష జరటట

6310 NDX1164581
పపరర: కకటటశసర రరవప కటటటబబ యన

94-86/431

భరస : సరసబశవరరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమల రరవప నలర చడరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఇకలయరరస
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:43
లస: పప
6318 NDX2275352
పపరర: అకస రరనతస షపక

94-86/433

తసడడ:డ శశషయమఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:53
లస: పప
6315 NDX1768763
పపరర: కకరణ కలమమర ఇకలయరరస

6307 JBV3706215
పపరర: ససతనమహలకడక కటటటబబ యన

6305 NDX2275386
పపరర: సరయ లకకణ కటటటబబ యన

భరస : వనసకటటశసరరర కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:77
లస: ససస స
6312 NDX1130434
పపరర: వనసకటటశసరరర కటటటబబ యన

94-86/430

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ కలరగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1095
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప కటటస బబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1096
వయససస:30
లస: ససస స
6309 AP151010222056
పపరర: ననగరసదడమక కటటటబబ యన

6304 NDX0488411
పపరర: వనసకట రమణన రరడడడ కలరగసటట

6329 NDX2992303
పపరర: అనసరరధ గరడద

94-62/860

భరస : రతత రరదద సయ గరడద
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:69
లస: ససస స
94-63/933

6332 NDX2995389
పపరర: వసశ వరరన రరడడడ గరడద

94-65/879

Deleted

తసడడ:డ వవణమ గగపరల రరడడ గరడద
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:32
లస: పప
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94-67/1024

భరస : రతత రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:63
లస: ససస స
6336 NDX1034362
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ చనగసటట

94-86/450

94-86/1051

94-86/451

94-86/454

94-86/457

94-86/460

94-86/463

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:35
లస: ససస స

6346 NDX1130087
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరర

6349 NDX1557109
పపరర: కరరతటట మహలకడక

6352 NDX2275469
పపరర: జయ దదప ససఖవరసస

6355 NDX1557091
పపరర: ససరరష బబబమ బసడనరర

94-86/466

6358 NDX2267771
పపరర: మలమఖదదడ లకడక బబ గర వరపప

94-86/455

6361 NDX0487751
పపరర: సతఖవరర న మమచరర
భరస : రవచసదడ మమచరర
ఇసటట ననస:21-19-1105
వయససస:31
లస: ససస స

6341 NDX3182516
పపరర: వనత రరడడడ గరదడ

94-87/1446

6344 NDX1130269
పపరర: గగతమ చటటకరన

94-86/453

6347 JBV3706264
పపరర: వనసకనత చటటకకన

94-86/456

తసడడ:డ వరనత చటటకకన
ఇసటట ననస:21-19-1100
వయససస:53
లస: పప
94-86/458

6350 NDX2267888
పపరర: వజయలకడక బబ గర వరపప

94-86/459

భరస : ససబబబరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:42
లస: ససస స
94-86/461

6353 NDX2275451
పపరర: శక హరర ససఖవరసస

94-86/462

తసడడ:డ మహన రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:28
లస: పప
94-86/464

6356 NDX2267722
పపరర: వనసకటససబబబరరవప బబ గర వరపప

94-86/465

తసడడ:డ బబబ నరసససహరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:49
లస: పప
94-86/467

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:71
లస: పప
94-86/1053

94-86/1050

తసడడ:డ వనసకనత చటటకకన
ఇసటట ననస:21-19-1100
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:40
లస: పప

తలర : ననగరశసరమక ససఖవరసస
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:55
లస: పప
6360 NDX3171709
పపరర: కకషషకలమరర గగనసగమసటర

94-86/452

తసడడ:డ మహన రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:30
లస: పప
6357 NDX2275477
పపరర: మహన రరవప ససఖవరసస

6343 JBV3706272
పపరర: ధనలకడక చటటకకన

6338 NDX2991230
పపరర: పడవణ చనగసటట

భరస : వవణమ గగపరల రరడడ గరదడ
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబమ బసడనరర
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:46
లస: ససస స
6354 NDX0072975
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప కకలమరర

94-87/1445

తసడడ:డ శవ ననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:21-19-1100
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వడస
డ రర
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:34
లస: ససస స
6351 NDX2275378
పపరర: అసజనన దదవ ససఖవరసస

6340 NDX3188869
పపరర: రతత రరడడడ గరదడ

94-86/449

భరస : వవణమమమధవ రరడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకనత చటటకకన
ఇసటట ననస:21-19-1100
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనత చటటకకన
ఇసటట ననస:21-19-1100
వయససస:29
లస: పప
6348 JBV3706298
పపరర: వరలకడక వడస
డ రర

94-86/1049

తసడడ:డ హనసమ రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:21-19-1100
వయససస:40
లస: ససస స
6345 NDX1130277
పపరర: శకకరసత చటటకరన చటటకరన

6337 NDX3181781
పపరర: అనసరరధ గరదడ

6335 NDX1081876
పపరర: వజయ కలమమరర గమసటకల

భరస : ఉలర కకయ రరడడడ గమసటకల
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వవణమ గగపరల రరడడ గరదడ
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమ గగపరల రరడడ గరదడ
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:32
లస: పప
6342 NDX1130129
పపరర: ననగమలలర శసరర బసడనరర

94-86/448

భరస : రరమకకషరషరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1099
వయససస:56
లస: పప
6339 NDX3182888
పపరర: వసశ వరరన రరడడడ గరదడ

6334 NDX1034313
పపరర: పదనకవత చనగసటట చనగసటట

6359 NDX3171485
పపరర: మసరసన రరవప గగనసగమసటర

94-86/1052

తసడడ:డ సరరసశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1101
వయససస:45
లస: ససస స
94-86/468

6362 NDX0487777
పపరర: రవచసదడ మమచరర మమచరర

94-86/469

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:21-19-1105
వయససస:46
లస: పప
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94-93/1526 6364 NDX2285385
6363 NDX2988699
పపరర: హహమ షపరరసన దదసరకయమలపత
పపరర: దసరర దదవ పపటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదసరకయమలపత
ఇసటట ననస:21-19-1105
వయససస:20
లస: ససస స
6366 NDX1264415
పపరర: ననరరయణమక భవనస

భరస : అనల రరడడడ పపటట
ఇసటట ననస:21-19-1105
వయససస:38
లస: ససస స
94-86/471

భరస : రరఘవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:21-19-1106
వయససస:71
లస: ససస స
6369 NDX1999400
పపరర: అరరణ మమడ

94-86/474

94-86/1054

94-86/479

94-86/482

94-86/485

94-86/489

భరస : శకనవరసరరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:21-19-1112
వయససస:46
లస: ససస స

6376 JBV3706462
పపరర: శవమక కసఠస

6379 NDX1034503
పపరర: అభతదజ తరరమలశశటట

6382 NDX2275345
పపరర: బబలమజ పపలపరటట

6385 NDX1149160
పపరర: హరరత బవనస

94-86/492

6388 AP151010222379
పపరర: జజనకమక దదదదరరడడడ

94-86/480

6391 AP151010222341
పపరర: లకకపదనకవత బలలససపరటట
భరస : హరరపస
డ రద బలలససపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1113
వయససస:47
లస: ససస స

6371 NDX1999335
పపరర: పడభమ దనస మమడ

94-86/476

6374 NDX1033976
పపరర: వజయలకడక తరరమలశశటట

94-86/478

6377 NDX1264381
పపరర: నరసజన రరడడడ దసరరరసపపడడ

94-86/481

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:29
లస: పప
94-86/483

6380 NDX1264365
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ దసరరరసపపడడ

94-86/484

తసడడ:డ గగవసదన రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:31
లస: పప
94-86/487

6383 NDX1264332
పపరర: గగవసదన రరడడడ దసరరరసపపడడ

94-86/488

తసడడ:డ నరరస రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:55
లస: పప
94-86/490

6386 NDX1149152
పపరర: సపతహ లత బవనస

94-86/491

భరస : కరశవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:21-19-1111
వయససస:43
లస: ససస స
94-86/493

భరస : బబలమజ దదదదరరడడ
ఇసటట ననస:21-19-1111
వయససస:82
లస: ససస స
94-86/495

94-86/473

భరస : శరతదసదడపస
డ రద తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:21-19-1111
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సదనశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-19-1111
వయససస:50
లస: ససస స
6390 JBV3706520
పపరర: లకడక రరజఖస తనళళళరర

94-86/477

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:84
లస: పప
6387 JBV3706579
పపరర: ననగమణణ పససపపలలటట

6373 NDX2108505
పపరర: పరరసత ఇకలయరరస

6368 NDX2483196
పపరర: తదజససస మమడన

తసడడ:డ ననగయఖ మమడ
ఇసటట ననస:21-19-1107
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శరతదసదడపస
డ రద తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అపసపరరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:34
లస: పప
6384 NDX2108513
పపరర: హనమ రరడడడ అలవల

94-86/475

భరస : బలరరమరరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శరతదసదడపస
డ రద తరరమశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:29
లస: పప
6381 JBV3706488
పపరర: రవసదడరరడడడ కసఠస

6370 AP151010222352
పపరర: సరమమమజఖస చనగసటట

94-86/470

తసడడ:డ పడభమ దనస మమడన
ఇసటట ననస:21-19-1107
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర ఇకలయరరస
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగవసదన రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:21-19-1108
వయససస:49
లస: ససస స
6378 NDX0197863
పపరర: అకకల తరరమలశశటట

94-86/472

భరస : పపలమరరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1107
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ ఏనవదద
న దద
ఇసటట ననస:21-19-1107
వయససస:27
లస: ససస స
6375 NDX1264340
పపరర: రరజఖ లకకక దసరరరసపపడడ

6367 NDX2267656
పపరర: తరరమల రరడడడ భవనస

6365 NDX1264407
పపరర: వనసకట రమణ భవనస

భరస : తరరమల కలమమర రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:21-19-1106
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:21-19-1106
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడభమ దనస మమడ
ఇసటట ననస:21-19-1107
వయససస:41
లస: ససస స
6372 NDX3123080
పపరర: ఫణణశక శశసత ఏనవదద
న దద

94-110/12

6389 JBV3706561
పపరర: సదనశవ రరవప పససపపలలటట

94-86/494

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-19-1111
వయససస:58
లస: పప
94-86/496

6392 NDX0335166
పపరర: యమగదధర బలలససపరటట

94-86/497

తసడడ:డ హరర పడసరద బలలససపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1113
వయససస:33
లస: పప
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6393 AP151010219322
పపరర: హరరపస
డ రద బలలససపరటట

94-86/498

తసడడ:డ యలర మసద బలలససపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1113
వయససస:57
లస: పప
6396 NDX1927062
పపరర: వనసకరటమహహశ కకలమరర

94-86/501

94-86/504

94-86/506

భరస : కకటటశసఫడరరవప అనపరలలపప
ఇసటట ననస:21-19-1115
వయససస:60
లస: ససస స
6405 NDX3025897
పపరర: మమరరత పడసరద వడర మమడడ

94-86/1057

94-86/509

94-86/512

94-86/515

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1120
వయససస:59
లస: పప

94-86/507

6412 NDX1164680
పపరర: ససబబబరరవమక కకటట

6415 JBV3706587
పపరర: సరసబబడజఖస యయడడ సరర

94-86/518

6418 JBV3257193
పపరర: వజయలకడక చనగసటట

94-87/1447

6421 NDX1130095
పపరర: గరతన యమమకజ
భరస : రమమష బబబమ యమమకజ
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:32
లస: ససస స

6401 NDX0494609
పపరర: శవ కలమమరర అనపరలలపప

94-86/505

6404 AP151010219091
పపరర: కకటటశసరరరవప అనపరలలపప

94-86/508

6407 NDX3144961
పపరర: వజయ లకడక రరటకకసడ

94-87/1448

భరస : రరమకకషష రరటకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1115
వయససస:24
లస: ససస స
94-86/510

6410 NDX0897827
పపరర: రమమష రరడడడ మమనతసగర

94-86/511

తసడడ:డ మధసససదనరరడడడ మమనతసగర
ఇసటట ననస:21-19-1116
వయససస:50
లస: పప
94-86/513

6413 NDX0943217
పపరర: పపరష చసదడరరవప కకటట

94-86/514

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1117
వయససస:38
లస: పప
94-86/516

6416 JBV3706595
పపరర: రరసబబబమ యయడడ సరర

94-86/517

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యయడడ సరర
ఇసటట ననస:21-19-1119
వయససస:51
లస: పప
94-86/519

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1120
వయససస:50
లస: ససస స
94-86/521

94-86/503

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ అనపరలలపప
ఇసటట ననస:21-19-1115
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరసబబబమ యయడడ సరర
ఇసటట ననస:21-19-1119
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1120
వయససస:36
లస: ససస స
6420 JBV3253010
పపరర: రరమకకషట రరడడడ చనగసటట

6403 NDX0376137
పపరర: ససతనరరమయఖ అనపరలలపప

6409 NDX1264456
పపరర: హరరవరరన రరడడడ మమనతసగర

6398 JBV3706546
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప కకలమరర

భరస : ససతనరరమయఖ అనపరలలపప
ఇసటట ననస:21-19-1115
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1117
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1117
వయససస:55
లస: పప
6417 JBV3706603
పపరర: అనత చనగసటట

94-86/1056

తసడడ:డ రమమష రరడడడ మమనతసగర
ఇసటట ననస:21-19-1116
వయససస:26
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ రరవప కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1117
వయససస:32
లస: ససస స
6414 NDX0943233
పపరర: ననగరశసరరరవప కకటట

6400 NDX3009487
పపరర: టటడ సరయ వనసకట ననగరరరరన
కకలమరర
తసడడ:డ అదద ననరరయణ కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1114
వయససస:18
లస: పప

6406 NDX3012911
పపరర: నరజ యనమదల

94-86/500

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1114
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమరరత పడసరద వడర మమడడ
ఇసటట ననస:21-19-1115
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ రరడడడ మమనతసగర
ఇసటట ననస:21-19-1116
వయససస:23
లస: పప
6411 NDX1164672
పపరర: దదవ కకటట

94-86/502

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప అనపరలలపప
ఇసటట ననస:21-19-1115
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గమరరమమరరస వడర మమడడ
ఇసటట ననస:21-19-1115
వయససస:37
లస: పప
6408 NDX2109727
పపరర: కకషష చడచతనఖ రరడడ మమనతసగర

6397 JBV3706553
పపరర: వనసకట రరవప కకలమరర

6395 AP151010222255
పపరర: ధనలకడక కకలమరర

భరస : వనసకటటశసరరర కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1114
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1114
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1114
వయససస:50
లస: పప
6402 AP151010222138
పపరర: వనసకటరతతస అనపరలలపప

94-86/499

భరస : ఆదదననరరయణ కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1114
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1114
వయససస:29
లస: పప
6399 NDX0911008
పపరర: ఆదదననరరయణ కకలమరర

6394 NDX0910786
పపరర: పదకజ కకలమరర

6419 JBV3253028
పపరర: హరరషడ
పడ డడ చనగసటట

94-86/520

తసడడ:డ రరమకకషట రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1120
వయససస:35
లస: పప
94-86/522

6422 NDX1130384
పపరర: మమధవ యమమకజ

94-86/523

భరస : శకనవరస యమమకజ
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:35
లస: ససస స
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94-86/524

భరస : శకనవరసరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:38
లస: ససస స
6426 NDX0198937
పపరర: వజయకలమమరర పలమర

94-86/527

94-86/530

94-86/533

94-86/536

94-86/539

94-86/542

94-86/953

6436 NDX0487512
పపరర: ససబబబరరవప చలమర

6439 NDX0072645
పపరర: శకనవరసరరవప సరలక

6442 NDX1130418
పపరర: లకకక ననరరయణ యమమకజ

6445 NDX2562999
పపరర: ఝనస శరరష పలమర

94-86/1190

6448 NDX3222247
పపరర: రరధదక బమమవరరపప

94-86/537

భరస : జయ వనసకట ససవర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:37
లస: ససస స

6451 JBV3257532
పపరర: శవరరమలకడక కరరసరన
భరస : కకషష రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1123
వయససస:40
లస: ససస స

6431 NDX1130251
పపరర: శకనవరస యమమకజ

94-86/532

6434 NDX0488312
పపరర: లకకణరరవప చలమర

94-86/535

6437 NDX0488296
పపరర: ననరరయణమక చలమర

94-86/538

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:42
లస: పప
94-86/540

6440 NDX0196477
పపరర: కకషప ర కలమమర పలమర

94-86/541

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:51
లస: పప
94-86/543

6443 AP151010219049
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

94-86/544

తసడడ:డ వనసకటరతతస ఆకలల
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:62
లస: పప
94-86/954

6446 NDX3222221
పపరర: రమణ రరదడవరరపప

94-86/1189

భరస : అసజననయమలల రరదడవరరపప
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:49
లస: ససస స
94-86/1191

భరస : శవ ననగమలల బమమవరరపప
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:34
లస: ససస స
94-87/917

94-86/529

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప రరదడవరరపప
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:61
లస: పప
6450 NDX1524959
పపరర: ఉమ దదవ ఆకలల

94-86/534

తసడడ:డ గగపయఖ యమమకజ
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:19
లస: ససస స
6447 NDX3222239
పపరర: అసజననయమలల రరదడవరరపప

6433 NDX1130202
పపరర: రమమష బబబమ యమమకజ

6428 AP151010222035
పపరర: సరమమమజఖస జమకశశటట

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ యమమకజ
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సరలక
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర రరవప మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:57
లస: పప
6444 NDX2562965
పపరర: లమవణఖ సరయ పలమర

94-86/531

తసడడ:డ బడహకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:47
లస: పప
6441 NDX1863159
పపరర: సపచదసబబబమ మమదదసశశటట

6430 NDX0198762
పపరర: ననగమణణ పలమర

94-86/526

భరస : ఎలర మసద జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ యమమకజ
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:37
లస: పప
6438 NDX0196436
పపరర: శకనవరసరరవప పలమర

94-86/528

భరస : వనసకటటశసరరర పలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:33
లస: పప
6435 NDX0072868
పపరర: వనసకట శవరరవప ఆకలల

6427 AP151010222091
పపరర: జయలకడక ఆకలల

6425 NDX1130160
పపరర: వజయలకడక యమమకజ

భరస : లకకక ననరరయణ యమమకజ
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : రమమశ బబబమ యమమకజ
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:65
లస: ససస స
6432 NDX0073007
పపరర: బబలకకషష ఆకలల

94-86/525

భరస : శకనవరసరరవప పలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషప ర కలమమర పలమర
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:45
లస: ససస స
6429 NDX1130145
పపరర: శవమక యమమకజ

6424 NDX0198952
పపరర: భబగఖలకడక పలమర

6449 NDX1740886
పపరర: భమవనవశసరర దదవ మమదదసశశటట

94-87/916

భరస : శకనవరస రరవప మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1121
వయససస:26
లస: ససస స
94-86/545

6452 NDX0197616
పపరర: వనసకటకలమమరర కరరసరన
కరరసరన
భరస : శకనవరససలల రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1123
వయససస:40
లస: ససస స

94-86/546
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6453 AP151010219035
పపరర: శకనవరసరరడద డ కరరసరన

94-86/547

తసడడ:డ అసకరళరరడడద కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1123
వయససస:47
లస: పప
6456 NDX2785798
పపరర: హరర బబబమ ససకర

94-86/1058

94-87/918

94-87/921

94-87/924

94-86/551

94-87/925

భరస : మలఖమరరరనరరవప గరల
ఇసటట ననస:21-19-1126
వయససస:48
లస: ససస స
6477 AP151010219017
పపరర: ఆసజనవయమలల నసతలపరటట

భరస : ననరపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:35
లస: ససస స

94-87/922

94-86/558

94-86/1204

6461 NDX0283507
పపరర: శరసత బబ బబబ

94-87/920

6464 NDX1741173
పపరర: శకనవరస రరడడ బబపరటట

94-87/923

6469 NDX0804146
పపరర: వనసకటటష గమసడన

6472 NDX2058999
పపరర: హనసమసత రరవప గమసడన

6475 AP151010222147
పపరర: ససతనరరవమక నసతలపరటట

6478 NDX1677634
పపరర: కమల ఏససపప గమ

6481 NDX0077271
పపరర: లకడక సరసబబడజఖస యలవరరస
భరస : వనసకట సతఖననరరయణ యలవరరస
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:46
లస: ససస స

6467 NDX0256271
పపరర: వనసకట లకడక గమసడన

94-86/550

భరస : శకనవరసరరవప గమసడన
ఇసటట ననస:21-19-1125
వయససస:41
లస: ససస స
94-86/552

6470 NDX0648675
పపరర: శకనవరసరరవప గమసడన

94-86/553

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గమసడన
ఇసటట ననస:21-19-1125
వయససస:49
లస: పప
94-87/926

6473 AP151010222146
పపరర: నరజ నసతలపరటట

94-86/554

భరస : ఆసజనవయమలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1126
వయససస:44
లస: ససస స
94-86/556

6476 AP151010219202
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప గరల

94-86/557

తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ గరల
ఇసటట ననస:21-19-1126
వయససస:54
లస: పప
94-87/927

6479 NDX2699973
పపరర: పడహలమఖ కకమకశశటట

94-61/967

Deleted

భరస : ననగరశసరరరవప ఏససపప గమ
ఇసటట ననస:21-19-1126
వయససస:31
లస: ససస స
94-86/559

94-86/1060

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బబపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1126
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1126
వయససస:72
లస: పప
6480 JBV1435999
పపరర: శరరష చటటటపప

6463 NDX2514636
పపరర: ననగ నషసత రరడడడ బబ బబబ

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గమసడన
ఇసటట ననస:21-19-1125
వయససస:58
లస: పప
94-86/555

6458 NDX2785814
పపరర: భరత కలమమర ససకర

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గమసడన
ఇసటట ననస:21-19-1125
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:21-19-1125
వయససస:28
లస: ససస స
6474 AP151010222201
పపరర: ససనసద గరల

94-87/919

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1124, 2ND LANE
వయససస:43
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:21-19-1125
వయససస:51
లస: ససస స
6471 NDX1822874
పపరర: శకలకడక గమసడన

6460 NDX1741249
పపరర: పపషరపవత బబపరటట

6466 JBV2370286
పపరర: లకకయఖ మమటట ట

94-86/549

తసడడ:డ హర బబబమ ససకర
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ బబబ
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటట రరడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:47
లస: పప
6468 NDX2058940
పపరర: ననగరశసరమక గమసడన

94-86/1059

భరస : శకనవరస రరడడ బబపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:63
లస: ససస స
6465 NDX0357970
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబ బబ

6457 NDX2785806
పపరర: ససమలత ససకర

6455 NDX0708099
పపరర: పడతనప రరడడడ గసగరరరడడడ

తసడడ:డ సరసబరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:43
లస: పప

భరస : హరర బబబమ ససకర
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ బబబ
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:22
లస: ససస స
6462 NDX1741074
పపరర: బమచచమక గసగరరరడడడ

94-86/548

తసడడ:డ అసకరళరరడడద కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1123
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:21-19-1124
వయససస:57
లస: పప
6459 NDX2514669
పపరర: ననగ కరవఖ బబ బబబ

6454 AP151010219086
పపరర: కకషరషరరడడద కరరసరన

తసడడ:డ సససససదదడ చటటటబబబమ కకమకశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:20
లస: ససస స
94-86/560

6482 AP151010222053
పపరర: వరమక చటటటపప

94-86/561

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:60
లస: ససస స
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6483 NDX0198218
పపరర: ననగరరజకలమమరర యలవరరస

94-86/562

భరస : చడటటయఖ CHETTAIAH
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:74
లస: ససస స

6484 AP151010222005
పపరర: బమచచమక చటటటపప

94-86/563

భరస : మలర ఖమరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:82
లస: ససస స

6486 NDX0077297
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
తతసడమళళ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతసడమళళ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:49
లస: పప

94-86/565

6489 NDX2706638
పపరర: లలకరశ ఠగనదమమలమ

94-86/957

6487 NDX2695625
పపరర: లమశఖ సససధస ఠగనదమమలమ

6485 JBV1433242
పపరర: శకనవరసరరడడడ బదదదగస

94-86/564

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:46
లస: పప
94-86/955

6488 NDX2706000
పపరర: పడహలమఖ కకమకశశటట

94-86/956

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ ఠగనదమమలమ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సససససదదడ చటటటబబబమ కకమకశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:20
లస: ససస స

6490 NDX2705580
పపరర: లమశఖ సససద ఠగనదమమలమ

6491 NDX0195362
పపరర: లకడక నరరమళళ

94-89/733

94-86/566

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ ఠగనదమమలమ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ ఠగనదమమలమ
ఇసటట ననస:21-19-1127
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నరరమళళ
ఇసటట ననస:21-19-1129
వయససస:32
లస: ససస స

6492 NDX0198606
పపరర: సతఖవత నరరమళళ

6493 NDX0198861
పపరర: శకకరసత నరరమళళ

6494 NDX2047729
పపరర: శకనవరసరరవప మదదద

94-86/567

భరస : వనసకటటశసరరర నరరమళళ
ఇసటట ననస:21-19-1129
వయససస:51
లస: ససస స
6495 NDX0198002
పపరర: వనసకటటశసరరర నరరమళళ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నరరమళళ
ఇసటట ననస:21-19-1129
వయససస:30
లస: పప
94-86/570

తసడడ:డ ససతయఖ నరరమళళ
ఇసటట ననస:21-19-1129
వయససస:57
లస: పప
6498 NDX1296623
పపరర: రమమదదవ దసడన

94-87/934

94-86/571

94-86/574

తసడడ:డ వనసకటసరసమ చసతల
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:46
లస: పప

94-87/935

6502 NDX2058957
పపరర: పదక అతష
స లలరర

6505 NDX1033000
పపరర: మసజల చసతల

94-86/577

6508 NDX2058932
పపరర: పపడమ కలమమర అతష
స లలరర

94-86/572

6511 NDX0522888
పపరర: ఏససరతతస అతష
స లలరర
తసడడ:డ రతస యఖ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:53
లస: పప

6500 NDX1296615
పపరర: వజయ సరగర రరడడడ దసడన

94-87/936

6503 NDX0522839
పపరర: యశశద అతష
స లలరర

94-86/573

తసడడ:డ యయససరతతస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:32
లస: ససస స
94-86/575

6506 NDX0522912
పపరర: ననగమణణ అతష
స లలరర

94-86/576

భరస : ఏససరతతస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:56
లస: ససస స
94-86/578

తసడడ:డ రతతస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:24
లస: పప
94-86/580

94-87/933

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1136
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప చసతల
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసమ చసతల
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:71
లస: ససస స
6510 NDX0943258
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప చసతల

6499 NDX1822775
పపరర: సరయ భమపపసదడ కలసచనల

6497 NDX1296607
పపరర: లకడక దసడన
భరస : వజయ సరగర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1136
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస రతతస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరటలన బబబమ బమసస
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:33
లస: ససస స
6507 NDX0195537
పపరర: అనససయమక చసతల

94-87/928

తసడడ:డ గగవసద రరజలల కలసచనల
ఇసటట ననస:21-19-1136
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రతతస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:24
లస: ససస స
6504 NDX1032952
పపరర: రరజరశసరర బమసస

6496 NDX0205112
పపరర: వజయలకడక సస హహచ

94-86/569

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మదదద
ఇసటట ననస:21-19-1129
వయససస:52
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ సస హ
ఇసటట ననస:21-19-1129
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1136
వయససస:70
లస: ససస స
6501 NDX2058965
పపరర: మహలకడక అతష
స లలరర

94-86/568

6509 NDX1032986
పపరర: సరటలన బబబమ బమసస

94-86/579

తసడడ:డ నవన కలమమర బమసస
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:41
లస: పప
94-86/581

6512 NDX1444124
పపరర: అనసపమ సజజర

94-87/937

తసడడ:డ శవరరమ కకషష సజజర
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:27
లస: ససస స
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6513 NDX1826264
పపరర: మమరర కరరణ గడదస
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94-87/938

భరస : పపరరషప తస స గడదస
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:37
లస: ససస స
6516 NDX2522597
పపరర: శవ సతఖ సరయకకషష

94-87/941

94-87/1451

94-86/582

94-86/585

94-86/588

94-86/591

94-86/594

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:21-19-1145
వయససస:34
లస: పప

6526 JBV3706702
పపరర: ఝమనస కరరపరపప

6529 NDX0256636
పపరర: ఉషర రరణణ వసదనపప

6532 NDX1488890
పపరర: లకడక నరసయఖ తనటటకకసడ

6535 NDX2623460
పపరర: చటటకకన ధనలకడక

94-86/595

6538 NDX1861880
పపరర: నవన మలలర ల

94-86/586

6541 AP151010219176
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర ల
తసడడ:డ ననరరయణ మలలర ల
ఇసటట ననస:21-19-1145
వయససస:52
లస: పప

6521 NDX3002037
పపరర: పరల ససనత చలకపరటట

94-87/1453

6524 NDX0487561
పపరర: సరసబశవరరవప కకమమకరర

94-86/584

6527 JBV3706710
పపరర: రరమచసదడరరవప కరరపరపప

94-86/587

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:21-19-1141
వయససస:68
లస: పప
94-86/589

6530 AP151010222046
పపరర: అరరణ మమరగగసడడ

94-86/590

భరస : ఏదసకకసడలల మమరగగసడడ
ఇసటట ననస:21-19-1143
వయససస:47
లస: ససస స
94-86/592

6533 AP151010219083
పపరర: ఏడడకకసడలల మమరగగసడడ

94-86/593

తసడడ:డ కకటయఖ మమరగగసడడ
ఇసటట ననస:21-19-1143
వయససస:51
లస: పప
94-79/591

6536 NDX2585461
పపరర: చటటకకన వరరరజ

94-86/958

తసడడ:డ చటటకకన వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1144
వయససస:34
లస: పప
94-86/596

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:21-19-1145
వయససస:32
లస: పప
94-86/598

94-87/1450

తసడడ:డ ననగభమషణస కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-19-1140
వయససస:63
లస: పప

భరస : చటటకకన వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-19-1144
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:21-19-1145
వయససస:50
లస: ససస స
6540 NDX1861963
పపరర: నరరష మలలర ల

94-86/583

తసడడ:డ ననరరయణ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1143
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వసదనపప
ఇసటట ననస:21-19-1143
వయససస:51
లస: పప
6537 NDX1862250
పపరర: పదనకవత మలలర ల

6523 NDX0487629
పపరర: శకధర బబబమ కకమమకరర

6518 NDX3009636
పపరర: రరమ కకషష పడసరద చలకపరటట

భరస : కకషష చడచతనఖ చలకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ వసదనపప
ఇసటట ననస:21-19-1143
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ వసదనపప
ఇసటట ననస:21-19-1143
వయససస:22
లస: పప
6534 NDX1189729
పపరర: గమరవయఖ వసదనపప

94-87/1452

భరస : రరమచసదడరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:21-19-1141
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమరగగసడడ
ఇసటట ననస:21-19-1143
వయససస:27
లస: ససస స
6531 NDX2385821
పపరర: అసజన కలమమర వసదనపప

6520 NDX3002052
పపరర: కరసత కలమమర చలకపరటట

94-87/940

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చలకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-19-1140
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:21-19-1141
వయససస:32
లస: ససస స
6528 NDX2058817
పపరర: అపరష లకడక మమరగగసడడ

94-87/1449

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద చలకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-19-1140
వయససస:65
లస: ససస స
6525 JBV3706728
పపరర: మమమధదల కరరపరపప

6517 NDX3002078
పపరర: రరమ కకషష పడసరద చలకపరటట

6515 NDX2003465
పపరర: నరరకరణ రరవప గమసటట

తసడడ:డ రతతస గమసటట
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చలకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమ కకషష పడసరద చలకపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:50
లస: ససస స
6522 NDX0487603
పపరర: శవపరరసత కకమమకరర

94-87/939

తసడడ:డ వరయఖ గడదస
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:21-19-1138
వయససస:47
లస: పప
6519 NDX3002060
పపరర: సతఖవత చలకపరటట

6514 NDX1826322
పపరర: పపరరషప తస స గడదస

6539 JBV3253846
పపరర: నరరష మలలర ల

94-86/597

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:21-19-1145
వయససస:33
లస: పప
94-86/599

6542 NDX2585495
పపరర: చటటకకన వనసకటరరవప

94-80/832

తసడడ:డ చటటకకన వరనత
ఇసటట ననస:21-19-1146
వయససస:60
లస: పప
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6543 AP151010222114
పపరర: మలలర శసరర తనయ

94-86/600

భరస : రగశయఖ తనయ
ఇసటట ననస:21-19-1146
వయససస:52
లస: ససస స
6546 NDX2602563
పపరర: ననగ లకడక చటటకకన

94-86/960

94-86/604

94-86/607

94-86/610

94-86/613

94-86/616

94-86/619

తలర : కకటటశసరమక సతడస నపలర
ఇసటట ననస:21-19-1153
వయససస:38
లస: పప

6556 NDX0793711
పపరర: శశభన కలమమర ఓరరగసటట

6559 NDX2275501
పపరర: లకడక దసరర ఉలర గసటట

6562 JBV3257805
పపరర: పరరసతమక ఉలర గసటట

6565 AP151010219272
పపరర: పడకరశరరడడద అవపతష

94-86/622

6568 AP151010222230
పపరర: ఉమమదదవ సతడస నపలర
భరస : మలలర శసరరవవ సతడస నపలర
ఇసటట ననస:21-19-1153
వయససస:42
లస: ససస స

94-86/625

94-86/603

6551 NDX1130186
పపరర: ససజవ రరడడడ గరల

94-86/606

6554 NDX0335661
పపరర: రరధనబబయ కతడ

94-86/609

భరస : శకనవరస సససగ కతడ
ఇసటట ననస:21-19-1149
వయససస:52
లస: ససస స
94-86/611

6557 NDX0335695
పపరర: శకనవరస సససగ కతడ

94-86/612

తసడడ:డ శసకర సససగ కతడ
ఇసటట ననస:21-19-1149
వయససస:54
లస: పప
94-86/614

6560 NDX1264449
పపరర: లకకక ఉలర గసటటట

94-86/615

భరస : శవ శసకర రరవప ఉలర గసటటట
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:29
లస: ససస స
94-86/617

6563 NDX0669952
పపరర: శవ శసకర రరవప ఉలర గసటట

94-86/620

6566 AP151010219174
పపరర: ననగరశసరరరవప ఉలర గసటట

94-86/621

తసడడ:డ ననసచనరయఖ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:72
లస: పప
94-86/623

6569 AP151010222019
పపరర: కకటటశసరమక సతడస నపలర

94-86/624

భరస : యలర మసద సతడస నపలర
ఇసటట ననస:21-19-1153
వయససస:67
లస: ససస స

94-86/626 6572 AP151010219240
6571 AP151010219018
పపరర: వనసకటశవననతరరయణ సతడస నపలర
పపరర: మలలర శసరరరవప సతడస నపలర

తసడడ:డ యలర మసద సతడస నపలర
ఇసటట ననస:21-19-1153
వయససస:43
లస: పప

94-86/618

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసజరరడడద అవపతష
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:67
లస: పప

తలర : కకటటశసరమక సతడస నపలర
ఇసటట ననస:21-19-1153
వయససస:41
లస: ససస స
6570 NDX0257030
పపరర: శవ ననగరరజ సతడస నపలర

94-86/608

భరస : ననగరశసరరరవప ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:48
లస: పప
6567 NDX0709816
పపరర: అనతపపరష సతడస నపలర

6553 JBV3257631
పపరర: గకహలకడక ఓరరగసటట

6548 NDX0256685
పపరర: కకటటశసరమక ఓరరగసటట

తసడడ:డ రరమరరడడడ గరల
ఇసటట ననస:21-19-1148
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష ఉలర గసటటట
ఇసటట ననస:21-19-1151
వయససస:36
లస: ససస స
6564 NDX0712950
పపరర: శవరరమకకషష ఉలర గసటట

94-86/605

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1149
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1149
వయససస:56
లస: పప
6561 NDX1264431
పపరర: ససజజత ఉలర గసటటట

6550 NDX1130194
పపరర: శశఖర రరడడడ గరల

94-86/959

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1148
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1149
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:21-19-1149
వయససస:28
లస: పప
6558 AP151010219341
పపరర: సరసబశవరరవప ఓరరగసటట

94-86/602

తసడడ:డ ససజవరరడడడ గరల
ఇసటట ననస:21-19-1148
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:21-19-1149
వయససస:33
లస: ససస స
6555 NDX1721993
పపరర: యమగసధర సససగ కతడయ

6547 NDX2150878
పపరర: ఆలలఖఖ రరడడడ గరల

6545 NDX2595965
పపరర: శవ రరమ కకషష చటటకకన

తసడడ:డ వనసకటరరవప చటటకకన
ఇసటట ననస:21-19-1146
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజశశఖర రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:21-19-1148
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససజవరరడడడ గరల
ఇసటట ననస:21-19-1148
వయససస:53
లస: ససస స
6552 NDX0522250
పపరర: పదకజ ఓ ఓరరగసటట

94-86/601

తసడడ:డ కకటయఖ తనయ
ఇసటట ననస:21-19-1146
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష చటటకకన
ఇసటట ననస:21-19-1146
వయససస:33
లస: ససస స
6549 NDX1130400
పపరర: వజయలకడక గరల

6544 AP151010219258
పపరర: రగశయఖ తనయ

94-86/627

తసడడ:డ యలర మసద సతడస నపలర
ఇసటట ననస:21-19-1153
వయససస:45
లస: పప
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94-86/628

తలర : ససరరప రరణణ గగవసదస
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:28
లస: ససస స
94-86/631

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అటర
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:39
లస: ససస స

6577 JBV3707437
పపరర: Hindhu Hindhu

94-86/634

భరస : శకనవరస రరవప పరలమమన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:54
లస: ససస స

6580 NDX0525311
పపరర: అసతతనమక ఎస

94-86/637

భరస : శక రరమ చసదడ రరవప తమకన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:63
లస: ససస స

6583 NDX0487520
పపరర: సరససత కరవదద

94-86/640

6586 NDX2393908
పపరర: కరరరసక పరలమమన

6589 NDX0909598
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ అటర

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ రరవప తమకన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసయర రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:39
లస: పప

6591 NDX2381606
పపరర: శకనవరస రరవప పరలమమన

6592 NDX0523118
పపరర: జయరరజ ఎస

94-86/646

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పరలమమన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:54
లస: పప
94-86/649

తసడడ:డ శవశసకరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1155
వయససస:36
లస: పప

94-86/638

94-87/1457

6598 NDX1915216
పపరర: హరరక కరరసరన

94-86/641

6601 NDX0257089
పపరర: శవశసకరరరడడడ కరరసరన
తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడద కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1155
వయససస:57
లస: పప

6581 JBV3706769
పపరర: ససజజత తమకనవన

94-86/636

6584 NDX2381648
పపరర: జసససత కలమమర యడవలర

94-86/639

6587 NDX2267565
పపరర: ససబడహకణఖస అదదసకక

94-86/642

తసడడ:డ వరయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:37
లస: పప
94-86/644

6590 AP151010219092
పపరర: శకనవరసరరడద డ కరరసరన

94-86/645

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడద కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:51
లస: పప
94-86/647

6593 NDX0911099
పపరర: సరసబరరడడడ తమకనవన

94-86/648

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:64
లస: పప
94-86/1062

6596 NDX3069549
పపరర: ససజవ రరడడడ కరరసరన

94-86/1063

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:29
లస: పప
94-86/650

భరస : శకకరసత రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1155
వయససస:28
లస: ససస స
94-86/652

94-86/633

తసడడ:డ శశషయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ బబ సతష
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:28
లస: ససస స
6600 NDX0708073
పపరర: శకకరసతరరడడడ కరరసరన

6595 NDX2887883
పపరర: మహహశ గమడపరటట

6578 NDX0077180
పపరర: రమమదదవ కరరసరన

భరస : సరసబరరడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ ఎస
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ కరవదద
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:71
లస: పప
6597 NDX2887842
పపరర: భమవనవశసరర బబ సతష

94-86/635

తలర : ససరరప రరణణ గగవసదస
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:29
లస: పప
94-86/643

94-86/630

భరస : శకనవరసరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యమననదద కరవదద
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరజ ఎస
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:28
లస: పప

6594 NDX0487074
పపరర: యమననదద కరవదద

94-86/632

భరస : జయ రరజ ఎస
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:54
లస: ససస స

6582 NDX2267532
పపరర: భగవత సససదరర దదవ తమకన

6575 NDX2267482
పపరర: సరసబబడజఖస అదదసకక

భరస : ససబడహకణఖస అదదసకక
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:45
లస: ససస స

6579 NDX2381598
పపరర: ససరరప రరణణ గగవసదస

6588 NDX2267540
పపరర: వసశ కకషష మహన తమకన

94-86/629

భరస : వసశ కకషష మహన తమకన
ఇసటట ననస:21-19-1154
వయససస:30
లస: ససస స

6576 NDX0909564
పపరర: అపరష అటర

6585 NDX0523019
పపరర: రవకకరణ ఎస

6574 NDX2267730
పపరర: వరసవ తమకన

6599 AP151010222264
పపరర: ససబబబయమక కరరసరన

94-86/651

భరస : శవశసకరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1155
వయససస:52
లస: ససస స
94-86/653

6602 NDX2977924
పపరర: మమరళ కకషష మమడడశశటట

94-86/1064

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1156
వయససస:20
లస: పప
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6603 NDX3222254
పపరర: మమరళ కకషష మమడడశశటట
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94-86/1192

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1156
వయససస:20
లస: పప
6606 NDX1721886
పపరర: సపతహ లత మమడడశశటట

94-86/656

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1157/1
వయససస:26
లస: ససస స
6609 AP151010219267
పపరర: శకనవరసరరవప మమడడశశటట

94-86/659

94-86/662

6615 JBV3253614
పపరర: హనసమసతరరవప నసతసగర

94-86/665

6607 NDX1662510
పపరర: దదవ కకరణకయ మమడడశశటట

6610 AP151010222199
పపరర: లకడక మమడడశశటట

6613 JBV3706876
పపరర: పదదకన తషలర మలర

6616 NDX1284629
పపరర: రరధ కటటటబబ యన

94-86/657

94-86/667

6621 NDX1740860
పపరర: ననగలకడక ఖటట బబ యన

94-87/943

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఖటట బబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:24
లస: ససస స

94-86/660

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:33
లస: పప

94-86/663

భరస : ననగరరజ తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:30
లస: ససస స

6611 JBV3253341
పపరర: సరసబశవరరవప మమడడశశటట

94-86/661

6614 JBV3257615
పపరర: వనసకటదసరర తషలమలర

94-86/664

94-87/942

6617 JBV3257441
పపరర: ససరమక కటటటబబ యన
కటటటబబ యన
భరస : శకనవరసరరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:45
లస: ససస స

94-86/666

6619 NDX0909671
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కటటటబబ యన
కటటటబబ యన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:29
లస: పప

94-86/668

6620 JBV3253713
పపరర: ఏడడకకసడలల తషలమమలర

94-86/669

6622 NDX1822569
పపరర: అనసరరధ కటటటబబ యన

94-87/944

తసడడ:డ చనవనసకయఖ తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:47
లస: పప

6625 NDX1284231
పపరర: రవ చసదడ తతనసగమసటర

6628 NDX0947713
పపరర: ససమత తనడడకకసడ

6631 JBV3257748
పపరర: లకడక తషలమమలర
భరస : ససరఖననరరయణ తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:55
లస: ససస స

94-87/945
6623 NDX1444165
పపరర: రరప కకరణకయ రరవప వలల
ర రర

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:30
లస: ససస స
94-87/948

6626 NDX1444108
పపరర: వనసకట ససబబయఖ మసచనల

94-87/949

తసడడ:డ ససబబ రరమయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:51
లస: పప
94-86/671

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:30
లస: ససస స
94-86/673

94-86/658

భరస : ఏడడకకసడలల తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1160
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:37
లస: పప
94-86/670

6608 AP151010222200
పపరర: ఉదయలకడక మమడడశశటట

తసడడ:డ వనసకటరతతస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1158
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపననతరరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:27
లస: ససస స
94-87/947

94-86/655

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-19-1157/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1160
వయససస:32
లస: ససస స

6618 NDX0909630
పపరర: పపననతరరవప కటటటబబ యన
కటటటబబ యన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1161
వయససస:28
లస: పప

6605 AP151010219214
పపరర: శసకరరరవప మమడడశశటట

తసడడ:డ వనసకటరతతస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1157
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1160
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ నసతసగర
ఇసటట ననస:21-19-1160
వయససస:44
లస: పప

6630 NDX0184218
పపరర: వనసకట లకడక శవ కలమమరర
తనడడకకసడ
భరస : సరసబశవరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1157
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబశవరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1158
వయససస:57
లస: ససస స

6612 NDX1392026
పపరర: చడచతనఖ పరవన తషళమలర
తషలమలర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1160
వయససస:27
లస: ససస స

6627 JBV3706850
పపరర: తరరపతమక తషలర మలర

94-86/654

తసడడ:డ శసకర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1157/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతతస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-19-1157/1
వయససస:47
లస: పప

6624 NDX1444157
పపరర: హహతదసదడ ననథ వలల
ర రర

6604 AP151010222214
పపరర: అనసరరధ మమడడశశటట

6629 JBV3257581
పపరర: ససజజత తషలమమలర

94-86/672

భరస : వనసకటటశసర రరవప తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:33
లస: ససస స
94-86/674

6632 NDX0945287
పపరర: నవన కలమమర తనడడకకసడ

94-86/675

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:30
లస: పప
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6633 JBV3706868
పపరర: ననగరరజ తషలర మలర
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94-86/676

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:36
లస: పప
6636 JBV3253382
పపరర: ససరఖననరరయణ తషలమమలర

94-86/679

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:60
లస: పప
6639 NDX0385435
పపరర: శకనవరసరరవప కటటటబబ యన

94-86/682

94-86/685

94-86/688

94-86/1199

94-86/690

94-86/693

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యమరకకలరర
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:18
లస: పప

94-86/686

6646 NDX3254968
పపరర: లకడక దదపక రరడడ ఏనరరదద

6649 NDX3254992
పపరర: వనసకట లకడక ఏనవద
డ దద

6652 JBV3257326
పపరర: లకడక తనడడబబ యన

6655 JBV3253499
పపరర: వససతరరవప తనడడబబ యన

94-54/713

6658 NDX2702017
పపరర: శకనవరస రరవప యమరకకలరర

94-85/1444

6661 NDX1999723
పపరర: అరరణ గగవసదస
భరస : రతస యఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:34
లస: ససస స

94-86/684

6644 AP151010219101
పపరర: శకనవరసరరడడడ జకకయరరడడడ

94-86/687

6647 NDX3254927
పపరర: లకడక దదపక రరడడ ఏనవద
డ దద

94-86/1198

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ ఏనవద
డ దద
ఇసటట ననస:21-19-1167
వయససస:27
లస: పప
94-86/1200

6650 AP151010222148
పపరర: మమణణకఖమక చసటట

94-86/689

భరస : కకషరషరరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-19-1168
వయససస:67
లస: ససస స
94-86/691

6653 JBV3706900
పపరర: గగపసననధ తనడడబబ యన

94-86/692

తసడడ:డ వససత రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1169
వయససస:34
లస: పప
94-86/694

6656 NDX1741090
పపరర: ఝమనస లకడక చసటట

94-87/950

తలర : మలర శసరర చసటట
ఇసటట ననస:21-19-1170
వయససస:32
లస: ససస స
94-58/665

తసడడ:డ బబబమరరవప యమరరకకరర
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:44
లస: పప
94-78/817

6641 JBV3253663
పపరర: గరరరధర ససకల

తసడడ:డ కకటటరరడడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1166
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1169
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ రరవప యమరకకలరర
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:44
లస: పప
6660 NDX2699874
పపరర: గగపస రరజరశ యమరకకలరర

6643 JBV3257557
పపరర: శవపరరసత జకకయరరడడ

94-86/681
6638 NDX0257394
పపరర: వనసకట శవ పరరసత కటటటబబ యన

తసడడ:డ మహన రరవప ససకల
ఇసటట ననస:21-19-1165
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసతరరవ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1169
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1169
వయససస:36
లస: పప
6657 NDX2696201
పపరర: శకనవరస రరవప యమరకకలరర

94-86/683

భరస : సరసబ రరడడడ ఏనవద
డ ద
ఇసటట ననస:21-19-1167
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1169
వయససస:26
లస: ససస స
6654 JBV3253176
పపరర: రరమకకకషష తనడడబబ యన

6640 JBV3253267
పపరర: శకనవరసరరవప కటటటబబ యన

94-86/678

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1163
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ ఎన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-19--1167
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ ఏనవదద
న దద
ఇసటట ననస:21-19-1167
వయససస:54
లస: పప
6651 NDX1403971
పపరర: సరసత తనడడబబ యన

94-86/680

భరస : కకటటరరడడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1166
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1166
వయససస:77
లస: పప
6648 NDX3254984
పపరర: సరసబ రరడడడ ఏనవదద
న దద

6637 NDX0257428
పపరర: పపరషకలమమరర కటటటబబ యన

6635 NDX1110147
పపరర: సరసబశవరరవప తనడడకకసడ

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1163
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1166
వయససస:38
లస: ససస స
6645 AP151010219252
పపరర: కకటటరరడడడ జకకయరరడడడ

94-86/677

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:21-19-1163
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-19-1163
వయససస:38
లస: పప
6642 JBV3257599
పపరర: శవకలమమరర జకకయరరడడడ

6634 NDX0077313
పపరర: వనసకటటశసర రరవప తషలర మలర
తషలమమలర
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ తషలమమలర
ఇసటట ననస:21-19-1162
వయససస:37
లస: పప

6659 NDX2694123
పపరర: ననగమణణ యమరకకలరర

94-61/968

భరస : శకనవరస రరవప యమరకకలరర
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:38
లస: ససస స
94-86/695

6662 NDX2145499
పపరర: అపరష పరవపలలరర

94-86/696

భరస : వవణమ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: చదరరశ శకసగరరపరటట
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94-86/697

6664 NDX2145481
పపరర: వవణమ పరవపలలరర

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:40
లస: పప

6666 JBV3257227
పపరర: లకడకపడసనత మదసగమల

6667 NDX0197384
పపరర: శవ కలమమరర నల

94-86/700

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:34
లస: ససస స
6669 NDX1382720
పపరర: రమమష బబబమ నల

94-86/703

94-86/706

94-86/709

94-86/712

94-86/715

94-86/718

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1176
వయససస:20
లస: ససస స

6679 AP151010222115
పపరర: ససబబమక పపదద నవన

6682 AP151010219317
పపరర: కలమమరసరసమ పపదద నవన

6685 AP151010222061
పపరర: లలత గరలస

94-86/721

6688 NDX1164771
పపరర: సరసబయఖ గరలస

94-86/710

6691 NDX2621803
పపరర: యమమన లసగసశశటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1176
వయససస:18
లస: ససస స

6671 NDX0195602
పపరర: మమరళ నల

94-86/705

6674 AP151010219081
పపరర: వనసకటరరడడద మదసగమల

94-86/708

6677 JBV3257219
పపరర: ననగమణణ పపదద నవన

94-86/711

భరస : కలమమరసరసమ పపదద నవన
ఇసటట ననస:21-19-1174
వయససస:39
లస: ససస స
94-86/713

6680 NDX1835604
పపరర: రరజరసదడ ససకలల

94-86/714

తసడడ:డ రరధకకషష ససకలల
ఇసటట ననస:21-19-1174
వయససస:31
లస: పప
94-86/716

6683 NDX1999822
పపరర: రరధన కకషష ససకలల

94-86/717

తసడడ:డ సప మయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:21-19-1174
వయససస:61
లస: పప
94-86/719

6686 JBV3253283
పపరర: ఠరగమర గరలస

94-86/720

తసడడ:డ సరసబయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1175
వయససస:35
లస: పప
94-86/722

తసడడ:డ రగశయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1175
వయససస:73
లస: పప
94-86/961

94-86/702

తసడడ:డ సరసబరరడద డ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబయయ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1175
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1175
వయససస:36
లస: పప
6690 NDX2593853
పపరర: పపషరపసజల లసగరశశటట

94-86/707

తసడడ:డ రరమమనసజయఖ పపదద నవన
ఇసటట ననస:21-19-1174
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఠరగమర గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1175
వయససస:32
లస: ససస స
6687 NDX0257675
పపరర: శవరజ గరలస

6676 AP151010219050
పపరర: సరసబరరడడడ మదసగమల

6668 AP151010222059
పపరర: వనసకటససబబమక మదసగమల

తసడడ:డ రరమ మలర కరరరరన రరవప నల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమనసజయఖ పపదద నవన
ఇసటట ననస:21-19-1174
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:21-19-1174
వయససస:40
లస: పప
6684 NDX2150886
పపరర: ఉమమ రరణణ గరలస

94-86/704

తసడడ:డ వనసకటరరడడద మదసగమల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరధన కకషష శసకలల
ఇసటట ననస:21-19-1174
వయససస:60
లస: ససస స
6681 NDX1999897
పపరర: రతస యఖ గగవసదస

6673 NDX2435816
పపరర: యదనదన బబషర సయఖద

94-86/699

భరస : సరసబరరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఎన
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:47
లస: పప
6678 NDX2000230
పపరర: పరరసత శసకలల

94-86/701

తసడడ:డ రరమకకకషష రరవప నల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:36
లస: పప
6675 NDX0185223
పపరర: రరమ మలర కరరరరన రరవప ఎన

6670 NDX0194985
పపరర: రరమ ససధదర నల

6665 NDX2435808
పపరర: తనహహరరన సయఖద

భరస : యదనదన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమసఅలర కరరరనన రరవప నల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప నల
ఇసటట ననస:21-19-1173
వయససస:28
లస: పప
6672 JBV3253390
పపరర: వవణమగగపరల రరడడ మదసగమల

94-86/698

6689 NDX2817070
పపరర: శక రరమచసదడ రరడడడ ఉపపపటటరర

94-87/1458

తసడడ:డ చనతపప రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-1175
వయససస:20
లస: పప
94-86/962

6692 NDX2120624
పపరర: సరయ లకడక కరమసరన

94-86/723

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కరమసరన
ఇసటట ననస:21-19-1178
వయససస:28
లస: ససస స
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6693 JBV3257763
పపరర: అరరణ నననతబబ యన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-86/724

భరస : కకటటశసరరరవప ననవతబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1178
వయససస:39
లస: ససస స
6696 NDX0257782
పపరర: కకటటశసరరరవప నననతబబ యన

94-86/727

94-86/729

94-86/732

94-86/735

94-86/737

94-86/740

94-87/1460

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నకయననబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:21
లస: పప

6706 AP151010219029
పపరర: కకటటశసరరరవప గరలస

6709 NDX0708032
పపరర: కమల బబ లమర

6712 NDX2435774
పపరర: వనసకటటససరరర గరలమఎస

6715 NDX1488791
పపరర: లకడక ఐశసరఖ మమటట ల

94-86/744

6718 NDX2381564
పపరర: సరసబబడజఖస నకయనబబ యన

94-86/736

6721 NDX1860254
పపరర: పవన కలమమర మమటట ల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:26
లస: పప

6701 NDX0257857
పపరర: నరకల గరలస

94-86/731

6704 JBV3253457
పపరర: రగజజబబబమ గరలస

94-86/734

6707 NDX2701399
పపరర: సప మశశఖర యమదవ బబ లర

94-61/969

తసడడ:డ గసగయఖ యమదవ బబ లర
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:18
లస: పప
94-86/738

6710 JBV1430875
పపరర: శకనవరసరరవప గరలస

94-86/739

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:35
లస: పప
94-86/741

6713 NDX3155199
పపరర: సప మ శశఖర బబ లర

94-86/1065

తసడడ:డ సప మశశఖర బబ లర
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:19
లస: పప
94-86/742

6716 NDX2403905
పపరర: రరవత తనడడబబ యన

94-86/743

భరస : ససరరష తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:32
లస: ససస స
94-86/745

భరస : వనసకటటశసరరర నకయనబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:51
లస: ససస స
94-86/747

94-86/728

తసడడ:డ శవయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:46
లస: ససస స
6720 NDX1951608
పపరర: యశససత నకయననబబ యన

94-86/733

తసడడ:డ రగశయఖ గరలమఎస
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: రరజత గలస
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:25
లస: ససస స
6717 JBV3257466
పపరర: ఆదదలకడక మమటట ల

6703 JBV1430784
పపరర: రరమకకషష గరలస

6698 NDX1893131
పపరర: దసరర గరలస

భరస : కకటటశసరరరవప గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:35
లస: పప
6714 NDX3178944
పపరర: రరజత గలస

94-86/730

తసడడ:డ రగశయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1180
వయససస:29
లస: ససస స
6711 JBV1434307
పపరర: హనసమసతరరవప గరలస

6700 NDX0258012
పపరర: సరమమమజఖస గరలస

94-86/726

భరస : రరమకకషష గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:60
లస: పప
6708 NDX1860221
పపరర: ససనతన గరలస

94-87/1459

భరస : శవయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:57
లస: ససస స
6705 AP151010219061
పపరర: శవయఖ గరలస గరలస

6697 NDX2847622
పపరర: బసదస భబరర వ నననతబబ యన

6695 NDX2150894
పపరర: గగపస కకషష ననవతబబ యన

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ననవతబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1178
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1178
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రగజబబబమ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1179
వయససస:35
లస: ససస స
6702 AP151010222198
పపరర: పప లలశసరర గరలస

94-86/725

భరస : గమరవయఖ నననతబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1178
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ నననతబబ యన
ఇసటట ననస:21-19-1178
వయససస:50
లస: పప
6699 JBV3706934
పపరర: అనసరరధ గరలస

6694 AP151010222267
పపరర: నననమక నననతబబ యన

6719 JBV1431832
పపరర: వనసకటససబబమక మననతస

94-86/746

భరస : శసకరరరవప మననతస
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:51
లస: ససస స
94-86/748

6722 NDX1033257
పపరర: వనసకటటష మమటట ల

94-86/749

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:28
లస: పప
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94-86/750

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ మననతస
ఇసటట ననస:21-19-1181
వయససస:65
లస: పప
94-86/753

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-19-1182
వయససస:34
లస: పప
94-86/754

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1183
వయససస:57
లస: ససస స
94-87/1461

6735 NDX1034636
పపరర: ససజజత మమటట ల

6730 NDX2124873
పపరర: జరచలబబబన షపక

6738 AP151010219279
పపరర: కకటటశసరరరవప మమటట ల

94-86/758

94-86/755

94-86/761

94-84/969

6739 NDX2429082
పపరర: మమధవ వపరర

94-86/764

6742 JBV3257417
పపరర: వరలకడక బబ మమక

94-86/759

తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:48
లస: పప

6745 JBV3253242
పపరర: శవ రరడడడ బబ మమక

94-86/762

భరస : నరసససహ రరవప ఆసదడ
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:37
లస: ససస స

6748 NDX1397950
పపరర: వజయలకడక చడననతరరడడ

94-86/765

6751 AP151010222179
పపరర: అసజమక మసచడ
భరస : వనసకటటశసరరర మసచడ
ఇసటట ననస:21-19-1187
వయససస:57
లస: ససస స

6734 NDX1033992
పపరర: శరరద మమటట ల

94-86/757

6737 AP151010222164
పపరర: శవకలమమరర మమటట ల

94-86/760

6740 NDX1034487
పపరర: ననగజజఖత బబ మమక

94-86/763

6743 NDX1033489
పపరర: తరరమల వనసకటరరడడడ బబ మమక

94-86/766

తసడడ:డ శవరరరడడడ బబ మమక
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:29
లస: పప
94-86/768

6746 NDX1410711
పపరర: లకడక సససధసరర కలరపరటట

94-87/951

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:27
లస: ససస స
94-87/953

భరస : జయభరత రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:45
లస: ససస స
94-86/769

94-86/756

తసడడ:డ శవరరరడడడ బబ మమక
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ బబ మమక
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:56
లస: పప
94-87/952

6731 NDX2124899
పపరర: షరరఫ ఉదదదన షపక

భరస : కకటటశసరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1184
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ బబ మమక
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:46
లస: ససస స
94-86/767

94-86/1067

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1184
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ వపరర
ఇసటట ననస:21-19-1185
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కలమమరసరసమ బమరరల
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:44
లస: ససస స
6744 NDX1999319
పపరర: కలమమర సరసమ బమరరర

6736 NDX0258186
పపరర: పపషపలత మమటట ల

6728 NDX2980449
పపరర: దసరర పడసరద కకసడన

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1183
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1184
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1184
వయససస:62
లస: పప
6741 JBV3706942
పపరర: కరశ అనతపపరష దదవ బమరరల

6733 NDX2779635
పపరర: లకడక ఐశసరఖ మమటట ల

94-86/752

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:21-19-1182
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1184
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-19-1184
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర పసడడగమ
ఇసటట ననస:21-19-1187
వయససస:41
లస: ససస స

94-86/1066

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1183
వయససస:23
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:21-19-1183
వయససస:73
లస: ససస స

6750 AP151010222180
పపరర: ఆదదలకడ పసడడగమ

6727 NDX3157211
పపరర: శకనస కకసడ

6725 NDX2418192
పపరర: శవ పరరసత కకసడన

భరస : శకనస కకసడన
ఇసటట ననస:21-19-1182
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపపయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1182
వయససస:39
లస: పప

6729 AP151010222171
పపరర: బబ షపక

6747 NDX1524967
పపరర: వజయ లకడక ఆసదడ

94-86/751

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:21-19-1182
వయససస:31
లస: ససస స

6726 NDX1034909
పపరర: పసరర షపక

6732 NDX2877355
పపరర: బ బ షపక

6724 NDX1033315
పపరర: బబ షపక

6749 NDX1524942
పపరర: నరసససహ రరవప ఆసదడ

94-87/954

తసడడ:డ అసకమక రరవప ఆసదడ
ఇసటట ననస:21-19-1186
వయససస:46
లస: పప
94-86/770

6752 JBV3253598
పపరర: ననగరశసరరరవప మసచడ

94-86/771

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మసచడ
ఇసటట ననస:21-19-1187
వయససస:39
లస: పప
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6753 NDX2601433
పపరర: మమనక పసడయస వడ మకరయ

94-86/963

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమకరయ
ఇసటట ననస:21-19-1187
వయససస:22
లస: ససస స
6756 NDX0523050
పపరర: వనసకట లకడక ఎ

94-86/773

తసడడ:డ మహన రరవప ఎ
ఇసటట ననస:21-19-1188
వయససస:38
లస: ససస స
6759 AP151010219242
పపరర: మహహష కలసచనల

94-86/776

94-86/779

94-86/782

94-86/785

94-86/788

94-86/791

భరస : గగపయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:62
లస: ససస స

94-86/780

6766 AP151010219098
పపరర: మననహర రరడడడ చరసరన

6769 NDX0335380
పపరర: హహమలత కకలర మరర

6772 AP151010222266
పపరర: బబలసరససత కకలర మరర

6775 AP151010219152
పపరర: అసకమక కకలమరర

94-86/794

6778 NDX1524769
పపరర: పపషరపవత యయసదసరర

94-86/783

6781 NDX1860486
పపరర: శకనవరస రరవప వలవవటట
తసడడ:డ ఆనసద రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:38
లస: పప

6761 NDX2470532
పపరర: సరససత చరసరన

94-86/778

6764 JBV3706983
పపరర: బబల కకశశర రరడడ చరరసన

94-86/781

6767 NDX1164813
పపరర: దసరర వడడతద

94-86/784

భరస : వవసకట రమణ ననయక వడడతద
ఇసటట ననస:21-19-1191
వయససస:36
లస: ససస స
94-86/786

6770 JBV3257870
పపరర: లలమవత కకలర మరర

94-86/787

తసడడ:డ అసకమక కకలర మరర
ఇసటట ననస:21-19-1192
వయససస:40
లస: ససస స
94-86/789

6773 NDX1721837
పపరర: వనసకట రగహహత ఓగరరరల

94-86/790

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:21-19-1192
వయససస:24
లస: పప
94-86/792

6776 NDX1860510
పపరర: కలపన వలవవటట

94-86/793

తసడడ:డ ఆనసద రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:34
లస: ససస స
94-86/795

భరస : ససబడమణణఖశసర రరవప యయసదసరర
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:41
లస: ససస స
94-86/797

94-86/775

తసడడ:డ మననహర రరడడడ చరరసన
ఇసటట ననస:21-19-1189
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1192
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:40
లస: ససస స
6780 AP151010222014
పపరర: బమలలర మక పప తత
స రర

6763 JBV3706975
పపరర: వనసకటససబబమక కకలర

6758 AP151010219208
పపరర: జగదదష కలసచనల

భరస : పపరష వసశకకషష రరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1189
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసకమక కకలమరర
ఇసటట ననస:21-19-1192
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓగరరరల
ఇసటట ననస:21-19-1192
వయససస:51
లస: పప
6777 AP151010222015
పపరర: ఓసకరరమక పప తత
స రర

94-86/777

తసడడ:డ అసకమక కకలర మరర
ఇసటట ననస:21-19-1192
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:21-19-1192
వయససస:44
లస: ససస స
6774 JBV3253655
పపరర: శకనవరసరరవప ఓగరరరల

6760 JBV1433218
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అడపర

94-86/772

తసడడ:డ చడసచయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:21-19-1188
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1189
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస ననయక వడడతద
ఇసటట ననస:21-19-1191
వయససస:41
లస: పప
6771 JBV3257508
పపరర: అనసరరధ ఓగరరరల

94-86/774

భరస : శశషసరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:21-19-1189
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహరరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1189
వయససస:34
లస: పప
6768 NDX1164821
పపరర: వవసకట రమణ ననయక వడడతద

6757 JBV3706967
పపరర: వవదవత అడపర

6755 JBV3706959
పపరర: మలర క కలసచనల

భరస : మహహష కలసచనల
ఇసటట ననస:21-19-1188
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:21-19-1188
వయససస:51
లస: పప

భరస : మననహరరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:21-19-1189
వయససస:57
లస: ససస స
6765 NDX0648717
పపరర: వసశ కకషరషరరడడడ చరసరన

94-86/964

భరస : వనసకట ససబబబరరవప అడపర
ఇసటట ననస:21-19-1188
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసచయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:21-19-1188
వయససస:42
లస: పప
6762 AP151010222062
పపరర: పపషరపవత చరసరన

6754 NDX2601284
పపరర: యగరసదర సరయ రరజ గగపరల
మకరయ
తసడడ:డ ససబబరరవప మకరయ
ఇసటట ననస:21-19-1187
వయససస:20
లస: పప

6779 NDX1860437
పపరర: అసజమక వలవవటట

94-86/796

భరస : ఆనసద రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:57
లస: ససస స
94-86/798

94-86/799
6782 NDX1524744
పపరర: ససబడమణణఖశసర రరవప యయసదసరర

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప యయసదసరర
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:49
లస: పప
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6783 NDX1859562
పపరర: ఆనసద రరవప వలవవటట

94-86/800

తసడడ:డ చనత ససబబయఖ వలవవటట
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:63
లస: పప
6786 NDX2712982
పపరర: శవ ననగరశసర రరవప ఉపసపరరటర

94-86/965

94-86/804

94-86/805

6790 NDX2690600
పపరర: వనసకట రతతస ఉపసపరరటర బ

6793 NDX0546770
పపరర: అపరపరరవప తనడదపలర

94-18/814

6796 NDX3094596
పపరర: కకషషమక గమడస
ర రర

94-86/966

6788 NDX2435790
పపరర: అసకమకరరవప ఉపసరటర

94-86/803

6791 NDX2712974
పపరర: నరరష ఉపసరరటర

94-86/967

తసడడ:డ శవ ననగరశసర రరవప ఉపసరరటర
ఇసటట ననస:21-19-1195
వయససస:29
లస: పప
94-86/806

6794 NDX3114329
పపరర: తషలసస కకతస

94-15/606

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1199
వయససస:45
లస: ససస స
94-87/1462

భరస : వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1199
వయససస:66
లస: ససస స

6797 JBV1432582
పపరర: మమధవ గరలస

94-86/807

తసడడ:డ సరసబయఖ గరలస
ఇసటట ననస:21-19-1201
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ గగపరలకకషషమమరరస తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1201
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరధనగగపరలకకషషమమరరస తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1201
వయససస:64
లస: ససస స

94-86/810
6800 NDX0360461
పపరర: రరధగగపరల కకషష మమరరస
తరరవరయపరటట
తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1201
వయససస:77
లస: ససస స

6801 NDX0258079
పపరర: మమధవ బబ సతన

6802 JBV1432590
పపరర: మమసతనజ షపక

6803 NDX0487728
పపరర: ఇలయమస అబమదల షపక

94-86/808

94-86/811

భరస : అరరరనరరవప బబ సతన
ఇసటట ననస:21-19-1202
వయససస:46
లస: ససస స
6804 NDX0487678
పపరర: ఫసరగజ అబమదల షపక

94-86/814

భరస : శకనవరసరరవప మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1205
వయససస:44
లస: ససస స

94-86/812

6805 JBV1430776
పపరర: అరరరనరరవప బబ సతన

94-86/817

6808 NDX2050797
పపరర: అనల కలమమరర నసబమరర

94-86/815

6811 NDX0336016
పపరర: భబగఖమక మసచన
భరస : గరలయఖ మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1205
వయససస:80
లస: ససస స

6806 NDX0588954
పపరర: షపక అబమదల రహకన షపక

94-86/816

తసడడ:డ అబమదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:21-19-1202
వయససస:62
లస: పప
94-86/818

భరస : తరరపత రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:21-19-1203
వయససస:47
లస: ససస స
94-86/820

94-86/813

తసడడ:డ అబమదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1202
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరసతనలల బబ సతన
ఇసటట ననస:21-19-1202
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:21-19-1203
వయససస:21
లస: ససస స
6810 AP151010222381
పపరర: రమమదదవ మసచన

94-86/809

భరస : అబమదలడరహమమన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1202
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1202
వయససస:33
లస: పప
6807 NDX2381622
పపరర: పపజత నసబమరర

6799 AP151010222338
పపరర: వరలకడక తరరవరయపరటట

94-87/955

తసడడ:డ ససవర ననగరశసరరరవప ఉపసరటర
ఇసటట ననస:21-19-1195
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:21-19-1196
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1199
వయససస:20
లస: ససస స
6798 JBV3257011
పపరర: రరజరశసరర తరరవరయపరటట

94-86/802

భరస : నగరశసరరరవప ఉపసపరరటర బ
ఇసటట ననస:21-19-1195
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:21-19-1196
వయససస:41
లస: ససస స
6795 NDX3061462
పపరర: మహహశసరర కకతస

6787 NDX1859935
పపరర: లకడక కకలర పర

6785 NDX1524975
పపరర: జజఖత యయసదసరర

తసడడ:డ ససబడమణణఖశసర రరవప యయసదసరర
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:21-19-1195
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:21-19-1195
వయససస:44
లస: పప
6792 NDX1033653
పపరర: పదనకవత తనడదపలర

94-86/801

తసడడ:డ వరరసరసమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:21-19-1193
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సర0బయఖ ఉపసపరరటర
ఇసటట ననస:21-19-1194
వయససస:54
లస: పప
6789 NDX1859901
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర పర

6784 AP151010219058
పపరర: గగపయఖ పప తత
స రర

6809 NDX2050771
పపరర: తరరపత రరవప నసబమరర

94-86/819

తసడడ:డ శశషయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:21-19-1203
వయససస:54
లస: పప
94-86/821

6812 NDX0708057
పపరర: శకనవరసరరవప మసచన

94-86/822

తసడడ:డ గరలయఖ మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1205
వయససస:51
లస: పప
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6813 NDX1033182
పపరర: లకడక ననగఅలలఖఖ వనసపరటట

94-86/823

తసడడ:డ ఓసకరరస వనసపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1205/1
వయససస:29
లస: ససస స
6816 AP151010222239
పపరర: రతతకలమమరర మసచన

94-86/826

94-86/829

94-86/832

94-86/835

94-86/838

94-86/841

94-86/844

భరస : కకటటశసరరరవప ఎలలకర
ఇసటట ననస:21-19-1214
వయససస:69
లస: ససస స

6826 JBV3707189
పపరర: బడహకస కకటట

6829 NDX0523159
పపరర: ససగమణ కకటట

6832 NDX1130475
పపరర: శశభబరరణణ ఏలలకర

6835 NDX3191459
పపరర: రమమష మమడ

94-86/845

6838 NDX0195503
పపరర: దసరరరభవరన ఎలలకర

94-86/836

6841 NDX1721878
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర
తసడడ:డ చన ననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:21-19-1214
వయససస:43
లస: పప

6821 AP151010219153
పపరర: ననగయఖ మసచన

94-86/831

6824 JBV3707197
పపరర: పడమల కకటట

94-86/834

6827 NDX0523084
పపరర: సరరత కకటట

94-86/837

తసడడ:డ కకషష కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1209
వయససస:37
లస: ససస స
94-86/839

6830 NDX0523522
పపరర: వవనయటగగపసకకశత కకతస kotha

94-86/840

తసడడ:డ రసగ రరవప కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1209
వయససస:44
లస: పప
94-86/842

6833 NDX1033273
పపరర: శవననగలకడ ఎలకర

94-86/843

భరస : పపరషచసదడరరవప ఎలకర
ఇసటట ననస:21-19-1212
వయససస:54
లస: ససస స
94-86/1068

6836 NDX3188919
పపరర: శరరద మమడ

94-87/1463

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:21-19-1213
వయససస:43
లస: ససస స
94-86/846

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎలలకర
ఇసటట ననస:21-19-1214
వయససస:32
లస: ససస స
94-86/848

94-86/828

భరస : బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1208
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-19-1213
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఎలలకర
ఇసటట ననస:21-19-1214
వయససస:26
లస: ససస స
6840 NDX0196303
పపరర: శవ ననగరసదడమక ఎలలకర

94-86/833

భరస : షణమకక పవన కలమమర ఏలలకర
ఇసటట ననస:21-19-1212
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప ఏలక
ఇసటట ననస:21-19-1212
వయససస:38
లస: పప
6837 NDX2000693
పపరర: నరజ ఎలలకర

6823 JBV3707205
పపరర: కలపన కకటట

6818 NDX0708081
పపరర: రరసబబబమ మసచన

తసడడ:డ వనసకటసరసమ మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1207
వయససస:50
లస: పప

భరస : రసగ రరవప కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1209
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ సప మయఖ పసడసపరరస
ఇసటట ననస:21-19-1209
వయససస:48
లస: పప
6834 NDX0076703
పపరర: షణమకఖ పవన కలమమర ఏలక

94-86/830

తసడడ:డ ససబబయఖ కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1208
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పసడసపరరస
ఇసటట ననస:21-19-1209
వయససస:42
లస: ససస స
6831 NDX0588996
పపరర: కకటటశసర రరవప పసడసపరరస

6820 AP151010219111
పపరర: పడసరద మసచన

94-86/825

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1206
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1208
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1208
వయససస:24
లస: పప
6828 NDX0525147
పపరర: ధనలకడక పసడసపరరస

94-86/827

తసడడ:డ ననగయఖ మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1207
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:21-19-1208
వయససస:29
లస: ససస స
6825 NDX1862920
పపరర: వనసకట శవ కకటట

6817 NDX0708115
పపరర: శకనవరసరరవప మసచన

6815 NDX0195925
పపరర: నవన కలమమర వనసపరటట

తసడడ:డ ఓసకరర వనసపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1205/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1206
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1207
వయససస:34
లస: ససస స
6822 NDX0522284
పపరర: ససథశక కకటట

94-86/824

భరస : ఓసకరరస వనసపరటట
ఇసటట ననస:21-19-1205/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మసచన
ఇసటట ననస:21-19-1206
వయససస:54
లస: ససస స
6819 NDX0195768
పపరర: అసజల దదవ మసచన

6814 NDX1926916
పపరర: లకడక కలమమరర వనసపరటట

6839 NDX0196246
పపరర: మసగమక యయలకర

94-86/847

భరస : శకనవరసరరవప యయలకర
ఇసటట ననస:21-19-1214
వయససస:53
లస: ససస స
94-86/849

6842 NDX0198572
పపరర: శకనవరసరరవప యయలకర

94-86/850

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప యయలకర
ఇసటట ననస:21-19-1214
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: అనల కలమమర తనయ
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94-86/851

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తనయ
ఇసటట ననస:21-19-1215
వయససస:27
లస: పప
6846 NDX3034865
పపరర: రరస వనసకట నరసససహ అనతస

94-62/849

94-84/974

94-84/669

94-63/544

94-63/547

94-63/550

94-63/553

భరస : రరసబబబమ� గగపసపరతల�
ఇసటట ననస:21-20-1218
వయససస:31
లస: ససస స

6856 NDX0028308
పపరర: పడసరద కకడసరర�

6859 JBV2380327
పపరర: మలలర శసరర కకడసరర

6862 NDX0032219
పపరర: రమమష� గగనన�

6865 AP151010210112
పపరర: అనతమక రరవనల

94-63/556

6868 NDX2818722
పపరర: ససదదప కకడసరర

94-63/545

6871 NDX0021436
పపరర: ససరరష కకడసరర
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1218
వయససస:41
లస: పప

6851 NDX2190247
పపరర: మమరర హహలదమక కలలకలరర

94-84/668

6854 NDX2680148
పపరర: అశశక కలమమర పపధనడదడక

94-56/575

6857 NDX1909961
పపరర: మననజఖ కకడసరర

94-63/546

తసడడ:డ పడసరద కకడసరర
ఇసటట ననస:21-20-216
వయససస:24
లస: ససస స
94-63/548

6860 JBV2370583
పపరర: రరసబబబమ� గగచపరతల�

94-63/549

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:21-20-218
వయససస:33
లస: పప
94-63/551

6863 NDX1122993
పపరర: లత రరవనల

94-63/552

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-20-249
వయససస:26
లస: ససస స
94-63/554

6866 NDX0028167
పపరర: చనత బడహకయఖ రరవనల

94-63/555

తసడడ:డ పపదద వరరసరసమ
ఇసటట ననస:21-20-249
వయససస:49
లస: పప
94-63/943

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:21-20-1215
వయససస:21
లస: పప
94-63/557

94-84/973

తసడడ:డ రమమలల
ఇసటట ననస:21-20-124
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-20-249
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదవరరసరసమ
ఇసటట ననస:21-20-249
వయససస:52
లస: పప
6870 NDX0893909
పపరర: బబజ రరణణ షపక

94-84/670

తసడడ:డ సరమమఖల�
ఇసటట ననస:21-20-228
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమరరయ
ఇసటట ననస:21-20-249
వయససస:30
లస: ససస స
6867 NDX0032003
పపరర: రరమయఖ రరవనల

6853 NDX1900662
పపరర: రమఖ శక కరరరమసచ

6848 NDX3070562
పపరర: మమరళ కకషష వనమమల

భరస : కకటటశసర రరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:21-20-31
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:21-20-218
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమమఖల�
ఇసటట ననస:21-20-228
వయససస:32
లస: పప
6864 NDX0032011
పపరర: గరత రరవవల

94-84/667

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:21-20-215
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-216
వయససస:45
లస: ససస స
6861 NDX0832212
పపరర: రరజరష గగనన�

6850 NDX2190213
పపరర: దదవర తదజ కకరరతపరటట

94-63/543

తసడడ:డ వనసకట సరసమ వనమమల
ఇసటట ననస:21-20
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:21-20-34
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:21-20-215
వయససస:42
లస: ససస స
6858 AP151010210046
పపరర: ససరరపరరణణ మలర వరపప

94-84/954

తసడడ:డ యయససపరదస కకరరతపరటట
ఇసటట ననస:21-20-11
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:21-20-31
వయససస:35
లస: పప
6855 AP151010210098
పపరర: శశగలజ కకడసరర

6847 NDX3120698
పపరర: పదక వనమమల

6845 AP151010204172
పపరర: వజయభబసయర కకలకలలరర

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1271
వయససస:41
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష వనమమల
ఇసటట ననస:21/20
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమశ రరడడడ మమల
ఇసటట ననస:21-20
వయససస:27
లస: ససస స
6852 NDX2190239
పపరర: ససరరష బబబమ కలలకలరర

94-63/542

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-19-1271
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస బబబమ అనతస
ఇసటట ననస:21-19-10345
వయససస:18
లస: పప
6849 NDX3076676
పపరర: ఉమ దదవ మమల

6844 AP151010210197
పపరర: పపషపహహమలత కకలకలలరర

6869 NDX2846038
పపరర: ససధఖ మలర వరపప

94-65/880

తలర : ససరరప రరణణ మలర వరపప
ఇసటట ననస:21-20-1216
వయససస:19
లస: ససస స
94-63/558

6872 NDX1825696
పపరర: చటటటమక గగచపరతల

94-63/559

భరస : సరసబయఖ గగచపరతల
ఇసటట ననస:21-20-1218
వయససస:61
లస: ససస స
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పపరర: శశసత కకమమక
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94-84/975

భరస : బమజర కకమమక
ఇసటట ననస:21-20-1218
వయససస:32
లస: ససస స
6876 NDX1259209
పపరర: మమణణకఖ రరవప గగచపరతల

94-63/562

94-63/565

94-63/568

94-63/571

94-63/574

94-63/944

94-63/578

తసడడ:డ చనమసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:34
లస: పప

6886 AP151010204200
పపరర: కకటటశసరరరవప కలవకసటట

6889 NDX0407403
పపరర: ననగరసదడస కటబరర

6892 NDX3080900
పపరర: మమరరమక కటబరర

6895 AP151010210149
పపరర: పరరసత కటబరర

94-63/581

6898 NDX2241719
పపరర: నననస కలఖవరపప

94-63/572

6901 AP151010204213
పపరర: నవతసడ బమరరక
తసడడ:డ పపదమసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:66
లస: పప

6881 JBV2380582
పపరర: మరరయమక బమరరక

94-63/567

6884 NDX0407957
పపరర: హరర బబబమ కమలకసటట

94-63/570

6887 JBV2370591
పపరర: రరమమరరవప కలవకసటట

94-63/573

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:73
లస: పప
94-63/575

6890 NDX0661306
పపరర: హసన కటబరర

94-63/576

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1221
వయససస:55
లస: పప
94-63/945

6893 NDX0032201
పపరర: మమధవ కఠరరర

94-63/577

భరస : నరరష బబబమ కఠరరర
ఇసటట ననస:21-20-1223
వయససస:37
లస: ససస స
94-63/579

6896 JBV2370757
పపరర: నరరష బబబమ కఠరరర

94-63/580

తసడడ:డ పడసరద కఠరరర
ఇసటట ననస:21-20-1223
వయససస:35
లస: పప
94-63/582

భరస : ససధదర కలఖవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:23
లస: ససస స
94-63/584

94-63/564

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:21-20-1223
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:21-20-1223
వయససస:35
లస: పప
6900 NDX0661314
పపరర: కకరణ కలమమర కళళళవరపప

94-63/569

భరస : శవ శసకర రరవప కఠరరర
ఇసటట ననస:21-20-1221
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1223
వయససస:50
లస: ససస స
6897 NDX0032086
పపరర: పవన కలమమర కఠరరర

6883 AP151010210125
పపరర: శశషమక కవలకసటట

6878 AP151010204132
పపరర: మషర గగచపప తల

భరస : కకషప రరబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1221
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసలయఖ కఠరరర
ఇసటట ననస:21-20-1221
వయససస:56
లస: పప
6894 AP151010210127
పపరర: శవ కవలకసటట

94-63/566

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససధనకర గరజలవరరస
ఇసటట ననస:21-20-1221
వయససస:34
లస: ససస స
6891 NDX3079092
పపరర: శవ శసకర రరవప కఠరరర

6880 JBV2380129
పపరర: మమరర కలవకసటట

94-63/561

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1219
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:41
లస: పప
6888 JBV2380111
పపరర: పపదద చటటట గరజలవరరస

94-63/563

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:43
లస: ససస స
6885 AP151010204358
పపరర: మసరసన కలవకసటట

6877 NDX0660159
పపరర: ఏసస బబబమ� గగచపరతల�

6875 JBV2380343
పపరర: శరయమక గగచపరతల

భరస : మషర
ఇసటట ననస:21-20-1219
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరస�
ఇసటట ననస:21-20-1219
వయససస:36
లస: పప

భరస : మసరసన కమమలకసటట
ఇసటట ననస:21-20-1220
వయససస:27
లస: ససస స
6882 AP151010210331
పపరర: మమరస మక కవలకసటట

94-63/560

భరస : ఏససబబబమ�
ఇసటట ననస:21-20-1219
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమషప
ఇసటట ననస:21-20-1219
వయససస:29
లస: పప
6879 NDX1866856
పపరర: తడవవణణ కమమలకసటట

6874 NDX0405423
పపరర: కకటటశసరర� గగపసపరతల�

6899 AP151010210071
పపరర: రమణమక కళళళవరపప

94-63/583

భరస : చనమసరససన
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:68
లస: ససస స
94-63/585

6902 NDX3102589
పపరర: ఫకకరమక కలలలవరపప

94-63/946

తసడడ:డ వరయఖ కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:71
లస: ససస స
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94-63/947

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప రవనల
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:25
లస: ససస స
6906 NDX1910075
పపరర: వర కలమమరర కళళళవరపప

94-63/586

94-63/589

94-63/592

94-63/595

94-63/598

94-63/601

94-63/604

6916 NDX1259340
పపరర: కకటటశసరమక రరవవల

6919 AP151010210123
పపరర: ననగరసదడస రరవనల

6922 JBV2370856
పపరర: ననగరరజ రరవనల

6925 JBV2370815
పపరర: దనస రరవనల

94-63/607

6928 NDX2146984
పపరర: యగరతన రరజ కరకలమమనస

94-63/596

6931 NDX2190338
పపరర: కలమమర యగల రరజ
కరకలమమనస
తసడడ:డ పపనత రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:22
లస: పప

6911 JBV2370203
పపరర: చనమసరసన కవలకసటట

94-63/591

6914 NDX1334184
పపరర: ఏసస మరరయమక వనకకలలర

94-63/594

6917 NDX0032060
పపరర: మమరర రరవనల

94-63/597

భరస : పడభమదనసస
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:33
లస: ససస స
94-63/599

6920 AP151010210101
పపరర: ననగరతతస రరవనల

94-63/600

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:73
లస: ససస స
94-63/602

6923 NDX0032078
పపరర: అచనచలరరవప రరవనల

94-63/603

తసడడ:డ చనతపడసరద
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:34
లస: పప
94-63/605

6926 AP151010204182
పపరర: రగశయఖ రరవనల

94-63/606

తసడడ:డ చనపడసరదస
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:42
లస: పప
94-85/42

తసడడ:డ పపనత రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:23
లస: ససస స
94-85/44

94-63/588

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనరరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:57
లస: పప
6930 AP151010216409
పపరర: రరతమక అలయమస యస.
రతస మక కరకలమమనస
భరస : జజబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:72
లస: ససస స

94-63/593

తసడడ:డ పపద బబబమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపద బబబమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:35
లస: పప
6927 NDX0032326
పపరర: పపదబబబమరరవప రరవనల

6913 AP151010204376
పపరర: బబపపజ కలలర వరపప

6908 NDX0405688
పపరర: వనసకరయమక క�్్�్డవరపప

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపదబబబమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతపడసరద
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:32
లస: పప
6924 NDX0032094
పపరర: మననహర రరవనల

94-63/590

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:35
లస: ససస స
6921 NDX0031922
పపరర: మహనరరవప

6910 NDX0407858
పపరర: ససధదర కళళళవరపప

94-63/949

భరస : బబబర
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదమసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : అచనచలరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1225
వయససస:31
లస: ససస స
6918 NDX0032342
పపరర: రరణణ రరవనల

94-63/587

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:37
లస: పప
6915 NDX0032367
పపరర: ఏలసమక రరవనల

6907 JBV2380137
పపరర: వరమక కలవకసటట

6905 NDX3070901
పపరర: అనసష కలలలవరపప

తసడడ:డ బబబర కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:53
లస: ససస స
6912 NDX0405704
పపరర: ససరరష బబబమ కళళళవరపప

94-63/948

తసడడ:డ బబబర
ఇసటట ననస:21-20-1224
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససరరష బబబమ కళళళవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1224/1
వయససస:27
లస: ససస స
6909 AP151010210103
పపరర: కసస
స రర కళళళవరపప

6904 NDX2818714
పపరర: మసరసన కలలర వరపప

6929 NDX0265348
పపరర: రరత కలమమరర కరకలమమనస

94-85/43

భరస : పపననతరరవప kakumanu
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:45
లస: ససస స
94-85/45

6932 NDX1367077
పపరర: రతతరరజ కరకలమమనస

94-85/46

తసడడ:డ జజబ kakumanu
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:39
లస: పప
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6933 NDX0349647
పపరర: పపననతరరవప కరకలమమనస

94-85/47

తసడడ:డ జజబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:49
లస: పప

6934 NDX2787547
పపరర: చటటట బబబమ కరకరన

94-85/1274

తసడడ:డ శవయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:36
లస: పప

6936 NDX2787554
పపరర: రతత కలమమరర కరకరన

94-85/1276

భరస : చటటట బబబమ కరకరన
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:29
లస: ససస స

6937 NDX1814137
పపరర: జజఖతసత కరకలమమనస

94-85/50

తసడడ:డ మహన రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:21-20-1228
వయససస:22
లస: పప
6942 NDX2787521
పపరర: మరమక కరకరన

6940 JBV2384436
పపరర: మహన రరవప కరకలమమనస

94-85/48

భరస : శవయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:21-20-1228
వయససస:55
లస: ససస స

6943 NDX2498384
పపరర: ససధఖ రరణణ వలర భబపపరపప

94-85/51

94-63/610

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1229
వయససస:26
లస: పప

6946 NDX0031849
పపరర: కకటటశసర రరవప వలర భబపపరపప

94-63/608

94-63/613

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1229
వయససస:47
లస: పప

6949 AP151010210287
పపరర: నరజ బమరరక

94-63/611

94-85/1277

6944 NDX0031914
పపరర: కకపమక వలర భబపపరపప

94-63/609

6947 NDX0972794
పపరర: వరరకజ వలర భబపపరపప

94-63/612

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:21-20-1229
వయససస:30
లస: పప
94-63/614

భరస : ఆరగగఖస
ఇసటట ననస:21-20-1230
వయససస:43
లస: ససస స

6951 AP151010204110
పపరర: రరజరష బమరరక

6941 NDX2787513
పపరర: శవయఖ కరకరన

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1229
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1229
వయససస:29
లస: పప

6948 AP151010204074
పపరర: శవయఖ వలర భబపపరపప

94-85/49

తసడడ:డ యహన కరకరన
ఇసటట ననస:21-20-1228
వయససస:60
లస: పప

భరస : వరరకజ వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:21-20-1229
వయససస:21
లస: ససస స

6945 NDX1122886
పపరర: మననజ వలర భబపపరపప

6938 NDX0265397
పపరర: రరజరశసరర కరకలమమనస
భరస : మహన kakumanu
ఇసటట ననస:21-20-1228
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ kakumanu
ఇసటట ననస:21-20-1228
వయససస:45
లస: పప
94-85/1278

94-85/1275

తసడడ:డ శవయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:21-20-1227
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప kakumanu
ఇసటట ననస:21-20-1228
వయససస:24
లస: ససస స

6939 NDX2267391
పపరర: యశససత కరకలమమనస

6935 NDX2787570
పపరర: ఇమకనఉలల కరకరన

6950 AP151010210122
పపరర: ససజజత బమరరక

94-63/615

భరస : ఆరగగఖస
ఇసటట ననస:21-20-1230
వయససస:63
లస: ససస స

94-63/616

తసడడ:డ ఆరగగఖస
ఇసటట ననస:21-20-1230
వయససస:41
లస: పప
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4635 NDX0301994
పపరర: శవననగ మలలర శసరర పప తత
స రర

94-64/393

భరస : ఏడడకకసడలల పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-424
వయససస:39
లస: ససస స
4638 AP151010201177
పపరర: ఏడడకకసడలల పప తత
స రర

భరస : పవన కలమమర పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-425
వయససస:29
లస: ససస స

94-64/394

భరస : బబపపశసర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-424
వయససస:43
లస: ససస స
94-64/396

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-424
వయససస:49
లస: పప
4641 NDX1884395
పపరర: శరకవన పప తతరర

4636 NDX0301630
పపరర: కకషషవవణణ పప తత
స రర

4639 AP151010201085
పపరర: బబపపశసరరరవప పప తత
స రర

4642 AP151010207012
పపరర: వజయలకడక పప తత
స రర
భరస : మమరళమహనరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-425
వయససస:66
లస: ససస స

94-64/395

తసడడ:డ ననరరయణ శరక
ఇసటట ననస:21-8-424
వయససస:37
లస: పప
94-64/397

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-424
వయససస:51
లస: పప
94-64/398

4637 NDX0695106
పపరర: వవసకట వషష
ష వరరన పప తత
స రర

4640 NDX2969285
పపరర: మమనక జజనతల

94-62/930

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-425
వయససస:25
లస: ససస స
94-64/399

4643 NDX0385690
పపరర: పవన కలమమర పప తత
స రర

94-64/400

తసడడ:డ మమరళ మహనరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-425
వయససస:33
లస: పప
Page 43 of 353

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44

4644 AP151010201039
పపరర: మమరరళమహనరరవప పప తత
స రర

94-64/401

తసడడ:డ రరఘవరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-425
వయససస:70
లస: పప
4647 AP151010207289
పపరర: శవమక యయటటగడడ

94-64/402

94-63/377

94-64/406

94-64/409

94-64/847

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:53
లస: పప
4662 NDX3263464
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ కకసడ

94-64/929

తసడడ:డ చనవనసకట రరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:57
లస: పప

94-64/407

4657 NDX1331800
పపరర: హరననధ రరడడడ శనగల

94-64/412

94-64/410

4661 NDX2727204
పపరర: ననగరసదడ రరడడడ కకసడ

4669 NDX0288480
పపరర: జతదసదనడరరడడడ

94-64/848

4672 NDX1910315
పపరర: జవత కకసడవటట
తసడడ:డ కకసడల రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-8-431
వయససస:24
లస: ససస స

94-64/846

94-64/849

తసడడ:డ చనతపరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:22
లస: పప
94-84/1255

94-64/413

4664 NDX1160688
పపరర: హరరవరరరన యయటటగడడ

94-64/411

భరస : జతదసదడ రరడకడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:26
లస: ససస స
4667 NDX1160696
పపరర: సరమమమజఖమక యయటటగడనడ

94-64/414

భరస : చన వవసకట రరడకడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:88
లస: ససస స
94-64/416

తసడడ:డ ఆసజనవయరరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:34
లస: పప
94-64/418

94-64/408

4658 NDX2727139
పపరర: అసజమక చనగసటట

4660 NDX2727154
పపరర: లకడక శక వదఖ కకసడ

4666 AP151010207531
పపరర: అసజననదదవ యయటటగడడ

94-64/405

4655 NDX0227157
పపరర: వవసకటరరడడడ అటర

భరస : మలమరరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయరరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:51
లస: ససస స
94-64/415

4652 NDX0301861
పపరర: బసవ రరజఖలకడక అటర

తసడడ:డ జయపడకరష ననరరయణ రరడడ శనగల
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:41
లస: పప

4663 NDX3254646
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ కకసడ

94-63/376

తసడడ:డ పసచచరరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-428
వయససస:96
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ఆసజనవయరరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:31
లస: పప
4671 AP151010201507
పపరర: ఆసజనవయరరడడడ యయటటగడడ

4654 AP151010201371
పపరర: శవశసకరరరడడడ అటర

4649 NDX1635236
పపరర: పప లమక రరడడడ

భరస : మహహశసరరరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-428
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతప రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:24
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:36
లస: ససస స
4668 NDX0948703
పపరర: గగపరలకకషరషరరడడడ యయటటగడడ

94-64/404

భరస : చనతపరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతప రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:24
లస: పప
4665 NDX1202084
పపరర: అజసత యయటటగడడ

4651 NDX2208981
పపరర: వనచషషవ అటబర

94-64/845

భరస : సరసబరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-427
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-428
వయససస:50
లస: పప

భరస : హరరననధ రరడడడ శనగల
ఇసటట ననస:21-8-429
వయససస:31
లస: ససస స
4659 NDX2727162
పపరర: చనతప రరడడడ కకసడ

94-64/403

తసడడ:డ మహహశసర రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-428
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-428
వయససస:50
లస: పప
4656 NDX1331792
పపరర: అనత రరడడడ శనగల

4648 NDX0547034
పపరర: నరరష రరడడడ యయటటగడడ

4646 NDX3035144
పపరర: రమఖ జజనతల

భరస : రరమకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-425
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-426
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-427
వయససస:64
లస: పప
4653 NDX0288472
పపరర: మహహశసర రరడడడ అటర

94-64/844

తసడడ:డ కకటట రరడడడ జజనతల
ఇసటట ననస:21-8-425
వయససస:48
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-426
వయససస:62
లస: ససస స
4650 NDX1635244
పపరర: సరసబరరడడడ రరడడడ

4645 NDX3108461
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ జజనతల

4670 NDX1144955
పపరర: చన వనసకట రరడడడ యయటటగడడ

94-64/417

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-430
వయససస:40
లస: పప
94-64/419

4673 NDX1160662
పపరర: ననగలకకక యయటటగడడ

94-64/420

భరస : నరసససహ రరడకడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-431
వయససస:29
లస: ససస స
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4674 NDX1431360
పపరర: శరసత కలమమరర దనసరర

94-64/421

భరస : కకసడల రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-8-431
వయససస:55
లస: ససస స
4677 NDX1201847
పపరర: శకనవరసరరడడడ గడడ స

94-64/424

94-63/378

94-64/426

భరస : ససరఖననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:65
లస: ససస స

94-63/379

4682 NDX3003209
పపరర: శకనవరసరరడడడ గమడదడ టట

94-63/1039

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ గమడదడ టట
ఇసటట ననస:21-8-432
వయససస:47
లస: పప
94-63/380

4685 NDX0718536
పపరర: వనసకట శకలకడక ఉపపలపరటట

94-64/427

94-64/430
4688 NDX1397141
పపరర: వ యస యన నవన
ఉపపపలపరటట
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప ఉపపపలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:26
లస: పప

94-64/431

94-64/432
4690 NDX0228361
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప
ఉపపలపరటట
తసడడ:డ శవరరమకకకషష పడసరద ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:52
లస: పప

4691 NDX1046861
పపరర: శరతబబబమ లమవప
తసడడ:డ అసకమక లమవప
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:63
లస: పప

4693 NDX0301788
పపరర: నరజ యయటటగడనడ

4694 NDX1929803
పపరర: ఉమ మహహశసరర మమనగరల

94-63/381

94-64/434

భరస : నరససదహరరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:40
లస: ససస స
94-64/436

4696 NDX2571404
పపరర: కరవఖ యయటట గడడ

94-64/851

4699 NDX2844462
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ అరరమళళ

94-64/709

4702 NDX2123669
పపరర: వనసకట సరయ కళళఖణ
గమసటటపలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:23
లస: పప

94-64/435

4697 NDX3013620
పపరర: ససజజత కరసరణణ

94-64/850

భరస : బల రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:52
లస: ససస స
94-64/852

తసడడ:డ వర రరడడడ అరరమళళ
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:41
లస: పప
94-63/383

94-64/433

భరస : మలర రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ యయటట గడడ
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:41
లస: పప
4701 JBV2380020
పపరర: రరజరశసరర పపలచరర

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ గమడదడ టట
ఇసటట ననస:21-8-432
వయససస:21
లస: ససస స

94-64/429
4687 NDX2258820
పపరర: వనసకట శవ ననగ హహమసత
సరయ ఉపపలపరటట
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమమ రరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:43
లస: పప
4698 NDX3039237
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ అరరమళళ

94-61/1141

94-64/428

భరస : సతఖననరరయణ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-8-435
వయససస:27
లస: ససస స
4695 AP151010201512
పపరర: నరసససహరరడడడ యయటటగడడ

4684 NDX2014835
పపరర: యగరత బబల ఉనతవ

4679 NDX3111960
పపరర: హరరరత గమడదడ టట

భరస : సరసబశవ రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బబబమ లమవప
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:29
లస: పప
4692 NDX1826058
పపరర: పదక మదసగమల

4681 NDX1834481
పపరర: వజయలకడక గమదదదటట

94-64/423

తసడడ:డ రరమరరవప ఉనతవ
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శరత బబబమ లమవప
ఇసటట ననస:21-8-434
వయససస:49
లస: ససస స
4689 NDX1046903
పపరర: సరయపడసనత లమవప

94-64/425

భరస : శకనవరసరరడడడ గమదదదటట
ఇసటట ననస:21-8-432
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషరషరరడడడ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-433
వయససస:49
లస: ససస స
4686 AP151010207497
పపరర: ససదన రరణణ లమవప

4678 NDX1929936
పపరర: కకసడల రరవప కకసడవటట

4676 JBV2364206
పపరర: నరశసహ రరడడడ యయటటగడడ

తసడడ:డ చరసజవ రరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-431
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గనతయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-8-431
వయససస:57
లస: పప

భరస : చన వనసకట రరడడడ యయతగడనడ
ఇసటట ననస:21-8-432
వయససస:33
లస: ససస స
4683 NDX0022210
పపరర: శవకలమమరర ఉపపలపరటట

94-64/422

భరస : చరసజవ రరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:21-8-431
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససబబబరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:21-8-431
వయససస:50
లస: పప
4680 NDX1407411
పపరర: ఝమనస లకడక యయటటగడడ

4675 AP151010207535
పపరర: వజయలకడక ఎటటగడడ

4700 NDX0716407
పపరర: శకజన పపలచరర

94-63/382

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:43
లస: ససస స
94-63/384

4703 JBV2370070
పపరర: శకనవరస రరడడడ పపలచరర

94-63/385

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:46
లస: పప
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4704 AP151010204342
పపరర: ససరఖ ననరరయణ రరడడ పపలచడరర

94-63/386

తసడడ:డ పపద నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:72
లస: పప
4707 NDX2526432
పపరర: చసదడ కకరణ గమసటటపలర

94-64/439

94-63/389

94-63/392

94-63/393

94-63/1040

94-64/440

94-63/396

తసడడ:డ రరమ భమపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:45
లస: పప

4717 NDX0905786
పపరర: ఆరరదడ వసగల

4720 NDX3073079
పపరర: శకదదవ రరమరరడడడ

4723 NDX3135977
పపరర: గరయతడ పరటటబసడర

4726 NDX3007663
పపరర: పడసరద గరడడల

94-63/397

4729 NDX0691618
పపరర: ఇసదదర మసజష తలకకల

94-63/394

4732 AP151010204333
పపరర: బడహకజ ఎలవరరస
తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:59
లస: పప

4712 NDX0894006
పపరర: శవశసకరరరడడడ అటబర

94-63/391

4715 NDX2572998
పపరర: దసరర పవన ససర వ రరడడడ ఆటర

94-87/1361

4718 NDX0905802
పపరర: సరసబరరడడడ వసగల

94-63/395

తసడడ:డ శవబబలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-438
వయససస:40
లస: పప
94-63/1041

4721 NDX2711661
పపరర: రరఢ రరణణ చదజరరర

94-63/860

భరస : రరఘవపలల చదజరరర
ఇసటట ననస:21-8-439
వయససస:55
లస: ససస స
94-84/1111

4724 NDX3168812
పపరర: వర రరడడడ వరసరరడడడ

94-58/834

తసడడ:డ చనత అసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-440
వయససస:43
లస: పప
94-64/853

4727 NDX3007838
పపరర: రజన గరడడల

94-64/854

భరస : పడసరద గరడడల
ఇసటట ననస:21-8-440
వయససస:36
లస: ససస స
94-63/398

తసడడ:డ దశరథ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:32
లస: ససస స
94-63/400

94-63/388

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ ఆటర
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరడడల
ఇసటట ననస:21-8-440
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దశరథ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:31
లస: ససస స
4731 NDX0691667
పపరర: దశరథరరమరరడడడ తలకకల

94-63/859

భరస : ససరరసదడ కలమమర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-8-439
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-8-440
వయససస:62
లస: పప
4728 NDX0691634
పపరర: పడమల రరణణ తలకకల

4714 NDX2591881
పపరర: జజఖతఖత అటర

4709 NDX0905778
పపరర: అరరణ అటర

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-438
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-439
వయససస:37
లస: ససస స
4725 AP151010204347
పపరర: రరఘవపలల చదజరర

94-63/390

భరస : శవబబలరరఢడడ
ఇసటట ననస:21-8-438
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-438
వయససస:44
లస: పప
4722 NDX1242973
పపరర: శవ ససపరత పప తత
ర రర

4711 NDX2358091
పపరర: ననరప రరడడడ పపరస

94-64/438

భరస : శవశసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-438
వయససస:36
లస: ససస స
4719 NDX3088085
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడడ రరమరరడడడ

94-63/387

తసడడ:డ జజగర రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:53
లస: పప
4716 NDX0905828
పపరర: ఇసదదర వసగల

4708 NDX2358083
పపరర: జజఖత పపరస

4706 NDX0546820
పపరర: శకనవరసరరవప గమసటటపలర

తసడడ:డ పపద సససగయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననరప రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-437
వయససస:47
లస: ససస స
4713 NDX0905745
పపరర: రరమచసదనడరరడడడ అటబర

94-64/437

భరస : శకనవరసరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:21-8-436
వయససస:20
లస: పప
4710 NDX0905752
పపరర: వజయలకడక అలర

4705 NDX0571885
పపరర: పదకకలమమరర గమసటటపలర

4730 NDX0302067
పపరర: నగరరజ పదనకవత తలకకల

94-63/399

భరస : దశరథ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:55
లస: ససస స
94-63/401

4733 NDX0718502
పపరర: హరరక పప కలరర

94-64/441

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:30
లస: ససస స
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94-64/442

భరస : రరమ మహన రరవప కనకవలర
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:53
లస: ససస స
94-64/855

4740 NDX3013950
పపరర: శకనవరససలల గమసటటరర

94-64/856

94-63/405

94-63/408

94-63/411

94-63/414

94-63/417

4747 AP151010210035
పపరర: ననగమణణ చసటట

4750 NDX0832733
పపరర: బబలమక చసటట

4753 AP151010204348
పపరర: శకనవరసరరడడడ చసటట

4756 NDX0057331
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ తమమక

94-63/419

4759 NDX2149871
పపరర: ఫణణసదడ వరక మమలమ

94-63/409

4762 NDX1068691
పపరర: పడతతఖషర రరణణ మమలమ
తసడడ:డ దసరరరరరవప మమలమ
ఇసటట ననస:21-8-445
వయససస:27
లస: ససస స

4742 NDX1825852
పపరర: అనసశర చసటట

94-63/404

4745 NDX0056911
పపరర: పడవణ తమక

94-63/407

4748 AP151010210303
పపరర: కనకజజఖత చసటట

94-63/410

భరస : శవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:45
లస: ససస స
94-63/412

4751 NDX2358075
పపరర: శకనవరస రరడడ చసటట

94-63/413

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:21
లస: పప
94-63/415

4754 JBV2370633
పపరర: శవరరరడడడ చసటట

94-63/416

తసడడ:డ ఆసకరలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:49
లస: పప
94-63/418

4757 NDX2541167
పపరర: సరయ చరణ రరడడడ చసటట

94-63/861

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:18
లస: పప
94-63/420

తసడడ:డ దసరర రరవప మమలమ
ఇసటట ననస:21-8-445
వయససస:22
లస: పప
94-63/422

94-63/403

తసడడ:డ వనసకట రమణన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:54
లస: పప

భరస : సహదదవ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-445
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ పపటబట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-445
వయససస:52
లస: పప

94-63/406

తసడడ:డ అసకరలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసకరల రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:52
లస: పప

4761 AP151010204026
పపరర: శవర రరడడడ కరరసరన

4744 NDX0357673
పపరర: ససపత పసడయ తమమక

4739 NDX1864314
పపరర: పప లయఖ కకడసరర

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అసకరలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:25
లస: పప

4758 NDX1570317
పపరర: పసచచమక బబచరరడడడ

94-64/857

భరస : వనసకట రరమ రరడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:52
లస: ససస స

4755 JBV2370211
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ చసటట

4741 NDX3013935
పపరర: దదవఖ శక గమసటటరర

94-64/444

తసడడ:డ కకషషయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:21-8-442
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:39
లస: ససస స

4752 NDX1841395
పపరర: యశససత రరడడడ చసటట

94-63/402

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:21-8-442
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-444
వయససస:27
లస: ససస స

4749 NDX0057059
పపరర: అరరణన కలమమరర తమక

4738 NDX1220417
పపరర: శక దదవ కకడసరర

4736 NDX0227793
పపరర: రరమమహన రరవప పప కలరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:65
లస: పప

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:21-8-442
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:21-8-442
వయససస:36
లస: పప

4746 NDX0403410
పపరర: అరరణ చసటట

94-64/443

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:28
లస: పప

4737 NDX3173689
పపరర: హహమసత వనసకట కకటటశసర రరడడడ
తలకకల
తసడడ:డ దశరథ రమ రరడడడ తలకకల
ఇసటట ననస:21-8-441
వయససస:34
లస: పప

4743 NDX1123066
పపరర: శకచడచతనఖ చసటట

4735 NDX1331826
పపరర: పరరర సరరధద పప కలరర

4760 AP151010204082
పపరర: సహదదవ రరడడడ కరరసరన

94-63/421

తసడడ:డ పపటబట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-445
వయససస:47
లస: పప
94-64/445

4763 NDX1069566
పపరర: రమమదదవ మమలమ

94-64/446

భరస : దసరరరరరవప మమలమ
ఇసటట ననస:21-8-445
వయససస:47
లస: ససస స
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4764 NDX3124849
పపరర: శవ ఆరడడడడవనచ కరసరణణ

94-64/858

తసడడ:డ పపటట రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-447
వయససస:66
లస: పప
4767 NDX2095272
పపరర: సరవతడ నలర బబ తషల

94-63/423

94-63/426

94-63/429

4771 NDX0056887
పపరర: శకకరసత రరడడడ ఉయమఖరర

4774 NDX2604338
పపరర: సతఖననరరణ రరజ శకకకసడ

94-63/864

4777 NDX2622900
పపరర: శతమక కరసరణణ

4780 NDX2149905
పపరర: ఉమమరన ధదనసవకకసడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ సరర కకసడ
ఇసటట ననస:21-8-449
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-8-449
వయససస:53
లస: ససస స

4782 NDX1876020
పపరర: శక వరరన రరడడడ కరరసరన

4783 NDX2117480
పపరర: భరణణ చసద సరర కకసడ

94-63/433

తసడడ:డ వవమ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-449
వయససస:24
లస: పప
4785 NDX1585282
పపరర: శకదదవ ఉసడదల

94-63/436

భరస : నరసససగ రరడడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:45
లస: ససస స
4788 NDX1585258
పపరర: నరరసదడ కలమమర రరడడ ఉసడదల

94-63/439

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:31
లస: పప

94-63/862

94-63/425

4772 NDX2095280
పపరర: కకసదలల కలరరక

94-63/428

4775 NDX2618213
పపరర: ఉమ రరణణ ధదనసవకకసడ

94-63/863

భరస : సరరకకసడ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:52
లస: ససస స
94-95/742

4778 NDX2583821
పపరర: కకటటశసరర కరసరణణ

94-96/536

భరస : శకనవరస రరవప కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:37
లస: ససస స
94-63/431

4781 AP151010210167
పపరర: భబరత కరరసరన

94-63/434

4784 AP151010204168
పపరర: రరమకకషరష రరడడడ కరరసరన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ సరర కకసడ
ఇసటట ననస:21-8-449
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-449
వయససస:62
లస: పప

4786 NDX1258656
పపరర: ఫసలల మన బతష
స ల

4787 AP151010210083
పపరర: లలమవత కరరసరన

4789 NDX1585274
పపరర: మధసససదన రరడడ ఉసడదల

4792 NDX1585266
పపరర: నరసససగ రరడడడ ఉసడదల
తసడడ:డ పపద కకసడన రరడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:51
లస: పప

94-63/432

భరస : రరమకకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-449
వయససస:54
లస: ససస స

94-63/437

94-63/435

94-63/438

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:75
లస: ససస స
94-63/440

తసడడ:డ నరసససగ రరడడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:27
లస: పప
94-63/442

4769 NDX2095298
పపరర: బమజర కలరరక

తసడడ:డ కకసడల రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:49
లస: పప

భరస : చసదడ శశకర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యమ నరసససగర రరడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:25
లస: పప
4791 NDX0640250
పపరర: మహహమరరజ ఎ

94-63/427

భరస : రమ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:72
లస: ససస స
94-63/430

94-66/1052

భరస : కకసదలల కలరరక
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవలసగ రరజ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రమ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:43
లస: ససస స
4779 NDX2117498
పపరర: సససధసర సరర కకసడ

94-63/424

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:59
లస: పప
4776 NDX2585271
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసరణణ

4768 NDX0408104
పపరర: రజన కరరసరన

4766 NDX3094919
పపరర: రమణ కరసరణణ

భరస : శవ కకటట రరడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-447
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సహదదవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:55
లస: ససస స
4773 NDX0057067
పపరర: సరసబరరడడడ ఉయమఖరర

94-66/1051

తసడడ:డ పపటట రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-447
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససరరష నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:21-8-448
వయససస:30
లస: ససస స
4770 NDX0056952
పపరర: ననగమణణ ఉయమఖరర

4765 NDX3091865
పపరర: శవ కకటట రరడడ కరసరణణ

4790 NDX2052751
పపరర: పడదదప కలమమర రరడడ సససగస

94-63/441

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడ సససగస
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:29
లస: పప
94-63/443

4793 NDX1258631
పపరర: చసదడ శశకర రరడడడ సససగస

94-63/444

తసడడ:డ నరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:53
లస: పప
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94-63/865

భరస : వనసకట రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:46
లస: ససస స
4797 NDX2209096
పపరర: శరరష చసటట

94-64/448

94-64/451

94-64/454

94-64/457

94-64/460

94-64/859

94-84/1112

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-451
వయససస:62
లస: పప

4801 AP151010207308
పపరర: తరరమల పరరశరస

భరస : శవర రరడడ పప టర
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:39
లస: ససస స
94-64/452

4804 NDX0786467
పపరర: ఆదదలకడక పప టర

4807 NDX0380881
పపరర: శవర రరడడ గమరకస

4810 AP151010201059
పపరర: జయచసదనడ రరడడడ కరరసరన

4813 NDX2844447
పపరర: షకకర షపక

4816 NDX3016425
పపరర: వజయ పసపపలమనవన

94-63/445

4819 NDX0403527
పపరర: అదకర�మక కరరసరన

94-64/455

4822 NDX2480309
పపరర: బషసరర పఠరన
భరస : రబబబన పఠరన
ఇసటట ననస:21-8-456
వయససస:33
లస: ససస స

94-64/453

4805 NDX2208924
పపరర: సరయ కకరణ బమరరక

94-64/456

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ బమరరక
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:21
లస: పప
94-64/458

4808 NDX1331750
పపరర: రసగననధ బబబమ పరరచసరర

94-64/459

తసడడ:డ శకనవరసచనరరఖలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:42
లస: పప
94-64/461

4811 AP151010201329
పపరర: వనసకటరమణ పరరశరస

94-64/462

తసడడ:డ కకనయమచనరరఖలల పరరశరస
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:61
లస: పప
94-64/860

4814 NDX1833608
పపరర: వనసకటరరడడడ సససహదదడ

94-76/448

తసడడ:డ రరమరరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:49
లస: పప
94-84/1113

94-63/446

భరస : జయచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-451
వయససస:55
లస: ససస స
94-63/448

4802 AP151010207074
పపరర: అసకరళమక కరరసరన
భరస : జయచడసదనడరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ కకటటరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-451
వయససస:39
లస: ససస స
4821 NDX0403501
పపరర: జయచసదనడరరడడడ కరరసరన

94-64/450

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:50
లస: పప
4818 NDX1786252
పపరర: రరణమక కరరసరన

4799 NDX0380576
పపరర: వవసకట ననగ వజయ లకడక పప టర

తసడడ:డ రరమ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:73
లస: పప
4815 NDX3014024
పపరర: రమమష పసపపలమనవన

94-64/449

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ గమరకస
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ venkateswarlu బమరరక
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:47
లస: పప
4812 NDX3121654
పపరర: బబలకకషష రరడడడ అటర

4798 NDX1331768
పపరర: కకరణ జజఖత పరరచసరర

భరస : లసగరరరడడడ పప టర
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ బమరరక
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:23
లస: పప
4809 NDX2209013
పపరర: వనసకటపపయఖ బమరరక

94-64/447

భరస : కమలననభబవరపడసరద పరరశరస
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ పరరశరస
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:52
లస: ససస స
4806 NDX2208965
పపరర: చసదస బబబమ బమరరక

4796 NDX2174530
పపరర: ననగ సరయ పసడయమసక
పసపపలమనవన
తసడడ:డ రమమష పసపపలమనవన
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రసగననధ బబబమ పరరచసరర
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ బమరరక
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:43
లస: ససస స
4803 AP151010207306
పపరర: రసగవలర పరరసశస

94-63/866

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:37
లస: ససస స
4800 NDX2208973
పపరర: రరమ లకకక బమరరక

4795 NDX2597037
పపరర: లల కవఖ సససహదదడ

4817 NDX3014032
పపరర: ననగ సరయ పసడయసకర
పసపపలమనవన
తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:21-8-450
వయససస:24
లస: ససస స

94-84/1114

4820 JBV2370492
పపరర: వనసకటశవకకటటరరడడడ కరరసరన

94-63/447

తసడడ:డ జయ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-451
వయససస:37
లస: పప
94-63/449

4823 NDX3077724
పపరర: రరజరశసరర ఆలపరటట

94-64/861

భరస : మమరళ కకషష మదదదనవన
ఇసటట ననస:21-8-457
వయససస:45
లస: ససస స
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94-63/450

తసడడ:డ కపరప రరజ
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:36
లస: ససస స
4827 JBV2374072
పపరర: ససదదరర బబ దదలపరటట

94-64/464

4833 NDX3093424
పపరర: తరరపరతమక నలర బబ తషల

4834 NDX1930214
పపరర: మమలత లత చసటట

94-64/864

తలర : సరమమజఖస
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-459
వయససస:44
లస: పప
94-63/452

4842 NDX2057579
పపరర: ఉమ ననగరశసరర పలవల

94-64/473

94-64/471

94-64/476

4846 NDX1930313
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ననగమలపరటట

94-63/1042

భరస : కరశవరరవప ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:57
లస: ససస స
94-63/455

4849 NDX0691550
పపరర: లకడక చడరరకలపలర

94-64/863

4835 JBV2364636
పపరర: కకటటరరడడడ చసటట

94-64/469

4838 NDX3008000
పపరర: చసటట మమతనఖలమక

94-64/865

4841 NDX2241826
పపరర: ననగ లకడక ననగమలపరటట

94-64/472

భరస : ఉమ మహహష ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:25
లస: ససస స
94-64/474

4844 AP151010207360
పపరర: ననగమలపరటట పపషరపవత

94-64/475

భరస : సరసబశవరరవప ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:52
లస: ససస స
94-64/477

94-64/478
4847 NDX1911024
పపరర: వర వనసకట ఉమ మహహష చచదరర
ననగమలపరటట
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:28
లస: పప

94-63/453

4850 NDX2188721
పపరర: జయతదజ పపదద సటట

తసడడ:డ కరశవరరవప ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:57
లస: పప
94-64/866

4832 NDX2996601
పపరర: మమరళ నలభభతషల

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:21-8-459
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపరతచసదడరరవప ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:21-8-461
వయససస:61
లస: పప

4843 AP151010207361
పపరర: శవపరరసత ననగమలపరటట

94-64/466

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-459
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట పవన చచదరర ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమరళ కకషష పలవల
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:35
లస: ససస స

4851 NDX0580928
పపరర: వనసకటటశసరరర చడరరకలమలర

94-64/468

4837 JBV2364560
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ చసటట

4840 NDX2990562
పపరర: లలత ననగమలపరటట

4829 NDX0288332
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ జడడ దగర

తసడడ:డ తరరపరల నలభభతషలమ
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-459
వయససస:77
లస: పప

4839 NDX1661330
పపరర: వనసకట పవన చచదరర
ననగమలపరటట
తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-460
వయససస:26
లస: పప

4848 NDX3135407
పపరర: లకడక ననగమలపరటట

94-64/862

తసడడ:డ రరమకకషరష రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-459
వయససస:41
లస: ససస స
94-64/470

94-64/463

తసడడ:డ చననతడడ జడడ సగర
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:45
లస: పప

4831 NDX3003332
పపరర: సరమమజఖస నలర బబ తషల
భరస : తరరపరల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:62
లస: ససస స

4845 AP151010201487
పపరర: కరశవ రరవప ననగమలపరటట

94-64/465

తసడడ:డ కసరపరరజ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:35
లస: పప
94-64/467

4826 NDX0300475
పపరర: సతఖవత జడడ దగర

భరస : సతఖననరరయణ జడడ సగర
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:44
లస: ససస స

4828 JBV2364297
పపరర: మహహష బబ సదలపరటట

తసడడ:డ లలరర మరరయనత బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:65
లస: పప

4836 JBV2364537
పపరర: శకనవరసరరడడడ చసటట

94-63/451

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:34
లస: పప

భరస : కసరప రరజ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-458
వయససస:55
లస: ససస స
4830 NDX1441880
పపరర: కసప రరజ బబ సదలపరటట

4825 NDX2146760
పపరర: మమరళ నలర బబ తషల

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-461
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర పపదద సటట
ఇసటట ననస:21-8-461
వయససస:22
లస: పప

94-63/867
4852 NDX2594141
పపరర: పపసచల నరసససహ సరయ మహహశ
గమనశశటట
తసడడ:డ పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:21-8-461
వయససస:20
లస: పప

4853 NDX2945848
పపరర: పడవణ గమనశశటట

94-63/454

94-84/1115

తసడడ:డ పపసచలయఖ గమనశశటట
ఇసటట ననస:21-8-461
వయససస:26
లస: ససస స
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4854 NDX2985802
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వకయలగడడ

94-108/627

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వకయలగడడ
ఇసటట ననస:21-8-461
వయససస:48
లస: పప
4857 NDX3034485
పపరర: సరసత కరసరణణ

94-64/867

4858 NDX2357614
పపరర: సరసత కరరసన

94-63/458

4861 NDX2208999
పపరర: అరరణ కలమమరర కరరసరన
భరస : చనతపపరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-463
వయససస:56
లస: ససస స

4863 AP151010210091
పపరర: సరమమమజఖస కరరసరన�

4864 NDX1909912
పపరర: సరయ షపక

94-63/460

భరస : లసగరరరడడద�
ఇసటట ననస:21-8-464
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-464
వయససస:47
లస: పప
4869 JBV2374460
పపరర: శవమక కతస

94-64/483

94-64/486

94-64/489

భరస : పపరషచసదడ రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:21-8-468
వయససస:72
లస: ససస స

94-63/461

4873 NDX1884429
పపరర: ససజత కరరసరన

4876 NDX2057587
పపరర: రవసదడ రరడడడ కరరసరన

94-64/492

4879 NDX3116662
పపరర: బడహకయఖ కమబజ

94-64/481

4882 NDX1897836
పపరర: అసకమక రరవప తనళళరర
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:21-8-468
వయససస:51
లస: పప

4862 NDX0404111
పపరర: మమధవ కరరసరన�

94-63/459

4865 NDX0056903
పపరర: మమరళకకషష పరలవలర

94-63/462

4868 AP151010207042
పపరర: రమమదదవ గమజరల

94-64/482

భరస : పదకననభరరడడడ గమజరల
ఇసటట ననస:21-8-465
వయససస:49
లస: ససస స
94-64/484

4871 AP151010201291
పపరర: పదకననభరరడడడ గమజరల

94-64/485

తసడడ:డ పరమమశసరరరడడడ గమజరలమ
ఇసటట ననస:21-8-465
వయససస:57
లస: పప
94-64/487

4874 AP151010207371
పపరర: ఉమమదదవ కరరసరన

94-64/488

భరస : చనతపపరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:47
లస: ససస స
94-64/490

4877 NDX0229807
పపరర: బబలకకటటరరడడడ కరరసరన

94-64/491

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:33
లస: పప
94-64/868

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కమబజ
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:18
లస: పప
94-64/494

94-63/457

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:21-8-464
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనతపప రరడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ karasani
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:52
లస: పప
4881 NDX1898859
పపరర: సతఖవత తనళళరర

4870 NDX1111566
పపరర: జగదదష రరడడద గమజరల

4859 AP151010210084
పపరర: ససతనరరమమక కరరసరన

భరస : వవమమరరడద డ�
ఇసటట ననస:21-8-464
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబలకకటటరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:51
లస: ససస స
4878 AP151010201357
పపరర: చనతపపరరడడడ కరరసరన

94-64/480

తసడడ:డ పదకననభరరడడడ గమజరలమ
ఇసటట ననస:21-8-465
వయససస:30
లస: పప

భరస : రవసదడ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-466
వయససస:24
లస: ససస స
4875 AP151010207316
పపరర: కరరసరన కకటటశసరమక

4867 NDX1113174
పపరర: సససధస గమజరల గమజరలమ

94-64/479

భరస : మలర ఖమరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-463
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పదకననభ రరడడ గమజరలమ
ఇసటట ననస:21-8-465
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-465
వయససస:62
లస: ససస స
4872 NDX2209021
పపరర: మనషర కరరసరన

94-45/466

తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:21-8-464
వయససస:28
లస: పప
94-63/463

4856 NDX0288522
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరరసరన

తసడడ:డ చనతప రరడడడ కరరసరన కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-462
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ కరరసన
ఇసటట ననస:21-8-463
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప వసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-463
వయససస:27
లస: పప

4866 AP151010204303
పపరర: వవమమ రరడడడ కరరసరన

94-63/456

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:21-8-462
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-462
వయససస:30
లస: ససస స
4860 NDX1876160
పపరర: యదస వసశ వసటటరర

4855 JBV2370393
పపరర: జయపడకరశ సరనకకమమక

4880 NDX1898313
పపరర: రరజఖలకడక పపససలలరర

94-64/493

భరస : అసకమక రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:21-8-468
వయససస:43
లస: ససస స
94-64/495

4883 NDX2967222
పపరర: ఆసజనవయమలల గగటటటపరటట

94-62/931

తసడడ:డ శతనరరమయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:21-8-469
వయససస:57
లస: పప
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94-64/496

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప ననగళళ
ఇసటట ననస:21-8-469
వయససస:32
లస: ససస స
4887 NDX3013919
పపరర: కవత గగటటటపరటట

94-64/869

94-64/499

94-64/871

94-64/503

94-64/506

4894 NDX1069434
పపరర: యమమన ఒదసదల

4897 AP151010201288
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరరసరన

4900 NDX1113158
పపరర: వనసకట పదనకవత కసకణనల

94-64/509

4903 NDX1111459
పపరర: కకషరషరరవప కసకణనల

4906 SQX1563296
పపరర: వనసకట పడసరద పసటబ

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప జజనతదసల
ఇసటట ననస:21-8-473
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పసటబ
ఇసటట ననస:21-8-473
వయససస:41
లస: పప

4908 JBV2374288
పపరర: గగరర దదవ కమతస

4909 NDX0296665
పపరర: రమణ కమతస

94-64/515

భరస : ననగరరరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:21-8-475
వయససస:45
లస: ససస స
4911 NDX1874669
పపరర: అజయ రరడడడ కమతస
తసడడ:డ ననగర రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:21-8-475
వయససస:24
లస: పప

94-64/501

94-64/504

4912 JBV2364529
పపరర: ననగరరరడడడ కమతస
తసడడ:డ అసజరరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:21-8-475
వయససస:51
లస: పప

4892 NDX3003019
పపరర: ఉష రరణణ కరసరణణ

94-64/870

4895 JBV2374189
పపరర: అరరణ రరఖ కరరసరన

94-64/502

4898 NDX1113190
పపరర: రరజఖలకడక కసకణనల

94-64/505

తసడడ:డ కకషరషరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-8-472
వయససస:29
లస: ససస స
94-64/507

4901 NDX1448894
పపరర: అశశక కలమమర కసకణనల

94-64/508

తసడడ:డ కకషరష రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-8-472
వయససస:26
లస: పప
94-64/510

4904 SQX1563288
పపరర: రరజఖ లకడక పసటబ

94-64/511

భరస : వనసకట పడసరద పసటబ
ఇసటట ననస:21-8-473
వయససస:34
లస: ససస స
94-64/513

4907 NDX1451160
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
జజననతదసల
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-8-473
వయససస:76
లస: పప

94-64/514

94-64/516

4910 NDX1884460
పపరర: అన ససరఖమక కమతస

94-64/517

భరస : రరమరరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:21-8-475
వయససస:48
లస: ససస స
94-64/518

94-62/933

భరస : శకనవరసరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-471
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-8-472
వయససస:53
లస: పప
94-64/512

4889 NDX3142643
పపరర: శవ లల పప టర

భరస : శవవ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-470
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-8-472
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-8-472
వయససస:52
లస: పప
4905 NDX1541359
పపరర: సరమమమజఖస జజననతదసల

94-64/500

తసడడ:డ లసగర రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-471
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-8-472
వయససస:42
లస: ససస స
4902 NDX1046721
పపరర: ససబబబరరవప కసకణనల

4891 NDX0720565
పపరర: సరసబరరడడడ కరరసరన

94-64/498

భరస : కకషష రరడడడ పప టర
ఇసటట ననస:21-8-470
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఒడడడల
ఇసటట ననస:21-8-471
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ ఒడడడల
ఇసటట ననస:21-8-471
వయససస:53
లస: ససస స
4899 NDX1113117
పపరర: ఉమమదదవ కసకణనల

94-62/932

తసడడ:డ అసకరల రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-470
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరడడడ కరరరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-470
వయససస:29
లస: పప
4896 NDX1069533
పపరర: రగహహణణ దదవ ఒదసదల

4888 NDX3008141
పపరర: శవ రరడడడ కరరరసరణణ

4886 NDX0230151
పపరర: నవన కలమమర ననగళళ

తలర : పడమల ననగళళ
ఇసటట ననస:21-8-469
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరడడడ కరరరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-470
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-470
వయససస:54
లస: ససస స
4893 NDX2998250
పపరర: ఈశసర రరడడడ కరరరసరణణ

94-64/497

భరస : చడసదడశశఖరరరవప ననగళళ
ఇసటట ననస:21-8-469
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:21-8-469
వయససస:38
లస: ససస స
4890 AP151010207033
పపరర: శవకలమమరర కరరసరన

4885 AP151010207136
పపరర: పడమల ననగళర

భరస : అసజ రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:21-8-475
వయససస:76
లస: ససస స
94-64/519

4913 JBV2364511
పపరర: రరమరరడడడ కమతస

94-64/520

తసడడ:డ అసజరరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:21-8-475
వయససస:56
లస: పప
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4914 NDX1160647
పపరర: ననగవవసకట లకకక పపరల

94-64/521

భరస : మలర కరరరరన కలమమర పపరల
ఇసటట ననస:21-8-475/1
వయససస:36
లస: ససస స
4917 NDX1158484
పపరర: మలర కరరరరన కలమమర పపరల

94-64/524

94-64/527

94-64/530

94-64/533

94-64/536

94-64/539

94-64/873

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-8-487
వయససస:55
లస: పప

4927 NDX0160523
పపరర: వనసకట రరవప గమసటటపలర

4930 NDX2255420
పపరర: ఖమమర జహన బబగస షపక

4933 NDX1523480
పపరర: వజయ లకడక యయకరయలలరర

4936 NDX2776730
పపరర: మధసరరమ వడర పపడడ

94-64/542

4939 AP151010207211
పపరర: రరజరరజరశసరర ననదడసడర

94-64/534

4942 NDX2619252
పపరర: ససరర లలమ దదవ
భరస : వనసకట రరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-8-487
వయససస:46
లస: ససస స

4922 NDX0838714
పపరర: షపక షకకలమ

94-64/529

4925 NDX1069459
పపరర: జజన బ షపక

94-64/532

4928 NDX0839050
పపరర: షపక సపచదసలల

94-64/535

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-8-477
వయససస:64
లస: పప
94-64/537

4931 NDX2208882
పపరర: లమవణఖ రరవప

94-64/538

భరస : శక రరమ అళహరర
ఇసటట ననస:21-8-480
వయససస:33
లస: ససస స
94-64/540

4934 NDX3004538
పపరర: జజనకక రరమ రరడడ అనతపరరడడడ

94-64/872

తసడడ:డ రరజ రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-481
వయససస:42
లస: పప
94-64/874

4937 NDX0938035
పపరర: పదకజ కతస

94-64/541

భరస : రరమకకషరషరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-482
వయససస:42
లస: ససస స
94-64/543

భరస : ససతరరమయఖ ననదడసడర
ఇసటట ననస:21-8-483
వయససస:70
లస: ససస స
94-64/710

94-64/526

భరస : సపచదసలల షపక
ఇసటట ననస:21-8-477
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:21-8-481
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవనసకటరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-482
వయససస:51
లస: పప
4941 NDX2606168
పపరర: ససరర వనసకట రరమ ససబబరరవప

94-64/531

భరస : కకటటలసగ రరడడడ యయకరయలలరర
ఇసటట ననస:21-8-481
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజనకక రరమ రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-481
వయససస:38
లస: ససస స
4938 NDX0937573
పపరర: రరమకకషరటరరడడడ కతస

4924 NDX2057553
పపరర: ననరరయణమక గమసటటపలర

4919 NDX0080374
పపరర: అసజల కసజల

భరస : ససభబన షపక� షసక
ఇసటట ననస:21-8-477
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:21-8-478
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససగ రరవప అళహరర
ఇసటట ననస:21-8-480
వయససస:42
లస: పప
4935 NDX3004553
పపరర: రరధ అనతపరరడడడ

94-64/528

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:21-8-477
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ గగస రరజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:21-8-478
వయససస:26
లస: ససస స
4932 NDX2208874
పపరర: శకరరమ అళహరర

4921 AP151010201212
పపరర: కసజల భదనడరరడడడ

94-64/523

భరస : వనసకట శవరరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-8-476
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:21-8-477
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదసలల షపక
ఇసటట ననస:21-8-477
వయససస:38
లస: పప
4929 NDX1314004
పపరర: శమమ పరరసన

94-64/525

తసడడ:డ సహదదవరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-8-476
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:21-8-477
వయససస:39
లస: ససస స
4926 NDX1111483
పపరర: ససభబన షపక

4918 NDX1111525
పపరర: భమమశసరరరవప పపరల

4916 NDX1158476
పపరర: రవకకశశర పపరల

తసడడ:డ భమమశసర రరవప పపరల
ఇసటట ననస:21-8-475/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పపరల
ఇసటట ననస:21-8-475/1
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ భదనడరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-8-476
వయససస:48
లస: పప
4923 NDX2208809
పపరర: వవణమ కలమమరర గమసటటపలర

94-64/522

భరస : భమమశసర రరవప perali
ఇసటట ననస:21-8-475/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమశసర రరవప పపరల
ఇసటట ననస:21-8-475/1
వయససస:41
లస: పప
4920 NDX3280815
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ కసజల

4915 NDX1160654
పపరర: లకకక భడమరరసబ పపరల

4940 AP151010201084
పపరర: ససతనరరమయఖ ననదడసడర

94-64/544

తసడడ:డ బసవయఖ ననదడసడర
ఇసటట ననస:21-8-483
వయససస:80
లస: పప
94-64/711

4943 NDX2623080
పపరర: ససరర జగదదశ

94-64/712

తసడడ:డ వనసకటరరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-8-487
వయససస:18
లస: పప
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94-64/875

తసడడ:డ రరజగగపరల రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-8-487
వయససస:38
లస: పప
4947 NDX0898643
పపరర: వజయలకడక గమదదవరరస

4945 NDX3027240
పపరర: శకలత కసజల

94-64/876

భరస : శకనవరస రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-8-487
వయససస:37
లస: ససస స

94-64/877

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-8-487
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పడసరద రరడడడ గమడడవరరస
ఇసటట ననస:21-8-488
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరయణ పడసరద రరడడడ గమడడవరరస
ఇసటట ననస:21-8-488
వయససస:54
లస: ససస స

4949 NDX1201946
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద రరడడడ
గమదదవరరస
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గమడడవరరస
ఇసటట ననస:21-8-488
వయససస:55
లస: పప

4950 NDX3260015
పపరర: మసరసన ననయక బబబమ షపక

4951 NDX0705541
పపరర: పదక చలమర

4952 NDX1111301
పపరర: యమగరష రరడడడ చలమర

94-64/545

94-64/928

తసడడ:డ మమహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-8-488
వయససస:38
లస: పప
4953 NDX1111251
పపరర: శకకరసత రరడడడ చలమర

94-64/550

94-64/553

94-63/868

94-64/556

94-64/559

భరస : భబసయర రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:65
లస: ససస స
4971 NDX0288233
పపరర: బలరరమపడసరద మచరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మచరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:44
లస: పప

94-64/565

94-64/552

4963 NDX1647470
పపరర: లకడక జగదదశసరర చదడళర

4966 NDX2258903
పపరర: పదనకవత గగటటట మమకయల

94-64/554

4961 NDX2258861
పపరర: శరత చసదడ మకణనలన
వపటటకలరర
తసడడ:డ కరశ వశసననధస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:29
లస: ససస స

94-64/555

94-64/557

4964 NDX2255438
పపరర: హహమ మమధవ మచడరర

94-64/558

భరస : బలరరస పడసరద మచడరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:41
లస: ససస స
94-64/560

4967 NDX2258838
పపరర: ససధనరరణణ వపటటకలరర

94-64/561

భరస : కరశ వశసననధస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:50
లస: ససస స

4969 NDX2258929
పపరర: రరజజ రవసదడ ననథ
గగటటట మమకయల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగటటట మమకయల
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:26
లస: పప

94-64/563

4972 AP151010201233
పపరర: కకషషపడసరద మచరర

94-64/566

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మచరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:48
లస: పప

94-63/464

భరస : కరమమశసర రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గగటటట మమకయల
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:47
లస: ససస స
94-64/562

4955 NDX1242981
పపరర: అనల కలమమర బబ లశశటట

94-58/832 4958 NDX1876228
4957 NDX2846939
పపరర: శరత చసదడ మకణనలన ఉటటకలరర
పపరర: వనసకట సతఖవవణణ చదడళర

4960 NDX2258887
పపరర: మమనక వపటటకలరర

94-64/549

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-489
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటససబబ రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషష పడసరద మచరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:44
లస: ససస స
4968 NDX2255453
పపరర: రమమనసజమక చదడళర

94-64/551

తసడడ:డ కరశ వశసననధస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ వశసననధస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:31
లస: ససస స
4965 NDX0300087
పపరర: ఉదయలకడక మచరర

4954 NDX1242999
పపరర: ససరరశ కలమమర బబ లశశటట

94-64/547

తసడడ:డ శకహరర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:21-8-489
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశసననథస ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:21/8/490
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:52
లస: పప
4962 NDX2258853
పపరర: హరరక వపటటకలరర

94-64/548

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-489
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-489
వయససస:41
లస: పప
4959 NDX2582294
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలరరక

94-64/546

భరస : శకహరర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:21-8-489
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:21-8-489
వయససస:29
లస: పప
4956 JBV2364784
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బబ లర శశటట

4948 AP151010207011
పపరర: సతఖవత గమదదవరరస

4946 NDX3072048
పపరర: నరరసదడ రరడడడ కసజల

4970 NDX2258911
పపరర: నరరసదడ ననథ గగటటట మమకయల

94-64/564

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగటటట మమకయల
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:28
లస: పప
4973 NDX1647496
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప చదడళర

94-64/567

తసడడ:డ భబసయర రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:49
లస: పప
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4974 NDX2258895
పపరర: శకనవరసరరవప గగటటట మమకయల

94-64/568

తసడడ:డ మహన రరవప గగటటట మమకయల
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:51
లస: పప
4977 NDX1523399
పపరర: మహన రరవప గగటటట మమకయల

94-64/571

94-64/880

94-64/572

94-64/575

94-64/578

94-64/581

94-64/584

భరస : రసగ రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:44
లస: ససస స

4987 NDX0813147
పపరర: అటబర తడవవణణ

4990 NDX1738097
పపరర: మమధవ లత పరలలటట

4993 NDX0288290
పపరర: వజయపడతనపరరడడడ అటర

4996 NDX2994440
పపరర: సరయననధ చదబబడ లల

94-57/958

4999 NDX1834572
పపరర: ధన లకడక అటబర

94-64/576

5002 NDX1909854
పపరర: గగపసకకషష రరడడడ బబచరరడడడ
తసడడ:డ రసగర రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:24
లస: పప

4982 NDX1895574
పపరర: లలకరష మహరరణన సరరలర

94-84/645

4985 NDX0288258
పపరర: దదనవష రరడడడ ఆటర

94-64/574

4988 NDX0718767
పపరర: లకడక శవరసజన ఆటబర

94-64/577

భరస : వజయ పడతనప రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:34
లస: ససస స
94-64/579

4991 AP151010207319
పపరర: అటర పపషరపవత

94-64/580

భరస : రరమకకషరష రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:50
లస: ససస స
94-64/582

4994 NDX0547786
పపరర: షపక మమనసర బబషర

94-64/583

తసడడ:డ అబమదల జబబబర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:57
లస: పప
94-65/881

4997 NDX3107315
పపరర: కలససమ సరయ బసడరర

94-89/933

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బసడరర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:18
లస: ససస స
94-63/466

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:24
లస: ససస స
94-63/468

94-64/879

తసడడ:డ వజయభబసయర రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-493
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ ననగరశసర రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:18
లస: పప

భరస : నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:45
లస: ససస స
5001 NDX2448926
పపరర: అరరణన కలమమరర బబచరరడడ

94-64/573

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:62
లస: పప
4998 NDX3124757
పపరర: ససధ రరణణ బబచరరడడడ

4984 AP151010207412
పపరర: వజయలకడక అటర

4979 NDX3004397
పపరర: శకనవరసరరవప గగటటటమమకయల

తసడడ:డ శకనవరస సరరలర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకకషష పరలలటట
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:37
లస: పప
4995 AP151010201274
పపరర: రరమకకషష రరడడడ

94-84/644

భరస : శకకరసత రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బడసహ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:40
లస: ససస స
4992 NDX0288282
పపరర: శకకరసత రరడడడ అటర

4981 NDX1741900
పపరర: రరమమనసజమక చదడళర

94-64/570

తసడడ:డ మహనరరవప గగటటటమమకయల
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:51
లస: పప

భరస : వజయ భబసయరరరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-493
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయభబసయర రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-493
వయససస:37
లస: పప
4989 NDX0951889
పపరర: తయఖగమర పదనకవత

94-64/878

భరస : భబసయర రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసయరరరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-493
వయససస:51
లస: ససస స
4986 JBV2364446
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడడ ఆటర

4978 NDX2794261
పపరర: భదడయఖ పప పపరర

4976 NDX2255446
పపరర: భబసయర రరవప చదడళర

తసడడ:డ లకడక కకటయఖ చదడళర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:22
లస: ససస స
4983 JBV2374270
పపరర: రమమదదవ అటర

94-64/569

తసడడ:డ రరమయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగటటట మమకయల
ఇసటట ననస:21-8-490
వయససస:77
లస: పప
4980 NDX2794147
పపరర: లలలఠర పప పపరర

4975 NDX1943647
పపరర: కరసస వశసననధస వపటటకలరర

5000 NDX1825639
పపరర: లకడకపడసనత అటటబ

94-63/467

తసడడ:డ జగననకహననడ
డ డడ అటటబ
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:27
లస: ససస స
94-63/469

5003 AP151010207345
పపరర: అనతమక ఒసటటదద స

94-64/585

భరస : దసరరర రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:57
లస: ససస స
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94-64/881

భరస : దసరర రరడడడ ఓటటదద స
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:60
లస: ససస స
5007 NDX0571240
పపరర: కకటటశసరమక బబ సడడగ

94-64/586

94-64/588

94-64/590

94-64/593

94-64/596

94-84/647

94-64/598

తసడడ:డ కకటయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:67
లస: పప

5017 NDX0385369
పపరర: ససబబబరరవప ఉపపపటటరర

5020 NDX0228411
పపరర: ననగరరజ నగరస

5023 NDX2435493
పపరర: కకషష కరసత కకటబరర

5026 NDX0299552
పపరర: మమధవ గమసటటరర

94-64/601

5029 JBV2364859
పపరర: వనసకటశవరరవప గమసటటరర

94-64/594

5032 NDX2570950
పపరర: వనసకట రరవత చనగసటట పరటట
భరస : కకటటశసరరవప రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:24
లస: ససస స

5012 NDX1834598
పపరర: నసదదన రరణణ బబచరరడడ

94-63/470

5015 NDX0300962
పపరర: ఉమ మహహశసరర ఉపపపటటరర

94-64/592

5018 AP151010201454
పపరర: ననగరశసరరరవప గమసటటరర

94-64/595

తసడడ:డ కకటయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-504
వయససస:72
లస: పప
94-64/597

5021 NDX2435501
పపరర: వజయదసరర బమరగడడ

94-84/646

భరస : ననగబడహకస బమరగడడ
ఇసటట ననస:21-8-506
వయససస:32
లస: ససస స
94-84/648

5024 NDX3127297
పపరర: రరధదక గమసటటరర

94-57/959

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:19
లస: ససస స
94-64/599

5027 AP151010207363
పపరర: వనసకరయమక గమసటటరర

94-64/600

భరస : పప తషరరజ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:62
లస: ససస స
94-64/602

తసడడ:డ పప తషరరజ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:38
లస: పప
94-64/604

94-64/587

భరస : ససబబబరరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:21-8-503
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:36
లస: పప
5031 JBV2364800
పపరర: పప తషరరజ గమసటటరర

94-64/591

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:21-8-506
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:35
లస: ససస స
5028 JBV2364750
పపరర: కకటటశసరరరవప గమసటటరర

5014 NDX2420271
పపరర: అనసశర ఉపపటటరర

5009 AP151010207169
పపరర: పదక అటర

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-499
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప నగరస
ఇసటట ననస:21-8-505
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:21-8-506
వయససస:21
లస: పప
5025 NDX1069582
పపరర: వరలకడక గమసటటరర

94-64/589

తసడడ:డ జగననతథస ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:21-8-503
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరరజ నగరస
ఇసటట ననస:21-8-505
వయససస:35
లస: ససస స
5022 NDX2435626
పపరర: అజయ కరసత కకటబరర

5011 AP151010201097
పపరర: జగననకహన రరడడడ అటర

94-64/883

భరస : జగననకహన రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-497
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:21-8-503
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:21-8-503
వయససస:21
లస: పప
5019 NDX0707299
పపరర: శవ కలమమరర నగరస

94-64/884

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-497
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరఖ
ఇసటట ననస:21-8-500
వయససస:54
లస: పప
5016 NDX2420263
పపరర: శకహరర ఉపపటటరర

5008 NDX2985877
పపరర: ససజజత పరలడడగమ

5006 NDX3151511
పపరర: అజయ కలమమర రరడడడ బబచరరడడడ

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:23
లస: పప

భరస : గమరరననథస పరలమగమడస
ఇసటట ననస:21-8-496
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపలమర రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-8-497
వయససస:67
లస: ససస స
5013 NDX1201953
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప రరఖ

94-64/882

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-495
వయససస:50
లస: పప

భరస : చనత ససబబబరరవప బబ సదదగర
ఇసటట ననస:21-8-496
వయససస:66
లస: ససస స
5010 AP151010207175
పపరర: మహలకకమక అటర

5005 NDX3128840
పపరర: నరసససహ రరడడడ బబచరరడడడ

5030 NDX0288209
పపరర: శవ శసకర గమసటటరర

94-64/603

తసడడ:డ పప తషరరజ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:43
లస: పప
94-64/713

5033 NDX2570877
పపరర: రరధదక గమసటటరర

94-64/714

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:18
లస: ససస స
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5034 NDX3145232
పపరర: శరకవణణ గమసటటరర
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94-64/885

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-507
వయససస:18
లస: ససస స
5037 NDX2561025
పపరర: భబగఖ లకడక గమసటటరర

94-64/715

94-64/607

94-64/610

94-64/612

94-63/473

94-64/615

94-64/618

తసడడ:డ బడహకస అకకయనపలర
ఇసటట ననస:21-8-513/1
వయససస:35
లస: పప

5047 NDX2771285
పపరర: శవ కకటటశసరర గమసటటరర

5050 NDX0299909
పపరర: వజయ లకడక పప తత
స రర

5053 NDX0385278
పపరర: దసరరరమనష దదవరపలర

5056 AP151010201193
పపరర: రరఘవయఖ పప తత
స రర

94-84/651

5059 NDX2208890
పపరర: వజయ లకకక పప తత
స రర

94-64/886

5062 NDX0300244
పపరర: వనసకట రతతస తమకనవన
భరస : గగవసద రరడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-515
వయససస:48
లస: ససస స

5042 AP151010201155
పపరర: అమరయఖ గమసటటరర

94-64/609

5045 AP151010207518
పపరర: వజయలకడక గమసటటరర

94-64/611

5048 NDX1585308
పపరర: అమరరసవరర దదవరపలర

94-63/472

భరస : మణణశ దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:26
లస: ససస స
94-64/613

5051 NDX0807123
పపరర: అకయమహలకడక దదవరపలర

94-64/614

భరస : వనసకటటశసర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:55
లస: ససస స
94-64/616

5054 NDX0617209
పపరర: లలకరశ కళళఖణ దదవరపలర

94-64/617

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:32
లస: పప
94-64/619

5057 AP151010201136
పపరర: మలలర శసరరరవప పప తత
స రర

94-64/620

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:64
లస: పప
94-64/621

భరస : ననగరశసర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:21-8-513/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-64/623

94-63/471

భరస : శకనవరసరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-511
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:23
లస: పప
5061 NDX0655951
పపరర: ననగరరజ అకకయనపలర

94-84/650

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శసరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:40
లస: పప
5058 NDX1823575
పపరర: సరయ గగపరల పప టట
ట రర

5044 NDX1584243
పపరర: కకటటశసరర దదవరపలర

5039 NDX1585225
పపరర: అశసన గమసటటరర

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-509
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మలలర శసరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:57
లస: ససస స
5055 AP151010201194
పపరర: శకనవరస రరవప పప తత
స రర

94-64/608

తలర : వజయ లకడక గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-511
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-513
వయససస:32
లస: ససస స
5052 AP151010207342
పపరర: రరఘవమక పప తత
స రర

5041 NDX2208908
పపరర: అభననష గమసటటరర

94-64/606

తసడడ:డ అమరయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-509
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లలకరశ దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-8-510
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-511
వయససస:47
లస: పప
5049 NDX0858332
పపరర: ససజజత పప తత
స రర

94-84/649

తసడడ:డ అమరయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-509
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-8-510
వయససస:43
లస: ససస స
5046 AP151010201488
పపరర: శకనవరసరరవప గమసటటరర

5038 NDX1823534
పపరర: వనసకట శవ గమసటటరర

5036 AP151010201513
పపరర: శకనవరసరరవప గమసటటరర

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-508
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-508
వయససస:23
లస: పప

భరస : అమరయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-509
వయససస:42
లస: ససస స
5043 JBV2374304
పపరర: శక పదనకవత నసజరటట

94-64/605

భరస : శకనవరసరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-508
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-508
వయససస:23
లస: ససస స
5040 NDX0951871
పపరర: అసజలదదవ గమసటటరర

5035 NDX0299784
పపరర: వనసకటరమణ గమసటటరర

5060 NDX0937706
పపరర: వనసకట ససరరష బబబమ పప తత
స రర

94-64/622

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-513/1
వయససస:35
లస: పప
94-64/624

5063 NDX1111152
పపరర: వనసకటటశ రరడడడ తమకనవన

94-64/626

తసడడ:డ గగవసదరరడడద తమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-515
వయససస:28
లస: పప
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5064 NDX1111509
పపరర: ససరరష రరడడడ తమకనవన
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94-64/627

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-515
వయససస:28
లస: పప
5067 NDX1825290
పపరర: సరయ శరకవఖ బసడనరర

5065 NDX2015411
పపరర: శకనవరస రరడడడ ససరవరపప

తసడడ:డ సరసబ రరడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:21-8-515
వయససస:28
లస: పప
94-84/652

5068 NDX1823690
పపరర: రరమ కకషష సప మశశటట

తసడడ:డ శక వనసకట శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:21-8-515
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ చసదడ సప మశశటట
ఇసటట ననస:21-8-515
వయససస:24
లస: పప

5070 AP151010207170
పపరర: శకనవరసమక కతస

5071 AP151010201283
పపరర: రవశసకర రరడడడ కతస

94-64/631

భరస : రవశసకరరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-516
వయససస:50
లస: ససస స
5073 JBV2374478
పపరర: ససవర కలమఖణణ గగరర

94-64/633

94-64/634

5077 NDX2255479
పపరర: వజయ లకడక కతస

94-64/637

5080 NDX2787000
పపరర: ననగరసదడరరడడడ మలగరరరడడడ

94-64/632

భరస : ననగరశసర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:21-8-519
వయససస:55
లస: ససస స

5083 AP151010207516
పపరర: పరరసత కతస

94-84/655

94-64/635

94-64/887

94-64/638

94-64/642

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:21-8-521
వయససస:22
లస: ససస స

94-63/474

5078 NDX2255487
పపరర: వనసకట శవ రరడడ కతస

94-64/636

5081 NDX2787034
పపరర: హరరరత మలగరరరడడడ

94-64/888

5084 AP151010207248
పపరర: బబలమక కతస

94-64/639

5087 NDX0299990
పపరర: ససజజత కతస

94-64/640

భరస : సరదబరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-520
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-520
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:21-8-521
వయససస:42
లస: ససస స

5075 NDX1523340
పపరర: ఆదదలకడక కతస

భరస : వరర రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-519
వయససస:61
లస: ససస స

5088 NDX0300046
పపరర: శకవరణణ కతస

94-64/644 5092 NDX1113034
5091 NDX2258937
పపరర: లకడక ననగ పడథసఖష దదవర శశటట
పపరర: మహహన లకడక దదవరశశటట

94-84/654

తసడడ:డ ననగరసదడ రరడడడ మలగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-518
వయససస:19
లస: ససస స

94-63/476

భరస : వరరరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-520
వయససస:43
లస: ససస స

5072 NDX1742106
పపరర: శక లత గదడద

తసడడ:డ కకషష రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-518
వయససస:35
లస: పప

94-84/656 5086 NDX2415479
5085 NDX1825068
పపరర: వనసకట భబణమ ససదదప రరడడ కతస
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ రరడడ
కరతస
తసడడ:డ వర రరడడడ కతస
తసడడ:డ వర రరడడడ కరతస
ఇసటట ననస:21-8-519
ఇసటట ననస:21-8-520
వయససస:23
లస: పప
వయససస:22
లస: పప

5089 AP151010201077
పపరర: సరసబ రరడడడ కతస

94-64/630

భరస : వనసకట శవర రరడడ కరథద
ఇసటట ననస:21-8-518
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-519
వయససస:59
లస: ససస స

94-64/641

5069 NDX1086875
పపరర: అనత కతస

భరస : వనసకటటశసర రరవప గదడద
ఇసటట ననస:21-8-516
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర రరడడడ మలగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-518
వయససస:46
లస: పప
94-63/475

94-64/629

తసడడ:డ రవశసకర రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-516
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-518
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-518
వయససస:64
లస: పప
5082 NDX2014694
పపరర: వజయ లకడక బబ యపరటట

94-84/653

తలర : ససవర కలమఖణణ గగరర
ఇసటట ననస:21-8-517
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడ రరడడడ మలగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-518
వయససస:39
లస: ససస స
5079 NDX2241800
పపరర: కకషష రరడడడ కతస

5074 NDX1662338
పపరర: మఉనక గగరర

5066 NDX0712471
పపరర: గగవసద రరడడడ తమకనవన

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-515
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-516
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:21-8-517
వయససస:43
లస: ససస స
5076 NDX2241818
పపరర: వనసకట అనసరరధ మలగరరరడడడ

94-64/628

5090 AP151010201470
పపరర: వరర రరడడడ కతస

94-64/643

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-8-520
వయససస:43
లస: పప
94-64/645

5093 NDX1910497
పపరర: పపరష యశవసత దదవరశశటట

94-64/646

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:21-8-521
వయససస:24
లస: పప
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5094 NDX1111277
పపరర: సరసబశవరరవప దదవరశశటట

94-64/647

తసడడ:డ రరమమరరస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:21-8-521
వయససస:46
లస: పప
5097 NDX3089794
పపరర: జజజ నవశసర రరడడడ మమరరకర

94-63/1044

94-64/651

94-64/654

94-64/656

5109 NDX2195643
పపరర: మమరగన ఎ

94-62/406

94-62/407

94-64/889

5107 NDX0287698
పపరర: రవ కకరణ గరరర పరటట

5110 NDX2957728
పపరర: వనసకట శత మహలకడక అసబటట

5113 AP151010207031
పపరర: శశషరరతతస ఒసటటదద స

94-62/410

5116 NDX1585357
పపరర: పడవలర క కకలమర

94-64/657

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1000
వయససస:59
లస: పప

5119 NDX0380519
పపరర: మధసరరమ వపపర

94-64/890

5122 NDX1452028
పపరర: వనసకట లకడక మమవరస
భరస : జగదదష చసదనడ రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-1009
వయససస:28
లస: ససస స

94-64/653

5105 NDX0297184
పపరర: వజయ కరరణ దదవ గరరర పరటట

94-64/655

5108 NDX0287672
పపరర: మహన రరవప గరరర పరటట

94-64/658

5111 NDX2962330
పపరర: ససబబబయమక అసబటట

94-84/1116

భరస : నరసససహరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:21-8-553
వయససస:62
లస: ససస స
94-62/408

5114 AP151010207364
పపరర: రరకకకణమక ఒసటటదద స

94-62/409

భరస : బడహకరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-8-571
వయససస:70
లస: ససస స
94-62/411

5117 NDX1933135
పపరర: మధస లత పపరరల

94-62/412

భరస : రవ కకషప ర పపరరల
ఇసటట ననస:21-8-1000
వయససస:33
లస: ససస స
94-62/414

భరస : రవ కకరణ వపపర
ఇసటట ననస:21-8-1003
వయససస:39
లస: ససస స
94-62/416

5102 AP151010207007
పపరర: ననగరశసరమక ఆరర

తసడడ:డ వనసకటకకషట యఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-527
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:21-8-1000
వయససస:26
లస: ససస స
94-62/413

94-64/650

తసడడ:డ మహన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-527
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబపసరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-8-571
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మరరబబ యన
ఇసటట ననస:21-8-571
వయససస:66
లస: పప

భరస : బబల పడసరద ననగగతష
ఇసటట ననస:21-8-1008
వయససస:59
లస: ససస స

5104 NDX3081767
పపరర: పడణవ మమరరకర

5099 NDX0080440
పపరర: వదనఖధరర యలమసచ

భరస : సరసబయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : ననగ శకనవరస అసబటట
ఇసటట ననస:21-8-553
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-565
వయససస:53
లస: ససస స

5121 NDX0357640
పపరర: సపరర కలమమరర ననగగతష

94-64/652

తసడడ:డ మహన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-527
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమరగన ఆర
ఇసటట ననస:21-8-528
వయససస:49
లస: పప

5118 NDX1046846
పపరర: వనసకటరరడడడ ఒదసదల

5101 AP151010207013
పపరర: భమలకకక యలమసచ

94-64/649

తసడడ:డ వనసకటరరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నవశసర రరడడడ మమరరకర
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:18
లస: ససస స

5106 NDX0296863
పపరర: లకడక వనదకట పదక కలమమరర
గరరర పరటట
భరస : మహనరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-527
వయససస:52
లస: ససస స

5115 NDX0285577
పపరర: మమలకకసడయఖ మరరబబ యన

94-63/1045

భరస : వనసకటబడవప యలమసచ
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస యలమసచ
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:64
లస: పప

5112 NDX0712513
పపరర: ధనలకడక మమనగరల

5098 NDX3090420
పపరర: కకటటశసరర మమరరకర

5096 AP151010201520
పపరర: అసకక రరడడడ ససగన

తసడడ:డ ననగర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:21-8-523
వయససస:62
లస: పప

భరస : జజజ నవసరస రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకకటబవప యలమసచ
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:34
లస: ససస స
5103 AP151010201313
పపరర: వనసకట రరవప యలమసచ

94-64/648

భరస : అసకకరరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:21-8-523
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససఖ జవన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-526
వయససస:49
లస: పప
5100 NDX0080424
పపరర: మహహత యలమసచ

5095 AP151010207510
పపరర: సరమమమజఖస ససగన

5120 NDX0360925
పపరర: రసగరరరవప ఉపపల

94-62/415

తసడడ:డ వరలయఖ
ఇసటట ననస:21-8-1003
వయససస:62
లస: పప
94-62/417

5123 NDX1451830
పపరర: శశగలజ మమవరస

94-62/418

భరస : మమరళ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1009
వయససస:32
లస: ససస స
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5124 AP151010207476
పపరర: ససశల మమవరస

94-62/419

భరస : రవశసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1009
వయససస:62
లస: ససస స
5127 AP151010201280
పపరర: రవశసకర రరడడడ మమవరస

94-62/422

94-62/425

94-62/428

94-62/431

94-62/434

94-62/437

94-62/449

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:32
లస: ససస స

5137 AP151010201463
పపరర: సరసబ రరడడడ గరల

5140 NDX0294652
పపరర: పదనకవత మదచన

5143 AP151010201486
పపరర: హనసమసత రరవప మసచన�

5146 NDX1451095
పపరర: శకలకడక కరవటట

94-62/452

5149 NDX0937698
పపరర: కరవటట వనసకట నరసససహ రరవప

94-62/432

5152 AP151010207201
పపరర: రరజరశసరర కరవటట
భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:52
లస: ససస స

5132 NDX0294587
పపరర: భబరర వ గరల

94-62/427

5135 NDX1606591
పపరర: వనసకట లకడక అమత

94-62/430

5138 NDX0294504
పపరర: కనకదసరర ఆలపరటట

94-62/433

భరస : రవ బబబమ
ఇసటట ననస:21-8-1013
వయససస:35
లస: ససస స
94-62/435

5141 NDX0031427
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఆలపరటట

94-62/436

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:21-8-1013
వయససస:51
లస: పప
94-62/438

5144 NDX1780817
పపరర: షకకలమ షపక

94-62/448

భరస : షకకర షపక
ఇసటట ననస:21-8-1015
వయససస:29
లస: ససస స
94-62/450

5147 NDX1451426
పపరర: అనసరరధ కరవటట

94-62/451

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-1025
వయససస:31
లస: ససస స
94-62/453

తసడడ:డ చన వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-1025
వయససస:36
లస: పప
94-62/455

94-62/424

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-8-1012
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ
ఇసటట ననస:21-8-1025
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనవవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-1025
వయససస:64
లస: ససస స
5151 NDX1451046
పపరర: జజఖత కరవటట

94-62/429

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:21-8-1013
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:21-8-1015
వయససస:35
లస: పప
5148 AP151010207159
పపరర: గసగమక కరవటట

5134 NDX0294918
పపరర: లకడక గరల

5129 AP151010207474
పపరర: ససజజత మమలల

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1012
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబలచదదనడరవప
ఇసటట ననస:21-8-1013
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మసచన
ఇసటట ననస:21-8-1013
వయససస:71
లస: పప
5145 NDX1780841
పపరర: షకకర షపక

94-62/426

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1012
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరసమమరరస
ఇసటట ననస:21-8-1013
వయససస:63
లస: ససస స
5142 NDX2505766
పపరర: బబల చసదడరరవప మసచన

5131 NDX0287383
పపరర: శకకరసతడడ
డ డడ మమలల

94-62/421

భరస : వనసకటటశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1011
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1012
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-1012
వయససస:60
లస: పప
5139 NDX1451988
పపరర: బడమరరసభ అలపరటట

94-62/423

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1011
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరదబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1012
వయససస:34
లస: ససస స
5136 NDX1606609
పపరర: సరసబయఖ ఆమత

5128 NDX1450956
పపరర: అనసష మమలల

5126 NDX0406744
పపరర: మమరళకకషరటరరడడడ మమవరస

తసడడ:డ రవశసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1009
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-1011
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1011
వయససస:50
లస: ససస స
5133 NDX0718775
పపరర: మధసలత గరల

94-62/420

తసడడ:డ రవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1009
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమకకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1009
వయససస:62
లస: పప
5130 AP151010207473
పపరర: నరరకల మమలల

5125 NDX1451962
పపరర: జగదదష చసదనడ రరడడడ మమవరస

5150 AP151010201120
పపరర: చనవనసకటటశసరరర కరవటట

94-62/454

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:21-8-1025
వయససస:72
లస: పప
94-62/456

5153 AP151010207199
పపరర: అనససయమక సరనకకమమక

94-62/457

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:52
లస: ససస స
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94-62/458

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:55
లస: ససస స
5157 NDX0553412
పపరర: వనసకటటశసరరర కరవటట

94-62/461

94-62/464

94-62/467

94-62/470

94-62/473

94-64/661

94-86/1080

తసడడ:డ కకటటలసగ రరజ
ఇసటట ననస:21-9-528
వయససస:41
లస: పప

5167 AP151010207173
పపరర: పదనకవత నవబబ తష

5170 NDX2123685
పపరర: ననగ తదజ మమదరమమటర

5173 AP151010201154
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప మమదరమమటర

5176 NDX3250875
పపరర: వరలకడక గకసదద

94-62/480

5179 NDX0286690
పపరర: కలమమరర సరరక�్దడ

94-62/471

5182 AP151010201320
పపరర: రమణకలమమర సరరకకసడ
తసడడ:డ కకటటలసగరరజ
ఇసటట ననస:21-9-528
వయససస:43
లస: పప

5162 AP151010207451
పపరర: రరజఖలకడక పప తసశశటట

94-62/466

5165 AP151010207452
పపరర: రరఖమరరణణ పప తసశశటట

94-62/469

5168 AP151010207171
పపరర: అనతపపరష మక నవబబ తష�

94-62/472

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-8-1033
వయససస:72
లస: ససస స
94-64/659

5171 NDX0898577
పపరర: పపటటట కకటటశసరమక

94-64/660

భరస : పరపరరరవప పపటటట
ఇసటట ననస:21-9
వయససస:62
లస: ససస స
94-64/662

5174 NDX0471524
పపరర: ససబబలకడక బజరస

94-62/478

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-5
వయససస:38
లస: ససస స
94-63/1148

5177 NDX2428647
పపరర: జజఖతఖత ఉయమరర

94-62/479

భరస : తపప ననధ రరడడ ఉయమరర
ఇసటట ననస:21-9-85
వయససస:27
లస: ససస స
94-62/481

భరస : రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:21-9-528
వయససస:36
లస: ససస స
94-62/483

94-62/463

భరస : ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:21-8-1032/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష గరసధద గకసదద
ఇసటట ననస:21-9-66
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకకరసత సరరరకకసడన
ఇసటట ననస:21-9-528
వయససస:26
లస: ససస స
5181 NDX1451038
పపరర: శకకరసత సరరకకసడ

94-62/468

తసడడ:డ తరరపతయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-9
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:21-9-12/3
వయససస:28
లస: పప
5178 NDX2241297
పపరర: వజయ లకడక సరరరకకసడన

5164 NDX0286849
పపరర: ససరరష కలమమర పప తసశశటట

5159 AP151010201116
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కరవటట

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-1032
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శవ కకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-9
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-9
వయససస:34
లస: పప
5175 NDX2820678
పపరర: ఏససబబబమ ఆరరధసఖల

94-62/465

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-8-1033
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-1033
వయససస:41
లస: పప
5172 NDX1201896
పపరర: మమదరమమటర శవకకషష

5161 NDX1450899
పపరర: ననగమక కవటట

94-62/460

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-1032
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-8-1033
వయససస:40
లస: ససస స
5169 AP151010201028
పపరర: వవణమగగపరల నవబబ తష

94-62/462

భరస : పపదద వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:21-8-1032
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:21-8-1032
వయససస:32
లస: పప
5166 AP151010207172
పపరర: అరరణ నవబబ తష

5158 JBV2364776
పపరర: సరసబశవరరవప కరవటట

5156 NDX2009547
పపరర: నరరశ కరవటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపరణచసదడరరవప
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చన గగవసదపప
ఇసటట ననస:21-8-1031
వయససస:43
లస: పప
5163 NDX0937599
పపరర: కరవవటట వనసకటటశసరరర

94-62/459

తసడడ:డ శసకర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:21-8-1026
వయససస:32
లస: పప
5160 NDX0227694
పపరర: జననరరన కకమమకలవరరర

5155 NDX2009521
పపరర: నరరసదడ కరవటట

5180 NDX0172387
పపరర: లకడక నరసమక ససరరకకసడ

94-62/482

భరస : లసగ రరజ
ఇసటట ననస:21-9-528
వయససస:66
లస: ససస స
94-62/484

5183 AP151010201531
పపరర: కకటటలసగరరజ సరరకకసడ

94-62/485

తసడడ:డ అపపలరరజ
ఇసటట ననస:21-9-528
వయససస:67
లస: పప
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5184 NDX0286922
పపరర: గగవరరన బలలససపరటట
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94-62/486

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:21-9-530
వయససస:38
లస: ససస స
5187 NDX0228767
పపరర: దశరథరరమరరడడడ దససప

94-62/489

94-62/494

94-60/1259

94-62/497

94-62/500

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:35
లస: పప
5208 NDX0285866
పపరర: శవర రరడడడ వననతపన

94-62/506

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:53
లస: పప
5211 NDX3093499
పపరర: లకడక అనసమమల
భరస : బడహకస అనసమమల
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:35
లస: ససస స

5194 NDX3120342
పపరర: వనసకట శవ యమవఅల

94-62/935

5197 NDX0534099
పపరర: అనసరరధ ఇసటటరర

94-62/495

5200 NDX0287268
పపరర: జయలకడక వననతపన

94-62/498

భరస : వనసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:21-9-531
వయససస:35
లస: ససస స
5192 NDX0877852
పపరర: సరమమమజఖస తనళళ
ర రర

94-62/501

5195 NDX3052412
పపరర: బడహకస అనసమమల

94-60/1258

5198 NDX0728873
పపరర: లకడక యలమసదల

94-62/496

5201 NDX0287102
పపరర: కలమమరర వననతపన

94-62/499

5204 NDX0545517
పపరర: ననగమర బబబమ ఇసటటరర�

94-62/502

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:35
లస: పప

5206 NDX2057413
పపరర: కకటటశసరరరవప బబ లలససపరటట

94-62/504

5207 NDX0285882
పపరర: వనసకట రరడడడ వననతపపసల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:51
లస: పప

5209 NDX3291580
పపరర: సయద పరవన

5210 NDX2428662
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర సససకర

భరస : ఫణణసదడ కలమమర సససకర
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:29
లస: ససస స

94-62/493

భరస : శవర రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:51
లస: ససస స

5203 NDX0471490
పపరర: సరససత వణమకలరర

5212 NDX2428977
పపరర: కకషష కలమమరర సససకర

94-62/490

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:34
లస: ససస స

94-62/1030

తసడడ:డ షపక గగసప మహహదద న
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:31
లస: ససస స
94-63/1046

5189 NDX1451061
పపరర: వజయ లకడక యడవలర

తసడడ:డ ననగయఖ అనసమమల
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:81
లస: ససస స
94-62/503

94-62/488

భరస : పపనతయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:21-9-531
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:73
లస: ససస స
5205 NDX0729079
పపరర: ససబబబరరవప యలర మసదల

94-62/492

భరస : ననగమర బబబమ
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:36
లస: ససస స
5202 NDX0287037
పపరర: కకటటశసరమక వననతపన

5191 NDX0286856
పపరర: శవ పరరసత పరలవనలర

తసడడ:డ రరమ రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:21-9-531
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస అనసమమల
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:23
లస: పప
5199 NDX2057405
పపరర: ఆదద లకడక బబ లలససపరటట

94-61/572

భరస : పరమమశసరరరవప పళరవనలర
ఇసటట ననస:21-9-531
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:21-9-531
వయససస:55
లస: పప
5196 NDX3093846
పపరర: కకరణ అనసమమల

5188 NDX2508877
పపరర: మహలకకమక కకవపరర

Deleted

94-62/491

5186 NDX2029073
పపరర: మధసమమరళ పపససలలరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపససలలరర
ఇసటట ననస:21-9-530
వయససస:29
లస: పప

భరస : దననయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:21-9-531
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపననతరరవప
ఇసటట ననస:21-9-531
వయససస:45
లస: ససస స
5193 NDX0285825
పపరర: పపననతరరవప బయమఖరపప�

94-62/487

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-9-530
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-530
వయససస:57
లస: పప
5190 NDX0286898
పపరర: రమణ బయమరపప

5185 AP151010207207
పపరర: శవ పపససలలరర

94-62/505

94-63/477

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:21-9-532
వయససస:29
లస: పప
94-84/657

5213 NDX0286997
పపరర: పదక తనళళ
ర రర

94-62/507

భరస : వనదకటటశసరరర తనళళళరర
ఇసటట ననస:21-9-533
వయససస:43
లస: ససస స
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5214 NDX2009398
పపరర: శరరష తనలల
ర రర
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94-62/508

తసడడ:డ వనసకయఖ తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-9-534
వయససస:24
లస: ససస స
5217 NDX1111442
పపరర: మమరళకకషష తనళళళరర

94-62/511

94-62/936

94-62/516

94-62/773

94-62/774

94-62/520

94-62/523

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-9-541
వయససస:41
లస: పప

5227 AP151010207131
పపరర: కటట లకడక

5230 NDX2884054
పపరర: రగశమక ఉడడమమల

5233 NDX0292300
పపరర: పరరసతమక అవపతష�

5236 NDX2582369
పపరర: లసగ రరడడడ అటర

94-62/525

5239 NDX0173476
పపరర: లకకకదదవ గదడద

94-62/517

5242 NDX0228791
పపరర: రసగననధ గదడద�
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-9-541
వయససస:43
లస: పప

5222 NDX2433662
పపరర: ఝమనస మమరర తనడడగరరర

94-62/515

5225 NDX2580892
పపరర: ఝనస మమరర తనడడగరరర

94-62/772

5228 AP151010201164
పపరర: యలమసద కటబట

94-62/518

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:21-9-536
వయససస:47
లస: పప
94-62/937

5231 NDX0292706
పపరర: శకలకడక అటర

94-62/519

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-537
వయససస:48
లస: ససస స
94-62/521

5234 NDX0286617
పపరర: రరజరశ అటర

94-62/522

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:21-9-537
వయససస:30
లస: పప
94-62/775

5237 NDX0172783
పపరర: రమమదదవ గదడద�

94-62/524

భరస : పరసడడ రసగడడ�
ఇసటట ననస:21-9-541
వయససస:33
లస: ససస స
94-62/526

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-9-541
వయససస:60
లస: ససస స
94-62/528

94-62/513

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-9-535
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-9-537
వయససస:23
లస: పప

భరస : రసగననథ గదడద
ఇసటట ననస:21-9-541
వయససస:35
లస: ససస స
5241 NDX0230128
పపరర: పరసడడరసగరరరవప గదడద�

94-62/771

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:21-9-537
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-537
వయససస:52
లస: పప
5238 NDX2428654
పపరర: ససపత కకట

5224 NDX2593648
పపరర: పడభబకర రరవప తనడడగరరర

5219 NDX0285791
పపరర: పరమమశసర రరవప పరవపలలలర

భరస : పడభబకర రరవప తనడడగరరర
ఇసటట ననస:21-9-535
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:21-9-536
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-537
వయససస:61
లస: ససస స
5235 AP151010201278
పపరర: వనసకటరరడడడ ఆటర

94-62/514

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:21-9-536
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద కటట
ఇసటట ననస:21-9-536
వయససస:19
లస: ససస స
5232 AP151010207427
పపరర: వనసకరయమక అటర �

5221 NDX2433647
పపరర: పసడయ రసజత తనడడగరరర

94-62/510

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-9-534
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:21-9-535
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-9-535
వయససస:33
లస: ససస స
5229 NDX2572451
పపరర: సహహత కటట

94-62/512

భరస : ఫణణ కకషప ర రరఖపలర
ఇసటట ననస:21-9-535
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసపఫ తనడడగరరర
ఇసటట ననస:21-9-535
వయససస:58
లస: పప
5226 NDX2593622
పపరర: పసడయరసజత తనడడగరరర

5218 NDX0285775
పపరర: వనసకయఖ తనళళళరర

5216 NDX0467928
పపరర: లకడక తనళళ
ర రర

భరస : వనసకయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:21-9-534
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:21-9-534
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:21-9-534
వయససస:19
లస: ససస స
5223 NDX2433621
పపరర: పడభబకర రరవప తనడడగరరర

94-62/509

భరస : మమరళ కకషష తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:21-9-534
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-9-534
వయససస:30
లస: పప
5220 NDX2726321
పపరర: చసదదక
డ తనళళ
ర రర

5215 NDX2241396
పపరర: ఆదదలకడక తనళళ
ర రర

5240 NDX0227181
పపరర: బబల రసగడడ గదడద�

94-62/527

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-9-541
వయససస:36
లస: పప
94-62/529

5243 NDX0230268
పపరర: వనసకటటశసరరర గదడద�

94-62/530

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:21-9-541
వయససస:71
లస: పప
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5244 NDX0545210
పపరర: రమమశ బబబమ కకటబ
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94-62/531

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-9-542
వయససస:56
లస: పప
5247 NDX0229963
పపరర: మమరళ యలవరరస

94-62/534

94-62/777

94-62/536

94-62/539

94-62/542

94-62/545

94-62/938

తలర : ననసచనరమక
ఇసటట ననస:21-9-547
వయససస:39
లస: పప

5257 NDX0290957
పపరర: పదనకవత వసగల

5260 NDX0286294
పపరర: శకకరసత రరడడడ వసగల

5263 NDX1451251
పపరర: చసదడమమళ తరర పరటట

5266 NDX3011129
పపరర: ససబబమక నలర బబ తషల

94-62/548

5269 NDX0172429
పపరర: శకలకడక వనకనసరర

94-62/540

5272 NDX0227868
పపరర: రరఘవవసదడ� నదదమసతస �
తసడడ:డ పపకయరస
ఇసటట ననస:21-9-547
వయససస:36
లస: పప

5252 NDX2957124
పపరర: శకకరసత రరడడడ వసగల

94-61/1144

5255 NDX0291450
పపరర: కకటటశసరర మమనతదగర

94-62/538

5258 NDX1112838
పపరర: రగహహణణ పపపపల

94-62/541

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:50
లస: ససస స
94-62/543

5261 NDX0286336
పపరర: వరరరరడడడ మమనతసగర

94-62/544

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:43
లస: పప
94-62/546

5264 AP151010201398
పపరర: చసదనడరరడడడ వసగల

94-62/547

తసడడ:డ రగససరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:82
లస: పప
94-62/939

5267 NDX2776847
పపరర: శకననథ రరడడడ వసగల

94-62/940

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:40
లస: పప
94-62/549

భరస : వనసకట శశషగరరర
ఇసటట ననస:21-9-547
వయససస:39
లస: ససస స
94-62/551

94-62/776

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస నలబబ తషల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరఘవవసదడ నడడమటటట
ఇసటట ననస:21-9-547
వయససస:33
లస: ససస స
5271 NDX0003251
పపరర: వనసకట శశషగరరర యమకనసరర�

94-62/537

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ తరర పరటట
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదడ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:67
లస: ససస స
5268 NDX2241545
పపరర: జయ శక నడడమటటట

5254 NDX1247816
పపరర: వనల పపపపల

5249 NDX2579498
పపరర: శకకరసత రరడడడ రగలర

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చసదనడ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:53
లస: పప
5265 NDX2883965
పపరర: సరమమమజఖస వసగల

94-61/1143

భరస : శకకరసత రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:41
లస: పప
5262 NDX1111723
పపరర: అసజరరడడడ పపపపల

5251 NDX2957157
పపరర: సరసబడజఖస వసగల

94-62/533

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-543
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:38
లస: ససస స
5259 NDX0286310
పపరర: శకధర వసగల

94-62/535

భరస : చసదడ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:21-9-546
వయససస:24
లస: ససస స
5256 NDX0291302
పపరర: శవపరరసత వదగల

5248 NDX0545152
పపరర: బడహకజ యలవరరస

5246 NDX0226944
పపరర: సరసబశవరరవప యలవరరస

తసడడ:డ బడహకజ
ఇసటట ననస:21-9-543
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-9-543
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద దదవరపలర
ఇసటట ననస:21-9-543
వయససస:22
లస: ససస స
5253 NDX2188705
పపరర: సరయ సససధసజ పపపపల

94-62/532

భరస : బడహకచనరర
ఇసటట ననస:21-9-543
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకజ
ఇసటట ననస:21-9-543
వయససస:34
లస: పప
5250 NDX2568376
పపరర: పరవన దదవరపలర

5245 NDX1069574
పపరర: లకడక యలవరరస

5270 NDX0800185
పపరర: గరసధద బబబమ ససరరసపటట

94-62/550

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-9-547
వయససస:26
లస: పప
94-94/77

5273 NDX2241248
పపరర: ననగ కలమమరర యరకబబ తషల

94-62/552

భరస : సపచదన రరడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:21-9-548
వయససస:23
లస: ససస స
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5274 NDX2241263
పపరర: కవత యరకబబ తషల
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94-62/553

5275 JBV2374338
పపరర: శవలకడక ఎరకబబ తషల

భరస : వజయ భబసయర రరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:21-9-548
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-548
వయససస:67
లస: ససస స

5277 NDX0285973
పపరర: సపచదన రరడడడ వనచ

5278 NDX2614949
పపరర: లకడక యలమరరస

94-62/556

తసడడ:డ రరధ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-548
వయససస:36
లస: పప
5280 AP151010207134
పపరర: దసరర చటటటపప

94-62/558

94-62/561

94-62/564

94-62/566

Deleted
94-62/569

తసడడ:డ రవ శసఖర రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:23
లస: ససస స
5295 NDX2137496
పపరర: లలత కలమమరర చనవర

94-62/572

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:52
లస: పప

94-62/562

5290 NDX2241230
పపరర: బబల ససబబబరరడడ లలకయల

94-62/565

5296 AP151010207375
పపరర: శకదదవ వసగల

94-62/575

5299 AP151010207088
పపరర: సరమమమజఖస వసగల

94-62/567

5302 NDX2241313
పపరర: రసగర రరడడడ చవస
తసడడ:డ మలమరరరడడడ లలట చవస
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:53
లస: పప

94-62/560

5285 NDX0285759
పపరర: కకషరషరరడడడ బజరస

94-62/563

5288 NDX2782365
పపరర: శకకరసత రరడడడ బజరస

94-62/941

5291 NDX2241347
పపరర: బసదస మమధవ చవస

94-62/568

తసడడ:డ రసగ రరడడడ చవస
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:22
లస: ససస స
94-62/570

5294 NDX0287227
పపరర: రరవత వదగల

94-62/571

భరస : శవ రరమ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:40
లస: ససస స
94-62/573

5297 NDX0898759
పపరర: వసగల కకటటశసరమక

94-62/574

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:68
లస: ససస స
94-62/576

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:72
లస: ససస స
94-62/578

5282 NDX0286559
పపరర: రమణ బజరస

తసడడ:డ కకషష రరడడడ బజరస
ఇసటట ననస:21-9-550
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ లలకయల
ఇసటట ననస:21-9-551
వయససస:41
లస: పప
5293 NDX1780536
పపరర: రగజజ రరడడడ వసగల

94-62/557

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-550
వయససస:38
లస: పప

భరస : రవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలమరరరడడడ లలట చవస
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:72
లస: ససస స
5301 AP151010201152
పపరర: రవ శసకరరరడడడ వసగల

5287 NDX0627380
పపరర: అసజ రరడడడ� బజరస�

5279 NDX1451079
పపరర: వనసకరయమక చటటటపప

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-550
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రవశసకర రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:40
లస: ససస స
5298 NDX2241305
పపరర: సరగజన చవస

94-62/559

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:21-9-550
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబల ససబబబ రరడడ లలకయల
ఇసటట ననస:21-9-551
వయససస:37
లస: ససస స
5292 NDX2241388
పపరర: కరవఖ వసగల

5284 NDX0285742
పపరర: రమణ రరడడడ బజరస

94-62/555

భరస : సపచదన రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-549
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-550
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-550
వయససస:43
లస: పప
5289 NDX2241461
పపరర: రరజరశసరర లలకయల

94-62/778

తసడడ:డ సపచదనరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-549
వయససస:52
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-550
వయససస:56
లస: ససస స
5286 NDX0472035
పపరర: ససబబబరరడడడ బజరస

5281 NDX1247808
పపరర: వనసకటరరడడడ చటటటపప

5276 NDX0286005
పపరర: వజయ భబసయర రరడడడ వనచ

తసడడ:డ రరధ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-548
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-9-548
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడ
ఇసటట ననస:21-9-549
వయససస:72
లస: ససస స
5283 NDX0286641
పపరర: రరమలకడక బజరస

94-62/554

5300 AP151010201014
పపరర: శవరరమకకషరషరరడడడ వసగల

94-62/577

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:44
లస: పప
94-62/579

5303 NDX0286047
పపరర: ననగరరరడడడ వసగల

94-62/580

తసడడ:డ రగససరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:77
లస: పప
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5304 NDX2983641
పపరర: మమధవ తషపకలల
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94-4/1580

తసడడ:డ మధసససదన తషపకలల
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:29
లస: పప
5307 NDX1451780
పపరర: చడచతనఖ రరడడ మదస
ద రర

94-62/583

94-62/586

94-62/943

94-62/779

తసడడ:డ కరమమశసర రరడడడ పసటట
ఇసటట ననస:21-9-553,
వయససస:21
లస: ససస స
5319 NDX0285734
పపరర: శకనవరరరరడడడ కరరసరన

94-62/590

94-62/947

94-62/594

తసడడ:డ అసకయఖ యయగమ
ఇసటట ననస:21-9-564
వయససస:27
లస: ససస స

94-62/944

5317 NDX1450980
పపరర: వనసకట మమనస మమనగపరటట

5318 NDX0286484
పపరర: పదనకవత కరరసరన

5323 NDX2241321
పపరర: శక లత జరరగమల

5326 AP151010207367
పపరర: శవపరరసత చతనసబతష
స న�

94-62/597

5329 JBV2364420
పపరర: శకనవరస రరడడడ చతస బతష
స న�

94-62/588

5332 NDX2241529
పపరర: జయ లకడక యయగమ
భరస : అసకయఖ యయగమ
ఇసటట ననస:21-9-564
వయససస:48
లస: ససస స

94-62/945

94-62/589

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-556
వయససస:47
లస: ససస స
94-62/591

5321 NDX2726438
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ కరసరన

94-62/946

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కరసరన
ఇసటట ననస:21-9-556
వయససస:20
లస: పప
94-62/592

5324 NDX2241222
పపరర: శక రరమ మమరరస జరరగమల

94-62/593

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జరరగమల
ఇసటట ననస:21-9-557
వయససస:50
లస: పప
94-62/595

5327 AP151010207087
పపరర: శకలకడక చతనసబతష
స న

94-62/596

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-560
వయససస:42
లస: ససస స
94-62/598

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-560
వయససస:40
లస: పప
94-62/600

94-62/942

5315 NDX2992188
పపరర: ఉష కల తషపకలల
భరస : మననహర తషపకలల
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:58
లస: ససస స

5320 AP151010201352
పపరర: కకటట రరడడడ కరరరసరన

94-62/585

5312 NDX2985836
పపరర: శవకలమమరర ఓవపఠర

తసడడ:డ నరసససహహల శకనవరససలల తషపకలల
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-560
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-560
వయససస:52
లస: ససస స
5331 NDX2241412
పపరర: రమఖ శక యయగమ

5314 NDX2992170
పపరర: మననహర తషపకలల

5309 NDX1451681
పపరర: కకషరష రరడడడ మదస
ద రర

భరస : శవ రరమకకషష ఓవపఠర
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శక రరమ మమరరస జరరగమల
ఇసటట ననస:21-9-557
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-560
వయససస:30
లస: ససస స
5328 AP151010207368
పపరర: శశషరరతతస చతనసబతష
స న�

94-62/587

తసడడ:డ వనసకటకకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-556
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కరసరన
ఇసటట ననస:21-9-556
వయససస:19
లస: పప
5325 NDX0375725
పపరర: తషలసస చటబటబతస న

5311 NDX2188713
పపరర: మధసససదన తషపరకలల

94-62/582

తసడడ:డ చడననత రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప మమనగపరటట
ఇసటట ననస:21-9-556
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-556
వయససస:47
లస: పప
5322 NDX2883940
పపరర: హరర వరర న రరడడడ కరసరన

94-62/584

తసడడ:డ శకనవరససలల తషపరకలల
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:69
లస: పప

భరస : మధసససదన తషపకలల
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:61
లస: ససస స
5316 NDX2599678
పపరర: ఆశ పసటట

5308 NDX1451749
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ మదస
ద రర

5306 NDX1451806
పపరర: గమరవమక మదస
ద రర

భరస : కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస పపససలలరర
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:58
లస: పప
5313 NDX3006137
పపరర: శశ కల తషపకలల

94-62/581

భరస : బడహకనసదస వవలలపరర
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-553
వయససస:28
లస: పప
5310 NDX2177518
పపరర: సరసబశవరరవప పపససలలరర

5305 NDX0636506
పపరర: రరధ నభబనసపపడడ

5330 NDX0877415
పపరర: అరరణ కలమమర కకలసరన

94-62/599

తసడడ:డ శకహరర రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:21-9-560
వయససస:50
లస: పప
94-62/601

5333 NDX2241420
పపరర: పపసచల శవ చరణ యయగమ

94-62/602

తసడడ:డ అసకయఖ యయగమ
ఇసటట ననస:21-9-564
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: అసకయఖ యయగమ
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94-62/603

తసడడ:డ తరరపరలల యయగమ
ఇసటట ననస:21-9-564
వయససస:55
లస: పప
5337 NDX0031328
పపరర: ససనత వరకర

94-62/605

94-62/608

94-62/611

94-62/613

94-62/615

94-62/618

94-62/621

తసడడ:డ అచచ రరడడడ పరశస
ఇసటట ననస:21-9-569
వయససస:18
లస: పప

5347 NDX0948752
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కర

5350 NDX1451764
పపరర: శరకవణ కలమమర రరడడ కకసరర

5353 NDX1112762
పపరర: సరసత యకయలలరర

5356 NDX1328194
పపరర: వనచ పస వ సరసబరరడడ

94-62/756

5359 NDX3102316
పపరర: వజయ లకడక పరశస

94-62/614

5362 AP151010201290
పపరర: బబపసరరడడడ ఒసటటదద స
తసడడ:డ బడహక రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-9-571
వయససస:62
లస: పప

5342 NDX1046382
పపరర: జజగరరరడడడ పపరస

94-62/610

5345 NDX2544609
పపరర: శకవధఖ వక

94-62/781

5348 NDX3113602
పపరర: హహసససఆన రరడడడ థదపసప రరడడ

94-62/948

తసడడ:డ ఖమసస రరడడడ టటటప
డ సప రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-566
వయససస:28
లస: పప
94-62/616

5351 NDX0031237
పపరర: శరత చసదడ రరడడడ కరసరర

94-62/617

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-567
వయససస:31
లస: పప
94-62/619

5354 NDX0286369
పపరర: మమధసరర యకయలలరర

94-62/620

తసడడ:డ శవననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-568
వయససస:30
లస: ససస స
94-62/622

5357 AP151010201372
పపరర: శవననరరయణరరడడడ యకయలలరర

94-62/623

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-568
వయససస:64
లస: పప
94-62/949

భరస : అచచ రరడడడ పరశస
ఇసటట ననస:21-9-569
వయససస:45
లస: ససస స
94-63/1047

94-62/607

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ వక
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-9-568
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పరశస
ఇసటట ననస:21-09-569
వయససస:54
లస: పప
5361 NDX2884583
పపరర: భవన శసకర రరడడడ పరశస

94-62/612

తసడడ:డ శవననతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-568
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవననతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-568
వయససస:49
లస: ససస స
5358 NDX2603140
పపరర: అచచ రరడడడ పరశస

5344 NDX0285684
పపరర: కకషరష రరడడడ వలర సరరడడడ

5339 NDX1073832
పపరర: బబలమక పపరమ

తసడడ:డ ననరపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-567
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:21-9-567
వయససస:54
లస: పప
5355 AP151010207384
పపరర: వనసకటరమమదదవ యకయలలరర

94-62/609

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-9-566
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-567
వయససస:49
లస: ససస స
5352 NDX0031336
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసరర

5341 NDX2433613
పపరర: వనసకటటశసర రరడడడ వక

94-62/604

భరస : జజగర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-9-566
వయససస:43
లస: ససస స
5349 NDX0172213
పపరర: శకలసతల కకసరర

94-62/606

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ వక
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:65
లస: పప
5346 NDX1451582
పపరర: శశగలజ కలమమరర బబచరరడడ

5338 NDX1112812
పపరర: వజయలకడక చడనసతపరటట

5336 NDX2433605
పపరర: సససధస శక వక

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ వక
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:72
లస: ససస స
5343 NDX0544825
పపరర: మలమఖదదడ పపలవరరస

94-58/667

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-9-565
వయససస:42
లస: ససస స
5340 NDX0286468
పపరర: ససతమక వలర సరరడడడ

5335 NDX2703148
పపరర: శకవధఖ వక

5360 NDX2949683
పపరర: వజయలకడక దదశ

94-62/950

భరస : ససబబరరవప దదశ
ఇసటట ననస:21-9-569
వయససస:37
లస: ససస స
94-62/624

5363 NDX2958791
పపరర: రమదదవ బడద

94-62/830

భరస : ససబబరరడడడ బడద
ఇసటట ననస:21-09-571
వయససస:50
లస: ససస స
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5364 NDX2867802
పపరర: ససదదప రరడడడ బడద
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94-62/951

తసడడ:డ ససబబరరడడడ బడద
ఇసటట ననస:21-9-571
వయససస:31
లస: పప
5367 NDX0533810
పపరర: శవ కలమమరర ననటట

94-62/627

5368 AP151010207029
పపరర: సరమమమజఖస మమదదసశశటట

94-62/630

5371 NDX0544742
పపరర: పరమమనసదరరడడడ ననటట
తసడడ:డ కకషరషరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:66
లస: పప

5373 NDX2296457
పపరర: సతష కరరసరన

5374 NDX2196161
పపరర: సరబరర బబగస దసదదకలల

94-81/744

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:26
లస: పప

భరస : బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:53
లస: ససస స
5379 NDX0003277
పపరర: వనసకటశవపడసరద లలటర

94-62/637

94-62/955

94-62/639

తసడడ:డ పపదదనత
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:45
లస: పప

94-62/632

5383 NDX3205879
పపరర: సరయ పపషప తదజ కలనశశటట

5386 NDX0286302
పపరర: శవపరరసత క�మకనవన

94-62/642

5389 NDX0286195
పపరర: మదగమక క�మకనవన

94-62/635

5392 JBV2364792
పపరర: ననగరశసరరరవప కకళళరర
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:60
లస: పప

5372 NDX3035201
పపరర: ససబబరరవప దదశ

94-62/952

5375 NDX0171579
పపరర: వనసకట రమణ లలటట ల

94-62/633

5378 NDX1807611
పపరర: ననగ బబబమ రరవవసజ

94-62/636

తసడడ:డ అపరప రరవప రరవవసజ
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:38
లస: పప
94-62/953

5381 NDX2883981
పపరర: జజఖతసత పసడససయలర గగలర

94-62/954

తసడడ:డ అశరరసదస
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:28
లస: ససస స
94-62/956

5384 JBV2374494
పపరర: లకడక చడచతనఖ కకలమరర

94-62/638

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:34
లస: ససస స
94-62/640

5387 JBV2374486
పపరర: ససతమక కకలమరర

94-62/641

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:56
లస: ససస స
94-62/643

భరస : చడనతయఖ
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:65
లస: ససస స
94-62/645

94-62/629

భరస : వనసకట శవపడసరద
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనతయఖ
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:60
లస: ససస స
5391 NDX1046820
పపరర: అమరరసదడబబబమ గరసజపలర

5380 NDX3192820
పపరర: శశభ దదవ కలనశశటట

5369 NDX0285569
పపరర: శకనవరసరరవప కరరసరన

తసడడ:డ రరమయఖ దదశ
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:46
లస: పప

తలర : శశభ దదవ కలనశశటట
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససత రరమయఖ జజససస
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:40
లస: ససస స
5388 NDX1396333
పపరర: ఝమనస పరటటబసడర

94-62/631

భరస : శవననతరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : శశభ దదవ కలనశశటట
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:24
లస: ససస స
5385 NDX2009299
పపరర: ననగ లకడక జజససస

5377 NDX2149863
పపరర: సపచదనవల బబబమ షపక

94-62/626

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:49
లస: పప
5382 NDX3209855
పపరర: పసడయసకర కలనశశటట

94-62/628

భరస : సపచదనవల బబబమ షపక
ఇసటట ననస:21-9-574
వయససస:30
లస: ససస స
94-62/634

5366 NDX0286443
పపరర: లకడక కరరసరన

భరస : శకనవరసరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరఖసకలమమర
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హళకకయబసయరరరవప మమదనదoశశటట
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:57
లస: పప

5376 NDX1929530
పపరర: మసరసన బ షపక

94-62/625

భరస : కకషష చడచతనఖ
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పరమమనసదరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:21-9-572
వయససస:51
లస: ససస స
5370 AP151010201311
పపరర: వరఖసకలమర మమదదసశశటట

5365 NDX0533935
పపరర: ననగరరరరన ననటట

5390 NDX1451640
పపరర: శరఖమ కలమమర పరటటబసడర

94-62/644

తలర : ఝమనస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-9-575
వయససస:35
లస: పప
94-62/646

5393 NDX2433548
పపరర: దదవఖ సరయ యడర

94-62/647

తసడడ:డ కలమమర సరసమ యడర
ఇసటట ననస:21-9-576
వయససస:22
లస: ససస స

Page 68 of 353

5394 NDX2433563
పపరర: వజయలకడక యడర
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94-62/648

భరస : కలమమర సరసమ యడర
ఇసటట ననస:21-9-576
వయససస:44
లస: ససస స
5397 NDX2433555
పపరర: గగపస కకషష పడసరద యడర

94-62/651

94-62/654

తసడడ:డ లలరరర రరడడడ తషమమక
ఇసటట ననస:21-9-1138
వయససస:35
లస: ససస స
5406 NDX3113354
పపరర: ససకనఖ శశటట

94-60/1256

94-61/574

94-61/577

94-61/580

తసడడ:డ శకనవరస పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:47
లస: ససస స

94-86/1078

94-62/757

95-128/1011

5410 NDX0876862
పపరర: మరరయమక బతష
స ల

5413 AP151010198697
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

5419 NDX2693588
పపరర: బబ అయమష షపక

5422 NDX1856857
పపరర: పవత కలమమర పప నసగమపరటట
తసడడ:డ శకనవరస పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:33
లస: పప

5402 NDX2604445
పపరర: తడవవణణ చలర

94-62/782

5405 NDX3063443
పపరర: ససధఖ రరణణ తనడడబబ యన

94-86/1079

5408 NDX0876896
పపరర: ససరఖ కలమమరర బతష
స ల

94-61/573

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-10-579
వయససస:30
లస: ససస స
94-61/575

5411 NDX2255271
పపరర: అజయ కలమమర బతష
స ల

94-61/576

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-10-579
వయససస:28
లస: పప
94-61/578

5414 NDX2012698
పపరర: శశగలజ వలర సగమల

94-61/579

భరస : వనసకటటశసర రరవప వలర సగమల
ఇసటట ననస:21-10-580
వయససస:31
లస: ససస స
94-61/581

5417 NDX2618387
పపరర: బబ అయమష షపక

94-61/959

భరస : షరరరదదదన
ఇసటట ననస:21-10-580
వయససస:26
లస: ససస స
94-71/637

భరస : ఖదర షరరరదదదన అల
ఇసటట ననస:21-10-580
వయససస:26
లస: ససస స
94-56/489

94-62/653

తసడడ:డ జయ రరజ
ఇసటట ననస:21-9-1149
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమఢతలమ
ఇసటట ననస:21-10-580
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కడనదరపప
ఇసటట ననస:21-10-580
వయససస:27
లస: ససస స
5421 NDX1856816
పపరర: వనసకట లకడక పప నసగమపరటట

5404 NDX3052214
పపరర: కకటటరతతస తనడడబబ యన

5416 NDX1629544
పపరర: రరమ కకషష మమఢతలమ

5399 NDX0467290
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ కలసదసరర

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-9-577
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-10-579
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ మమడనల
ఇసటట ననస:21-10-580
వయససస:55
లస: ససస స
5418 NDX2702710
పపరర: రజన కడనదరపప

94-62/655

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప� బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-10-579
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-10-579
వయససస:41
లస: పప
5415 NDX1752535
పపరర: దసరర మక మమడనల

5401 NDX0285288
పపరర: ననగరశసరరరవప చలమర

5407 SQX2017986
పపరర: రరచత సప లసకక

94-62/650

తసడడ:డ గగవసదరరడడద
ఇసటట ననస:21-9-576
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ కలసదన మల సప లసకక
ఇసటట ననస:21-10
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-10-579
వయససస:32
లస: ససస స
5412 NDX0358549
పపరర: రవకలమమర బతష
స ల

94-62/652

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:21-9-1149
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప శశటట
ఇసటట ననస:21-10
వయససస:19
లస: ససస స
5409 NDX1457424
పపరర: యయసస కలమమరర బబ తషల

5398 NDX0002634
పపరర: శకనవరసరరడడడ కలసదసరర

తసడడ:డ చన వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:21-9-577
వయససస:50
లస: పప
94-87/113

5396 NDX0002600
పపరర: వనసకరయమక కలసదసరర

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-576
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-9-576
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-9-577
వయససస:42
లస: ససస స
5403 NDX0898478
పపరర: ససధఖ తషమమక

94-62/649

భరస : ననగరశసర రరవప మమకకనవన
ఇసటట ననస:21-9-576
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరసమ యడర
ఇసటట ననస:21-9-576
వయససస:24
లస: పప
5400 NDX0285908
పపరర: వనసకట రతతస చలమర

5395 NDX2433589
పపరర: శవ కలమమరర మమకకనవన

5420 NDX1857020
పపరర: ససజజత పప నసగమపరటట

94-56/488

భరస : పవన కలమమర పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:30
లస: ససస స
94-56/490

5423 NDX1856758
పపరర: శకనవరస పప నసగమపరటట

94-56/491

తసడడ:డ సరసబయఖ పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:55
లస: పప
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5424 NDX1161710
పపరర: వరరగశమమక వవసకటరరవప

94-61/583

భరస : వవసకటటశసరరర వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:39
లస: ససస స
5427 NDX1161678
పపరర: వవసకటటశసరరర వవసకటరరవప

94-61/586

94-61/1101

94-61/590

94-61/593

94-61/596

94-61/599

94-59/1078

Deleted
94-59/1079

తసడడ:డ బబలసరసమ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:18
లస: పప
5451 AP151010198245
పపరర: నకతడస కకటటట�
భరస : వనసకయఖ� కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:53
లస: ససస స

94-61/591

5437 AP151010198599
పపరర: ససధనరరణణ వడడణపప

5440 AP151010198531
పపరర: జనతమక వడడణపప

5443 AP151010198202
పపరర: పడభమదనసస వడడణపప

5446 NDX2448843
పపరర: ససజజత కకటటట

94-61/594

94-61/597

5452 NDX0406678
పపరర: బబలసరసమ కకటటట
తసడడ:డ వనసకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:37
లస: పప

94-61/589

5435 JBV1391697
పపరర: ససనత వడనడణపప

94-61/592

5438 AP151010198598
పపరర: ససజజత వవమమల

94-61/595

5441 NDX1247121
పపరర: పడకరశ రరవప కరరకలటర

94-61/598

తసడడ:డ దనవదస కరరకలటర
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:45
లస: పప
94-61/600

5444 NDX3215803
పపరర: పడకరశ కకటటట

94-59/1077

తసడడ:డ చసదడయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-586
వయససస:20
లస: పప
94-61/601

5447 NDX2602423
పపరర: రరమయఖ కకటటట

94-53/630

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:66
లస: పప
94-60/1028

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:25
లస: ససస స
94-61/603

5432 NDX2448850
పపరర: కవత వడనడనపప

భరస : పడభమదనసస వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-586
వయససస:22
లస: ససస స
5449 NDX2673648
పపరర: లకడక కకట

94-61/588

తసడడ:డ పడభమదనసస వడనడణపప
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మబమ వడడణపప
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-586
వయససస:20
లస: పప
5448 NDX3213600
పపరర: జయ కలమమర కకటటట

5434 NDX2448876
పపరర: రతత పరల వడనడనపప

5429 NDX2403368
పపరర: వదనఖ సరగర వవమమల

భరస : రతత పరల వడనడనపప
ఇసటట ననస:21-10-584
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడభమదనసస వడడణపప
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మబమ వడడణపప
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:65
లస: పప
5445 NDX3152907
పపరర: పడకరశ కకటటట

94-63/925

భరస : పడభమదనసస వడడణపప
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జఖరయఖ వడడసపప
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:47
లస: ససస స
5442 AP151010198705
పపరర: రతతస వడడణపప

5431 NDX2952547
పపరర: శవ అసకకరరడడడ

94-61/585

తసడడ:డ పపలర యఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-582
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ వడనడనపప
ఇసటట ననస:21-10-584
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడభమదనసస వడనడణపప
ఇసటట ననస:21-10-585
వయససస:36
లస: ససస స
5439 AP151010198597
పపరర: వరదననస వడడసపప

94-61/587

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:21-10-583
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ వడనడనపప
ఇసటట ననస:21-10-584
వయససస:30
లస: ససస స
5436 NDX0463000
పపరర: ససనల వడనడణపప

5428 NDX2403384
పపరర: పపడమ చసద వవమమల

5426 NDX0799288
పపరర: వనసకట రరవప కకసడవటట

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-582
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శసకర అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-10-583
వయససస:20
లస: పప
5433 NDX2448884
పపరర: రరప వడనడనపప

94-61/584

భరస : వనసకట రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతయఖ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-10-581
వయససస:54
లస: పప
5430 NDX2795441
పపరర: శవ అసకకరరడడడ

5425 NDX0799296
పపరర: కకటటశసరమక కకసడవటట

5450 JBV1391705
పపరర: జయకలమమరర కకటటట

94-61/602

భరస : బబలసరసమ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:34
లస: ససస స
94-61/604

5453 NDX2602530
పపరర: మరరయమక కకటటట

94-61/960

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:64
లస: ససస స
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94-61/961

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:27
లస: పప
5457 NDX2617983
పపరర: జయ కలమమర కకటటట

94-82/773

94-61/607

94-61/610

94-61/613

94-61/616

94-61/619

94-61/622

తసడడ:డ ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:39
లస: పప

5467 NDX0234666
పపరర: రరజరష కకటటట

5470 AP151010198228
పపరర: రరమమలల కకటటట

5473 NDX1247170
పపరర: అరరణ జజఖత వవమమల

5476 JBV2774123
పపరర: మరరయమక వవమమల

94-61/625

5479 NDX0359018
పపరర: సరసబశవరరవప చలక

94-61/614

5482 AP151010198226
పపరర: శశషషకలమమర వవమమల
తసడడ:డ ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:42
లస: పప

5462 NDX0358580
పపరర: మసరసనమక కకటటట

94-61/609

5465 NDX0358614
పపరర: శకరరమమలల కకటటట

94-61/612

5468 NDX0559955
పపరర: కకటటశసరరరవప కకటటట

94-61/615

తసడడ:డ లకకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:45
లస: పప
94-61/617

5471 AP151010198185
పపరర: వనసకయఖ కకటటట

94-61/618

తసడడ:డ చసదడయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:63
లస: పప
94-61/620

5474 AP151010198242
పపరర: అరరణజజఖత వవమమల

94-61/621

భరస : ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:41
లస: ససస స
94-61/623

5477 AP151010198241
పపరర: మమరరకలమమరర వవమమల

94-61/624

భరస : ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:50
లస: ససస స
94-61/626

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప చలక
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:32
లస: పప
94-61/628

94-61/606

తసడడ:డ లకకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపలర యఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:31
లస: పప
5481 JBV1391119
పపరర: శకనవరస వవమమల

94-61/611

తసడడ:డ నరసయఖ V వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర� వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:42
లస: ససస స
5478 NDX1247188
పపరర: వజయ కలమమర వవమమల

5464 NDX0970624
పపరర: పవన కలమమర కకటటట

5459 NDX0231464
పపరర: దనసరకర రరణణ కకటటట

భరస : కకటయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:35
లస: ససస స
5475 AP151010198612
పపరర: ఉమమదదవ వవమమలల�

94-61/608

తసడడ:డ లకకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:52
లస: పప
5472 NDX0234617
పపరర: ససనత వవమమల

5461 JBV2774560
పపరర: యయససమరరయమక కకటటట

94-63/926

భరస : రరజరష కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకడకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:42
లస: పప
5469 NDX0670836
పపరర: లకడకయఖ

94-61/605

భరస : చసదడయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమలల కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:62
లస: ససస స
5466 JBV2774552
పపరర: చసదడయఖ కకటటట

5458 NDX0235200
పపరర: మలలర శసరర కకటటట

5456 NDX2997104
పపరర: సప మమనసదదన బబయ భమకరఖ

తసడడ:డ బబలల ననయక భమకరఖ
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల కకటటట
ఇసటట ననస:21-10-588
వయససస:34
లస: ససస స
5463 AP151010198635
పపరర: మరరయమక కకటటట

94-61/1102

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బల సరసమ
ఇసటట ననస:21-10-587
వయససస:18
లస: పప
5460 NDX0358606
పపరర: ససనత కకటటట

5455 NDX2745693
పపరర: లకడక కకట

5480 NDX0709063
పపరర: అజయ కలమమర వవమమల

94-61/627

తసడడ:డ ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:34
లస: పప
94-61/629

5483 AP151010198200
పపరర: వనసకటటశసరరర వవమమలల�

94-61/630

తసడడ:డ ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:44
లస: పప
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5484 NDX1617952
పపరర: పపలర యఖ వవమమల
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94-61/631

తసడడ:డ ననసరయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:49
లస: పప
5487 NDX2508760
పపరర: అనత కలకటర పలర

94-61/633

94-61/636

94-61/639

94-61/642

94-61/645

94-61/647

94-61/650

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:22
లస: ససస స

5497 NDX0406629
పపరర: శకనవరసరరవప� బబ సడన

5500 NDX0599761
పపరర: పసటర పరల పసతగరన

5503 NDX2448868
పపరర: పడశరసత నచస

5506 NDX2448801
పపరర: ననగ బబబమ నచస

94-61/653

5509 AP151010198600
పపరర: శకనవరసరరవప నసస

94-61/643

5512 NDX2589588
పపరర: నసస శరకవణణ
తసడడ:డ నసస చడనత కరశవ
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:21
లస: ససస స

5492 NDX0380493
పపరర: ఉమమదదవ పప సతగరన

94-61/638

5495 NDX0380527
పపరర: చటటటమక మటటట పలర

94-61/641

5498 NDX1247147
పపరర: నరసససహ రరవప మటటట పలర

94-61/644

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మటటట పలర
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:48
లస: పప
94-61/646

5501 NDX3176955
పపరర: చసదస మటటట పలర

94-61/1104

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:21
లస: పప
94-61/648

5504 NDX0358648
పపరర: ససపపరష నసస

94-61/649

భరస : శకనవరసరరవప నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:37
లస: ససస స
94-61/651

5507 NDX2448827
పపరర: శరకవణ కలమమర నసస

94-61/652

తసడడ:డ చడననత కరశసర రరవప నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:23
లస: పప
94-61/654

తసడడ:డ ననగయఖ నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:45
లస: పప
94-61/963

94-61/635

భరస : వనసకటటశసరరర మటటట పలర
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నచస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగరయఖ నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:43
లస: పప
5511 NDX2593762
పపరర: పడశరసత నసస

94-61/640

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నచస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చడనతకరశరరరవప నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:41
లస: ససస స
5508 AP151010198582
పపరర: చడనతకరశవరరవప నసస� నసస

5494 NDX0380477
పపరర: రమణ� బబ సడన

5489 JBV1392117
పపరర: మమణణకరఖరరవప కలకటర పలర

భరస : పసటర పరల పప సతగరన
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస పసతగరన
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చడనత కరశసర రరవప నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:21
లస: ససస స
5505 AP151010198575
పపరర: పడసనత నసస

94-61/637

తసడడ:డ రరజజరరవప బబ సడన
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ నసస
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:48
లస: పప
5502 NDX2448835
పపరర: శరకవణణ నసస

5491 NDX0970590
పపరర: ననగమణణ మదస
ద రర

94-61/1103

తసడడ:డ దనసస కలకటర పలర
ఇసటట ననస:21-10-591
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� బబ సడన
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పరల పప సతగరన
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:27
లస: పప
5499 AP151010198196
పపరర: వనసకటటశసరరరవప నసస

94-61/634

భరస : వనసకటటశసర రరవప మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:40
లస: ససస స
5496 NDX2255248
పపరర: జజన బబబమ పప సతగరన

5488 AP151010198047
పపరర: జజనకక కలకటర పలర

5486 NDX2984904
పపరర: మరరయమక వనమమల

భరస : నసరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : దనసస కలకటర పలర
ఇసటట ననస:21-10-591
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పరల పప సతగరన
ఇసటట ననస:21-10-592
వయససస:23
లస: ససస స
5493 NDX0358630
పపరర: ససజజత మటటట పలర

94-61/632

తసడడ:డ ననసరయఖ� వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-589
వయససస:49
లస: పప

భరస : మమణణకఖరరవప కలకటర పలర
ఇసటట ననస:21-10-591
వయససస:31
లస: ససస స
5490 NDX2255255
పపరర: మమరర గరకస పప సతగరన

5485 AP151010198192
పపరర: పపలమరరరవప వవమమల�

5510 NDX2593705
పపరర: ససపపరష నసస

94-61/962

భరస : నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:40
లస: ససస స
94-61/964

5513 NDX2802965
పపరర: శశకరసత నసస

94-61/1105

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నసస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:21
లస: పప
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5514 NDX2785137
పపరర: ఫణణసదడ నచస
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94-61/1106

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నచస
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:19
లస: పప
5517 NDX0235770
పపరర: వజయలకడక దనసస

94-61/656

94-61/659

94-61/662

5521 NDX0358697
పపరర: కలమఖణణ మమమడడ

5524 NDX1752527
పపరర: వననద కలమమర దనసస

94-61/665

5527 JBV1391713
పపరర: బబజ మదస
ద రర

తసడడ:డ శకరరమమలల మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:33
లస: పప

5530 JBV1391812
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మదస
ద రర

తసడడ:డ శకరరమమలల� మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:43
లస: పప

భరస : అజయకలమమర
ఇసటట ననస:21-10-597
వయససస:19
లస: ససస స
5538 NDX2583326
పపరర: శవ కకటట రరడడ కకకలయరర

భరస : అమరరశసర రరవప కకటటకల
ఇసటట ననస:21-10-599
వయససస:42
లస: ససస స

5536 NDX2508653
పపరర: అసజనన కకకలయరర

94-61/965

5539 NDX2583417
పపరర: అసజన కకకలయరర

94-61/666

5542 AP151010198387
పపరర: ననరరయణమక కకటటటకల
భరస : జజరరర కకటటటకల
ఇసటట ననస:21-10-599
వయససస:72
లస: ససస స

5522 JBV1392190
పపరర: శరరరగరకస మమమడడ

94-61/661

5525 JBV1392166
పపరర: రరజశశఖర వజజడల

94-61/664

5528 JBV2774677
పపరర: అనతపపరష మదస
ద రర

94-61/667

భరస : శకరరమమలల మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:57
లస: ససస స
94-61/669

5531 AP151010198117
పపరర: శకనవరసరరవప వజజడల

94-61/670

తసడడ:డ చడనతయఖ వజజడల
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:41
లస: పప
94-61/672

5534 NDX2448819
పపరర: పపషపలత వవమమల

94-61/673

భరస : అజయ కలమమర వవమమల
ఇసటట ననస:21-10-597
వయససస:21
లస: ససస స
94-61/674

5537 NDX2508620
పపరర: శవ కకటట రరడడ కకకలయరర

94-61/675

తసడడ:డ బడహక రరడడడ కకకలయరర
ఇసటట ననస:21-10-598
వయససస:36
లస: పప
94-61/966

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-10-598
వయససస:29
లస: ససస స
94-61/677

94-61/658

తసడడ:డ చడనతయఖ వజజడల
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ కకకలయరర
ఇసటట ననస:21-10-598
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహక రరడడడ
ఇసటట ననస:21-10-598
వయససస:35
లస: పప
5541 NDX2012664
పపరర: ససజజత కకటటకల

94-61/663

తసడడ:డ రరమమలల మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:67
లస: పప
94-61/1107

5519 JBV1391671
పపరర: సరమమమజఖస వజజడల

భరస : ససకలసదరరకవప మమమడడ
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:36
లస: పప

94-61/671 5533 AP151010198663
5532 AP151010198098
పపరర: శకనవరసరరవప మదస
పపరర: శకరరమమలల మదస
ద రర� మదస
ద రర
ద రర

5535 NDX2827582
పపరర: పడభబవత వవమమల

94-61/660

భరస : కకటటశసరరరవప మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/668

94-61/655

భరస : చడనతయఖ వజజడల
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస రతతస దనసస
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-10-596
వయససస:33
లస: ససస స
5529 JBV1391689
పపరర: బబజ మదస
ద రర

94-61/657

భరస : కకషరషరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చడనతయఖ� వజజడల
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:55
లస: ససస స
5526 JBV2774099
పపరర: హహహమమవత మదస
ద రర

5518 NDX0358655
పపరర: రతతకలమమరర వజజడల

5516 AP151010198049
పపరర: లకడక నసస

భరస : వనసకటటశసరరరవప నసస
ఇసటట ననస:21-10-594
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శశఖర వజజడల
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వజజడల
ఇసటట ననస:21-10-595
వయససస:38
లస: ససస స
5523 AP151010198699
పపరర: భమదదవ వజజడల�

94-63/844

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-10-593
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఏససరతతస దనసస
ఇసటట ననస:21-10-594
వయససస:49
లస: ససస స
5520 NDX0358689
పపరర: రరణణ వజజడల

5515 NDX2593713
పపరర: ననగబబబమ నసస

5540 JBV2774438
పపరర: మమరర పడససన కకటటటకల

94-61/676

భరస : శకనవరస కకటటటకల
ఇసటట ననస:21-10-599
వయససస:38
లస: ససస స
94-61/678

5543 AP151010198424
పపరర: శకనవరసస కకటటటకల

94-61/679

తసడడ:డ జజరరర కకటటటకల
ఇసటట ననస:21-10-599
వయససస:45
లస: పప
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5544 AP151010198698
పపరర: అమరరశసరరరవప కకటటటకల

94-61/680

తసడడ:డ జజరరర కకటటటకల
ఇసటట ననస:21-10-599
వయససస:47
లస: పప
5547 AP151010201070
పపరర: సరసబశవరరవప మమదరమమటర

94-64/664

94-90/756

94-87/119

94-87/123

94-84/659

94-84/660

94-87/656

భరస : అసజరరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-17-879
వయససస:72
లస: ససస స

94-87/118

5554 AP151010225419
పపరర: వనసకరయమక అనతస

భరస : సతఖననరరయణ అనతస
ఇసటట ననస:21-14-916
వయససస:41
లస: ససస స
94-87/120

5557 NDX2561009
పపరర: హరరపసడయ తటటట కకలమ

5560 NDX3070166
పపరర: శకనవరస రరవప వనలగగసడ

5563 NDX1746728
పపరర: రమణ పగడనల

5566 NDX1826215
పపరర: ససదద సరహహబ

94-86/945

5569 NDX1740985
పపరర: హహమవసత రరవప తమరపలర

94-87/1305

5572 AP151010219201
పపరర: వరరరరడడడ కసఠస
తసడడ:డ అసజరరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-17-879
వయససస:43
లస: పప

94-87/122

5558 JBV2390235
పపరర: కకటటశసరమక గగబమబరర�

94-84/658

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:21-15
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/959

5561 NDX3075504
పపరర: రతత కలమమరర వనలగగసడ

94-84/960

భరస : శకనవరస రరవప వనలగగసడ
ఇసటట ననస:21-15
వయససస:41
లస: ససస స
94-84/661

5564 NDX2077478
పపరర: బబజ బబబమ పగడనల

94-84/663

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-17
వయససస:28
లస: పప
94-87/657

5567 NDX2604387
పపరర: పలర క బససవరరడడడ

94-84/888

తసడడ:డ నరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-823
వయససస:66
లస: పప
94-87/658

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప తమరపలర
ఇసటట ననస:21-17-878
వయససస:38
లస: పప
94-86/80

5555 NDX0321471
పపరర: సతఖననరరయణ అనతస
తసడడ:డ రరమమరరవప అనతస
ఇసటట ననస:21-14-916
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-17-709
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బరరక
ఇసటట ననస:21-17-854/1
వయససస:27
లస: పప
5571 AP151010222335
పపరర: నరకల కసఠస

5552 NDX0317263
పపరర: ససజజత అనతస

భరస : ననగరశసర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-16
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వవసకట రరడడడ పమక
ఇసటట ననస:21-17-214
వయససస:46
లస: ససస స
5568 NDX2617553
పపరర: గగపస బరరక

94-87/117

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ వనలగగసడ
ఇసటట ననస:21-15
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గగబమబరర
ఇసటట ననస:21-16
వయససస:31
లస: ససస స
5565 NDX1284561
పపరర: ససతన మహలకకక పమక

94-84/958

తసడడ:డ గగపస తటటట కకలమ
ఇసటట ననస:21-14-962
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:21-15
వయససస:38
లస: పప
5562 NDX1877374
పపరర: పదకవత గగబమబరర

5549 NDX3124161
పపరర: లల రరఘవ పపరష సరయ
నసబమరర
తసడడ:డ మధస ససధనన రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:21-13-12
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-14-916
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అనతస
ఇసటట ననస:21-14-916
వయససస:63
లస: పప
5559 JBV2384725
పపరర: వనసకటబడవప గగబమబరర � �

5551 NDX1768920
పపరర: ననగ రరజ బటటట

94-64/663

94-62/831

తసడడ:డ కకషష రరవప బటటట
ఇసటట ననస:21-14-765
వయససస:55
లస: పప

భరస : రసగరరరవప అనతస
ఇసటట ననస:21-14-916
వయససస:53
లస: ససస స
5556 NDX0321497
పపరర: రసగరరరవప అనతస

5548 NDX3094588
పపరర: శవ పరరసత సససహదదడ

5546 NDX1046887
పపరర: భవరన శసకర మమదరమమటర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-11
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:21-12-18
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవర రరజ భబషఖస
ఇసటట ననస:21-14
వయససస:22
లస: ససస స
5553 NDX0317362
పపరర: జయమక అనతస

94-61/681

తసడడ:డ కకసలలడ కకటటటకల
ఇసటట ననస:21-10-599
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-11
వయససస:62
లస: పప
5550 NDX2424232
పపరర: కలససమ లకడక భబషఖస

5545 AP151010198063
పపరర: జజరరర కకటటటకల

5570 NDX0336164
పపరర: రతత మసజరర కసఠస

94-86/79

భరస : వరరరరడడడ కసఠస
ఇసటట ననస:21-17-879
వయససస:37
లస: ససస స
94-86/81

5573 NDX1891622
పపరర: జజఖత జకకయరరడడడ

94-86/82

తసడడ:డ ననగర రరడడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-880
వయససస:26
లస: ససస స
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5574 AP151010222102
పపరర: శవపరరసత

94-86/83

భరస : ననగరరరడడడ జకయసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-880
వయససస:42
లస: ససస స
5577 NDX3006541
పపరర: ససతతష రరడడడ పపరస

94-87/1409

94-86/87

94-86/1027

94-86/90

94-86/93

94-86/96

94-86/98

భరస : ససరరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:43
లస: ససస స

5587 NDX1033117
పపరర: ససరరష బబ బబబల

5590 JBV3253804
పపరర: శకనవరసరరవప కనసమమరర

5593 NDX3170586
పపరర: వజయ శసకర పసదసమమరరర

5596 AP151010222340
పపరర: ధనలకడక మలకలపలర

94-86/101

5599 AP151010219323
పపరర: ససబబబరరవప మలకలపలర

94-86/91

5602 NDX3057387
పపరర: ససవరష లత యమదల
భరస : వనసకటటశసరరర యమదల
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:49
లస: ససస స

5582 NDX2752301
పపరర: కలమమరర ఠమమరపఅల

94-86/1026

5585 NDX0409292
పపరర: జయలకడక బబ బబబల

94-86/89

5588 NDX0376384
పపరర: నవనసయమమర బబ బబబల

94-86/92

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబ బబలమ
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:35
లస: పప
94-86/94

5591 NDX0409268
పపరర: కకటటశసరరరవప బబ బబబల

94-86/95

తసడడ:డ శకరరమమలల బబ బబలమ
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:62
లస: పప
94-83/503

5594 NDX2000198
పపరర: శశభ కలలష పపదద సటట

94-86/97

భరస : వనసకట శకకరసత పపదద సటట
ఇసటట ననస:21-17-885
వయససస:32
లస: ససస స
94-86/99

5597 AP151010222342
పపరర: లకకకనరసమక మలకలపలర

94-86/100

భరస : రరమమలల మలకలపలర
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:87
లస: ససస స
94-86/102

తసడడ:డ శకరరమమలల మలకలపలర
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:52
లస: పప
94-86/947

94-86/86

భరస : కకటటశసరరరవప బబ బబలమ
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మలకలపలర
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మలకలపలర
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:29
లస: పప
5601 NDX2583508
పపరర: ననగ లకడక శఖమల

94-86/88

తసడడ:డ చనత కకటయఖ పసదసమమరరర
ఇసటట ననస:21-17-884
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవ కరమమశసర రరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:21-17-885
వయససస:33
లస: పప
5598 NDX1130392
పపరర: హరరష మమలకపలర

5584 AP151010222108
పపరర: అసజనదదవ కనసమమరర

5579 AP151010222261
పపరర: ససతనమహలకక తనయమ

భరస : రరజరశసర రరవప తనమరపలర
ఇసటట ననస:21-17-882
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:82
లస: పప
5595 NDX2000263
పపరర: వనసకట శకకరసత పపదద సటట

94-86/1025

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబ బబలమ
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబ బబలమ
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:42
లస: పప
5592 AP151010219044
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కనసమమరర

5581 NDX2991271
పపరర: మసరసన రరవప ఠయ

94-87/1408

భరస : మసరసననడవప తనయమ
ఇసటట ననస:21-17-882
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల ఉనతవ
ఇసటట ననస:21-17-883
వయససస:57
లస: ససస స
5589 AP151010219169
పపరర: అనల కలమమర బబ బబబల

94-86/85

తసడడ:డ హనసమయఖ ఠయ
ఇసటట ననస:21-17-882
వయససస:68
లస: పప

భరస : హహమవసత రరవప తనమరపలర
ఇసటట ననస:21-17-882
వయససస:35
లస: ససస స
5586 JBV3257722
పపరర: కకషషకలమమరర ఉనతవ

5578 NDX0804278
పపరర: భబగఖలకడక తనయమ

5576 NDX3005907
పపరర: చగడదశసరర పపరస

భరస : ననగ ససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:21-17-880
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ గగవసదరరవప తనయమ
ఇసటట ననస:21-17-882
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప తనయ
ఇసటట ననస:21-17-882
వయససస:41
లస: పప
5583 NDX2752152
పపరర: కలపణ తనమరపలర

94-86/84

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ జకయసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-880
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ననగ ససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:21-17-880
వయససస:20
లస: ససస స
5580 NDX0336198
పపరర: శవ గగవసద రరవప తనయ

5575 JBV1432475
పపరర: ననగర రరడడడ జకకయరరడడడ

5600 NDX2583474
పపరర: ససరరశ రరడడడ శఖమల

94-86/946

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:48
లస: పప
94-86/1028

5603 NDX3132610
పపరర: కకటటశసరమక యమదల

94-86/1029

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర యమదల
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:33
లస: ససస స

Page 75 of 353

5604 NDX3057338
పపరర: ననగ లకడక యమదల
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94-86/1030

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర యమదల
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:27
లస: ససస స
5607 NDX3009545
పపరర: సరయ అచసఖత రరడడ శఖమల

94-87/1410

Deleted
94-86/105

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-17-887
వయససస:38
లస: పప
5613 NDX0194837
పపరర: కకటటశసరమక వడడడసపపడడ

94-86/108

94-86/111

94-86/114

94-86/117

94-86/120

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దసళళ
ఇసటట ననస:21-17-892
వయససస:34
లస: పప

5614 NDX0381145
పపరర: శరకవణ నకయ

5617 NDX2267672
పపరర: ససమ లత కసచరర

5620 JBV1431584
పపరర: రమణకలమమర మమడడశశటట

5623 NDX2211894
పపరర: ఏడడకకసడలల జమమకల

5626 NDX0335208
పపరర: వనసకటటశసరరర జమమకల

94-86/123

5629 NDX1951624
పపరర: సతఖననరరయణ వపలర సగమల

5632 NDX0335570
పపరర: తనజ మమనషర షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-17-893
వయససస:52
లస: ససస స

94-86/104

5612 NDX0902791
పపరర: వజయలకడక నసతలపరటట

94-86/107

94-86/109

5615 NDX0902809
పపరర: సతఖననరరయణపడసరద
నసతలపరటట
తసడడ:డ సరసబయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:21-17-888
వయససస:58
లస: పప

94-86/110

94-86/112

5618 NDX0335224
పపరర: వరలకడక మమడడశశటట

94-86/113

భరస : రమణ కలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-17-889
వయససస:51
లస: ససస స
94-86/115

5621 NDX0943332
పపరర: మలలర శసరర జమమకల

94-86/116

భరస : ననగరరజ జమమకల
ఇసటట ననస:21-17-890
వయససస:37
లస: ససస స
94-86/118

5624 AP151010219320
పపరర: ననగరరజ జమమకల

94-86/119

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-17-890
వయససస:46
లస: పప
94-86/121

5627 NDX2267474
పపరర: మహన రరప గరయతడ
జమమకల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:21-17-891
వయససస:21
లస: ససస స

94-86/122

94-86/124

5630 NDX0316521
పపరర: రసగమక గమమకదనదల

94-87/659

తసడడ:డ శశషయఖ వపలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-892
వయససస:55
లస: పప
94-87/660

5609 AP151010222004
పపరర: మలలర శసరర జమకశశటట

భరస : సతఖననతరరయణ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:21-17-888
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ జమమకల
ఇసటట ననస:21-17-890
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వపలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-892
వయససస:27
లస: ససస స
5631 NDX2150910
పపరర: నరరసదడ దసళళ

94-86/106

భరస : వనసకటటశసరరర జమమకల
ఇసటట ననస:21-17-890
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప జమమకల
ఇసటట ననస:21-17-890
వయససస:50
లస: పప
5628 NDX1951632
పపరర: శక వదనఖ వపలర సగమల

5611 AP151010219022
పపరర: ననగరశసరరరవప జమకశశటట

94-86/1032

భరస : ననగరశసరరరవప జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-17-887
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-17-889
వయససస:52
లస: పప

భరస : బకకలల ధసపరటట
ఇసటట ననస:21-17-890
వయససస:41
లస: ససస స
5625 JBV3253770
పపరర: శకనవరసరరవప జమమకల

భరస : అనల కలమమర అడపర
ఇసటట ననస:21-17-887
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:21-17-889
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకననయమడడ కసచరర
ఇసటట ననస:21-17-889
వయససస:42
లస: పప
5622 NDX2267458
పపరర: ననగ మలలర శసరర ధసపరటట

94-86/103

తసడడ:డ లకకయఖ నకయ
ఇసటట ననస:21-17-888
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ వడడడ సపపడడ
ఇసటట ననస:21-17-888
వయససస:79
లస: పప
5619 NDX2267508
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర

5608 NDX1032945
పపరర: వనసకట పదనకవత అడపర

5606 NDX2785970
పపరర: సరయ అచసత రరడడ శరఖమల

తసడడ:డ ససరరశరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-17-887
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమమరరవప వడడడసపపడడ
ఇసటట ననస:21-17-888
వయససస:77
లస: ససస స
5616 NDX0195446
పపరర: రరమమరరవప వడడడసపపడడ

94-86/1031

తసడడ:డ ససరరశ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:21-17-886
వయససస:21
లస: పప

5610 JBV1432327
పపరర: అనల కలమమర జమకశశటట

5605 NDX2917250
పపరర: సరయ అచసఖత రరడడ శరఖమల

భరస : అసజయఖ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:21-17-892
వయససస:34
లస: ససస స
94-86/125

5633 AP151010222336
పపరర: కనకమక ఉలర సగమల

94-86/126

భరస : ననరరయణ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-893
వయససస:77
లస: ససస స

Page 76 of 353

5634 NDX2212017
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక
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94-86/127

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-17-893
వయససస:64
లస: పప
5637 NDX1769639
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ ఓనడడ

94-87/662

94-86/130

94-86/133

94-86/136

94-86/139

94-86/140

94-86/143

భరస : శవరరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:21-17-898
వయససస:46
లస: ససస స

5641 NDX2212033
పపరర: నరరసరరడడడ గడడ స

తసడడ:డ గగపస కకషప ర తతట
ఇసటట ననస:21-17-895
వయససస:26
లస: ససస స
94-86/131

5644 NDX2267706
పపరర: మలర కర రరణణ తతనసగమసటర

5647 NDX2267698
పపరర: పడదదప తతనసగమసటర

5650 NDX1284264
పపరర: వజయ దసరరర కసదసకలరర

5653 NDX2267433
పపరర: లకడక కరసస

94-94/958

94-86/134

94-86/132

5645 NDX2000685
పపరర: వనసకట ససలలచన దదవ కకలర పర

94-86/137

5648 NDX1033067
పపరర: మసరసన రరవప శఖకకలర

94-86/138

తసడడ:డ రరమమరరవప శఖకకలర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:40
లస: పప
94-87/664

5651 NDX1444629
పపరర: కకలర పర వవణమగగపరల రరవప

5662 NDX0255919
పపరర: ఇసదనడణణ నలర చడరరవప
భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:21-17-898
వయససస:50
లస: ససస స

94-87/665

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:47
లస: పప
94-86/141

5654 AP151010222191
పపరర: ససజజత గడడ స

94-86/142

భరస : బబలననగరరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:21-17-897
వయససస:67
లస: ససస స

94-86/948 5657 NDX2600534
5656 NDX2600740
పపరర: వనసకట లకడక ఆరససమమ మ రరడడడ గడడ స
పపరర: కలమమరర గడడ స

5659 NDX2267623
పపరర: వర లకడక గరడడపరరస

94-86/135

భరస : వవణమగగపరల రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:42
లస: ససస స

94-86/949

భరస : వనసకట లకడక నరసససహ రరడడ
ఇసటట ననస:21-17-897
వయససస:32
లస: ససస స
94-86/144

భరస : శకధర గరడడపరరస
ఇసటట ననస:21-17-897/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-86/146

5642 NDX2212041
పపరర: వజయగగరర ఆనసతభభటర
భరస : శసకరయఖ ఆనసతభభటర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బల నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-897
వయససస:57
లస: పప

భసధసవప: రమమశ పప గమల
ఇసటట ననస:21-17-897
వయససస:18
లస: ససస స
5661 AP151010222175
పపరర: రమమదదవ గడడ స

94-86/129

భరస : కకటట రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:21-17-897
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:21-17-897
వయససస:77
లస: పప
5658 NDX2690337
పపరర: ననగ మమధసరర పప గమల

5639 NDX1189745
పపరర: రరషక కకషప ర తతట

భరస : కకరణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:21-17-897
వయససస:20
లస: ససస స
5655 AP151010219172
పపరర: బబలననగరరరడడడ గడడ స

94-87/663

తసడడ:డ భబసయర బబబమ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:47
లస: పప
5652 NDX2267805
పపరర: శక నఖల కరసస

5638 NDX1769266
పపరర: మహహశసర రరడడ ఓనడడ

భరస : పడదదప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:77
లస: ససస స
5649 NDX2267581
పపరర: వవణమగగపరల రరవప కకలర పర

94-87/661

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:21-17-895
వయససస:78
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప శఖకకలర
ఇసటట ననస:21-17-896
వయససస:30
లస: ససస స
5646 NDX2267607
పపరర: ససత మహలకడక కకలర పర

5636 NDX1770404
పపరర: వనసకట సరయ కకషష రరడడడ
ఓనడడ
తసడడ:డ మహహశసర రరడడడ ఓనడడ
ఇసటట ననస:21-17-894
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఓనడడ
ఇసటట ననస:21-17-894
వయససస:60
లస: పప

భరస : గగపస కకషప ర తతట
ఇసటట ననస:21-17-895
వయససస:54
లస: ససస స
5643 NDX1033059
పపరర: మమధవ శఖకకలర

94-86/128

భరస : మహహశసర రరడడడ ఓననదద
ఇసటట ననస:21-17-894
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశసర రరడడడ ఓనడడ
ఇసటట ననస:21-17-894
వయససస:26
లస: పప
5640 NDX1130376
పపరర: పదనకవత తతట

5635 NDX0255844
పపరర: సరళ ఓననదద

5660 NDX2267615
పపరర: శకధర గరడడపరరస

94-86/145

తసడడ:డ రసగననయకలలల గరడడపరరస
ఇసటట ననస:21-17-897/1
వయససస:49
లస: పప
94-86/147

5663 AP151010222057
పపరర: పదనకవత ననళళచడరరవప

94-86/148

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:21-17-898
వయససస:74
లస: ససస స
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5664 NDX1680876
పపరర: హహమసత బబబమ నలర చడరరవప

94-86/149

తసడడ:డ తరరమల రరవప నలర చడరరవప
ఇసటట ననస:21-17-898
వయససస:25
లస: పప
5667 NDX0255943
పపరర: తరరమల రరవప నలర చడరరవప

94-86/152

94-86/155

94-86/158

94-86/161

94-86/164

94-86/167

94-86/170

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:42
లస: పప

5677 NDX2211951
పపరర: గగపసకకషష రరమసరన

5680 NDX2211944
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ మమనగరల

5683 NDX2267599
పపరర: శవ శసకర రరడడడ మమనగరల

5686 NDX2211985
పపరర: కకమల ఆకలరరత

94-86/173

5689 NDX0488445
పపరర: దసరరర పడసరద రరడడడ వజజడల

94-86/162

5692 AP151010219031
పపరర: సరసబరరడడడ వజజడల
తసడడ:డ మసరసన రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:61
లస: పప

5672 NDX2211910
పపరర: అనసష రరమసరన

94-86/157

5675 NDX2211902
పపరర: అరరణ రరమసరన

94-86/160

5678 NDX2211977
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ కకలర

94-86/163

తసడడ:డ kotireddy కకలర
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:39
లస: పప
94-86/165

5681 NDX1183490
పపరర: ననరప రరడకడ చతస పప చటటటపప

94-86/166

తసడడ:డ శవర రరడడ క చటటటపప
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:44
లస: పప
94-86/168

5684 NDX1264316
పపరర: శక పసడయమ దనసరర

94-86/169

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:26
లస: ససస స
94-86/171

5687 NDX1926957
పపరర: వజయ లకడక వజడల

94-86/172

భరస : సరసబ రరడడ వజడల
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:57
లస: ససస స
94-86/174

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:33
లస: పప
94-86/176

94-86/154

భరస : శసకరరరవప రరమసరన
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:27
లస: పప
5691 NDX2211993
పపరర: వనసకట రమణ ఆకలరరత

94-86/159

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:30
లస: ససస స
5688 NDX1264308
పపరర: శక గగపస ననథ దనసరర

5674 NDX0628602
పపరర: సతఖవత బదదదగస

5669 NDX1164664
పపరర: దసరరర భవరన బదదదగస

భరస : గగపసకకషష రరమసరన
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకరరరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ రరమసరన
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:58
లస: పప
5685 NDX0487413
పపరర: రజన వజజడల

94-86/156

తసడడ:డ శసకరరరవప రరమసరన
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:39
లస: పప
5682 NDX2211928
పపరర: శసకరరరవప రరమసరన

5671 NDX0628651
పపరర: అనసరరధన మమనగరల

94-86/151

తసడడ:డ శకనవరస రరడకడ బదదదగస
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ బదదదగస
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:60
లస: ససస స
5679 NDX0628610
పపరర: ననగశవకలమమర రరడడ మమనగరల

94-86/153

భరస : ననగశవకలమమర రరడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖరరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:35
లస: ససస స
5676 NDX2267680
పపరర: శవమక మమనగరల

5668 NDX1861450
పపరర: హహమజ బదదదగస

5666 AP151010219285
పపరర: శవరరరడద డ గడడ స

తసడడ:డ నరరససరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:21-17-898
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ బదదదగస
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణరరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-17-900
వయససస:30
లస: ససస స
5673 NDX2211969
పపరర: వనసకట రమణ కకలర

94-86/150

తసడడ:డ శవరరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:21-17-898
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:21-17-898
వయససస:51
లస: పప
5670 NDX2211860
పపరర: మమటటలడ మ మమనగరల

5665 NDX1034297
పపరర: శకనవరసరరడడడ గడడ స

5690 JBV3253994
పపరర: శకకరసత వజజడల

94-86/175

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:21-17-901
వయససస:35
లస: పప
94-86/177

5693 NDX3050382
పపరర: ఉష దనరస

94-57/955

తసడడ:డ రమమసజనఉలల దనరస
ఇసటట ననస:21-17-902
వయససస:28
లస: ససస స

Page 78 of 353

5694 NDX2212009
పపరర: ఉష దనరస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-86/178

తసడడ:డ రరమమసజనవయమలల దనరస
ఇసటట ననస:21-17-902
వయససస:29
లస: ససస స
5697 JBV3706835
పపరర: వల దనరస

94-86/181

94-86/184

94-86/187

94-86/190

94-86/193

94-86/196

94-86/199

తసడడ:డ చసదడస
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:21
లస: పప

5707 NDX2212082
పపరర: ననగ ససరరష బబబమ ఉలర సగమల

5710 NDX0487082
పపరర: సతష కసదసకలరర

5713 NDX0487199
పపరర: వశసరరపరచనరర కసదసకలరర

5716 AP151010222193
పపరర: పపలర మక ఉలర సగమల

94-86/202

5719 AP151010219314
పపరర: కకటటశసరరరవప ఉలర సగమల

94-86/191

5722 NDX0588061
పపరర: ఐషర షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-17-908/1
వయససస:28
లస: ససస స

5702 NDX1914812
పపరర: ననగతడవవణణ యమదల

94-86/186

5705 NDX1914978
పపరర: వనసకట అనల కలమమర యమదల

94-86/189

5708 AP151010219337
పపరర: సరసబశవరరవప యమదల

94-86/192

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల యమదల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:56
లస: పప
94-86/194

5711 NDX0487843
పపరర: కకరణ కసదసకలరర

94-86/195

తసడడ:డ వశసరరపరచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-17-905
వయససస:37
లస: పప
94-86/197

5714 JBV3257078
పపరర: కళళఖణణ ఉలర సగమల

94-86/198

భరస : కకటటశసర రరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:36
లస: ససస స
94-86/200

5717 NDX2212025
పపరర: సరయ రరమ పడసరద పగరడడ

94-86/201

తసడడ:డ చసదడస పగరడడ
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:25
లస: పప
94-86/203

తసడడ:డ బడహకయఖ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:46
లస: పప
94-93/1524

94-86/183

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యమదల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:25
లస: పప

భరస : బడహకయఖ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడస పగరడడ
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:32
లస: పప
5721 NDX2779981
పపరర: శశఖర బబబమ పగరడడ

94-86/188

తసడడ:డ పప తషలలరయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-17-905
వయససస:62
లస: పప

భరస : చసదడస పగరడడ
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:49
లస: ససస స
5718 NDX1033109
పపరర: బబజ బబబమ పగరడడ

5704 NDX0255646
పపరర: ధనలకడక యమదల

5699 AP151010219045
పపరర: రరమమసజనవయమలల దనరస

భరస : ఓ యమదల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసరరపరచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-17-905
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వశసరరపరచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-17-905
వయససస:39
లస: పప
5715 NDX1034206
పపరర: ఆదదలకడక పగరడడ

94-86/185

తసడడ:డ కకటయఖ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:35
లస: పప

భరస : వశసరరపరచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-17-905
వయససస:57
లస: ససస స
5712 NDX0487801
పపరర: పడతనప కసదసకలరర

5701 NDX2212066
పపరర: ననగలకడక యమలగరల

94-86/180

తసడడ:డ వరయఖ దనరస
ఇసటట ననస:21-17-902
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప యమదల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చన చడసచయఖ యమలగరల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:30
లస: పప
5709 NDX0522227
పపరర: తడవవణణ కసదసకలరర

94-86/182

భరస : వనసకటటశసరరర యమలగరల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగ ససరరష బబబమ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:33
లస: ససస స
5706 NDX2212074
పపరర: వనసకటటశసరరర యమలగరల

5698 NDX1861328
పపరర: సతఖననరరయణ మమదద

5696 AP151010222063
పపరర: మహలకడక దనరస

భరస : రరమమసజనవయమలల దనరస
ఇసటట ననస:21-17-902
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపయఖ మమదద
ఇసటట ననస:21-17-902
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యదల
ఇసటట ననస:21-17-903
వయససస:23
లస: ససస స
5703 NDX2211878
పపరర: వజయరరజఖస ఉలర సగమల

94-86/179

భరస : సతఖననరరయణ మమదద
ఇసటట ననస:21-17-902
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల దనరస
ఇసటట ననస:21-17-902
వయససస:34
లస: పప
5700 NDX2212058
పపరర: లకకకపడసనత యదల

5695 NDX1861419
పపరర: గసగ మమదద

5720 NDX0077214
పపరర: వససత సరయ దనసరర

94-86/204

తసడడ:డ రరసమమరరస దనసరర
ఇసటట ననస:21-17-908
వయససస:60
లస: పప
94-86/205

5723 NDX1835539
పపరర: మహహరరనససయమ షపక

94-86/206

భరస : ససదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-17-908/1
వయససస:48
లస: ససస స
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5724 NDX0588137
పపరర: మసరసన వల షపక
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94-86/207

తసడడ:డ సపచదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-17-908/1
వయససస:37
లస: పప
5727 NDX2267524
పపరర: కకరణ కలమమర మగమలలరర

94-86/209

94-87/668

94-87/672

94-87/1412

94-87/746

94-86/228

94-86/231

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-18-221
వయససస:32
లస: ససస స

5737 NDX3163698
పపరర: వర దసరర వనసకటటష గమడడవరడ

5740 NDX0072934
పపరర: దదవఖ కకసడడగమసట

5743 NDX0195792
పపరర: వవణమ బబబమ కకసడడగమసట

5746 NDX2267631
పపరర: ననగర రరడడడ కకటర

94-84/665

5749 NDX2097096
పపరర: ననగరశసరరరవప పగడనల

94-87/1413

5752 NDX0588319
పపరర: రగశమక పపలబసడర
భరస : రరమకకకషష రరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:21-18-933
వయససస:50
లస: ససస స

5732 NDX0526608
పపరర: ననగవరర న శశటట

94-87/670

5735 NDX2930303
పపరర: రసగ మమరరత రరవప గమడడవరడ

94-87/1411

5738 AP151010225863
పపరర: రరమకకషష మమడడకకసడసరర

94-87/745

తసడడ:డ వనసకటటశసరరకవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:21-17-972
వయససస:41
లస: పప
94-86/226

5741 NDX2111557
పపరర: వజయ బబ లశశటట

94-86/227

భరస : సరసబశవ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-17-1068
వయససస:47
లస: ససస స
94-86/229

5744 NDX2111565
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ లశశటట

94-86/230

తసడడ:డ వనసకట బసవరరజ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-17-1068
వయససస:70
లస: పప
94-86/232

5747 AP151010216397
పపరర: మసగమక ఉలర ఉలర

94-84/664

భరస : వనసకటటశసరరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:21-18
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/666

తసడడ:డ రరమమలల పగడనల
ఇసటట ననస:21-18
వయససస:55
లస: పప
94-85/1204

94-86/211

తసడడ:డ రసగ దనస
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ రరడడ కకటర
ఇసటట ననస:21-17-1073/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-18
వయససస:45
లస: పప
5751 NDX2574481
పపరర: యకయల కలససమ కలమమరర

94-87/673

తసడడ:డ అపరపరరవప కకసడడగమసట
ఇసటట ననస:21-17-1068
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగర రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:21-17-1073/1
వయససస:29
లస: ససస స
5748 AP151010213097
పపరర: సరయ రరస వపలర �

5734 NDX0596262
పపరర: శకనవరసరరవప శశటట

5729 NDX1372564
పపరర: ససపత కలమమరర శశటట

భరస : ననగరశసరరరవప శశటట
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వవణమబబబమ కకసడడగమసట
ఇసటట ననస:21-17-1068
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననరరయణమమరరస రఘమపతషడన
ఇసటట ననస:21-17-1068
వయససస:56
లస: ససస స
5745 NDX2267557
పపరర: లత కకటర

94-87/669

తసడడ:డ రసగ మమరరత రరవప
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:21-17-1062
వయససస:40
లస: ససస స
5742 NDX0072504
పపరర: వరలకడక రఘమపతషడన

5731 NDX0526640
పపరర: వనసకట రతతస� శశటట �

94-86/208

భరస : శకనవరస రరవప శశటట
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:69
లస: పప

భరస : రసగ మమరరత రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:49
లస: ససస స
5739 NDX1088640
పపరర: ననగమలలర శసరర దసడడకక

94-86/210

భరస : ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:24
లస: పప
5736 NDX2908200
పపరర: ససగమణ గమడడవరడ

5728 NDX2267466
పపరర: వనసకటటశసరరర మగమలలరర

5726 NDX2267573
పపరర: రరజరశసరర మగమలలరర

భరస : వనసకటటశసరరర మగమలలరర
ఇసటట ననస:21-17-910
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన మగమలలరర
ఇసటట ననస:21-17-910
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ సకలరర
ఇసటట ననస:21-17-911
వయససస:44
లస: ససస స
5733 NDX0596239
పపరర: ననగరశసరరరవప శశటట

94-87/667

భరస : ససదద సహహద సయఖద
ఇసటట ననస:21-17-909
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మగమలలరర
ఇసటట ననస:21-17-910
వయససస:22
లస: పప
5730 NDX0316562
పపరర: లకడక బబ సకలరర

5725 NDX1444090
పపరర: సలనన సయఖద

5750 NDX3105343
పపరర: ఆసజనవయమలల తరరమల

94-84/963

తసడడ:డ ఎకసఎకసఎకస తరరమల
ఇసటట ననస:21-18
వయససస:83
లస: పప
94-86/235

5753 NDX1927146
పపరర: వనసకట శవ పపలబసడర

94-86/236

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:21-18-933
వయససస:27
లస: పప
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5754 NDX0195701
పపరర: శవ ననగరశసరరరవప పపలబసడర

94-86/237

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:21-18-933
వయససస:38
లస: పప
5757 AP151010222213
పపరర: శవకలమమరర లసగస

94-86/240

94-86/243

94-86/246

94-86/249

94-86/252

94-86/255

94-86/258

తసడడ:డ శక కరసత రరడడడ పసదదళళ
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:30
లస: ససస స

5767 NDX1183532
పపరర: సపసదరఖ అపసపసపటట

5770 NDX1183508
పపరర: శకనవరస రరవప అపసపశశటట

5773 NDX1183482
పపరర: ససబబయఖ సరధస

5776 NDX3160546
పపరర: లకకత రరస బబ డనగఅలమ

94-86/260

5779 NDX2385847
పపరర: దదవ హరరణణ పరరమ

94-86/250

5782 NDX1767773
పపరర: మణణకసట గగకలల
తసడడ:డ హరర బబబమ గగకలల
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:25
లస: పప

5762 JBV1434059
పపరర: కకసడమక అపసపశశటట

94-86/245

5765 JBV1434125
పపరర: పరపరరరవప అపసపశశటట

94-86/248

5768 NDX1738840
పపరర: అనసరరధ ఆకలరత

94-86/251

భరస : మహనబబబమ ఆకలరత
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:34
లస: ససస స
94-86/253

5771 NDX1183524
పపరర: వవసకటటశసరరర అపసపశశటట

94-86/254

తసడడ:డ తరరమల కకసడయఖ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:34
లస: పప
94-86/256

5774 NDX1951491
పపరర: మహన బబబమ ఆకలరరత

94-86/257

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:42
లస: పప
94-87/1424

5777 NDX0910745
పపరర: మలలర శసరర లఘమవరపప

94-86/259

భరస : ఆసజనవయమలల లఘమవరపప
ఇసటట ననస:21-18-940
వయససస:38
లస: ససస స
94-86/261

తసడడ:డ మమధవ కకషష పరరమ
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:21
లస: ససస స
94-87/748

94-86/242

తసడడ:డ తరరమలయఖ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-937
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ లకకయఖ బబ డనగఅలమ
ఇసటట ననస:21-18-939
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సససగరయఖ లఘమవరపప
ఇసటట ననస:21-18-940
వయససస:43
లస: పప
5781 NDX1284298
పపరర: రరజ రరజరశసరర పసదదళళ

94-86/247

తసడడ:డ రసగయఖ సరధస
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:60
లస: పప
5778 NDX0911040
పపరర: ఆసజనవయమలల లఘమవరపప

5764 NDX0588343
పపరర: వనసకటటశసర రరడడడ గమడదడ టట

5759 NDX1034537
పపరర: చనతకకటటరరడడడ మమలల

భరస : పరపరరరవప అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-937
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలకకసడయఖ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:35
లస: పప
5775 NDX1183516
పపరర: తరరమల కకసడయఖ అపసపశశటట

94-86/244

భరస : వవసకటటశసరరర అపసపసపటట
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరమలకకసడయఖ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:55
లస: ససస స
5772 JBV3253416
పపరర: వనసకటటశసరరరవప అపసపశశటట

5761 JBV1434521
పపరర: లమవణఖ గమడదడటట

94-86/239

తసడడ:డ పపద కకటయఖ మమలల
ఇసటట ననస:21-18-936
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గమడదడటట
ఇసటట ననస:21-18-937
వయససస:45
లస: పప

భరస : తరరమల శకనవరస అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-938
వయససస:24
లస: ససస స
5769 JBV1434109
పపరర: రసగమక అపసపశశటట

94-86/241

భరస : వనసకటటశ రరడడడ గమడదడ టట
ఇసటట ననస:21-18-937
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప అపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-18-937
వయససస:33
లస: పప
5766 NDX1999277
పపరర: తరరమల అమమలఖ అపసపశశటట

5758 NDX1034578
పపరర: సరయకకరణ లసగస

5756 NDX1034685
పపరర: వజయలకడక మమలల

భరస : చనకకటటరరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:21-18-936
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగమమశసరరరవప లసగస
ఇసటట ననస:21-18-936
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప లసగస
ఇసటట ననస:21-18-936
వయససస:56
లస: పప
5763 JBV1434497
పపరర: రరమమరరవప అపసపశశటట

94-86/238

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:21-18-933
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససగమమశసరరరవప లసగస
ఇసటట ననస:21-18-936
వయససస:51
లస: ససస స
5760 NDX0804062
పపరర: ససగమమశసరరరవప లసగస

5755 JBV3254034
పపరర: రరమకకషరషరరవప పపలబసడర

5780 NDX1284280
పపరర: అనసష పసదదళళ

94-87/747

తసడడ:డ రసగ రరడడడ పసదదళళ
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:28
లస: ససస స
94-87/749

5783 NDX0862433
పపరర: ససబబబరరవప కలరరకలల

94-87/750

తలర : సపచదమక కలరరకలల
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:59
లస: పప
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5784 NDX2582195
పపరర: వనసకటబడమ రరడడడ పసదదళర

94-87/1310

తసడడ:డ రరమరరడడడ పసదదళర
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:67
లస: పప

5785 NDX2582237
పపరర: అకయమక పసదదళర

94-87/1311

భరస : వనసకటబడమ రరడడడ పసదదళర
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:60
లస: ససస స

5787 NDX3106010
పపరర: శవ కలమమర పస

94-87/1425

భరస : పపలర యఖ పస
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:69
లస: ససస స

5788 NDX2478949
పపరర: లమవణఖ జమమకల

94-86/263

భరస : శసకరరకవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-18-942
వయససస:47
లస: ససస స

5791 NDX2275436
పపరర: శకనవరసరరవప జమమకల

94-87/1360

తసడడ:డ వనసకటబడమ రరడడడ పసదదళర
ఇసటట ననస:21-18-941
వయససస:35
లస: పప
94-57/652

5789 NDX2275428
పపరర: శవ ననగ వనసకట మహలకడక
జమమకల
భరస : శకనవరసరరవప జమమకలల
ఇసటట ననస:21-18-942
వయససస:41
లస: ససస స

94-86/264

5792 NDX2934750
పపరర: తరరపత రరవప గమరక పసల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జమమకల
ఇసటట ననస:21-18-942
వయససస:20
లస: ససస స

5790 AP151010222143
పపరర: భబగఖలకడక కలల
ర రర కలల
ర రర

5786 NDX2582260
పపరర: రసగ రరడడడ పసదదళర

తసడడ:డ మమతనఖల రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:21-18-942
వయససస:46
లస: పప

94-63/153

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:40
లస: ససస స
3480 NDX1322395
పపరర: చడననతరరడడడ జయ లకకక

94-63/156

94-63/159

94-63/162

94-84/446

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:21-6-199
వయససస:48
లస: ససస స

94-63/160

3487 NDX2913267
పపరర: దసరర రవపననజ

3490 NDX1260876
పపరర: శవ ననగరసదడ రరడడడ

94-63/164

3493 NDX1652644
పపరర: ననగ సతష మమటటల

94-63/920

3496 AP151010204181
పపరర: వనసకట రరవప మటటటల
తసడడ:డ వనసకనత
ఇసటట ననస:21-6-199
వయససస:50
లస: పప

94-63/158

3485 AP151010204309
పపరర: కకటట రరడడడ చడననతరరడడ

94-63/161

3488 NDX1895590
పపరర: చడననత కరశవ రరడడ అపసపరరడడడ

94-84/445

తలర : అసకమక అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:29
లస: పప
94-84/447

3491 NDX2119494
పపరర: ననగలకడక కకటపరటట

94-63/163

తసడడ:డ రరమకకషష ఎస
ఇసటట ననస:21-6-198
వయససస:33
లస: ససస స
94-63/165

తసడడ:డ రరమ కకషష మమటటల
ఇసటట ననస:21-6-198
వయససస:32
లస: పప
94-63/167

3482 AP151010210010
పపరర: అనతపపరష మక చడననతరరడడ

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మమటటల
ఇసటట ననస:21-6-198
వయససస:50
లస: ససస స
3495 AP151010210081
పపరర: పదక మమటటల

3484 NDX0661074
పపరర: శకనవరసరరడడడ చడననతరరడడ

94-63/155

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : ననగ బబబమ రవపననజ
ఇసటట ననస:21-06-197
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : జయ లకడక దదసస
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:29
లస: పప
3492 NDX1652636
పపరర: మలలర శసరర మమటటల

94-63/157

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:62
లస: పప
3489 NDX1895673
పపరర: వనసకటటష దదసస

3481 NDX0660134
పపరర: రరఘవమక చడననతరరడడ

3479 AP151010210161
పపరర: ససతనభవరన చడననతరరడడ

భరస : ఉదయశసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:31
లస: పప
3486 AP151010204099
పపరర: ఉదయ శసకర రరడడడ చడననతరరడడడ

94-63/154

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-197
వయససస:63
లస: ససస స
3483 NDX0660043
పపరర: శకకరసత రరడడడ చడననతరరడడడ

3478 AP151010210160
పపరర: జజఖత చడననతరరడడ

94-85/1272

తసడడ:డ వనసకట రరవప గమరక పసల
ఇసటట ననస:21-18-942 2ND LINE
వయససస:23
లస: పప
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3477 NDX0404616
పపరర: లకకకపడసనత చడననతరరడడ

94-86/262

3494 NDX1520221
పపరర: రరమ కకషష మమటట ల

94-63/166

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-6-198
వయససస:61
లస: పప
94-63/168

3497 AP151010204076
పపరర: రరమమ రరవప మమటట ల

94-63/169

తసడడ:డ వనసకనత
ఇసటట ననస:21-6-199
వయససస:52
లస: పప
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3498 NDX0404673
పపరర: మమధవ మమటట ల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-63/170

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:21-6-200
వయససస:37
లస: ససస స
3501 NDX0407528
పపరర: రమమదదవ తతట

94-63/173

94-63/176

94-63/179

94-63/182

94-63/185

94-63/187

94-63/190

తసడడ:డ శవసతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-6-205
వయససస:31
లస: ససస స

3511 NDX0407478
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

3514 JBV2370385
పపరర: కకటటశసర రరవప మటటట

3517 NDX1123025
పపరర: సససదరర వసగల

3520 NDX0404731
పపరర: ససధనకరరరడడడ వసగల

94-63/193

3523 AP151010204299
పపరర: బబపస రరడడడ వసగల

94-63/183

3526 NDX3013414
పపరర: పప లలరమక పరలపరరస
భరస : ననగశసర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:21-6-206
వయససస:41
లస: ససస స

3506 NDX1482629
పపరర: తనరక సరయ మమటట ట

94-63/178

3509 JBV2370237
పపరర: శకనవరస తదలపప డ లల

94-63/181

3512 AP151010204340
పపరర: లకడకననరరయణ మమటట ట

94-63/184

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:47
లస: పప
94-63/186

3515 NDX1795584
పపరర: గగరర పరరసత వషష
ష మలకల

94-85/41

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:58
లస: ససస స
94-63/188

3518 AP151010210040
పపరర: పదక వసగల

94-63/189

భరస : బబపసరరడద డ
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:53
లస: ససస స
94-63/191

3521 NDX0404764
పపరర: శరఖమసససదరరరడడడ వసగల

94-63/192

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:35
లస: పప
94-63/194

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:62
లస: పప
94-84/1076

94-63/175

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:57
లస: పప
3525 NDX3013984
పపరర: కరసతరరఖ అనతపరరడడడ

94-63/180

తసడడ:డ బబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:27
లస: పప
3522 NDX0404723
పపరర: శవరరరడడడ వసగల

3508 NDX1453216
పపరర: వరససదదవ తడలపప డ లల

3503 AP151010210119
పపరర: వనసకటలకడక మమటట ట

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మమటట ట
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:76
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర రరడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-6-202
వయససస:30
లస: ససస స
3519 NDX1123041
పపరర: పపననతరరడడడ వసగల

94-63/177

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:53
లస: పప
3516 NDX1453208
పపరర: ననగ జజఖత వసగల

3505 AP151010210117
పపరర: సతఖవత మమటట ట

94-63/172

భరస : లకకకననరరయణఅ
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:37
లస: పప
3513 NDX0661165
పపరర: శకనవరసరరవప మమటట ట

94-63/174

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:30
లస: పప
3510 JBV2370401
పపరర: బడహకసరసమ మమటట ట

3502 NDX0404707
పపరర: అనసతలకడక మమటట ట

3500 NDX2241701
పపరర: రరప వరన మమటట ట

భరస : సతష బబబమ మమటట ట
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:71
లస: ససస స
3507 NDX0640185
పపరర: మమటట ట సతష బబబమ

94-63/171

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:21-6-200
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-201
వయససస:35
లస: ససస స
3504 AP151010210080
పపరర: వమల మమటట ట

3499 AP151010210079
పపరర: కకషషకలమమరర మమటటల

3524 NDX3054517
పపరర: భబరత మమకల

94-63/994

భరస : తరరపత రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:21-6-205
వయససస:61
లస: ససస స
94-63/995

3527 NDX3013406
పపరర: అనసష పరలపరరస

94-63/996

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:21-6-206
వయససస:26
లస: ససస స
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3528 NDX3012150
పపరర: శరరద పరలపరరస
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94-63/997

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:21-6-206
వయససస:25
లస: ససస స
3531 NDX1452812
పపరర: జజన వకటర నసతకకయ

94-63/196

94-63/999

Deleted
94-63/198

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:21-6-208
వయససస:36
లస: ససస స
3540 JBV2380418
పపరర: ససజజత కకరరతపరటట

94-63/201

94-63/204

94-63/206

94-84/449

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:21-6-212
వయససస:35
లస: పప

3538 AP151010210321
పపరర: ఆరగగఖస చలకర

3541 NDX1452994
పపరర: వకకటరరయమక కకరరతపరటట

3544 NDX3102845
పపరర: ససరరఖ సరరరకలకరయ

3547 NDX0404897
పపరర: సరగజన ఎస

3550 NDX1893099
పపరర: ననగపడణణత పరలమకకరస ర

94-63/210

3553 NDX0768093
పపరర: జయకలమమరర కనసమమరర

94-63/199

3556 NDX2188754
పపరర: జయ పడతస పరటట
భరస : శకనస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:21-6-213
వయససస:31
లస: ససస స

94-63/922

3536 NDX2241693
పపరర: కరవఖ చలక

94-63/197

3539 AP151010204166
పపరర: బసవయఖ చలకర

94-63/200

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-6-208
వయససస:41
లస: పప
94-63/202

3542 NDX2241776
పపరర: చసదస కకరరతపరటట

94-63/203

తసడడ:డ మజరస కకరరతపరటట
ఇసటట ననస:21-6-209
వయససస:21
లస: పప
94-63/1001

3545 NDX1453018
పపరర: హహమ బసదస మమకకసపపడడ

94-63/205

తసడడ:డ జజన వవససర మమకకసపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-211
వయససస:27
లస: ససస స
94-63/207

3548 NDX0768119
పపరర: జయకలమమర కనసమమరర

94-63/208

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-211
వయససస:50
లస: పప
94-84/450

3551 NDX0522003
పపరర: పడతపరటట వరణణ

94-63/209

భరస : యయషయమ
ఇసటట ననస:21-6-212
వయససస:32
లస: ససస స
94-63/211

భరస : జయకలమమర
ఇసటట ననస:21-6-212
వయససస:49
లస: ససస స
94-63/213

3533 NDX3169786
పపరర: నసతకకయ నరకల దదవ నసతకకయ

తసడడ:డ బసవయఖ చలక
ఇసటట ననస:21-6-208
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నయఖ పరలమకకరస ర
ఇసటట ననస:21-6-211
వయససస:29
లస: పప

భరస : బరరయమ
ఇసటట ననస:21-6-212
వయససస:36
లస: ససస స
3555 JBV2370773
పపరర: యయశయఖ పడటట పరడడ

తసడడ:డ ససజవ నసతకకయ
ఇసటట ననస:21-6-207
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జజన వనససర
ఇసటట ననస:21-6-211
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నయఖ పరలమకకరస ర
ఇసటట ననస:21-6-211
వయససస:26
లస: ససస స
3552 NDX0028175
పపరర: వకకటరరయమ వరసర

94-63/1000

తసడడ:డ పసచచయఖ సరరరకలకరయ
ఇసటట ననస:21-6-209
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన వనససర మమకకసపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-211
వయససస:29
లస: ససస స
3549 NDX2145374
పపరర: వనసకట ననగపడథసఖష పరలమకకరస ర

3535 NDX3071149
పపరర: కరజయమ వరతసలఖ నసతకకయ

94-63/195

భరస : నసతకకయ ససజవ ససజవ
ఇసటట ననస:21-06-207
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కకరరతపరటట
ఇసటట ననస:21-6-209
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మబమ
ఇసటట ననస:21-6-209
వయససస:52
లస: పప
3546 NDX1453034
పపరర: సపమఖ మమకకసపపడడ

94-63/921

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:21-6-208
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మజరస
ఇసటట ననస:21-6-209
వయససస:36
లస: ససస స
3543 AP151010204020
పపరర: పడకరశస కకరరనపరటట

3532 NDX3081775
పపరర: నరకలదదవ నసతకకయ

3530 AP151010210154
పపరర: వజయశరగమణమక నసతకకయ

భరస : మననహరస
ఇసటట ననస:21-6-207
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ససజవ నసతకకయ
ఇసటట ననస:21-06-207
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ నసతకకయ
ఇసటట ననస:21-6-207
వయససస:22
లస: ససస స
3537 JBV2380442
పపరర: శశగలజ చలక

94-63/998

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:21-6-206
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ
ఇసటట ననస:21-6-207
వయససస:26
లస: పప
3534 NDX3210721
పపరర: కరజయమ వరతసలఖ నసతకకయ

3529 NDX2884385
పపరర: మమరళ కకషష పరలపరరస

3554 AP151010210232
పపరర: యయసమక పడతసపరటట

94-63/212

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:21-6-212
వయససస:61
లస: ససస స
94-63/214

3557 NDX0661207
పపరర: రతతకలమమరర పడతసపరటట

94-63/215

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:21-6-213
వయససస:33
లస: ససస స
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పపరర: రరహహలమక పడతసపరటట�
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94-63/216

భరస : యయసస�
ఇసటట ననస:21-6-213
వయససస:48
లస: ససస స
3561 NDX1556606
పపరర: ధనలకడక పడతసపరటట

94-84/451

94-63/219

94-63/222

94-63/225

94-63/228

94-84/453

95-63/53

భరస : ఆరరననల�
ఇసటట ననస:21-6-219
వయససస:32
లస: ససస స

3571 NDX0661199
పపరర: పడశరసత కర

3574 NDX1834614
పపరర: వనసకటటశసరరర కకడవత

3577 AP151010210239
పపరర: సలలమ కకడవటట

3580 NDX1453117
పపరర: అరరణన కకరరటట పరటట

94-63/235

3583 NDX0660100
పపరర: గరరరబబబమ కకరరటటపరటట

94-63/226

3586 AP151010210213
పపరర: శవమక కలచపపడడ�
భరస : శవననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-219
వయససస:58
లస: ససస స

3566 NDX1258706
పపరర: హరరద పడతసపరటట

94-63/221

3569 NDX2105238
పపరర: పడవణ కకడవత

94-63/224

3572 NDX1453067
పపరర: నరకల కకసడవటట

94-63/227

భరస : పడభబకర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:45
లస: ససస స
94-63/229

3575 AP151010204044
పపరర: పడభబకర రరవప కకడవటట

94-63/230

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:60
లస: పప
94-63/231

3578 AP151010204116
పపరర: పడసరద కకడవటట�

94-63/232

తసడడ:డ ననగరసదడస�
ఇసటట ననస:21-6-217
వయససస:42
లస: పప
94-63/233

3581 NDX0404905
పపరర: మమరర కకరరటటపరటట

94-63/234

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:21-6-218
వయససస:34
లస: ససస స
94-63/236

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:21-6-218
వయససస:32
లస: పప
94-63/238

94-62/30

తలర : నరకల కకడవత
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజసఫ తసబ కకరరటట పరటట
ఇసటట ననస:21-6-218
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరరరజ
ఇసటట ననస:21-6-218
వయససస:58
లస: ససస స
3585 NDX0404921
పపరర: ఉషర రరణణ� కలచపపడడ�

94-63/223

భరస : ననగరసదడస
ఇసటట ననస:21-6-217
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడఎస కకడవటట
ఇసటట ననస:21-6-217
వయససస:32
లస: ససస స
3582 AP151010210193
పపరర: ననగమణణ కకరరటటపరటట

3568 AP151010204354
పపరర: వరరవవసదడకలమమర పడతసపరటట

3563 NDX1929340
పపరర: పదక శశగలజ పపవరసడ

తసడడ:డ వర రవసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:21-6-214
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకడవత
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకడవటట
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:24
లస: ససస స
3579 SQX1830348
పపరర: పదకలత కకడవటట

94-63/220

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర వపనతస
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:46
లస: ససస స
3576 NDX1471176
పపరర: మహహత కకడవటట

3565 AP151010210238
పపరర: శరసతకలమమరర పడతసపరటట

94-63/218

భరస : ఉపపసదర గమపరస పపవరసడ
ఇసటట ననస:21-6-214
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:21-6-214
వయససస:52
లస: పప

తలర : నరకల కకడవత
ఇసటట ననస:21-6-215
వయససస:30
లస: ససస స
3573 NDX2117118
పపరర: పపడమ కలమమరర వపనతస

94-84/452

భరస : రవసదడకలమమర
ఇసటట ననస:21-6-214
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడకలమమర
ఇసటట ననస:21-6-214
వయససస:32
లస: పప
3570 NDX2076520
పపరర: పపడమ కకడవత

3562 NDX1556622
పపరర: సరగరర పడతసపరటట

3560 AP151010204375
పపరర: శకనవరస రరవప పడతసపరటట

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:21-6-213
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:21-6-213
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వర రరససదడ కలమమర పడతపత
ఇసటట ననస:21-6-214
వయససస:28
లస: ససస స
3567 NDX0031906
పపరర: నవన నశచల పతస పరటట

94-63/217

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:21-6-213
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:21-6-213
వయససస:26
లస: ససస స
3564 NDX1878026
పపరర: హరరక పడతపత

3559 AP151010204107
పపరర: వరయఖ పడతసపరటట

3584 JBV2370708
పపరర: జజసఫ తనసబ� కకరరటపరటట�

94-63/237

తసడడ:డ వరరరజ� �
ఇసటట ననస:21-6-218
వయససస:34
లస: పప
94-63/239

3587 NDX3115136
పపరర: రరజరశ కలచపపడడ

94-63/1002

తసడడ:డ శవ ననగరశసర రరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-219
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: జజఖత కకరరటటపరటట
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94-63/240

భరస : నలమసబరస
ఇసటట ననస:21-6-220
వయససస:31
లస: ససస స
3591 NDX0031948
పపరర: నలమసబరస కకరరటటపరటట

94-63/243

94-63/1003

94-63/248

94-63/251

94-63/254

94-63/257

94-63/260

భరస : మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:50
లస: ససస స

3601 NDX1910059
పపరర: అజయ కలమమర కనసమమరర

3604 NDX0768101
పపరర: ఆనసద బబబమ కనసమమరర

3607 NDX0768135
పపరర: పడభబకరరరవప కనసమమరర

3610 NDX1916255
పపరర: అనసష కకరరతపరటట

94-63/263

3613 JBV2380319
పపరర: రరణణ కకరరటటపరటట

94-63/252

3616 NDX2241651
పపరర: కరలలబమ కకరరటటపరటట
తసడడ:డ మలలర శసర రరవప కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:23
లస: పప

3596 NDX0661173
పపరర: రవకలమమర కకరరటపరటట

94-63/247

3599 NDX0832865
పపరర: ధనలకడక రరదడపప గమ

94-63/250

3602 NDX0920207
పపరర: కనసమమరర పడమద బబబమ

94-63/253

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:29
లస: పప
94-63/255

3605 NDX1452838
పపరర: మరరయ దనసస ఇనకకలలర

94-63/256

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఇనకకలలర
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:32
లస: పప
94-63/258

3608 NDX1916180
పపరర: హహమ లత కకరరతపరటట

94-63/259

తసడడ:డ మలలర ససర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:26
లస: ససస స
94-63/261

3611 NDX0640383
పపరర: ససరష లత కకరరటటపరటట

94-63/262

తసడడ:డ మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:34
లస: ససస స
94-63/264

భరస : యయరయఖ
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:39
లస: ససస స
94-63/266

94-63/245

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:36
లస: ససస స
3615 NDX0640367
పపరర: శశరరలల కకరరటటపరటట

94-63/249

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:59
లస: పప

భరస : పసటర పరల కకరరటటపరడడ
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:28
లస: ససస స
3612 NDX0832550
పపరర: అనత కకరరటటపరటట

3598 NDX0768127
పపరర: పడసనత కలమమరర కనసమమరర

3593 JBV2370732
పపరర: జజసఫ� కకరరటటపరటట�

తసడడ:డ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:21-6-221
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:50
లస: పప
3609 NDX1453158
పపరర: జజఖత కకరరటటపరడడ

94-63/246

తసడడ:డ జయ కలమమర కనసమమరర
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:30
లస: పప
3606 NDX0832683
పపరర: రరదనడపప గమ పపరయఖ

3595 NDX0404947
పపరర: పదక కకరరటటపరటట

94-63/242

తసడడ:డ సబబససటన� �
ఇసటట ననస:21-6-220
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరవపరరవప
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:52
లస: ససస స
3603 NDX0768077
పపరర: అరరణ బబబమ కనసమమరర

94-63/244

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:21-6-221
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మరరయ దనసస కలసపరటట
ఇసటట ననస:21-6-222
వయససస:28
లస: ససస స
3600 NDX0768069
పపరర: రతతకలమమరర కనసమమరర�

3592 NDX1629494
పపరర: ససవర కకటటశసర రరవప ఎరరగమల

3590 NDX1258912
పపరర: జజసపప తసబ కకరరటటపత

తసడడ:డ సబబసట పసన
ఇసటట ననస:21-6-220
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఎరరగమల
ఇసటట ననస:21-6-220
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజసఫ తసబ కకరరతపటట
ఇసటట ననస:21-6-220
వయససస:20
లస: ససస స
3597 NDX1453059
పపరర: యయసస మరరయమక ఇసకకలలర

94-63/241

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:21-6-220
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సబబససటయన
ఇసటట ననస:21-6-220
వయససస:33
లస: పప
3594 NDX3065604
పపరర: ససధనరరణణ కకరతపటట

3589 JBV2380541
పపరర: ససవరరస కకరరటటపరటట

3614 AP151010210176
పపరర: ఎసపస రర కకరరటటపరటట

94-63/265

భరస : యయససపరదస
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:46
లస: ససస స
94-63/267

3617 NDX0640102
పపరర: పసటరరపల కకరరటపరటట

94-63/268

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:35
లస: పప
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3618 AP151010204136
పపరర: దదవయఖ కకరరటపరటట

94-63/269

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:44
లస: పప
3621 AP151010204274
పపరర: మలర శసరరరవప కకరరటటపరటట

94-63/272

94-63/1004

94-63/277

94-63/280

94-63/918

94-63/282

94-63/285

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:33
లస: పప

3631 NDX2706364
పపరర: పదక శక సరరరకలకరయ

3634 NDX3155595
పపరర: రజఖలకడక మకరరవరరపప

3637 AP151010210259
పపరర: శరరమక కళళరవరపప

3640 AP151010204105
పపరర: రరజరష కలమమర కళళరవరపప

94-63/287

3643 AP151010210267
పపరర: లకకక కలసదదటట�

94-63/854

3646 NDX0458190
పపరర: శకనస� బబలరసటట�
తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:41
లస: పప

3626 NDX2014892
పపరర: ననగ మణణ గగగరనవన

94-63/276

3629 NDX1123009
పపరర: శకకరసత సరరరకలకయ

94-63/279

3632 AP151010210223
పపరర: శశరమక కళళరవరపప

94-63/281

భరస : చనతపప
ఇసటట ననస:21-6-226
వయససస:68
లస: ససస స
94-63/1005

3635 NDX3077740
పపరర: శరలన కలలలవరపప

94-63/1006

భరస : వననద కలమమర కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-6-226/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-63/283

3638 NDX1259100
పపరర: ససదదప కళళరవరపప

94-63/284

తసడడ:డ వవణమ గగపరల
ఇసటట ననస:21-6-227
వయససస:27
లస: పప
94-63/286

3641 NDX2124725
పపరర: నవఖ యసరరపప

94-84/454

తసడడ:డ బబబమ యసరరపప
ఇసటట ననస:21-6-228
వయససస:63
లస: ససస స
94-63/288

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:42
లస: ససస స
94-63/290

94-63/274

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:21-6-225
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-227
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:31
లస: ససస స
3645 NDX0031880
పపరర: బబజ� కసదదటట�

94-63/278

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-6-227
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కలలర వరపప
ఇసటట ననస:21-6-227
వయససస:32
లస: పప
3642 NDX0660076
పపరర: రరజఖలకడక� కలసదదటట�

3628 NDX2015080
పపరర: పకథదస గగగరనవన

3623 AP151010204153
పపరర: బమచచయఖ సరరరకలకయ

భరస : సతష
ఇసటట ననస:21-6-225
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జజకబ మలర వరపప
ఇసటట ననస:21-6-226
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:21-6-227
వయససస:35
లస: ససస స
3639 NDX0057141
పపరర: వననద కలమమర కలలర వరపప

94-63/275

భరస : శకకరసత సరరరకలకరయ
ఇసటట ననస:21-6-225
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ మలర వరపప
ఇసటట ననస:21/6/226
వయససస:39
లస: పప
3636 NDX0404970
పపరర: వనజజకడ కళళళరపప

3625 NDX1123017
పపరర: శరసత సరరరకలకయ

94-63/271

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-6-224
వయససస:45
లస: పప

తలర : ననగ మణణ
ఇసటట ననస:21-6-225
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-6-225
వయససస:52
లస: పప
3633 NDX3155108
పపరర: జజకబ మలర వరపప

94-63/273

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:21-6-225
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:21-6-225
వయససస:48
లస: ససస స
3630 NDX0660118
పపరర: ఆనసద రరవప సరరరకలకయ

3622 JBV2380434
పపరర: భబగఖలకడక సరరరకలకయ� �

3620 JBV2370625
పపరర: మమరయఖ� కకరరటపరటట�

తసడడ:డ అదకమరరవప� �
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:55
లస: పప

భరస : బమచచయఖ� �
ఇసటట ననస:21-6-224
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బమచచయఖ సరరరకలకరయ
ఇసటట ననస:21-6-224
వయససస:19
లస: ససస స
3627 AP151010210211
పపరర: మమరర సరరరకలకయ

94-63/270

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:21-6-223
వయససస:58
లస: పప
3624 NDX3174299
పపరర: ససరరఖ సరరరకలకరయ

3619 AP151010204090
పపరర: యయససపరదస కకరరటపరటట

3644 AP151010210351
పపరర: రమణ కలసదదటట�

94-63/289

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:42
లస: ససస స
94-63/291

3647 NDX0028233
పపరర: శకనస కలసదదటట�

94-63/292

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:45
లస: పప
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94-63/1007

తసడడ:డ శకనస కలసదదటట
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:22
లస: పప
3651 NDX0405803
పపరర: పడదదప తనయ

94-63/293

94-63/296

94-63/857

94-63/297

94-63/300

94-84/458

94-63/304

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:63
లస: ససస స

3661 NDX1661298
పపరర: కకరరనతసర బబగస షపక

3664 NDX1661264
పపరర: ససభబన షపక

3667 NDX0405845
పపరర: మసరసనమక షపక�

3670 NDX1993329
పపరర: ససబబబరరవప తరరమలశశటట

94-84/460

3673 NDX0570036
పపరర: వజయలకడక ససరరగరరర

94-63/298

3676 AP151010204315
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:52
లస: పప

3656 NDX2574069
పపరర: వనసకటటశసరరర రరడడడ

94-63/856

3659 NDX1746710
పపరర: హహమ ననగ సససదరర గగవసదస

94-84/456

3662 NDX1482512
పపరర: కమల హసన షపక

94-63/299

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-6-232
వయససస:33
లస: పప
94-63/301

3665 NDX1508946
పపరర: జజనబరరల షపక

94-84/457

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-6-232
వయససస:35
లస: ససస స
94-63/302

3668 NDX0405837
పపరర: అలలర మక షపక�

94-63/303

భరస : పసరరసహహబ�
ఇసటట ననస:21-6-233
వయససస:75
లస: ససస స
94-84/459

3671 NDX3083235
పపరర: శకవరస రరవప గటటట

94-84/1077

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గటటట
ఇసటట ననస:21-6-233
వయససస:54
లస: పప
94-84/461

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:21-6-236
వయససస:39
లస: ససస స
94-63/307

94-63/295

భరస : యమదగరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-6-233
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-235
వయససస:41
లస: ససస స
3675 AP151010210158
పపరర: మణణమక తడననల

94-84/455

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:21-6-233
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-6-233
వయససస:34
లస: పప
3672 NDX1556648
పపరర: మలలర శసరర వనలరసకక

3658 NDX1741819
పపరర: ననగ దమయసత గగవసద

3653 NDX1834523
పపరర: ససవర కలమమర గగవసదస

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దనదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-6-232
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-6-232
వయససస:37
లస: పప
3669 JBV2370310
పపరర: ససరరష ససరరగరరర

94-63/855

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-6-232
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:21-6-232
వయససస:54
లస: పప
3666 NDX1508938
పపరర: మహహబబ బబషర షపక

3655 NDX2573749
పపరర: మసగమక రరడడడ

94-63/1009

తసడడ:డ యమదగరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవపడసరద గగవసద
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సపచదసలల
ఇసటట ననస:21-6-232
వయససస:47
లస: ససస స
3663 AP151010204183
పపరర: సపచదసలలషపక�

94-63/294

భరస : నరసససహరరవప రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:33
లస: ససస స
3660 AP151010210064
పపరర: తడచరరతషర షపక

3652 NDX0405829
పపరర: వనసకట శవ పడతనప తనయ

3650 NDX2975969
పపరర: వనజ జజనతకలటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-229/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:71
లస: పప
3657 NDX2573590
పపరర: పరరసత రరడడడ

94-63/1008

భరస : రరసబబమ కలసదదటట
ఇసటట ననస:21-6-229
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:21-6-231
వయససస:32
లస: పప
3654 NDX1834515
పపరర: యమదగరరర గగవసదస

3649 NDX3013018
పపరర: శరకవణణ కలసదదటట

3674 AP151010210330
పపరర: జజన బ షపక

94-63/306

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:51
లస: ససస స
94-63/308

3677 NDX1244730
పపరర: షకకలమ షపక

94-84/462

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:31
లస: ససస స
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3678 NDX0930834
పపరర: గగళళ కనకమహలకడక�

94-84/463

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:35
లస: ససస స
3681 NDX3082591
పపరర: షమమమన షపక

94-84/1079

94-84/467

94-63/309

94-63/312

94-63/315

94-84/470

94-63/317

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:62
లస: పప

3691 NDX1334200
పపరర: సససహచలస రరవలవలస

3694 NDX0257337
పపరర: కకటటశసరర ససకలరర

3697 NDX2561736
పపరర: సరసబశవరరవప నసదసరరపరటట

3700 AP151010210074
పపరర: సరవతడ తనయ

94-63/320

3703 NDX0405886
పపరర: వనసకటరమణ సససకర

94-63/313

3706 NDX0405894
పపరర: ససతన అననతస
భరస : మమదవరరవప
ఇసటట ననస:21-6-242
వయససస:35
లస: ససస స

3686 SQX1830322
పపరర: శకలసతల బవరర

95-63/54

3689 NDX0582510
పపరర: అనతపపరష ససకలరర

94-63/311

3692 NDX0581058
పపరర: ఓబయఖ ససకలరర

94-63/314

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:37
లస: పప
94-84/468

3695 NDX1993550
పపరర: గగపస తయఖ

94-84/469

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:23
లస: పప
94-84/899

3698 NDX0406942
పపరర: మహలకకమక తనయ

94-63/316

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:36
లస: ససస స
94-63/318

3701 AP151010210288
పపరర: మసగమక తనయ

94-63/319

భరస : జయబబబమ
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:53
లస: ససస స
94-63/321

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:42
లస: పప
94-63/323

94-84/466

భరస : ఓబయఖ
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:32
లస: పప
3705 AP151010204121
పపరర: మహనరరవప తనయ

94-63/310

తసడడ:డ వననకత సరసమ నసదసరరపరటట
ఇసటట ననస:21-6-239/4
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:46
లస: ససస స
3702 NDX0832170
పపరర: కకటటశసర రరవప టట

3688 NDX0405860
పపరర: లకడక బవరర

3683 NDX1790782
పపరర: నరరశ భవరర

తసడడ:డ ననగయఖ బవరర
ఇసటట ననస:21-6-238
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:43
లస: పప
3699 AP151010210276
పపరర: శవమకలకడక శశటట

94-84/1080

తసడడ:డ చననతడడ
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ భవరర
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:46
లస: పప
3696 NDX1556598
పపరర: శకనస ససకలరర

3685 NDX3058401
పపరర: నరకల రవలవరరసర

94-84/1078

తసడడ:డ ననగయఖ బబవరరర
ఇసటట ననస:21-6-238
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చననతడడ
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:32
లస: పప
3693 NDX0405878
పపరర: ననగయఖ భవరర

94-84/465

భరస : లకకణ రరవప రవలవరరసర
ఇసటట ననస:21-6-238
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ బవరర
ఇసటట ననస:21-6-239
వయససస:21
లస: ససస స
3690 NDX1334192
పపరర: లకకణ రరవప రరవలవలస

3682 NDX1993451
పపరర: గగరర రరవపలవలస

3680 NDX3080587
పపరర: శలమర షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:34
లస: పప

భరస : సససహచలస రరవపలవలస
ఇసటట ననస:21-6-238
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమనసదస తడననల
ఇసటట ననస:21-6-238
వయససస:77
లస: పప
3687 NDX2498350
పపరర: శకలసతల బవరర

94-84/464

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:35
లస: పప

భరస : శలమర షపక
ఇసటట ననస:21-6-237
వయససస:30
లస: ససస స
3684 NDX1993402
పపరర: ననగభమషణస తడననల

3679 NDX0929125
పపరర: గగళర వనసకట ననరరయణ� golla

3704 AP151010204055
పపరర: రరమసరసమ నలస

94-63/322

తసడడ:డ పపరరమమళళసరసమ
ఇసటట ననస:21-6-240
వయససస:44
లస: పప
94-63/324

3707 AP151010210114
పపరర: జయమక అననతస

94-63/325

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-242
వయససస:63
లస: ససస స

Page 89 of 353

3708 NDX3081593
పపరర: గరయతడ అననతస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-63/1010

తసడడ:డ మమధవరరవప అననతస
ఇసటట ననస:21-6-242
వయససస:20
లస: ససస స
3711 NDX2997013
పపరర: ననగ రరజ తరరమలశశటట

94-63/1013

94-63/327

94-63/330

94-63/333

94-63/336

94-63/339

94-63/342

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-6-252
వయససస:33
లస: పప

3721 AP151010204175
పపరర: శకనవరసరరవప

3724 NDX0357533
పపరర: కకటట వర శరక అసదడల

3727 NDX0940817
పపరర: వరలకడక యయచసరర

3730 NDX0923284
పపరర: శకనవరసరరవప యయచసరర

94-63/345

3733 NDX2711570
పపరర: ససలలమన షపక

94-63/334

3736 JBV2380079
పపరర: కసస
స రర గమసడన
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-6-252
వయససస:47
లస: ససస స

3716 NDX0357418
పపరర: కమల శక అసదడల

94-63/329

3719 AP151010210145
పపరర: ననగరసదడస ససరరగరరర

94-63/332

3722 JBV2370104
పపరర: గణణశ బబబమ అసదడల

94-63/335

తసడడ:డ కకటటవరశరక
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:43
లస: పప
94-63/337

3725 NDX0407122
పపరర: ససతలత గమసడన

94-63/338

భరస : రరమలకకయఖ
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:22
లస: ససస స
94-63/340

3728 NDX1334218
పపరర: సరయ ససదదప కలమమర
యయచసరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:26
లస: పప

94-63/341

94-63/343

3731 NDX0407171
పపరర: రరమలషకయఖ గమసడన

94-63/344

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:49
లస: పప
94-63/858

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:18
లస: పప
94-56/730

94-63/326

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:52
లస: పప
3735 NDX2981041
పపరర: కకటటశసర రరవప గమసడ

94-63/331

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:34
లస: పప
3732 JBV2370823
పపరర: వనసకయఖ యయచసరర

3718 NDX0357574
పపరర: ననగమమసబ అసదడల

3713 NDX2403608
పపరర: ససరఖననరరయణమక గగరరర

తసడడ:డ కకటట వర శరక
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:39
లస: ససస స
3729 NDX0360438
పపరర: పడవణ కలమమర మమచసరర

94-63/328

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ తనసతరర
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:52
లస: పప
3726 NDX0405910
పపరర: పపషపలత యయచసరర

3715 NDX0582700
పపరర: పసడయదరరన శరరగరరర

94-63/1012

భరస : కకషష గగరరర
ఇసటట ననస:21-6-246
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటవరశరక
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:35
లస: పప
3723 AP151010204323
పపరర: మసరసన చలకపరటట

94-63/1014

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:21-6-249
వయససస:48
లస: ససస స
3720 NDX0405852
పపరర: శలమర షపక

3712 NDX2997047
పపరర: ననగరసదడ రరవప తరరమల

3710 NDX2997039
పపరర: శవమక తరరమలశశటట

భరస : ససతడచయమ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-6-244
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:21-6-244
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగరరర
ఇసటట ననస:21-6-246
వయససస:36
లస: పప
3717 AP151010210067
పపరర: మసరసనమక చలకపరటట

94-63/1011

తసడడ:డ ననరరయణ శశటట
ఇసటట ననస:21-6-244
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శతయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-6-244
వయససస:39
లస: పప
3714 NDX2403590
పపరర: కకషష గగరరర

3709 NDX2997021
పపరర: తరరమల శశటట ససతయఖ

3734 NDX1556549
పపరర: వరరసజనవయమలల ననళస

94-84/471

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-6-251
వయససస:52
లస: పప
94-63/346

3737 JBV2370013
పపరర: సతఖననరరయణ గమసడన

94-63/347

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-6-252
వయససస:57
లస: పప
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3738 NDX0712695
పపరర: యసడడ తనసజజ
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94-84/472

భరస : మమసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:21-6-253
వయససస:40
లస: ససస స
3741 AP151010216626
పపరర: మసరసన బ షపక

94-84/475

94-84/478

94-84/480

భరస : కకషష కపసలవరయ
ఇసటట ననస:21-6-254
వయససస:33
లస: ససస స
3750 NDX1244870
పపరర: పదకజ మలలర ల
తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:21-6-255
వయససస:40
లస: ససస స
3753 NDX1345826
పపరర: మణణ మసజరర ననయసటట

94-84/486

94-63/1016

94-63/1019

తసడడ:డ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:21-6-258
వయససస:45
లస: పప

3748 AP151010213785
పపరర: అబమదల సతనసర షపక�

94-84/481

94-63/350

94-84/484

తలర : ఈశసరమక కకలమర
ఇసటట ననస:21-6-258
వయససస:38
లస: పప
94-84/489

3746 NDX1011816
పపరర: నసరర షపక

3749 NDX1244805
పపరర: శకలతన భబపటర

94-84/482

3752 NDX1244854
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర ల

94-84/487

94-84/485

3755 NDX3030137
పపరర: సససదరరరమ రరవప రరమరరజ

94-63/1015

భసధసవప: లకడక దదవ రరమరరజ
ఇసటట ననస:21-6-257
వయససస:85
లస: పప
94-63/1017

3758 NDX3070802
పపరర: జజన కరననతడడ గమజరరరరరమమదద

94-63/1018

తసడడ:డ జజన జయరరవప
ఇసటట ననస:21-6-257
వయససస:49
లస: పప
94-93/1530

3761 NDX2255321
పపరర: భవఖ కసజల

94-63/349

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-6-258
వయససస:21
లస: ససస స
94-63/351

3764 NDX0257444
పపరర: ధనలకడక� పసరరగరరర�

94-84/488

భరస : పడసనతకలమమర�
ఇసటట ననస:21-6-258
వయససస:40
లస: ససస స

94-88/281 3767 NDX0583476
3766 AP151010237251
పపరర: యలర మసద బబ లమరపలర � బబ లమరపలర
పపరర: ససతనరరమమలల చడలర ల

తసడడ:డ రతయఖ బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:21-6-258
వయససస:81
లస: పప

94-84/479

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:21-6-255
వయససస:35
లస: పప

3754 NDX1345818
పపరర: ననగరశసర రరవప ననయసటట

3763 NDX2295954
పపరర: రమమశ కకలమర

94-84/477

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-255
వయససస:32
లస: ససస స

3751 NDX1244839
పపరర: కకషషకలమమరర మలలర ల

3760 NDX2856870
పపరర: లకడక దదవ కకసడడ

3743 NDX0712661
పపరర: మమసస ఫర మహమకద

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:21-6-254
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సససదరర రరమమ రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:21-6-257
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమశ కకలమర
ఇసటట ననస:21-6-258
వయససస:33
లస: ససస స
3765 AP151010213136
పపరర: పడసనతకలమమర శరరగరరర

94-63/348

తసడడ:డ శరమమఖయయల నననతపరగ
ఇసటట ననస:21-6-257
వయససస:70
లస: పప

భరస : జజన కరననతడడ
ఇసటట ననస:21-6-257
వయససస:42
లస: ససస స
3762 NDX2295947
పపరర: జజఖత కకలమర

3745 NDX1380724
పపరర: శకనవరస యమదసకలల కకషష
కపసలవరయ
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప కపసలవరయ
ఇసటట ననస:21-6-254
వయససస:35
లస: పప

3757 NDX2997815
పపరర: జయ పరల నననతపరగ

94-84/474

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:21-6-253
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:21-6-256
వయససస:48
లస: పప

భరస : జయ పరల నననతపరగ
ఇసటట ననస:21-6-257
వయససస:77
లస: ససస స
3759 NDX3189305
పపరర: రరజ శక గమజరరరరరమమదద

94-84/476

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:21-6-255
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-256
వయససస:38
లస: ససస స
3756 NDX3008034
పపరర: ససశల మమలలపర

3742 AP151010213179
పపరర: అబమదల సతనసర షపక

తసడడ:డ అబమదల గన�
ఇసటట ననస:21-6-254
వయససస:47
లస: పప
94-84/483

3740 NDX0257378
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:21-6-253
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:21-6-253
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసతరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-6-253
వయససస:59
లస: పప
3747 NDX1993899
పపరర: పడతమ కలమమరర కపసలవరయ

94-84/473

భరస : వరరసజనవయమలల బబ ళళ
ఇసటట ననస:21-6-253
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అబమదల గన
ఇసటట ననస:21-6-253
వయససస:62
లస: ససస స
3744 NDX1556531
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

3739 NDX2175033
పపరర: అనసత లకడక బబ ళళ

94-63/352

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:50
లస: ససస స
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3768 NDX0580977
పపరర: అచచయఖ చడలర ల
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94-63/353

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:51
లస: పప

3769 NDX1180280
పపరర: బబల మమనసకకరస ర గగవసదస

తసడడ:డ అసథథన
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:28
లస: ససస స

3771 NDX0613240
పపరర: లల కరళస�

94-84/492

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:34
లస: ససస స

3772 AP151010216016
పపరర: లత జ�

94-84/495

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:45
లస: పప

3775 AP151010213170
పపరర: అసతతన గగవసదస

94-84/498

భరస : ఫసరగజ
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:41
లస: ససస స

3778 NDX0626044
పపరర: ననగలకడక ఆతషకలరర

94-84/501

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:58
లస: ససస స

3781 NDX2190262
పపరర: సర తదజ వపర

తసడడ:డ వ ఎన రవ కలమమర అతషకలరర
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:24
లస: పప
94-84/507

94-84/510

3790 AP151010213565
పపరర: వనసకటససబబబరరవప ఊర�

94-63/1020

3793 NDX2978443
పపరర: ససబబయమక ఊర

94-84/502

94-84/505

భరస : పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:21-6-262
వయససస:60
లస: ససస స

94-84/497

3779 NDX1244896
పపరర: లకకకకలమమరర ననళస

94-84/500

3782 NDX1877846
పపరర: ననగమర మరరవల షపక

94-84/503

3785 NDX1180934
పపరర: కకషష కకశశర V

94-84/506

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:30
లస: పప
94-84/508

3788 NDX1244979
పపరర: చసదడశశఖర ననళస

94-84/509

తసడడ:డ సప మమశసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:59
లస: పప
94-84/511

3791 AP151010213566
పపరర: శవపడసరద ఊర�

94-84/512

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-6-261
వయససస:55
లస: పప
94-63/1021

Deleted

3796 AP151010216971
పపరర: ననగరశసరమక లలడర�

3776 NDX1742007
పపరర: శశరరయఖ గగవసదస

తసడడ:డ ఫసరగజ
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-6-262
వయససస:48
లస: ససస స
94-84/514

94-84/494

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-6-261
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-6-262
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవబబబమ�
ఇసటట ననస:21-6-262
వయససస:54
లస: ససస స

94-84/499

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-6-261
వయససస:49
లస: పప

3795 AP151010216351
పపరర: శవపరరసత గణపత�

3787 NDX0932525
పపరర: ఆతషకలరర వ ఎన రవకలమమర

3773 NDX0612267
పపరర: ససరరష� కరళస�

తసడడ:డ మరరయనత గగవసదస
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:30
లస: పప

3792 NDX2995181
పపరర: ససబబబయమక ఊర

94-84/496

తసడడ:డ ససబబబరరవప వపర
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:23
లస: పప

94-84/504 3784 NDX1180967
3783 NDX1901488
పపరర: వనసకట ననగ శకకరసత అతషకలరర
పపరర: ససతతష కలమమర ననళస

94-84/491

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:40
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:21-6-260
వయససస:45
లస: ససస స

3780 NDX1180298
పపరర: రరమ ససబబమమక V

3789 AP151010213594
పపరర: మమరళకకకషష ఊర�

94-84/493

తసడడ:డ మరరయనత గగవసదస
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:54
లస: పప

3777 NDX1180272
పపరర: ససబబన బ షపక

3770 NDX1900621
పపరర: మమరర ససజజత గగవసదస

తసడడ:డ శశరరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసధథన�
ఇసటట ననస:21-6-259
వయససస:48
లస: ససస స

3774 NDX1181031
పపరర: ఫసరగజ షపక

3786 NDX1244953
పపరర: వవసకటరరజ కకరణ ననళస

94-84/490

94-84/515

3794 NDX1993618
పపరర: భబగఖ లకడక తదడర

94-84/513

భరస : వననకత సరయ రరస తదడర
ఇసటట ననస:21-6-262
వయససస:35
లస: ససస స
3797 AP151010213929
పపరర: సరయరరస తడడర

94-84/516

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:21-6-262
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: సరయ లలత బబ ళళ
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94-84/517

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల బబ ళళ
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:31
లస: ససస స
3801 NDX1556481
పపరర: శవ వనసకట మణణకసఠ ససకర

94-84/520

94-84/523

94-84/526

94-84/529

94-84/532

94-84/535

94-84/538

తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:42
లస: పప

3811 NDX0175414
పపరర: తషలసస� కటకసశశటట �

3814 NDX0360396
పపరర: సరసబబడజఖస కటకసశశటట �

3817 NDX2190288
పపరర: రతత కలమమరర మమగమలలరర

3820 NDX0257741
పపరర: భవరన కణతస�

94-84/541

3823 NDX1888546
పపరర: వనయ బబబమ మసడదల

94-84/530

3826 NDX2715373
పపరర: ఇశరక అహకద షపక
తసడడ:డ ఖమదరమసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:23
లస: పప

3806 NDX0375782
పపరర: శవ హరర పడసరద రరవప ససక

94-84/525

3809 NDX0772467
పపరర: సరసబశవరరవప మమడడశశటట �

94-84/528

3812 AP151010216144
పపరర: కకటటశసరమక కటకసశశటట �

94-84/531

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:21-6-267
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/533

3815 NDX0174912
పపరర: ససరరజఖస� కటకసశశటట �

94-84/534

భరస : మలర కరరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:21-6-268
వయససస:76
లస: ససస స
94-84/536

94-84/537
3818 NDX2190270
పపరర: హరర పడసరద రరవప మమగమలలరర

తసడడ:డ అసజనవయమలల మమగమలలరర
ఇసటట ననస:21-6-269
వయససస:65
లస: పప
94-84/539

3821 AP151010216132
పపరర: మహలకడక కరకక

94-84/540

భరస : భబవననతరరయణ
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:67
లస: ససస స
94-84/542

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసడదల
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:36
లస: పప
94-84/544

94-84/522

తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:21-6-266
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:68
లస: ససస స
3825 AP151010213626
పపరర: శకనవరసరరవప కణతస�

94-84/527

భరస : హరర పడసరద రరవప మమగమలలరర
ఇసటట ననస:21-6-269
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వదనఖ సరగర మసడదల
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:39
లస: ససస స
3822 NDX0257709
పపరర: బబలమక� మసడదల�

3808 NDX0767038
పపరర: వజయలకడక పపల�

3803 JBV2384220
పపరర: మలర కరరరరనరరవప ససక

తసడడ:డ బబలయఖ ససబబబరరవప ససక
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:68
లస: పప

భరస : అనసత కలమమర�
ఇసటట ననస:21-6-268
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత కలమమర � �
ఇసటట ననస:21-6-268
వయససస:33
లస: పప
3819 NDX1926197
పపరర: కకషష వవణణ మసడదల

94-84/524

భరస : రరఘవ రరవప�
ఇసటట ననస:21-6-267
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:21-6-267
వయససస:38
లస: పప
3816 JBV2384733
పపరర: ససపత కలమమర మరరఖల � �

3805 NDX2169382
పపరర: వరరసజనవయమలల బబ లమర

94-84/519

తసడడ:డ శవపడసరదస
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-266
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప� �
ఇసటట ననస:21-6-266
వయససస:47
లస: పప
3813 NDX0254433
పపరర: రరఘవరరవప కటకసశశటట �

94-84/521

తసడడ:డ ధసరరధ రరమయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:63
లస: పప

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:21-6-266
వయససస:45
లస: ససస స
3810 JBV2384824
పపరర: రమమష బరస � �

3802 NDX0254391
పపరర: ససరరష ససకర

3800 AP151010216768
పపరర: రసగరకలమమరర ససకర�

భరస : ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ హరర పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:54
లస: పప
3807 JBV2390821
పపరర: ఆశరలత� మమడడశశటట �

94-84/518

భరస : మలర కరరరరనరరవప ససకర
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగరససర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-263
వయససస:27
లస: పప
3804 AP151010213770
పపరర: శవననగరశసరరరవప ససకర�

3799 NDX0257576
పపరర: ధనలకడక ససకర

3824 NDX0254516
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కణజస�

94-84/543

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-270
వయససస:35
లస: పప
94-84/901

3827 NDX2993608
పపరర: శకలకడక కసజల

94-58/833

భరస : శకనవరస రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: భబరత చడరరకలరర
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94-84/545

తసడడ:డ థనమస
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:29
లస: ససస స
3831 AP151010216870
పపరర: మమరరమమణణకఖమక బమరరక�

94-84/548

94-84/551

94-84/554

94-84/557

94-84/560

94-63/354

94-63/357

తసడడ:డ రమమశ వపయమరర
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:28
లస: పప

94-84/555

3839 NDX2449239
పపరర: కకషషకలమమరర మమళళపపడడ

94-84/556

భరస : శవయఖ మమళళపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/558

3844 NDX1601971
పపరర: శకనవరస రరవప మరరకబబ యన

3847 NDX2716777
పపరర: అనతపపరష � కలరరకలల�

3850 NDX0407015
పపరర: వనసకట కకషషరరజ కలరరకలల

94-63/1022

3853 NDX1245075
పపరర: కకటటశసరమక మరరకబబ యన

94-84/561

3856 NDX3156726
పపరర: పరరసత కరక
భరస : వనసకట రరమయఖ కరక
ఇసటట ననస:21-6-276
వయససస:69
లస: ససస స

94-84/559

3845 NDX2435642
పపరర: శవయఖ మమళరపపడడ

94-84/562

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:66
లస: పప
94-63/355

3848 NDX2716785
పపరర: దదనకర� కలరరకలల�

94-63/356

తలర : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:34
లస: పప
94-63/358

3851 NDX0407197
పపరర: ఆసజనవయమలల కలరరకలల

94-63/359

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:65
లస: పప
94-84/563

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:43
లస: ససస స
94-84/565

3842 NDX2435634
పపరర: శకకరసత మమళరపపడడ
తసడడ:డ శవయఖ మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: ననగరసదడమక మమరరళర
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:65
లస: ససస స
3855 NDX1508953
పపరర: నవన వపయమరర

94-84/553

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:37
లస: పప
3852 NDX3081049
పపరర: ననగరసదడమక మమరరళర

3841 NDX0928820
పపరర: గరరర పరటట వనసకట మణణ తదజ�

94-84/550

3836 NDX2482867
పపరర: ఉమమ ససతరర గగరర దదవ
మసగళళరర
తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప మసగళళరర
ఇసటట ననస:21-6-272
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసయఖ
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటకకషషస రరజ�
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:37
లస: ససస స
3849 NDX0439794
పపరర: యజజ ననరరయణ కలరరకలల

3838 NDX2449262
పపరర: అనసష మమళళపపడడ

3833 AP151010213843
పపరర: మహహసదడ బమరరక�

94-84/552

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మమళళపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:35
లస: పప
3846 NDX0405944
పపరర: వజయ లకడక కలరరకలల

3835 AP151010213358
పపరర: నలలర యఖ బమరరక

94-84/547

తసడడ:డ నలర యఖ�
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమబడహకస మమళళపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:58
లస: ససస స
3843 NDX2449254
పపరర: రరమబడహకస మమళళపపడడ

94-84/549

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శవ శక కకషష
ఇసటట ననస:21-6-273
వయససస:27
లస: ససస స
3840 NDX0930248
పపరర: అనతస ససతనరరవమక�

3832 NDX1245026
పపరర: రరజరసదడ ననగరరర

3830 AP151010216426
పపరర: ఇననఖసమక కకసడవటట

భరస : ధనమస
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర యఖ
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:56
లస: పప
3837 NDX1260884
పపరర: మణణ సససధస గరరర పరటట

94-84/546

తసడడ:డ నలర యఖ
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నలర యఖ�
ఇసటట ననస:21-6-271
వయససస:62
లస: ససస స
3834 JBV2385292
పపరర: థనమస చడరరకలరర

3829 NDX1245042
పపరర: ఇసదనడణణ ననగరరర

3854 NDX1824839
పపరర: వనసకటటష మరరకబబ యన

94-84/564

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:21-6-274
వయససస:24
లస: పప
94-63/1023

3857 NDX1245133
పపరర: రజన దదవరకకసడ

94-84/566

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-276
వయససస:34
లస: ససస స
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3858 NDX1245117
పపరర: శకనవరసరరవప దదవరకకసడ

94-84/567

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-276
వయససస:42
లస: పప
3861 AP151010216007
పపరర: సరమమమజఖస కరకక�

94-84/570

94-84/573

94-84/1082

94-84/575

3868 NDX3064896
పపరర: లకడక రరజరశసరర కరకక

3871 JBV2384394
పపరర: శకనవరసరరవప కరకక

94-63/360

94-84/577

3874 NDX2028315
పపరర: రవసదడ బబబమ మమళరపపడడ

3866 NDX3078938
పపరర: కకటటశసర రరవప కరకక

94-84/1081

తసడడ:డ రరఘవయఖ కరకక
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:77
లస: పప
94-84/1083

3869 NDX1895889
పపరర: శశ పసడయమసక ననమమ

94-84/574

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస ననమమ
ఇసటట ననస:21-6-278
వయససస:26
లస: ససస స
94-84/576

3872 NDX2591956
పపరర: పదనకవత వసగ

94-84/903

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అరరమళళ
ఇసటట ననస:21-6-278
వయససస:28
లస: ససస స
94-63/361

3875 NDX2123651
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప సరరసపలర

3877 NDX1992552
పపరర: పడసనత వడర మమడడ

3878 AP151010216116
పపరర: కనకరతతస అడపరల�

3879 NDX0257899
పపరర: సరగజన� గమబబబ�

3880 AP151010216111
పపరర: ననరరయణమక అడపరల�

భరస : హనసమసతరరవప నతననయయల�
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : తరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:76
లస: ససస స

94-84/583
3882 NDX0349167
పపరర: ననగరశసర రరవప దదవదనన
కలమమర� గమబబబ�
తసడడ:డ హనసమసతరరవప నతననయయల�
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:39
లస: పప

3883 AP151010213575
పపరర: సతఖననరరయణ అడపరల�
తసడడ:డ తరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:51
లస: పప

3885 AP151010216176
పపరర: సరళ గటటట �

3886 NDX1877176
పపరర: పరల రరహహల రరజరష కరససల

94-84/586

94-84/572

తసడడ:డ ససబబబరరవప సరరసపలర
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఎన డక డక కలమమర గమబబ
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:35
లస: ససస స

94-84/580

3863 NDX0195081
పపరర: ససరరష కరకక

తసడడ:డ ననగ ఉనతసరస రరవప మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరశవ ననగ పపరష చసదడ రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-280
వయససస:47
లస: ససస స

94-84/902

తసడడ:డ భబవననతరరయణ
ఇసటట ననస:21-6-278
వయససస:46
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప సరరసపలర
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:50
లస: ససస స
3876 NDX2428951
పపరర: లకడక దదవశశటట

3865 NDX2579191
పపరర: అనల కలమమర దనరరసమమలమ

94-84/569

తసడడ:డ వనసకట రమణ కరకక
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరజశశకర కరకక
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-6-278
వయససస:38
లస: ససస స
3873 NDX2123644
పపరర: అనసరరధ మనవతపలర

94-84/571

తసడడ:డ పడసరద దనరరసమమలమ
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:42
లస: పప
3870 NDX0257840
పపరర: భబగఖలకడక కరకక

3862 NDX0254649
పపరర: యయససబబబమ కరకక

3860 NDX1245232
పపరర: భబగఖలకడక కరకక

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కరకక
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:73
లస: పప
3867 NDX3069564
పపరర: రరజశశఖర కరకక

94-84/568

భరస : యయససబబబమ�
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:64
లస: ససస స
3864 NDX1993667
పపరర: వనసకట రమణయఖ కరకక

3859 NDX0626036
పపరర: ననగమలలర శసరర� కరకక�

తసడడ:డ పపరయఖ కరససల
ఇసటట ననస:21-6-280
వయససస:39
లస: పప

94-84/578

94-63/362

94-84/579

భరస : సతఖననతరరయణ�
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:46
లస: ససస స
94-84/581

3881 NDX0360560
పపరర: వరకలమమర� గమబబబ�

94-84/582

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నతననయయల�
ఇసటట ననస:21-6-279
వయససస:33
లస: పప
94-84/584

3884 NDX1877226
పపరర: రజన కరససల

94-84/585

భరస : పరల రరహహల రరజరష కరససల
ఇసటట ననస:21-6-280
వయససస:35
లస: ససస స
94-84/587

3887 AP151010213059
పపరర: శకనవరసరరవప మమదదసశశటట �

94-84/588

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-280
వయససస:42
లస: పప
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3888 AP151010213132
పపరర: వనసకటశకశకలలల అకయరరజ�

94-84/589

తసడడ:డ వరఖససలల�
ఇసటట ననస:21-6-280
వయససస:63
లస: పప
3891 NDX0629105
పపరర: కకశశర కలమమర� కకటబరర�

94-84/591

94-84/594

94-84/1084

94-84/1085

94-84/597

94-84/600

94-84/1087

3901 NDX2782456
పపరర: వనసకట సతఖవత గగపప

3904 AP151010216777
పపరర: కకటటశసరమక యరకసశశటట

3907 AP151010213020
పపరర: కకకషషమమరరస యయరకసశశటట

3910 NDX3074291
పపరర: మలర కరరరరనరరవప అసబటట

94-84/603

3913 AP151010213412
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కలసభబ�

94-84/1086

3916 NDX0361907
పపరర: రరమకకకషష మమళరపపడడ
తసడడ:డ సరయ బబబమ
ఇసటట ననస:21-6-286
వయససస:34
లస: పప

3896 NDX0254722
పపరర: రవ వటడస

94-84/595

3899 NDX2255339
పపరర: రరపపష కలమమర గగపప

94-63/365

3902 AP151010216776
పపరర: మలలర శసరర యరకసశశటట

94-84/596

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-6-281/5
వయససస:40
లస: ససస స
94-84/598

3905 NDX1876210
పపరర: వనసకట శవ గగపస చసద
యరకససపటట
తసడడ:డ కకషష మమరరస యరకససపటట
ఇసటట ననస:21-6-281/5
వయససస:24
లస: పప

94-84/599

94-84/601

3908 AP151010213823
పపరర: గగవరర నరరవప ఓగరపప యన�

94-84/602

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-6-282
వయససస:62
లస: పప
94-62/867

3911 NDX3078409
పపరర: రఘమ వర సరయ అసబటట

94-63/1025

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:21-6-283
వయససస:18
లస: పప
94-84/604

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-6-285/1
వయససస:62
లస: పప
94-84/605

94-84/593

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగపప
ఇసటట ననస:21-6-281/4
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:21-6-283
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకరయమక�
ఇసటట ననస:21-6-285/1
వయససస:57
లస: ససస స
3915 NDX2190221
పపరర: ససవర ససనసద కలమమర
వటటటకకసద
తసడడ:డ ఫణణసదడ రరవప వటటటకకసద
ఇసటట ననస:21-6-286
వయససస:24
లస: పప

94-63/364

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:21-6-281/5
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట కకట రరజ ఓగరబబ యయనన
ఇసటట ననస:21-6-282
వయససస:28
లస: ససస స
3912 AP151010216263
పపరర: వనసకరయమక కలసభబ�

3898 NDX2255347
పపరర: వనసకట సతఖవత గగపప

3893 NDX0629162
పపరర: లకకణరరవప బబజవరడ

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-6-281/3
వయససస:38
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:21-6-281/5
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:21-6-281/5
వయససస:42
లస: పప
3909 NDX3082765
పపరర: దదవవసదడమక ఓగరబబ యయనన

94-63/363

భరస : రరపపశ కలమమర గగపప
ఇసటట ననస:21-6-281/4
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:21-6-281/5
వయససస:40
లస: ససస స
3906 AP151010213624
పపరర: ససబడమణఖస యయరకసశశటట

3895 NDX2255354
పపరర: ససపత వడతసడ

94-84/590

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:21-6-281/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరపపష కలమమర గగపప
ఇసటట ననస:21-6-281/4
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగపప
ఇసటట ననస:21-6-281/4
వయససస:34
లస: పప
3903 NDX0258038
పపరర: శవపరరసత యరకదశశటట

94-84/592

భరస : రవ శసకర వడతసడ
ఇసటట ననస:21-6-281/3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర వటడస
ఇసటట ననస:21-6-281/3
వయససస:23
లస: ససస స
3900 NDX2782738
పపరర: రరపపశ కలమమర గగపప

3892 NDX1245240
పపరర: ససమత బబజవరడ

3890 AP151010216174
పపరర: కలమమరర జటట �

భరస : మధస�
ఇసటట ననస:21-6-281
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లకకణనడ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-281/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-281/2
వయససస:60
లస: ససస స
3897 NDX3063484
పపరర: ససపత వటడస

94-63/1024

తసడడ:డ రసగ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-281
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:21-6-281
వయససస:37
లస: పప
3894 AP151010216151
పపరర: వనసకటససబబమక మమదదసశశటట

3889 NDX3154622
పపరర: శవ శసకర పససపపలలటట

3914 NDX2713147
పపరర: అనతపపరష మలలపపడక

94-84/904

భరస : రరమకకషష మలలపపడక
ఇసటట ననస:21-6-285/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-84/606

3917 AP151010213423
పపరర: సరయబబబమ మమళళపపడడ�

94-84/607

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-6-286
వయససస:60
లస: పప
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3918 NDX0258152
పపరర: ననగశరగమణణ మమళళపపడడ�

94-84/608

భరస : ననగమలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-287
వయససస:44
లస: ససస స
3921 AP151010216213
పపరర: రరమససతమక మమళళపపడడ�

94-84/611

భరస : వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:21-6-288
వయససస:62
లస: ససస స
3924 NDX1994053
పపరర: కకటటశసరమక మమళరపపడడ

94-84/614

భరస : రరస బబబమ మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-289
వయససస:38
లస: ససస స
3927 AP151010216847
పపరర: గగవరరనమక ఆరరధసఖల�

94-84/617

94-84/620

3933 NDX0258442
పపరర: శతనమహలకడక� మలబబటట�

94-84/623

94-84/626

94-84/615

3928 AP151010213425
పపరర: హరరపస
డ రద మమళళపపడడ�

3931 NDX1011873
పపరర: జయశక ససపత

3934 NDX2435618
పపరర: పడభవత ససపత

3937 NDX0726455
పపరర: బమషసకరష మమలబసటట�

94-84/1088

3940 NDX3062056
పపరర: పరరసత పలర

94-84/618

3943 NDX2726933
పపరర: జజఖత పలర

94-84/621

3946 NDX3064920
పపరర: వజయ శశఖర గగపసదదశ
తసడడ:డ ననగరరజ గగపసదదశ
ఇసటట ననస:21-6-291
వయససస:42
లస: పప

3926 AP151010216170
పపరర: ససతమక మమళళపపడడ�

94-84/616

3929 AP151010213424
పపరర: రరసబబబమ మమళళపపడడ�

94-84/619

3932 NDX1011733
పపరర: పదకశక ససపత

94-84/622

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:30
లస: ససస స
94-84/624

94-84/625
3935 NDX2435600
పపరర: వనసకటసరయకకషష పడసరద ససపత

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససపత
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:25
లస: పప
94-84/627

3938 NDX1044957
పపరర: సరసబశవరరవప ససపత

94-84/628

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:57
లస: పప
94-84/1089

3941 NDX2726966
పపరర: శకనవరస రరవప పలర

94-63/1026

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పలర
ఇసటట ననస:21-6-291
వయససస:52
లస: పప
94-63/1028

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర
ఇసటట ననస:21-6-291
వయససస:20
లస: ససస స
94-84/1090

94-84/613

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-289
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరశసర రరవప పలర
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:46
లస: ససస స
94-63/1027

3923 AP151010213464
పపరర: పప లలశసరరరవప మమళళపపడడ�

భరస : రరమకకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-289
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పలర
ఇసటట ననస:21-6-291
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ గగపసదదశ
ఇసటట ననస:21-6-291
వయససస:67
లస: ససస స

3925 NDX1993923
పపరర: లకడక కలమమరర మమళరపపడడ

94-84/610

తసడడ:డ వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:21-6-288
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ససపత
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:53
లస: ససస స

3945 NDX3065158
పపరర: సరసబడజఖస గగపసదదశ

94-84/612

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఋషసకరష�
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:42
లస: ససస స

3942 NDX2726982
పపరర: వనసకట కలమమరర పలర

3922 JBV2384048
పపరర: రమమసతఖననరరయణ
మమళళపపడడ� �
తలర : రమమససతమక � �
ఇసటట ననస:21-6-288
వయససస:35
లస: పప

3920 NDX1245257
పపరర: పపషరపసజల మమళళపపడడ

భరస : రరమసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-6-288
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-289
వయససస:40
లస: పప

3930 AP151010213134
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప
మమళళపపడడ�
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:21-6-289
వయససస:66
లస: పప

3939 NDX2981777
పపరర: పడభబవత ససపత

94-84/609

భరస : వర రరఘవపలల మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-289
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకసడరరజ�
ఇసటట ననస:21-6-289
వయససస:82
లస: ససస స

3936 NDX1992859
పపరర: వనసకట ననగరశసర రరవప
ససరరపపరపప
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:21-6-290
వయససస:50
లస: పప

3919 AP151010213283
పపరర: ననగమలలర శసరరరవప
మమళళపపడడ�
తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:21-6-287
వయససస:52
లస: పప

3944 NDX2726909
పపరర: లకడక పలర

94-63/1029

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర
ఇసటట ననస:21-6-291
వయససస:20
లస: ససస స
94-84/1091

3947 NDX1823666
పపరర: రరజరశసరర గగపసదదసస

94-84/629

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసదదసస
ఇసటట ననస:21-6-292
వయససస:24
లస: ససస స
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94-84/630

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసదదసస
ఇసటట ననస:21-6-292
వయససస:43
లస: ససస స
3951 AP151010213604
పపరర: చడనతకరశవసససగ సరగరవరల�

3949 NDX2435592
పపరర: సరయ మహహష గగపసదదసస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగపసదదసస
ఇసటట ననస:21-6-292
వయససస:22
లస: పప
94-84/633

తసడడ:డ బబలమజసససగ�
ఇసటట ననస:21-6-293
వయససస:54
లస: పప

3952 NDX3079340
పపరర: వజయ లకడక చసక

3957 NDX1994129
పపరర: ననగ సరయ బబబమ
తషమమకలపపసట
తసడడ:డ రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:21-6-294
వయససస:55
లస: పప

94-84/637

3960 AP151010216772
పపరర: పపనతమక తనడడబబ యన

94-84/639

భరస : సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:21-6-295
వయససస:58
లస: ససస స
94-84/642

తసడడ:డ సదనశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-295
వయససస:37
లస: పప
3966 NDX2561504
పపరర: పపనతమక తనడడబబ యన

94-84/905

94-84/1097

భరస : మసరసన ననయక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:21-6-488
వయససస:37
లస: ససస స
3975 NDX0298448
పపరర: ససజజత మమదరమమటర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప medarametla
ఇసటట ననస:21-7
వయససస:34
లస: ససస స

94-84/635

94-84/1094

94-84/1093

3956 AP151010213091
పపరర: వనసకటససబడమణఖస
తషమకలపపసట�
తసడడ:డ రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:21-6-294
వయససస:50
లస: పప

94-84/636

3959 NDX0541409
పపరర: రరప వరణణ�

94-84/638

తసడడ:డ సదనశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-295
వయససస:38
లస: ససస స

3961 NDX2482859
పపరర: సరయ గరవరరబబ యన

3962 NDX0539353
పపరర: దయమకర తనడడబబ యన�

94-84/640

తసడడ:డ శవసససకర రరవప గరవరరబబ యన
ఇసటట ననస:21-6-295
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సదనశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-295
వయససస:35
లస: పప

3964 NDX3059144
పపరర: ససజయ గవరరబబ యన

3965 NDX2483105
పపరర: సరయ గరవరరబబ యన

94-84/1095

3967 NDX2561850
పపరర: ససరరశ తలల
ర రర

3970 SQX1914308
పపరర: సరయ గవరరబబ యన

3973 NDX2880060
పపరర: మహలకకమక కకవపరర

3976 JBV2374197
పపరర: మలలర శసరర మమదరమమటర
భరస : సరదబశవరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-7
వయససస:36
లస: ససస స

94-84/641

94-84/643

తసడడ:డ శవశసకర రరవప గరవరరబబ యన
ఇసటట ననస:21-6-295/1
వయససస:22
లస: పప
94-84/906

3968 NDX3066537
పపరర: ససబబబ రరవప తనలల
ర రర

94-84/1096

తసడడ:డ ససబబ రరవప తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-6-295/1
వయససస:59
లస: పప
95-84/61

3971 AP151010207309
పపరర: రరధనరరణణ పరరశరస

94-64/267

భరస : రసగనథ పరరశరస
ఇసటట ననస:21-6-450
వయససస:51
లస: ససస స
94-84/1099

భరస : దననయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:21-6-531
వయససస:40
లస: ససస స
94-64/268

3953 NDX3065984
పపరర: లకడక సరగజ తనటట

భరస : వనసకట ససబడమణఖస తషమకల పపసట
ఇసటట ననస:21-6-294
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరవప గవరరబబ యన
ఇసటట ననస:21-6-295/1
వయససస:22
లస: పప
94-63/366

94-84/632

భరస : ననగ వరర న రరవప తనటట
ఇసటట ననస:21-6-293
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-6-295/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-6-295/1
వయససస:47
లస: ససస స
3972 NDX1452952
పపరర: పడతమమ షపక

94-84/1092

తసడడ:డ శవశసకర గవరరబబ యన
ఇసటట ననస:21-6-295
వయససస:18
లస: పప

భరస : సదనశవ రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-6-295/1
వయససస:64
లస: ససస స
3969 NDX3062502
పపరర: రతత కలమమరర తలల
ర రర

3958 NDX3082641
పపరర: ససచరరత తషమకల పపసట

3950 JBV2385144
పపరర: శకనవరసరరవప గగపసదదశ

తసడడ:డ ససబబరరజ
ఇసటట ననస:21-6-292
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర చసక
ఇసటట ననస:21-6-293
వయససస:45
లస: ససస స

94-84/634 3955 NDX1180983
3954 NDX1180991
పపరర: వనసకట సపస గరరరధర తషమకలపపసట
పపరర: వవసకట సరయళరరమ
తషమకలపపసట
తసడడ:డ ననగ సరయళబబబమ
తసడడ:డ ననగ సరయళబబబమ
ఇసటట ననస:21-6-294
ఇసటట ననస:21-6-294
వయససస:27
లస: పప
వయససస:29
లస: పప

3963 JBV2384386
పపరర: గరరరబబబమ తనడడబబ యన

94-84/631

3974 NDX3080611
పపరర: అనత కరరషపరత

94-63/993

తసడడ:డ మజరస కరరషపరత
ఇసటట ననస:21-6-2009
వయససస:18
లస: ససస స
94-64/269

3977 AP151010207139
పపరర: వరలకడక మమదరమమటర

94-64/270

భరస : పపదదబబబయ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-7
వయససస:65
లస: ససస స
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3978 AP151010201010
పపరర: శకనవరసరరవప మమదరమమటర

94-64/271

తసడడ:డ వనసకయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-7
వయససస:42
లస: పప
3981 NDX1443993
పపరర: చసదడమక కటట లసడడ

94-87/110

94-64/273

94-64/276

94-64/279

3993 NDX1887704
పపరర: లకడక దదవ పపరరమమళర

94-63/368

94-64/274

3988 NDX0571786
పపరర: శరకవణణ కరరసరన

3991 NDX0799825
పపరర: భదనడరరడడడ కరరసరన

3994 NDX1825811
పపరర: వసశ కకషష పపరరమమళర

94-64/277

భరస : మహహశసరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:33
లస: ససస స

3997 NDX1498923
పపరర: బబల ససజజత ఏపపరర

94-64/280

తసడడ:డ రవచసదడ ససరతపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:27
లస: ససస స

4000 NDX1087378
పపరర: రరషసత రరడడడ తరరమలరరడడడ

94-63/369

భరస : శకనవరసరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:48
లస: ససస స

4003 NDX2258846
పపరర: ననగ ససజవ రరవప బబ లశశటట

94-63/372

భరస : బబ లశశటట ననగ ససజవ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:23
లస: ససస స

3989 AP151010207258
పపరర: వజయ లకడక కరరసరన

94-64/278

3992 NDX1825951
పపరర: వనసగమమసబ పపరరమమళర

94-63/367

3995 NDX1834465
పపరర: వనసగయఖ పపరరమమళర

94-63/370

3998 NDX2057454
పపరర: గగవసదమక అలపరటట

94-63/373

భరస : గణణశ అలపరటట
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:60
లస: ససస స
94-64/282

4001 NDX1069616
పపరర: లకడకపడసనత తరరమలరరడడ

94-64/283

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:29
లస: ససస స
94-64/285

తసడడ:డ కలమమర సరసమ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:33
లస: పప

94-64/821 4006 NDX2802650
4005 NDX2805984
పపరర: బబ లశశటట పవన కలమమరర బబ లశశటట
పపరర: బబ లశశటట కకషష కలమమరర బబ లశశటట

94-64/275

తసడడ:డ బసవయఖ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:21-7-300
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ తరరమల రరడడ
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:28
లస: ససస స
94-64/284

3986 NDX0287706
పపరర: మహహశసరరరవప అడపరల

తసడడ:డ వనసగయఖ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:21-7-300
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమరహరర రరవప
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:40
లస: ససస స
94-64/281

94-87/112

భరస : భదనడరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-7-299
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:21-7-300
వయససస:27
లస: పప
94-63/371

3983 NDX1740993
పపరర: శశషసరయ పపచకయమల

తసడడ:డ కకటయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:21-7-297
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-7-299
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసగయఖ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:21-7-300
వయససస:45
లస: ససస స

4002 NDX1087337
పపరర: శవకలమమరర తరరమలరరడడ

3985 NDX0657387
పపరర: ససరరష బబబమ అడపరల

94-87/109

తసడడ:డ ససధనకర పపచకరయల
ఇసటట ననస:21-7-16
వయససస:30
లస: పప

తలర : భదడరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-7-299
వయససస:29
లస: ససస స

3990 NDX2015288
పపరర: వనసకట మసజ ననథ రరడడ
కకరరసరన
తసడడ:డ బదనడ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-7-299
వయససస:26
లస: పప

3999 NDX2015304
పపరర: సరససత ససరతపపడడ

94-87/111

తసడడ:డ మహహశసరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:21-7-297
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ నరకల
ఇసటట ననస:21-7-298
వయససస:26
లస: పప

3996 NDX2057462
పపరర: రరణణ శరనస

3982 NDX1740936
పపరర: బబబనత కలరరవ

3980 NDX1444058
పపరర: లకడక వవలలపరర

భరస : కకషష వవలలపరర
ఇసటట ననస:21-7-16
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకనత కలరరవ
ఇసటట ననస:21-7-16
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహహశసరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:21-7-297
వయససస:66
లస: ససస స
3987 NDX1046333
పపరర: వవళళసగరణణరరజ నరమమల

94-64/272

తసడడ:డ వనసకయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-7
వయససస:72
లస: పప

భరస : శసకర రరవప కటట లసడడ
ఇసటట ననస:21-7-16
వయససస:53
లస: ససస స
3984 NDX0468116
పపరర: హరరపరవన అడపరల

3979 AP151010201007
పపరర: పపదదబబబయ మమదరమమటర

4004 NDX0287748
పపరర: కకటటరరడడడ కతస

94-64/286

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:21-7-301
వయససస:53
లస: పప
94-64/822

భరస : బబ లశశటట కలమమర సరసమ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-7-301, koritepadu mahathm
వయససస:51
లస: ససస స

4007 NDX2014686
పపరర: ననగమణణ బసదడల

94-63/374

భరస : శకనవరస రరవప సరరకకసడన
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:46
లస: ససస స
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4008 NDX1239995
పపరర: లకకక పడతమ సబతవస

94-64/287

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:27
లస: ససస స
4011 AP151010207459
పపరర: రరకకకణణ కలమఖణణ సబతవస

94-64/290

94-64/293

94-64/295

94-64/298

94-64/301

94-64/304

94-64/824

4021 NDX2209039
పపరర: మహనరరడడడ వసటటపపసట

4024 AP151010207453
పపరర: ననగరసదడమక కకలకలలరర

4027 NDX0948679
పపరర: శవయఖ కకలకలలరర

4030 NDX1242965
పపరర: భవఖ అనతప రరడడ

94-64/308

4033 NDX0297440
పపరర: ససతనమహలకడక ఎసడడడ
డ డడ

94-64/299

4036 NDX1430990
పపరర: నవన బబబమ వనలగపపడడ
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-7-307
వయససస:27
లస: పప

4016 NDX2641124
పపరర: పరరసత కకలకలలరర

94-56/583

4019 NDX2209054
పపరర: ననరరయణమక వసటటపపసట

94-64/297

4022 AP151010201485
పపరర: వరయఖ కకలకలలరర

94-64/300

తసడడ:డ శకరరమమలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-304
వయససస:70
లస: పప
94-64/302

4025 JBV2364107
పపరర: శకరరమమలల కకలకలలరర

94-64/303

తసడడ:డ శవయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-305
వయససస:34
లస: పప
94-64/305

4028 NDX3076478
పపరర: పరరసత కకలకలలరర

94-64/823

భరస : శకరరమలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-305
వయససస:31
లస: ససస స
94-64/306

4031 NDX1069467
పపరర: పరరసత కకలర శశటట

94-64/307

భరస : వనసకట హనసమ పడసరద రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:21-7-306
వయససస:37
లస: ససస స
94-64/309

భరస : బలరరమరరడడడ ఎసడడడ
డ డడ
ఇసటట ననస:21-7-306
వయససస:68
లస: ససస స
94-64/311

94-64/292

భరస : మహనరరడడడ వసటటపపసట
ఇసటట ననస:21-7-304
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడకడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-7-306
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబలమజ పప కలరర
ఇసటట ననస:21-7-306
వయససస:38
లస: ససస స
4035 NDX1046945
పపరర: వనసకట హనసమ పడసరద రరవప
కకలశశటట
తసడడ:డ కరసతనరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:21-7-306
వయససస:43
లస: పప

94-64/296

తసడడ:డ శకరరమమలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-305
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:21-7-305/1
వయససస:21
లస: పప
4032 NDX2188796
పపరర: పదకజజ పప కలరర

4018 NDX0297366
పపరర: అపరష శక కకలకలలరర

4013 NDX1046960
పపరర: తరరణ సబతవస

భరస : శక రరమమలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-304
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-305
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:21-7-305
వయససస:47
లస: పప
4029 NDX2759090
పపరర: వనసకట రగహహత బలలససపరటట

94-64/294

తసడడ:డ ననగరరరడడడ వసటటపపసట
ఇసటట ననస:21-7-304
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:21-7-305
వయససస:41
లస: ససస స
4026 NDX1111392
పపరర: సరసబశవరరవప బలలససపరటట

4015 AP151010201498
పపరర: ననరరయణ రరవప సబతవస

94-64/289

తసడడ:డ ననరరయణరరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-304
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7-304
వయససస:62
లస: ససస స
4023 NDX1112804
పపరర: గరరరకలమమరర బలలససపరటట

94-64/291

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరడడడ వసటటపపసట
ఇసటట ననస:21-7-304
వయససస:25
లస: ససస స
4020 AP151010207505
పపరర: బబపమక కకలకలలరర

4012 NDX2208916
పపరర: వనసకట అభషపక సబతవస

4010 AP151010207461
పపరర: నళన సబతవస

భరస : శశషగరరరరరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:55
లస: పప
4017 NDX2209047
పపరర: పడవలర క వసటటపపసట

94-64/288

భరస : రరఘవవసదడరరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరవప సబతవస
ఇసటట ననస:21-7-303
వయససస:54
లస: ససస స
4014 AP151010201479
పపరర: శశషగరరర రరవప సబతవస

4009 AP151010207460
పపరర: రమమదదవ సబతవస

4034 NDX2188788
పపరర: బబలమజ పప కలరర

94-64/310

తసడడ:డ ససపపసగ రరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:21-7-306
వయససస:40
లస: పప
94-63/375

4037 NDX0813113
పపరర: వనలగపపడడ లకడక

94-64/312

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-307
వయససస:33
లస: ససస స
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4038 AP151010207481
పపరర: రజనకలమమరర వనలగపపడడ

94-64/313

భరస : లకడకననరరయణ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-307
వయససస:55
లస: ససస స
4041 NDX0287862
పపరర: దసరరర పడసరద వనలగపపడడ

94-64/316

94-64/319

4045 NDX2015379
పపరర: ససవర జజఖత చడలర లబబ యత

94-61/1139

4048 NDX3009172
పపరర: వరణణ పగడనల

94-64/322

4051 AP151010201165
పపరర: రరమలసగరశసరరరవప ననళస
తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ననళస
ఇసటట ననస:21-7-311
వయససస:54
లస: పప

94-64/325
4053 NDX0287888
పపరర: వనసకట గమరరననగ సరసబశవరరవప
ననళస
తసడడ:డ జగన మహనరరవప ననళస
ఇసటట ననస:21-7-312
వయససస:36
లస: పప

4054 AP151010201417
పపరర: జగననకహనరరవప ననళస
తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ననళస
ఇసటట ననస:21-7-312
వయససస:60
లస: పప

4056 NDX2433746
పపరర: వననద రరడడడ దసదనద

4057 NDX0285981
పపరర: పపనత లకడక దనయమల

94-64/327

తసడడ:డ సపబససటన రరడడడ షపక
ఇసటట ననస:21-8-108
వయససస:27
లస: పప

భరస : అశశక బబబమ తడలర
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:44
లస: ససస స
4062 NDX2113488
పపరర: వజయ లకడక దదడడ పనవన

తసడడ:డ కరశవననయమడడ
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:40
లస: పప

4060 AP151010207116
పపరర: ససబబబయమక కకమకనవన

94-62/36

4063 NDX1247758
పపరర: శశరసక ఏదర

94-71/702

4066 NDX2113470
పపరర: శవ కకషన దదడడ పనవన
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:46
లస: పప

94-64/318

4046 NDX1111574
పపరర: రరజజ చడలర లబబ యన

94-64/321

4049 NDX3013695
పపరర: గగరర పగడనల

94-84/1100

భరస : వనసకటరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-7-310
వయససస:39
లస: ససస స
94-64/323

4052 AP151010207501
పపరర: శవననగమలలర శసరర ననళస

94-64/324

భరస : జగననకహనరరవప ననళస
ఇసటట ననస:21-7-312
వయససస:57
లస: ససస స
94-64/326

4055 NDX3002292
పపరర: లకడక దదవరబబ ఈనన

94-64/825

తసడడ:డ రరణమక దదవరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:21-8
వయససస:37
లస: ససస స
94-62/31

4058 NDX2113454
పపరర: ససనత దదడడ పనవన

94-62/32

భరస : శవ కకషన దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:39
లస: ససస స
94-62/34

4061 AP151010207359
పపరర: కరమమశసరర ధనయమల

94-62/35

భరస : కరశవననయమడడ
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:55
లస: ససస స
94-62/37

తసడడ:డ కకషషపడసరద
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:27
లస: పప
94-62/39

4043 AP151010207462
పపరర: అసజమక వనలగపపడడ

తసడడ:డ చచడయఖ చడలర లబబ యన
ఇసటట ననస:21-7-309/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:63
లస: ససస స
4065 NDX0937607
పపరర: అనల కలమర దనయమల

94-64/320

తసడడ:డ కరశవననయమడడ
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:37
లస: ససస స
94-62/33

94-64/315

భరస : వనసకటటశసరరర వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-309
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-7-310
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమలసగరశసరరరవప ననళస
ఇసటట ననస:21-7-311
వయససస:45
లస: ససస స

4059 NDX2113462
పపరర: శశగలజ తడలర

94-64/317

తసడడ:డ రరజ చడలర లబబ యత
ఇసటట ననస:21-7-309/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-7-310
వయససస:36
లస: పప
4050 AP151010207502
పపరర: వనసకటరమమదదవ ననళస

4042 NDX0407205
పపరర: శవ ననగరశసర రరవప వనలగపపడడ

4040 NDX0297523
పపరర: సరమమమజఖస వనలగపపడడ

భరస : రరదనకకషష వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-308
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషట వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-308
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-309
వయససస:75
లస: పప
4047 NDX3026150
పపరర: వనసకటరరవప పగడనల

94-64/314

భరస : శవ ననగరశసర రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-308
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకకషష మమరరస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:21-7-308
వయససస:33
లస: పప
4044 AP151010201469
పపరర: వనసకటటశసరరర వనలగపపడడ

4039 NDX1930297
పపరర: దసరర దదవ పపదలసక

4064 NDX0285262
పపరర: రవకలమమర కకమకనవవ

94-62/38

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:35
లస: పప
94-62/40

4067 NDX0380592
పపరర: చన కకటటశసరరరవప కకమకనవన

94-62/41

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:56
లస: పప
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4068 NDX1451731
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
కకమకనవన
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:59
లస: పప
4071 NDX3006285
పపరర: కకషష మమరళమహన కర

94-62/42

94-62/868

94-62/871

భరస : కకషనమహన కకమమకతన
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:28
లస: ససస స
4077 NDX1111178
పపరర: ససతయఖ కకమకనవన

94-62/48

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:63
లస: ససస స
4083 AP151010201553
పపరర: వనసకటటశసరరరవప బడడనవపలర

94-62/54

94-62/56

94-62/59

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గలమర
ఇసటట ననస:21-8-320/1
వయససస:40
లస: పప

4081 NDX0618157
పపరర: వజయ కకషష యడర పలర

4084 NDX1929449
పపరర: సరవతడ బజనవపలర

4087 AP151010207005
పపరర: రరజకకశశరర నరరడర

4090 JBV2374627
పపరర: నళన కలమమరర� నరరడర�

94-62/62

4093 AP151010201237
పపరర: సరసబశవరరవప నరరడర

94-62/49

4096 NDX2137488
పపరర: లకడక పడసనత కకమకనవన
తసడడ:డ శవ కకటటశసర రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:23
లస: ససస స

4079 AP151010207543
పపరర: బజనవపలర సరవతడ

94-62/50

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:53
లస: ససస స
94-62/52

4082 NDX0285361
పపరర: మహనరరవప చజనవపలర

94-62/53

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:54
లస: పప
94-62/55

4085 NDX2997781
పపరర: చటటటమక అలర

94-62/872

భరస : ససబబరరవప అలర
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:76
లస: ససస స
94-62/57

4088 NDX1806662
పపరర: శకనవరస రరడడ బబ లమర

94-62/58

తసడడ:డ సపచదన రరడడ బబ లమర
ఇసటట ననస:21-8-319
వయససస:45
లస: పప
94-62/60

4091 AP151010207004
పపరర: కకషషకలమమరర నరరడర

94-62/61

భరస : సరసబశవరరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:21-8-320
వయససస:60
లస: ససస స
94-62/63

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:21-8-320
వయససస:67
లస: పప
94-62/65

94-62/47

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:21-8-317
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� ననరరడర
ఇసటట ననస:21-8-320
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-8-320
వయససస:40
లస: పప
4095 NDX0937581
పపరర: రవకలమమర గలమర

4076 NDX1112846
పపరర: వజయలకడక కకమకనవన

94-62/46

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-8-319
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మధసససదనరరవప�
ఇసటట ననస:21-8-320
వయససస:33
లస: ససస స
4092 JBV2364362
పపరర: మదసససదనరరవప నరరడర�

4075 NDX1112788
పపరర: శకలకడక గసడసరర

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ బజనవపలర
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ బబ లమర
ఇసటట ననస:21-8-319
వయససస:35
లస: ససస స
4089 NDX0533778
పపరర: సరరత ననరరడర

భరస : కకషనమహన కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:28
లస: ససస స

4078 NDX0172122
పపరర: పపరషజజఖత బజనవపలర

94-62/44

94-62/870

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:60
లస: పప
4086 NDX1806597
పపరర: ఆదదలకడక బబ లమర

94-62/869 4073 NDX2776375
4072 NDX2776383
పపరర: KRISHNA MOHAN కకమకనవన
పపరర: రమఖ కకమకనవన

భరస : శరత బబబమ
ఇసటట ననస:21-8-318
వయససస:41
లస: ససస స
94-62/51

4070 NDX2113496
పపరర: ననగరశసర రరవప దదడడ పనవన

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-317
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:21-8-317
వయససస:82
లస: పప
4080 NDX0173245
పపరర: లకకకదదవ బజనవపలర

94-62/43

తసడడ:డ మమనససరసమననయమడడ
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కర
ఇసటట ననస:21-8-316
వయససస:34
లస: పప
4074 NDX3003035
పపరర: రమఖ కకమమకతన

4069 AP151010201341
పపరర: కరశవననయమడడ దనయమల

4094 AP151010207009
పపరర: సరమమమజఖస గలమర

94-62/64

భరస : హనసమసతరరవప గలమర
ఇసటట ననస:21-8-320/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-62/66

4097 NDX2241594
పపరర: శక లకడక ననరర

94-62/67

భరస : శకనవరసరరవప ననరర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:25
లస: ససస స
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94-62/68

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:25
లస: ససస స
4101 NDX0533661
పపరర: శలప అడపర

94-62/71

94-62/74

94-62/77

94-62/80

94-62/83

94-62/86

94-62/89

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ దదసదదటట
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:48
లస: పప

4111 NDX1457242
పపరర: రరత ఉషర రరణణ పసడకరల

4114 NDX1652677
పపరర: కకమకనవన రతస మక

4117 NDX2009422
పపరర: ఉపపసదడ ససదదప మమవస

4120 NDX0948695
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మమవరస

94-62/92

4123 NDX1046762
పపరర: వనసకటరరడడడ అనతపపరరడడడ

94-62/81

4126 NDX1652701
పపరర: కకమకనవన శవ కకటటశసర రరవప
తసడడ:డ కకమకనవన కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:51
లస: పప

4106 NDX2009315
పపరర: పదనకవత కలల
ర రర

94-62/76

4109 AP151010222384
పపరర: శకదదవ అననత

94-62/79

4112 NDX1451715
పపరర: ననగరశసరర అనతపరరడడడ

94-62/82

భరస : బడహకనసద రరడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:68
లస: ససస స
94-62/84

4115 NDX0286138
పపరర: వనసకమక ద�్దడదటట

94-62/85

భరస : కకషరషరరడడడ దదసదదటట
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:73
లస: ససస స
94-62/87

4118 NDX2030716
పపరర: సరయ గగతమ రరడడ గగరరడడడ

94-62/88

తసడడ:డ మహనసదద రరడడడ గగరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:26
లస: పప
94-62/90

4121 NDX2241586
పపరర: శకనవరస రరవప ననరర

94-62/91

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప ననరర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:37
లస: పప
94-62/93

తసడడ:డ అధర రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:41
లస: పప
94-62/95

94-62/73

భరస : నరసససహ రరవప అననత
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబమ చకటట
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:41
లస: పప
4125 NDX0285403
పపరర: రవసదనడరరడడడ ద�్దడదటట

94-62/78

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మమవస
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశసర రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:25
లస: పప
4122 NDX1450865
పపరర: శరమమఖల సతష చకటట

4108 NDX1737792
పపరర: పదనకవత పపలకసదస

4103 NDX1652685
పపరర: కకమకనవన రరమ ససత

భరస : వనసకటటశసర రరవప మమవస
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకమకనవన కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:23
లస: పప
4119 NDX1652693
పపరర: కకమకనవన నవన

94-62/75

భరస : జజన బబబమ చకటట
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మలమరరరడడడ అడప
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:69
లస: ససస స
4116 NDX2241628
పపరర: శశశరసక వనమమ

4105 NDX0616235
పపరర: అనతపరరడడడ పదక

94-62/70

భరస : శవ కకటటశసర రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ పపలకసదస
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:63
లస: ససస స
4113 NDX1396937
పపరర: లలత అడప

94-62/72

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:51
లస: ససస స
4110 NDX0286161
పపరర: రరజరశసరర ననగరరరడడడ�

4102 NDX0286245
పపరర: నరకల ద�్దడదటట

4100 NDX1451772
పపరర: దదపసక అనతపరరడడడ

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవసదనడరరడడడ దదసదదటట
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:47
లస: ససస స
4107 NDX1652651
పపరర: జయ లకడక ఈమన

94-62/69

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహహశ రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:37
లస: ససస స
4104 NDX2241610
పపరర: వనసకట లకకక శశగలజ కకతత
స రర

4099 NDX2009265
పపరర: శవ పరరసత ఈమన

4124 NDX1147933
పపరర: మహహశ రరడడడ అడప

94-62/94

తసడడ:డ మలమరరరడడడ అడప
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:45
లస: పప
94-62/96

4127 NDX1652669
పపరర: వనసకట రరడడడ ఈమన

94-62/97

తసడడ:డ లకకక రరడడ ఈమన
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:54
లస: పప
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4128 NDX2241636
పపరర: వనసకటటశసరరరవప వనమమ

94-62/98

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:55
లస: పప
4131 NDX2241578
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప ననరర

94-62/101

94-62/104

94-62/873

94-62/876

94-62/105

4138 NDX3034568
పపరర: పదనకవత కసదదరరల

4141 NDX3123353
పపరర: బబబ కలమమరర వతస కలసతన

94-62/879

94-62/882

4144 NDX2781094
పపరర: అకర కటకస

4133 NDX1396945
పపరర: మలమరరరడడడ అడప

4136 NDX0229864
పపరర: కకటటరరడడడ కలకకటట

94-62/874

94-62/877

4142 NDX2883890
పపరర: గసడడ వరససకక వపదగరవ

94-62/880

4145 NDX2781482
పపరర: ననగ సమరర పప దసదటటర

తసడడ:డ కకషష మమరళమహన పప దసదటటర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:18
లస: ససస స

4147 NDX3034477
పపరర: గగపస పసడయ యడర పలర

4148 NDX2505758
పపరర: లకడక పడసనత వపననదద

94-62/883

4150 NDX0544676
పపరర: వనసకటరరడడడ వపననదద

4151 NDX0544577
పపరర: చసదనడరరడడడ వపననదద

4155 NDX1450964
పపరర: సరణఖ గమడడవరరస
తసడడ:డ మహన రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-324
వయససస:26
లస: ససస స

94-62/109

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-322
వయససస:35
లస: పప

భరస : వజయ భబసయరరరవప�
ఇసటట ననస:21-8-323
వయససస:36
లస: ససస స

4153 NDX0286229
పపరర: కకటటశసరమక మదడడడ

4156 NDX0286351
పపరర: కలపన గమడడవరరస
భరస : మహనరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-324
వయససస:49
లస: ససస స

94-62/107

94-62/110

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-322
వయససస:64
లస: పప
94-62/112

భరస : వనసకట నరసయఖ�
ఇసటట ననస:21-8-323
వయససస:65
లస: ససస స
94-62/114

94-62/881

తసడడ:డ శకనవరస బడహకనసద రరడడడ కటకస
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:19
లస: ససస స

4149 NDX0533794
పపరర: శవమక వపననదద

94-62/111

94-62/878

భరస : కకషష మమరళమహన పప దసదటటర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ వపననదద
ఇసటట ననస:21-8-322
వయససస:27
లస: ససస స

4152 NDX0286328
పపరర: శకదదవ మదడడడ

94-62/875

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప పప దసదటటర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శసర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:21-8-321,KOMMINENI ESTATE
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-322
వయససస:59
లస: ససస స

94-62/106

4139 NDX2726388
పపరర: కకషష మహన పప దసదటటర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కసదదరరల
ఇసటట ననస:21-8-321, FLAT NO 503
వయససస:60
లస: పప
94-62/108

94-62/103

తసడడ:డ నరసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:78
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప వతస కలసతన
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:38
లస: పప
4146 NDX2780542
పపరర: కరశవరరన రరవప కసదదరరల

4135 NDX0285387
పపరర: కకషరషరరడడడ ద�్దడదటట

94-62/100

తసడడ:డ పసఛరరడడడ అడప
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:71
లస: పప

భరస : కరశవరర న రరవప కసదదరరల
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:49
లస: పప
4143 NDX3174638
పపరర: వనసకట రమణరరడడడ కకసడ

94-62/102

తసడడ:డ రరమరరడడడ దదసదదటట
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:78
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ రరవప పప దసదటటర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:70
లస: ససస స
4140 NDX3054905
పపరర: శశషస రరడడడ కరరరమమరర

4132 NDX0948737
పపరర: సరసబరరడడడ ననగరరరడడడ

4130 NDX1450949
పపరర: నరసససహ రరవప అననత

తసడడ:డ రరమయఖ అననత
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ చకటట
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:72
లస: పప
4137 NDX2781425
పపరర: కమలదదవ పప దసదటటర

94-62/99

తసడడ:డ అసజ రరడడడ పపలకసదస
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతతస ననరర
ఇసటట ననస:21-8-321
వయససస:68
లస: పప
4134 NDX1450873
పపరర: జజన బబబమ చకటట

4129 NDX1929332
పపరర: వనసకట రరడడడ పపలకసదస

4154 JBV2364461
పపరర: వజయభబసయరరరవప మమసడడడ

94-62/113

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:21-8-323
వయససస:42
లస: పప
94-62/115

4157 NDX0285510
పపరర: మహనరరడడడ గమడడవరరస

94-62/116

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-324
వయససస:59
లస: పప
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4158 NDX3069044
పపరర: పడసనత గమదవరరర
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94-62/884

తసడడ:డ మమరళమహన రరడడ గమదవరరర
ఇసటట ననస:21-8-324
వయససస:29
లస: ససస స
4161 AP151010201140
పపరర: చరసజవ కకతత
స రర

94-62/119

4165 NDX2299121
పపరర: గగబత పడకరశ గగలర కకట
తసడడ:డ ససబడమణఖ శరక గగలర కకట
ఇసటట ననస:21-8-327
వయససస:55
లస: పప

4167 NDX0286591
పపరర: ససరరప రరణణ చదకలరర

4168 NDX2009331
పపరర: పవన చదకలరర

94-62/121

భరస : సరదబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-8-328
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-8-328
వయససస:39
లస: పప
4173 AP151010207270
పపరర: ససజజత అతస లలరర

94-62/127

94-62/130

94-62/133

తసడడ:డ సపచదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-8-331
వయససస:40
లస: పప

4177 AP151010201131
పపరర: ససబడమణఖస అతస లలరర

4180 NDX1111202
పపరర: వవసకటటశసరరరడడడ మమతడ

94-62/136

4183 AP151010207479
పపరర: శరగమణణ తతనసగమసటర

94-62/125

4186 AP151010201491
పపరర: లకకకపడబబకర రరవప తషనసగమసటర
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-331
వయససస:69
లస: పప

4169 NDX0471714
పపరర: ససమన చదకలరర

94-62/123

4172 NDX0472100
పపరర: సరసబశవరరవప చదకలరర

94-62/126

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-328
వయససస:65
లస: పప
94-62/128

4175 AP151010207271
పపరర: వనసకటరతతస అతస లలరర

94-62/129

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-8-329
వయససస:52
లస: ససస స
94-62/131

4178 NDX1330505
పపరర: బబల కకటట రరడడ మమలల

94-62/132

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-330
వయససస:26
లస: పప
94-62/134

4181 NDX1112770
పపరర: శరరష తతనసగమసటర

94-62/135

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-331
వయససస:28
లస: ససస స
94-62/137

భరస : లకడకపడభకరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-331
వయససస:54
లస: ససస స
94-62/139

94-62/120

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-8-328
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-330
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజన భబషర షపక
ఇసటట ననస:21-8-331
వయససస:34
లస: ససస స
4185 NDX2358042
పపరర: జజన భబషర షపక

94-62/122

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-329
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-330
వయససస:27
లస: పప
4182 NDX2358034
పపరర: మసరసన బ షపక

4174 AP151010207272
పపరర: ససబబరతతస అతస లలరర

4166 NDX2009844
పపరర: అరరణ చదకలరర
భరస : రరజ శశఖర చదకలరర
ఇసటట ననస:21-8-328
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-8-329
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-8-329
వయససస:26
లస: పప
4179 NDX1111608
పపరర: సరయకకషరషరరడడడ మమతడ

94-127/22

తసడడ:డ భబసయర రరవప చదకలరర
ఇసటట ననస:21-8-328
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:21-8-329
వయససస:46
లస: ససస స
4176 NDX1396929
పపరర: సరయ మణణకసఠ అతష
స లలరర

4171 NDX0937649
పపరర: రరజశశఖర చదకలరర

94-84/1101

భరస : వ ఏల ఏన ఏస పడకరశ గగలర కకట
ఇసటట ననస:21-8-327
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చదకలరర
ఇసటట ననస:21-8-328
వయససస:32
లస: పప
94-62/124

94-62/118

తసడడ:డ చరసజవ
ఇసటట ననస:21-8-327
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వ ఏల ఏన ఏస పడకరశ
ఇసటట ననస:21-8-327
వయససస:21
లస: పప
94-127/21

4160 NDX0285700
పపరర: కరరణనకర కకతత
స రర

94-62/885 4163 NDX2945384
4162 NDX2726362
పపరర: సతఖ ససబడమణఖ సరయ గగలర కకట
పపరర: పపరరషప తస భబరత పపసడనఖల

భరస : జ వ ఎల ఎన యస పడకరశ గగలర కకట
ఇసటట ననస:21-08-327
వయససస:48
లస: ససస స

4170 NDX0937755
పపరర: కకరణ చదకలరర

94-62/117

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:21-8-327
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-8-327
వయససస:69
లస: పప
4164 NDX2299048
పపరర: పపరరషప తస భబరత పపసడయలమ

4159 AP151010207324
పపరర: లకకకదదవ కకతత
స రర

4184 AP151010207478
పపరర: ససశల తతనసగమసటర

94-62/138

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:21-8-331
వయససస:84
లస: ససస స
94-62/140

4187 NDX3034451
పపరర: కలససమ కలమమరర తలర స

94-62/886

భరస : రరమమ తలర స
ఇసటట ననస:21-8-331
వయససస:31
లస: ససస స
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4188 AP151010207200
పపరర: ససత ననళస

94-62/141

భరస : దనశరధద
ఇసటట ననస:21-8-333
వయససస:57
లస: ససస స
4191 NDX2358000
పపరర: రరహహల కలమమర రరడడ కరరసన

94-62/143

4192 NDX3109477
పపరర: కరరణ కరకస

94-62/144

4195 NDX1570234
పపరర: కకరస ర కరరసరన
తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:26
లస: ససస స

4197 NDX1570242
పపరర: రగహహత కలమమర రరడడ కరరసరన

4198 NDX2057421
పపరర: మణణకసఠ కరవటట

94-62/147

తసడడ:డ జయ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రగససరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:53
లస: పప
4203 NDX0290882
పపరర: ససజజత వసగల

94-62/153

94-62/156

94-62/159

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:46
లస: ససస స

94-62/148

4207 NDX2241453
పపరర: వల పపననత రరడడ వసగల

4210 AP151010201178
పపరర: సససదరరరమరరడడడ వసగల

94-62/161

4213 JBV2374064
పపరర: పదక మమడసరర

94-62/151

4216 AP151010201184
పపరర: వనసకటరమణమమరరస మమడసరర�
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:46
లస: పప

4196 NDX0482984
పపరర: ననగమలలర శసరర ర�ళళ

94-62/146

4199 NDX0483016
పపరర: వనసకట శవకలమమర రరడడ ర�ళళ

94-62/149

4202 NDX0286146
పపరర: అరరణనబబమ కకట

94-62/152

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:68
లస: పప
94-62/154

4205 NDX0173591
పపరర: కమల వసగరల

94-62/155

భరస : సససదర రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:61
లస: ససస స
94-62/157

4208 NDX0286252
పపరర: ననరపరరడడడ వసగల

94-62/158

తసడడ:డ సససదరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:39
లస: పప
94-62/160

4211 NDX2575439
పపరర: వసగరలవల సతశ రరడడడ

94-62/760

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:19
లస: పప
94-62/162

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:35
లస: ససస స
94-62/164

94-63/1030

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపననతరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:28
లస: ససస స
4215 AP151010207183
పపరర: అనతపపరష మమడసరర�

4204 NDX0174052
పపరర: హహమలత వసగల

4193 NDX3085685
పపరర: సలలమన రరజ చసతల

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వల వర రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరమరరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:47
లస: పప
4212 NDX1451467
పపరర: మమధవలత మమడసరర

94-62/145

భరస : వల వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననరప రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:66
లస: ససస స
4209 AP151010201374
పపరర: వల వరరరరడడడ వసగల

4201 NDX0482992
పపరర: వనసకట రరడడడ ర�ళళ

94-62/887

తసడడ:డ పడభబకర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:21-8-335
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ భదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననరపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-337
వయససస:33
లస: ససస స
4206 NDX0173112
పపరర: ససతమక ఏటటగడడ

94-62/888

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కరవటట
ఇసటట ననస:21-8-336
వయససస:32
లస: పప
94-62/150

4190 NDX2864924
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప అసబటట

తసడడ:డ చనత నరసససహరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:21-8-334
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద కరకస
ఇసటట ననస:21-8-335
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల ననళస
ఇసటట ననస:21-8-335 GANDHIBOMMA CEN
వయససస:22
లస: ససస స

4200 NDX0286112
పపరర: జయరరమరరడడడ కరరసరన

94-62/142

తసడడ:డ దనశరదద�
ఇసటట ననస:21-8-333
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమ రరడడడ కరరసన
ఇసటట ననస:21-8-335
వయససస:28
లస: పప
4194 NDX2358026
పపరర: లమవణఖ శశసతన ననళస

4189 AP151010201257
పపరర: ససతనరరమమమరరస ననళస�

4214 NDX0172866
పపరర: పదనకవత మమడసరర

94-62/163

భరస : రమణమమరరస
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:36
లస: ససస స
94-62/165

4217 AP151010201089
పపరర: శకనవరసరరవప మమడసరర

94-62/166

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:49
లస: పప
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4218 AP151010201557
పపరర: సరసబశవరరవప కసచకచరర �

94-62/167

తసడడ:డ వరభదనడచనరర
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:78
లస: పప
94-62/168

తసడడ:డ రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:28
లస: ససస స
94-62/171

భరస : వనసకట బబల మమరళ కకషష కకట
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:57
లస: ససస స
94-62/890

94-62/174

94-71/638

94-62/177

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-345
వయససస:25
లస: ససస స
94-84/1102

తసడడ:డ జజగర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-347
వయససస:57
లస: పప

94-140/591

4231 NDX2241503
పపరర: జయ రరమ రరడడ గగరర

4234 NDX2545077
పపరర: గరయతడ అవపతష

94-62/181

94-62/175

4229 SQX2402121
పపరర: మమషరటక అహకద సయఖద

4232 NDX2726404
పపరర: ససజజత అవపతష

94-5/1138

4237 NDX0965947
పపరర: మలలర శసరర గమసటక

4238 NDX0958421
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ గమసటక

4246 NDX2995355
పపరర: వనసకట లకడక తతట
భరస : ననగభమషణస తతట
ఇసటట ననస:21-8-347
వయససస:54
లస: ససస స

95-179/1010

94-62/891

4235 NDX2137504
పపరర: జయ శక గమసటక
తసడడ:డ రరజజ శశఖర రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-345
వయససస:23
లస: ససస స

4243 NDX2468809
పపరర: రరమమ చలర

94-62/173

భరస : మహన రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:21-8-344
వయససస:42
లస: ససస స

94-62/178

94-62/176

94-62/179

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-345
వయససస:55
లస: పప
94-64/826

4241 NDX2241164
పపరర: లకడక సపజనఖ తతట

94-62/180

భరస : రరజరశ దనసరర
ఇసటట ననస:21-8-346
వయససస:32
లస: ససస స
94-62/182

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:21-8-346
వయససస:53
లస: పప
94-62/184

4226 NDX1046788
పపరర: సరయ కళళఖణ కకటబ

తసడడ:డ మమ్రహన రరడడ అవపతష
ఇసటట ననస:21-8-344 (NewDoor no)
వయససస:21
లస: ససస స

4240 NDX2994457
పపరర: అరరణ బమరరక

94-62/170

తసడడ:డ అబమదల కయఖస సయఖద
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శత రమ రరడడ బమరరక
ఇసటట ననస:21-8-345/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమ చలర
ఇసటట ననస:21-8-346
వయససస:45
లస: ససస స
4245 NDX0385534
పపరర: వనసకటటశసరరర మమలల

4228 NDX3103033
పపరర: మసరసన సయఖద

4223 NDX0534206
పపరర: నరజ కకట

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-345
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకటట కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-345
వయససస:66
లస: పప
4242 NDX0951913
పపరర: వనసకటటశసరమక చలర

94-62/172

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:21-8-344
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-344
వయససస:21
లస: ససస స

4239 NDX3005899
పపరర: అసజ రరడడడ కరసరణణ

4225 NDX0292128
పపరర: అనతపపరష మక కకట కకట

94-62/761

భరస : రమమశ బబబమ
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మమశరటక సయఖద
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జయ రరమ రరడడ గగరర
ఇసటట ననస:21-8-344
వయససస:62
లస: ససస స

4236 NDX1451822
పపరర: సరయ పసడయ గమసటక

94-62/169

భరస : రరమమరరవప కకట
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ మమషరసక సయఖద
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:19
లస: పప

4233 NDX2574291
పపరర: గయయఠరక అవపతష

4222 NDX0534149
పపరర: అనసష కకట

4220 NDX2571990
పపరర: షపక మసరసన బ

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-8-339
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రమమశరబబమ
ఇసటట ననస:21-8-342
వయససస:31
లస: ససస స

4224 NDX1737826
పపరర: ననగ మహహశసరర కకట

4230 NDX2241172
పపరర: సరగజన గగరర

94-62/889

తలర : అనతపపరష మమడసరర
ఇసటట ననస:21-8-338
వయససస:21
లస: పప

4221 NDX1069541
పపరర: సపజనఖ కకటబ

4227 NDX3105152
పపరర: నజజమమదదదన సయఖద

4219 NDX3034576
పపరర: హహమ సరయ చసడడ మమడసరర

4244 NDX0292565
పపరర: వనసకట రమణమక మమలల

94-62/183

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-347
వయససస:45
లస: ససస స
94-62/892

4247 NDX3027141
పపరర: ససవరమమచనరర ధసళపరల

94-62/893

తసడడ:డ ససబబయఖ ధసళపరల
ఇసటట ననస:21-8-347
వయససస:42
లస: పప
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94-62/894

భరస : శవరరమమచనరర ధసళపరల
ఇసటట ననస:21-8-347
వయససస:39
లస: ససస స
4251 NDX0905984
పపరర: వజయలకడక పప తష
స రర

94-62/186

4252 NDX1451632
పపరర: మననహర పప తత
స రర

94-62/189

4255 NDX3063153
పపరర: మహ లకడక కవటట
భరస : ననగరశసర రరవప కవటట
ఇసటట ననస:21-8-349
వయససస:64
లస: ససస స

4257 NDX0172320
పపరర: ససబబమక తతమటర

4258 NDX1112978
పపరర: శవకలమమరర అవరసరర

94-62/191

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-350
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-350
వయససస:26
లస: పప
4263 NDX3053469
పపరర: వనసకట రరడడడ కణనల

94-59/1085

94-62/199

94-62/202

తసడడ:డ బబల రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:56
లస: పప

94-62/192

4267 NDX0292821
పపరర: ధనలకడక కరరసరన

4270 AP151010207077
పపరర: ససతమక కరరసరన

94-62/205

4273 NDX1201888
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరరసరన

94-62/195

4276 NDX2801868
పపరర: వర లకడక మమనగరల
తసడడ:డ రరజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:21
లస: పప

94-62/190

4259 NDX1247899
పపరర: ససధనరరణణ లసకకరరడడడ

94-62/193

4262 NDX1247907
పపరర: శశశ రరడడడ లసకకరరడడడ

94-62/197

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-350
వయససస:56
లస: పప
94-62/897

4265 NDX3121845
పపరర: ఆసజనవయ చకకపరణణ పపవరలమ

94-62/898

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపవరలమ
ఇసటట ననస:21-8-352
వయససస:44
లస: పప
94-62/200

4268 AP151010207369
పపరర: పదనకవత కరరసరన

94-62/201

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:47
లస: ససస స
94-62/203

4271 NDX1914366
పపరర: కకషష రరడడడ మననగరలమ

94-62/204

తసడడ:డ రరజజ రరడడ మననగరలమ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:24
లస: పప
94-62/206

తసడడ:డ బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:48
లస: పప
94-62/208

4256 NDX1086891
పపరర: భబగఖలకకక తతమటర

భరస : శశశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-350
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:31
లస: పప
4275 NDX2241370
పపరర: శవర రరడడడ కరరసరన

4264 NDX3126885
పపరర: వ వ ఆర పదకజ

94-62/188
4253 NDX0227843
పపరర: యమ యస ఆర పడసరద పప టట
ట రర

తలర : ససబమక
ఇసటట ననస:21-8-350
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరరసశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:62
లస: ససస స
4272 NDX1111673
పపరర: శకకరసత రరడడడ కరరసరన

94-62/896

భరస : పపవరలమ ఆసజనవయ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:21-8-352
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:44
లస: ససస స
4269 AP151010207279
పపరర: ననగరసదడమక గగనసగమసటర

4261 NDX1111384
పపరర: అవరసరర ధసడవకలమమర

94-62/185

తసడడ:డ పస హహచ పడసరద
ఇసటట ననస:21-8-349
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అవరసరర శకనస
ఇసటట ననస:21-8-350
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కణనల
ఇసటట ననస:21-8-351
వయససస:29
లస: పప
4266 AP151010207155
పపరర: మసగమక కరసరన

94-62/187

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:21-8-350
వయససస:40
లస: ససస స
94-62/194

4250 AP151010207291
పపరర: ససతనపడమలమరరణణ పప తష
స రర

భరస : హనసమత పడసరద పప తష
స రర
ఇసటట ననస:21-8-349
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమత పడసరద
ఇసటట ననస:21-8-349
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమమసజనవయమలల పప తత
స రర
ఇసటట ననస:21-8-349
వయససస:74
లస: పప

4260 NDX1247915
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ లసకకరరడడడ

94-62/895

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ వడడకటటట
ఇసటట ననస:21-8-347
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమమసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-8-349
వయససస:69
లస: ససస స
4254 AP151010201066
పపరర: హనసమత పడసరదస పప తత
స రర

4249 NDX2726487
పపరర: లకడక కలమమరర వడడకటటట

4274 AP151010201493
పపరర: పడసరద రరడడడ కరరసరన

94-62/207

తసడడ:డ బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:50
లస: పప
94-62/899

4277 NDX3258829
పపరర: పదక శక ఆరరధసఖల

94-62/1026

తసడడ:డ సరయ బబబమ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:51
లస: ససస స
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4278 NDX3270212
పపరర: సరయ బబబమ ఆరరదసఖలల

94-65/1278

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆరఢడఖలల
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:54
లస: పప
4281 NDX2009489
పపరర: రరణమక మమదనసస

94-62/209

94-62/212

94-62/215

94-62/901

94-62/219

94-62/222

94-62/902

94-62/905

Deleted

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-358
వయససస:47
లస: ససస స

4291 NDX2505774
పపరర: శక లకడక చసటట

4294 NDX1450931
పపరర: వనసకటటశసర రరడడడ కసదద

4297 NDX2505741
పపరర: ననరరయణ రరడడడ రరడడడమ

4300 NDX2779726
పపరర: రరజరశసరర కరసరణణ

94-62/224

4303 NDX2780195
పపరర: మమధవ కరసరణణ

94-62/217

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-8-358
వయససస:25
లస: పప

4286 JBV2364081
పపరర: రమకహననడ
డ డడ కరరసరన

94-62/214

4289 NDX3034410
పపరర: మనస పణఖస

94-62/900

4292 NDX2241339
పపరర: గరయతడ చసటట

94-62/218

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-355
వయససస:21
లస: ససస స
94-62/220

4295 NDX0292268
పపరర: లకడక� గసపల�

94-62/221

భరస : లసగనత
ఇసటట ననస:21-8-356
వయససస:43
లస: ససస స
94-62/223

4298 NDX2579076
పపరర: ననరరయణ రరడడడ రరడడడస

94-62/762

తసడడ:డ వవమ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-356
వయససస:30
లస: పప
94-62/903

4301 NDX2780260
పపరర: ససజజత కరసరణణ

94-62/904

భరస : బబల అసజ
ఇసటట ననస:21-8-357
వయససస:52
లస: ససస స
94-62/906

భరస : వనసకటససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-357
వయససస:26
లస: ససస స
4306 NDX1756925
పపరర: సరయ పడవణ రరడడడ అటబర

94-62/211

భరస : రరమ మహన రరడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-357
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-357
వయససస:34
లస: పప

4305 AP151010207125
పపరర: సరమమజఖస అటర

94-62/216

తసడడ:డ వవమ ననరరయణరరడడడ రరడడడమ
ఇసటట ననస:21-8-356
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చన బల కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-357
వయససస:66
లస: పప
4302 NDX2780187
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ కరసరణణ

4288 AP151010201094
పపరర: వరరరరడడడ కరరసరన

4283 AP151010207122
పపరర: కలమమరర కరరసరన కకషష

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-355
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-356
వయససస:71
లస: ససస స
4299 NDX2787281
పపరర: బల అసజ రరడడడ కరసరణణ

94-62/213

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-8-355
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప కసదద
ఇసటట ననస:21-8-355
వయససస:41
లస: ససస స
4296 NDX1451871
పపరర: అసకరలమక ఎటబర

4285 JBV2364032
పపరర: సరసబరరడడడ కరరసరన

94-59/1086

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:18
లస: ససస స
4293 NDX1450923
పపరర: అరరణన కసదద

94-62/210

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:49
లస: పప
4290 NDX3034584
పపరర: కకషషవనణణ దదసతరరడడడ

4282 NDX0292631
పపరర: అసబక అలర స

4280 NDX3206166
పపరర: కకషష వవణణ దదసత రరడడడ

భరస : సరసబరరడడడ కరరసణణ
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అడడడత రరవప మమదనసస
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:32
లస: పప
4287 NDX0286492
పపరర: దసరరరపడసరద అలర స

94-95/740

తసడడ:డ రరజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-353
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ మమదనసస
ఇసటట ననస:21-8-354
వయససస:31
లస: ససస స
4284 NDX2009414
పపరర: ననగ రరజ మమదనసస

4279 NDX2601805
పపరర: వరర కక మమనగరల

4304 NDX2726453
పపరర: మమధవ కరసరణణ

94-62/907

భరస : వనసకట ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-357
వయససస:26
లస: ససస స
94-62/225

4307 NDX1452002
పపరర: వజయ కలమమర రరడడ అటబర

94-62/226

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-358
వయససస:28
లస: పప

Page 109 of 353

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44

4308 AP151010201558
పపరర: ససబబబరరడడడ అటర

94-62/227

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-358
వయససస:50
లస: పప
4311 NDX0227439
పపరర: గణణష చడరరకలరర

94-62/230

94-62/232

94-62/234

94-56/731

94-62/239

4332 NDX2480259
పపరర: మమధవ

94-62/242

భరస : శకనవరస రరవప ససదడపపడడ
ఇసటట ననస:21-8-363
వయససస:47
లస: ససస స

94-62/235

4321 NDX0535286
పపరర: యవ శరరష బబ మకరరడడ

4324 NDX1451392
పపరర: వశశసససర రరవప ఉలర స

4327 NDX2029081
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద కరవటట

94-84/1103

4330 NDX2909984
పపరర: శకనవరససలల రరడడ మమటట ట

94-62/237

4333 NDX2465755
పపరర: వజయ భబసయర రరడడడ

94-62/240

4336 NDX2241511
పపరర: హరరక నరరక
తసడడ:డ హరర కకషష నరరక
ఇసటట ననస:21-8-364
వయససస:27
లస: ససస స

4316 NDX2241198
పపరర: రమఖ కకషష కలనపరరడడడ

94-62/233

4319 NDX2241214
పపరర: రరజరసదడ బబబమ కలనపరరడడ

94-62/236

4322 NDX2029099
పపరర: చనమసడదశసరరదదవ కరవటట

94-62/238

4325 NDX2241255
పపరర: వజయ కలమమర వననగళర

94-62/241

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:45
లస: పప
94-62/243

4328 NDX3011053
పపరర: ససజజత ఓలలటట

94-62/908

భరస : వటల ఓలలటట
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:39
లస: ససస స
94-62/909

4331 NDX2965630
పపరర: రరజ ససలలచనన రరణణ మమటట ట

94-62/910

భరస : శకనవరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:21-8-361/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-62/245

తసడడ:డ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-362
వయససస:34
లస: పప
94-62/911

94-62/231

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:21-8-361/1
వయససస:46
లస: పప
94-62/244

4313 NDX0172890
పపరర: షమ మమనతసర బబగమమ
మహమకద
భరస : షరజహన మహమకద
ఇసటట ననస:21-8-359/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-360/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-362
వయససస:32
లస: ససస స
4335 NDX3097359
పపరర: ననగమణణ ససదడపపడడ

4318 NDX2241099
పపరర: వజయ కకషష కలనపరరడడడ

94-62/229

తసడడ:డ రరజరసదడ బబబమ కలనపరరడడ
ఇసటట ననస:21-8-360/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:55
లస: పప
4329 NDX2997906
పపరర: ననగ వనసకట సరయ
పపప ధవనరనవయ ఓఈఏటట
తసడడ:డ వటల ఓఈఏటట
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:20
లస: పప

94-81/928

తసడడ:డ పడభబకరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ బబ మమబమడడడ
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:27
లస: పప
4326 NDX0523662
పపరర: పడభబకర రరడడడ బబ మమకరరడడ

4315 NDX3025913
పపరర: శవ పరరసత వనలరటటరర

తసడడ:డ రరజరసదడ బబబమ కలనపరరడడ
ఇసటట ననస:21-8-360/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమజజజ
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:48
లస: పప
4323 NDX1780478
పపరర: ససదదప రరడడడ బబ మమకరరడడ

94-61/1140

భరస : పపరష చసదడ బబబమ వనలరటటరర
ఇసటట ననస:21-8-359/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ బబబమ కలనపరరడడ
ఇసటట ననస:21-8-360/1
వయససస:47
లస: ససస స
4320 NDX2997898
పపరర: వటల ఓఈఏటట

4312 NDX3017498
పపరర: మమనక వనలరటటరర

4310 NDX0174227
పపరర: మమరర చడరరకలరర

భరస : మణణ
ఇసటట ననస:21-8-359
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ బబబమ వనలరటటరర
ఇసటట ననస:21-8-359/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ షరజహన మహమకద
ఇసటట ననస:21-8-359/1
వయససస:22
లస: పప
4317 NDX2241206
పపరర: రమమదదవ కలనపరరడడడ

94-62/228

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:21-8-359
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-8-359
వయససస:41
లస: పప
4314 NDX2468783
పపరర: సరరసజ మహమకద

4309 NDX0171686
పపరర: పడభబవత చడరరకలరర

4334 NDX2465763
పపరర: మలర రరడడడ

94-62/246

తసడడ:డ రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-362
వయససస:73
లస: పప
94-62/247

4337 NDX2241289
పపరర: శకదదవ నరరక

94-62/248

భరస : హరర కకషష నరరక
ఇసటట ననస:21-8-364
వయససస:40
లస: ససస స

Page 110 of 353

4338 NDX1112903
పపరర: ఆదదలకడక కరరసరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-62/249

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:28
లస: ససస స
4341 NDX1111327
పపరర: మసరసన రరడడడ కరరసరన

94-62/252

94-63/1031

94-62/256

94-62/259

94-62/262

94-62/265

94-62/268

భరస : ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-371
వయససస:44
లస: ససస స

4351 NDX0286633
పపరర: రఫస షపక

4354 NDX0022202
పపరర: ననరరయణమక కరరసరన

4357 NDX0293647
పపరర: కనక దసరర మదనదల

4360 NDX0229237
పపరర: వనసకట రరడడడ కరరసరన

94-62/271

4363 AP151010201273
పపరర: మమనగరల కరశరరడడ

94-62/260

4366 NDX2590487
పపరర: ననగరశసర రరవప గసట
తసడడ:డ కరమయఖ
ఇసటట ననస:21-8-371
వయససస:55
లస: పప

4346 NDX1451525
పపరర: అయయషర అమన షపక

94-62/255

4349 NDX0293282
పపరర: శవ ననగరసదడమక కరసరన

94-62/258

4352 NDX0227777
పపరర: షరజహన మహమకద

94-62/261

తసడడ:డ కరజజ మయదదదన
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:56
లస: పప
94-62/263

4355 NDX1160605
పపరర: రరజఖలకకక మమననగరలమ

94-62/264

భరస : బబలకకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:35
లస: ససస స
94-62/266

4358 AP151010207323
పపరర: పరరసత మమనగరల

94-62/267

భరస : బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:60
లస: ససస స
94-62/269

4361 NDX0230326
పపరర: పప తషరరజ రరడడడ కరరసరన

94-62/270

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:33
లస: పప
94-62/272

తసడడ:డ బడహక రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:42
లస: పప
94-62/763

94-62/254

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:37
లస: పప
4365 NDX2590461
పపరర: ఉమ దదవ గసట

94-62/257

భరస : వనసకట ననగకకటట శవపడసరద
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:78
లస: ససస స
4362 NDX1247832
పపరర: బబలకకటటరరడడడ మనగరల

4348 NDX0173708
పపరర: హలమమ షపక

4343 NDX0937771
పపరర: రరమచసదనడరరడడడ కరరసరన

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:35
లస: ససస స
4359 NDX0293894
పపరర: ననగ శరగమణణ మదనదల

94-63/1032

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చన రరమరరడడడv
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:59
లస: పప
4356 NDX0293597
పపరర: పదకజ మమనగరల

4345 NDX2726693
పపరర: ఫణణ కలమమర రరడడ కరసరణణ

94-62/251

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:65
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:26
లస: పప
4353 NDX0376053
పపరర: సరసబరరడడడ కరసరన

94-62/253

తసడడ:డ నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:19
లస: పప

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:21-8-367
వయససస:32
లస: ససస స
4350 NDX1495937
పపరర: ఆలమరజ నదదమ షపక

4342 NDX0286708
పపరర: రరజజరరడడడ మమనగరల

4340 NDX1780668
పపరర: జయమక కరరసరన

భరస : మలర రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:55
లస: పప

భరస : నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:41
లస: ససస స
4347 NDX0173559
పపరర: నజజక షరరఫ మహమకద

94-62/250

భరస : రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదనడ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-365
వయససస:33
లస: పప
4344 NDX2726669
పపరర: శక లకడక కరసరణణ

4339 AP151010207154
పపరర: ననగమక కరరసరన

4364 NDX0287045
పపరర: శవ పడసరద మదనదల

94-62/273

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-369
వయససస:58
లస: పప
94-64/708

4367 NDX2241404
పపరర: కకరస ర గసట

94-62/274

భరస : గగతస రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:21-8-373
వయససస:27
లస: ససస స
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94-62/275

భరస : ససధనకర గసట
ఇసటట ననస:21-8-373
వయససస:48
లస: ససస స
4371 NDX0292748
పపరర: సపచదనబ షపక

94-62/278

94-62/281

94-62/284

94-62/287

94-62/290

94-62/293

94-62/296

తసడడ:డ మశశ బబబమ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:21-8-379
వయససస:20
లస: పప

4381 NDX2241040
పపరర: నరరసదడ కలమమర భరదనసజ

4384 NDX0937615
పపరర: నలబబ తషల శకరరస

4387 NDX1929373
పపరర: లకకక రరడడ

4390 NDX2073435
పపరర: ససతరరవమక మదసగమల

94-62/299

4393 NDX3001963
పపరర: శకనకరసరరరవ ససరష

94-62/288

4396 JBV2374403
పపరర: ననగరరజ కకమమకరర
భరస : కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:21-8-379
వయససస:40
లస: ససస స

4376 JBV2364156
పపరర: కరళషరవళ షపక

94-62/283

4379 NDX2241057
పపరర: నరకల దదవ తనడడగరరర

94-62/286

4382 NDX0173765
పపరర: పరరరజజతస నలబబ తషల

94-62/289

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-377
వయససస:50
లస: ససస స
94-62/291

4385 NDX0921924
పపరర: రతతరరజ శశఖర రరడడడ యరకసరరడడడ

94-62/292

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-377
వయససస:39
లస: పప
94-62/294

4388 NDX1807520
పపరర: అనసశర మదసగమల

94-62/295

భరస : శకననధడడ
డ డడ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-8-378
వయససస:29
లస: ససస స
94-62/297

4391 JBV2364545
పపరర: శకననధడడ
డ డడ మదసగమల

94-62/298

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-378
వయససస:34
లస: పప
94-84/1104

తసడడ:డ కకటయఖ ససరష
ఇసటట ననస:21-8-378
వయససస:46
లస: పప
94-39/1175

94-62/280

తసడడ:డ సపరర తనడడగరరర
ఇసటట ననస:21-8-375
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-8-378
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర రరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:21-8-378
వయససస:84
లస: పప
4395 NDX2997930
పపరర: ససదదప చదబబడ లల

94-62/285

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ యయరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-377
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనదకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-378
వయససస:50
లస: ససస స
4392 NDX2076488
పపరర: ససబబ రరడడడ మదసగమల

4378 NDX0286674
పపరర: ససదదయఖ షపక

4373 NDX0293084
పపరర: బబజదదబ షపక

తసడడ:డ పకకరరసహహబ
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-377
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-8-377
వయససస:56
లస: పప
4389 NDX0080408
పపరర: లకడక మదసగమల

94-62/282

తసడడ:డ లకకణ శరక భబరదనసజ
ఇసటట ననస:21-8-375
వయససస:35
లస: పప

భరస : లకకక రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-377
వయససస:51
లస: ససస స
4386 NDX0467472
పపరర: వనసకటటశసరరర నలర బబ తషల

4375 NDX1451152
పపరర: జజన బబషర షపక

94-62/277

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదద న సరహహబ
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడ కలమమర భబరదనసజ
ఇసటట ననస:21-8-375
వయససస:31
లస: పప
4383 NDX1807439
పపరర: కకకషషవవణణ యరకసరరడడడ

94-62/279

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పకకరరసహహబ
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:35
లస: పప
4380 NDX2241123
పపరర: సరధన భబరదనసజ

4372 NDX0534495
పపరర: మమహరరనతసర షపక

4370 NDX2241479
పపరర: ససధనకర రరడడడ గసట

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గసట
ఇసటట ననస:21-8-373
వయససస:53
లస: పప

భరస : సపచదసలల
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:62
లస: ససస స
4377 JBV2364073
పపరర: సపచదసలల షపక

94-62/276

తసడడ:డ ససధనకర షపక
ఇసటట ననస:21-8-373
వయససస:33
లస: పప

భరస : కరలలషర వల
ఇసటట ననస:21-8-374
వయససస:32
లస: ససస స
4374 AP151010207126
పపరర: రససల బ షపక

4369 NDX2241602
పపరర: గగతమ రరడడడ గసట

4394 NDX2992493
పపరర: ససరష అసజన

94-85/1304

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-8-378
వయససస:36
లస: ససస స
94-62/300

4397 JBV2374395
పపరర: ధనలకడక కకమమకరర

94-62/301

భరస : వనదకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-379
వయససస:38
లస: ససస స
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4398 AP151010201240
పపరర: కకటటశసర రరవప కకమమకరర

94-62/302

తసడడ:డ ననగమలల
ఇసటట ననస:21-8-379
వయససస:45
లస: పప
4401 NDX2241271
పపరర: శరరద కకమమకరర

94-62/305

94-62/764

94-62/309

94-62/312

94-63/1033

94-62/915

94-62/315

భరస : జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:52
లస: ససస స

4411 NDX3135464
పపరర: చలపత రరవప ఏలశశటట

4414 AP151010207238
పపరర: అనతపపరష కకడడ

4417 NDX3087749
పపరర: మహహశ బసడర మమడడ

4420 NDX2139328
పపరర: రరవపల కలమఖణణ

94-62/318

4423 NDX0294017
పపరర: పరరసత తయఖగమర

94-62/913

4426 NDX1495903
పపరర: ఫణణష నమకగడడ
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:25
లస: పప

4406 NDX2057397
పపరర: హరరత పసననక

94-62/308

4409 NDX1111756
పపరర: ససధనకర బబబమ పసనతక

94-62/311

4412 NDX3082088
పపరర: రమదదవ ఏలశశటట

94-62/914

Deleted

భరస : తడననథ ఏలశశటట
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:36
లస: ససస స
94-62/313

4415 NDX0948745
పపరర: కకషరషరరడడడ సరనకకమమక

94-62/314

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-382
వయససస:35
లస: పప
94-62/916

4418 NDX2842698
పపరర: అనల దలరరజ

94-62/917

తసడడ:డ తరరమలకకశత దలరరజ
ఇసటట ననస:21-8-382
వయససస:18
లస: పప
94-62/316

4421 NDX1929423
పపరర: లత రరవపల

94-62/317

భరస : మలర కరరరరన రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:47
లస: ససస స
94-62/319

భరస : బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:49
లస: ససస స
94-62/321

94-62/307

తసడడ:డ వవసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:48
లస: ససస స
4425 NDX0534610
పపరర: వజయలకడక తషళళళరర

94-62/310

తలర : సతఖవత బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:21-8-382
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జగననకహన రరవప
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:27
లస: ససస స
4422 NDX1451178
పపరర: రతత కలమమరర నమకగడడ

4408 NDX1111681
పపరర: సరసబశవ రరవప పసనతన

4403 NDX2255305
పపరర: ఉమమ మహహశసర రరవప కరలవ

భరస : సరసబశవరరవప పసననక
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-8-382
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహహశ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:21-8-382
వయససస:31
లస: ససస స
4419 NDX1451939
పపరర: అరచన తషళళళరర

94-62/912

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:66
లస: పప

భరస : తడననథ ఏలశశటట
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:36
లస: ససస స
4416 NDX3087855
పపరర: అపరష సదదనవన

4405 NDX2848273
పపరర: ఇసదదరర కలవ

94-62/304

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:21-8-380
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పసననక
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:58
లస: పప
4413 NDX3056413
పపరర: రమదదవ ఏలశశటట

94-62/306

భరస : ననగరశసర రరవప కలవ
ఇసటట ననస:21-8-380
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-381
వయససస:54
లస: ససస స
4410 NDX1111475
పపరర: వవసకటటశసరరరవప పసనతక

4402 NDX2468791
పపరర: వజయలకడక కరలవ

4400 NDX2358059
పపరర: శకమననతరరయణ కకలలకకసద

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలలకకసద
ఇసటట ననస:21-8-379
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఉమమ మహహశసర రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:21-8-380
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప కలవ
ఇసటట ననస:21-8-380
వయససస:21
లస: ససస స
4407 NDX1112960
పపరర: శరసతకలమమరర పసనతక

94-62/303

తసడడ:డ ననగమలల
ఇసటట ననస:21-8-379
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-8-380
వయససస:20
లస: ససస స
4404 NDX2613610
పపరర: వజయ లకడక కలవ

4399 NDX0286732
పపరర: వనసకటటశసరరర కకమమకరర

4424 NDX1807942
పపరర: రమమదదవ జజననతదసల

94-62/320

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:50
లస: ససస స
94-62/322

4427 NDX1808007
పపరర: వజయ రరవపల

94-62/323

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:25
లస: పప
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4428 NDX1451608
పపరర: వజయ కలమమర జజననతదసల

94-62/324

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:28
లస: పప
4431 NDX0877431
పపరర: బడహకరరడడడ తయఖగమర

94-62/328

4432 NDX0228759
పపరర: జగనబటన రరవప తషళళళరర

94-62/330

4435 NDX1390814
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ చనగస

94-62/329

4438 NDX2463271
పపరర: కకషష కలమమర రరమశశటట

4433 SQX2038719
పపరర: తదజశస రరమశశటట

95-62/1013

94-62/331

4436 NDX2463305
పపరర: తదజససస రరమశశటట

94-62/474

తసడడ:డ కకషష కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-8-384 1ST FLOOR PSR HO
వయససస:23
లస: ససస స
94-62/477

4439 NDX2562809
పపరర: కకషషకలమమర రరమశశటట

94-62/765

తసడడ:డ కకషష కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-8-384 1ST FLOOR PSR HO
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-8-384 1ST FLOOR PSR HO
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-8-384, 1st floor
వయససస:48
లస: పప

4440 NDX2562304
పపరర: నహరరక రరమశశటట

4441 NDX2562775
పపరర: తదజశస రరమశశటట

4442 NDX2575660
పపరర: అదద ననరరయణ మమపపవరపప

94-62/767

తసడడ:డ కకషషకలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-8-384, 1st floor
వయససస:24
లస: ససస స
4443 NDX2775286
పపరర: అదద లకడక మమపపవరపప
భరస : అదద ననరరయణ మమపపవరపప
ఇసటట ననస:21-8-385
వయససస:41
లస: ససస స
4446 NDX3004504
పపరర: మదదన బ షపక

94-63/1034

భసధసవప: షపక షపక
ఇసటట ననస:21-8-385
వయససస:44
లస: ససస స
4449 NDX3087384
పపరర: రరజ గగపరల యయననకసడనర

94-62/921

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:52
లస: ససస స

94-62/919

4447 NDX1069475
పపరర: రరవత మమమనవన

94-62/332

94-62/335

4453 NDX2009588
పపరర: పపరరషమ చనగసటట

4456 AP151010207348
పపరర: వనకలమమరర చనగసటట
భరస : శవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:52
లస: ససస స

94-62/920

4448 NDX1046606
పపరర: ససతనరరమసజనవయమలల మమమనవన

94-62/333

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:21-8-386
వయససస:49
లస: పప
94-62/922

4451 NDX1808288
పపరర: వర లకడక చనగసటట

94-62/334

భరస : నరరసదర రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:25
లస: ససస స
94-62/336

భరస : వషష
ష వరర న రరడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:34
లస: ససస స
94-62/338

4445 NDX2726214
పపరర: చనణకఖ మమపపవరపప
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మమపపవరపప
ఇసటట ననస:21-8-385
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరజగగపరల యనకసడర
ఇసటట ననస:21-8-386
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:27
లస: ససస స
4455 AP151010207493
పపరర: చనగసటట శవలల

4444 NDX2726347
పపరర: వనసకట నరసససహ వవదవరఖస
మమపపవరపప
తసడడ:డ అదద ననరరయణ మమపపవరపప
ఇసటట ననస:21-8-385
వయససస:24
లస: పప

4450 NDX3071404
పపరర: శకలకడక యమసకసడనర

94-62/770

తసడడ:డ రమమలల మమపపవరపప
ఇసటట ననస:21-8-385
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససతనరరమమసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-8-386
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలపప యయననకసడనర
ఇసటట ననస:21-8-386
వయససస:54
లస: పప
4452 NDX1780718
పపరర: హరరత భవనస

94-62/768

తసడడ:డ కకషష కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-8-384, 1st floor
వయససస:22
లస: ససస స
94-62/918

94-62/327

తసడడ:డ కకషష కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-384/1
వయససస:43
లస: పప
94-62/475

4430 NDX1452036
పపరర: ననగరశసర రరవప నమకగడడ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నసతన వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-384/1
వయససస:31
లస: ససస స
4437 NDX2463297
పపరర: నహరరక రరమశశటట

94-62/326

తసడడ:డ బడహకరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:21-8-384
వయససస:58
లస: పప
4434 NDX1390822
పపరర: శరకవణణ చనగస రరడడడ

4429 NDX0287110
పపరర: శకకరసతడడ
డ డడ తయఖగమర

4454 NDX1780775
పపరర: సపతహలతన భవనస

94-62/337

భరస : కరశవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:42
లస: ససస స
94-62/339

4457 NDX1773853
పపరర: ససతనరరవమక తషమమకరర

94-62/340

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:71
లస: ససస స
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4458 AP151010207350
పపరర: సరమమమజఖస చనగసటట

94-62/341

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:87
లస: ససస స
4461 NDX0467548
పపరర: వషష
ట వరద న రరడడడ చనగసటట

94-62/344

94-62/923

94-62/348

94-62/351

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:35
లస: పప
4473 AP151010201263
పపరర: ననగరశసర రరవప వనలవరరరపత

94-62/354

94-62/925

94-62/355

భరస : వనదకట సరయరరద
ఇసటట ననస:21-8-392
వయససస:40
లస: ససస స

94-62/349

94-87/1376

4466 NDX1585340
పపరర: మమలత వనలవరరరపత

94-62/347

4469 AP151010207166
పపరర: వజయ లకడక వనలవరరరపత
భరస : ననగరశసర రరవప వనలవరరరపత
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:63
లస: ససస స

4471 JBV2364875
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర వనలవరరరపత

4472 NDX1451277
పపరర: రరమమలల ఓతతరర

94-62/352

4474 NDX2726784
పపరర: అపసపకటర కలపన దదవ

4477 NDX3177714
పపరర: దనసరక ననథ ఉయమఖరర

4480 NDX2241065
పపరర: ససతన మహ లకడక మమదనల

4483 NDX2241537
పపరర: లకడక యశసససన ఆదదపపడడ

4486 NDX0937664
పపరర: శక మధసబబబమ గగనసగమసట
తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-392
వయససస:41
లస: పప

94-62/350

94-62/353

తసడడ:డ సరసబయఖ ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:36
లస: పప
94-63/1035

4475 NDX2997559
పపరర: పరరకకమ అషర అమత

94-56/732

తసడడ:డ శరఖసబబబమ శరఖసబబబమ
ఇసటట ననస:21-8-390
వయససస:24
లస: పప
94-66/1050

4478 NDX2984490
పపరర: మధవ ఏ

94-84/1105

భరస : శరఖసబబబమ ఏ
ఇసటట ననస:21-8-390
వయససస:46
లస: ససస స
94-62/356

4481 NDX2241107
పపరర: రసగ రరవప మమదనల

94-62/357

తసడడ:డ గగపరల రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:21-8-391
వయససస:62
లస: పప
94-62/358

తసడడ:డ వనసకట శవ సరయరరస ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:21-8-392
వయససస:21
లస: ససస స
94-62/360

94-62/346

భరస : శశష దతనతదయ
డ
సరమ లలట చనగస
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:21-8-391
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:21-08-391
వయససస:35
లస: ససస స
4485 NDX0938050
పపరర: ససజజతన దదవ అధదపపడడ

4468 NDX1585316
పపరర: వర లకడక చనగస

4463 NDX0287250
పపరర: వనసకట రరడడడ చనగసటట

భరస : చలపత రరవప వనలవరరరపత
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:21-8-390
వయససస:76
లస: పప

భరస : చనత రరవప లలట మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:21-8-391
వయససస:36
లస: ససస స
4482 NDX2871382
పపరర: దసరర భవన మమనసకకసడ

94-62/924

భరస : అపసపకటర కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసరరజ ఏ
ఇసటట ననస:21-8-390
వయససస:53
లస: పప
4479 NDX2241081
పపరర: దసరర భవరన మమనసకకసడ

4465 NDX3003464
పపరర: లమవణఖ గగలర

94-62/343

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప వనలవరరరపత
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనలవరరరపత
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:65
లస: పప
4476 NDX2997575
పపరర: శరఖసబబబమ ఏ

94-62/345

భరస : నగరజ గగలర
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల ఒతషరర
ఇసటట ననస:21-8-389
వయససస:36
లస: ససస స
4470 JBV2364909
పపరర: చలపతరరవప వనలవరరస

4462 AP151010201370
పపరర: శవర రరడడ చనగసటట

4460 AP151010201442
పపరర: శకనవరసరరడడడ చనగసటట

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శసకర గగలర
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:30
లస: పప
4467 NDX1495960
పపరర: ససపపరష ఓతతరర

94-62/342

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-388
వయససస:44
లస: పప
4464 NDX2997989
పపరర: నగరజ గగలర

4459 NDX1046697
పపరర: నరరసదడ రరడడడ చనగసటట

94-62/361

4484 NDX1113133
పపరర: దదవకర ససలలచన కలమమరర
గగనసగమసట
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-392
వయససస:31
లస: ససస స

94-62/359

4487 AP151010201497
పపరర: వనసకట శవ సరయ రరమ
ఆదదపపడడ
తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:21-8-392
వయససస:49
లస: పప

94-62/362
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94-95/741 4489 NDX2241354
4488 NDX2595783
పపరర: వనసకట శవ సరయ రరస అదదపపడడ
పపరర: శశ రరఖ ఆళర

తసడడ:డ మహనరరవప అదదపపడడ
ఇసటట ననస:21-8-392
వయససస:48
లస: పప
4491 AP151010207522
పపరర: ససబబబయమక వసగర

తసడడ:డ బడహక రరడడ ఆళర
ఇసటట ననస:21-8-393
వయససస:23
లస: ససస స
94-62/365

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-393
వయససస:67
లస: ససస స
4494 NDX1808056
పపరర: ససదనఖ రరణణ వపదదసటట

94-62/368

94-62/371

94-62/374

94-62/377

94-62/380

94-62/383

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-399
వయససస:42
లస: పప

4501 NDX1247840
పపరర: హరరష చససడసరర

4504 NDX2188697
పపరర: మసగమక తలమరర

4507 AP151010207216
పపరర: కగసలఖ మమవరస

4510 NDX1047042
పపరర: అవననష రరడడడ మమవరస

94-62/386

4513 NDX0294355
పపరర: శరరషర రరణణ చనగసటట

94-62/375

4516 NDX3139276
పపరర: ససజజత ససగస
భరస : లలరరర రరజ ససగస
ఇసటట ననస:21-8-399/1
వయససస:30
లస: ససస స

4496 AP151010207149
పపరర: శరసతకలమమరర ఉదదసటట

94-62/370

4499 NDX1247857
పపరర: శరలన కలమమరర చససడసరర

94-62/373

4502 NDX0228585
పపరర: శకనవరసరరవప గమసడడబబ యన

94-62/376

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:21-8-395
వయససస:46
లస: పప
94-62/378

4505 NDX2188689
పపరర: పడభబకర రరవప తలమరర

94-62/379

తసడడ:డ ఆచసత రరమయఖ తలమరర
ఇసటట ననస:21-8-397
వయససస:74
లస: పప
94-62/381

4508 AP151010207219
పపరర: కకటటశసరమక మమవరస

94-62/382

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-398
వయససస:77
లస: ససస స
94-62/384

4511 AP151010201051
పపరర: పపరష చసదడశశఖర రరడడడ మమవరస

94-62/385

తసడడ:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-398
వయససస:57
లస: పప
94-62/387

భరస : ససరరష కలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-399
వయససస:39
లస: ససస స
94-62/389

94-62/367

తసడడ:డ బబలసతఖకలమమర
ఇసటట ననస:21-8-395
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-398
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:21-8-398
వయససస:62
లస: పప
4515 NDX0031294
పపరర: ససరరష కలమమర రరడడడ సస

94-62/372

భరస : శవససకర పడసరదరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-398
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడశశఖరరకడడడ మమవరస
ఇసటట ననస:21-8-398
వయససస:28
లస: పప
4512 AP151010201188
పపరర: శవశసకర పడసరద రరడడడ మమవరస�

4498 NDX0467514
పపరర: ఆసజనవయమలల ఉదదసటట

4493 AP151010201494
పపరర: వసగరరరమరరడడడ

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-8-394
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప తలమరర
ఇసటట ననస:21-8-397
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పపరషచడసదడశశకరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-398
వయససస:52
లస: ససస స
4509 NDX1046473
పపరర: శక కగశక రరడడడ మమవరస

94-62/369

తసడడ:డ బబలసతఖ కలమమర
ఇసటట ననస:21-8-395
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-8-395
వయససస:55
లస: పప
4506 AP151010207217
పపరర: రరజఖలకడక మమవరస

4495 JBV2374411
పపరర: పడభబవత ఉదదదటట

94-62/364

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-393
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-8-394
వయససస:67
లస: పప

భరస : బబలసతఖకలమమర
ఇసటట ననస:21-8-395
వయససస:47
లస: ససస స
4503 JBV2364552
పపరర: బబల సతఖకలమమర చససడసరర

94-62/366

తసడడ:డ ఆదజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-8-394
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-8-394
వయససస:35
లస: పప
4500 AP151010207299
పపరర: వనసకట లకడకకలమమరర చససడసరర

4492 NDX0467498
పపరర: వసగర కకటటరరడడడ

4490 NDX0293944
పపరర: ఝమనస వసగర

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-393
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-393
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవ కకశశర వపదదసటట
ఇసటట ననస:21-8-394
వయససస:37
లస: ససస స
4497 NDX0287177
పపరర: రవ ఉదదసటట

94-62/363

4514 NDX1808247
పపరర: అనతపపరష చనగసటట

94-62/388

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-8-399
వయససస:63
లస: ససస స
94-63/1036

4517 NDX3079449
పపరర: మరమక దనసస

94-85/1305

భరస : నగరశసరరరవప దనసస
ఇసటట ననస:21-8-399/1
వయససస:49
లస: ససస స
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4518 NDX2073419
పపరర: రమణకలమమరర జడడగమ

94-62/390

భరస : శకనవరస జడడగమ
ఇసటట ననస:21-8-400
వయససస:55
లస: ససస స
4521 NDX0937714
పపరర: శశధర జడడగమ

94-62/393

4530 NDX2999290
పపరర: ఉమమహహశసరర చరసరణణ

94-229/1278

94-62/396

94-84/1107

94-62/398

94-62/401

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ భమమ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-407
వయససస:41
లస: పప

94-62/926

4531 NDX3008125
పపరర: హరరత చరసరణణ

4534 NDX0898692
పపరర: కకలకలలరర రరధదక

4537 AP151010207141
పపరర: పదనకవత కకలకలలరర

94-62/404

4540 AP151010201296
పపరర: రరమమసజనవయమలల కకలకలలరర

94-84/1108

4543 NDX3073996
పపరర: మననజ కలమమర గమగరరలస

94-62/399

4546 NDX3039088
పపరర: ఉదయ రరరశసరర బబ సదలపరటట
భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:21-8-407
వయససస:32
లస: ససస స

94-62/395

4529 NDX2998128
పపరర: పడభరరరరడకడ చరసరణణ

94-84/1106

4532 NDX2997666
పపరర: అచసఖటనన రరఢ వ

94-85/1306

4535 AP151010207144
పపరర: పడభబవత కకలకలలరర

94-62/400

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:47
లస: ససస స
94-62/402

4538 JBV2364404
పపరర: సతఖననరరయణ కకరకలలరర

94-62/403

తసడడ:డ కకషట మమరరస
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:37
లస: పప
94-62/405

4541 NDX3002979
పపరర: మలర కరరరరన రరవప గమగరరలస

94-62/927

తసడడ:డ శక హరర రరవప గమగరరలమ
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:58
లస: పప
94-63/1037

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:25
లస: పప
94-62/929

4526 AP151010207061
పపరర: ఉషర ననగకలమమరర ఉలర గసటట�

భరస : ఫణణసదడ వ
ఇసటట ననస:21-8-402
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:57
లస: పప
94-62/928

94-81/929

భసధసవప: రరమరరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-401
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:49
లస: ససస స
4545 NDX3017464
పపరర: గగవసద రరడడడ భమమ రరడడడ

4528 NDX2998185
పపరర: సప మ శశఖర రరడడడ చరసరణణ

4523 NDX3039120
పపరర: అలలఖఖ యరకసశశటట

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-8-401
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:54
లస: పప
4542 NDX2998243
పపరర: రరజ రరజరశసరర గమగరరలస

94-62/394

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-401
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనతబబబయ చనవర
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:51
లస: ససస స
4539 NDX0229369
పపరర: చనతబబబయ చనవర

4525 NDX1068766
పపరర: ఝమనసలకడక గగగరరరడడ

94-62/392

తసడడ:డ చలపత రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:21-8-400
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-401
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనతబబబయ చనవర
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:28
లస: ససస స
4536 NDX1495879
పపరర: వజయ లకడక చనవర

94-64/827

భరస : భబసయర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-401
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కసటస
ఇసటట ననస:21-8-401
వయససస:61
లస: ససస స
4533 NDX1495861
పపరర: ఝమనస చనవర

4522 NDX3068897
పపరర: మమరళ పడసరద నసరససకర

4520 NDX0762369
పపరర: గగరర శసకర జడడగమ

తసడడ:డ రమణ కలమమరర
ఇసటట ననస:21-8-400
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర రరవప నసరససకర
ఇసటట ననస:21-8-400
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ పడసరద
ఇసటట ననస:21-8-400
వయససస:21
లస: పప
4527 NDX1046218
పపరర: తరరమల వజయభబసయర రరడడడ
పపరస
తలర : జజగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-401
వయససస:45
లస: పప

94-62/391

తసడడ:డ శకనవరస జడడగమ
ఇసటట ననస:21-8-400
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస జడడగమ
ఇసటట ననస:21-8-400
వయససస:37
లస: పప
4524 NDX3112398
పపరర: లలక సరయ కకషష నసరససకర

4519 NDX2073401
పపరర: ససధదర కలమమర జడడగమ

94-84/1109
4544 NDX3002870
పపరర: జయ సతఖ హరరత వనచషషవ గమగరరలస

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:21-8-405
వయససస:24
లస: ససస స
94-64/828

4547 NDX3039252
పపరర: మధవ కరసరణణ

94-64/829

భరస : సబస రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-407
వయససస:26
లస: ససస స
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4548 NDX3006749
పపరర: రరజరశసరర కరసరణణ
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94-71/703

భరస : బల రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-407
వయససస:53
లస: ససస స
4551 NDX1448886
పపరర: శరరషర కనతసరన

94-64/328

94-64/331

94-64/334

94-64/337

తసడడ:డ రరఘవపలల కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:34
లస: పప
4563 AP151010201222
పపరర: కకటయఖ కనతసరన

94-64/340

94-64/343

94-64/831

తసడడ:డ చనత అసకక రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-08-410
వయససస:43
లస: పప

94-64/335

4561 NDX0385211
పపరర: శకనవరసరరవప కనతసరన

94-64/338

4567 AP151010201265
పపరర: వరరసజనవయమలల కనతసరన

4570 NDX2785459
పపరర: అనసష కననతసరణణ

94-64/345

4573 AP151010207167
పపరర: ససత నలర బబ తష

4576 NDX2913739
పపరర: ససనత వరసరరడడడ
భరస : వర రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-08-410
వయససస:36
లస: ససస స

4556 AP151010207244
పపరర: బబ లర మక కనతసరన

94-64/333

4559 NDX2433712
పపరర: లమవనత సప నపపరస

94-64/336

4562 AP151010201064
పపరర: వజయకలమమర కనతసరన

94-64/339

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:41
లస: పప
94-64/341

4565 AP151010201244
పపరర: రరసబబబమ కనతసరన

94-64/342

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:49
లస: పప
94-64/344

4568 NDX3006558
పపరర: శసకర ససకలల

94-64/830

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల ససకలల
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:33
లస: పప
94-64/832

4571 NDX2785517
పపరర: కకషష సరయ కననతసరణణ

94-64/833

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కననతసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:19
లస: పప
94-64/346

భరస : జగననతధరరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:21-8-409
వయససస:58
లస: ససస స
94-63/923

94-64/330

తసడడ:డ రరమమ సప నపపరస
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కననతసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:21-8-409
వయససస:37
లస: ససస స
4575 NDX2966331
పపరర: వర రరడడడ వరసరరడడడ

4558 NDX1431238
పపరర: వనసకట ననగ వర పడసరద
కననతసరన
తసడడ:డ వరరసజనవయమలల కననతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:29
లస: పప

4564 AP151010201144
పపరర: శకనవరస రరవప కనతసరన

4553 JBV2374080
పపరర: ధనలకడక కనతసరన

భరస : వనసకటటశసరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:60
లస: పప

భరస : శసకర ససకలల
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:29
లస: ససస స
4572 NDX1713347
పపరర: ననగమణణ నలర బబ తష

94-64/332

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:54
లస: పప
4569 NDX3006574
పపరర: అలలఖఖ ససకలల

4555 NDX0295022
పపరర: కకటటశసరర కనతసరన

94-62/1028

భరస : శకనవరసరరవప కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:44
లస: పప
4566 JBV2364198
పపరర: రరఘవపలల కనతసరన

94-64/329

భరస : రరసబబబమ కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ కననతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:27
లస: పప
4560 NDX0814277
పపరర: శకకరసత కనతసరన

4552 NDX2208825
పపరర: వనసకట రతతస కనతసరన

4550 NDX3268927
పపరర: రరఢ కననతసరణణ

భరస : వజయ కలమమర కననతసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:45
లస: ససస స
4557 NDX1431246
పపరర: శక హరర కననతసరన

94-56/584

తసడడ:డ కకటయఖ కననతసరణణ
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ కనతసరన
ఇసటట ననస:21-8-408
వయససస:25
లస: ససస స
4554 NDX0295576
పపరర: రమణ కనతసరన

4549 NDX2640712
పపరర: అనసష కననతసరణణ

4574 NDX0229682
పపరర: శకనవరసరరవప నలర బబ తష

94-64/347

తసడడ:డ ససత నలర బబ తష
ఇసటట ననస:21-8-409
వయససస:37
లస: పప
94-63/924

4577 NDX2913721
పపరర: సరయ రరఘవ రరడడ వరసరరడడడ

94-63/1038

తసడడ:డ వర రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-410
వయససస:18
లస: పప
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4578 NDX3122470
పపరర: గగపరలరరవప మమచరర
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94-64/834

తసడడ:డ ఆదయఖ
ఇసటట ననస:21-8-410
వయససస:65
లస: పప
4581 NDX2723955
పపరర: వజయ లకడక ఉయమఖరర

94-64/837

94-64/349

4585 NDX0375683
పపరర: బసవ రరజరశసరర మమరరడడ

94-64/352

4588 NDX0287524
పపరర: అసజరరడడడ కరటబ

94-64/354

4591 NDX0898791
పపరర: పపరరత కనఖకలమమరర
భరస : శకనవరససలల పపరరత
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:52
లస: ససస స

4593 NDX0296236
పపరర: పడబబవత దదవ ఢనకర

4594 NDX0385476
పపరర: వనసకట అమరరసదడ పపరరత

94-64/357

భరస : వవసకట రరడడడ డనక
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:45
లస: పప
4599 NDX2015270
పపరర: లకడక ననరరయణ గగనసగమసటర

94-64/363

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:65
లస: పప
4602 NDX2774701
పపరర: శక లకడక పడవలర క డనక

94-64/353

94-64/355

94-64/358

94-64/364

4605 JBV2374577
పపరర: అదజమక ఇదటటరర

4606 NDX0650697
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ ఇసటటరర

94-64/367

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-417
వయససస:35
లస: పప

94-64/351

4589 NDX2636439
పపరర: శక లకడక డనకర

94-57/729

4592 NDX2015320
పపరర: రమమదదవ గగనసగమసటర

94-64/356

4595 NDX0937748
పపరర: పడశరసత గగనసగమసటర

94-64/359

తసడడ:డ లకకకననరరయణ గగనసగమసటర M
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:42
లస: పప

4600 NDX0287581
పపరర: వనసకటరరడడడ డనకర

భరస : మధసససదన రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-8-415
వయససస:53
లస: ససస స

4586 NDX1884288
పపరర: చసదడ శశఖర తమక

భరస : లకడక ననరరయణ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:60
లస: ససస స

94-64/361

4603 NDX1113182
పపరర: హహహమమవత తతనసగమసటర

94-64/348

తసడడ:డ మమరళమహన రరడడ డనకర
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:19
లస: ససస స

4598 NDX0937763
పపరర: శకనవరససలల పపరరత

94-64/362

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపరరత
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటటరరడడడ డనక
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:77
లస: పప
94-64/840

4583 NDX2208833
పపరర: సపమఖ రరడడడ కరట

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ తమక
ఇసటట ననస:21-8-413
వయససస:24
లస: పప

4597 NDX0376004
పపరర: శకనవరసమమరళ మహనరరడడ
డనకర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దనక
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మమరళ మమరళమహన రరడడ
ఇసటట ననస:21-8-414 Gandhibomma road
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనదకట ససబబబరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-417
వయససస:60
లస: ససస స

94-64/350

తసడడ:డ శకనవరససలల పపరరత
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:30
లస: పప
94-64/360

94-64/836

తసడడ:డ ససదదర కలమమర రరడడడ కరట
ఇసటట ననస:21-8-413
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసపరరడడడ కరట
ఇసటట ననస:21-8-413
వయససస:86
లస: పప

భరస : శకనవరస మమరళ మహన రరడడ డనక
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:43
లస: ససస స

4596 NDX0227108
పపరర: నవన గగనసగమసటర

94-64/838

భరస : ససధదర కలమమర రరడడడ కరట
ఇసటట ననస:21-8-413
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ కరట
ఇసటట ననస:21-8-413
వయససస:53
లస: పప
4590 NDX0375584
పపరర: ససనత వలర సరరడడడ

4582 NDX3096567
పపరర: దసరర భవన మమచరర

4580 NDX2723971
పపరర: శసకర రరడడడ ఉయమఖరర

తసడడ:డ రరమ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:21-8-410
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరరసదడ
ఇసటట ననస:21-8-410
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదర కలమమర రరడడ కరటబ
ఇసటట ననస:21-8-413
వయససస:23
లస: ససస స
4587 NDX0376129
పపరర: ససధదర కలమమర రరడడడ కరటబ

94-64/835

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:21-8-410
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : శసకర రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:21-8-410
వయససస:34
లస: ససస స
4584 NDX1828948
పపరర: రమఖ రరడడడ కరటబ

4579 NDX3152550
పపరర: నగరరజ కలమమరర మమచరర

4601 NDX2997708
పపరర: శక లకడక పడవలర క డనక

94-64/839

తసడడ:డ శకనవరస మమరళ మమరళమహన రరడడ డన
ఇసటట ననస:21-8-414
వయససస:20
లస: ససస స
94-64/365

4604 NDX2208841
పపరర: మమనక ఇసటటరర

94-64/366

భరస : అనల కలమమర రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:21-8-417
వయససస:27
లస: ససస స
94-64/368

4607 AP151010207472
పపరర: రరమలకడక గరరర పరటట

94-64/369

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-419
వయససస:52
లస: ససస స
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4608 NDX1046440
పపరర: లకడకహరరననధ గరరర పరటట

94-64/370

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-419
వయససస:49
లస: పప

4609 AP151010201078
పపరర: ససబబబరరయమడడ గరరర పరటట

94-64/371

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-419
వయససస:58
లస: పప

4611 NDX0601914
పపరర: శశగలజ పప తత
స రర

94-64/373

భరస : హరర వనసకట పడసరద పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:38
లస: ససస స
4614 AP151010207045
పపరర: వరలకడక పప తత
స రర

94-64/376

94-64/374

94-64/379

4618 AP151010201041
పపరర: హరరవనసకట పడసరద పప తత
స రర

94-64/377

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:46
లస: ససస స

4621 AP151010207063
పపరర: పదనకవత ననళస

94-64/380

94-64/384

తసడడ:డ భబనసశసకర ననలస
ఇసటట ననస:21-8-421
వయససస:28
లస: పప

4624 AP151010201042
పపరర: భబనసశసకర ననళస

94-64/382

94-64/387

భరస : ననగరశసరరరవప ననలస
ఇసటట ననస:21-8-421/1
వయససస:64
లస: ససస స

4627 AP151010201006
పపరర: రరజరష ననళస

94-64/385

94-64/390

4630 NDX0287623
పపరర: బబపసరరజ వననసమమక

4619 AP151010201071
పపరర: జగన మహనరరవప పప తత
స రర

4622 NDX1331677
పపరర: వనసకట వషష
ష వరరన ననళస

4625 NDX1112986
పపరర: అనతపపరష ననళస

94-64/388

4628 NDX0301820
పపరర: ననగ పదనకవత పప తత
స రర

94-64/391

4631 AP151010201157
పపరర: మహహశసరరరవప పప తత
స రర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-422
వయససస:52
లస: పప

4632 NDX2983120
పపరర: మలర కరరరరన తతపలల

4633 NDX2786846
పపరర: గరయతడ పప టట
ట రర

4634 NDX2786770
పపరర: శవనగ మణణకరసత సరయ కకషష
పప టట
ట రర
తసడడ:డ మహహశసర రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:21-8-422
వయససస:19
లస: పప

94-64/842

తసడడ:డ మహహశసరరరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:21-8-422
వయససస:20
లస: ససస స
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2321 NDX2433241
పపరర: భబగఖలకడక వససతపపరపప

తసడడ:డ చడనతకరశవపలల వససతపపరపప
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:22
లస: ససస స

94-60/194

2322 NDX2433266
పపరర: పడసనత వపపరర

భరస : బబల శకకరసత వపపరర
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:22
లస: ససస స

94-64/389

భరస : మహహశసరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-422
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:21-8-422
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతతస తతపలల
ఇసటట ననస:21-8-422
వయససస:53
లస: పప

94-64/383

94-64/386

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:21-8-422
వయససస:35
లస: పప
94-64/841

94-64/381

భరస : రరజరష ననలస
ఇసటట ననస:21-8-421/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ననలస
ఇసటట ననస:21-8-421/1
వయససస:42
లస: పప

4629 NDX0287631
పపరర: కరసడవశకకకషట శరక పపనసమమక

94-64/378

తసడడ:డ భబనస శసకర ననలస
ఇసటట ననస:21-8-421
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస ననలస
ఇసటట ననస:21-8-421
వయససస:54
లస: పప

4626 AP151010207057
పపరర: లకడక ననళస

4616 AP151010201043
పపరర: మమరళకకషష పప తత
స రర

తసడడ:డ రరఘవరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:72
లస: పప

భరస : భబనసశసకర ననలస
ఇసటట ననస:21-8-421
వయససస:46
లస: ససస స

4623 NDX1111418
పపరర: వనసకటఫణణభమషణ ననళస

94-64/375

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణనరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:47
లస: పప
94-84/1110

4613 AP151010207047
పపరర: భబనసవలర పప తత
స రర
భరస : శకనవరసమమరరస పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణనరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహనరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:44
లస: పప
4620 NDX3057585
పపరర: శవలల జజనతల

4615 AP151010207050
పపరర: పడమల పప తత
స రర

94-64/372

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-419
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనదకట రఘమ కలమమర పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జగన మహనరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:21-8-420
వయససస:66
లస: ససస స
4617 AP151010201112
పపరర: వనసకట రఘకలమమర పప తత
స రర

4612 NDX0951905
పపరర: వనదకట రమమదదవ పప తత
స రర

4610 NDX1046234
పపరర: శవపడసరదరరవప గరరర పరటట

94-60/195

2323 NDX2433274
పపరర: అనత వససతపపరపప

94-64/392

94-64/843

94-60/196

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వససతపపరపప
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:29
లస: ససస స
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2324 NDX1385616
పపరర: ననగ జజఖత వపలవగసటట

94-60/197

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/200

తసడడ:డ కరశవపలల� �
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:44
లస: పప
94-60/1162

94-60/1165

2336 NDX2268902
పపరర: పడసనత వససతపపరపప

94-90/434

తసడడ:డ శకనస వససతపపరపప
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:22
లస: ససస స
2339 NDX2269157
పపరర: అనసష మమవడనల

94-90/437

భరస : సరసబశవ రరవప మమవడనల
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:31
లస: ససస స
2342 NDX2258721
పపరర: వనయ కలమమర లసగరల

2331 NDX3095270
పపరర: కరశవ వససఠరపరరపప

2345 NDX0638718
పపరర: సరగర మరరయబబబమ� గమసజర�

2334 NDX2911964
పపరర: కకరణ వససథనపపరరపప

94-61/451

94-60/1163

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� గమసజర
ఇసటట ననస:20-2-171
వయససస:30
లస: పప

94-61/1080

తసడడ:డ దసరరర రరవప కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-2-171
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనతకకటటశసర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-172
వయససస:21
లస: ససస స

2332 NDX2913044
పపరర: గగపస చనటట

94-60/1164

2335 NDX3269479
పపరర: శకనస వససథనపపరరపప

94-65/1277

తసడడ:డ యయసప బ వససథనపపరరపప
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:47
లస: పప

2337 NDX2268787
పపరర: వనసకటటశసరమక పసడడగమరరళర

2338 NDX1464924
పపరర: ధనలకడక వససతపపరపప

94-90/435

తసడడ:డ చనత ససబబ రరవప పసడడగమరరళర
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనత కరశవపలల
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:31
లస: ససస స

2340 NDX2268753
పపరర: ఝమనస లకడక మమడసరర

2341 NDX1247329
పపరర: వజయ కలమమరర లసగరల

94-90/438

2343 JBV1391143
పపరర: కకటటశసర రరవప లసగరల

2346 NDX0638692
పపరర: ఆనసదబబబమ గమసజర

2349 NDX0709089
పపరర: ఎలశమక గమసజర

2352 NDX2268795
పపరర: నవన గమసటటరర

94-90/436

94-61/450

భరస : కకటటశసర రరవప లసగరల లసగరల
ఇసటట ననస:20-2-170
వయససస:36
లస: ససస స
94-61/452

2344 NDX1247303
పపరర: అనతమమక కటటకల

94-61/453

భరస : సరగర బబబమ కటటకల కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-2-171
వయససస:31
లస: ససస స
94-61/455

2347 NDX1457598
పపరర: ఆనసద బబబమ కటటకరల

94-61/456

తలర : చనతమమకయ కటటకరల
ఇసటట ననస:20-2-171
వయససస:31
లస: పప
94-61/458

తసడడ:డ ఆనదసరరవప గమసజర
ఇసటట ననస:20-2-171
వయససస:33
లస: పప
94-90/439

94-60/960

తసడడ:డ చనత కరశవపలల వససథనపపరరపప
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప గమసజర
ఇసటట ననస:20-2-171
వయససస:30
లస: పప
94-61/457

2329 JBV2765683
పపరర: పదనక� వససతపపరస�

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చనటట
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లసగరల
ఇసటట ననస:20-2-170
వయససస:41
లస: పప
94-61/454

94-60/199

భరస : కలమమర� �
ఇసటట ననస:20.2-169
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:20-2-170
వయససస:21
లస: పప

2351 NDX2268472
పపరర: పడమల గమసటటరర

94-60/201

తసడడ:డ శకనస వససథనపపరరపప
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:19
లస: ససస స

2348 NDX1247287
పపరర: సరగర బబబమ కటటకల

2328 NDX0423756
పపరర: శకనస� వససతపపరస�

2326 JBV2765667
పపరర: లకకక� వససతపపరస�

భరస : కరశవపలల� �
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవపలల�
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:28
లస: ససస స
2333 NDX2772275
పపరర: మమధవ వససత పపరరపప

94-60/198

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:20-2-169
వయససస:40
లస: ససస స

2327 JBV2766145
పపరర: కలమమర� వససతపపరస�

2330 NDX2772291
పపరర: శక వలర గజరలకకసడ

2325 JBV2765659
పపరర: రమణ� వససతపపరస�

2350 AP151010198667
పపరర: ఆనసదరరవప గమసజర

94-61/459

తసడడ:డ యయససరతతస గమసజర
ఇసటట ననస:20-2-171
వయససస:62
లస: పప
94-90/440

తసడడ:డ చనత కకటటశసర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-172
వయససస:22
లస: ససస స

2353 NDX2268860
పపరర: ననగ లకడక కలగరరర

94-90/441

భరస : పరప రరవప కలగరరర
ఇసటట ననస:20-2-172
వయససస:51
లస: ససస స
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2354 NDX1457465
పపరర: లకడక రరచరర
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94-61/460

భరస : రతతరరజ రరచరర
ఇసటట ననస:20-2-174
వయససస:32
లస: ససస స
2357 NDX1495812
పపరర: రరవమక లమసజపలర

94-61/463

94-56/720

94-61/464

94-61/467

94-61/470

94-61/473

94-61/476

తసడడ:డ డదవద లసచసపలర
ఇసటట ననస:20-2-179
వయససస:33
లస: పప

2367 AP151010198005
పపరర: వనసకరయమక రరచరర

2370 JBV2774172
పపరర: వజయ మమరర గమసటటరర

2373 NDX0708685
పపరర: పపదకకటటశసరరరవప గమసటటరర

2376 NDX0638767
పపరర: ససగమణ గమసటటరర

94-61/479

2379 NDX0638734
పపరర: దదవసహయస గమసటటరర

94-61/468

2382 NDX2795664
పపరర: రమఖ వసగమరర
తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:20-2-179
వయససస:19
లస: ససస స

2362 NDX0230656
పపరర: పడభమదనసస� అలర �

94-60/203

2365 NDX0457986
పపరర: మరరయకలమమరర ఉనతవ

94-61/466

2368 NDX0380907
పపరర: రమమష ఉనతవ

94-61/469

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉనతవ
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:40
లస: పప
94-61/471

2371 JBV1390376
పపరర: మమరస మక మసదన

94-61/472

భరస : వనసకయఖ మసదన
ఇసటట ననస:20-2-177
వయససస:55
లస: ససస స
94-61/474

2374 NDX1787524
పపరర: ససజవన గమసటటరర

94-61/475

తసడడ:డ దదవసహయస గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-178
వయససస:25
లస: ససస స
94-61/477

2377 AP151010198411
పపరర: ననగరతతస గమసటటరర

94-61/478

భరస : జవరతతస� గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-178
వయససస:67
లస: ససస స
94-61/480

తసడడ:డ జవరతతస గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-178
వయససస:48
లస: పప
94-61/482

94-90/443

భరస : రమమష ఉనతవ
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దదవసహయస గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-178
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరతతస గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-178
వయససస:47
లస: పప
2381 NDX0599282
పపరర: శరఖమ లసచసపలర

94-61/465

తసడడ:డ జవరతతస గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-177
వయససస:57
లస: పప

భరస : చనకకటటశసరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-178
వయససస:41
లస: ససస స
2378 JBV2774198
పపరర: చనకకటటశసరరరవప గమసటటరర

2364 NDX1011063
పపరర: ఝమనస మసదన

2359 NDX2269074
పపరర: ఆసదదయ
డ
గణణపలర

తసడడ:డ మషప�
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపదకకటటశసరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-177
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మసదన
ఇసటట ననస:20-2-177
వయససస:35
లస: పప
2375 JBV2774180
పపరర: బబబ గమసటటరర

94-60/202

భరస : జజసఫ రరచరర
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ ఆదదరరల
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:44
లస: పప
2372 JBV1391473
పపరర: మరరయదనసస మసదన

2361 NDX0423434
పపరర: కలమమరర అలర

94-61/462

తసడడ:డ ననగరసదడస గణణపలర
ఇసటట ననస:20-2-175
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబబమ మసద
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడభమదనసస గనసపలర
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:42
లస: ససస స
2369 AP151010198564
పపరర: యయససదననస ఆదదరరల

94-90/442

భరస : పడభమదనస అలర
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదనసస గనసపలర
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:25
లస: ససస స
2366 AP151010198639
పపరర: రరతమక గనసపలర

2358 NDX2269165
పపరర: మరరయమక గణణపలర

2356 NDX0708669
పపరర: దననమక కరతషపలర

భరస : రరమమలల కరతషపలర
ఇసటట ననస:20-2-174
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదనస లలట
ఇసటట ననస:20-2-175
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమ దనసస అల
ఇసటట ననస:20-2-176
వయససస:26
లస: పప
2363 NDX1442391
పపరర: కకపరవత గనపలర

94-61/461

తసడడ:డ జజసపఫ రరచరర
ఇసటట ననస:20-2-174
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సససదర లసజపలర
ఇసటట ననస:20-2-174
వయససస:66
లస: ససస స
2360 NDX3009099
పపరర: అనల కలమమర అల

2355 JBV2774461
పపరర: సపసదరఖ వత రరచరర

2380 NDX0358937
పపరర: జయలకడక రరవనసతల

94-61/481

భరస : అపరపరరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:20-2-179
వయససస:42
లస: ససస స
94-61/1081

2383 NDX2795672
పపరర: పసడయసకర వసగమరర

94-61/1082

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:20-2-179
వయససస:19
లస: ససస స
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2384 NDX2726164
పపరర: రమఖ వసగమరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-61/1083

తసడడ:డ రమమశ వసగమరర
ఇసటట ననస:20-2-179
వయససస:19
లస: ససస స
2387 NDX1457481
పపరర: సపసదరఖ రరచరర

94-61/483

94-61/486

94-19/640

తసడడ:డ శరమమఖల లజరపలర
ఇసటట ననస:20-2-180/1
వయససస:20
లస: పప
2396 NDX2898088
పపరర: హననచ పరలపరరస

94-60/1168

94-61/490

94-61/493

94-61/1085

భరస : అబడహస గవవరలమ
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:42
లస: ససస స

94-60/1166

2400 AP151010198594
పపరర: యయససదననస పరలపరరస

2403 NDX0905323
పపరర: ససబబబరరవప పరగరటట

2406 NDX2076405
పపరర: రగజజ గవసలమ

94-61/498

2409 JBV2774040
పపరర: సపబబగఖస గవసల

94-61/488

2412 AP151010198593
పపరర: ససబమబలల గవసల
భరస : యయససరతతస గవసల
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:77
లస: ససస స

2392 NDX2269066
పపరర: దనవద రరజ లమజరపలర

94-90/444

2395 NDX2753986
పపరర: వసశ పరగటట

94-60/1167

2398 JBV1390632
పపరర: రరజరశసరర పరలపరరస

94-61/489

భరస : రవకలమమర పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/491

2401 JBV1391390
పపరర: అశశక కలమమర పరలపరరస

94-61/492

తసడడ:డ వనసకటసరసమ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:35
లస: పప
94-61/494

2404 AP151010198708
పపరర: సరమమలల లసజపలర లసజపలర

94-61/495

తసడడ:డ దనవదస లసజపలర
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:49
లస: పప
94-61/496

2407 NDX2076413
పపరర: సపజనఖ కటటవరరపప

94-61/497

భరస : తమత కటటవరరపప
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:29
లస: ససస స
94-61/499

తసడడ:డ సతనఖనసదస గవసల
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:35
లస: ససస స
94-61/501

94-61/485

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరగటట
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస గవసలమ
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చననతరరవప నసదదటట
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:29
లస: ససస స
2411 NDX2258606
పపరర: ననగమక గవవరలమ

2397 NDX2053569
పపరర: దదవనన కకలకలలరర

2389 AP151010198589
పపరర: యయసమక లసజపలర

తసడడ:డ శరమమఖల లమజరపలర
ఇసటట ననస:20-2-180
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకషటయఖ పరగరటట
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగరరరరన కకలకలలరర
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:27
లస: ససస స
2408 NDX2076439
పపరర: శకదదవ నసదదటట

2394 NDX2753168
పపరర: ననగరరరరన కకలకలలరర

94-61/487

భరస : వనసకటసరసమ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:37
లస: పప
2405 NDX2798791
పపరర: హహమలత కకలకలలరర

2391 AP151010198623
పపరర: రరబబనస రరయ నసతల రరయ
నసతల
తసడడ:డ యయసబమ
పస రరయ నసతల
ఇసటట ననస:20-2-180
వయససస:46
లస: పప

94-61/1257

భరస : సరమమలల లసజపలర
ఇసటట ననస:20-2-180
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరరరరన కకలకలలరర
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర పరగరటట
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:43
లస: ససస స
2402 JBV1392356
పపరర: రవకలమమర పరలపరరస

94-61/484

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రవ పరలపరరస
ఇసటట ననస:20-2-181
వయససస:18
లస: పప
2399 NDX0358903
పపరర: రగహహణణ పరగరటట

2388 NDX0358911
పపరర: రరణణ లసజపలర

2386 NDX3235694
పపరర: జజన గసడడ

తసడడ:డ అపరపరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:20-2-179
వయససస:46
లస: పప

భరస : శరఖమమ లసజపలర
ఇసటట ననస:20-2-180
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనస రరవనసతల
ఇసటట ననస:20-2-180
వయససస:44
లస: ససస స
2393 NDX2848497
పపరర: డననయల లజరపలర

94-61/1084

తసడడ:డ రమమశ వసగమరర
ఇసటట ననస:20-2-179
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వసశ రరచరర
ఇసటట ననస:20-2-180
వయససస:34
లస: ససస స
2390 NDX0358929
పపరర: శరరమక రరవనసతల

2385 NDX2721207
పపరర: పసడయసకర వసగమరర

2410 JBV2774032
పపరర: ననగమలలర శసరర గవసల

94-61/500

భరస : అబడహస గవసల
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:35
లస: ససస స
94-61/502

2413 NDX2076421
పపరర: చనతరరవప నసదదటట

94-61/503

తసడడ:డ శశవరర నసదదటట
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:33
లస: పప
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2414 AP151010198601
పపరర: సతనఖనసదస గవసల

94-61/504

తసడడ:డ యయససరతతస గవసల
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:41
లస: పప
2417 NDX2269215
పపరర: దదవమణణ మమచరర

94-90/445

94-90/448

94-60/1169

2421 NDX3092210
పపరర: ఎసపస రమక గమవసల

2424 NDX2057389
పపరర: మమరర నసదదగస

94-61/509

2427 NDX2057371
పపరర: జయ రరవప నసదదగస

తసడడ:డ నరసయఖ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:62
లస: పప

2430 NDX2827228
పపరర: పదక రరచపపడడ

తసడడ:డ రరకరకసగద రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:20-2-185,
వయససస:40
లస: పప

భరస : యమకకబమ మదనసస
ఇసటట ననస:20-2-186
వయససస:42
లస: ససస స
2438 NDX2685295
పపరర: అరరణ గమసజ

భరస : ససరరష నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:27
లస: ససస స

2436 AP151010198044
పపరర: యమకకబమ మదనసస�

94-61/957

2439 NDX2571982
పపరర: మదనసస ససరరప

94-61/510

2442 NDX2073344
పపరర: రరజఖ లకడక నసతకకయ
భరస : ససరరసదడ నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:30
లస: ససస స

2422 NDX2969178
పపరర: ఇసరడఏలల గమవసల

94-59/1025

2425 NDX0358952
పపరర: వశరకసతమక� రరచపపజ�

94-61/508

2428 AP151010198146
పపరర: మమరరయ రరచపపడడ

94-61/511

తసడడ:డ యహనస రరచపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:42
లస: పప
94-61/1086

2431 NDX3174836
పపరర: అరరణ ససధ చటటటపప డ లల

94-232/941

భసధసవప: వనసకట సతశ బబబమ
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:32
లస: ససస స
94-61/956

2434 AP151010198211
పపరర: మరరయమక మదనసస

94-61/513

భరస : యహనస మదనసస
ఇసటట ననస:20-2-186
వయససస:41
లస: ససస స
94-61/515

2437 AP151010198279
పపరర: యహనస మదనసస

94-61/516

తసడడ:డ వనసకయఖ� మదనసస
ఇసటట ననస:20-2-186
వయససస:47
లస: పప
94-61/958

తసడడ:డ చనత మదనసస
ఇసటట ననస:20-2-186
వయససస:22
లస: ససస స
94-61/517

94-90/447

భరస : మమరరయ� రరచపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� మదనసస
ఇసటట ననస:20-2-186
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమరళ గమసజ
ఇసటట ననస:20-2-186
వయససస:24
లస: ససస స
2441 NDX2370930
పపరర: సరరత నసతకకయ

94-61/507

భరస : తడవకకమ ననగ కకశశర బబబమ గకసథద
ఇసటట ననస:20-2-185,
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/514

2419 NDX2269389
పపరర: దదవదనస బబబమ మమచరర

తసడడ:డ బబబమ గమవసల
ఇసటట ననస:20-2-184
వయససస:21
లస: పప

భరస : యయససదనసస రరచపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:33
లస: ససస స

94-61/955 2433 NDX2620730
2432 NDX2586766
పపరర: తడవకకమ ననగ కకశశర బబబమ గకసథద
పపరర: దదపసస గకసథద

2435 JBV1391259
పపరర: లలరర మక మదనసస

94-59/1024

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:39
లస: పప
94-61/512

94-61/506

తసడడ:డ మమరయ మమచరర
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:28
లస: పప

భరస : జయ రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన రరచపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-185
వయససస:33
లస: పప
2429 AP151010198040
పపరర: యహనస రరచపపడడ

94-90/446

భరస : బబబమ గమవసల
ఇసటట ననస:20-2-184
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ గమవసలల
ఇసటట ననస:20-2-184
వయససస:21
లస: పప
2426 NDX0358960
పపరర: యయసస దనసస రరససపపడడ

2418 NDX2268944
పపరర: పపషరపవత యడస
ర రర

2416 AP151010198592
పపరర: యయససరతతస గవసల

తసడడ:డ వనసకయఖ గవసల
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:60
లస: పప

భరస : శశషష బబబమ యడస
ర రర
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:51
లస: పప
2423 NDX2753465
పపరర: ఇసరడఏలల గమవసలల

94-61/505

తసడడ:డ యయససరతతస గవసల
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:49
లస: పప

భరస : మమరయ మమచరర
ఇసటట ననస:20-2-183
వయససస:23
లస: ససస స
2420 NDX2269421
పపరర: మమరయ మమచరర

2415 NDX2076447
పపరర: అబడహస గవసల

2440 NDX2772424
పపరర: వనసకటటష మదనసస

94-61/1087

తసడడ:డ చనత
ఇసటట ననస:20-2-186
వయససస:21
లస: పప
94-61/518

2443 NDX0709030
పపరర: ససజజత నసతకకయ

94-61/519

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:35
లస: ససస స
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2444 NDX0709261
పపరర: ససనత నసతకకయ నసతకకయ

94-61/520

భరస : కకటటశసరరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:41
లస: ససస స
2447 AP151010198077
పపరర: సతఖవత చలక

94-61/523

94-61/526

94-61/529

94-61/532

94-61/1089

94-61/534

94-61/537

భరస : కకటటశసరరరవప చలక
ఇసటట ననస:20-2-191
వయససస:52
లస: ససస స

2457 AP151010198319
పపరర: పపలల జమమకలమమడడ

2460 NDX2772481
పపరర: ససమత చలకర

2463 JBV1391242
పపరర: పపద కకటటశసరమక చలక

2466 NDX2053619
పపరర: అశశక చలక

94-61/540

2469 AP151010198650
పపరర: శవ చలక

94-61/533

2472 NDX2073385
పపరర: శకనస చలక
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చలక
ఇసటట ననస:20-2-191
వయససస:24
లస: పప

2452 AP151010198286
పపరర: కకటటశసరరరవప నసతకకయ

94-61/528

2455 AP151010198421
పపరర: గరలమక జమమకలమమడడ

94-61/531

2458 NDX2772390
పపరర: మలర శసరర జమకలమమడడ

94-61/1088

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:20-2-188
వయససస:18
లస: ససస స
94-61/1090

2461 NDX3073947
పపరర: ససబబ రరజ చలక

94-89/912

తసడడ:డ కకటట చలక
ఇసటట ననస:20-2-189
వయససస:24
లస: పప
94-61/535

2464 AP151010198539
పపరర: శరసతకలమమరర చలక

94-61/536

భరస : కకటట చలక
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:43
లస: ససస స
94-61/538

2467 NDX0358994
పపరర: మమరళ కతస

94-61/539

తసడడ:డ ససబబబరరవప కతస
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:33
లస: పప
94-61/541

తసడడ:డ వనసకయఖ చలక
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:62
లస: పప
94-61/542

94-61/525

భరస : పపలల జమమకలమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-188
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట చలక
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చలక
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:47
లస: పప
2471 AP151010198540
పపరర: యయసమక చలక

94-61/530

తసడడ:డ శవ చలక
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ చలక
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:47
లస: ససస స
2468 AP151010198585
పపరర: కకటట చలక

2454 AP151010198287
పపరర: పరప జమమకలమమడడ

2449 JBV1391275
పపరర: వనసకటలకడక ఆనస

తసడడ:డ ససగరతరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటట
ఇసటట ననస:20-2-189
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ చలక
ఇసటట ననస:20-2-190
వయససస:28
లస: ససస స
2465 AP151010198701
పపరర: దసరర మక చలక

94-61/527

తసడడ:డ లకకయఖ జమమకలమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-188
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటట
ఇసటట ననస:20-2-189
వయససస:25
లస: పప
2462 NDX1011162
పపరర: రగజజ చలకర

2451 JBV1392281
పపరర: ససరరష నసతకకయ

94-61/522

తసడడ:డ శవరరరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకకయఖ జమమకలమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-188
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలల జమకళరమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-188
వయససస:44
లస: పప
2459 NDX2772457
పపరర: ససబబ రరజ చలకర

94-61/524

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపలల జమళరమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-188
వయససస:33
లస: ససస స
2456 NDX0709188
పపరర: లకకయఖ జమమకలమమడడ

2448 NDX2370948
పపరర: వనయ చసద పరల

2446 AP151010198625
పపరర: మమరరమక నసతకకయ నసతకకయ

భరస : కకటటశసరరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ పరల
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:35
లస: పప
2453 NDX0358978
పపరర: పపద మరరయమక జమళరమమడడ

94-61/521

భరస : శవరరరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససగరతరరవప చలక
ఇసటట ననస:20-2-187
వయససస:57
లస: ససస స
2450 JBV2774743
పపరర: ససరరసదడ నసతకకయ

2445 NDX0358986
పపరర: వజయలకడక ఆనస

2470 NDX2689594
పపరర: సరసత చలక

94-60/989

భరస : శకనస చలక
ఇసటట ననస:20-2-191
వయససస:20
లస: ససస స
94-61/543

2473 NDX0359000
పపరర: ససదర స చలక

94-61/544

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప చలక
ఇసటట ననస:20-2-191
వయససస:30
లస: పప
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2474 AP151010198615
పపరర: కకటటశసరరరవప చలక

94-61/545

తసడడ:డ వనసకయఖ చలక
ఇసటట ననస:20-2-191
వయససస:56
లస: పప
94-61/547

భరస : రరమ చసదడ రరవప సపరర
ఇసటట ననస:20-2-192
వయససస:28
లస: ససస స
94-61/550

తసడడ:డ ననగయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:20-2-192
వయససస:62
లస: పప

94-61/548

2481 JBV1390715
పపరర: రరతషరరణణ కకసడమమడడ

94-61/553

తసడడ:డ మరరయమ దనసస కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:34
లస: ససస స

2484 AP151010198569
పపరర: లకరయశసరర కకసదమమదద

94-61/551

94-61/556

తసడడ:డ యమకకబమ కరలవవల
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:38
లస: పప

2487 AP151010198587
పపరర: వనసకయఖ కకసడమమడడ

94-61/554

94-89/913

భరస : సరగర కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-194
వయససస:18
లస: ససస స

2490 NDX2963734
పపరర: పపషపవలర పప లశశటట

94-61/557

తసడడ:డ మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:20-12-2016
వయససస:33
లస: ససస స
2495 NDX3217320
పపరర: జరఠవథ ఏసస ననయక

94-87/1372

94-56/718

2496 NDX2483014
పపరర: అనసదదప రరడడడ కకసడరరడడడ రరడడడ

94-85/1443

భరస : శకనవరసరరవప� dosakayalapati
ఇసటట ననస:21-1-1/1
వయససస:38
లస: ససస స

2499 AP151010216173
పపరర: శవపరరసత దథసకరయలపరటట�

94-92/25

2502 NDX0333633
పపరర: శసకరరరవప దథసకరయలపరటట�
తసడడ:డ బకకలల� dosakayalapati
ఇసటట ననస:21-1-1/1
వయససస:47
లస: పప

94-61/555

2488 AP151010198619
పపరర: ఏలయ కకకకయలగడడ కకకకయలగడడ

94-61/558

2491 NDX2672632
పపరర: మలర యఖ బబజవరడ

94-56/565

2494 NDX3217437
పపరర: జరఠవథ కమల

94-56/717

2497 NDX1813774
పపరర: బసధస దథసకరయలపరటట

94-85/17

తసడడ:డ శసకర రరవప దథసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:21-1-1/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-85/19

భరస : శసకరరరవప� dosakayalapati
ఇసటట ననస:21-1-1/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-85/21

2485 JBV1390129
పపరర: రమమష కకసడమమడడ

భరస : జరఠవథ దదశ ననయక
ఇసటట ననస:20-18-408
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకసడరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-30-262
వయససస:30
లస: పప
94-85/18

94-61/552

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:20-5-269/2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమమరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జరఠవథ దదశ ననయక
ఇసటట ననస:20-18-408
వయససస:28
లస: పప
2498 NDX0334599
పపరర: రమమదదవ� దథసకరయలపరటట�

2493 NDX3254869
పపరర: వరరణ కలమమర బచసచ

2482 JBV1390723
పపరర: లకకకదదవమక కకసడమమడడ

తసడడ:డ సరధస కకకకయలగడడ
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-2-324
వయససస:58
లస: ససస స
94-86/1209

94-61/549

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:41
లస: పప

2489 NDX2972396
పపరర: శరరద కకసడమమడడ

2479 NDX2368140
పపరర: ననగ బబబమ గమడసరర

భరస : శరఖస కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపదససబబబరరవప కకసదమమదద
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:62
లస: ససస స

2486 NDX1161637
పపరర: మరరయమదనస కలవవల

94-61/546

తసడడ:డ సరసబయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:20-2-192
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకయఖ కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-2-193
వయససస:33
లస: ససస స

2483 JBV1390673
పపరర: అరరణ కకసడమమడడ

తసడడ:డ బశశబ దథసకరయలపత
ఇసటట ననస:21-1-1/1
వయససస:45
లస: పప

2478 NDX0359224
పపరర: పపషపవత గమడసరర

2476 NDX2013597
పపరర: రరజఖ లకడక గమడసరర

తసడడ:డ సరసబయఖ చలక
ఇసటట ననస:20-2-192
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:20-2-192
వయససస:53
లస: ససస స

2480 NDX0359232
పపరర: సరసబయఖ గమడసరర

2501 AP151010213551
పపరర: శకనవరసరరవప దథసకరయలపత

94-61/1091

భరస : ససదద స చలక
ఇసటట ననస:20-2-191
వయససస:19
లస: ససస స

2477 NDX1960690
పపరర: మరరయమ కలమమరర సపరరర

2492 NDX3289113
పపరర: తససర స షపక

2475 NDX2826808
పపరర: పడమల చలక

2500 AP151010216107
పపరర: ననగరసదడస దథసకరయలపరటట�

94-85/20

భరస : భకకలల� dosakayalapati
ఇసటట ననస:21-1-1/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-85/22

2503 NDX0257063
పపరర: శవ శసకర వరగరన

94-85/23

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:21-1-1/A
వయససస:30
లస: పప
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2504 NDX2500981
పపరర: శక లకడక వరగరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-84/22

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:21-1-3
వయససస:26
లస: ససస స
2507 AP151010216303
పపరర: తరరపతమక వలర భబపపరస�

94-84/23

94-84/26

94-84/27

94-84/30

94-84/33

94-84/36

94-59/1076

భరస : మమతనఖలరరవప�
ఇసటట ననస:21-1-12
వయససస:49
లస: ససస స

2517 NDX2435659
పపరర: రరస పడసరద చసతనడ

2520 AP151010213435
పపరర: పప తషరరజ ఒరరగల�

2523 NDX3161361
పపరర: ఈశసరమక చపసపడడ

2526 AP151010216823
పపరర: గమరవమక బరరగల�

94-84/39

2529 NDX0196949
పపరర: ఆసజనవయమలల� బబరరగరలమ�

94-84/31

2532 AP151010216602
పపరర: ననగరసదడమక ఏటటరర�
భరస : పప లయఖ�
ఇసటట ననస:21-1-12
వయససస:77
లస: ససస స

2512 NDX3035359
పపరర: కక్సషష వవణణ కకటపరటట

94-84/961

2515 AP151010216258
పపరర: అచచమక గరరతపపడడ�

94-84/29

2518 NDX0264234
పపరర: జగర మక అమకతల�

94-84/32

భరస : చడనతయఖ�
ఇసటట ననస:21-1-8/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-84/34

2521 AP151010216265
పపరర: రమణమక జరషస�

94-84/35

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-1-9
వయససస:43
లస: ససస స
94-61/1108

2524 NDX3165362
పపరర: మమధసరర చపసపడడ

94-84/956

తలర : చడనతమక చపసపడడ
ఇసటట ననస:21-1-10
వయససస:22
లస: ససస స
94-84/37

2527 NDX0194613
పపరర: శకనవరసరరవప� బబరరగరలమ�

94-84/38

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-1-11
వయససస:30
లస: పప
94-84/40

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-1-11
వయససస:54
లస: పప
94-84/41

94-84/25

భరస : ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-1-8
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-1-11
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:21-1-11
వయససస:40
లస: పప
2531 AP151010216376
పపరర: అనసరరధ ఏటటరర�

94-84/28

భరస : శకనవరస రరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:21-1-10
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ బరరగఅలమ
ఇసటట ననస:21/1/11
వయససస:28
లస: పప
2528 AP151010213187
పపరర: శకనవరసరరవప చపసపడడ

2514 NDX2435667
పపరర: పపషప చసతనడ

2509 NDX0174789
పపరర: పరరసత� ఆవపకల�

భరస : శకనవరస రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:21-1-7
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-1-8/1
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-1-9
వయససస:77
లస: ససస స
2525 NDX3165511
పపరర: వనసకటయఖ బరరగఅలమ

94-63/930

తసడడ:డ రరమమరరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:21-1-8
వయససస:48
లస: పప

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:21-1-8/1
వయససస:54
లస: ససస స
2522 AP151010216209
పపరర: తరరపతమక సరనన�

2511 NDX3051232
పపరర: హహమలత కకటపరటట

94-93/1522

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:21-1-6
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరస పడసరద చసతనడ
ఇసటట ననస:21-1-8
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప గరరతపపడడ
ఇసటట ననస:21-1-8
వయససస:36
లస: పప
2519 AP151010216822
పపరర: అసకమక బరరగల�

94-84/24

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:21-1-7
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:21-1-8
వయససస:33
లస: ససస స
2516 JBV1321629
పపరర: రమమశ గరరతపపడడ

2508 NDX1044783
పపరర: సరసబశవరరవప కరలలవ

2506 NDX3165909
పపరర: శకనవరస వరగన

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరగన
ఇసటట ననస:21-1-3
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-1-4/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:21-1-6
వయససస:29
లస: పప
2513 NDX0264341
పపరర: రగహహణణ� గరరతపపడడ�

94-85/24

భరస : ససబబబ రరవప nidiganti
ఇసటట ననస:21-1-3
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అసకమక�
ఇసటట ననస:21-1-4
వయససస:57
లస: ససస స
2510 NDX1044791
పపరర: దసరరరరరవప ఆవపకల

2505 NDX1335553
పపరర: మరరయమక నడడగసటట

2530 NDX3160371
పపరర: ననగ లకడక బరరగఅలమ

94-63/927

తసడడ:డ వనసకటయఖ బరరగఅలమ
ఇసటట ననస:21-1-11/3
వయససస:23
లస: ససస స
94-84/42

2533 AP151010213583
పపరర: మమతనఖలరరవప ఏటటరర�

94-84/43

తసడడ:డ పప లయఖ�
ఇసటట ననస:21-1-12
వయససస:57
లస: పప
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2534 NDX1524728
పపరర: కకటమక ఓతతరర
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94-84/44

భరస : కకటయఖ ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-1-13
వయససస:77
లస: ససస స
2537 NDX0263772
పపరర: మమధవ ఏటటకలరర

94-84/47

94-84/50

94-8/1069

94-64/32

94-84/1263

94-84/53

94-84/55

తసడడ:డ మమతఖమమ దనరర
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:43
లస: పప

2547 NDX0287938
పపరర: ఉమమ శసకర తషమకల

2550 AP151010216273
పపరర: జయవరరదన పప కల�

2553 AP151010213456
పపరర: శవకకటటలసగస పప కల

2556 NDX2498905
పపరర: గరయతడ పప కల

94-84/58

2559 AP151010216068
పపరర: కకటమక తనడడచడరర�

94-64/33

2562 NDX3149317
పపరర: తరరపతమక మమదదగగసడ
భరస : శకనవరస రరవప మమదదగగసడ
ఇసటట ననస:21-2-18
వయససస:32
లస: ససస స

2542 NDX2534451
పపరర: శకకరసత కకతస వరర

94-85/25

2545 NDX0298588
పపరర: భమ లకడక తషమకల

94-64/31

2548 NDX0287920
పపరర: శశషష తషమకల

94-64/35

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:21-2
వయససస:55
లస: పప
94-84/51

2551 NDX2500965
పపరర: బపసపన శక వనసకటసరసమ పప కల

94-84/52

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పప కల
ఇసటట ననస:21-2-16
వయససస:22
లస: పప
94-84/54

2554 NDX2057546
పపరర: గరయతడ పప కల

94-63/12

భరస : చనత అసజయఖ దనరర
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:43
లస: ససస స
94-84/56

2557 AP151010216587
పపరర: శకలకడక పప కల�

94-84/57

భరస : కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:43
లస: ససస స
94-84/59

భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:72
లస: ససస స
94-84/61

94-84/49

భరస : శశషష తషమకల
ఇసటట ననస:21-2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత అసజయఖ దనర
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:61
లస: ససస స
2561 NDX2048735
పపరర: చనత అసజయఖ దనరర

94-64/29

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:21-2-16
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శవకకటట లసగస పప కరల
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:42
లస: ససస స
2558 AP151010216591
పపరర: అకయమక పప కల�

2544 NDX2255362
పపరర: పడశరసత తషమకల

2539 NDX0256933
పపరర: శకనవరసరరవప ఏటటకలరర�

తసడడ:డ రమణ కకతస వరర
ఇసటట ననస:21-1-49
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-2-16
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:21-2-16
వయససస:52
లస: పప
2555 NDX2048701
పపరర: రరమ రమణ జజఖత పప కరల

95-179/926

తసడడ:డ శశషష తషమకల
ఇసటట ననస:21-2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బకలల కకతత
స రర
ఇసటట ననస:21-2-8
వయససస:56
లస: పప
2552 AP151010213088
పపరర: వనసకటటశసరరర పప కల

2541 SQX2466068
పపరర: కలమఖణణ గరరర పరటట

94-84/46

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:21-1-15/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఉమమ శసకర తషమకల
ఇసటట ననస:21-2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషష తషమకల
ఇసటట ననస:21-2
వయససస:26
లస: పప
2549 NDX3278132
పపరర: హనసమసత రరవప కకతత
స రర

94-84/48

భరస : రగశయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-1-18
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఘరరజ
ఇసటట ననస:21-1-95
వయససస:56
లస: పప
2546 NDX1111541
పపరర: చరసజవ తషమకల

2538 NDX1925967
పపరర: పరరసత ఏటటకలరర

2536 NDX1524710
పపరర: ననగరశసర రరవప ఓతతరర

తసడడ:డ కకటయఖ ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-1-13
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:21-1-15/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-1-16
వయససస:60
లస: ససస స
2543 NDX2473619
పపరర: ససతనరరమమసజనవయ ఘరరజ

94-84/45

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చరర
ఇసటట ననస:21-1-13
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-1-15/1
వయససస:42
లస: ససస స
2540 NDX0263756
పపరర: ఝమనస� యస�

2535 NDX2501278
పపరర: శకనవరస చరర

2560 NDX2498913
పపరర: ససజవ రరజ సరగరరర

94-84/60

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సరగరరర
ఇసటట ననస:21-2-17
వయససస:20
లస: పప
94-47/1094

2563 AP151010216488
పపరర: సరమమమజఖస బబలరగమబబల�

94-84/62

భరస : మమరరస�
ఇసటట ననస:21-2-19
వయససస:74
లస: ససస స
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2564 AP151010213900
పపరర: మమరరస బబలరగమబబల

94-84/63

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-2-19
వయససస:79
లస: పప
2567 AP151010216994
పపరర: సరసమమమజఖస ఓతతరర�

94-84/66

95-179/949

95-179/952

94-84/1007

94-84/71

94-84/74

94-87/1471

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:21-2-25
వయససస:40
లస: పప

2577 NDX3176104
పపరర: వరలకడక భమవరపప

2580 NDX2501161
పపరర: ససకకసదర నరరకకసడ

2583 NDX3060597
పపరర: వనసకరయమక నరరకకసడ

2586 NDX1837402
పపరర: ఈశసరమక పపరరల

94-84/77

2589 AP151010216850
పపరర: సరమమమజఖస పపరరల

94-61/1118

2592 AP151010213513
పపరర: జననరర నరరవప మకరయన�
తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-26
వయససస:77
లస: పప

2572 SQX2181972
పపరర: దస కలమఖణ మమజరటట

95-179/951

2575 NDX0261180
పపరర: ససజజత ఓతతరర�

94-84/70

2578 NDX3005212
పపరర: లకడక తరరపఠమక నరరకకసడ

94-61/1119

భరస : ససకకసదర
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:28
లస: ససస స
94-84/72

2581 NDX2501229
పపరర: చడచతనఖ శవ కలమమర ససతపపరర

94-84/73

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ససతపపరర
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:32
లస: పప
94-84/1008

2584 NDX3098670
పపరర: వరలకడక గగనసగమసటర

94-84/1009

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:38
లస: ససస స
94-84/75

2587 NDX0952952
పపరర: ససనత కరకలమమనస

94-84/76

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:21-2-25
వయససస:32
లస: ససస స
94-84/78

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-2-25
వయససస:61
లస: ససస స
94-84/80

94-84/68

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-2-22
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:21-2-25
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-2-25
వయససస:38
లస: ససస స
2591 AP151010213461
పపరర: శవకలమమర పపరరల�

94-84/69

భరస : వర బడహకస
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:44
లస: పప
2588 NDX0260950
పపరర: కలపన చడరరకలరర

2574 NDX2435683
పపరర: పదనకవత ఏటటరర

2569 JBV2385094
పపరర: శసకరర ఓతతరర � �

తసడడ:డ వనసకట భబసయర రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వర బబడహకహస నరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ససతపపరర
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:36
లస: పప
2585 NDX3099876
పపరర: శకనవరసరరవప గగనసగమసటర

95-179/950

భరస : వవనయటటశసరర రరవ భమవరపప
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కలమమరర ససతపపరర
ఇసటట ననస:21-2-24
వయససస:36
లస: ససస స
2582 NDX2501286
పపరర: కలమమర ససతపపరర

2571 SQX2181964
పపరర: సతశ కలమమర మమజరటట

94-84/65

తసడడ:డ రరఘవపలల � �
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:46
లస: పప

భరస : అపరప రరవప ఏటటరర
ఇసటట ననస:21-2-21
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓటటరర
ఇసటట ననస:21-2-22
వయససస:38
లస: పప
2579 NDX2501047
పపరర: సరవతడ ససతపపరర

94-84/67

తసడడ:డ వనసకట భసయరరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:38
లస: పప

భరస : దస కలమఖణ మమజరటట
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:35
లస: ససస స
2576 NDX3159779
పపరర: శకనవరస రరవప ఓటటరర

2568 NDX0333369
పపరర: ననగరరజ ఏకలరర�

2566 NDX0334268
పపరర: రమమదదవ ఏకలరర�

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనససరసమ�
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమజరటట
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:67
లస: పప
2573 SQX2252773
పపరర: లకడక ససభబషసణ రరచరర

94-84/64

భరస : శసకర� �
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:21-2-20
వయససస:56
లస: ససస స
2570 SQX2181642
పపరర: వనసకట భబసయర రరవప మమజరటట

2565 JBV2390599
పపరర: రమమదదవ� ఓతతరర�

2590 JBV2384089
పపరర: దసరరర రరవప పపరరల

94-84/79

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-2-25
వయససస:33
లస: పప
94-84/81

2593 NDX1245455
పపరర: బబబర బబబమ గజరలకకసడ

94-84/82

భరస : తరరపతయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:21-2-27
వయససస:30
లస: పప
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94-84/83

తసడడ:డ లకకయఖపపదద
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:33
లస: ససస స
2597 AP151010216859
పపరర: వజయలకడక గజరలకకసడ

94-84/86

94-84/89

94-84/92

94-84/95

94-84/97

94-84/100

94-84/103

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-33
వయససస:37
లస: పప

2607 AP151010213512
పపరర: పపదలకకయఖ గజరలకకసడ

2610 NDX1471051
పపరర: లకడక చడరరకలరర

2613 JBV2384410
పపరర: సరధదక హహసపసన షపక � �

2616 NDX3119484
పపరర: దసరర రరవప చడరరకలరర

94-63/14

2619 AP151010216090
పపరర: గమరవమక చడరరకలరర�

94-84/96

2622 JBV2385128
పపరర: శకనవరసరరవప చడరరకలరర
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-2-33
వయససస:46
లస: పప

2602 JBV2384162
పపరర: శకనవరస రరవప చదరరకలరర

94-84/91

2605 AP151010213296
పపరర: చనలకకయఖ గజరలకకసడ

94-84/94

2608 NDX2583755
పపరర: ననగరశసర రరవప గజరలకకసడ

94-84/894

తసడడ:డ చనత వనసకటటశసరరర గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:21-2-28, WARD NO 4
వయససస:39
లస: పప
94-84/98

2611 JBV2390201
పపరర: అలననబ షపక

94-84/99

భరస : కబర
ఇసటట ననస:21-2-31
వయససస:67
లస: ససస స
94-84/101

2614 NDX1245471
పపరర: చదసదడశశకరరరవప బలలససపరటట

94-84/102

తసడడ:డ రరమమసరసమ
ఇసటట ననస:21-2-31
వయససస:69
లస: పప
94-84/1010

2617 NDX1452754
పపరర: గగరర చడరరకలరర

94-63/13

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:21-2-33
వయససస:29
లస: ససస స
94-84/104

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-33
వయససస:67
లస: ససస స
94-84/106

94-84/88

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-2-32/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-2-33
వయససస:34
లస: ససస స
2621 NDX0693762
పపరర: లకషహణ కలమమర చడరరకలరర�

94-84/93

తసడడ:డ కభర � �
ఇసటట ననస:21-2-31
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ � �
ఇసటట ననస:21-2-31
వయససస:71
లస: పప
2618 NDX1452739
పపరర: వనసకటరమణ చడరరకలరర

2604 JBV2384238
పపరర: శవ గజరలకకసడ

2599 AP151010216810
పపరర: ససతనమహలకడక చడరరకలరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-2-30
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-2-31
వయససస:67
లస: ససస స
2615 JBV2384493
పపరర: కభర షపక � �

94-84/90

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ కలమమర
ఇసటట ననస:21-2-30
వయససస:34
లస: ససస స
2612 AP151010216879
పపరర: సరమమమజఖస కకలల
ర రర�

2601 AP151010216809
పపరర: వనసకటరతతస చడరరకలరర

94-84/85

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:56
లస: పప
2609 NDX0260802
పపరర: వనసకట దసరర చడరరకలరర

94-84/87

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:38
లస: పప
2606 AP151010213516
పపరర: తరరపతయఖ గజరలకకసడ

2598 AP151010216603
పపరర: ఏససరతతస గజరలకకసడ

2596 AP151010216860
పపరర: లకడక గజరలకకసడ

భరస : చనలకకయఖ
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:61
లస: ససస స
2603 JBV2384865
పపరర: వనసకటశవకలమమర చడరరకలరర

94-84/84

భరస : శవ
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:21-2-28
వయససస:50
లస: ససస స
2600 AP151010216091
పపరర: శవ చడరరకలరర

2595 JBV2390144
పపరర: పదనకవత గజరరలకకదడ

2620 NDX0360289
పపరర: రరమమ చడరరకలరర�

94-84/105

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-33
వయససస:37
లస: పప
94-84/107

2623 NDX0261032
పపరర: ఆదదలకడక చడరరకలరర

94-84/108

భరస : వనదకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-2-33/1
వయససస:37
లస: ససస స
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2624 AP151010216094
పపరర: గరలలమక చడరరకలరర

94-84/109

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-2-33/1
వయససస:62
లస: ససస స
2627 NDX2255230
పపరర: వజయ భబణమ మమమడడపలర

94-61/571

94-84/113

94-84/116

94-84/119

94-84/122

94-84/1013

94-84/1016

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దససపల
ఇసటట ననస:21-2-38
వయససస:24
లస: పప

2637 JBV2390847
పపరర: నరసమక� రరజమహహదదడ�

2640 NDX2501120
పపరర: మణణగగపరల కకలల
ర రర

2643 NDX3061371
పపరర: లకడక రరయల

2646 NDX3071198
పపరర: దసరర దదవ రరమశశటట

94-84/1018

2649 NDX3112125
పపరర: వనసకటటశసరరర ఏచసరర

94-84/120

2652 SQX1891134
పపరర: హహమలత నసదదపరటట
భరస : హరరననథ బబబమ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-2-39
వయససస:64
లస: ససస స

2632 AP151010216092
పపరర: సరమమమజఖస చడరరకలరర

94-84/115

2635 AP151010213844
పపరర: వవణమగగపరలరరవప చడరరకలరర

94-84/118

2638 JBV2390532
పపరర: వనదకటశవ� రరజమహహదదడ�

94-84/121

తసడడ:డ ససగయఖ� �
ఇసటట ననస:21-2-35/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-84/123

2641 NDX3060639
పపరర: శకవణ గగరర కకలల
ర రర

94-84/1012

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:21-2-35/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-84/1014

2644 NDX3083599
పపరర: ససరఖ నగమ రరమశశటట

94-84/1015

భరస : వనసకటటశసర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-2-36
వయససస:49
లస: ససస స
94-84/1017

2647 AP151010216552
పపరర: ధనలకడక ససతనపపరర�

94-84/124

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-2-37
వయససస:50
లస: ససస స
94-84/1019

2650 NDX3104650
పపరర: వననద కలమమర ఏచసరర

94-84/1020

Deleted

తసడడ:డ మమనససరసమ ఏచసరర
ఇసటట ననస:21-2-37
వయససస:40
లస: పప
94-84/1021

94-84/112

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట ససనల రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-2-36
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : మమనససరసమ ఏచసరర
ఇసటట ననస:21-2-37
వయససస:62
లస: ససస స
2651 NDX2811867
పపరర: సరయ గగపస దససపల

94-84/117

తసడడ:డ శవ కలమమర రరయల
ఇసటట ననస:21-2-36
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-2-36
వయససస:28
లస: పప
2648 NDX3172384
పపరర: శశషరరతతస ఏచసరర

2634 AP151010213648
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద చడరరకలరర

2629 NDX0260885
పపరర: వరలకడక చడరరకలరర

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-2-35/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అపప రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-2-36
వయససస:52
లస: పప
2645 NDX3083664
పపరర: పడసనత కలమమర రరమశశటట

94-84/114

తసడడ:డ ససగయఖ� �
ఇసటట ననస:21-2-35/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససగయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-35/1
వయససస:52
లస: ససస స
2642 NDX3083292
పపరర: వనసకటటశసర రరవప రరమశశటట

2631 NDX0261149
పపరర: ససతనరరమమలల� మమతషకలరర�

94-84/1011

భరస : రరజరదదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:70
లస: పప
2639 AP151010216611
పపరర: శవపరరసత రరజమహహసదడ�

94-84/111

భరస : కరశవపలల�
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవపలల�
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:37
లస: పప
2636 AP151010213211
పపరర: ననగరశసరరరవప చడరరకలరర�

2628 NDX0261099
పపరర: రమఖ� మమతషకలరర�

2626 NDX3155173
పపరర: గమరర సరయ చడరరకలరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-2-34
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వవణమగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:40
లస: ససస స
2633 NDX0360784
పపరర: ఆదదననరరయణ మమతషకలరర�

94-84/110

తసడడ:డ తవటయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-33/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర మమమడడపలర
ఇసటట ననస:21-2-35
వయససస:22
లస: ససస స
2630 AP151010216093
పపరర: ససధనరరణణ చడరరకలరర

2625 AP151010213218
పపరర: ససగయఖ రరజమహహసదడ�

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఏచసరర
ఇసటట ననస:21-2-37
వయససస:20
లస: పప
95-10/53

2653 SQX2543817
పపరర: మహహశ కలమమర దసడడడ

95-120/812

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరన రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:21-2-39
వయససస:27
లస: పప
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2654 AP151010216511
పపరర: భదడమక మమవళళపలర

94-84/125

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-2-40
వయససస:40
లస: ససస స
2657 AP151010213039
పపరర: వనసకటటశసరరర మమవళరపలర �

94-84/128

94-84/130

94-84/133

94-84/136

94-84/139

94-84/1023

తసడడ:డ శసకర జకలయల
ఇసటట ననస:21-2-45
వయససస:21
లస: పప
2678 NDX1399857
పపరర: దసరరరభవరన వనపరరస

2667 AP151010213372
పపరర: వనసకటటశసరరర దడడగ�

2670 NDX1044775
పపరర: ససరరష దడడగ

2673 NDX3082583
పపరర: శసకర ఉలసగమలమ

2676 AP151010213274
పపరర: కకటటశసరరరవప చసతగమసటర

భరస : బబల మరరయ దనసస బబబమ vanaparthi
ఇసటట ననస:21-2-47
వయససస:29
లస: ససస స

2679 NDX1399865
పపరర: బబల మరరయ దనసస బబబమ
వనపరరస
తసడడ:డ పపదద అచచయఖ vanaparthi
ఇసటట ననస:21-2-47
వయససస:30
లస: పప

2681 NDX0360206
పపరర: సరమమమజఖస కకలర మరర

2682 NDX2877280
పపరర: ననగజజఖత కకరరర మమరల

భరస : ననగమలలర శసరరరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:21-2-48
వయససస:39
లస: ససస స

94-84/145

2662 AP151010216885
పపరర: ననగరసదడస దడడగ�

తసడడ:డ సèవరరరవ కర
ఇసటట ననస:21-2-48
వయససస:19
లస: ససస స

94-84/132

94-84/135

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-42/1
వయససస:42
లస: పప
94-84/137

2668 NDX0261388
పపరర: దసరర దడడగ�

94-84/138

భరస : రరసబబబమ�
ఇసటట ననస:21-2-44
వయససస:47
లస: ససస స
94-84/140

2671 AP151010213506
పపరర: రరసబబబమ దడడగ�

94-84/141

తసడడ:డ చడనతయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-44
వయససస:49
లస: పప
94-84/1024

2674 NDX3058369
పపరర: భబగఖ లకడక ఉలసగమలమ

94-84/1025

భరస : శసకర ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:21-2-44
వయససస:30
లస: ససస స
94-84/143

తసడడ:డ బబలయఖ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:21-2-47
వయససస:47
లస: పప
94-85/27

94-84/1022

94-84/134 2665 AP151010213427
2664 JBV2385334
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప దడడగస � �
పపరర: శకనవరసరరవప దడడగ�

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:21-2-44
వయససస:37
లస: పప
94-84/142

2659 NDX3153863
పపరర: కకటయఖ దడడగ

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-42/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:21-2-44
వయససస:28
లస: పప

భరస : భబగఖ లకడక గమడడపప
ఇసటట ననస:21-2-44
వయససస:46
లస: ససస స
2675 NDX2501252
పపరర: కకశశర జకలయల

94-84/131

తసడడ:డ చడనతయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-43
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననరయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-44
వయససస:57
లస: ససస స
2672 NDX3058096
పపరర: పదక గమడడపప

2661 NDX0261297
పపరర: పదకజ దడడగ�

94-84/127

తసడడ:డ చనతయఖ దడడగ
ఇసటట ననస:21-2-42
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:21-2-42/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దడడగ
ఇసటట ననస:21-2-43
వయససస:25
లస: పప
2669 AP151010216139
పపరర: బబనతమక జకలయలల�

94-84/129

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-42/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-42/1
వయససస:62
లస: ససస స
2666 NDX1825035
పపరర: వనసకట సరయ లకడక దడడగ

2658 NDX2501179
పపరర: వనసకట గగపస చసద దడడగర

2656 NDX1888223
పపరర: వర శవ కలమమర మమమడడ పలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-2-40
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దడడగర
ఇసటట ననస:21-2-42
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమకకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-42/1
వయససస:33
లస: ససస స
2663 AP151010216481
పపరర: ససతనరరమమలల దడడగ�

94-84/126

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-40
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-40
వయససస:42
లస: పప
2660 NDX0261255
పపరర: కకటటశసరర� దడడగ�

2655 AP151010216538
పపరర: పపలర మక మమవళళపలర �

2677 NDX1795675
పపరర: శకలకడక దడడగర

94-85/26

తసడడ:డ రరసబబబమ దడడగర
ఇసటట ననస:21-2-47
వయససస:25
లస: ససస స
94-85/28

2680 NDX1994509
పపరర: వగరతశసరర కరలలవ

94-84/144

తసడడ:డ దసరర రరవప కరలలవ
ఇసటట ననస:21-2-48
వయససస:26
లస: ససస స
94-84/1026

2683 SQX2094597
పపరర: రరకరష కలమమర జరచన

95-10/585

తసడడ:డ హససస మల జరచన
ఇసటట ననస:21-2-48
వయససస:38
లస: పప
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95-10/586

భరస : రరకరశ కలమమర జరచన
ఇసటట ననస:21-2-48
వయససస:33
లస: ససస స
2687 JBV2390268
పపరర: కకటటశసరర� పపదదదటట�

94-84/147

94-84/150

94-84/153

94-84/154

94-84/157

94-84/160

94-84/163

భరస : రరమకకషష నసససస
ఇసటట ననస:21-2-53
వయససస:24
లస: ససస స

2697 NDX2500973
పపరర: హహమ బసదస కసచరర

2700 NDX2501005
పపరర: మమణణకఖ రరవప కసచరర

2703 NDX1895822
పపరర: శకనవరసస పగడనల

2706 NDX3217965
పపరర: ననగ ససలలచన పపరల

94-84/165

2709 NDX2046275
పపరర: పరమమశసర రరవప ఉలర సగమల

94-84/155

2712 AP151010216146
పపరర: శవపరరసత నసససస�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-53
వయససస:48
లస: ససస స

2692 AP151010213253
పపరర: దసరరరరరవప కరలవ

94-84/152

2695 NDX3230927
పపరర: చనత చనతమక పపదద సటట

94-84/1251

2698 NDX2501039
పపరర: వసశ కసచరర

94-84/156

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:21-2-50/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-84/158

2701 NDX1878141
పపరర: సరయ సససధస పగడనల

94-84/159

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-2-51
వయససస:24
లస: ససస స
94-84/161

2704 NDX1824797
పపరర: శకనవరస బబబమ పపరరల

94-84/162

తసడడ:డ శవయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:21-2-51
వయససస:45
లస: పప
94-92/787

2707 NDX2046267
పపరర: పడశరసత ఉలర సగమల

94-84/164

భరస : పరమమశసర రరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-2-52
వయససస:35
లస: ససస స
94-84/166

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-2-52
వయససస:39
లస: పప
94-84/167

94-84/149

భరస : యమరరకబబబఈ పపదద సటట
ఇసటట ననస:21-2-50
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బబబమ పపరల
ఇసటట ననస:21-2-51
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-2-52
వయససస:32
లస: పప
2711 NDX1741991
పపరర: జజఖత నసససస

94-84/1027

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-2-51
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-2-51
వయససస:55
లస: పప
2708 NDX0256800
పపరర: రరజజ� మమతషకలరర�

2694 NDX3193109
పపరర: పపదచదనతమమక పపడడ దటట

2689 AP151010216431
పపరర: అనతపపరష కరలలవ

తసడడ:డ బసవయఖ కరలవ
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:21-2-50/2
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:21-2-51
వయససస:59
లస: ససస స
2705 NDX1895806
పపరర: మనసమసతరరవప పగడనల

94-84/151

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:21-2-50/2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:21-2-50/2
వయససస:45
లస: ససస స
2702 NDX1010867
పపరర: ఈశసరమక పపరరల

2691 NDX1204981
పపరర: చనత కరశవపలల పపదద సటట

94-84/146

భరస : దసరరరరరవప కరలలవ
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : బబలమచదననతలమహ పపడడ దటట
ఇసటట ననస:21-2-50
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప KANCHARLA
ఇసటట ననస:21-2-50/2
వయససస:30
లస: ససస స
2699 NDX2501013
పపరర: భబరత కసచరర

94-84/148

తసడడ:డ యరకబబబయ
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకరరరమరర
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:49
లస: పప
2696 NDX2500999
పపరర: పసడయమసక కసచరర

2688 NDX0263640
పపరర: మమరర పపదద సటట�

2686 NDX1010826
పపరర: శకలకడక తరరపతమక కరలలవ

తసడడ:డ దసరరరరరవప కరలలవ
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనతకరశవపలల�
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ � �
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:35
లస: పప
2693 NDX2435527
పపరర: ననగమలలర శసరరరవప కకరరరమరర

95-179/866

భరస : మహ వర కలమమర
ఇసటట ననస:21-2-48
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:21-2-49
వయససస:34
లస: ససస స
2690 JBV2384345
పపరర: ససరరష బబబమ వలపరర � �

2685 SQX2055176
పపరర: హహమ దదవ

2710 NDX3131174
పపరర: జయమక మమటటకలరర

94-84/1028

భరస : ఆసజనవయమలల మమటటకలరర
ఇసటట ననస:21-2-52
వయససస:56
లస: ససస స
94-84/168

2713 NDX1181155
పపరర: చడననత కరశవపలల N

94-84/169

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:21-2-53
వయససస:28
లస: పప
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2714 AP151010213130
పపరర: శకనవరసరరవప నసససస�

94-84/170

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-53
వయససస:57
లస: పప
2717 JBV2390474
పపరర: భబరత అలలగమననళళ�

94-84/173

94-84/176

94-84/178

94-84/181

94-84/184

94-84/187

94-84/190

భరస : శకనవరసరరవప మమచబబతషన
ఇసటట ననస:21-3
వయససస:40
లస: ససస స

2727 AP151010216390
పపరర: ససగమణ వరగరన

2730 AP151010213641
పపరర: రరసపడసరద నసతకకయ�

2733 AP151010216389
పపరర: ససబమబలల ఓగరరరల

2736 NDX3003290
పపరర: పడసరద యడర పలర

94-84/896

94-64/37

2739 JBV2385003
పపరర: చనకకటటశసరరరవప చసతగమసట
చసతగమసటర
తసడడ:డ బబలయఖ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:21-2-467
వయససస:45
లస: పప
2742 NDX0297978
పపరర: సరమమమజఖస మమచనబతష
స న
భరస : సరదబశవరరవప మమచబబతషన
ఇసటట ననస:21-3
వయససస:60
లస: ససస స

94-84/175

2722 NDX2780435
పపరర: తడవవణణ కకసడవటట

94-84/1029

2725 JBV2390763
పపరర: మమధవ� నసతకకయ�

94-84/180

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:35
లస: ససస స
94-84/182

2728 AP151010216483
పపరర: దసరర నసతకకయ�

94-84/183

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:54
లస: ససస స
94-84/185

2731 AP151010213221
పపరర: శకనవరసరరవప నసతకకయ�

94-84/186

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:43
లస: పప
94-84/188

2734 JBV2385102
పపరర: శకనవరసరరవప ఓగరరరల

94-84/189

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓగరరరల
ఇసటట ననస:21-2-57
వయససస:36
లస: పప
94-79/687

తసడడ:డ కకలదనసస యడర పలర
ఇసటట ననస:21-2-70
వయససస:43
లస: పప

భరస : అకయయఖ
ఇసటట ననస:21-2-75
వయససస:44
లస: ససస స
2741 JBV2374635
పపరర: పదకజ మమచనబతష
స న

94-84/179

భరస : వనసకటటశసరరర ఓగరరరల
ఇసటట ననస:21-2-57
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వరగరన
ఇసటట ననస:21-2-57
వయససస:54
లస: పప
2738 NDX2580751
పపరర: కకటటశసరమక బబ సత

2724 NDX0360537
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర కలమమర

2719 NDX0333559
పపరర: పడదదప ఓతతరర�

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:63
లస: పప
2735 AP151010213533
పపరర: వనసకటబడవప వరగరన

94-84/177

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:92
లస: ససస స
2732 AP151010213352
పపరర: కకటటశసరరరవప నసతకకయ�

2721 NDX0364539
పపరర: బబలకకటట ఓతతరర�

94-84/172

తసడడ:డ బబలకకటట�
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరసపడసరద�
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:39
లస: ససస స
2729 AP151010216554
పపరర: అలవవలమక వరగరన�

94-84/174

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:21-2-55
వయససస:20
లస: ససస స
2726 NDX0174771
పపరర: లకడక ననసచనరమక� నసతకకయ�

2718 NDX0263681
పపరర: సరవతడ ఓతతరర�

2716 AP151010216484
పపరర: వజయలకడక అలలగమననళళ�

భరస : రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబలకకటట�
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:50
లస: పప
2723 NDX2498897
పపరర: నసదదన నసతకకయ

94-84/171

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:21-2-53
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:51
లస: ససస స
2720 AP151010213354
పపరర: రరఘవరరవప అలలగమననళళ�

2715 AP151010213353
పపరర: ఆసజనవయమలల అలలగమననళళ�

2737 NDX2580710
పపరర: అకయయఖ బబ సత

94-84/895

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-2-75
వయససస:49
లస: పప
94-84/191

2740 NDX1570325
పపరర: శరకవణణ మమచబతష
స న

94-64/36

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమచబబతషన
ఇసటట ననస:21-3
వయససస:25
లస: ససస స
94-64/38

2743 NDX2123677
పపరర: లల వనసకట సరయ కలమమర
మమచబతషన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమచబతషన
ఇసటట ననస:21-3
వయససస:23
లస: పప

94-64/39
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2744 JBV2364842
పపరర: శకనవరసరరవప మమచనబతష
స న

94-64/40

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మమచబబతషన
ఇసటట ననస:21-3
వయససస:44
లస: పప
2747 AP151010217021
పపరర: ననగమణణ దడడగర

94-84/194

94-84/197

94-84/200

94-84/1031

94-84/205

94-84/208

94-84/211

తసడడ:డ పడసరద రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-62
వయససస:38
లస: పప

2757 NDX1901405
పపరర: ఉమమ మహహష తతట

2760 NDX0259564
పపరర: రమమ� నలర గమదటర �

2763 NDX1556440
పపరర: రరణమక పరమమదసరరస

2766 AP151010213605
పపరర: వజయకలమమర రరవపల

94-84/214

2769 NDX1471101
పపరర: వజయలకడక పగడనల

94-84/203

2772 NDX3071065
పపరర: లకడక శరరష దసపత
భరస : శకనస దసపత
ఇసటట ననస:21-3-62
వయససస:26
లస: ససస స

2752 NDX0709592
పపరర: కకకకలరరవప సలవరదద

94-84/199

2755 NDX0753079
పపరర: రగజజరరణణ సలవరదద

94-84/202

2758 AP151010213299
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

94-84/204

తసడడ:డ కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:21-3-60
వయససస:48
లస: పప
94-84/206

2761 AP151010216112
పపరర: రజన రరవపల

94-84/207

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:42
లస: ససస స
94-84/209

2764 AP151010216324
పపరర: శవపరరసత రరవపల�

94-84/210

భరస : మలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:48
లస: ససస స
94-84/212

2767 AP151010213248
పపరర: మలలర శసరరరవప రరవపల�

94-84/213

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:52
లస: పప
94-84/215

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:21-3-62
వయససస:28
లస: ససస స
94-84/217

94-84/196

భరస : కకకకల రరవప సలవరదద
ఇసటట ననస:21-3-59
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:55
లస: పప
2771 NDX1181015
పపరర: శకనవరస రరవప పగడనల

94-84/201

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప�
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:33
లస: పప
2768 NDX1345859
పపరర: పడసరద పరమమదసరరస

2754 AP151010213642
పపరర: నవరరఫపరరటడథనవర�ర

2749 AP151010216746
పపరర: కమల ఫపర టటడద�

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ సలవరదద
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయకలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:46
లస: ససస స
2765 NDX0360487
పపరర: మహహశ రరవపల�

94-84/198

తసడడ:డ గగవసదస తతట
ఇసటట ననస:21-3-60
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహహశ రరవపల
ఇసటట ననస:21-3-61
వయససస:26
లస: ససస స
2762 JBV2390722
పపరర: దదవరమ రరవపల

2751 NDX1895657
పపరర: గగపసకకషష దడడగ

94-84/193

భరస : నవరర�
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరల�
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశసరరరవప తతట
ఇసటట ననస:21-3-59
వయససస:19
లస: ససస స
2759 NDX1992818
పపరర: ననగ మణణ రరవపల

94-84/195

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దడడగ
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:46
లస: పప
2756 NDX2908630
పపరర: శరసత తతట

2748 JBV2390557
పపరర: ఆదదలకడక దడడగర

2746 NDX1556382
పపరర: అరచన దడడగ

తసడడ:డ జగననకహననడవప
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దడడగర
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహననడవప
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:25
లస: పప
2753 JBV2384972
పపరర: జగననకహనరరవప దడడగర�

94-84/192

తసడడ:డ రరమయఖ సప మమ
ఇసటట ననస:21-3-3
వయససస:59
లస: పప

భరస : జగననకహనరరవప దడడగర
ఇసటట ననస:21-3-58
వయససస:42
లస: ససస స
2750 NDX1556408
పపరర: అజయ కలమమర దడడగ

2745 NDX0195891
పపరర: ననరరయణ సప మమ

2770 NDX1180330
పపరర: సపచదసలల పగడనల

94-84/216

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:21-3-62
వయససస:73
లస: ససస స
94-84/1032

2773 NDX1541466
పపరర: ససజజత పగడనల

94-85/29

తసడడ:డ సపచదసలల పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-63
వయససస:32
లస: ససస స
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94-84/1033

భరస : పడసనత ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-3-64
వయససస:47
లస: ససస స
2777 NDX3176153
పపరర: ససజజత పగడల

94-66/1049

94-84/220

94-84/223

94-84/226

94-84/1036

94-84/230

94-84/233

తసడడ:డ రమమష పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:27
లస: పప

2787 AP151010213090
పపరర: ననగరశసరరరవప పగడనల

2790 NDX1795287
పపరర: ఏడడకకసడలల పగడనల

2793 JBV2390482
పపరర: అనతపపరష పగడనల

2796 NDX1994400
పపరర: దదవర రరజ ససరర

94-84/236

2799 JBV2385516
పపరర: చడవడయఖ కకలల
ర రర � �

94-84/227

2802 NDX3058765
పపరర: ససరరప మరరయమల
తసడడ:డ గగపస మరరయమల
ఇసటట ననస:21-3-66
వయససస:18
లస: పప

2782 NDX2124733
పపరర: మలలర శసరర పగడనల

94-84/222

2785 NDX0360750
పపరర: శవ కలమమర పగడల

94-84/225

2788 NDX0255083
పపరర: వనసకటటశసరరర పగడనల�

94-84/228

తసడడ:డ పసచడచయఖ�
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:82
లస: పప
94-85/30

2791 NDX1994269
పపరర: భబరత ససరర

94-84/229

తసడడ:డ దదవరరజ ససరర
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-84/231

2794 NDX0885426
పపరర: మలలర శసరర� సరనన�

94-84/232

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-84/234

2797 AP151010213582
పపరర: రమమష పగడనల�

94-84/235

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:50
లస: పప
94-84/237

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:60
లస: పప
94-85/31

94-84/219

తసడడ:డ చనత ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరర
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:50
లస: పప
2801 NDX1795337
పపరర: వననద కలమమర పగడనల

94-84/224

తసడడ:డ వనసకటటససరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమమష పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:44
లస: ససస స
2798 AP151010213629
పపరర: మహనరరవప సతడస నబబ యన

2784 NDX0196279
పపరర: హరర పగడనల

2779 NDX1883298
పపరర: మహ లకడక పగడనల

భరస : రమణ పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:29
లస: ససస స
2795 AP151010216524
పపరర: రమమదదవ పగడనల

94-84/221

తసడడ:డ పసచడచయఖ
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ గగపస మరరయమల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:22
లస: ససస స
2792 NDX1180348
పపరర: గరయతడ పగడనల

2781 AP151010216534
పపరర: రమణమక పగడనల�

94-84/1035

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:45
లస: పప
2789 NDX3083490
పపరర: సపసదరఖ మరరయమల

94-84/218

భరస : ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:22
లస: పప
2786 NDX0360701
పపరర: వనసకట రమణ పగడనల�

2778 NDX1883330
పపరర: అనతపపరష పగడనల

2776 NDX3068251
పపరర: అరరణ కలమమరర పగడల

భరస : శకనవరస రరవప పగడల
ఇసటట ననస:21-3-64
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:47
లస: ససస స
2783 NDX2501203
పపరర: వనసకటటష పగడనల

94-84/1034

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-64
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవ కలమమర పగడల
ఇసటట ననస:21-3-65
వయససస:27
లస: ససస స
2780 AP151010216770
పపరర: గమరవమక పగడనల

2775 NDX3068624
పపరర: శకనవరస రరవప పగడనల

2800 NDX3066891
పపరర: ఎడడకకసడలల శరనవ

94-84/1037

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శరనవ
ఇసటట ననస:21-3-65/1
వయససస:45
లస: పప
94-84/1038

2803 SQX2043842
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప దదసతష

95-202/759

తసడడ:డ ననగయఖ దదసతష
ఇసటట ననస:21-3-66
వయససస:75
లస: పప
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2804 NDX0381426
పపరర: జజఖతనరకల� మరరయమల�

94-84/238

భరస : గగపసకలమమర�
ఇసటట ననస:21-3-67
వయససస:43
లస: ససస స
2807 NDX0361857
పపరర: గగపసకలమమర మరరయమల�

94-84/241

94-84/1039

94-84/245

94-84/248

94-84/251

94-84/254

94-84/257

తసడడ:డ శకనస కలలగమరర
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:24
లస: ససస స

2817 JBV2385227
పపరర: రవ పగడనల

2820 NDX1471085
పపరర: పదనకవత ధసపరటట

2823 NDX1791038
పపరర: శకనస ధసపరటట

2826 JBV2390417
పపరర: జయకలమమరర నలర పరటట�

94-84/260

2829 NDX1795436
పపరర: పదనకవత దసపరటట

94-84/249

2832 NDX2391902
పపరర: మసస శసకరపప
తసడడ:డ బడహకయఖ శసకరపప
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:29
లస: పప

2812 NDX1245414
పపరర: శరసత పడతసపరటట

94-84/244

2815 JBV2390888
పపరర: మమలత పగడనల

94-84/247

2818 AP151010213601
పపరర: అసజయఖ పగడనల�

94-84/250

తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:21-3-70
వయససస:69
లస: పప
94-84/252

2821 AP151010216360
పపరర: ననగమణణ తనళళపలర �

94-84/253

భరస : గమరరననధస�
ఇసటట ననస:21-3-72
వయససస:52
లస: ససస స
94-84/255

2824 NDX0953422
పపరర: గమరరననధస తనళళపలర

94-84/256

తసడడ:డ కకటటరతతస
ఇసటట ననస:21-3-72
వయససస:57
లస: పప
94-84/258

2827 NDX0194712
పపరర: శకనస నరరడర

94-84/259

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నరరడర
ఇసటట ననస:21-3-73
వయససస:44
లస: పప
94-85/32

తసడడ:డ సరసబయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:21-3-73
వయససస:42
లస: ససస స
94-54/647

94-84/243

భరస : రవ
ఇసటట ననస:21-3-70
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర�
ఇసటట ననస:21-3-73
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:21-3-73
వయససస:52
లస: పప
2831 NDX2390870
పపరర: ఝమనస కలలగమరర

94-84/246

తసడడ:డ సరసబయఖ ధసపరటట
ఇసటట ననస:21-3-72
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనస నరరడర
ఇసటట ననస:21-3-73
వయససస:35
లస: ససస స
2828 JBV2385136
పపరర: వనసకటటశసరరరవప నలర పరటట � �

2814 NDX1245430
పపరర: చడచతనఖ పడతసపరటట

2809 JBV2385235
పపరర: పడసరదరరవప మరరయమల

భరస : చడచతనఖ
ఇసటట ననస:21-3-69
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గమరరననథస
ఇసటట ననస:21-3-72
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరననదస
ఇసటట ననస:21-3-72
వయససస:37
లస: పప
2825 NDX0175513
పపరర: రరధ నరరడర

94-84/1256

తసడడ:డ అసజయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-70
వయససస:42
లస: పప

భరస : మధస బబబమ
ఇసటట ననస:21-3-72
వయససస:35
లస: ససస స
2822 NDX0935338
పపరర: మదసబబబమ తనళళపలర

2811 NDX3255619
పపరర: తరరన అకయ చవసకలల

94-84/240

తసడడ:డ సరరసగపరణణ మరరయమల
ఇసటట ననస:21-3-67
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:21-3-69
వయససస:42
లస: పప

భరస : అసజయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:21-3-70
వయససస:60
లస: ససస స
2819 NDX1556341
పపరర: కకషష వవణణ తనళళపలర

94-84/242

తసడడ:డ ఆరగరఖ రరజ చవసకలల
ఇసటట ననస:21-3-68
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప యకమ
ఇసటట ననస:21-3-69
వయససస:40
లస: ససస స
2816 AP151010216229
పపరర: కకటటశసరమక పగడనల

2808 NDX1245349
పపరర: జజసపఫ రరజ మమలల
ర గమరర

2806 JBV2390854
పపరర: కమల� మరరయమల�

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:21-3-67
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరదనస
ఇసటట ననస:21-3-67
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అరగగఖ రరజ చవసకలల
ఇసటట ననస:21-3-68
వయససస:20
లస: ససస స
2813 NDX2144301
పపరర: పదనకవత యకమ

94-84/239

భరస : జజసపఫ రరజ
ఇసటట ననస:21-3-67
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:21-3-67
వయససస:45
లస: పప
2810 NDX3069846
పపరర: అఖల చవసకలల

2805 NDX1245398
పపరర: వససత కలమమరర ననరరసపటట

2830 NDX1795451
పపరర: కకటటశసరర దసపరటట

94-85/33

భరస : సరసబయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:21-3-73
వయససస:67
లస: ససస స
94-64/41

2833 NDX2393726
పపరర: మమరర శసకరపప

94-84/261

తలర : పరరసత శసకరపప
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:31
లస: ససస స
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94-84/262

తసడడ:డ బడహకయఖ శసకరరపప
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:33
లస: ససస స
2837 NDX3049707
పపరర: మషప ససకరరపప

94-84/1040

2838 NDX3065828
పపరర: ఝమనస శసకరరపప

94-84/265

94-85/34

2841 AP151010213165
పపరర: ససవర ననగరశసర రరవప
బబలరగమబబల
తసడడ:డ రరమమలల బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-3-76
వయససస:50
లస: పప
2844 NDX2520930
పపరర: ననగ మణణ బబలరగమబబల

తసడడ:డ శవ ననగరశసర రరవప బబలమగమబబబల
ఇసటట ననస:21-3-76
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశసర రరవప బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-3-76
వయససస:45
లస: ససస స

2846 NDX1894998
పపరర: లకడక కకమటటగమసటర

2847 NDX1864041
పపరర: మమనస కలల
ర రర

94-84/269

తసడడ:డ శకనస కకమటటగమసటర
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:24
లస: ససస స
2849 NDX1260934
పపరర: పదనకవత చమలదదనవత

94-84/272

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:52
లస: ససస స
2852 NDX1260926
పపరర: కకషష చమలదదనవత
తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:61
లస: పప
2855 AP151010216805
పపరర: ధనలకడక మమనగరల

94-84/278

భరస : వనసకటటశసరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:48
లస: ససస స
2861 NDX3061306
పపరర: లకడక వరడరరరవ మపసదదవ
తసడడ:డ శవపడసరద మపసదదవ
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:23
లస: ససస స

94-84/266

94-85/35

94-85/1299

2842 NDX2528453
పపరర: వనయ కలమమర బబలరగమబబల

94-84/267

2845 NDX2435568
పపరర: లల ససరరచసదన కలల
ర రర

94-84/268

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:23
లస: ససస స
94-84/270

2848 NDX1903062
పపరర: లకకక కలల
ర రర

94-84/271

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కర వ యస శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:46
లస: ససస స

2850 NDX1260918
పపరర: మహహసదడ కలమమర చమలదదనవత

94-84/273

2851 NDX1900431
పపరర: వనసకట సతఖ శకనవరసరరవప
కలల
ర రర
తసడడ:డ భబసయర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:53
లస: పప

94-84/274

94-84/276

2854 NDX0724070
పపరర: ధనలకడక� బబలరగమబబల�

94-84/277

2853 NDX1205228
పపరర: వరలకడక మమనగరల

2856 NDX1205087
పపరర: సరయరరస మమనగరల

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:33
లస: ససస స
94-84/279

2859 NDX3067998
పపరర: శశగలజ ఆవపలమసద

2862 NDX0175463
పపరర: రరజరశసరర కకమటటగమసట
భరస : రరజరరవప
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:35
లస: ససస స

2857 NDX3067402
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆవపలమసద

94-84/1042

తసడడ:డ చనత కకటయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:52
లస: పప
94-84/1044

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:30
లస: ససస స
94-63/972

2839 NDX2989713
పపరర: మమధవ లత బబలరగమబబల

తసడడ:డ శవ ననగరశసర రరవప బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-3-76
వయససస:25
లస: పప

తలర : ధనలకడక
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:26
లస: పప
94-84/1043

94-84/264

భరస : కకషష బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-3-75
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : ధనలకడక
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:48
లస: ససస స
2858 NDX3072485
పపరర: వనసకట రమణ ఆవపలమసద

94-84/1041

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:21-3-77
వయససస:34
లస: పప
94-84/275

2836 NDX0255224
పపరర: పపదద లకకయఖ గజరరల కకసడ�

తసడడ:డ బబల వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:41
లస: పప

భరస : మషప శసకరరపప
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-3-76
వయససస:45
లస: ససస స
2843 NDX1742049
పపరర: ఉమమ దదవ బబలమగమబబబల

94-84/263

భరస : బడహకయఖ శసకరరపప
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడహకయఖ ససకరరపప
ఇసటట ననస:21-3-74
వయససస:28
లస: పప
2840 AP151010216449
పపరర: రమణ నరసససహహల�

2835 AP151010216502
పపరర: కకపపశసరర శసకరరపప శసకరరపప

2860 NDX3069721
పపరర: రరజరశ ఆవపలమసద

94-84/1045

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:21-3-78
వయససస:28
లస: పప
94-84/280

2863 NDX0260018
పపరర: కకకషషవవణణ కలమమరర కకమటటకలసటర

94-84/281

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:36
లస: ససస స
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2864 NDX0935288
పపరర: పదక మపసదదవ
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94-84/282

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:44
లస: ససస స
2867 NDX0255265
పపరర: శకనస కకమటటకలసటర �

94-84/285

94-84/287

94-84/290

94-84/293

94-84/296

94-84/299

94-63/15

భరస : వశసననధ�
ఇసటట ననస:21-4-82
వయససస:34
లస: ససస స

2877 AP151010213478
పపరర: బబబమ మమనగరల

2880 NDX1556721
పపరర: జజనకక దదవ పగడనల

2883 JBV2385441
పపరర: శకనవరసరరవప దడడగ

2886 NDX1691220
పపరర: ననగమణణ కకటటట

94-63/18

2889 NDX1691261
పపరర: వనసకట కకటయఖ ఉపసరరస

94-84/294

2892 JBV1321876
పపరర: వనసకట లకడక� కకలల
ర రర�
భరస : శవరజ� �
ఇసటట ననస:21-4-82
వయససస:35
లస: ససస స

2872 NDX0260059
పపరర: బబల మమనగరల

94-84/289

2875 NDX0362004
పపరర: రమమశ మలలర ల

94-84/292

2878 AP151010213476
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మమనగరల

94-84/295

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:67
లస: పప
94-84/297

2881 NDX0260141
పపరర: అనససయ చటటకరల

94-84/298

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:21-3-81
వయససస:80
లస: ససస స
94-84/300

2884 NDX1044999
పపరర: శకనవరసరరవప పగడనల

94-84/301

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-3-94
వయససస:61
లస: పప
94-63/16

2887 NDX1453174
పపరర: బమలలర మక బబలరసకకసడ

94-63/17

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-4
వయససస:40
లస: ససస స
94-63/19

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశసరరర ఉపసరరస
ఇసటట ననస:21-4
వయససస:33
లస: పప
94-84/302

94-84/1046

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:21-4
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష ఏదసల
ఇసటట ననస:21-4
వయససస:22
లస: పప
2891 NDX0385336
పపరర: వవణమకలమమరర� కకలల
ర రర�

94-84/291

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:21-3-81
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:21-4
వయససస:25
లస: ససస స
2888 NDX2195304
పపరర: సరయ రరకరష ఏదసల

2874 AP151010216466
పపరర: అసజమక మమనగరల

2869 NDX3002011
పపరర: ధన లకడక బబలరగమబబల

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బబబర
ఇసటట ననస:21-3-81
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-3-81
వయససస:40
లస: పప
2885 NDX1570283
పపరర: ఏదసల సరయమమనస

94-84/288

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:72
లస: పప
2882 AP151010213135
పపరర: బబబర పగడనల

2871 NDX1524736
పపరర: ససవర కలమమరర దదవరరజగటటట

94-84/284

భరస : శకనవరస రరవప బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:40
లస: పప
2879 AP151010213228
పపరర: ససబబబరరవప మమనగరల

94-84/286

భరస : శకనవరస రరవప దదవరరజగటటట
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:52
లస: ససస స
2876 AP151010213899
పపరర: వనసకటబడవప మమనగరల

2868 AP151010213617
పపరర: రరమయఖ బబలరగమబబల�

2866 AP151010213553
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరగమబబల�

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:82
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:21-3-80
వయససస:37
లస: ససస స
2873 AP151010216418
పపరర: రతనసలల మమనగరల

94-84/283

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-3-79
వయససస:41
లస: పప
2870 NDX1010941
పపరర: జజఖత మమనగరల

2865 AP151010216468
పపరర: ససబబమక బబలరగమబబల

2890 NDX2571701
పపరర: ఈశసరర దదవ ఏలలరర

94-64/701

తసడడ:డ శకనవరసస ఏలలరర
ఇసటట ననస:21-4-58
వయససస:19
లస: ససస స
94-84/303

2893 JBV1321819
పపరర: గసగ పప టట
ర రర�

94-84/304

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-4-82
వయససస:49
లస: ససస స

Page 139 of 353

2894 JBV1321710
పపరర: సరమమమజఖద� కకలల
ర రర�
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94-84/305

భరస : పరదడడరదగరరరవప� �
ఇసటట ననస:21-4-82
వయససస:53
లస: ససస స
2897 NDX2124618
పపరర: వశసననధ కకలల
ర రర

94-84/308

94-84/311

94-84/314

94-84/317

94-84/320

భరస : వనసకటటశసరరరవప చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:21-4-82/6
వయససస:49
లస: ససస స
2912 NDX1445361
పపరర: సరరరక కలసబబల
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:28
లస: ససస స
2915 NDX1471218
పపరర: లలమవత గరరక
భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:59
లస: ససస స
2918 NDX2435543
పపరర: యస కకటటశసరరరవప జరరరపప తష
తసడడ:డ ననగరశసరరరవప జరరరపప తష
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:34
లస: పప
2921 NDX0360339
పపరర: శకలకడక కరకసత� మమలరగమబబల�
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:36
లస: ససస స

2905 AP151010213337
పపరర: శకనవరససలల బబలరగమబబల
బబలరగమబబల
తసడడ:డ పపదగమరవయఖ బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:71
లస: పప

94-84/316

2907 NDX0362442
పపరర: గమరరమమరరస బబలరగమబబల
బబలరగమబబల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-4-82/4
వయససస:42
లస: పప

94-84/318

2908 AP151010213348
పపరర: సరసబశవరరవప బబలరగమబబల

94-84/319

2910 NDX0538884
పపరర: రవచసదడ చగసడడపలర చగసడడపలర

94-84/321

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:21-4-82/4
వయససస:62
లస: పప

2913 NDX2435535
పపరర: రరజజరరజరశసరర జరరరపప తష

2916 NDX1245307
పపరర: పవన కలమమర బబలరగమబబల

2919 SQX2014033
పపరర: ననగలకడక పరలలరర

94-84/324

2922 NDX0360669
పపరర: సరమమమజఖస బబలరగమబబల
భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:55
లస: ససస స

94-84/322

2914 NDX2150779
పపరర: వనసకట రమణ బబబగమబళ

94-84/325

భరస : వనసకట ససవర బబబగమబళ
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:47
లస: ససస స
94-84/327

2917 NDX1503862
పపరర: శకనవరస రరవప కసబల

94-84/328

తలర : వరమక
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:32
లస: పప
95-179/871

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:20
లస: ససస స
94-84/332

2911 NDX1742205
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చనగసటటపరటట
తసడడ:డ రరఘవలల చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:21-4-82/6
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటశవ
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:26
లస: పప
94-84/329

94-84/313

94-84/315

భరస : కకటటశసరరరవప జరరరపప తష
ఇసటట ననస:21-4-83
వయససస:35
లస: ససస స
94-84/326

94-84/310

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చగసడడపలర
ఇసటట ననస:21-4-82/6
వయససస:29
లస: పప
94-84/323

2899 JBV2390516
పపరర: అనసరరధలకడక బబలరగమబబల

94-84/312 2902 AP151010216852
2901 AP151010216249
పపరర: రరజమక బబలరగబమబల బబలరగమబబల
పపరర: వనసకరయమక బబలరగబమబల

2904 AP151010213291
పపరర: లసగమమరరస బబలరగమబబల

94-84/307

భరస : శవరలసగమమరరస
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : గమరరమమరరస
ఇసటట ననస:21-4-82/4
వయససస:35
లస: ససస స
2909 NDX1877283
పపరర: ఈశసరమక చనగసటటపరటట

94-84/309

భరస : శకనవరససలల బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:39
లస: పప
2906 NDX1011527
పపరర: శకలకడక బబలరగమబబల

2898 NDX1556465
పపరర: వజయలకడక బబలరగమబబల

2896 NDX0362376
పపరర: గమరరపడసరద చనగసటటపరటట�

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:21-4-82
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-4-82/2
వయససస:57
లస: ససస స
2903 NDX1556473
పపరర: రరమమ బబలరగమబబల

94-84/306

తసడడ:డ వనసకటటససరరర�
ఇసటట ననస:21-4-82
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-4-82
వయససస:42
లస: పప
2900 AP151010216579
పపరర: సతఖవత బబలరగబమబల

2895 NDX0333252
పపరర: అజయ కలమమర పప టట
ర రర�

2920 NDX0258921
పపరర: కకషషకలమమరర� బబలరగమబబల�

94-84/331

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:35
లస: ససస స
94-84/333

2923 AP151010216784
పపరర: ససబమబలల బబలరగబమబల�

94-84/334

భరస : కకటటసరసబమలల�
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:62
లస: ససస స
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2924 AP151010213406
పపరర: మసరసన బబలరగమబబల�

94-84/335

తసడడ:డ కకటటసరసబమలల�
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:41
లస: పప
2927 NDX3150190
పపరర: అభశకరస బబలమగమబబబలమ

94-85/1300

94-84/337

94-84/1047

94-84/341

94-84/344

94-84/347

భరస : జగననతధరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:77
లస: ససస స

2937 AP151010216472
పపరర: చనతమక బబలరగమబబల�

2940 NDX1044718
పపరర: వజయసరగర మమరరగ

2943 NDX2111508
పపరర: రరమమలల బబలరగమబబల

94-84/1049

2946 NDX2998649
పపరర: శవ పడసరద పపట

94-84/342

2949 NDX0259036
పపరర: పపరషచసదనడవత వవట�

94-84/345

2952 AP151010213302
పపరర: శశధరరరవప పపట�
తసడడ:డ జగననతధరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:21-4-85
వయససస:45
లస: ససస స
2932 AP151010213038
పపరర: వనసకటబడవప బబలరగమబబల�

94-84/339

2935 AP151010216255
పపరర: దసరర బబలరగమబబల�

94-84/340

2938 NDX0928929
పపరర: బబలగమబబల రవశసకర�

94-84/343

2941 AP151010213363
పపరర: శవలసగమమరరస బబలరగమబబల�

94-84/346

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:47
లస: పప
94-84/348

2944 NDX3074929
పపరర: భమలకడక బబలమగమబబబలమ

94-84/1048

భరస : లకకకకరసత బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:25
లస: ససస స
94-63/973

2947 NDX1011568
పపరర: మమమధదల పపట

94-84/349

తసడడ:డ శశధరరరవప
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:33
లస: ససస స
94-84/351

భరస : ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:46
లస: ససస స
94-84/353

94-84/336

తసడడ:డ యస ఎల మమరరస�
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జగననతథ రరవప పపట
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:65
లస: పప
94-84/350

2929 AP151010216797
పపరర: అసజల బబలరగబమబల�

భరస : శవలసగమమరరస�
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడడ యఖ
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శశధరరరవప
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:35
లస: ససస స
2951 AP151010216378
పపరర: వరలకడక వవట�

94-85/1301

తసడడ:డ చడనతకరశవరరవప
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవ శసకర బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:24
లస: ససస స
2948 NDX1011642
పపరర: పపట శకలకడక శశగలజ

2934 NDX3152097
పపరర: చనతయఖ చవసకలల

94-85/37

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-85
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమమలల�
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననతధరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:52
లస: పప
2945 NDX3074697
పపరర: హరరవరరర న బబలమగమబబబలమ

94-84/338

తసడడ:డ అమకతయఖ చవసకలల
ఇసటట ననస:21-4-85
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యస ఎల మమరరస�
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:30
లస: పప
2942 JBV2384774
పపరర: ననగరశసరరరవప పపట�

2931 AP151010213163
పపరర: రరధనకకకషషమమరరస బబలరగమబబల
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-4-85
వయససస:52
లస: పప

భరస : చడనతకరశవరరవప
ఇసటట ననస:21-4-86
వయససస:54
లస: ససస స
2939 NDX0929117
పపరర: బబలరగమబబల లకకకకరసత�

94-62/866

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:21-4-85
వయససస:33
లస: ససస స
2936 NDX1011659
పపరర: హహహమమవత మమరరగ

2928 NDX3215605
పపరర: అనత బబలమగమబబబ

2926 NDX1742189
పపరర: అసకమక బబలరగమబబల

భరస : చనత గమరవయఖ లలట బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:21-4-85
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:21-4-85
వయససస:72
లస: ససస స
2933 NDX3213782
పపరర: అనత బబలమగమబబబ

94-85/36

భరస : చనతయఖ చవసకలలమ
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:21-4-84
వయససస:19
లస: ససస స
2930 AP151010216470
పపరర: సరమమమజఖస బబలరగబమబల�

2925 NDX2074821
పపరర: వనసకట రమణ చవసకలలమ

2950 AP151010216298
పపరర: కరతనఖయన దదవ పపట

94-84/352

భరస : శశధర రరవప పపట
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:63
లస: ససస స
94-84/354

2953 NDX2482826
పపరర: శశధర రరవప పపట

94-84/355

తసడడ:డ జగననతధ రరవప పపట
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:64
లస: పప
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94-84/1050

తసడడ:డ శశధర రరవప పపట
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:33
లస: ససస స
94-84/357

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-4-90
వయససస:30
లస: ససస స

94-84/1053
2963 NDX2789477
పపరర: దదవ వర పడసరద శవ తదజ
బబలరగమబబల
తసడడ:డ కకటటలసగరశసరరరవప బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-4-91
వయససస:18
లస: పప

2964 NDX0085209
పపరర: హరరక� మననతలర �
తసడడ:డ మహన రరడడడ�
ఇసటట ననస:21-4-93
వయససస:29
లస: ససస స

2966 NDX0872432
పపరర: పడసనతలకడక రరవపల

2967 AP151010213817
పపరర: సరసబశవరరవప రరవపల

94-84/364

భరస : పడసనత కలమమర
ఇసటట ననస:21-4-93
వయససస:41
లస: ససస స
94-84/367

తసడడ:డ మహన రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-4-94
వయససస:31
లస: ససస స
94-84/369

Deleted

భరస : కకటటశసర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-4-96
వయససస:43
లస: ససస స

2975 NDX1044866
పపరర: మహనరరవప పగడనల పగడనల

94-84/372

94-84/362

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-4-96
వయససస:49
లస: పప

94-84/365

94-84/368

తసడడ:డ పడసరద పరమమదసరరస
ఇసటట ననస:21-4-97
వయససస:26
లస: పప

94-84/370

భరస : శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-4-96
వయససస:49
లస: ససస స

2982 AP151010216845
పపరర: ఆదదలకడక రరవపల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-4-99
వయససస:50
లస: ససస స

2965 JBV2390623
పపరర: లకకకపడసనత రరవపల

94-84/363

2968 NDX1901520
పపరర: మసరసన రరవప రరవపల

94-84/366

2971 NDX3114535
పపరర: రవకలమమర పగడల

94-84/1055

94-84/371
2974 NDX1044700
పపరర: అసకమకరరవప పగడనల పగడనల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-4-96
వయససస:29
లస: పప
94-64/810

2977 NDX2469823
పపరర: రరమకకషష పరమమదసరరస

94-84/1056

తసడడ:డ పడసరద పరమమదసరరస
ఇసటట ననస:21-4-97
వయససస:29
లస: పప
94-84/1058

భరస : రరమకకషష పరమమదసరరస
ఇసటట ననస:21-4-97
వయససస:26
లస: ససస స
94-84/374

94-84/361

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పగడల
ఇసటట ననస:21-4-95
వయససస:42
లస: పప

2973 NDX1011352
పపరర: వనసకరయమక పగడనల పగడనల

2979 NDX2467546
పపరర: వనసకట లకడక పరమమదసరరస

2962 AP151010213149
పపరర: కకటటలసగరశసరరరవప బబలరగమబబల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరవపల
ఇసటట ననస:21-4-93
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-4-97
వయససస:20
లస: పప
94-84/1057

94-84/359

భరస : పడసనతకలమమర
ఇసటట ననస:21-4-93
వయససస:41
లస: ససస స

2970 AP151010217047
పపరర: కకటటశసరమక పగడనల

2976 NDX2725075
పపరర: గగపస కకమమరరగసటర

2959 JBV2385433
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరగమబబల� �

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:21-4-91
వయససస:56
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:21-4-94
వయససస:49
లస: ససస స

2972 NDX2358356
పపరర: దసరర గరరర పరటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-99
వయససస:31
లస: ససస స

94-84/360

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరవపల
ఇసటట ననస:21-4-93
వయససస:52
లస: పప

2969 NDX1741942
పపరర: ననగమణణ పగడనల

94-84/356

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప � �
ఇసటట ననస:21-4-90
వయససస:37
లస: పప

2961 NDX0259119
పపరర: ససనసదదన� బబలరగమబబల�
భరస : కకటటలదగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-91
వయససస:35
లస: ససస స

2981 NDX0385377
పపరర: రమఖ శక� రరవపల�

94-84/358

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-90
వయససస:33
లస: ససస స
94-84/1052

2956 NDX1180314
పపరర: శశగలజ బబలరగమబబల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-4-90
వయససస:28
లస: ససస స

2958 NDX0259077
పపరర: సరయకలమమరర� బబలరగమబబల�

తసడడ:డ యలర మసద బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:21-4-90
వయససస:51
లస: పప

2978 NDX2595031
పపరర: గగపస పరమమదసరరస

94-84/1051

తసడడ:డ జగననతథ రరవప యరకస
ఇసటట ననస:21-4-87
వయససస:29
లస: పప

2957 NDX1180322
పపరర: ఆదదలకకక బబలరగమబబల

2960 NDX3032976
పపరర: కకటటశసర రరవప బబలమగమబబబలమ

2955 NDX3110210
పపరర: హరర కకషష యరకస

2980 NDX1994178
పపరర: అశసన రరవపల

94-84/373

భరస : శక కలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:21-4-99
వయససస:29
లస: ససస స
94-84/375

2983 NDX0348987
పపరర: మణణ కలమమర రరవపల�

94-84/376

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-4-99
వయససస:32
లస: పప
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2984 NDX0385732
పపరర: రరమ కలమమర రరవపల�

94-84/377

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:21-4-99
వయససస:37
లస: పప
2987 NDX1888165
పపరర: జజఖత వవమమల

94-84/380

94-84/383

94-84/386

94-84/897

94-84/391

94-59/1084

94-84/396

తసడడ:డ మసరసన రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:21-5-103
వయససస:26
లస: ససస స

2997 NDX0626200
పపరర: శవకకషష మమదరమమటర

3000 NDX2463479
పపరర: శక రసగ పడవలర క శకనవరససల

3003 AP151010216411
పపరర: గరసధదకసస
స రర బబయ తనడడకకసడ

3006 NDX1556457
పపరర: నరసససహ రరవప తనడడకకసడ

94-84/399

3009 NDX3172129
పపరర: భవన మదనసస

94-84/389

3012 NDX1584359
పపరర: లకడక తషళళళరర
భరస : మసరసన రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:21-5-103
వయససస:58
లస: ససస స

2992 NDX1044817
పపరర: లకకక కమల కలమమర వవమమల

94-84/385

2995 AP151010213500
పపరర: శవయఖ వవమమల

94-84/388

2998 JBV2390458
పపరర: ససబబబయమక� వషరటసశశటట �

94-84/390

భరస : లకడకననరరయణ� �
ఇసటట ననస:21-5-13
వయససస:49
లస: ససస స
94-84/392

3001 AP151010217025
పపరర: సరససత తతనసగమసట�

94-84/393

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-5-24
వయససస:69
లస: ససస స
94-84/394

3004 NDX0254862
పపరర: నరసససహరరడడడ అలలర�

94-84/395

తసడడ:డ చన గమరవరరడడడ�
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:34
లస: పప
94-84/397

94-84/1059

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:32
లస: ససస స
94-84/400

94-84/382

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపదద రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:68
లస: పప
3011 NDX1584367
పపరర: లకడక కకరస ర శక తషళళళరర

94-84/387

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:40
లస: పప
3008 NDX1245299
పపరర: సరసబశవరరవప తనడడకకసడ

2994 AP151010213495
పపరర: శకనవరసరరవప వవమమల

2989 AP151010216829
పపరర: ససనత వవమమల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వవణమ గగపరల కకషష కలమమరర
ఇసటట ననస:21-5-15
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:42
లస: పప
3005 NDX2124626
పపరర: శవరజ కకలల
ర రర

94-84/384

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:21-5-9
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర � �
ఇసటట ననస:21-5-13
వయససస:54
లస: పప
3002 NDX3189313
పపరర: నరసససహ రరవప తనడడకకసడ

2991 NDX1038231
పపరర: జయలకడక దళవరయ

94-84/379

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:54
లస: పప

భరస : గగపస తటటట కకలమ
ఇసటట ననస:21-4-962
వయససస:35
లస: ససస స
2999 JBV2385011
పపరర: లకకషహననరరయణ వషషసశశటట � �

94-84/381

భరస : ససధనకర దళవరయ
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:44
లస: పప
2996 NDX2560936
పపరర: రజన తటటట కకలమ

2988 NDX1245323
పపరర: వవసకటరమన వవమమల

2986 NDX1410497
పపరర: రమమశ కకకకయరరల

తసడడ:డ శకహరర రరవప కకకకయరరల
ఇసటట ననస:21-4-100
వయససస:45
లస: పప

భరస : భబసయర
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:47
లస: ససస స
2993 AP151010213411
పపరర: భబసయర వవమమల

94-84/378

భరస : రమమశ కకకకయరరల
ఇసటట ననస:21-4-100
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:21-4-101
వయససస:31
లస: ససస స
2990 AP151010216835
పపరర: కకడదశసరర వవమమల

2985 NDX1410489
పపరర: పపషపలత కకకకయరరల

3007 AP151010213171
పపరర: ససబబబరరవప బబలరగమబబల
బబలరగమబబల
తసడడ:డ శకనవరససలల బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-5-102
వయససస:48
లస: పప
3010 NDX2034817
పపరర: భవరన మదనసస

94-84/398

94-85/38

భరస : నరసససహ రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస: 21-5-102
వయససస:33
లస: ససస స
94-84/401

3013 NDX1584151
పపరర: మసరసన రరవప తషళళళరర

94-85/39

తసడడ:డ ననరరయణ సరసమ తషళళళరర
ఇసటట ననస:21-5-103
వయససస:60
లస: పప
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3014 NDX0772418
పపరర: తరరపతయఖ వషట సశశటట �

94-84/402

తసడడ:డ లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:21-5-283
వయససస:33
లస: పప
3017 NDX0792994
పపరర: రరజఖలకడక గరజల

94-91/467

94-91/470

94-91/473

94-91/476

94-64/43

3024 NDX0199422
పపరర: బబర హహమమస వనలలకలరర

3027 NDX0195271
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప నగరస

3030 NDX0298364
పపరర: ఆదదలకడక మటటటపపడడ

94-64/46

3033 NDX0288043
పపరర: అనల కలమమర మమదరమమటర

తసడడ:డ శకరరమమలల మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:21-6
వయససస:57
లస: పప

3036 NDX2255644
పపరర: శకనవరస రరడడడ చసతలచడరరవప

తసడడ:డ భబసయర రరవప మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:21-6-111
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:34
లస: పప

94-91/477

3042 NDX0471912
పపరర: శకకరసత మమదరమమటర
తసడడ:డ సప మయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:36
లస: పప

3022 NDX0197681
పపరర: హహసపసన బ వనలలతషరర

94-91/472

3025 NDX0321281
పపరర: జజన గమసటటరర

94-91/475

3028 NDX0676460
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చటట

94-91/478

తసడడ:డ బడహకనసదస చటట
ఇసటట ననస:21-5-718
వయససస:36
లస: పప
94-64/44

3031 AP151010207301
పపరర: పరరసత మటటటపపడడ

94-64/45

భరస : కకటయఖ మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:21-6
వయససస:47
లస: ససస స
94-64/47

3034 AP151010201167
పపరర: గణపత మటటటపపడడ

94-64/48

తసడడ:డ శకరరమమలల మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:21-6
వయససస:46
లస: పప
94-64/50

3037 NDX2715340
పపరర: కణక శకజ ఆతషకలరర

94-84/900

తసడడ:డ ఆన రవ కలమమర
ఇసటట ననస:21-6-26
వయససస:18
లస: ససస స
94-63/974

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:42
లస: పప
94-64/52

94-91/469

తసడడ:డ ఇరరమయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-5-615
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:21-6-13
వయససస:46
లస: పప

94-84/403 3039 NDX3154887
3038 NDX1741926
పపరర: గగతమ దసరర శసకర మటటటపపడడ
పపరర: కకషష మమరళమహన నలబబ తష

3041 NDX0288068
పపరర: భవరనశసకర మమదరమమటర

94-91/474

తసడడ:డ ననగభమషణస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-6
వయససస:42
లస: పప
94-64/49

3019 NDX0628784
పపరర: అనల కలమమర గసడపనవన

భరస : బబరర హహమమస వనలలతషరర
ఇసటట ననస:21-5-615
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గణపత మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:21-6
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-6
వయససస:52
లస: ససస స
3035 AP151010201166
పపరర: కకటయఖ మటటటపపడడ

94-91/471

తసడడ:డ ససతనరరమసరసమ నగరస
ఇసటట ననస:21-5-706
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:21-6
వయససస:35
లస: ససస స
3032 AP151010207023
పపరర: సరమమమజఖస మమదరమమటర

3021 NDX0320762
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-91/466

తసడడ:డ శకరరమమలల గసడపనవన
ఇసటట ననస:21-5-613
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర వనలలకలరర
ఇసటట ననస:21-5-615
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖసదనననసహహబ రసపసత
ఇసటట ననస:21-5-645
వయససస:44
లస: పప
3029 NDX0298661
పపరర: జజఖత గణణశ మటటటపపడడ

94-91/468

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-5-614
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-5-615
వయససస:71
లస: ససస స
3026 NDX1074855
పపరర: నసర భబషర రసపసత

3018 NDX1372473
పపరర: పరరసత ఆసబబ తష

3016 NDX0793703
పపరర: భబరత కకరరకకసడ

భరస : వనసకటటశసరరర కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-5-613
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరడడ ననయక ఆసబబ తష
ఇసటట ననస:21-5-613
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-5-614
వయససస:29
లస: ససస స
3023 NDX0321208
పపరర: కమలమక గమసటటరర

94-91/465

తసడడ:డ కకటయఖ యమదల
ఇసటట ననస:21-5-608
వయససస:59
లస: పప

భరస : బలరరస గరజల
ఇసటట ననస:21-5-613
వయససస:33
లస: ససస స
3020 NDX2131423
పపరర: కతజజ బ షపక

3015 NDX1075472
పపరర: సరసబయఖ యమదల

3040 AP151010207024
పపరర: హనసమమయమక మమదరమమటర

94-64/51

భరస : సప మయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:52
లస: ససస స
94-64/53

3043 AP151010201282
పపరర: సప మయఖ మమదరమమటర

94-64/54

తసడడ:డ ససతయఖ medarametla
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:57
లస: పప
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3044 AP151010201061
పపరర: మమదరమమటర ననగభమషణస

94-64/55

తసడడ:డ ససతయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:62
లస: పప
3047 NDX0468207
పపరర: ససభదడ దదవ మమలలపరర

3045 NDX3157500
పపరర: ననగరశవరరర నలబబ తష

94-64/811

భరస : కకషష మమరళమహన
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:34
లస: ససస స

94-64/812

భరస : భవన శసకర మమదరమమటర
ఇసటట ననస:21-6-112
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప మమలలపరర
ఇసటట ననస:21-6-113
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యమ మహహశసర రరవప మమలలపరర
ఇసటట ననస:21-6-113
వయససస:31
లస: పప

3049 NDX0471953
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప
మమలలపరర
తసడడ:డ మధసససధన రరవప మమలలపరర
ఇసటట ననస:21-6-113
వయససస:55
లస: పప

3050 NDX1452655
పపరర: లలరరర పదక పసడయ మరరతన

3051 NDX1431030
పపరర: మణణకసఠ ససమసత బబచసరన

3052 NDX0722470
పపరర: మసజషర తలర స

94-64/56

94-63/20

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:32
లస: ససస స
3053 NDX0471532
పపరర: వనసకట ననగశకవదఖ తలర స

94-64/60

94-64/63

94-64/813

94-84/404

94-64/68

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:57
లస: పప

94-64/64

3060 NDX2844439
పపరర: రవ కలమమర కకలర మరర

3063 JBV2374437
పపరర: ససనత దదవ మమడడశశటట

3066 NDX0407072
పపరర: సరసబశవరరవప మమడడశశటట

94-64/71

3069 AP151010201480
పపరర: శరఖమసససదర మమడడశశటట

94-64/814

3072 NDX0298828
పపరర: పదనకవత నగరస
భరస : వనసకటబడవప నగరస
ఇసటట ననస:21-6-118
వయససస:34
లస: ససస స

94-64/62

3058 NDX0458067
పపరర: జజజయఖ మమరరతన

94-64/65

3061 NDX2844421
పపరర: ఉమదదవ వరవలర

94-64/815

భరస : రవ కలమమర వరవలర
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:39
లస: ససస స
94-64/66

3064 NDX0298752
పపరర: లలతకలమమరర మమడడశశటట

94-64/67

భరస : చతస రసజన దనస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:47
లస: ససస స
94-64/69

3067 NDX0406827
పపరర: ససరరష బబబమ మమడడశశటట

94-64/70

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:32
లస: పప
94-64/72

తసడడ:డ ననరరయణ సరసమ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:47
లస: పప
94-64/74

3055 NDX1202076
పపరర: వనసకట ససబబమక మమరరతన

తసడడ:డ సపరయఖ మరరతన
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చతస రసజన దనస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:35
లస: పప
3071 AP151010201297
పపరర: ససభబష చసదడబబ సస మమడడశశటట

3057 NDX0229450
పపరర: చసదడశశఖర రరవప తలర స

94-64/59

భరస : జజజయఖ మరరతన
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శరఖమ ససదదర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససభబష చసదడ బబ స మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:50
లస: ససస స
3068 NDX0471854
పపరర: కకటటశసరరరవప మమడడశశటట

94-64/61

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:25
లస: ససస స
3065 AP151010207095
పపరర: పదనకవత మమడడశశటట

3054 NDX0468223
పపరర: రరపలకడక తలర స

94-64/58

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తలర మ
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:62
లస: ససస స
3062 NDX1556671
పపరర: దసరరర పడసనత నసజరటట

94-63/21

భరస : చసదడశశఖర తలర మ
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:80
లస: ససస స
3059 NDX2783074
పపరర: పడమల రరణణ వరవలర

94-64/57

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:21-6-114
వయససస:33
లస: ససస స
3056 AP151010207224
పపరర: లకకకదదవ తనడడకకసడ

3048 JBV2364883
పపరర: వజయ కకషష మమలలపరర

3046 NDX2785434
పపరర: లకడక ఉయమఖరర

3070 AP151010201326
పపరర: చతస రసజన దనసస మమడడశశటట

94-64/73

తసడడ:డ ననరరయణసరసమ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-115
వయససస:54
లస: పప
94-64/75

3073 AP151010207096
పపరర: దమయసత నగరస

94-64/76

భరస : శవ పడసరద నగరస
ఇసటట ననస:21-6-118
వయససస:57
లస: ససస స
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94-64/77

తసడడ:డ శవ పడసరద నగరస
ఇసటట ననస:21-6-118
వయససస:34
లస: పప
3077 NDX1113141
పపరర: లలత ఉలర సగమల

94-64/79

94-64/82

94-64/85

94-64/88

94-64/91

94-64/94

94-64/97

భరస : కకటటశసరరరవప గటటట
ఇసటట ననస:21-6-123
వయససస:48
లస: ససస స

3087 NDX2255511
పపరర: ససషక దబబకలటట

3090 NDX1147909
పపరర: రమమదదవ సప మమ

3093 NDX0288084
పపరర: సతష కలమమర సప మమ

3096 NDX0352690
పపరర: రరజనత సప మమ

94-64/99

3099 JBV2364453
పపరర: వనసకటకకషట పస
డ రద యమదనల

94-64/89

3102 AP151010201137
పపరర: సరసబశవరరవప నసజరటట
తసడడ:డ మమకరసశసర రరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-123
వయససస:67
లస: పప

3082 NDX0299164
పపరర: అరరణకలమమరర గమమకడడ

94-64/84

3085 NDX0031070
పపరర: శకనవరసరరవప గమమకడడ

94-64/87

3088 NDX2255537
పపరర: ననగ ససధన గడదస

94-64/90

భరస : రమమష గడదస
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:41
లస: ససస స
94-64/92

3091 NDX0357699
పపరర: జయభబరత సప మమ

94-64/93

భరస : రరజనత సప మమ
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:61
లస: ససస స
94-64/95

3094 NDX2255495
పపరర: శకనవరససలల దబబకలటట

94-64/96

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దబబకలటట
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:46
లస: పప
94-64/98

3097 NDX3159977
పపరర: పపడమ కలమమరర వపనతస

94-63/975

భరస : వనసకటటశసరరర కకనడ వటట
ఇసటట ననస:21-6-122
వయససస:45
లస: ససస స
94-64/100

తసడడ:డ బబ లయఖ యమదనల
ఇసటట ననస:21-6-122
వయససస:35
లస: పప
94-64/102

94-64/81

తసడడ:డ రరజజరతతస గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-120
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇనతయఖ సప మమ
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:67
లస: పప

భరస : బబలయఖ యమదనల
ఇసటట ననస:21-6-122
వయససస:56
లస: ససస స
3101 NDX1795535
పపరర: జయ శక గటటట

94-64/86

తసడడ:డ రరజనత సప మమ
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడదస
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:47
లస: పప
3098 AP151010207326
పపరర: నరకల యమదనల

3084 NDX0407494
పపరర: నరకల గమమకడడ

3079 NDX1111517
పపరర: రరజశశఖర ఉలర సగమల

భరస : శకనవరసరరవప గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-120
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతశ కలమమరర సప మమ
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజనత సప మమ
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:39
లస: పప
3095 NDX2255529
పపరర: రమమష గడదస

94-64/83

తసడడ:డ శకనవరససలల దబబకలటట
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల దబబకలటట
ఇసటట ననస:21-6-121
వయససస:43
లస: ససస స
3092 NDX0655969
పపరర: ససధదర కలమమర సప మమ

3081 NDX1111210
పపరర: అపరపరరవప ఉలర సగమల

94-61/1138

తసడడ:డ అపరపరరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-6-119
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజజరతతస గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-120
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరతతస గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-120
వయససస:48
లస: పప
3089 NDX2255503
పపరర: శవ పరరసత దబబకలటట

94-64/80

తసడడ:డ ననరరయణరరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-6-119
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరజశశఖర గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-120
వయససస:36
లస: ససస స
3086 NDX2119510
పపరర: రరజశశఖర గమమకడడ

3078 NDX1113216
పపరర: బడమరరసభ ఉలర సగమల

3076 NDX2983260
పపరర: వర కలమమరర జరటట

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-6-119
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-6-119
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : వర కలమమరర జరటట
ఇసటట ననస:21-6-119
వయససస:30
లస: పప
3083 NDX0299297
పపరర: లకడక గమమకడడ

94-64/78

తసడడ:డ పప తషరరజ నగరస
ఇసటట ననస:21-6-118
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:21-6-119
వయససస:33
లస: ససస స
3080 NDX2258739
పపరర: భమమష జరటట

3075 AP151010201185
పపరర: శవ పడసరదస నగరస

3100 AP151010201169
పపరర: బబలయఖ యమదనల

94-64/101

తసడడ:డ నరసయఖ యమదనల
ఇసటట ననస:21-6-122
వయససస:59
లస: పప
94-64/103

3103 JBV2374312
పపరర: తరరమల కకలల
ర రర

94-64/104

తసడడ:డ మరయఖ నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-124
వయససస:36
లస: ససస స
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94-64/105

భరస : మరయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-6-124
వయససస:55
లస: ససస స
3107 NDX0406876
పపరర: నరరసదడ కలమమర మమడడశశటట

94-64/108

94-64/110

94-64/113

94-64/116

94-64/119

94-63/23

94-63/26

భరస : శకనవరస రరవప తతలలచసరర
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:40
లస: ససస స

3117 NDX0898627
పపరర: పపషప లత కనపరల

3120 NDX0467605
పపరర: రరజ కలమమర కనపరల

3123 NDX1841411
పపరర: యమమన పససపపలలటట

3126 NDX2014793
పపరర: లలకరష బబబమ చనవల

94-64/121

3129 NDX1909847
పపరర: హరరక బబచరరడడడ

94-64/117

3132 NDX0299453
పపరర: పదకజ పససపపలలటట
భరస : ఆదద ననరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:42
లస: ససస స

3112 AP151010201343
పపరర: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర

94-64/112

3115 NDX2255545
పపరర: గగపస రరణణ చలమయ

94-64/115

3118 NDX0467571
పపరర: రరజరసదడకలమమర కనపరల

94-64/118

తసడడ:డ రరజ కలమమర కనపరల
ఇసటట ననస:21-6-127
వయససస:38
లస: పప
94-64/120

3121 NDX1791822
పపరర: గరయతడ పససపపలలటట

94-63/22

తసడడ:డ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:25
లస: ససస స
94-63/24

3124 NDX2014736
పపరర: శవపరరసత ఏలలకర

94-63/25

భరస : లలకరష బబబమ చనవల
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:44
లస: ససస స
94-63/27

3127 NDX2014645
పపరర: సరసబశవ రరవప పససపపలలటట

94-63/28

తసడడ:డ శభబడమణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:67
లస: పప
94-64/122

తసడడ:డ రసగ రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:26
లస: ససస స
94-64/124

94-64/816

భరస : రరజరసదడ కలమమర కనపరల
ఇసటట ననస:21-6-127
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చనవల
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:24
లస: ససస స
3131 NDX1931410
పపరర: రరణమక కలమమరర తతలలచసరర

94-64/114

తసడడ:డ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆధదననరరయణ పససపపలమటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:27
లస: పప
3128 NDX2209104
పపరర: వనసకటతదజసససన పససపపలలటట

3114 NDX0468256
పపరర: వమల కలమమరర కనపరల

3109 NDX2770410
పపరర: గరయతడ దదవ నసజరటట

తలర : ననగరశసరరరవప kolluri
ఇసటట ననస:21-6-126
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కనపరల
ఇసటట ననస:21-6-127
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ లలకరష బబబమ చనవల
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:24
లస: ససస స
3125 NDX1661314
పపరర: భరత పససపపలమటట

94-64/111

భరస : వననద కలమమర కనపరల
ఇసటట ననస:21-6-127
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ కలమమర కనపరల
ఇసటట ననస:21-6-127
వయససస:41
లస: పప
3122 NDX2010197
పపరర: యశససత సరయ చనవల

3111 NDX0288183
పపరర: శకధర కకలల
ర రర

94-64/107

తసడడ:డ మమతనఖల రరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-125
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర కసబళ
ఇసటట ననస:21-6-127
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ కలమమర కనపరల
ఇసటట ననస:21-6-127
వయససస:39
లస: ససస స
3119 JBV2364040
పపరర: వననద కలమమర కనపరల

94-64/109

తలర : ననగరశసరరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-6-126
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-6-126
వయససస:65
లస: పప
3116 NDX0471466
పపరర: ససమన కనపరల

3108 AP151010201342
పపరర: మమకరసశసరరరవప నసజరటట

3106 AP151010207343
పపరర: మసరసనమక నసజరటట

భరస : సరసబశవరరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-125
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-125
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగరశసరరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-6-126
వయససస:65
లస: ససస స
3113 AP151010201308
పపరర: ననగరశసరరరవప కకలల
ర రర

94-64/106

భరస : మమకరసశసర రరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-125
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చతస రసజన దనస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-6-125
వయససస:31
లస: పప
3110 AP151010207405
పపరర: ఉదయలకడక కకలల
ర రర

3105 NDX0812958
పపరర: ఎన భబనసమత

3130 NDX0468280
పపరర: చసదదక
డ పససపపలలటట

94-64/123

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:34
లస: ససస స
94-64/125

3133 NDX0299180
పపరర: లకడక పడసనత పససపపలలటట

94-64/126

భరస : ససతనరరమ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:46
లస: ససస స
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3134 NDX0468306
పపరర: యశశద దదవ పససపపలలటట

94-64/127

భరస : సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:56
లస: ససస స
3137 AP151010201481
పపరర: ససతనరరమపడసరద పససపపలలటట

94-64/130

94-64/133

94-64/136

94-64/817

94-64/138

94-64/141

94-64/144

భరస : అసకమక ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:55
లస: ససస స

3147 NDX1452978
పపరర: ధన లకడక గరడడ

3150 NDX0718478
పపరర: లకడక పరరసత గగబమబరర

3153 NDX0635912
పపరర: వనసకటటశసరరర మలబసటట

3156 AP151010207112
పపరర: అసకమక గమమకడడ

94-64/147

3159 NDX2255610
పపరర: సరయ శవ తనకయ ధరణణకకట

94-63/29

3162 NDX2209062
పపరర: వజయ లకకక మదనదల
భరస : కకషషపడకరష మదనదల
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:55
లస: ససస స

3142 AP151010207054
పపరర: కటకస లకడక పడమల

94-64/135

3145 NDX3007804
పపరర: పపరరషప తస స కటకస

94-64/803

3148 NDX1453190
పపరర: వసశ కకషష గరదడ

94-63/30

తసడడ:డ రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:38
లస: పప
94-64/139

3151 AP151010207127
పపరర: చసకయమక గగబమబరర

94-64/140

భరస : ననగబమషణస గగబమబరర
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:82
లస: ససస స
94-64/142

3154 NDX0948729
పపరర: శవబబబమ గగబమబరర

94-64/143

తసడడ:డ ననగభమషణస గగబమబరర
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:57
లస: పప
94-64/145

3157 AP151010201186
పపరర: ససదరయఖ గమమకడడ

94-64/146

తసడడ:డ యలమసద గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-131
వయససస:65
లస: పప
94-64/148

భరస : రవశక ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:27
లస: ససస స
94-64/150

94-64/132

తసడడ:డ ననరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:21-06-129
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససదదయఖ గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-131
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరతథ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:25
లస: ససస స
3161 NDX0299412
పపరర: వనసకట ననగరసదడస ధరణణకకట

94-64/137

తసడడ:డ పరపయఖ మలబసటట
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-131
వయససస:31
లస: ససస స
3158 NDX2076546
పపరర: కకషష కలమమరర ధరణణకకట

3144 AP151010201117
పపరర: సతఖననరరయణ కటకస

3139 JBV2364768
పపరర: ననసచనరయఖ పససపపలలటట

భరస : సతఖతననరయణ కటకస
ఇసటట ననస:21-6-129
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శవబబబమ గగబమబరర
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బబబమ గగబమబరర
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:32
లస: పప
3155 NDX0299859
పపరర: దదపసక గమమకడడ

94-64/134

భరస : రరఘవ రరవప గరడడ
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : చడచతనఖ కకరణ గగబమబరర
ఇసటట ననస:21-6-130
వయససస:31
లస: ససస స
3152 NDX0228270
పపరర: చడచతనఖ కకరణ గగబమబరర

3141 NDX2255560
పపరర: ఝమనస తతనసగమసటర

94-64/129

తసడడ:డ ససబడహకణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ కటకస
ఇసటట ననస:21-6-129
వయససస:70
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స మడడడ
ఇసటట ననస:21-6-129
వయససస:36
లస: ససస స
3149 NDX2258747
పపరర: శక భవఖ జలర పలర

94-64/131

భరస : రరజజ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:21-6-129
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:21-6-129
వయససస:52
లస: పప
3146 NDX3007770
పపరర: ససనత మడడడ

3138 AP151010201229
పపరర: ఆదదననరరయణ పససపపలలటట

3136 NDX2014603
పపరర: ననరరయణ సరసమ పససపపలలటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:21-6-129
వయససస:23
లస: ససస స
3143 NDX2255552
పపరర: రరజజ రరడడడ యయరరవ

94-64/128

భరస : ససబడహకణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:21-6-128
వయససస:47
లస: పప
3140 NDX2255586
పపరర: జజసఫ పడతషఖష యయరరవ

3135 NDX0468272
పపరర: అనతపపరష మక పససపపలలటట�

3160 NDX2255602
పపరర: షసలమ ధరణణకకట

94-64/149

భరస : ఉదయ కకరణ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:31
లస: ససస స
94-64/151

3163 NDX2209088
పపరర: ధదరజ కలమమర మదనదల

94-64/152

తసడడ:డ కకషషపడకరష మదనదల
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:24
లస: పప
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3164 NDX0288159
పపరర: రవష ధరణణకకట
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94-64/153

తసడడ:డ అసకమక ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:34
లస: పప
3167 NDX0288134
పపరర: అసకమక ధరణణకకట

94-64/156

94-64/159

94-64/160

94-64/163

94-84/405

94-64/168

94-64/171

భరస : శకనవరస రరడడడ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:21-6-138
వయససస:41
లస: ససస స

3177 NDX1342351
పపరర: మమధవ తతట

3180 NDX2258804
పపరర: సపసదరఖ బబ కకయసస

3183 NDX0937789
పపరర: ననగదదవ తనడడకకసడ

3186 NDX1144948
పపరర: పరమమశసరరరవప తనడడకకసడ

94-64/174

3189 NDX2991123
పపరర: తరరపత రరడడడ చసతల చడరరవప

94-64/164

3192 NDX1910406
పపరర: రరజశక నగరస
తసడడ:డ శసకర రరవప నగరస
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:25
లస: ససస స

3172 NDX3148970
పపరర: ననగ మణణ సప మశశటట

94-63/977

3175 JBV2364487
పపరర: అలర సరహహబ షపక

94-64/162

3178 NDX2255628
పపరర: వనసకరయమక తతట

94-64/165

భరస : పరమమశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:21-6-136
వయససస:58
లస: ససస స
94-64/166

3181 NDX2258812
పపరర: ససనతన సప న

94-64/167

భరస : టటక బహదసర సప న
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:39
లస: ససస స
94-64/169

3184 NDX0298935
పపరర: శవమహలకడక తనడడకకసడ

94-64/170

భరస : మమకకసశసరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:72
లస: ససస స
94-64/172

3187 NDX0288365
పపరర: శకనస బబ కకయసస

94-64/173

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ బబ కకయసస
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:42
లస: పప
94-63/978

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చసతల చడరరవప
ఇసటట ననస:21-6-138
వయససస:18
లస: పప
94-64/176

94-64/158

తసడడ:డ సరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:21-6-135
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమకరసశసరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబల బహదసర సప న
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:46
లస: పప
3191 NDX2258879
పపరర: పదనకవత చసతలచడరరవప

94-64/161

భరస : పరమమశసరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ బబ కస
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:35
లస: పప
3188 NDX2241859
పపరర: టటక బహదసర సప న

3174 JBV2374353
పపరర: షపక మసరసన బ

3169 AP151010207354
పపరర: ననగరసదడమక నసజరటట

భరస : రవ చసదడ సప మశశటట
ఇసటట ననస:21-6-134
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బబ కకయసస
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబ కస
ఇసటట ననస:21-6-137
వయససస:39
లస: ససస స
3185 NDX0467704
పపరర: కకరణ భభకస

94-63/976

భరస : ననగరశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:21-6-136
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసలయఖ గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-6-136
వయససస:36
లస: పప
3182 NDX0468355
పపరర: ససధ బబ కస

3171 NDX3121084
పపరర: వజయలకడక ససకర

94-64/155

భరస : మసరసన రరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-133/1
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:21-6-135
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:21-6-136
వయససస:23
లస: ససస స
3179 NDX1992420
పపరర: ననగరశసర రరవప గమమకడడ

94-64/157

భసధసవప: రరధకకషష మమరరస ససకర
ఇసటట ననస:21-6-134
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర అలషర షపక
ఇసటట ననస:21-6-135
వయససస:26
లస: ససస స
3176 NDX2255370
పపరర: రరవత తతట

3168 NDX2209070
పపరర: కకషష పడకరష మదనదల

3166 NDX1111491
పపరర: అమర ననధ ధరణణకకట

తసడడ:డ కర మమరరస ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హరర ననరరయణ మదనదల
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:21-6-133/1
వయససస:53
లస: పప
3173 NDX1825241
పపరర: హససనన షపక

94-64/154

తసడడ:డ అసకమక ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస ధరణణకకట
ఇసటట ననస:21-6-133
వయససస:61
లస: పప
3170 NDX0352807
పపరర: నసజరటట శకనవరసరరవప

3165 NDX0380634
పపరర: ఉదయ కకరణ ధరణణకకట

3190 NDX1113059
పపరర: ఆదదలకడక గమనపరటట

94-64/175

భరస : ననరపరరడడడ గమణపరటట
ఇసటట ననస:21-6-138
వయససస:39
లస: ససస స
94-64/177

3193 AP151010207098
పపరర: లకడక నగరస

94-64/178

భరస : శసకరరరవప నగరస
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:42
లస: ససస స
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3194 AP151010207107
పపరర: శవలకడక నగరస

94-64/179

భరస : సరసబశవరరవప నగరస
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:53
లస: ససస స
3197 NDX1910364
పపరర: మహన రరవప నగరస

94-64/182

94-64/185

94-64/188

3212 NDX0300731
పపరర: హరరత కకగదటట

94-64/192

94-63/32

94-64/196

తసడడ:డ శవరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:28
లస: పప

94-64/189

3207 NDX2255388
పపరర: అబడహస బడడగమ

3210 NDX2258788
పపరర: ససససకత మమకల

3213 NDX2258762
పపరర: శశషరరతతస పరతనపసతషల

94-64/199

3216 NDX1471002
పపరర: గరయతడ వలర సశశటట

94-64/193

3219 NDX0468447
పపరర: ననగమక కరరసరన

94-64/194

3222 NDX0227561
పపరర: వనసకట రరడడడ చసతసరరడడడ
తసడడ:డ అసకకరరడడడ చసతస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:38
లస: పప

94-64/187

3205 AP151010201100
పపరర: సరసబశవ రరవప నగరస

94-64/191

3208 NDX1452499
పపరర: ససషక కరసత వలర సశశటట

94-63/31

3211 NDX2015361
పపరర: అనసపసడయ రరవపరటట

94-64/195

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:26
లస: ససస స
94-64/197

3214 NDX2258754
పపరర: బబలకకషష మమకల

94-64/198

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:48
లస: పప
94-84/406

3217 NDX1471036
పపరర: వలర సశశటట సరయ శశకరసత
vallamsetty
తసడడ:డ వనసకట మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:24
లస: పప

94-84/407

94-64/201

3220 AP151010207498
పపరర: ననగమక కరరసరన

94-64/202

భరస : శవరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:46
లస: ససస స
94-64/203

3202 AP151010207097
పపరర: భబరతలకడక నగరస

తసడడ:డ వనసకట మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:50
లస: ససస స
94-64/200

94-64/184

తసడడ:డ పప తషరరజ నగరస
ఇసటట ననస:21-6-144
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబలకకషష మమకల
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ చసతస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:31
లస: ససస స
3221 NDX0546747
పపరర: పపటట రరడడడ కరరసరన

3204 AP151010201135
పపరర: రరధనకకషషశరక నగరస

3199 NDX1961466
పపరర: ననరరయణ రరవప మఖమమఠస

భరస : రరదనకకషష షరక నగరస
ఇసటట ననస:21-6-143
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష మమకల
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమననధస కకగసటట
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:54
లస: పప
3218 NDX0300780
పపరర: ఝమనస కలమమరర చసతస రరడడ

94-64/186

తసడడ:డ ఏసప బ బడడగమ
ఇసటట ననస:21-6-145
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఉమమ మహహష కకగసటట
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:39
లస: ససస స
3215 NDX1201904
పపరర: ఉమమమహహష కకగసటట

3201 NDX0468389
పపరర: శవదసరర పడవణ నగరస

94-64/181

తసడడ:డ వరయఖ మఖమమఠస
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ నగరస
ఇసటట ననస:21-6-143
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబడహస బడడగమ
ఇసటట ననస:21-6-145
వయససస:47
లస: ససస స
3209 NDX1452572
పపరర: వనసకట మహహశసర రరవప
వలర సశశటట
తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:21-6-146
వయససస:57
లస: పప

94-64/183

భరస : రరజరసదడ కకషష శరక నగరస
ఇసటట ననస:21-6-143
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకకషష శరక నగరస
ఇసటట ననస:21-6-143
వయససస:30
లస: పప
3206 NDX2255396
పపరర: జజఖత బడడగమ

3198 AP151010201246
పపరర: శసకర రరవప నగరస

3196 NDX2255651
పపరర: పకథదస కకరకపరటట

తసడడ:డ శకనవరస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ నగరస
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప నగరస
ఇసటట ననస:21-6-143
వయససస:32
లస: ససస స
3203 NDX0228692
పపరర: అనల బబబమ నగరస

94-64/180

భరస : ననరరయణ రరవప మఖమమఠస
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప నగరస
ఇసటట ననస:21-6-142
వయససస:25
లస: పప
3200 NDX0468363
పపరర: శరసత దదవ నగరస

3195 NDX1961508
పపరర: జయ లకడక మఖమమఠస

భరస : శవరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:80
లస: ససస స
94-64/204

3223 NDX0288423
పపరర: శవర రరడడ కరరసరన

94-64/205

తసడడ:డ అసకరల రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:57
లస: పప
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94-64/706

తసడడ:డ శవ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:26
లస: ససస స
94-64/207

3230 NDX0271106
పపరర: వరసవ సపజనఖ చరరల

94-64/208

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల చరరల
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-64/211

తసడడ:డ హనసమయఖ చరరల
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:67
లస: పప
3239 NDX2985596
పపరర: కకరస ర వజజడల

94-63/980

94-64/217

భరస : శకనవరసరరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:40
లస: ససస స
3248 AP151010201106
పపరర: శకనవరసరరవప కకమకనవన
తసడడ:డ జయననరరయణ కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:47
లస: పప
3251 NDX2928810
పపరర: చనత ఖమశస పసరన సరహహబ
దసదదకలల
తసడడ:డ పపదద మమల సరహహబ దసదదకలల
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:63
లస: పప

3232 NDX2255412
పపరర: ననగ జజఖత పపలపరటట

94-64/209

3234 JBV1320449
పపరర: హరరకకరణ చరరల

94-64/212

3243 NDX3032703
పపరర: కరరణనకర రరడడడ వజజడల

3246 NDX0300855
పపరర: పడమల చగపపర

3249 NDX0380782
పపరర: చసతయఖ చగపపర

3252 NDX2786820
పపరర: వరరరత కకమకనవన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:19
లస: పప

3235 NDX2255404
పపరర: ననగ ససబడమణఖ౦ పపలపరటట

94-64/213

తసడడ:డ బబల కకషష పపలపరటట
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:42
లస: పప

3237 NDX2641033
పపరర: ననగ దసరర నవఖ శక వనలశశటట

3240 NDX2015205
పపరర: మమధవ లత వనలరశశటట

94-64/210

భరస : ననగ ససబడమణఖ౦ పపలపరటట
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:45
లస: ససస స

94-59/837

3238 NDX2992139
పపరర: వజయమమరర వజజడల

94-63/979

భరస : కరరణనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-148/2
వయససస:45
లస: ససస స
94-64/215

94-64/216
3241 NDX2208817
పపరర: భబనస శక వనసకట శకకరసత వనలసపటట

తసడడ:డ శక వనసకట రమణ రరవప వనలసపటట
ఇసటట ననస:21-6-148/2
వయససస:21
లస: పప
94-84/1068

94-64/220

3244 NDX2209005
పపరర: జయ లకకక తరరపతమక
కకమకనవన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:22
లస: ససస స

94-64/218

3247 NDX1243054
పపరర: శకకరసత చగపపర

94-64/221

తసడడ:డ చసతయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:30
లస: పప
94-64/223

3250 NDX2581031
పపరర: జయలకడక తరరపతమక
కకమకనవన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:21
లస: ససస స

94-64/707

94-64/819

3253 NDX1888249
పపరర: మమరర నరరకచడటట

94-84/409

తసడడ:డ మమసలయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:66
లస: పప
94-64/818

94-63/34

3231 JBV1320480
పపరర: వజయశరరష కకటగరరర

భరస : చసతయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:47
లస: ససస స
94-64/222

3229 NDX1841437
పపరర: లకడక నవన పపలపరటట
తసడడ:డ ననగ ససబడహకణఖస పపలపరటట
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-148/2
వయససస:46
లస: పప
94-64/219

94-64/206

తసడడ:డ ననగ SUBRAMANYAM పపలపరటట
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శక వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-148/2
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:21-6-148/2
వయససస:47
లస: పప
3245 AP151010207310
పపరర: మసజల కకమకనవన

94-63/33

తసడడ:డ శక వనసకట రమణ రరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:21-6-148/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-148/2
వయససస:23
లస: ససస స
3242 NDX2258770
పపరర: శక వనసకట రమణ వనలశశటట

3228 NDX1887621
పపరర: లకడక చడచతఖ పపలపరటట

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల చరరల
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:35
లస: పప
94-64/214

3226 NDX1406777
పపరర: ససరరఖ నరరశశటట

భరస : జజసఫ కకరణ కలమమర యదదనపలర
ఇసటట ననస:21-6-148
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆదజనవయమలల కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల చరరల
ఇసటట ననస:21-6-148/1
వయససస:56
లస: ససస స
3236 AP151010213496
పపరర: ఆసజనవయమలల చరరల

94-84/408

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-147
వయససస:27
లస: ససస స

3227 NDX1406769
పపరర: జజసఫ కకరణ కలమమర
యదదనపలర
తసడడ:డ బబల శశరయఖ యదదనపలర
ఇసటట ననస:21-6-148
వయససస:43
లస: పప

3233 AP151010216577
పపరర: అనసతకలమమరర చరరల

3225 NDX1556630
పపరర: హహమబసదస కరరసరన

తసడడ:డ జజన పరల
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:36
లస: ససస స
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3254 NDX1888231
పపరర: అబడహస మరరతన
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94-84/410

తసడడ:డ జలయన
ఇసటట ననస:21-6-149
వయససస:45
లస: పప
3257 NDX0288407
పపరర: రరమకకషరటరరడడడ అటర

94-64/227

94-64/804

94-63/36

94-64/230

94-84/412

94-63/981

94-64/232

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:21-6-156
వయససస:38
లస: పప

3267 NDX1111350
పపరర: సరసబశవరరవప కకణణదడన

3270 NDX1790923
పపరర: పదనకవత గణపత

3273 NDX3083821
పపరర: లకడక కకసడ

3276 NDX2258796
పపరర: మమధవ ననల

94-64/235

3279 NDX2023364
పపరర: వరరసరసమ ననల

94-64/231

3282 AP151010201523
పపరర: అలర సరహహబ షపక
తసడడ:డ జజజ ననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-6-156
వయససస:62
లస: పప

3262 NDX1393438
పపరర: భబరత కకణణదదన

94-63/35

3265 NDX1786187
పపరర: సతఖ సరయ పడసరద గణపత

94-63/38

3268 NDX1866781
పపరర: రమమశ వపరపలనవన

94-63/39

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వపరపలనవన
ఇసటట ననస:21-6-151
వయససస:50
లస: పప
94-84/413

3271 NDX1824680
పపరర: వనసకటటశసరరర గణపత

94-84/414

తసడడ:డ ససబబయఖ గణపత
ఇసటట ననస:21-6-151
వయససస:86
లస: పప
94-84/1069

3274 NDX2241669
పపరర: అమకతవలర మమటట ట

94-63/40

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మమటట ట
ఇసటట ననస:21-6-154
వయససస:23
లస: ససస స
94-64/233

3277 NDX2023380
పపరర: సపచదమక ననల

94-64/234

భరస : వరరసరసమ ననల
ఇసటట ననస:21-6-154
వయససస:57
లస: ససస స
94-64/236

తసడడ:డ పపరయఖ ననల
ఇసటట ననస:21-6-154
వయససస:62
లస: పప
94-63/41

94-64/229

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గణపత
ఇసటట ననస:21-6-150
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరరరవ ననల
ఇసటట ననస:21-6-154
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర సరసమ ననల
ఇసటట ననస:21-6-154
వయససస:35
లస: పప
3281 NDX2015189
పపరర: మరవలర షపక

94-63/37

భరస : పపపయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:21-6-153
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : గమరరపడసరద ననల
ఇసటట ననస:21-6-154
వయససస:32
లస: ససస స
3278 NDX2001832
పపరర: గమరర పడసరద ననల

3264 NDX1393461
పపరర: రవసదడ బబబమ కకణణదడన

3259 AP151010201384
పపరర: శవర రరడడ అటర

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:21-6-150
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖ సరయ పడసరద గణపత
ఇసటట ననస:21-6-151
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-6-153
వయససస:83
లస: ససస స
3275 NDX2023398
పపరర: వనసకట లకడక సరగరరక ననల

94-84/1260

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కకణణదడన
ఇసటట ననస:21-6-150
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ సరయ పడసరద గణపత
ఇసటట ననస:21-6-151
వయససస:24
లస: ససస స
3272 NDX3008042
పపరర: సరసబడజఖస కరసరణణ

3261 NDX1824722
పపరర: శశసత బదసదరర

94-64/226

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-6-149/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-150
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కకణణదడన
ఇసటట ననస:21-6-150
వయససస:43
లస: ససస స
3269 NDX1903161
పపరర: లకకక అనసష గణపత

94-64/228

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బదసదరర
ఇసటట ననస:21-06-149/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-150
వయససస:28
లస: పప
3266 NDX1113018
పపరర: శవపరరసత కకణణదడన

3258 NDX0546689
పపరర: అసజరరడడడ బదస
ద రర

3256 NDX2015387
పపరర: భబరత రరడడడ బదసదరర

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బదసదరర
ఇసటట ననస:21-6-149/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కబబరరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-6-149/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-06-149/1
వయససస:50
లస: ససస స
3263 NDX1393479
పపరర: గణణష కకణణదడన

94-64/224

భరస : రరమ కకషష రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-6-149/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:21-6-149/1
వయససస:34
లస: పప
3260 NDX2844454
పపరర: సరసబబడజఖమక బదస
ద రర

3255 NDX1956392
పపరర: ససధనరరణణ అటర

3280 NDX2786614
పపరర: వనసకటటశసర రరవప నల

94-64/820

తసడడ:డ వరరసరసమ నల
ఇసటట ననస:21-6-154
వయససస:36
లస: పప
94-64/237

3283 NDX2255636
పపరర: అలలఖఖ పమడడ

94-64/238

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:21-6-157
వయససస:21
లస: ససస స
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పపరర: నరకలమదదవ పమడడ
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94-64/239

భరస : జగననకహన రరవప పరమడడ
ఇసటట ననస:21-6-157
వయససస:66
లస: ససస స
3287 NDX1876343
పపరర: అరరణన జజఖత పమడడ

3285 AP151010201161
పపరర: జగననకహన రరవప పమడడ

తసడడ:డ వరయఖ పరమడడ
ఇసటట ననస:21-6-157
వయససస:68
లస: పప
94-64/242

3288 NDX0458026
పపరర: ఉదయభబసయర పమడడ

భరస : డన. పస ఉదయ భబసయర పమడడ
ఇసటట ననస:21-6-158
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప పరమడడ
ఇసటట ననస:21-6-158
వయససస:37
లస: పప

3290 AP151010201040
పపరర: వనసకటవననద పమడడ

3291 AP151010201403
పపరర: సరసబశవ రరవప పమడడ

94-64/245

తసడడ:డ వవసకటససబబబరరవప పరమడడ
ఇసటట ననస:21-6-158
వయససస:40
లస: పప
3293 NDX2241842
పపరర: శకనవరస రరజ సరరరకకసడ

94-64/248

3294 NDX1331784
పపరర: నవఖ సప మవరపప

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర సప మవరపప
ఇసటట ననస:21-6-161
వయససస:33
లస: పప
94-64/254

94-64/257

3303 AP151010201109
పపరర: తరరపతసరసమ రరవపల

94-64/259

3306 JBV2364578
పపరర: సదనశవ రరవప రరవపల

తసడడ:డ ధనసజయ రరవప
ఇసటట ననస:21-6-163
వయససస:18
లస: పప

భరస : మఘమస బబషర షపక
ఇసటట ననస:21-6-163
వయససస:45
లస: ససస స

94-64/249

94-64/252

3312 NDX3124971
పపరర: నరరస రరడడడ బబచరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-164
వయససస:70
లస: పప

3292 NDX2241834
పపరర: రరధ సరరరకకసడ

94-64/247

3295 NDX0301267
పపరర: శశగలజ సప మవరపప

94-64/250

3298 AP151010207512
పపరర: శవకలమమరర రరవపల

94-64/253

భరస : వనసకటబడవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-162
వయససస:50
లస: ససస స
94-64/255

3301 NDX0814525
పపరర: వరపడసరద రరవపల

94-64/256

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-162
వయససస:30
లస: పప
94-64/258

3304 NDX1790949
పపరర: తరరమల సరయ రరవపల

94-84/415

తసడడ:డ సదన శవ రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-162
వయససస:23
లస: పప
94-64/260

3307 NDX1584375
పపరర: మమతనఖలమక చసటట

94-84/416

భరస : రరమ కకషరష రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-6-162/1
వయససస:68
లస: ససస స
94-64/261

భరస : ధనసదజయరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-163
వయససస:37
లస: ససస స
94-84/417

94-64/244

భరస : వరయఖ చచదరర సప మవరపప
ఇసటట ననస:21-6-161
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతసరసమ రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-162//1
వయససస:50
లస: పప

94-63/982 3309 NDX0301119
3308 NDX2726578
పపరర: రరపచసద మణణకలమమర రరవపల
పపరర: ససజజత రరవపల

3289 NDX0385450
పపరర: నరరసదడ కలమమర పమడడ

భరస : వనసకటటశసర రరవప సరరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-159
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-162
వయససస:72
లస: పప

భరస : సదనశవర రరవప ravula
ఇసటట ననస:21-6-162//1
వయససస:42
లస: ససస స

3311 NDX1895863
పపరర: ననగమర బ షపక

94-64/246

తసడడ:డ వనసకటరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-162
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత సరసమ ravula
ఇసటట ననస:21-6-162
వయససస:50
లస: పప
3305 JBV2374429
పపరర: సరమమమజఖమ రరవపల

3300 NDX1381359
పపరర: సరసబశవరరవప రరవపల

94-64/241

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పరమడడ
ఇసటట ననస:21-6-158
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ సప మవరపప
ఇసటట ననస:21-6-161
వయససస:61
లస: పప

భరస : తరరపతసరసమ రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-162
వయససస:67
లస: ససస స
3302 NDX1158500
పపరర: వవసకటరరవప రరవపల

94-64/243

తసడడ:డ వరయమఖ చచదరర సప మవరపప
ఇసటట ననస:21-6-161
వయససస:31
లస: ససస స

94-64/251 3297 JBV2364222
3296 NDX1331776
పపరర: నరరసదడ ననధ చచదరర సప మవరపప
పపరర: వరయఖ చచదరర సప మవరపప

3286 NDX2076553
పపరర: కకమల పమడడ

భరస : నరరసదడ కలమమర పమడడ
ఇసటట ననస:21-6-158
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పరమడడ
ఇసటట ననస:21-6-158
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస సరరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-159
వయససస:44
లస: పప

3299 AP151010207284
పపరర: మసరసనమక రరవపల

94-64/240

3310 AP151010201385
పపరర: ధనససజయ రరవపల

94-64/262

తసడడ:డ తరరపతసరసమ రరవపల
ఇసటట ననస:21-6-163
వయససస:45
లస: పప
94-63/983

3313 NDX0812867
పపరర: గసగరభవరన బబచరరడడడ

94-64/263

భరస : సరసబరరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-164
వయససస:40
లస: ససస స
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3314 NDX0813089
పపరర: వశరలకడక బబచరరడడడ
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94-64/264

భరస : వనసకట రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-164
వయససస:45
లస: ససస స
3317 NDX2435584
పపరర: వజయననగ మలలర శసరర వసగల

94-84/418

94-84/421

94-84/1070

94-63/44

94-63/984

94-63/49

94-63/52

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:21-6-170
వయససస:57
లస: పప

3327 AP151010204209
పపరర: అసజ రరడడడ అటర �

3330 NDX1220425
పపరర: సరయ లలమ చతషమడడగమల

3333 NDX1827544
పపరర: వనసకట రరసబబబమ ఆవపల

3336 NDX0521799
పపరర: మసడడదద సల వనసకట రరడడడ

94-84/424

3339 NDX1901454
పపరర: సరసబరరడడడ వసగల

94-63/45

3342 NDX2688547
పపరర: వజయ నరకల తడడర
భరస : రరమ కకషష తడడర
ఇసటట ననస:21-6-170
వయససస:49
లస: ససస స

3322 NDX2580678
పపరర: సరసబరరడడడ వసగల

94-84/898

3325 NDX0406934
పపరర: వనసకట రమణ ఏ

94-63/43

3328 AP151010204053
పపరర: బబల రరడడడ అటర

94-63/46

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-167
వయససస:62
లస: పప
94-63/47

3331 NDX0972729
పపరర: హహమబసదస మధదర

94-63/48

భరస : దదలప రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:39
లస: ససస స
94-63/50

3334 NDX0972737
పపరర: మధదర దదలప రరడడడ

94-63/51

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:44
లస: పప
94-63/53

3337 NDX1741975
పపరర: వనసకటపరరసత చటటటమడడగమల

94-84/423

భరస : భబసయరరరవప చటటటమడడగమల
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:49
లస: ససస స
94-84/425

తసడడ:డ కకటటరరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:75
లస: పప
94-63/55

94-84/420

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-167
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల ఆవపల
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:56
లస: పప
3341 AP151010204301
పపరర: రరమకకషష తడడర

94-63/42

తసడడ:డ శకరరమమలల ఆవపల
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:57
లస: పప
3338 NDX1895566
పపరర: రరధ కకషష మమరరస ఆవపల

3324 NDX1584631
పపరర: మహహశసరర ��టబర

3319 NDX1901363
పపరర: రమమదదవ మమడవరస

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-165
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-168
వయససస:55
లస: ససస స
3335 AP151010204226
పపరర: సరసబ రరడడడ అటర

94-84/422

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:21-6-167
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరవపలపరటట
ఇసటట ననస:21-6-167
వయససస:25
లస: ససస స
3332 NDX0521815
పపరర: మసడడదద సల ఆదదలకడక

3321 NDX1823443
పపరర: రరఘవ పడసరద మమడవరస

94-64/266

భరస : రరఘవ పడసరద మమడవరస
ఇసటట ననస:21-6-165
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడ ��టబర
ఇసటట ననస:21-6-167
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-167
వయససస:88
లస: ససస స
3329 NDX3025921
పపరర: దదవఖ వనసకట ససధ రరవపలపరటట

94-84/419

తసడడ:డ కకటయఖ మమడవరస
ఇసటట ననస:21-6-165
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సపబబససటయన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-165
వయససస:26
లస: పప
3326 AP151010210221
పపరర: లకకమక అటర

3318 NDX1900472
పపరర: అసజమక వగల

3316 AP151010201256
పపరర: వనసకటరరడడడ బబచరరడడడ

తసడడ:డ నరరసరరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-164
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ వగల
ఇసటట ననస:21-6-165
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ పడసరద మమడవరస
ఇసటట ననస:21-6-165
వయససస:36
లస: పప
3323 NDX2849420
పపరర: వననద రరడడడ దదడడ

94-64/265

తసడడ:డ నరరసరరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-164
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగపస రరడడడ ఎస
ఇసటట ననస:21-6-165
వయససస:23
లస: ససస స
3320 NDX1823088
పపరర: మహహశ శరక మమడవరస

3315 NDX0288456
పపరర: సరసబరరడడడ బబచరరడడడ

3340 AP151010210318
పపరర: వజయనరకల తడడర

94-63/54

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:21-6-170
వయససస:50
లస: ససస స
94-67/956

3343 NDX0458075
పపరర: రజన తగరల

94-63/56

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:37
లస: ససస స
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3344 NDX1343896
పపరర: ససధనరరణణ తగరల
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94-63/57

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:42
లస: ససస స
3347 NDX1652602
పపరర: సససహచల పడసరద తగల

94-63/60

94-63/63

94-84/1071

94-63/67

94-63/70

94-63/74

94-63/77

భరస : రరమకకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:77
లస: ససస స

3357 AP151010210013
పపరర: పదక వసగల

3360 NDX1961359
పపరర: లమవణఖ ననరర

3363 NDX0056986
పపరర: లలత కలమమరర కరటసరన

3366 NDX1088327
పపరర: శకలకకక పపసపరటట

94-63/80

3369 NDX0661140
పపరర: కలమమరర మమనసకకసడ

94-63/68

3372 NDX1876640
పపరర: ననగ సరయ కకషష పపసపరటట
తసడడ:డ ససబడహకణఖస పపసపరటట
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:24
లస: పప

3352 NDX1345792
పపరర: సససహచల పడసరద తగల

94-84/426

3355 AP151010204005
పపరర: కకటటశసర రరవప పమడడ

94-63/66

3358 AP151010210014
పపరర: బమచచమక వసగల

94-63/69

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-173
వయససస:76
లస: ససస స
94-63/71

3361 NDX0032151
పపరర: శవపరరసత కరరసరన

94-63/73

భరస : బడహకనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:36
లస: ససస స
94-63/75

3364 NDX0404558
పపరర: నలమ భవనస

94-63/76

తసడడ:డ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:39
లస: ససస స
94-63/78

3367 AP151010210216
పపరర: గజరసదడలకడక యయసడడడ
డ డడ

94-63/79

భరస : రరజశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:46
లస: ససస స
94-63/81

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:59
లస: ససస స
94-63/83

94-63/62

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-6-172
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససబడమణఖ పడసరధ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట మదదదలలటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:56
లస: ససస స
3371 AP151010210347
పపరర: ససతనరరమమక యయసడడడ
డ డడ

94-63/65

భరస : వజయ భబసయర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : సరససతమక
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:41
లస: ససస స
3368 NDX1123173
పపరర: జయమక నరరర

3354 AP151010210019
పపరర: రరమతషలశమక పమడడ

3349 NDX0458091
పపరర: శకనవరస టట

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపసచల రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:38
లస: ససస స
3365 NDX0582106
పపరర: మధసలలటట రరడడడ కరతసరన

94-63/64

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-173
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-173
వయససస:44
లస: పప
3362 NDX0661157
పపరర: గగరర మమనసకకసడ

3351 AP151010204248
పపరర: ఆసజనవయమలల తగల

94-63/59

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-172
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-173
వయససస:35
లస: ససస స
3359 AP151010204025
పపరర: శకనవరస రరడడడ వసగల

94-63/61

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:20
లస: పప
3356 JBV2380293
పపరర: పదనకవత వసగల

3348 NDX0463877
పపరర: సతఖ కకషష టట

3346 NDX0463885
పపరర: శవ కలమమరర టట

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలమ
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:54
లస: పప
3353 NDX3082310
పపరర: శవనగ సరయ దదనవశ అవపల

94-63/58

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప తగల
ఇసటట ననస:21-6-171
వయససస:29
లస: పప
3350 AP151010204336
పపరర: వనసకటటశసరరర తగల

3345 AP151010210337
పపరర: ననగరశసరరదదవ తగల

3370 NDX0057018
పపరర: సరససతమక కరటసరన

94-63/82

తసడడ:డ తమమక రరడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:63
లస: ససస స
94-63/84

3373 NDX0972745
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ శరఖమల

94-63/85

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:31
లస: పప
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3374 NDX1186675
పపరర: పపసచలరరడడడ నరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-63/87

తసడడ:డ వనసకట మదదదలలటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:40
లస: పప
3377 AP151010204194
పపరర: పడసరద బమరరక

94-63/90

94-63/93

94-63/96

94-84/428

94-84/431

94-63/100

94-63/103

భరస : రరమ కకషష బబ య
ఇసటట ననస:21-06-175
వయససస:43
లస: ససస స

3387 NDX2194975
పపరర: నళన ఆళళ

3390 NDX0404244
పపరర: ఉమగగరర పస

3393 NDX0832808
పపరర: వజయ నవలపరటట�

3396 NDX0457481
పపరర: రరమకకషష బ

94-63/106

3399 NDX2967313
పపరర: శరసత కలమమర కరటడగడడ

94-84/429

3402 NDX1997917
పపరర: సరయ పడసరద కరటడగడడ
తసడడ:డ రరధ కకషష కరటడగడడ
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:30
లస: పప

3382 NDX1088301
పపరర: ససబడమణఖ పడసరద పపసపరటట

94-63/95

3385 NDX1790667
పపరర: లకడక కలమమరర మమనసకకసడ

94-84/427

3388 NDX2194983
పపరర: బబలకకషష రరడడడ ఆళళ

94-84/430

తసడడ:డ అపసపరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:22
లస: పప
94-63/98

3391 NDX0457473
పపరర: ససధనరరణణ బ

94-63/99

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:41
లస: ససస స
94-63/101

3394 AP151010210015
పపరర: కరమమశసరర పపదద సటట

94-63/102

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:58
లస: ససస స
94-63/104

3397 AP151010204004
పపరర: రరమమహన రరవప పపదద సటట

94-63/105

తసడడ:డ వనసకట పత
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:62
లస: పప
94-63/919

తసడడ:డ రరధకకషష కరటడగడడ
ఇసటట ననస:21-06-175
వయససస:23
లస: పప
94-84/955

94-63/92

భరస : నరసససహ రరడడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గరదదదఆ బ
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:73
లస: పప
3401 NDX2913051
పపరర: ససధ రరణణ బబ య

94-63/97

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:34
లస: పప
3398 NDX0404103
పపరర: శసకర రరడడడ మరర

3384 NDX1123199
పపరర: వనసకట మదదదలలటట రరడడడ ననరర

3379 AP151010204060
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మమసదడడ
డ డడ

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:45
లస: ససస స
3395 NDX0404087
పపరర: రమమశ రరడడడ మరర

94-63/94

భరస : అపసపరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:34
లస: పప
3392 NDX0404228
పపరర: వజయలకడక కర

3381 NDX0972653
పపరర: శకనవరసరరడడడ శరఖమల

94-63/89

తసడడ:డ రరమకకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:35
లస: ససస స
3389 NDX1790717
పపరర: నరసససహ రరడడడ మమనసకకసడ

94-63/91

తసడడ:డ భగవరన రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరష రరడడడ�
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:53
లస: పప
3386 NDX1741918
పపరర: పరవన చలమర

3378 NDX0407809
పపరర: పప లరరడడడ భవనస

3376 NDX0661090
పపరర: చసదడశశఖర మమనసకకసడ

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:52
లస: పప
3383 AP151010204339
పపరర: పడభబకర రరడడడ� యయసడడడ
డ �డడ

94-63/88

తసడడ:డ మలమర రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప బమరరక
ఇసటట ననస:21-6-174
వయససస:45
లస: పప
3380 NDX0032177
పపరర: బడహకనసదరరడడడ కరరసరన

3375 NDX2195312
పపరర: అపసపరరడడడ ఆళళ

3400 NDX3046661
పపరర: శవ కలమమరర అకకయనవన

94-63/985

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-175
వయససస:33
లస: ససస స
94-85/40

3403 NDX1929720
పపరర: రరమమరరవప కకట

94-63/107

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:21-6-176
వయససస:58
లస: పప
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3404 NDX1791079
పపరర: ననగరరజ మమపరపళర
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94-84/432

భరస : వవణమ బబబమ మమపరపళర
ఇసటట ననస:21-6-177
వయససస:33
లస: ససస స
3407 NDX3129301
పపరర: ససబబమక అటర

94-84/1072

94-63/108

94-63/111

94-63/114

94-84/435

94-63/851

3425 NDX2014629
పపరర: రవ చసదడ రరవప

94-63/116

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:21-6-187
వయససస:25
లస: పప
94-84/438

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-6-187
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-6-188
వయససస:53
లస: పప

3414 NDX0972596
పపరర: శవ శరణఖ పసడడగమరరళళ

3417 NDX1866765
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ చడననతరరడడ

3420 NDX1243955
పపరర: శకమమఖ పసడడగమరరళర

94-63/121

3423 NDX2685162
పపరర: శశష రతతస తతసడడపప

3409 NDX3133154
పపరర: రరవసత గగపసననథ రరడడడ అటర

94-84/1074

3412 NDX2403632
పపరర: కరరమమలమర షపక

94-63/110

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-6-183
వయససస:42
లస: పప
94-63/112

3415 AP151010210022
పపరర: శశభబరరణణ పసడడగమరరళళ

94-63/113

భరస : వరరసజనవయమలల పసడడగమరరళర
ఇసటట ననస:21-6-184
వయససస:48
లస: ససస స
94-63/115

3418 NDX1888181
పపరర: యశససత రరడడడ కరరసరన

94-84/434

తసడడ:డ సససదర రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:21-6-184
వయససస:23
లస: పప
94-84/436

తసడడ:డ వరరసజనవయలల పసడడగమరరళర
ఇసటట ననస:21-6-185
వయససస:26
లస: ససస స

3422 NDX2685154
పపరర: జగన మమరళమహన రరవప
తతసడదపప
తసడడ:డ రరమయఖ తతసడదపప
ఇసటట ననస:21-6-186
వయససస:55
లస: పప

3431 NDX0404442
పపరర: శకనవరసరరవప ఇసటటరర

94-63/109

తసడడ:డ సరసబరరడడడ లలట చడననతరరడడ
ఇసటట ననస:21-6-184
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ పపటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-184
వయససస:28
లస: పప

3428 NDX1556655
పపరర: అరరణ కకషష రరవప

3411 NDX2403616
పపరర: ననగమణణ రరచనమరర

94-63/1144

తసడడ:డ లసగ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-6-178
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-6-184
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పసడడగమరరళళ
ఇసటట ననస:21-6-184
వయససస:54
లస: పప
3419 NDX1888199
పపరర: కకషష చడచతనఖ కరరసరన

94-84/1073

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ రరచనమరర
ఇసటట ననస:21-6-183
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసమ రరచనమరర
ఇసటట ననస:21-6-183
వయససస:53
లస: పప
3416 AP151010204112
పపరర: వరరసజనవయమలల పసడడగమరరళళ

3408 NDX3102795
పపరర: లసగ రరడడడ అటర

3406 NDX3231172
పపరర: శశకల అటర

భరస : లసగ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-6-178
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-6-178
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపననతరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-180/1
వయససస:51
లస: ససస స
3413 NDX2403624
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప రరచనమరర

94-84/433

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప మమపరపళర
ఇసటట ననస:21-6-177
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:21-6-178
వయససస:77
లస: ససస స
3410 NDX0407601
పపరర: అలవవలలమసగమక వసగల

3405 NDX1824961
పపరర: వవణమ బబబమ మమపరపళర

3421 NDX2428969
పపరర: రమమదదవ మమదదస శశటట

94-84/437

భరస : శకనవరస రరవప మమదదస శశటట
ఇసటట ననస:21-6-185
వయససస:37
లస: ససస స
94-63/852

3424 NDX2685170
పపరర: లకడక మనస తతసడడపప

94-63/853

భరస : జగన మమరళమహన రరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:21-6-186
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మమరళమహన రరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:21-6-186
వయససస:24
లస: ససస స

3426 NDX1122845
పపరర: ఫణణదసరర శవ సరయ వనసకట
ఇసటటరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-6-187
వయససస:26
లస: పప

94-63/117

3427 NDX2010221
పపరర: అరరణ కకషష రరవప

3429 NDX2295921
పపరర: తరర చసదడ లకకక సరహహతఖ
కలరరతల
తసడడ:డ సతఖ కకశశర కలరరతల
ఇసటట ననస:21-6-188
వయససస:22
లస: ససస స

94-63/119

3432 NDX0057240
పపరర: ఉషర రరణణ కలరరకననల

94-63/122

భరస : సతఖ కకశశర కలరరకననల
ఇసటట ననస:21-6-189
వయససస:46
లస: ససస స

94-63/118

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:21-6-187
వయససస:27
లస: పప
3430 NDX0404475
పపరర: ఉషర రరణణ� ఇసటటరర�

94-63/120

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-6-188
వయససస:47
లస: ససస స
3433 NDX2149897
పపరర: వరపడసరద మమడపరటట

94-63/123

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమడపరటట
ఇసటట ననస:21-6-189
వయససస:31
లస: పప
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3434 NDX2981850
పపరర: పడసరద రరవప చగమరరపరటట

94-63/986

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-6-189
వయససస:67
లస: పప
3437 AP151010210130
పపరర: హహహమమవత కకమకసరన�

94-63/127

94-63/130

94-63/133

94-63/988

94-63/991

94-84/442

94-63/86

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:24
లస: ససస స

3447 NDX2884500
పపరర: శక కరసత కలమమర అలర సశశటట

3450 NDX1903534
పపరర: వనసకట లకడక నరసమక రరగమ

3453 NDX3037470
పపరర: శవపరరసత గడద

3456 NDX2057512
పపరర: వససత చనగసటట

94-63/137

3459 NDX2057504
పపరర: రవసదడ రరడడడ చనగసటట

94-63/989

3462 NDX1470913
పపరర: కరరసరన ననగవరన
తసడడ:డ బడహకనసద రరడడ
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:24
లస: ససస స

3442 NDX0357392
పపరర: వజయ కలమమర రరడకడ చనగసటట

94-63/132

3445 NDX3037512
పపరర: కకటటశసర రరవప గడద

94-63/987

3448 NDX3033180
పపరర: పపరరషమ కకలర

94-63/990

భరస : శకకరసత కకలర
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:20
లస: ససస స
94-84/440

3451 NDX1900332
పపరర: శక సతఖ కకషష అనల రరగమ

94-84/441

తసడడ:డ పడభబకర రరవప రరగమ
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:32
లస: పప
94-84/1075

3454 NDX2117506
పపరర: శరకవన కకసడన

94-63/72

భరస : వదనఖ సరగర రరడడ కకసడన
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:30
లస: ససస స
94-63/135

3457 AP151010210053
పపరర: శరరద చనగసటట

94-63/136

భరస : గగపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:48
లస: ససస స
94-63/138

తసడడ:డ సససదరర రరమ రరడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:51
లస: పప
94-84/443

94-63/129

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడద
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:48
లస: పప

భరస : రవసదడ రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:25
లస: పప
3461 NDX1470905
పపరర: కరరసరన ననగలకడక

94-63/134

భరస : కకటటశసరరరవప గడద
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:39
లస: పప
3458 NDX2057520
పపరర: హహమసరగర చనగసటట

3444 AP151010204142
పపరర: గగపరల ఆరరదద చగసటట

3439 AP151010204193
పపరర: వజయభబసయర రరడడడ కకమకసరన

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-191
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప రరగమ
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస రరగమ
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:61
లస: పప
3455 NDX2117522
పపరర: వదనఖ సరగర రరడడ కకసడన

94-63/131

తసడడ:డ జజసఫ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:19
లస: పప
3452 NDX1900324
పపరర: పడభబకర రరవప రరగమ

3441 AP151010210302
పపరర: మలలర శసరర చనగసటట

94-63/126

తసడడ:డ రరమకకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-190
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-191
వయససస:56
లస: పప

భరస : జజసఫ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:21-6-193
వయససస:43
లస: ససస స
3449 NDX2884351
పపరర: నవన కలమమర అతష
స లలరర

94-63/128

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-191
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-191
వయససస:51
లస: పప
3446 NDX3033289
పపరర: కలమమరర అతష
స లలరర

3438 AP151010204014
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకమకసరన

3436 AP151010210233
పపరర: సరగజన కకమకసరన

భరస : వజయభబసయరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-190
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-190
వయససస:48
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-191
వయససస:28
లస: ససస స
3443 AP151010204265
పపరర: శకనవరసరరడడడ చనగసటట

94-63/125

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:21-6-190
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష రరరడ�డడ
ఇసటట ననస:21-6-190
వయససస:72
లస: ససస స
3440 NDX1123165
పపరర: శరకవణణ చనగసటట

3435 NDX0408146
పపరర: కకషషకలమమరర కకమకసరన�

3460 NDX0057380
పపరర: వనసకట రమణ యరరక

94-63/139

తసడడ:డ రరమ బడహకస
ఇసటట ననస:21-6-194
వయససస:51
లస: పప
94-84/444

3463 NDX3061686
పపరర: ననగరసదడస తనళళ
ర రర

94-63/992

భరస : వనసకట రతతస
ఇసటట ననస:21-6-195
వయససస:77
లస: ససస స
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3464 NDX1909813
పపరర: రరధ కలమఖణణ కకసడడపప

94-63/140

భరస : వనసకట ననగ రరజ కకసడడపప
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:30
లస: ససస స
3467 JBV2370054
పపరర: వనసకట రరడడడ చనగసటట

94-63/141

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:45
లస: ససస స
94-63/143

Deleted

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:56
లస: పప

3470 AP151010204091
పపరర: సరసబ రరడడడ కరరసరన

3465 NDX0057349
పపరర: ధనలకడక యరరక

3468 AP151010210183
పపరర: కకటటశసరర కరరసరన

తసడడ:డ చనకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:72
లస: పప

3471 AP151010204046
పపరర: శవరరమ రరడడడ

94-63/144

94-63/149

తసడడ:డ చనత కకటట రరడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:79
లస: పప
3476 AP151010204063
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ కరరసరన

3474 NDX2516557
పపరర: శవరరమ రరడడడ కరరసరన

3469 NDX0057117
పపరర: లకడక రమమదదవ కరరసరన

94-63/145

భరస : శవ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:41
లస: ససస స
94-63/147

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:47
లస: పప

3473 NDX2516334
పపరర: సరసబరరడడడ కరరసరన

94-63/142

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకసడడపప
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:44
లస: ససస స

94-63/146

3466 NDX1929548
పపరర: వనసకట ననగ రరజ కకసడడపప

3472 AP151010210228
పపరర: అసజమక కరరసరన

94-63/148

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:65
లస: ససస స
94-63/150

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:53
లస: పప

3475 NDX2516565
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ కరరసరన

94-63/151

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:58
లస: పప

94-63/152

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-6-196
వయససస:51
లస: పప

1
NDX3200516
పపరర: పపరర ససషరససన పపరర
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94-100/933

భరస : కకకసట అచనరఖ హసపబసడ
ఇసటట ననస:001
వయససస:55
లస: ససస స
4
NDX0254037
పపరర: రవ కకరణ ఉపపల

2
NDX2710150
పపరర: నసదదన నసతకకయ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసతకకయ
ఇసటట ననస:1-2-55
వయససస:19
లస: ససస స
94-62/1

5
NDX3004371
పపరర: రరజ రవసదడననథ గగటటటమమకయల

తసడడ:డ రసగ రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:1-5/2 DONKKA ROAD, VARD.
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగటటటమమకయల
ఇసటట ననస:1-8-490
వయససస:25
లస: పప

7
NDX3201662
పపరర: కకషష పసడయమసక పసటట ట పసటట ట

8
NDX2585768
పపరర: ససబబన బ షపక

94-64/797

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ పసటట ట పసటట ట
ఇసటట ననస:1-32-50/18
వయససస:29
లస: ససస స
10
NDX2995744
పపరర: సపకత అల సయద

94-62/827

తసడడ:డ రరమయఖ మమరరప
ఇసటట ననస:1-127/2
వయససస:53
లస: పప

11
NDX2391688
పపరర: ననసచనరయఖ గసట

94-62/828

94-87/1367

6
NDX2603686
పపరర: మమరస మక పరలలపగర

94-94/947

భరస : పడసరద రరవప కనపరల
ఇసటట ననస:1-15-122/9
వయససస:73
లస: ససస స
94-82/771

9
NDX3134152
పపరర: వషష
ష దదపసక తడలర

94-84/949

భరస : కకటటశసర రరవప తడలర
ఇసటట ననస:1-34-254
వయససస:39
లస: ససస స
94-62/2

తసడడ:డ పగరడద ససర రరవప గసట
ఇసటట ననస:1-35-232/10
వయససస:54
లస: పప
94-100/884

3
NDX3094752
పపరర: జజవనచయమమమక ఏమపప

భరస : జజజ బబబమ
ఇసటట ననస:1-3-12
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సబబన
ఇసటట ననస:1-34-191
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశన అల సయద
ఇసటట ననస:1-35-148/15
వయససస:37
లస: పప
13
NDX2560621
పపరర: ఆనసదరరవప మమరరప

94-84/885

12
NDX3199155
పపరర: వర నరరయణమక బబ డడడపలర
భరస : వనసకట రమణయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:1-65
వయససస:21
లస: ససస స

94-87/1204 15
14
NDX1540484
NDX0785790
పపరర: హహరననవర ఔవరతతతఖ గగలర పపడడ
పపరర: ఉమమమహహశసరర� అలలర�

తసడడ:డ శరఖమమల జజన రరననలడ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:1,H/1,KRUPA NILAYAM,
వయససస:33
లస: ససస స

94-66/1044

94-84/1

తసడడ:డ చనత గమరవరరరడడ �
ఇసటట ననస:2-5-102
వయససస:31
లస: ససస స
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16
NDX0458737
పపరర: హహఫర సబబ చలక
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94-82/2

తసడడ:డ జజన సససదర రరవప చలక
ఇసటట ననస:2-5-211
వయససస:39
లస: ససస స
94-66/1

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-8-347
వయససస:62
లస: పప
94-100/1

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:2-15-1165
వయససస:57
లస: ససస స
28
NDX2582583
పపరర: మటట రరడడడ రరడడడస

94-100/912

23
JBV2671956
పపరర: మమరరరరణణ కననతగదటట

94-100/2

94-92/865

32
NDX2686657
పపరర: సరఇభబరర వ వననగసడర

94-62/934

35
NDX2600583
పపరర: జయరరస వరసస రరడడడ

94-100/5

24
NDX3259447
పపరర: దదవఖ పపదపపడడ

94-86/1202

27
NDX3113453
పపరర: ససగణ గడడ స

94-98/708

భరస : వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:2-25-1553
వయససస:31
లస: ససస స
94-65/1014

30
JBV3708211
పపరర: ననగవనసకటహరరణణ మమవరస

94-56/592

33
NDX2566248
పపరర: గసగర ఫణణసదడ యడర పరటట

94-86/968

36
NDX2803625
పపరర: రరధన రరణణ పప లవరపప

94-84/1134

తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:3-48-46/C TEMPLE TOWERS
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగరశసర రరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:3-92, FLAT NO - 303
వయససస:56
లస: ససస స

37
NDX2940906
పపరర: ఆశ షపక

38
NDX3026812
పపరర: అదద ననరరయణ మమచరర

39
NDX2907376
పపరర: రరజరశసరర బసక

భరస : హజజరత అల షపక
ఇసటట ననస:3-125/861
వయససస:24
లస: ససస స
94-65/3

తసడడ:డ ఒరరస ధసరరధ రరమయఖ
ఇసటట ననస:3RD LANE
వయససస:36
లస: పప
43
NDX2967347
పపరర: నవసథ కకమకశశటట

41
NDX2573517
పపరర: లకడక కకలలకలల పలర

94-63/1059

44
NDX2572139
పపరర: లకడక వసపప
భరస : సరయ వసపప
ఇసటట ననస:4-4-52
వయససస:49
లస: ససస స

94-86/1088

భరస : శకనవరససలల బసక
ఇసటట ననస:3-178-140
వయససస:20
లస: ససస స
94-87/1348

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-2-56
వయససస:48
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ సససససదదడ చటటట బబబమ కకమకశశటట
ఇసటట ననస:4-4-34/B
వయససస:22
లస: పప

94-85/1354

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:3-126-10A
వయససస:28
లస: పప

40
NDX2384790
పపరర: ఒరరస అసజ

94-85/1216

తసడడ:డ సపజనఖ రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:3-47, Ambica Pearls
వయససస:36
లస: పప

భరస : జయ రరస
ఇసటట ననస:3-48-46/C TEMPLE TOWERS
వయససస:50
లస: ససస స
94-87/1642

94-92/410

భరస : మమసదస పరసడడరసగరరరవప మమవస
ఇసటట ననస:3-10-8
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమ
ఇసటట ననస:3-28-49 2nd floor s1
వయససస:18
లస: పప
94-83/480

21
NDX0045237
పపరర: అబమదల రజజక షపక

తసడడ:డ చనత బమకయ రరయలల
ఇసటట ననస:2-14-444
వయససస:21
లస: ససస స

26
NDX3125929
పపరర: పదక వరక

29
NDX2995306
పపరర: వషష
ష వరద న గరడద

94-82/4

తసడడ:డ అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:2-13 894
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రతత రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:2LANE ANJANEYAPET
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:3-28-18/57
వయససస:54
లస: ససస స
34
NDX2601615
పపరర: ససధన రరణణ వరసస రరడడ

94-87/1

భరస : వరరసజనవయ రరడడడ
ఇసటట ననస:2-19-1023
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయ రరడడడ రరడడడస
ఇసటట ననస:2-96 near D53
వయససస:41
లస: పప
31
NDX2854420
పపరర: వనసకట దసరర లకడక చసదస

20
NDX1594614
పపరర: లకడక సరమమమజఖస మసతడ

భరస : పసడయమనసదస
ఇసటట ననస:2-13-1116
వయససస:38
లస: ససస స
94-100/4

18
AP151010249484
పపరర: శశగలజ బమరదగమసట�

భరస : కకకషట రఫర�
ఇసటట ననస:2-6-285
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబలమజ రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:2-9-1127
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదనసస� బతష
స ల�
ఇసటట ననస:2-13-1103
వయససస:33
లస: పప
25
AP151010261166
పపరర: సతఖవత తలకరయల�

94-99/698

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:2-6-50
వయససస:67
లస: ససస స

19
AP151010237693
పపరర: శవపడసరద మమనగరల�

22
JBV2671584
పపరర: రరజజ� బతష
స ల�

17
NDX2859494
పపరర: కకటటశసరమక బసడనరర

42
NDX2956514
పపరర: దసరర పడసరద యడర

94-56/748

భసధసవప: శకనవరసరరవప యడర
ఇసటట ననస:4-4-2
వయససస:30
లస: పప
94-86/981

45
NDX2615219
పపరర: ఏడడకకసడలల రరగళర

94-56/605

తసడడ:డ ససబబయఖ రరగళర
ఇసటట ననస:4-4-96 1/1 TH LINE
వయససస:58
లస: పప
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46
NDX2615631
పపరర: ససత రరగళర
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94-56/606

భరస : ఏడడకకసడలల రరగళర
ఇసటట ననస:4-4-96 1/1 TH LINE
వయససస:45
లస: ససస స
49
NDX2600963
పపరర: సమయమలమర ఖమన

94-245/1067

95-5/865

94-56/794

94-1/1349

94-1/1351

94-56/617

94-56/763

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-6-188/1
వయససస:51
లస: ససస స

59
NDX0408195
పపరర: ధన లకడక అగకహరపప

62
NDX2627586
పపరర: మమనక బబ డడడ

65
NDX2956522
పపరర: రవసదడననథ ఏలలరర

68
NDX2834307
పపరర: మలర రరడడడ వ కలమమర రరడడ

94-56/765

71
NDX0409565
పపరర: శకధర� కకళర�

94-1/1350

74
NDX2800357
పపరర: మమనస రతస శశటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-6-188/1
వయససస:28
లస: ససస స

54
NDX2515641
పపరర: రరకర్దష ఏలశశటట

94-56/18

57
NDX2972875
పపరర: రరజ తనడడగరరర

94-80/979

60
NDX2522464
పపరర: మసరసన వల షపక

94-1/1185

తసడడ:డ ఆడమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:4-6-145
వయససస:49
లస: పప
94-1/1352

63
NDX2627990
పపరర: హరరక మసదడపప

94-1/1353

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:4-6-147/A
వయససస:19
లస: ససస స
94-56/761

66
NDX2882207
పపరర: లకడక భవఖ శక చసత

94-56/762

తసడడ:డ పపరరశశతస స చసత
ఇసటట ననస:4-6-178/C
వయససస:21
లస: ససస స
94-64/900

69
NDX2899086
పపరర: రరధదక దదసడదటట

94-56/764

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ దదసడదటట
ఇసటట ననస:4-6-182
వయససస:21
లస: ససస స
94-90/100

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలమర
ఇసటట ననస:4-6-184
వయససస:40
లస: పప
94-56/767

94-78/1225

తసడడ:డ తరరపతయఖ తనడడగరరర
ఇసటట ననస:4-6-97
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మలర రరడడడ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-179/5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బడహక రరడడడ మమనతసగర
ఇసటట ననస:4-6-184
వయససస:24
లస: ససస స
73
NDX2956548
పపరర: లకడక దదవ రతస శశటట

94-56/623

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-6-173/A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష కలసభ
ఇసటట ననస:4-6-179/2
వయససస:24
లస: ససస స
70
NDX2756443
పపరర: సడవసత మమనతసగర

56
NDX2640738
పపరర: ననగమలమరర షపక

51
NDX2856417
పపరర: వజయలకడక ఒసటటదద స

తసడడ:డ రవ కలమమర యయలశశటట
ఇసటట ననస:4-6-37/9/13c
వయససస:21
లస: పప

తలర : రరమ కలమమరర బబ డడడ
ఇసటట ననస:4-6-147
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపకలమమర
ఇసటట ననస:4-6-169
వయససస:18
లస: ససస స
67
NDX3156122
పపరర: శకవఖ కలసభ

94-56/17

భరస : సతఖననరరయణ అగకహరపప
ఇసటట ననస:4-6-130
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : రరమ కలమమరర బబ డడడ
ఇసటట ననస:4-6-147
వయససస:20
లస: పప
64
NDX2659001
పపరర: హహననతహ కలపరల

53
NDX2527984
పపరర: వర రరజశశఖర రరడడడ గగపప

94-84/1142

తసడడ:డ శవకకటటరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:4-6--5/1,
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ షపక
ఇసటట ననస:4-6-94
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ షపక పపలయఖ
ఇసటట ననస:4-6-109
వయససస:20
లస: పప
61
NDX2627925
పపరర: వనసకట ఉమ చసద బబ డడడ

95-40/889

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:4-6-37/9/12
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ అలసఖస
ఇసటట ననస:4-6-40/4
వయససస:21
లస: పప
58
NDX2627719
పపరర: షపక ననగమల మర

50
SQX2073575
పపరర: సరయ మమనక కరవపరర

48
NDX3136298
పపరర: నరసససహ రరవప ఉపపపటటరర

తసడడ:డ రరమదనస ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:4-4-169/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష కరవపరర
ఇసటట ననస:4-6/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-6-14
వయససస:24
లస: పప
55
NDX2946549
పపరర: సరయ శరణ అలసఖస

94-85/1232

తసడడ:డ రమమశ దసలపలర
ఇసటట ననస:4-4-132/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖమన
ఇసటట ననస:4-4-182/1
వయససస:45
లస: పప
52
SQX2072502
పపరర: హహసపన షపక

47
NDX2614550
పపరర: మహన వసశ దసలపలర

72
NDX2882215
పపరర: ససపత కకలమర

94-56/766

భరస : శకధర కకలమర
ఇసటట ననస:4-6-184,
వయససస:34
లస: ససస స
94-56/768

75
NDX2989473
పపరర: షమమ హహసపన షపక

94-63/1061

తసడడ:డ అహమద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-6-188/1
వయససస:59
లస: పప
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NDX2899094
పపరర: శక లకడక గమరరననథస
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94-56/769

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గమరరననథస
ఇసటట ననస:4-6-191
వయససస:28
లస: ససస స
79
NDX2369197
పపరర: మమరహరర రరవప ఉమకనవన

94-56/19

94-56/774

94-56/777

83
NDX3210903
పపరర: కకశశర చదలవరడ

86
NDX2945004
పపరర: అపపరరవప ననకయసటట

94-62/971

89
NDX3275823
పపరర: జజన కరననతడడ గమజరరరరరమమదద

తసడడ:డ యగయఖ మసడపరటట
ఇసటట ననస:4-6-251
వయససస:42
లస: పప

92
NDX2809200
పపరర: ససధ రరణణ మదడద

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప చడనసతపరటట
ఇసటట ననస:4-6-256
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవవసదడ దనమరర
ఇసటట ననస:4-6-258/4
వయససస:22
లస: ససస స
100
NDX2806644
పపరర: మమసతనజ బబగమ షపక

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:4-6-269
వయససస:43
లస: ససస స

98
NDX3118221
పపరర: ననగమణణ మమడ

94-56/786

101
NDX2643278
పపరర: రవసదడ రరడడడ అవపతష

94-2/1527

104
NDX2899037
పపరర: దసరర ననగ రరజ వవలలపరర
తసడడ:డ లకడకననరరయణ వవలలపరర
ఇసటట ననస:4-6-269
వయససస:24
లస: పప

84
NDX2810349
పపరర: చడచతనఖ సరయ తషమక

94-56/776

87
NDX2761740
పపరర: దదవ పసడయసకర ననకయసటట

94-56/779

90
NDX2768463
పపరర: ససరర్దఖ దదవరకకసడ

94-56/780

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:4-6-245
వయససస:31
లస: ససస స
94-56/782

93
NDX2988830
పపరర: ననగమలలర శసరరవప చడనసతపలర

94-2/1466

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చడనసతపలర
ఇసటట ననస:4-6-256
వయససస:46
లస: పప
94-56/817

96
NDX2515609
పపరర: అరరణ లల కలరరటట

94-56/20

తసడడ:డ ననగ ఆసజనవయమలల కలరరటట
ఇసటట ననస:4-6-258/4
వయససస:20
లస: ససస స
94-56/784

99
NDX2796613
పపరర: నజరరనతసర బబగమ షపక

94-56/785

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-6-259
వయససస:37
లస: ససస స
94-2/1207

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-259/4
వయససస:64
లస: పప
94-56/618

94-56/773

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:4-6-230
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-6-258/A
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-6-259
వయససస:35
లస: ససస స
103
NDX2658904
పపరర: కలమమరర థదరర కర

94-56/778

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పలర కక
ఇసటట ననస:4-6-257
వయససస:44
లస: ససస స
94-56/783

81
NDX3094026
పపరర: కణషమక కకననదబథదన

తలర : పదనకవత తషమక
ఇసటట ననస:4-6-213
వయససస:23
లస: పప

భరస : అసక రరవప మదడద
ఇసటట ననస:4-6-251
వయససస:39
లస: ససస స

94-76/1028 95
94
NDX2914547
NDX3295474
పపరర: ననగ మమలలశసరరరవ చడనసతపరటట
పపరర: పదనకవత పలర కక

97
NDX2870475
పపరర: లకడక నవశత దనమరర

94-56/775

తసడడ:డ జజన జయ రరవప గమజరరరరరమమదద
ఇసటట ననస:4-6-235A
వయససస:49
లస: పప
94-56/781

94-56/771

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:4-6-230
వయససస:46
లస: పప

భరస : అపపరరవప
ఇసటట ననస:4-6-230
వయససస:38
లస: ససస స
91
NDX2809176
పపరర: అసక రరవప మసడపరటట

94-56/772

తసడడ:డ పడసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-6-210
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తనటట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-230
వయససస:67
లస: పప
88
NDX2765717
పపరర: లల కలమఖణణ ననకయసటట

80
NDX2882322
పపరర: మమరర ఝనస చలమర

78
NDX3180726
పపరర: సతఖ భబషఖస

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-6-200
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దయమ కర
ఇసటట ననస:4-6-201
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడకరశస మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:39
లస: ససస స
85
NDX2798528
పపరర: శవ రరడడడ కటటకరల

94-56/770

తసడడ:డ సదన శవ బబబమ రరటకకసడ
ఇసటట ననస:4-6-193
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉమకనవన
ఇసటట ననస:4-6-200/A
వయససస:61
లస: పప
82
NDX2899102
పపరర: సరరత మలర వరపప

77
NDX3131414
పపరర: జగదదశ రణ రరటకకసడ

102
NDX2750164
పపరర: లకడక ననరరయణ మమదడబబ యన

94-56/787

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-6-260
వయససస:20
లస: పప
94-56/788

105
NDX2899003
పపరర: వనసకట గగపస వవలలపరర

94-56/789

తసడడ:డ లకడకననరరయణ వవలలపరర
ఇసటట ననస:4-6-269
వయససస:24
లస: పప
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NDX2801413
పపరర: అసజన దదవ చడలకరన
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94-56/790

భరస : ఏన వ కర కకశశర చడలకరన
ఇసటట ననస:4-6-270
వయససస:31
లస: ససస స
109
NDX2391050
పపరర: మసగ పలవలర

94-56/21

107
NDX2814358
పపరర: రజన కరమన

110
NDX2460293
పపరర: శక లకడక కకసడమడడగమల

111
NDX2460442
పపరర: సరసబరరడడడ కకసడమడడగమల

94-64/897
112
NDX2967446
పపరర: సదమ హహసపన మమలమర
మహమకద
తసడడ:డ సపచదసలల హహసపన మమలమర మహమకద
ఇసటట ననస:4-06-291
వయససస:29
లస: పప

113
NDX2670040
పపరర: యహనస జజడడ
తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:4-6-295/16
వయససస:58
లస: పప

115
NDX2463412
పపరర: భబరత రరడడడ నసదదపరటట

116
NDX3147774
పపరర: ససబబ రరవప పప నసగమపరటట

తలర : రమమదదవ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:4-6-335
వయససస:21
లస: పప
118
NDX2400752
పపరర: భవరన దదవ కమతస
భరస : రమమష కమతస
ఇసటట ననస:4-6-358
వయససస:22
లస: ససస స
121
NDX2913705
పపరర: బబసజమమన జమఊమమదద

94-2/1472

94-62/974

94-63/1063

94-81/955

125
NDX2566875
పపరర: వరరసజనవయమలల బబ డడడ

128
NDX1915463
పపరర: రరహమమన షపక

94-62/975

94-64/903

తసడడ:డ ససబబ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-7-13,KOMMINENI ESTATE
వయససస:56
లస: పప

131
NDX3028917
పపరర: ససధ యడర పలర

94-2/1210

117
NDX2585248
పపరర: కరలదనసస యయడరపలర

94-86/983

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యయడరపలర
ఇసటట ననస:4-6-356
వయససస:69
లస: పప
94-2/1471

120
NDX3040508
పపరర: ననలర లరర ననగరశసరమక

94-62/972

భరస : ననలర లరర శరసత రరవప
ఇసటట ననస:4-6-363/A
వయససస:39
లస: ససస స
94-2/475

123
NDX2872083
పపరర: ససమత కలసదసరర

94-64/904

భరస : శకనవరస రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:4-7-4/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-62/792

126
NDX2566990
పపరర: ఝమనస లకడక బబ డడడ

94-62/793

భరస : వరరసజనవయమలల బబ డడడ
ఇసటట ననస:4-7-13
వయససస:41
లస: ససస స
94-87/354

తసడడ:డ అబమదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:4-7-13/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబమదల రజక షపక
ఇసటట ననస:4-7-13/7
వయససస:41
లస: ససస స
133
NDX3028982
పపరర: ననగమలలర శసర రరవప యడర పలర

122
NDX2471753
పపరర: యలమసచ రజన

114
NDX2649952
పపరర: వనసకట రరడకడ పపదద రరడడడ
తసడడ:డ సప మరరదద
ఇసటట ననస:4-6-331
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:4-7-13
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ సజర
ఇసటట ననస:4-7-13
వయససస:51
లస: పప
130
NDX3007044
పపరర: ససఫసయమ షపక

94-2/1208

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-6-399
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద అల ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:4-7-12
వయససస:42
లస: పప
127
NDX3002094
పపరర: తరరమల శకనవరసరరవప సజర

119
NDX2830180
పపరర: నరస రరడడడ సససకర

94-56/22

తసడడ:డ మహన రరడడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:4-6-282
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననరప రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-363/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ జమలమమదద
ఇసటట ననస:4-6-392
వయససస:22
లస: పప
124
NDX3194420
పపరర: కలలశర అల ఖమన పటట న

94-2/455

తసడడ:డ శకనవరస పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:4-6-341/B
వయససస:33
లస: పప
94-2/474

94-56/792

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:4-6-270 hanumaiah nagar
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:4-6-282
వయససస:31
లస: ససస స

94-78/2

108
NDX2814333
పపరర: సరయ కకకష కరమన

భరస : సరయ కకకష
ఇసటట ననస:4-6-270 hanumaiah nagar
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర రరడడ పలవలర
ఇసటట ననస:4-6-277
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

94-56/791

129
NDX2463263
పపరర: చడచతనఖ పపడనమ

94-62/5

తసడడ:డ పపడనమ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:4-7-13/3
వయససస:29
లస: పప
94-55/877

132
NDX3025616
పపరర: వజయ కకషష యడర పలర

94-55/878

భరస : ననగమలలర శసర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-7-13,KOMMINENI ESTATE
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శసర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-7-13,KOMMINENI ESTATE
వయససస:33
లస: పప

134
NDX2686053
పపరర: డడన మమణణకఖ రరవప పరలపరరస

135
NDX3149689
పపరర: శశభ దదవ కలనశశటట

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:35
లస: పప

94-55/735

94-57/1075

Deleted

భరస : శవననతరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:52
లస: ససస స
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136
NDX3203189
పపరర: శశభ దదవ కలనశశటట
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94-57/1076

Deleted

భరస : శవననతరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:52
లస: ససస స
94-62/6

94-62/978

Deleted

తలర : శశభ దదవ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:23
లస: పప
145
NDX2525558
పపరర: ససగమణ గమడడవరడ

94-62/7

148
NDX2391720
పపరర: జజన బబగమ షపక

94-62/8

94-80/867

94-62/965

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:4-07-42
వయససస:66
లస: పప
94-206/1155

భరస : దసరర పడసరద బసక
ఇసటట ననస:4-07-49
వయససస:27
లస: ససస స

149
NDX2602811
పపరర: కకటటశసరమక పపదద

152
NDX2565315
పపరర: ననగ వనసకట సరయ
పపప ధవనరనవయ ఓలలటట
తసడడ:డ వటల ఓలలటట
ఇసటట ననస:4-7-42
వయససస:20
లస: పప

94-62/980

94-65/1292

94-63/877

147
NDX2602670
పపరర: అఖల ననదడసడర

94-62/799

94-88/1218

153
NDX2967040
పపరర: కకటట రరడడడ మమటట ట

94-62/964

తసడడ:డ చడవ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:4-07-42
వయససస:71
లస: పప
94-62/9

156
NDX2877140
పపరర: అనతపపరష అసబటట
భరస : ననగరశసర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:4-07-49
వయససస:43
లస: ససస స

158
NDX2461226
పపరర: భబవనన రరడడడ వసగల

159
NDX2429199
పపరర: జజన బబషర షపక

భరస : జయతమ రరడడడ గగరరర
ఇసటట ననస:4-7-57
వయససస:63
లస: ససస స

94-62/798

150
NDX2543510
పపరర: నరరసదడ బబబమ మమసడడడ

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప వనకరనసరర
ఇసటట ననస:4-7-43
వయససస:21
లస: పప

164
NDX2461598
పపరర: సరగజన గగరరర

94-62/797

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమసడడడ
ఇసటట ననస:4-7-38
వయససస:22
లస: పప

94-88/10

94-206/1154

94-88/11

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:4-7-56
వయససస:33
లస: పప
94-63/878

భసధసవప: వససత లకడక పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-7-57
వయససస:36
లస: పప
94-88/12

144
NDX2576304
పపరర: ననగ దసరర కలమఖణణ గమడడవరడ

తసడడ:డ ససధకర ననదడసడర
ఇసటట ననస:4-7-23
వయససస:19
లస: పప

155
NDX2241552
పపరర: ననగ సరయ వవకనసరర

161
NDX2706331
పపరర: హరర బబబమ పససపపలలటట

94-62/977

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-7-21
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకరసత రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:4-7-55
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనసగళ
ఇసటట ననస:4-7-57
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరబ ఫరదర
ఇసటట ననస:4-7-57
వయససస:76
లస: పప

94-62/796

భరస : ననరరయణ పపదద
ఇసటట ననస:4-7-33
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-7-39
వయససస:21
లస: ససస స

163
NDX2461184
పపరర: జయరరమ రరడడడ గగరరర

146
NDX3288909
పపరర: సరగజన కకటకమమసత

141
NDX3199064
పపరర: శశభ దదవ కలనశశటట

Deleted

భరస : వరయఖ కకటకమమసత వరయఖ
ఇసటట ననస:4-7-22/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-7-29 REDLA BAZAR
వయససస:32
లస: ససస స

160
NDX3191004
పపరర: శవ శసకర రరవప వనసగళ

143
NDX2576940
పపరర: ససగమణ గమడడవరడ

94-61/1226

భరస : శవననతరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రసగమకతడటరరవ
ఇసటట ననస:4-7-21
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రసగ మమరరత రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:4-7-21 KORITEPADU
వయససస:50
లస: ససస స

157
NDX2877124
పపరర: ననగ లకడక బసక

94-62/976

భరస : శవననతరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:52
లస: ససస స

142
NDX3203809
పపరర: సరయ పపషప తదజ కలనశశటట

154
NDX2967057
పపరర: సరగజనమక మమటట ట

140
NDX3205473
పపరర: శశభ దదవ కలనశశటట

138
NDX3205796
పపరర: శశభ దదవ కలనశశటట

భరస : శవననతరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:52
లస: ససస స

Deleted

తలర : మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:23
లస: ససస స

151
NDX2574267
పపరర: వనసకట లకడక పరలపరరస

94-61/1225

Deleted

భరస : శవననతరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:52
లస: ససస స
139
NDX2369544
పపరర: కరరషరక షపక

137
NDX3197142
పపరర: శశభ దదవ కలనశశటట

162
NDX2706349
పపరర: వససత లకడక పపససపపలలటట

94-63/879

భరస : హరర బబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-7-57
వయససస:34
లస: ససస స
94-90/3

165
NDX3073756
పపరర: రమదదవ గడదడ

94-65/1197

భరస : పరసడడరసగరరరవప గడదడ
ఇసటట ననస:4-7-58
వయససస:33
లస: ససస స
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166
NDX3121449
పపరర: రమదదవ గడదడ
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94-65/1198

Deleted

భరస : పరసడడరసగరరరవప గడదడ
ఇసటట ననస:4-7-58
వయససస:33
లస: ససస స
169
NDX2973865
పపరర: పపషప గడదడ

94-62/981

భరస : బల రసగ గడదడ
ఇసటట ననస:4-7-58/A
వయససస:31
లస: ససస స
172
NDX2967180
పపరర: శసకర రరవప వరరలమ

94-62/983

94-62/986

94-62/988

94-62/11

94-82/805

94-62/989

భరస : ససబబ రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:4-7-70 FIRST FLOOR
వయససస:44
లస: ససస స

94-62/984

179
NDX2480358
పపరర: ససధఖ కకమమకలలరర

182
NDX2592657
పపరర: మమత కమబజ

185
NDX2369528
పపరర: ననగమర బబబమ షపక

188
NDX3111770
పపరర: కవటట ననగరశసర రరవప

94-62/803

191
NDX2702132
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప కలవ

94-62/987

194
NDX2564698
పపరర: మహలకడక కరవటట
భరస : ననగరశసర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:4-7-75
వయససస:64
లస: ససస స

174
NDX2986578
పపరర: ఉమమహహశసరర వరరలమ

94-62/985

177
NDX2369536
పపరర: సరసత లసకకరరడడడ

94-62/10

భరస : సరయసరగరరకడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:4-7-62 SAHITI NILAYAM F1B
వయససస:25
లస: ససస స
94-65/8

180
NDX2555977
పపరర: ససధఖ కకమమకలలరర

94-65/854

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకమమకలలరర
ఇసటట ననస:4-7-63/a
వయససస:27
లస: ససస స
94-62/801

183
NDX2585339
పపరర: దదవనన చదరరకర

94-62/802

తసడడ:డ గణణశ చదరరకర
ఇసటట ననస:4-7-64
వయససస:21
లస: ససస స
94-62/12

186
NDX2521755
పపరర: సలమ షపక

94-62/13

భరస : కలలశర షపక
ఇసటట ననస:4-7-66
వయససస:32
లస: ససస స
94-81/957

189
NDX2536464
పపరర: కరలషరవల షపక

94-62/14

తసడడ:డ ఫకకరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-7-66/1
వయససస:36
లస: పప
94-62/804

192
NDX2559656
పపరర: నటరరజ కలమమరర గగనసగమసటర

94-62/805

Deleted

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప కలవ
ఇసటట ననస:4-7-68
వయససస:31
లస: పప
94-6/764

94-62/800

భరస : శసకర రరవప వరరలమ
ఇసటట ననస:4-7-62/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కవటట శవ శసకర
ఇసటట ననస:4-7-66
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కలవ
ఇసటట ననస:4-7-68
వయససస:56
లస: పప
193
NDX2624708
పపరర: నటరరజ కలమమరర గగనసగమసటర

176
NDX3047602
పపరర: తడవవణణ కకలల
ర రర

171
NDX2613016
పపరర: ఫణణసదడ మమలల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమలల
ఇసటట ననస:4-7-62/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:4-7-66
వయససస:24
లస: పప

భరస : షరదసలమర షపక
ఇసటట ననస:4-7-66
వయససస:50
లస: ససస స
190
NDX2694727
పపరర: ననగరశసర రరవప కలవ

94-62/982

భరస : సతఖననరరయణ కమబజ
ఇసటట ననస:4-7-64
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ కమబజ
ఇసటట ననస:4-7-64
వయససస:48
లస: పప
187
NDX2967172
పపరర: కససస బ షపక

173
NDX3009230
పపరర: లకకమక వడడకటటట

94-81/956

Deleted

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకమమకలలరర
ఇసటట ననస:4-7-63/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరసబబ జ
ఇసటట ననస:4-7-64
వయససస:24
లస: పప
184
NDX2593507
పపరర: సతఖననరరయణ కమబజ

170
NDX2883668
పపరర: తడ ససధఖ వడడడ

168
NDX3134541
పపరర: రమదదవ గడదడ

భరస : పరసడడరసగరరరవప గడదడ
ఇసటట ననస:4-7-58
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అపరపజ కటట మమరర
ఇసటట ననస:4-7-62/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:4-7-63
వయససస:34
లస: పప
181
NDX2369551
పపరర: బడహకయఖ కరసబబ జ

Deleted

భరస : పరసడడరసగరరరవప గడదడ
ఇసటట ననస:4-7-58
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసయఖ వడడకటటట
ఇసటట ననస:4-7-62/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప కటట మమరర
ఇసటట ననస:4-7-62/1
వయససస:31
లస: పప
178
NDX2960581
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ కరసరణణ

94-65/1199

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:4-7-62
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వరరలమ
ఇసటట ననస:4-7-62/1
వయససస:63
లస: పప
175
NDX3068921
పపరర: అపరపజ కటట మమరర

167
NDX3070422
పపరర: రమదదవ గడదడ

భరస : ససబబ రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:4-7-70
వయససస:44
లస: ససస స
94-62/806

195
NDX2586063
పపరర: సరసబశవ రరవప కరవటట

94-62/807

భసధసవప: రమదదవ కరవటట
ఇసటట ననస:4-7-75
వయససస:53
లస: పప
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196
NDX2563005
పపరర: దసరర రవపననజ
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94-62/808

భరస : ననగబబబమ రవపననజ
ఇసటట ననస:4-7-76/2
వయససస:32
లస: ససస స
199
NDX2601920
పపరర: మమనక గమవసల

197
NDX2556249
పపరర: ససబబ రరవప నవవబటటలమ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నవవబటటలమ
ఇసటట ననస:4-7-77
వయససస:21
లస: పప
94-63/880

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-7-82
వయససస:22
లస: ససస స

200
NDX2868933
పపరర: కమల హసన ఉపపల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనతధద
ఇసటట ననస:4-7-84/B
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనతధద
ఇసటట ననస:4-7-84/b
వయససస:36
లస: పప
208
NDX3177185
పపరర: మసరసన రరవప తషరరమమళర

206
NDX2559680
పపరర: ససధదర సనతధద

94-80/981

209
NDX3137833
పపరర: సతఖననరరయణ రవపననజ

94-63/881

212
NDX2420214
పపరర: పదక తనతలలరర

201
NDX2867950
పపరర: కమలలశ ఉపపల

94-87/1590

204
NDX2564672
పపరర: శశషరరతతస సనతధద

94-63/882

భరస : సతఖననరరయణ సనతఢగర
ఇసటట ననస:4-7-84/b
వయససస:54
లస: ససస స
94-64/734

207
NDX0056895
పపరర: తతపననధ రరడడ ఉయమరర

94-63/1

తసడడ:డ సరసబ రరడడ ఉయమరర
ఇసటట ననస:4-7-86/A
వయససస:34
లస: పప
94-58/880

తసడడ:డ అపప రరవప రవపననజ
ఇసటట ననస:4-7-96
వయససస:42
లస: పప
94-62/16

94-62/810

తసడడ:డ నగరశసరరరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:4-7-82/3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనతధద
ఇసటట ననస:4-7-84/b
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:4-7-88
వయససస:23
లస: పప
211
NDX2420230
పపరర: సరయ లకడక తనతలలరర

94-87/1589

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప సనతధద
ఇసటట ననస:4-7-84/B
వయససస:62
లస: పప
94-63/883

198
NDX2568053
పపరర: షరమర రరససననదర

తసడడ:డ అమర బబష రరససననదర
ఇసటట ననస:4-7-81/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:4-7-82/3
వయససస:30
లస: పప

94-62/811 203
202
NDX2560878
NDX2560829
పపరర: ససబడమణణఖశసర కలమమర సనతధద
పపరర: సతఖననరరయణ సనతధద

205
NDX2559607
పపరర: వనసకట ససరరశ సనతధద

94-62/809

210
NDX2783272
పపరర: శవ లకడక కరసరణణ

94-62/990

భరస : పపదద సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-7-97/1
వయససస:68
లస: ససస స
94-62/17

213
NDX2420248
పపరర: నరరష తనతలలరర

94-62/18

తసడడ:డ కకషష తనతలలరర
ఇసటట ననస:4-7-97/1 ,REDDLA BAZAR
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషష తనతలలరర
ఇసటట ననస:4-7-97/1 ,REDDLA BAZAR
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష తనతలలరర
ఇసటట ననస:4-7-97/1 ,REDDLA BAZAR
వయససస:24
లస: పప

214
NDX2420222
పపరర: కకషష తనతలలరర

215
NDX2391761
పపరర: వరరణ సరయ చనవర

216
NDX2571784
పపరర: వరరణ సరయ చనవ

94-62/19

తసడడ:డ నరసయఖ తనతలలరర
ఇసటట ననస:4-7-97/1 ,REDDLA BAZAR
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చనతబబబయ చనవర
ఇసటట ననస:4-7-98
వయససస:21
లస: పప

217
NDX2572808
పపరర: లకడక లమవణఖ చనవ

218
NDX2568277
పపరర: రమమసజనఉలల కకలకలలరర

94-66/1028

తసడడ:డ చనతబబబయ చనవ
ఇసటట ననస:4-7-98
వయససస:18
లస: ససస స
220
NDX2613727
పపరర: మమనక ననలపరటట

94-61/1008

తసడడ:డ వనసకటపయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-7-108
వయససస:73
లస: పప

221
NDX2736841
పపరర: భవన శసకర రరడడడ పరశస

94-62/813

224
NDX2592863
పపరర: బబల పడసరద పప్రదథట
తసడడ:డ రరయనత పపదథట
ఇసటట ననస:4-7-110
వయససస:53
లస: పప

219
NDX2566487
పపరర: పదనకవత కకలకలలరర

94-62/814

భరస : రమమసజనఉలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:4-7-99
వయససస:46
లస: ససస స
94-93/1380

తసడడ:డ అచచ రరడడడ పరశస
ఇసటట ననస:04-07-105
వయససస:18
లస: పప
94-63/1062

94-62/812

తసడడ:డ చనతబబబయ చనవ
ఇసటట ననస:4-7-98
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకలకలలరర
ఇసటట ననస:4-7-99
వయససస:62
లస: పప

తలర : వజయ ననలపరటట
ఇసటట ననస:4-7-104
వయససస:21
లస: ససస స
223
NDX2988988
పపరర: రరమమమరరస ఆలపరటట

94-62/20

222
NDX2988962
పపరర: రవబబబమ ఆలపరటట

94-62/973

తసడడ:డ రరమమమరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-7-108
వయససస:44
లస: పప
94-61/1009

225
NDX2542330
పపరర: ఇగరతషసయస రరవసత పపదథట

94-62/789

తసడడ:డ బబల పడసరద పపదథట
ఇసటట ననస:4-7-110
వయససస:24
లస: పప
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226
NDX2885606
పపరర: శక లకడక పడవలర క డనక
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94-80/980

227
NDX2600849
పపరర: కలమఖణణ మమటటకలరర

తసడడ:డ శకనవరస మమరళ మమరళమహన రరడడ
ఇసటట ననస:4-7-120/1GandhiBOMMA ROA
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మమరళ కకషష పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:4-7-125/A,
వయససస:35
లస: ససస స

229
NDX2553055
పపరర: శశధర పరలడడగమ

230
NDX2727188
పపరర: అశశక థసపరలల

94-62/790

తసడడ:డ వనసకలలల పరలడడగమ
ఇసటట ననస:4-7-126 redla bazar
వయససస:32
లస: పప
232
NDX2391589
పపరర: గగవరరన కలమమరర నమకగడడ

94-61/29

94-62/22

94-62/23

95-4/961

94-64/3

239
NDX2587921
పపరర: రవసదడ బబబమ వడర పపడడ

94-62/794

242
NDX2532901
పపరర: మమసటబజ బబగమ షపక

245
NDX2947190
పపరర: వనచషషవ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ కకటయఖ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:4-8-3/0
వయససస:36
లస: పప

248
NDX2802155
పపరర: బబ లశశటట ననగ ససజవ రరవప
బబ లశశటట
తసడడ:డ కలమమర సరసమ బ ఫరదర
ఇసటట ననస:4-8-3/2
వయససస:32
లస: పప

94-62/24

తసడడ:డ రమమష బబబమ మమచరర
ఇసటట ననస:4-8-7
వయససస:25
లస: పప

253
NDX2564128
పపరర: సరమమజఖస రరవపరర

254
NDX2776367
పపరర: శవ పడసరద రరఢడవరరపప

భరస : వనసకటటష రరవపరర
ఇసటట ననస:4-8-10
వయససస:53
లస: ససస స

94-84/915

94-62/21

237
NDX2727105
పపరర: అశసన సరరపపడడ

94-64/902

240
NDX2587814
పపరర: వజయ లకడక వడర పపడడ

94-62/795

243
NDX2522126
పపరర: షబన షపక

94-62/25

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:4-7-138/A
వయససస:37
లస: ససస స

94-155/715

246
NDX2393676
పపరర: గమమక పపరష చసదస

94-84/2

తలర : పపరష చసదస గమమక
ఇసటట ననస:4-8-1
వయససస:23
లస: పప
94-61/1227

249
NDX3113040
పపరర: శవ కలమమరర తరరమలరరడడ

94-76/1029

భరస : శకనవరసరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:4-8-3/2
వయససస:47
లస: ససస స

94-88/1384 251
250
NDX2927812
NDX2469393
పపరర: బబ లశశటట కలమమర సరసమ బబ లశశటట
పపరర: భరదనసజ మమచరర

భసధసవప: బబ లశశటట ననగ ససజవ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:4-8-3/2 koritepadu mahathma
వయససస:68
లస: పప

234
NDX2391696
పపరర: అశశక కలమమర నమకగడడ

భరస : రవసదడ బబబమ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-7-137/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకరసత బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-7-514
వయససస:19
లస: ససస స
94-64/741

95-166/1071
231
SQX2035228
పపరర: వ శవ ననగ మణణకరసత సరయ
కకషష పప టట
ట రర
తసడడ:డ మహహశసరరరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:4-7-127
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబలకకషష సరరపపడడ
ఇసటట ననస:4-7-129
వయససస:36
లస: ససస స

Deleted

భరస : రవకరసత బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-7-514
వయససస:42
లస: ససస స
247
NDX2588929
పపరర: లకడక ననరరయణ కరనసగసటట

236
NDX2391886
పపరర: ఉమమచనద న లకడక నమకగడడ

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:4-7-138/A
వయససస:52
లస: ససస స
94-62/979

94-62/791

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-7-129
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ననయమడడ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-7-137/2
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడబబబమ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-7-137/2
వయససస:20
లస: పప
244
NDX2963148
పపరర: జజఖత బబలరసకకసడ

94-61/1224

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-7-129
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడబబబమ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-7-137/2
వయససస:21
లస: పప
241
SQX2031920
పపరర: వనయ కలమమర వడర పపడడ

94-64/901

భసధసవప: ఓబమలయఖ సరరపపడడ
ఇసటట ననస:4-7-129
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-7-129
వయససస:65
లస: పప
238
NDX2536753
పపరర: వనయకలమమర వడర పపడడ

233
NDX2765998
పపరర: బబలకకషష సరరపపడడ

228
NDX2686434
పపరర: రమఖ ననలస

తసడడ:డ రరజరశ ననలస
ఇసటట ననస:4-7-126/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన థసపరలల
ఇసటట ననస:4-7-127
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-7-129
వయససస:59
లస: ససస స
235
NDX2391746
పపరర: వనసకటటససర రరవప నమకగడడ

94-61/1010

94-64/4

94-63/884
252
NDX2618189
పపరర: వనసకట సరయ వనయ బదడదపపడడ

తసడడ:డ వశశసశసర రరవప బదడదపపడడ
ఇసటట ననస:4-8-10
వయససస:21
లస: పప
94-100/1049

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల రరఢడవరరపప
ఇసటట ననస:4-8-10/3 AMARAVATHI
వయససస:38
లస: పప

255
NDX2856540
పపరర: కలమమరర రరఢడవరరపప

94-63/1064

భరస : శవ పడసరద రరఢడవరరపప
ఇసటట ననస:4-8-10/3 AMARAVATHI ROAD
వయససస:32
లస: ససస స
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256
NDX2564235
పపరర: కకటటశసర రరవప పమడడ
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94-63/888

తసడడ:డ వరయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:4-8-11
వయససస:74
లస: పప

94-84/1149

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:4-8-13/1
వయససస:22
లస: పప

259
NDX2557692
పపరర: నసద కలమమర ననలస

94-84/916

తసడడ:డ రరమలసగరశసర రరవప ననలస
ఇసటట ననస:4-8-13/5
వయససస:22
లస: పప
262
NDX2923381
పపరర: సతష కలమమర పససమరరస

257
NDX2861086
పపరర: శకకరసత అతష
స లలరర

260
NDX2777613
పపరర: కలమమరర అతష
స లలరర

తసడడ:డ శరఖస సససదర రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:4-8-20/1
వయససస:33
లస: పప

263
NDX3057700
పపరర: రరమమరరవప చటటకరల

94-84/1150

94-62/26

266
NDX2560753
పపరర: పడభబవత పడమటటకకన

261
NDX2861029
పపరర: నవన అతష
స లలరర

94-84/1158

264
NDX2844470
పపరర: సరసబడజఖస మమదరమమటర

94-62/816

267
NDX2448959
పపరర: శవ పరరసత సససహదదడ

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల రరడడడ పడమటటకకన
ఇసటట ననస:4-8-27
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రరడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:4-8-27
వయససస:26
లస: ససస స

268
NDX2560779
పపరర: భబసయర రరవప మటటపపడక

269
NDX2564052
పపరర: ఆదదశశషష మటటపపడక

270
NDX2564003
పపరర: మధసమత మటటపపడక

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మటటపపడక
ఇసటట ననస:4-8-27/2
వయససస:55
లస: పప
271
NDX0171470
పపరర: వనసకట రరమమసజమక సససహదదడ
భరస : అసజ రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:4-8-27, Sakethapuram,
వయససస:69
లస: ససస స
274
NDX2568723
పపరర: ససషక దబబకలటట

94-64/745

94-64/7

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-8-51
వయససస:18
లస: ససస స

275
NDX3081023
పపరర: సరసబశవ రరవప పససపపలలటట

278
NDX2255594
పపరర: శక ననగ కకరణకయ మరరయమల

94-62/819

281
NDX2582864
పపరర: శవ కలమమరర నసజరటట

94-64/911

284
NDX2628824
పపరర: శకనవరసరరవప తతట
తసడడ:డ శవననతరరయణ తతట
ఇసటట ననస:4-8-51/A
వయససస:33
లస: పప

273
NDX2651974
పపరర: ననరరయణ సరసమ మదదశశటట

94-16/1094

276
NDX3077880
పపరర: ననరరయణ సరసమ పససపపలలటట

94-64/912

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-8-34
వయససస:29
లస: పప
94-64/8

279
NDX2559862
పపరర: శతనరరవమక కకలల
ర రర

94-64/763

తసడడ:డ రమణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-8-39
వయససస:74
లస: ససస స
94-85/1239

భరస : వవణమ గగపరల నసజరటట
ఇసటట ననస:4-8-42
వయససస:52
లస: ససస స
94-64/771

94-84/926

తసడడ:డ శరఖససససదర మదదశశటట
ఇసటట ననస:4-8-28/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మరరయమల
ఇసటట ననస:4-8-37
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకష మహన బమసరయ
ఇసటట ననస:4-8-41
వయససస:19
లస: పప
283
NDX2712784
పపరర: కకరసన కలరరక

94-64/6

తసడడ:డ ససబడమణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-8-34
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర మలర గమసట
ఇసటట ననస:4-8-37
వయససస:30
లస: ససస స
280
NDX2561538
పపరర: ననగ కరరరసక బమసరయ

272
NDX2527315
పపరర: నవన మమడడశశటట

94-64/5

భరస : భబసయర రరవప మటటపపడక
ఇసటట ననస:4-8-27/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస సససదర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-8-28
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల దబబకలటట
ఇసటట ననస:4-8-32
వయససస:20
లస: ససస స
277
NDX2255578
పపరర: మకణనళన దదవ మరరయమల

94-62/818

తసడడ:డ భబసయర రరవప మటటపపడక
ఇసటట ననస:4-8-27/2
వయససస:29
లస: పప
94-62/27

94-64/908

తలర : అనల కలమమర మమదరమమటర
ఇసటట ననస:4-8-26, sakethapuram,kori
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలలరరడడడ పరమమటటకకన
ఇసటట ననస:4-8-27
వయససస:25
లస: ససస స
94-62/817

94-86/1155

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:4-8-13/A
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: అనససయ చటటకరల
ఇసటట ననస:4-8-21/A
వయససస:79
లస: పప

265
NDX2448918
పపరర: పడభబవత పరమమటటకకన

94-86/1154

తసడడ:డ జజసఫ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-8-13/1A
వయససస:20
లస: పప

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:4-8-13/A
వయససస:41
లస: ససస స
94-63/1106

258
NDX2890275
పపరర: నవన అతష
స లలరర

282
NDX2726255
పపరర: శవ ననగమణణ గమసటటరర

94-62/999

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-44
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/1091

285
NDX3172301
పపరర: ససత మహలకడక గదడద

94-55/880

భరస : పరసడడరసగరరరవప గదడద
ఇసటట ననస:4-8-51/B
వయససస:75
లస: ససస స
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286
NDX2595841
పపరర: రగశన గడదడ
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94-64/772

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:4-8-51/B
వయససస:20
లస: ససస స
289
NDX0227371
పపరర: శకహరర రరడడడ చలమర

94-64/9

94-64/773

94-87/3

94-64/776

94-64/777

94-64/780

94-64/781

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ కరలకకటట
ఇసటట ననస:4-8-96
వయససస:21
లస: పప

299
NDX2967388
పపరర: మసరసన బ దసదదకలల

302
NDX2557486
పపరర: ఆసజనవయమలల కకటగరరర

305
NDX2872042
పపరర: అపపరరవప ఇసటటరర

308
NDX2874048
పపరర: వనసకట రమణ ఇసటటరర

94-65/1202

311
NDX2775609
పపరర: కలమఖణణ బబగ

94-63/1127

314
NDX2872026
పపరర: శరరద మనతవ
భరస : తరరపత రరవప మనతవ
ఇసటట ననస:4-8-96
వయససస:66
లస: ససస స

294
NDX2593440
పపరర: సరయ కకరణ పరలడడగమ

94-64/775

297
NDX2562460
పపరర: వసశ కకషష శశటట

94-85/1246

300
NDX2637171
పపరర: ససశశకససడ కకటగరరర

94-2/1212

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కకటగరరర
ఇసటట ననస:4-8-77/a
వయససస:19
లస: ససస స
94-64/778

303
NDX2565307
పపరర: ఆసజనవయమలల చరరల

94-64/779

తసడడ:డ హనసమయఖ చరరల
ఇసటట ననస:4-8-77/A H NO 380
వయససస:67
లస: పప
94-64/916

306
NDX2907814
పపరర: రరమ శత రతతస ఇసటటరర

94-84/1229

భరస : అపపరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-78
వయససస:58
లస: ససస స
94-84/1230

309
NDX2727196
పపరర: శకకల షపక

94-64/917

భరస : షకకర షపక
ఇసటట ననస:4-8-78/3
వయససస:28
లస: ససస స
94-16/1268

భరస : కరశవ చడసచస
ఇసటట ననస:4-8-88/6-15-1145
వయససస:26
లస: ససస స
94-63/2

94-55/882

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:4-8-73/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకకరసత ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-78/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరడడడ సప మ
ఇసటట ననస:4--8-85
వయససస:44
లస: ససస స
313
NDX2358067
పపరర: గరరరజ మననజ కలమమర రరడడ

94-63/1154

తసడడ:డ కకటయఖ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-78
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-78/1
వయససస:38
లస: పప
310
NDX3039914
పపరర: ఉమమహహశసరర సప మ

296
NDX3284031
పపరర: అనసరరధ కకసగటట

291
NDX2899268
పపరర: అనత కలరరక

తసడడ:డ గమరరననథస
ఇసటట ననస:4-8-63
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకటగరరర
ఇసటట ననస:4-8-77/A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:4-8-78
వయససస:18
లస: ససస స
307
NDX2553683
పపరర: శకకరసత ఇసటటరర

94-64/774

భరస : చనత ఖససస పసరన దసదదకలల
ఇసటట ననస:4-8-77
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల చరరల
ఇసటట ననస:4-8-77/a
వయససస:54
లస: ససస స
304
NDX2584597
పపరర: లకడక అనసపమ గణపత

293
NDX2714277
పపరర: సరయ వనసకట ససకరశ మచరర

94-63/905

భరస : శకనవరస రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:4-8-58
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకసగటట
ఇసటట ననస:4-8-73/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:4-8-75
వయససస:19
లస: పప
301
NDX2559193
పపరర: అనసత కలమమరర చరరల

94-55/881

తసడడ:డ కకషష పడసరద మచరర
ఇసటట ననస:4-8-58
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససటవనన కరరసరన
ఇసటట ననస:4-8-66
వయససస:30
లస: ససస స
298
NDX2578813
పపరర: సరయననధ కకగసటట

290
NDX2899250
పపరర: అనత కలరరక

288
NDX2576262
పపరర: బససవ రరడడడ పలర క

తసడడ:డ నరరస రరడడడ పలర క
ఇసటట ననస:4-8-55
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:4-8-58
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-8-58
వయససస:23
లస: పప
295
NDX2514776
పపరర: రజయమ బబగస షపచక

94-89/799

భసధసవప: రగశన గడదడ
ఇసటట ననస:4-8-51/B
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వననకటఅపరపరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:4-8-57
వయససస:50
లస: పప
292
NDX2554525
పపరర: శకకరసత చరరమమమళర

287
NDX2597359
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గడదడ

94-64/918

312
NDX2664886
పపరర: మనక లకడక సరయ పసడయ
పప తతరర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-8-89
వయససస:19
లస: ససస స
315
NDX2393791
పపరర: పవన కలమమర రరడడ కరలకకటట

94-8/1223

94-85/4

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ కరలకకటట
ఇసటట ననస:4-8-96
వయససస:23
లస: పప
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NDX2665222
పపరర: వరలకడక గరదడ
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94-58/707

భరస : శవ రరమ కకషష రరవప గరదడ
ఇసటట ననస:4-8-98
వయససస:42
లస: ససస స
94-56/795

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ససగమ
ఇసటట ననస:4-8-101/3
వయససస:44
లస: పప

320
NDX3069697
పపరర: మహహశ కలరక

94-63/1066

325
NDX2966919
పపరర: రహహస షపక

326
NDX2582690
పపరర: సరసబ రరడడడ వసగల

94-63/1067

Deleted

తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:4-8-107/1
వయససస:24
లస: పప

94-63/887

తసడడ:డ భబసయర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-108/a
వయససస:31
లస: పప
331
NDX2614212
పపరర: రరవత తతనగసటట

94-63/889

94-61/1011

తసడడ:డ రరఘవయఖ కరకక
ఇసటట ననస:4-8-114
వయససస:81
లస: పప
340
NDX3273596
పపరర: శవననరరయణ కకమకనవన

భరస : వనసకట రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:4-8-115
వయససస:57
లస: ససస స

94-84/1144

94-86/1205

94-58/705

335
NDX2590859
పపరర: రరమ కకషష తడడర

94-63/890

భరస : శకనవరస రరవప ససదడపపడడ
ఇసటట ననస:4-8-116
వయససస:48
లస: ససస స

327
NDX2561710
పపరర: వననద రరడడడ దదడడ

94-63/886

330
NDX2631794
పపరర: శరరష తతనగసటట

94-56/625

333
NDX2612091
పపరర: యమమన భబగఖ శక వటటటకలటట

94-56/626

336
NDX1730887
పపరర: రరవత సతఖ శక వటటటకలటట

94-92/649

తసడడ:డ రమమశ బబబమ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:4-8-111/A
వయససస:25
లస: ససస స
94-63/1068

341
NDX2466464
పపరర: గగపసననథ గమడడవరడ

344
NDX2391639
పపరర: ననగమణణ ససదడపపడడ

94-63/885

తసడడ:డ రమమశ బబబమ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:4-8-111/A
వయససస:20
లస: ససస స

339
NDX3273588
పపరర: వజయ లకడక కకమకనవన

94-61/1259

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:4-8-114 ,21-19-1005
వయససస:58
లస: ససస స
94-56/23

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ లలట గమడడవరడ
ఇసటట ననస:4-8-115
వయససస:22
లస: పప
94-84/1145

324
NDX2579654
పపరర: రహహస షపక

భరస : హరర కకషష తతనగసటట
ఇసటట ననస:4-8-111
వయససస:26
లస: ససస స

332
NDX2611291
పపరర: శరకవణణ వసగల

338
NDX2954949
పపరర: ఉష రరణణ కరకక

94-63/3

తసడడ:డ సపబబససటయన రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:4-8-108
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: అనసరరధ చలర
ఇసటట ననస:4-8-114
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-114 ,21-19-1005
వయససస:68
లస: పప
343
NDX3013638
పపరర: కలమమరర అవపల

94-56/624

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస తడడర
ఇసటట ననస:4-8-111/A
వయససస:57
లస: పప
94-61/1012

321
NDX2498376
పపరర: మన కలమమర రరడడ కరరసరన

తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:4-8-107/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:4-8-111/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబమ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:4-8-111/A
వయససస:42
లస: ససస స
337
NDX2565372
పపరర: కకటటసవరరర రరవప కరకక

94-62/991

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-8-108
వయససస:79
లస: పప
329
NDX3050762
పపరర: వశసననథ రరడడడ అటర

94-65/855

తసడడ:డ వవమమరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-8-105/3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:4-8-109
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖ కకషష తతనగసటట
ఇసటట ననస:4-8-111
వయససస:27
లస: ససస స
334
NDX2562908
పపరర: ససశల వటటటకలటట

94-63/1065

323
NDX2970044
పపరర: రహహస షపక
తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:4-8-107/1
వయససస:25
లస: పప

318
NDX2641108
పపరర: శవ రరమ కకషష రరవప గరదడ

తసడడ:డ ససబబ రరవప గరదడ
ఇసటట ననస:4-8-98
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల కలరక
ఇసటట ననస:4-8-105/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప వసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-107
వయససస:19
లస: ససస స

328
NDX2555027
పపరర: వనసకటటష చటటమడడగమల

94-64/919

తసడడ:డ హనసమ రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:4-8-98
వయససస:42
లస: పప

319
NDX2956555
పపరర: శవ కకటట రరడడ ససగమ

322
NDX2884260
పపరర: వరణణ రరఢ మధవ వసటటరర

317
NDX3082419
పపరర: శకనవరసరరడడడ పసటట ట

342
NDX2913259
పపరర: హహమ బబ య

94-63/1069

తసడడ:డ రరమకకషష బబ య
ఇసటట ననస:4-8-115
వయససస:19
లస: ససస స
94-61/30

345
NDX2391704
పపరర: వనసకనతబబబమ ససదడపపడడ

94-62/28

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససదడపపడడ
ఇసటట ననస:4-8-116
వయససస:25
లస: పప
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346
NDX2568897
పపరర: కకషష కరసత రరడడడ భవనస

94-61/1013

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-8-116/A
వయససస:20
లస: పప
349
NDX2562957
పపరర: దదవఖ వసగల

94-62/787

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:4/8/117
వయససస:20
లస: ససస స
352
NDX2556322
పపరర: జకకర హహసపన షపక

94-63/891

94-61/1014

Deleted

భరస : ఎడడకకసడలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-8-122
వయససస:44
లస: ససస స
361
NDX3109832
పపరర: సరసబబడజఖమక కలరక

94-63/1073

364
NDX2586733
పపరర: రరషక కరసరణణ

94-63/893

94-63/894

94-63/892

359
NDX2992840
పపరర: ఎడడకకసడలల కరరరమసచ

94-63/1071

94-84/1146

Deleted

365
NDX3022498
పపరర: పపటట రరడడడ కరసరణణ

94-63/1076

94-63/1074

94-63/1075

94-84/1148

తసడడ:డ వజయభబసయర రరడడడ కకమక సరన
ఇసటట ననస:4-8-129
వయససస:25
లస: ససస స

357
NDX3211927
పపరర: ననగమణణ కరరరమసచ

94-63/1072

360
NDX2975654
పపరర: ననగమణణ కరరరమసచ

94-92/934

భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-8-122
వయససస:45
లస: ససస స
363
NDX2900447
పపరర: లకడక రరడడడ

94-84/1147

Deleted

తసడడ:డ హరర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-8-123
వయససస:20
లస: ససస స

366
NDX2448934
పపరర: రమమదదవ మమదదసశశటట

94-63/4

భరస : శకనవరసరరవప మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:4-8-125
వయససస:36
లస: ససస స

368
NDX2587145
పపరర: హరర చసదన మమదదసశశటట

371
NDX3146719
పపరర: రగహహత రరడడడ కకమక సరన

94-63/1070

భరస : ఎడడకకసడలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-8-122
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:4-8-122
వయససస:54
లస: పప
362
NDX2757185
పపరర: లకడక రరడడడ

354
NDX2872539
పపరర: శరకవసత కరసరణణ
తసడడ:డ జగదదశసర రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-8-118/1
వయససస:32
లస: ససస స

94-63/895

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:4-8-125
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద మమడపరటట
ఇసటట ననస:4-8-127/1
వయససస:25
లస: ససస స
373
NDX2780922
పపరర: పడవలర క కకమక సరన

353
NDX2564466
పపరర: కరరశరక షపక

356
NDX2977700
పపరర: ఎడడకకసడలల కరరరమసచ

94-86/984

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:4-8-117
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-8-124
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:4-8-125
వయససస:41
లస: పప
370
NDX2950996
పపరర: తతలసఈ కకషష ఆరరధసఖల

351
NDX2581254
పపరర: శకనస నలర బబ తషల

94-62/815

తసడడ:డ హరర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-8-123
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-8-124
వయససస:21
లస: ససస స
367
NDX2561082
పపరర: శకనవరసరరవప మమదదసశశటట

350
NDX2555266
పపరర: సపమఖ వసగల

Deleted

భరస : వవననయటటఖజర రరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:4-8-122/1
వయససస:75
లస: ససస స

94-63/11

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సనననపపడడ
ఇసటట ననస:4-8-116,SAKETHAPURAM ROA
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:4-8-122
వయససస:54
లస: పప
94-64/905

348
NDX2381465
పపరర: శవ రరమ కకషష సనననపపడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదడపపడడ
ఇసటట ననస:4-8-116,SAKETHAPURAM ROA
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:4-8-117/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:4-8-119
వయససస:51
లస: ససస స
358
NDX3180007
పపరర: ననగమణణ కరరరమసచ

94-63/10

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:4-8-117
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:4-8-117/1
వయససస:21
లస: పప
355
NDX2565489
పపరర: పరరసత గడడ స

347
NDX2391803
పపరర: వనసకనత బబబమ ససదడపపడడ

369
NDX2982197
పపరర: తషలశ కకషష ఆరరధసఖల

94-62/992

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:4-8-127/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-63/1077

94-63/1145
372
NDX3243474
పపరర: వజయ భబసయర రరడడడ కకమక సరన

తసడడ:డ వజయభబసయరరరడడడ కకమక సరన
ఇసటట ననస:4-8-129
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ కకమక సరన
ఇసటట ననస:4-8-129
వయససస:56
లస: పప

374
NDX3257284
పపరర: సరగజన యర గమటట

375
NDX2952950
పపరర: కలమమరర అతష
స లలరర

94-84/1258

భరస : వజయ భబసయర రరడడడ కకమక సరన
ఇసటట ననస:4-8-129
వయససస:49
లస: ససస స

94-84/1151

భరస : జజసఫ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-8-131/A
వయససస:41
లస: ససస స
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94-84/1152

తసడడ:డ జజసఫ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-8-131/A
వయససస:21
లస: పప

377
NDX2992097
పపరర: వనసకట లకడక నరసమక రగమ

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-132
వయససస:58
లస: ససస స

379
NDX2985844
పపరర: పడభబకర రరవప రగమ

94-58/881

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:4-8-132/A
వయససస:61
లస: పప

380
NDX2985810
పపరర: రగమ శక సతఖ కకషష అనల నత

94-84/918

383
NDX2766889
పపరర: ననగరశసర రరవప గగపసదదశ

94-84/3

తసడడ:డ ససబడమణఖ పడసరద పపసపరటట
ఇసటట ననస:4-8-133/1
వయససస:22
లస: పప

386
NDX2516359
పపరర: శవరరమరరడడడ కరరసరన

94-54/898

389
NDX2449213
పపరర: పడతభ పరలలకలరర

భసధసవప: నగరశసరరరవప చసతల పపడడ
ఇసటట ననస:4-8-136/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నలమసబరరస పరలలకలరర
ఇసటట ననస:4-8-137
వయససస:37
లస: ససస స

391
NDX3087087
పపరర: నహరరక మమటట ట

392
NDX3020377
పపరర: శసకర రరవప మమటట ట

94-63/1083

తసడడ:డ శసకర రరవప మమటట ట
ఇసటట ననస:4-8-137/B
వయససస:18
లస: ససస స
94-63/1086

94-63/5

94-63/1088

398
NDX2876464
పపరర: కరజèలమ వరతసలఖ నసతకకయ

94-84/4

94-63/6

తసడడ:డ పడకరశ రరవప శశషఎస
ఇసటట ననస:4-8-149/1
వయససస:43
లస: పప

401
NDX2358349
పపరర: ధనలకడక కకరరటటపరటట

94-63/1084

Deleted

404
SQX2543031
పపరర: పడకరశమక కకరరతపటట
తసడడ:డ రవ కకరరతపటట
ఇసటట ననస:4-8-150
వయససస:22
లస: ససస స

94-63/1081

387
NDX2884625
పపరర: పసడనస ఆలమర గమరరసదపలర

94-63/1082

390
NDX2449197
పపరర: ససజజత పరలలకలరర

94-84/5

393
NDX3023660
పపరర: ససకనఖ కలలగసటట

94-63/1085

భరస : శసకర మమటట ట
ఇసటట ననస:4-8-137B
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/31

396
NDX3175130
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పప లమమటర

94-63/1087

తసడడ:డ ససబబరరవప పప లమమటర
ఇసటట ననస:4-8-138
వయససస:56
లస: పప
94-63/1089

399
NDX2844108
పపరర: కరజయమ వరతసలఖ నసతకకయ

94-63/1090

తలర : నరకల దదవ నసతకకయ
ఇసటట ననస:4-8-142
వయససస:22
లస: ససస స
94-84/6

భరస : గరరరబబబమ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:4-8-149/2
వయససస:25
లస: ససస స
94-138/733

384
NDX3135704
పపరర: పపనవచల రరడడడ నరర

భరస : నలమసబరరస పరలలకలరర
ఇసటట ననస:4-8-137
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ
ఇసటట ననస:4-8-142
వయససస:22
లస: ససస స

400
NDX2391795
పపరర: కమరరన శశషఎస

94-84/917

తసడడ:డ మరరరరర
ఇసటట ననస:4-8-135
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పపనతరరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:4-8-138
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప పప లమమటర
ఇసటట ననస:4-8-139
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కకరరతపటట
ఇసటట ననస:4-8-150
వయససస:18
లస: పప

395
NDX2371391
పపరర: ననగలకడక వసగల

381
NDX2618452
పపరర: రవ చసదడ మమనసకకసడ

తసడడ:డ వనసకట మదదదలలటట రరడడడ నరర
ఇసటట ననస:4-8-133/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమటట ట
ఇసటట ననస:4-8-137B
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప మమటట ట
ఇసటట ననస:4-8-137B
వయససస:18
లస: పప

403
NDX2557163
పపరర: పడకరశ కకరరతపటట

94-63/1080

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-8-134/1
వయససస:53
లస: పప

388
NDX3242278
పపరర: శకనవరస రరవప తనదదబబ నఆ

94-63/1079

తసడడ:డ వనసకట పపరష చసదడ శశఖర రరవప మమనసకక
ఇసటట ననస:4-8-133
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ రరజ
ఇసటట ననస:4-8-133/1
వయససస:49
లస: పప

385
NDX2538171
పపరర: ననగ సరయ కకరణ పపసపరటట

397
NDX3192234
పపరర: రరమనజమక పప లమమటర

94-65/1200

Deleted

తసడడ:డ రరడడడ కకటటససరయమ
ఇసటట ననస:4-8-133
వయససస:19
లస: పప

378
NDX2756096
పపరర: దసరర శరరష యకయలదదవ

భరస : అనల కలమమర యకయలదదవ
ఇసటట ననస:4-8-132
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-132/A
వయససస:32
లస: పప

382
NDX2619971
పపరర: పడశరసత రరడడడ

394
NDX3072626
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస మమటట ట

94-63/1078

402
NDX2884468
పపరర: పడకరశ కకరరతపటట

94-63/1091

తసడడ:డ రవ కకరరతపటట
ఇసటట ననస:4-8-150
వయససస:18
లస: పప
95-65/1327

405
NDX2795896
పపరర: జజసఫ తసబ కకరరతపటట

94-63/1092

తసడడ:డ సపబబససటయన
ఇసటట ననస:4-8-150/A
వయససస:31
లస: పప
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94-16/1559

తసడడ:డ జయ కలమమర కనసమమరర
ఇసటట ననస:4-8-154
వయససస:22
లస: ససస స
409
NDX3067758
పపరర: సరరక మసడడకకట

94-63/1094

94-61/32

94-63/1096

94-84/1154

94-63/1098

94-65/1201

94-84/1155

422
NDX0070235
పపరర: లకడక పడసనత టట

425
NDX2693810
పపరర: ససలలచన ఇససకపలర

94-88/1219

428
NDX2696417
పపరర: శవ రరడడడ ఇససకపలర

94-66/94

431
SQX2321248
పపరర: ససబబడమననఖసవరర రరవప ఏన

94-57/787

భరస : కకషష రరవప మమలలపరత
ఇసటట ననస:4-8-187/1 NEW 21-19-971
వయససస:71
లస: ససస స

434
NDX2780351
పపరర: వజయ లకడక కకనటటనకరర

94-63/1055

417
NDX2878700
పపరర: శరరష రరవనల

94-84/1153

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-8-163
వయససస:22
లస: ససస స
420
NDX2560795
పపరర: వనత ససధపలర

94-63/896

423
NDX3039146
పపరర: వనసకట రతతస థసమమకటట

94-63/1099

426
NDX2974699
పపరర: పదక కకట

94-86/1156

భరస : కరశ రమమరరవప కకట
ఇసటట ననస:4-8-176
వయససస:40
లస: ససస స
94-89/797

429
NDX2974640
పపరర: కరశ రమమరరవప కకట

94-99/847

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:4-8-176
వయససస:47
లస: పప
95-65/1264

తసడడ:డ నత
ఇసటట ననస:4-8-182
వయససస:37
లస: పప
94-63/1102

414
NDX3155207
పపరర: దదవఖ కలలలవరపప

భరస : వనసకటబడవప పపటటలలరర
ఇసటట ననస:4-8-174
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-8-176
వయససస:51
లస: పప
94-63/1100

95-87/1

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ ససధపలర
ఇసటట ననస:4-8-170
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ ఇససకపలర
ఇసటట ననస:4-8-176
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమరరల
ఇసటట ననస:4-8-180/A
వయససస:20
లస: ససస స
433
NDX2884203
పపరర: పరసతమక మమలలపరత

94-63/1097

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-8-173
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ ఇససకలపఅల
ఇసటట ననస:4-8-176
వయససస:22
లస: పప
430
NDX2727014
పపరర: గరయతడదదవ కకమరరల

419
NDX2926129
పపరర: అలలఖఖ పలలర పప గమ

411
SQX1912443
పపరర: మమదనరస రరజపపరగహహత

తసడడ:డ దదవఖ కలలలవరపప
ఇసటట ననస:4/8/162
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:4-8-164
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పరటటరర
ఇసటట ననస:4-8-174
వయససస:35
లస: ససస స
427
NDX2699064
పపరర: శరఖస సససదర రరడడడ ఇససకపలర

94-63/1095

Deleted

తసడడ:డ జజరరర రరయనసతల
ఇసటట ననస:4-8-173
వయససస:24
లస: ససస స
424
NDX3010592
పపరర: ససజజత పగడల

416
NDX2946275
పపరర: బబసయర రరవనల

94-63/1093

తసడడ:డ పడతనప జ రరజపపరగహహత
ఇసటట ననస:4-8-158
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనత బడమకయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:4-8-163
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనత
ఇసటట ననస:4-8-164
వయససస:22
లస: ససస స
421
NDX2819480
పపరర: సపమఖ రరయనసతల

94-85/5

తసడడ:డ వరభదడ రరవప కకరరతపటట
ఇసటట ననస:4-8-161
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనత బడమకయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:4-8-163
వయససస:22
లస: పప
418
NDX2837854
పపరర: అలలఖఖ పలలర పప గమ

410
NDX2515807
పపరర: వజయ సరరరకలకయ

413
NDX3064722
పపరర: సరయ కలమమర కకరరతపటట

408
NDX2877751
పపరర: సరరరక మసడడ తతక

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:4-8-156
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బమచచయఖ సరరరకలకయ
ఇసటట ననస:4-8-156/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడరరవప కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:4-8-161
వయససస:21
లస: ససస స
415
NDX2726628
పపరర: బబసయర రరవనల

94-138/1

భరస : అరరణ బబబమ కనసమమరర
ఇసటట ననస:4-8-154
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప మసడడకకట
ఇసటట ననస:4-8-156/A
వయససస:18
లస: ససస స
412
NDX2532380
పపరర: పడశరసత కక్స్స్స్స్సటటపరటట

407
NDX2535060
పపరర: అమకత యలగసదసల

432
NDX3026499
పపరర: సరసబశవ రరవప జజరరగర

94-63/1101

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-185
వయససస:40
లస: పప
94-84/1156

భరస : మమధవ రరవప కకనటటనకరర
ఇసటట ననస:4-8-187/1 NEW 21-19-971
వయససస:52
లస: ససస స

435
NDX2918985
పపరర: జజససకన నసదదగస

94-84/1157

భరస : అశశక కలమమర అశశక
ఇసటట ననస:4-8-192
వయససస:40
లస: ససస స
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436
NDX2567428
పపరర: శకనవరస రరవప మరబతషలమ

94-84/919

తసడడ:డ సతఖస మరబతషలమ
ఇసటట ననస:4-8-193
వయససస:49
లస: పప
439
NDX2726602
పపరర: సపమఖ కకడసరర

94-63/1105

94-63/7

94-63/898

94-63/1109

94-84/921

94-84/1250

94-84/1159

తసడడ:డ రరమలకకయఖ గమసడ
ఇసటట ననస:4-8-245
వయససస:21
లస: ససస స

449
NDX3095528
పపరర: ఆకరశ కకరరటటపరటట

452
NDX3253390
పపరర: వనజ జజనతకలటట

455
NDX2589034
పపరర: నరకల రవరళళవరలసర

458
NDX2498343
పపరర: జజఖత అననతస

94-63/9

461
NDX3181807
పపరర: అభలమశ మమసదదకఆలమ

94-80/982

464
NDX2563088
పపరర: వనసకట వననర నవససన గమసడ
తసడడ:డ రరమలకకయఖ గమసడ
ఇసటట ననస:4-8-245
వయససస:18
లస: ససస స

444
NDX2988293
పపరర: ఉష శక అమరస పపడడ

94-64/907

447
NDX2556967
పపరర: ఆణణవవశ రవనల

94-84/920

450
NDX2643443
పపరర: శకనస కలసదదటట

94-56/627

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసదదటట
ఇసటట ననస:4-8-229
వయససస:46
లస: పప
94-85/1441

453
NDX2555589
పపరర: నరరసదడ గటటట

94-80/868

తసడడ:డ శకనస గటటట
ఇసటట ననస:4-8-232
వయససస:27
లస: పప
94-63/900

456
NDX2557304
పపరర: శకలసతల బవరర

94-63/901

తసడడ:డ రసగయఖ బవరర
ఇసటట ననస:4-8-234
వయససస:20
లస: ససస స
94-63/8

459
NDX2742435
పపరర: ససజన గమరకపపసరల

94-63/1110

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గమరకపపసరల
ఇసటట ననస:4-8-242
వయససస:24
లస: ససస స
94-84/1160

తసడడ:డ గగపస ననథ మమసదదకఆలమ
ఇసటట ననస:4-8-244
వయససస:37
లస: పప
94-63/902

94-63/1108

తసడడ:డ రగశయఖ రవనల
ఇసటట ననస:4-8-218
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప అననతస
ఇసటట ననస:4-8-240
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరససస షపక
ఇసటట ననస:4-8-244
వయససస:35
లస: పప
463
NDX2563120
పపరర: వనసకట వనల గమసడ

94-63/899

భరస : లకకణ రరవప రవరళళవరలసర
ఇసటట ననస:4-8-234
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమమ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:4-8-234
వయససస:50
లస: ససస స
460
NDX2498400
పపరర: హససఫ షపక

446
NDX2615045
పపరర: ఉమ బమరరక

441
NDX2843688
పపరర: రరచడల బమరరక

తసడడ:డ చనతరరవప అమరస పపడడ
ఇసటట ననస:4-8-213/B
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజనతకలటట
ఇసటట ననస:4-8-229
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-8-233/1
వయససస:44
లస: పప
457
NDX2931400
పపరర: అనతపపరష కలరరక

94-84/7

తసడడ:డ హకదయ రరజ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:4-8-224
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కలసదదటట
ఇసటట ననస:4-8-229
వయససస:18
లస: పప
454
NDX3218963
పపరర: శకనవరస రరవప శరరగరరర

443
NDX2393734
పపరర: అశశక కలమమర పపఢడ థ డడ

94-63/1104

తసడడ:డ కలమమర రరజ బమరరక
ఇసటట ననస:4-8-203
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మమనతయమఖ బబబమ బమరరక
ఇసటట ననస:4-8-214
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ బబబమ కకరరతదపరత
ఇసటట ననస:4-8-224
వయససస:18
లస: ససస స
451
NDX2574135
పపరర: రరజరష కలసదదటట

94-63/1107

తసడడ:డ రరమమలల పపఢడ థ డడ
ఇసటట ననస:4-8-213
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమనతయమఖ బబబమ బమరరక
ఇసటట ననస:4-8-214
వయససస:25
లస: ససస స
448
NDX3010113
పపరర: ససధదర కకరరతదపరత

440
NDX2884302
పపరర: కలమమర రరజ బమరరక

438
NDX2878379
పపరర: శరరద కకడసరర

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-196
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద బమరరక
ఇసటట ననస:4-8-203
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-8-210
వయససస:28
లస: ససస స
445
NDX2573459
పపరర: ఉమ బమరరక

94-63/1103

భరస : కకటటశసర రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:4-8-196
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-196
వయససస:24
లస: ససస స
442
NDX2403657
పపరర: ససపసడయ వరర న

437
NDX2804110
పపరర: శరరద కకడసరర

462
NDX3207925
పపరర: అభలమశ మమసదదకఆలమ

94-85/1377

తసడడ:డ గగపసననధ మమసదదకఆలమ
ఇసటట ననస:4-8-244
వయససస:37
లస: పప
94-63/903

465
NDX2981793
పపరర: వజయ లకడక శరరగరరర

94-84/1161

భరస : రరసమహన రరవప
ఇసటట ననస:4-8-251
వయససస:65
లస: ససస స
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466
NDX2518652
పపరర: ఫరతమ జయదదప గగవసదస

94-80/2

తసడడ:డ గగవసదస ఆసథథన
ఇసటట ననస:4-8-253
వయససస:23
లస: పప
469
NDX2645497
పపరర: ననగ అసజన పసడయ ఏవపరర

94-80/870

94-80/873

94-80/874

94-84/1164

94-64/735

94-84/924

భరస : ఈశసరయఖ కకలర
ఇసటట ననస:4-8-270
వయససస:70
లస: ససస స

479
NDX2933604
పపరర: శవ కణక దసరర అవపల

482
NDX2564375
పపరర: దసరర దదవ మసడడల

485
NDX3083573
పపరర: సరసబ శవ రరవప మసడడల

94-85/1378

488
NDX2449221
పపరర: సరళ దదవ చదడడలర పఅల

94-84/1165

491
NDX2903938
పపరర: రరజశశఖర కరకక

94-84/922

494
NDX2555944
పపరర: సతఖవత వటడస
భరస : వనసకట ననరరయణ వటడస
ఇసటట ననస:4-8-270
వయససస:47
లస: ససస స

94-80/3

477
NDX2556389
పపరర: శవ ననగ సరయ దదనవశ అవపల

94-80/876

480
NDX2923696
పపరర: శవ ననగ సరయదదనవష అవపల

94-84/1166

483
NDX2559508
పపరర: వషష
ష బబబమ మసడడల

94-84/923

తసడడ:డ సరకసససవర రరవప మసడడల
ఇసటట ననస:4-8-260
వయససస:37
లస: పప
94-84/1167

486
NDX2775872
పపరర: వదఖ సరగర మసడడల

94-84/1168

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసడడల
ఇసటట ననస:4-8-260
వయససస:41
లస: పప
94-84/8

489
NDX2567071
పపరర: పవన మమలర పపడడ

94-84/925

భరస : శకకరసత మమలర పపడడ
ఇసటట ననస:4-8-264
వయససస:20
లస: ససస స
94-80/983

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కరకక
ఇసటట ననస:4-8-266/2
వయససస:42
లస: పప
94-84/927

474
NDX2393270
పపరర: హహమ హససత బరస

తసడడ:డ దసరర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:4-8-257
వయససస:19
లస: పప

భరస : జగననతథ రరవప చదడడలర పఅల
ఇసటట ననస:4-8-263
వయససస:44
లస: ససస స
94-63/1111

94-80/872

తసడడ:డ దసరర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:4-8-257
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ మసడడల
ఇసటట ననస:4-8-260
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరగవయఖ కరకక
ఇసటట ననస:4-8-266/2
వయససస:82
లస: పప
493
NDX2558799
పపరర: ఈశసరమక కకలర

94-80/875

భరస : సరసబశవ రరవప మసడడల
ఇసటట ననస:4-8-260
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషష రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-260
వయససస:18
లస: ససస స
490
NDX2884252
పపరర: కకటటశసరరరవప కరకక

476
NDX2556421
పపరర: శవ కణక దసరర అవపల

471
NDX2555308
పపరర: షపక పదనకవత

తసడడ:డ రమమష బరస
ఇసటట ననస:4-8-257
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:4-8-257
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వషష
ష బబబమ మసడడల
ఇసటట ననస:4-8-260
వయససస:29
లస: ససస స
487
NDX2972313
పపరర: గమనమకథన రరవపల

94-84/1163

Deleted

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మసడడల
ఇసటట ననస:4-8-260
వయససస:64
లస: పప
484
NDX2559466
పపరర: వజయశక మసడడల

473
NDX2241784
పపరర: శవ లకకణ ననరరయణ ససకర

94-80/869

భసధసవప: ఇశరక అహకద షపక
ఇసటట ననస:4-8-254/3
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:4-8-257
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: శవ కణక దసరర అవపల
ఇసటట ననస:4-8-257
వయససస:47
లస: పప
481
NDX2564367
పపరర: సరసబశవ రరవప మసడడల

94-80/871

తసడడ:డ శవ ననగరశసర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:4-8-256
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ అవపల
ఇసటట ననస:4-8-257
వయససస:47
లస: పప
478
NDX2782571
పపరర: దసరర రరవప అవపల

470
NDX2567543
పపరర: పడవలర క ననలస

468
NDX2645455
పపరర: అనసత లకడక ఏవపరర

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:4-8-254
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననలస
ఇసటట ననస:4-8-254/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప ఊర
ఇసటట ననస:4-8-254b
వయససస:18
లస: పప
475
NDX2556330
పపరర: దసరర రరవప అవపల

94-84/1162

తసడడ:డ ఆసథథన గగవసదస
ఇసటట ననస:4-8-253
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశకర రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:4-8-254
వయససస:18
లస: ససస స
472
NDX2564409
పపరర: దసరర వనయ ఊర

467
NDX3165248
పపరర: ఫరతమ జయదదప గగవసదస

492
NDX2782233
పపరర: లకడక రరజశక కరకక

94-84/1169

భరస : రరజశశఖర కరకక
ఇసటట ననస:4-8-266/2
వయససస:32
లస: ససస స
94-84/928

495
NDX2776615
పపరర: రమమశ కకలర

94-84/1170

తసడడ:డ ఈశసరయఖ
ఇసటట ననస:4-8-270
వయససస:38
లస: పప
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496
NDX2735363
పపరర: జజఖత కకలర
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94-84/1171

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:4-8-270
వయససస:33
లస: ససస స
499
NDX3029667
పపరర: లకడక పప లలబబ యన

94-63/1113

94-78/1226

Deleted
Deleted

భరస : రరమ కకషష మమలర పపడడ
ఇసటట ననస:4-8-274
వయససస:21
లస: ససస స
508
NDX2565299
పపరర: అనత గసడడ

503
NDX2461408
పపరర: వటటటకకసడ మనస

506
NDX2867158
పపరర: వర రరఘవపలల మమలర పపడడ

94-84/930

509
NDX2582898
పపరర: గగవరరన రరవప ఓగరబబ ఈనన

94-84/10

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప పళళళ
ఇసటట ననస:4-8-279/1A
వయససస:26
లస: పప

512
NDX2556512
పపరర: వజయ లకడక గగపసదదశ

94-57/737

515
NDX2582757
పపరర: గరరరబబబమ తనడడబబ యన
తసడడ:డ సదనశవ రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:4-8-282
వయససస:36
లస: పప

517
NDX2565273
పపరర: సరయ గరవరరబబ ఈనన

518
NDX3201753
పపరర: వజయ లకకక గడడడ పరటట

94-64/739

తలర : రరపవరణణ గరవరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-8-282/1
వయససస:21
లస: పప

521
NDX2372761
పపరర: గగపస శకనవరస అనతస

భరస : వనసకట ననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:4-8-283/A ,NAIDUPETA 5TH L
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష అనతస
ఇసటట ననస:4-8-284/1
వయససస:23
లస: పప

523
NDX2726867
పపరర: ఉలర శకలకడక ఉలర

524
NDX2586956
పపరర: ఆసజనవయమలల తరరమలశశటట

భరస : ఉలర సరయ రరస ఉలర
ఇసటట ననస:4-8-285/1
వయససస:39
లస: ససస స

94-84/1175

94-63/1115

తసడడ:డ పపలర యఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-8-285/1
వయససస:82
లస: పప

504
NDX2562916
పపరర: రఘమ వర సరయ అసబటట

94-84/929

507
NDX2404333
పపరర: పరరసత మమళరపపడడ

94-93/2

భరస : హరరపస
డ రద మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:4-8-275
వయససస:32
లస: ససస స
94-84/931

510
NDX2582963
పపరర: వనసకట నరసమక ఓగరబబ ఈనన

94-84/932

భరస : గగవరరనరరవప ఓగరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-8-279/1
వయససస:65
లస: ససస స
94-84/933

513
NDX2561801
పపరర: ససచరరత తషమకలపపసట

94-64/736

భరస : ససబడమణఖస తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:4-8-281
వయససస:44
లస: ససస స
94-64/737

516
NDX2560928
పపరర: ససజయ గరవరరబబ ఈనన

94-64/738

తలర : రరపవరణణ గరవరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-8-282
వయససస:18
లస: పప
94-60/1300

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:4-8-283
వయససస:60
లస: ససస స
94-85/6

94-63/1114

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:4-8-274
వయససస:18
లస: పప

భరస : వజయ శశఖర గగపసదదశ
ఇసటట ననస:4-8-279/A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గరవరర బబ యన
ఇసటట ననస:4- 8- 282
వయససస:21
లస: పప

520
NDX0626184
పపరర: పకనత గరజల

94-84/9

తసడడ:డ కకటయఖ ఓగరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-8-279/1
వయససస:68
లస: పప

511
NDX2393700
పపరర: పళళళ ససరరధనర

94-63/1112

తసడడ:డ గగపస రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-8-274
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమసజనఉలల మమలర పపడడ
ఇసటట ననస:4-8-275
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమమర గసడడ
ఇసటట ననస:4-8-279
వయససస:20
లస: ససస స

514
NDX2643583
పపరర: సరయ గరవరర బబ యన

94-84/1173 501
500
NDX2901668
NDX3100195
పపరర: వనసకట సరయ శరణ పప లలబబ ఈనన
పపరర: పదనకవత అనతపరరడడ

తసడడ:డ వటటటకకసడ ఫణణసదడ రరవప
ఇసటట ననస:4-8-274
వయససస:22
లస: ససస స

94-84/1174

498
NDX3026184
పపరర: భమపరలలడడ పప లలబబ యన

తసడడ:డ రసగయఖ పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:4-8-272
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ భమపరలలడడ పప లలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-8-272
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మమలర పపడడ
ఇసటట ననస:4-8-274
వయససస:21
లస: ససస స

505
NDX2780633
పపరర: అనతపపరష మమలర పపడడ

94-84/1172

తసడడ:డ ససబడమణఖస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-8-271
వయససస:19
లస: పప

భరస : భమపరలలడడ పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:4-8-272
వయససస:37
లస: ససస స
502
NDX2840676
పపరర: అనతపపరష మమలర పపడడ

497
NDX2902781
పపరర: సరయ పవన యరకసశశటట

519
NDX2372753
పపరర: పదక వషట సశశటట

94-64/10

భరస : వనసకటటశసర రరవప వషట సశశటట
ఇసటట ననస:4-8-283
వయససస:22
లస: ససస స
94-64/11

522
NDX2556124
పపరర: మహహశసర ససరర

94-85/1233

తసడడ:డ ససబబ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:4-8-285
వయససస:20
లస: పప
94-64/740

525
NDX2816924
పపరర: ననగ వనసకటటష ఆవపలమసద

94-84/1176

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-8-288/1
వయససస:22
లస: పప
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94-1/1354

తసడడ:డ ససబబరరవప బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:4-8-291/1
వయససస:26
లస: పప
529
NDX2789535
పపరర: శకనవరస కమలకలసతన

94-84/1178

94-60/1096

94-84/1180

తలర : లకకకపడసనత రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-298
వయససస:19
లస: ససస స
538
NDX3026424
పపరర: రతతదదప గగరర

94-84/1181

94-84/1184

తసడడ:డ బసవయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-306
వయససస:57
లస: పప
547
NDX2950574
పపరర: హనసమసత రరవప మసడపరటట
తసడడ:డ వనసకటరరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:4-8-307
వయససస:56
లస: పప
550
NDX2726644
పపరర: మహహష పగడనల
తసడడ:డ వనసకటబడవప పగడనల
ఇసటట ననస:4-8-310
వయససస:19
లస: పప
553
NDX2582914
పపరర: గగరర గరడడపరరస
భరస : మణణ కకషష పడసరద గరడడపరరస
ఇసటట ననస:4-8-310
వయససస:34
లస: ససస స

536
NDX2663300
పపరర: నవన గమజరల

537
NDX3009610
పపరర: రరహహల గగరర

94-58/706

539
NDX2782654
పపరర: నరరకలలమ పరటట వనసకటటశసరరర

542
NDX2551976
పపరర: నవన గమజరల

545
NDX2551091
పపరర: భమవన సరయ బబ స రరవపల

548
NDX2950400
పపరర: అనసరరధ మసడపరటట

551
NDX2358109
పపరర: కకటటశసర రరవప గరరర పరటట

554
NDX2912996
పపరర: కకటటశసర రరవప గరరర పరటట
తసడడ:డ ససబబరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:4-08-310
వయససస:50
లస: పప

94-58/882

తసడడ:డ శసకర బబబమ గగరర
ఇసటట ననస:4-8-300
వయససస:21
లస: పప
94-84/1182

540
NDX2782704
పపరర: నరరకలలపరటట వనజకక

94-84/1183

భరస : నరరకలలపరటట వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-8-302/A
వయససస:43
లస: ససస స
94-84/935

543
NDX3159076
పపరర: గసగర పడసరద పగడల

94-84/1185

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పగడల
ఇసటట ననస:4-8-305
వయససస:25
లస: పప
94-64/721

546
NDX2548980
పపరర: దసరర శరకవణణ రరవపల

94-85/1217

తసడడ:డ వజయ కలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:4 - 8 - 306
వయససస:22
లస: ససస స
94-61/1229

549
NDX2788586
పపరర: అపపరరవప ఏటటరర

94-84/1186

తసడడ:డ శకరరస ఏటటరర
ఇసటట ననస:4-8-307
వయససస:45
లస: పప
94-64/14

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:4-8-310
వయససస:50
లస: పప
94-84/936

94-63/1117

తసడడ:డ పడసనత కలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-298
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:4-8-307
వయససస:45
లస: ససస స
94-63/1118

94-60/1095

భసధసవప: లకడక పడసనత రరవపల రరవపల laxmip
ఇసటట ననస:4-8-298
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:4 - 8 - 306
వయససస:21
లస: పప
94-61/1228

531
NDX2624534
పపరర: లకడక కకటటకలపపడడ

94-63/1116 534
533
NDX3119138
NDX3082104
పపరర: పడసనతకలమమర రరవపల రరవపల
పపరర: శరరరసణణ రరవపల

తలర : శవ కలమమరర గమజరల
ఇసటట ననస:4-8-304/1, 21-3-59
వయససస:23
లస: ససస స
94-64/12

94-84/1177

భరస : కమలమకర రరవప కకటటకలపపడడ
ఇసటట ననస:4-8-298
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరకలలపరటట మమసలయఖ
ఇసటట ననస:4-8-302/A
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగపసరరడడడ గమజరల
ఇసటట ననస:4-8-304/1
వయససస:29
లస: ససస స
544
NDX2391928
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపల

94-84/1179

తసడడ:డ గగపస రరడడడ గమజరల
ఇసటట ననస:4-8-299/3
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రతత శశఖర బబబమ గగరర
ఇసటట ననస:4-8-300
వయససస:22
లస: ససస స
541
NDX3032679
పపరర: పరవన గమజరల

530
NDX2788974
పపరర: రరణణ కమలకలసతన

528
SYX0989030
పపరర: తడవవదదత బబలరగమబబల

భరస : పవన కలమమర బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:4-8-293
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కమలకలసతన
ఇసటట ననస:4-8-294/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలమకర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-8-298
వయససస:23
లస: ససస స
535
NDX3180742
పపరర: శరరసణణ రరవపల

94-84/934

తలర : కకషషవనణణ బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:4-8-291/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప కమలకలసతన
ఇసటట ననస:4-8-294/2
వయససస:35
లస: పప
532
NDX2624518
పపరర: ససరరఖ తతకల

527
NDX2598829
పపరర: సరయ అపరష బబలమగమబబబలమ

552
NDX2582724
పపరర: భమలకడక కనసగసటట

94-64/742

భరస : లకడక ననరరయణ కనసగసటట
ఇసటట ననస:4-8-310
వయససస:32
లస: ససస స
94-84/1135

555
NDX2911360
పపరర: దసరర గరరర పరటట

94-84/1136

భరస : కకటటశసర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:4-08-310
వయససస:43
లస: ససస స
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556
NDX2861300
పపరర: సరసబబడజఖస బబ లవరపప

94-84/1187

భరస : నగరజ బబ లవరపప
ఇసటట ననస:4-8-310
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/11

తసడడ:డ అపరప రరవప ఏటటరర
ఇసటట ననస:4-8-311
వయససస:23
లస: పప

560
NDX2435691
పపరర: అపరప రరవప ఏటటరర

94-84/937

563
NDX2560951
పపరర: పరరసత కణసరణణ
భరస : వనసకటటశసరరర కణసరణణ
ఇసటట ననస:4-8-313
వయససస:49
లస: ససస స

94-62/993
565
NDX3116829
పపరర: ���� ��� ������� బబ డపరటట
శసకర రరవప
భసధసవప: లకడక సరసబడజఖస బబ డపరటట లకకకసరమబ
ఇసటట ననస:4-8-314
వయససస:67
లస: పప

566
NDX2533552
పపరర: పపరష చసదడ రరవప
తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:4-8-314
వయససస:66
లస: పప

568
SQX2097335
పపరర: పపరషచసదడ రరవప యకమ

569
NDX2599900
పపరర: శరసత పడతపత

95-5/851

తసడడ:డ వరదయఖ యకమ
ఇసటట ననస:4-08-314
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ పగడనల
ఇసటట ననస:4-8-314/a
వయససస:19
లస: ససస స
574
NDX2848430
పపరర: తరరణ అకయ చవసకలల

572
NDX2831295
పపరర: రరహహల పగడల

94-19/661

575
NDX2530491
పపరర: రరవత
భరస : రవ చసదడ
ఇసటట ననస:4-8-315
వయససస:28
లస: ససస స

577
NDX2385623
పపరర: కకమల ననధ కడవకలదసరర

578
NDX2592020
పపరర: వనసకటలకడక గజరలకకసడ

94-80/4

తసడడ:డ రరసబబబమ కడవకలదసరర
ఇసటట ననస:4-8-315/A,GMC NO 87
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-8-316
వయససస:19
లస: ససస స

580
NDX2779593
పపరర: ససగమణ కలమమరర బబ జజన

581
NDX3132586
పపరర: పప నక బబ జజన

94-84/1193

భరస : కకషష బబ జజన
ఇసటట ననస:4-8-317
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-8-318
వయససస:65
లస: ససస స

94-84/938

584
NDX2782894
పపరర: సరసబశవరరవప దడడగ

561
NDX2565414
పపరర: పసచచమక తరరమలశశటట

94-64/743

564
NDX2561033
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

94-84/939

తసడడ:డ శరసబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-8-313
వయససస:46
లస: పప
94-64/15

567
NDX2533529
పపరర: వనసకట లకడక

94-84/13

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:4-8-314
వయససస:59
లస: ససస స
94-64/744

570
NDX2599793
పపరర: చడచతనఖ పడతపత

94-87/1352

తసడడ:డ ఎలర యఖ పడతపత
ఇసటట ననస:4-8-314/1
వయససస:38
లస: పప
94-84/1191

573
NDX2996262
పపరర: సకజన పగడనల

94-92/935

తసడడ:డ ననగరరజ పగడనల
ఇసటట ననస:4-8-314/B
వయససస:20
లస: ససస స
94-61/33

576
NDX2917508
పపరర: భవన ధసపరటట

94-84/1192

తసడడ:డ శకనస ధసపరటట
ఇసటట ననస:4-8-315
వయససస:18
లస: ససస స
94-61/1015

579
NDX2393304
పపరర: పప నక బబ జజరన

94-80/21

తలర : ససగమణ కలమమరర బబ జజరన
ఇసటట ననస:4-8-317
వయససస:21
లస: ససస స
94-84/1194

తసడడ:డ కకషష బబ జజన
ఇసటట ననస:4-8-317
వయససస:21
లస: ససస స
94-84/1196

94-84/1189

భరస : శరసబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-8-313
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబమ పగడల
ఇసటట ననస:4-8-314/B
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అరగగఖ రరజ చవసకలల
ఇసటట ననస:4-8-314 , SAKETHAPURAM
వయససస:18
లస: పప

583
NDX2818599
పపరర: పపసరవత కరకరర

94-84/12

భరస : చడచతనఖ పడతపత
ఇసటట ననస:4-8-314/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-84/1190

558
NDX2861318
పపరర: వరణణ పగడనల

తసడడ:డ వనసకటబడవప పగడనల
ఇసటట ననస:4-8-310
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ ఏటటరర
ఇసటట ననస:4-8-311
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ కకనసరణణ
ఇసటట ననస:4-8-313
వయససస:53
లస: పప

571
NDX3103918
పపరర: సకజన పగడనల

94-84/1188

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పగడల
ఇసటట ననస:4-8-310
వయససస:52
లస: పప

559
NDX2435675
పపరర: గగపసచసద ఏటటరర

562
NDX2557437
పపరర: వనసకటటశసరరర కణసరణణ

557
NDX3180387
పపరర: సరసబశవ రరవప పగడల

582
NDX2776557
పపరర: కకటయఖ కరకరర

94-84/1195

తసడడ:డ పపనతయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:4-8-318
వయససస:70
లస: పప
94-84/1201

తసడడ:డ వనసకటపయఖ దడడగ
ఇసటట ననస:4-8-318/1 near ramalayam
వయససస:54
లస: పప

585
NDX2782845
పపరర: లకడక దడడగ

94-84/1202

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప దడడగ
ఇసటట ననస:4-8-318/1 near ramalayam
వయససస:49
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-85/1380

Deleted

587
NDX2820256
పపరర: మధస శరలన మపసదదవ

భరస : సరసబశవరరవప దడడగ
ఇసటట ననస:4-8-318/1 Near Ramalayam
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:4-8-318/2
వయససస:18
లస: ససస స

589
NDX2782944
పపరర: రరజరశ దడడగ

590
NDX2864619
పపరర: రరజరశ దడడగ

94-84/1198

94-84/1203

588
NDX2864635
పపరర: సరసబశవరరవప దడడగ

94-84/1197

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ దడడగ
ఇసటట ననస:4-8-318 NEAR RAMALAYAm
వయససస:54
లస: పప
94-84/1199

Deleted

591
NDX2782886
పపరర: జగదదశ దడడగ

94-84/1200

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడడగ
ఇసటట ననస:4-8-318 near ramalayam
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-8-318 NEAR RAMALAYAM
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడడగ
ఇసటట ననస:4-8-318 Near Ramalayam
వయససస:30
లస: పప

592
NDX2905214
పపరర: జగదదశ దడడగ

593
NDX2896504
పపరర: గమరవయఖ మమనగరల

594
NDX3262003
పపరర: గరత ససషక దనసరర

94-85/1379

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడడగ
ఇసటట ననస:4-8-318 Near Ramalayam
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-8-320/b
వయససస:42
లస: పప

595
NDX2483097
పపరర: బపసపస శక వనసకటసరసమ పప కల

596
ZTS3167161
పపరర: ఆదదతఖ పప కల

94-84/14

తసడడ:డ వనసకట సరసమ పప కల
ఇసటట ననస:4-8-325
వయససస:22
లస: పప
598
NDX2535078
పపరర: వననద కలమమర ఎకలరర

94-64/16

94-89/1010

Deleted
94-63/1120

భరస : ననగసజనవయమలల గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-8-332
వయససస:27
లస: ససస స
607
NDX3255833
పపరర: ససజజత గజరలకకసడ

94-84/1257

94-63/1119

94-62/994

Deleted

తసడడ:డ తరరపతయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-8-332
వయససస:35
లస: పప
605
NDX2604353
పపరర: వజయలకడక గజరరల కకసడ

608
NDX2922243
పపరర: సతఖవరణణ కకయ

94-62/997

611
NDX2966836
పపరర: లకడక నరరళళ

94-64/746

భరస : ససరరష కలవ
ఇసటట ననస:4-8-335 RAJAKA RAMALAYAM
వయససస:23
లస: ససస స

614
NDX2522688
పపరర: వరసవ చడరరకలరర
తసడడ:డ వవణమ గగపరల రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-336
వయససస:25
లస: ససస స

600
NDX3071529
పపరర: వనసకటటశసర రరవప జమమకల

94-84/1205

603
NDX3181237
పపరర: ననగసజనవయమలల గజరలకకసడ

94-62/995

తసడడ:డ తరరపతయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-8-332
వయససస:35
లస: పప
606
NDX2929404
పపరర: చనత గజరల కకసడ

94-84/1206

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గజరల కకసడ
ఇసటట ననస:4-8-332
వయససస:39
లస: పప
94-84/1207

609
NDX2913622
పపరర: అసకరరవప నరరళళ

94-62/996

తసడడ:డ లకకయఖ నరరళళ
ఇసటట ననస:4-8-332/A
వయససస:57
లస: పప
94-64/909

భరస : అసకరరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:4-8-332/A
వయససస:46
లస: ససస స
94-64/17

94-92/2

తసడడ:డ శరసబయఖ జమమకల
ఇసటట ననస:4-8-330/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకకయఖ నరరళళ
ఇసటట ననస:4-8-332/8
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:4-8-332/A
వయససస:24
లస: ససస స
613
NDX2372787
పపరర: లకడక తరరపటమక కలవ

602
NDX3215720
పపరర: ననగసజనవయమలల గజరలకకసడ

597
NDX2463537
పపరర: కలసదన తటటచడరర
తసడడ:డ వనసకట రరవప తటటచడరర
ఇసటట ననస:4-8-327,
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగరశసరరరవప గజరరల కకసడ
ఇసటట ననస:4-8-332
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:4-8-332
వయససస:37
లస: ససస స
610
NDX2966844
పపరర: రరజరశసరర నరరళళ

94-61/1260

భరస : వనసకటటశసర రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:4-8-330/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ జమమకల
ఇసటట ననస:4-8-330/1
వయససస:39
లస: పప
604
NDX3187796
పపరర: రజన కకసడదటట

599
NDX3082260
పపరర: వనసకట లకడక జమమకల

94-62/1027

తసడడ:డ సరరసశసర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:4-8-322
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పప కల
ఇసటట ననస:4-8-327/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఎకలరర
ఇసటట ననస:4-8-329
వయససస:21
లస: పప
601
NDX3067915
పపరర: వనసకటటశసర రరవప జమమకల

94-84/1204

612
NDX2966448
పపరర: లకకయఖ నరరళళ

94-64/910

తసడడ:డ అసకరరవప
ఇసటట ననస:4-8-332/A
వయససస:28
లస: పప
94-61/34

615
NDX2522670
పపరర: వనయ కలమమర చడరరకలరర

94-64/18

తసడడ:డ వవణమ గగపరల రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-336
వయససస:21
లస: పప
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616
NDX2543692
పపరర: శవ కకటటశసర రరవప గమసటటరర

94-64/747

తసడడ:డ శకనస గమసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-337
వయససస:26
లస: పప
619
NDX2520120
పపరర: వజయ కలమమర మమడనవతష

94-64/19

617
NDX2519411
పపరర: వమల మమడనవతష

620
NDX2776623
పపరర: శవపరరసత చడరరకలరర

621
NDX2983336
పపరర: కలపన చడరరకలరర

622
NDX2849453
పపరర: దసరర రరవప చడరరకలరర

623
NDX2982908
పపరర: శకనవరసరరవప చడరరకలరర

625
NDX2726727
పపరర: శరకవణ కలమమర ఎనసమమల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఎనసమమల
ఇసటట ననస:4-8-346A
వయససస:19
లస: పప
628
NDX2624856
పపరర: పపనతమక కకటగరరర

94-64/749

94-64/750

94-84/1212

94-84/1213

తసడడ:డ శశశయఖ కసకననలపరటట
ఇసటట ననస:4-8-361
వయససస:30
లస: పప

632
NDX2780708
పపరర: అనతపపరష శరరగరరర

635
NDX2726834
పపరర: ధనలకడక శరరగరరర

638
NDX2521938
పపరర: సరయ వరరన మమరర పపదద నవన

94-84/1214

94-64/931

94-64/748

627
NDX2386506
పపరర: కకటటశసరరరవప రరవపల

94-13/249

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-347
వయససస:60
లస: పప
94-85/1234

630
NDX3097664
పపరర: కలససమ గగడత

94-63/1122

భరస : రరఘవవసదడ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-8-356
వయససస:23
లస: ససస స
94-84/1210

633
NDX2887420
పపరర: కకషష కలమమరర శరరగరరర

94-84/1211

భరస : యశశద బబబమ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-8-357
వయససస:46
లస: ససస స
94-63/1123

636
NDX2597565
పపరర: వసశ కకషష శరరగరరర

94-64/751

తసడడ:డ గణణశ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-8-357/1
వయససస:18
లస: పప
94-64/21

తసడడ:డ హరర బబబమ పపదద నవన
ఇసటట ననస:4-8-358/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనదనడసస
ఇసటట ననస:4-8-359/1
వయససస:19
లస: పప
643
NDX3282563
పపరర: తషలససరరస కనయననలపత

94-85/1442

భరస : గణణశ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-8-357/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరఖస సససదర రరవప పప లల
ఇసటట ననస:4-8-358
వయససస:90
లస: ససస స
640
NDX2801892
పపరర: చసదడ ననగ సరయ కకనడ రసస

629
NDX2603892
పపరర: ఉమ మహహశసరర కకటగరరర

624
NDX2576007
పపరర: కలమఖణణ పగడల
తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస పగడనల
ఇసటట ననస:4-8-346
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సభబపత శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-8-356
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ననయమడడ రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-357
వయససస:31
లస: పప
637
NDX2943355
పపరర: ససబబమక పప లల

94-143/797

భరస : సరసబశవ రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:4-8-355/B
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ ననయమడడ రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-356
వయససస:55
లస: ససస స
634
NDX2783645
పపరర: గమరర పడసరద రరవపల

626
NDX3253986
పపరర: అసజమక అటట
ర రర

94-84/1209

భరస : శకనవరసరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-344
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:4-8-346/A
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రసబబబమ కకటగరరర
ఇసటట ననస:4-8-355/B
వయససస:43
లస: ససస స
631
NDX2598555
పపరర: ససతన మహలకడక రరవపల

94-84/1208

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-344,
వయససస:42
లస: పప
94-63/1121

94-61/36

తసడడ:డ రరమ చసద మమడనవతష
ఇసటట ననస:4-8-340 SAKETHAPURAM
వయససస:48
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-8-344
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-8-344
వయససస:38
లస: పప

618
NDX2519486
పపరర: లకక మమడనవతష

భరస : లకక మమడనవతష
ఇసటట ననస:4-8-340 SAKETHAPURAM
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకక మమడనవతష
ఇసటట ననస:4-8-340 SAKETHAPURAM
వయససస:20
లస: పప
94-85/1381

94-61/35

639
NDX2560712
పపరర: సరయ వరర న మమరర పపదద నవన
తసడడ:డ హరరబబబమ పపదద నవన
ఇసటట ననస:4-8-358/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-64/754 642
641
NDX2550275
NDX2564276
పపరర: వనసకట ననగ వనయ మమమళరపలర
పపరర: సరయ ససజత కలమమర
మమటటకలరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమమళరపలర
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప మమటటకలరర
ఇసటట ననస:4-8-359/2
ఇసటట ననస:4-8-360/a
వయససస:20
లస: పప
వయససస:19
లస: పప

644
NDX2780781
పపరర: రగజ చడరరకలరర
భరస : యలమసద చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-361
వయససస:23
లస: ససస స

94-64/753

94-84/1215

645
NDX3045416
పపరర: శకదదవ చడరరకలరర

94-64/755

94-63/1124

భరస : వనసకటటశసర రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-361/1
వయససస:28
లస: ససస స
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646
NDX2726594
పపరర: చనత లకకయఖ గజరలకకసడ

94-63/1125

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:4-8-366
వయససస:37
లస: పప
649
NDX2540979
పపరర: శవ రరమ కకషష బబపటర

94-64/758

94-64/760

94-84/1217

Deleted

653
NDX2565265
పపరర: శశరరఖ చడరరకలరర

94-84/1218

656
NDX3274297
పపరర: శలప పపదద టట

659
NDX2820322
పపరర: ససధదర ఓఠరరర
తసడడ:డ బబలకకటట ఓఠరరర
ఇసటట ననస:4-8-372
వయససస:30
లస: పప

661
NDX3276664
పపరర: సరయ శఖమల ససకర శరఖమమ

662
NDX2566370
పపరర: వనమమల లకడక పడసనత భబరర వ
వనమమల
తలర : వనసకట లకడక వనమమల వనమమల
ఇసటట ననస:4-8-378
వయససస:20
లస: పప

94-92/954

భసధసవప: మమవయఖ శసకర
ఇసటట ననస:4/8/376
వయససస:18
లస: ససస స
94-64/23

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:4-8-379
వయససస:21
లస: పప
667
NDX3003605
పపరర: రరమమవరణణ మమనపలర

94-84/1221

తసడడ:డ శసకర రరవప వనలలగగసడ
ఇసటట ననస:4-8-385
వయససస:21
లస: ససస స

668
NDX3239829
పపరర: మమరర ఉనతవ

94-63/904

671
NDX2570299
పపరర: సరయ ససమత ఓఠరరర

94-84/1261

674
SQX2258150
పపరర: మహహశ బబబమ వనలలగగసడ
తలర : అనసత లకడక
ఇసటట ననస:4-8-385
వయససస:20
లస: పప

94-64/913

654
NDX2867307
పపరర: శక లకడక చడరరకలరర

94-84/1216

657
NDX3043999
పపరర: శకనవరస నసససస

94-64/914

తసడడ:డ పసచచయఖ నసససస
ఇసటట ననస:4-8-371 RAJAKA RAMALAYAM
వయససస:53
లస: పప
94-84/1219

660
NDX2927549
పపరర: కరరరసక ఆలలగనసలమర

94-85/1382

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ఆలలగనసలమర
ఇసటట ననస:4-8-372
వయససస:19
లస: పప
94-64/762

663
NDX2480135
పపరర: హరర వరర నమ రర యయటటకలరర

94-64/22

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:4-8-379
వయససస:22
లస: పప
94-84/1220

666
NDX2537165
పపరర: పవన ఏటటరర

94-84/15

తసడడ:డ మమతఖలరరవప ఏటటరర
ఇసటట ననస:4-8-380/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-84/1253

669
NDX3248721
పపరర: ససరరశ ఉనతవ

94-84/1254

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉనతవ
ఇసటట ననస:4-8-382/A
వయససస:38
లస: పప
94-84/940

తసడడ:డ బడహకస ఓఠరరర
ఇసటట ననస:4-8-383
వయససస:19
లస: పప
94-85/1383

651
NDX2991016
పపరర: హరర పడసరద అటట
ర రర

భరస : రవసదడ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-366/D
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససరరశ ఉనతవ
ఇసటట ననస:4-8-382/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస ఓఠరరర
ఇసటట ననస:4-8-383
వయససస:19
లస: పప
673
NDX3104387
పపరర: రగజశక వనలలగగసడ

94-64/761

భరస : భరత పపట
ఇసటట ననస:4-8-379
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ససరరశకలమమర
ఇసటట ననస:4-8-380/1
వయససస:29
లస: ససస స
670
NDX2621290
పపరర: శవ వనసక ససరఖట ఓఠరరర

665
NDX3174083
పపరర: పరరసత యయటటకలరర

94-64/757

తసడడ:డ మధస ససధన రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:4-8-366/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కరశవరరవప పపదద టట
ఇసటట ననస:4-8-367
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నసససస
ఇసటట ననస:4-8-371 RAJAKA RAMALAYAM
వయససస:46
లస: ససస స

664
NDX2522274
పపరర: పకథదస యయటటకలరర

94-64/759

భరస : రరమయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-366/D
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రవసదడ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-366/D
వయససస:23
లస: ససస స

658
NDX3069234
పపరర: శవ పరరసత నసససస

650
NDX2540961
పపరర: హహమలత బబపటర

648
NDX2541068
పపరర: పరరసత బబపటర

భరస : శకనవరస బబపటర
ఇసటట ననస:4-8-366
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష బబపటర
ఇసటట ననస:4-8-366
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-8-366/D
వయససస:60
లస: పప
655
NDX3079951
పపరర: శక లకడక చడరరకలరర

94-64/756

తసడడ:డ కకటయఖ బబపటర
ఇసటట ననస:4-8-366
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:4-8-366
వయససస:27
లస: పప
652
NDX2561777
పపరర: రమమలల చడరరకలరర

647
NDX2541076
పపరర: శకనవరస బబపటర

672
NDX2560670
పపరర: శవ వనసకట ససరఖ ఓఠరరర

94-84/941

తసడడ:డ బడహకస ఓఠరరర
ఇసటట ననస:4-8-383
వయససస:19
లస: పప
95-6/1160

675
NDX2573392
పపరర: హరర వరర న ఏలలచరర

94-84/942

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఏలలచరర
ఇసటట ననస:4-8-386
వయససస:21
లస: ససస స
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676
NDX2640605
పపరర: శకనవరసరరవప గడడ స
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94-9/789

తసడడ:డ వససతయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:4-8-391
వయససస:37
లస: పప
679
NDX3065067
పపరర: పడశరసత గడడ స

94-84/1224

94-84/1226

94-66/1260

683
NDX2561645
పపరర: శవ కలమమర పససపపలలటట

686
NDX2884542
పపరర: సరయ కలమమర మలలర ల

94-85/1235

689
NDX2592145
పపరర: శరకవణణ బబలమగమబబబలమ

94-84/943

తసడడ:డ శసకర రరవప వనలలగగసడ
ఇసటట ననస:4-8-403
వయససస:20
లస: పప

692
NDX3189248
పపరర: రరమ రరవప కరరక

681
NDX2939171
పపరర: అనతపపరష కకమకనవన

94-84/1225

684
NDX2592111
పపరర: శకకరసత దదసరకయమలపత

94-63/1126

687
NDX2557569
పపరర: భబగఖ శక అలగదదడ

94-64/765

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప అలగరదదడ
ఇసటట ననస:4-8-401
వయససస:21
లస: ససస స
94-89/798

690
NDX2372795
పపరర: గమరరవరర న బబలరగమబబల

94-84/1227

693
SAA0395947
పపరర: కకశశర బబబమ రరటటరర

94-62/998

తసడడ:డ పడకరశరరవప రరటటరర
ఇసటట ననస:4-8-406
వయససస:40
లస: పప

94-85/1384 695
94-85/1385 696
694
NDX2824274
NDX2839793
NDX2824266
పపరర: జరమస జయ కలమరన పపరరమమళర
పపరర: జరమస జయ కలమరన పపరరమమళర
పపరర: ఆనసద కలమమరర పపరరమమళర

697
NDX2564599
పపరర: మహలకడక పపజత రసగరశశటట

తసడడ:డ పస ఏస దదవరనసదస పపరరమమళర
ఇసటట ననస:4-8-406
వయససస:52
లస: పప
94-64/767

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రసగరశశటట
ఇసటట ననస:4-8-406/1
వయససస:21
లస: ససస స
700
NDX2786093
పపరర: పడభబవత కరకరన

94-85/1387

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:4-8-410/A
వయససస:18
లస: పప

701
NDX2644003
పపరర: యశససత కరకలమమనస

94-64/768

704
NDX2561660
పపరర: రమమశ బబబమ చససడసరర
తసడడ:డ దదవపరలన చససడసరర
ఇసటట ననస:4-8-412
వయససస:45
లస: పప

699
NDX2691251
పపరర: సపరర రరస పడసరద రవనల

94-85/1236

తసడడ:డ రరమకకటయఖ రవనల
ఇసటట ననస:4-8-410
వయససస:18
లస: పప
94-2/1211

తసడడ:డ రరవప
ఇసటట ననస:4-8-410/3
వయససస:21
లస: పప
94-85/1388

94-85/1386

భరస : జరమస జయ కలమరన పపరరమమళర
ఇసటట ననస:4-8-406
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లలశసర రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:4-8-407
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఇమకనఉలల కరకరన
ఇసటట ననస:4-8-410
వయససస:29
లస: ససస స
703
NDX2841336
పపరర: సపరర రరస పడసరద రరవనల

698
NDX2565141
పపరర: ఇసదస కకసడడడ

94-64/24

భరస : భబసయర బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:4-8-401,AMARAVATHI ROAD
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:4-8-403
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పస ఏస దదవరనసదస పపరరమమళర
ఇసటట ననస:4-8-406
వయససస:69
లస: ససస స

94-64/764

తసడడ:డ శసకర రరవప దదసరకయమలపత
ఇసటట ననస:4-8-399/15
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబలమగమబబబలమ
ఇసటట ననస:4-8-401
వయససస:19
లస: ససస స
94-64/766

94-84/1223

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:4-8-398
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మలలర ల
ఇసటట ననస:4-8-401
వయససస:18
లస: పప

తలర : ననగమణణ మలలర ల
ఇసటట ననస:4-8-401
వయససస:18
లస: పప
691
NDX2582815
పపరర: మహహశ బబబమ వనలలగగసడ

94-84/1262

భరస : వననయక రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-8-399/12
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:4-8-400
వయససస:34
లస: పప
688
NDX2703296
పపరర: సరయ ఎనకలమమర మలలర ల

680
NDX3275054
పపరర: బమజర గడడ స

678
NDX2876241
పపరర: అనత గడడ స

భరస : శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:4-8-391
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:4-8-392/2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ సపసపడక
ఇసటట ననస:4-8-399/6
వయససస:72
లస: ససస స
685
NDX2980407
పపరర: శకనవరస రరవప పపదద బబ యన

94-84/1222

భరస : వససత రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:4-8-391
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:4-8-392/2
వయససస:29
లస: ససస స
682
NDX2800936
పపరర: పపడడ నమయమ సపసపడక

677
NDX2781813
పపరర: వనసకటలకడక గడడ స

702
NDX2588341
పపరర: యశససత కరకలమమనస

94-64/769

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:4-8-410/6,ARUNDHATI NAGA
వయససస:21
లస: పప
94-85/1237

705
NDX2575512
పపరర: అఖల కమల

94-64/770

భసధసవప: పడశరసత కమల
ఇసటట ననస:4-8-413
వయససస:21
లస: పప
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706
NDX2605368
పపరర: అఖల కమల
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94-85/1238

తసడడ:డ సపజనఖ కలమమర కకమల
ఇసటట ననస:4-8-413
వయససస:21
లస: పప
709
JBV2385490
పపరర: శకనవరస బమరరక

94-85/7

94-85/8

94-85/1391

94-85/1240

94-85/1392

94-13/1415

94-85/1398

భరస : వవసకటరమణ కకనవటట
ఇసటట ననస:4-8-437, 5th Line
వయససస:46
లస: ససస స

719
NDX2836666
పపరర: పదనకవత బచగరరర

722
NDX2825842
పపరర: గమరరననథస కమలగమసట

725
NDX3181096
పపరర: సరమమజఖస కరటడగడడ

728
NDX2565521
పపరర: ససబమబలల మమటటకలరర

94-84/1228

731
NDX2910925
పపరర: అపపరరవప కపపల

94-85/1393

734
NDX2391514
పపరర: మసగరయమక ధనవకలల
భరస : అపరపరరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:4-8-439
వయససస:49
లస: ససస స

714
NDX2837284
పపరర: రరజ కకరణ కకమమకరర

94-85/1390

717
NDX2518330
పపరర: రమఖ దసరర కనపరరరర

94-85/11

94-93/1736
720
NDX3055456
పపరర: జయ ససరఖ కరరణకర కరలలకలరర

తసడడ:డ శరమమఖయయల రరజ రరవప కరలలకలరర
ఇసటట ననస:4-8-423/4
వయససస:57
లస: పప
94-85/1394

723
NDX2825859
పపరర: గమరరననథస కమలగమసట

94-85/1395

Deleted

తసడడ:డ కకసడయఖ కమలగమసట
ఇసటట ననస:4-8-424/1
వయససస:41
లస: పప
94-85/1396

726
NDX3084027
పపరర: హరర పసడయ మమటటకలరర

94-85/1397

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమటటకలరర
ఇసటట ననస:4-8-425
వయససస:18
లస: ససస స
94-85/1241

729
NDX3263209
పపరర: సరయ నఖల ఓఠరరర

94-85/1446

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓఠరరర
ఇసటట ననస:4-8-428
వయససస:19
లస: పప
94-85/1399

తసడడ:డ ణమక రరజ కపపల
ఇసటట ననస:4-8-436
వయససస:44
లస: పప
94-85/1401

94-63/835

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:4-8-423/3
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల మమటటకలరర
ఇసటట ననస:4-8-427
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అపపరరవప కపపల
ఇసటట ననస:4-8-436
వయససస:35
లస: ససస స
733
IXR1717257
పపరర: యశశద కకనవటట

94-85/10

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-8-425
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : పపరరషనసద జమమకల
ఇసటట ననస:4-8-426/4
వయససస:28
లస: ససస స
730
NDX3031754
పపరర: కకషష వవణణ కపపల

716
NDX2483139
పపరర: వనత జజఖత కనపరరస

711
NDX2711612
పపరర: మమధసరర గమసడనల

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:4-8-419
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కమలగమసట
ఇసటట ననస:4-8-424/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:4-8-425
వయససస:76
లస: ససస స
727
NDX2818557
పపరర: శశరరషర జమమకల

94-85/9

భరస : రరజ రసగ మహన బచగరరర
ఇసటట ననస:4-8-423/3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:4-8-423 5 LANE
వయససస:21
లస: ససస స
724
NDX3257540
పపరర: సరమమజఖస కరటడగడడ

713
NDX2483147
పపరర: రరజ కకరణ కకమమకరర

94-57/788

భరస : రరజరశ గమసడనల
ఇసటట ననస:04-08-417
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:4-8-423/3
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:4-8-423/3
వయససస:46
లస: ససస స
721
NDX2820454
పపరర: తరరపతమక గటటట

94-85/1389

తసడడ:డ రరజ కకమమకరర
ఇసటట ననస:4-8-419
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గటటట
ఇసటట ననస:4-8-423
వయససస:23
లస: ససస స
718
NDX2603546
పపరర: ననగససధ కనపరరరర

710
NDX2734408
పపరర: శశగలజ బమరరక

708
NDX2694586
పపరర: మహహశ బబబమ బమరరక

తసడడ:డ పడసరద రరవప బమరరక
ఇసటట ననస:4-8-414/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర బమరర
ఇసటట ననస:4-8-414/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ లలట కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-8-417
వయససస:51
లస: పప
715
NDX2820462
పపరర: మసస నమక గటటట

94-56/628

తసడడ:డ పడసరద రరవప బమరరక
ఇసటట ననస:4-8-414/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన బమరరక
ఇసటట ననస:4-8-414/1
వయససస:40
లస: పప
712
NDX2449205
పపరర: అజయ కలమమర కసభసపరటట

707
NDX2694289
పపరర: ససధఖ బమరరక

732
IXR1717208
పపరర: వవసకటరమణ కకనవటట

94-85/1400

భసధసవప: యసప ద కకనవటట
ఇసటట ననస:4-8-437, 5TH Line
వయససస:56
లస: పప
94-61/37

735
NDX2385789
పపరర: గగరర పరరసత ధనవకలల

94-85/12

భరస : అపరపరరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:4-8-439
వయససస:34
లస: ససస స
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736
NDX2557700
పపరర: శవనగ తదజశసన నరరడర

94-85/1242

తసడడ:డ శవరనసదస నరరడర
ఇసటట ననస:4-8-441
వయససస:21
లస: ససస స
739
NDX2561561
పపరర: గరత సరయ ససపసడయ తటవరరర

94-85/1243

94-85/1403

94-85/1258

94-85/1423

94-64/915

749
NDX3217072
పపరర: కరశస శశటట లలర భబనసమత

94-85/1404

752
NDX2560183
పపరర: పపద వనసకటటశసరరర చలక

94-84/1231

94-85/1424

94-77/1029

755
AP151000426597
పపరర: అశశక కలమమర తడపపరమలలర

94-85/1247

94-201/625

భరస : వనసకట శవ నగరజ వసరస
ఇసటట ననస:4-9-14
వయససస:24
లస: ససస స

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప భమన
ఇసటట ననస:4-9-8
వయససస:73
లస: ససస స
750
NDX2920668
పపరర: అపపరరవప మమవస

94-85/1425

753
NDX2556843
పపరర: గరకసస చలక

94-85/1248

756
NDX2548030
పపరర: సరయ రరమ వపదద

94-10/1141

758
NDX2830552
పపరర: లకడక పడసనత వపదద

759
SQX2087534
పపరర: శరరష జనరమ

94-77/1030

761
NDX2381531
పపరర: శకనవరసరరవప మదమసచ

764
NDX2846012
పపరర: శరరద కకణణదడన
భరస : రవసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:4-9-14
వయససస:22
లస: ససస స

95-4/962

తసడడ:డ గణణశ రరవప జనరమ
ఇసటట ననస:4-9-13/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-82/25

తసడడ:డ రరమయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:4-9-14
వయససస:37
లస: పప
94-85/1406

94-85/1422

తసడడ:డ శకనవరస వపదద
ఇసటట ననస:4-9-12/A FLAT NO 502
వయససస:19
లస: పప

760
NDX2818003
పపరర: అరరణ పపనసమదద

763
NDX2846368
పపరర: ససధఖ రరణణ వసరస

747
NDX3198355
పపరర: హనసమమయమక భమన

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ తడపపరరమలలర
ఇసటట ననస:4-9-12
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వపదద
ఇసటట ననస:4-9-12/A FLAT NO 502
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పపనసమదద
ఇసటట ననస:4-9-13/2
వయససస:53
లస: ససస స

94-93/1372

భరస : పపద వనసకటటశసరరర చలక
ఇసటట ననస:4-9-12
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వపదద
ఇసటట ననస:4-9-12/A FLAT NO 502
వయససస:19
లస: ససస స
94-58/883

744
NDX2543742
పపరర: ససధఖ మలర వరపప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప మమవస
ఇసటట ననస:4-9-8
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చనతయఖ చలక
ఇసటట ననస:4-9-12
వయససస:40
లస: పప
94-85/1249

94-85/1245

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-8-2000
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: కరశస శశటట లకడక శవరరస
ఇసటట ననస:4-9-8
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వనసకటటశసరరర చలక
ఇసటట ననస:4-9-12
వయససస:18
లస: పప
757
NDX2940518
పపరర: లకడక పడసనత వపదద

746
NDX3185626
పపరర: హనసమమయమక భమన

741
NDX2565497
పపరర: లకడక పప తషగసటట
భరస : శకనవరసరరవప పప తషగసటట
ఇసటట ననస:4-8-445
వయససస:37
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కరశవపలల మరరసపఅల
ఇసటట ననస:4-9-10
వయససస:22
లస: పప
754
NDX2557056
పపరర: అలఎకస చలక

94-85/1244

భరస : సరసబశవరరవప భమన
ఇసటట ననస:4-9-8
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప భమన
ఇసటట ననస:4-9-8
వయససస:73
లస: ససస స
751
NDX2818979
పపరర: కరరరసక మరరసపఅల

743
NDX2991941
పపరర: సరయ తదజ తషమకల

94-85/1402

Deleted

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:4-8-446
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలమటట
ఇసటట ననస:4-9-6
వయససస:18
లస: పప
748
NDX3164076
పపరర: హనసమమయమక భమన

740
NDX2589059
పపరర: శకనవరసరరవప పప తషగసటట

738
NDX3184520
పపరర: శసకర బహదసర

తసడడ:డ కరణ బహదసర
ఇసటట ననస:4-8-443 5TH LINE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల పప తషగసటట
ఇసటట ననస:4-8-445
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర చసడడపరటట
ఇసటట ననస:4-8-445,
వయససస:22
లస: ససస స
745
NDX2557346
పపరర: రవతదజ పససపపలలటట

94-85/1440

తసడడ:డ కరణ బహదసర
ఇసటట ననస:4-8-443
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస గమపస తటవరరర
ఇసటట ననస:4-8-444
వయససస:18
లస: ససస స
742
NDX3218625
పపరర: మమనస వణ చసడడపరటట

737
NDX3238904
పపరర: శసకర బహదసర

762
NDX2846376
పపరర: వనసకట శవ నగరజ వసరస

94-85/1405

తసడడ:డ చనత నరసససహ రరవప వసరస
ఇసటట ననస:4-9-14
వయససస:34
లస: పప
94-85/1407

765
NDX3035441
పపరర: ననగ మలర శసరర మదమసచ

94-89/1011

భరస : శకనవరస రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:4-9-14
వయససస:30
లస: ససస స
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94-243/1078

భరస : రవసదడ బబబమ కకణణదడన
ఇసటట ననస:4-9-14,
వయససస:22
లస: ససస స
769
NDX2820348
పపరర: మహహజ మసడవ

94-85/1409

94-79/701

94-58/708

94-63/1128

94-85/1412

776
NDX2611705
పపరర: వనసకటరమణ జలగస

779
NDX2819753
పపరర: వనజ పగడల

782
NDX2573079
పపరర: పవన కలమమర తలమసచ

94-85/1252

785
NDX3065653
పపరర: వనసకటటష కరశననథన

భరస : వనసకట ససబబరరవప పపనసమమడడ
ఇసటట ననస:4-9-34/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బలరస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:4-9-35
వయససస:75
లస: ససస స

94-85/1416

791
NDX3071354
పపరర: సరల కకసన

94-85/1410

774
NDX2479426
పపరర: శకనవరస రరవప జలగస

94-58/2

777
NDX2584399
పపరర: సరయతదజ కడడమడ

94-63/907

780
NDX3155397
పపరర: లకడక బబలమ గమబబల

94-85/1411

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-9-29
వయససస:37
లస: ససస స
94-85/1251

783
NDX2573137
పపరర: భబణమ శసకర తలమసచ

94-136/804

తసడడ:డ ఉదయ భబసయర తలమసచ
ఇసటట ననస:4-9-29/1
వయససస:22
లస: పప
94-85/1413

786
NDX2640498
పపరర: ననగ శరకవణణ పససపపలలటట

94-5/1050

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-9-32
వయససస:18
లస: ససస స
94-85/1415

789
NDX2559375
పపరర: వసశధర బమరగడడ

94-85/1253

తసడడ:డ మమరయసడదయమలల బమరగడడ
ఇసటట ననస:4-9-35
వయససస:22
లస: పప
94-85/1417

భరస : వనసకటటశసరరరవప కకసన
ఇసటట ననస:4-9-35
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:4-9-37
వయససస:18
లస: పప

94-2/1213

తసడడ:డ రరజరష కడడమడ
ఇసటట ననస:4-9-27
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనసమమడడ
ఇసటట ననస:4-9-34/1
వయససస:18
లస: ససస స

94-85/1418 794
793
NDX2864569
NDX2560803
పపరర: మమనక జజహతవ రరనవమడడగమ
పపరర: అజయ గగపరల చలర

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప రరణణమడడగమ
ఇసటట ననస:4-9-36
వయససస:21
లస: ససస స

94-58/709

భసధసవప: శకకలమమర కరశననథన
ఇసటట ననస:4-9-30
వయససస:32
లస: పప

94-85/1414 788
787
NDX2828663
NDX2907251
పపరర: బల శరరద ససవరచల పపనసమమడడ
పపరర: శవ భవన పపనసమమడడ

771
NDX2649788
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ పలర

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశసరరర జలగస
ఇసటట ననస:4-9-26/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భబసయర తలమసచ
ఇసటట ననస:4-9-29/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖమ
ఇసటట ననస:4-9-30
వయససస:32
లస: పప

790
NDX3059110
పపరర: రరజ కలమమరర చసతలపపడడ

94-85/13

తసడడ:డ లకడకననరరయణ పగడల
ఇసటట ననస:4-9-27
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : ఎసపస రర రరణణ థసమత
ఇసటట ననస:4-9-29
వయససస:18
లస: పప
784
NDX2542504
పపరర: వనసకటటష కరశననధన

773
NDX2518629
పపరర: జవన జజఖత ధరణణకకట

94-85/1408

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పలర
ఇసటట ననస:4-9-19/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జలగస
ఇసటట ననస:4-9-26/2
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అమరయఖ పగడల
ఇసటట ననస:4-9-27
వయససస:58
లస: ససస స
781
NDX3144656
పపరర: రరజ భమషణ థసమత

94-85/1250

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:4-9-20
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పపదద వనసకటటశసరరర జలగస
ఇసటట ననస:4-9-26/2
వయససస:45
లస: ససస స
778
NDX2726735
పపరర: వనసకట రమణ పగడల

770
NDX2556686
పపరర: కమల పగడల

768
NDX3197688
పపరర: హహమలత కననఖధనర

భసధసవప: మహహజ మసడవ
ఇసటట ననస:4-9-18/a
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప పగడల
ఇసటట ననస:4-9-19
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పలర శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-9-19/1
వయససస:19
లస: పప
775
NDX2611200
పపరర: వనసకటరమణ జలగస

94-59/881

భరస : శకనవరస రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:4-9-17/A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : తనరననథ కననఖధనర
ఇసటట ననస:4-9-18/A
వయససస:29
లస: ససస స
772
NDX2982528
పపరర: పలర మలర కరరరరన రరడడడ

767
NDX2648368
పపరర: అరరణ ననలర లరర

792
SQX2221539
పపరర: పప లశశటట శరకవణణ

95-85/899

భరస : పప లశశటట గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:4-9-35
వయససస:24
లస: ససస స
94-85/1254

795
NDX2560910
పపరర: రగజససడ వనలలగగసడ

94-85/1255

తసడడ:డ శసకర రరవప వనలలగగసడ
ఇసటట ననస:4-9-39
వయససస:21
లస: ససస స
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796
NDX2553667
పపరర: ఆశరజజఖత యయలమమసడనళళ

94-85/1256

తసడడ:డ యయలమమసడనళళ
ఇసటట ననస:4-9-41
వయససస:22
లస: ససస స
799
NDX3056439
పపరర: అనసష పగడల

797
NDX2547974
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప లలటట ల

94-58/710

తసడడ:డ ససబబబరరవప లలటట ల
ఇసటట ననస:4-9-47
వయససస:34
లస: పప
94-85/1419

తలర : ఆనసదకలమమరర పగడల
ఇసటట ననస:4-9-50
వయససస:29
లస: ససస స
94-59/884

800
NDX2611267
పపరర: ఆసథథన సససదర రరజ రరమశశటట

803
NDX2611317
పపరర: భరత రరజ రరమశశటట

94-59/885

తసడడ:డ ఆసథథన సససదర రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-9-51/A
వయససస:19
లస: పప

805
NDX2986735
పపరర: శవ కకటటశసరర రరమశశటట

806
NDX2424398
పపరర: లకడకతడవవణణ కలమర

భరస : ఆసథథన సససదర రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-9-51/A
వయససస:39
లస: ససస స
808
NDX2555365
పపరర: సరసబశవ రరవప మదదశశటట

94-92/759

94-92/760

94-96/549

Deleted
94-85/1357

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:4-10-13
వయససస:61
లస: పప
820
NDX3055662
పపరర: సరసబశవ రరవప బబకరయసత

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:4-10-28
వయససస:19
లస: ససస స

94-3/1335

815
NDX2385490
పపరర: హనసమయఖమక మమరరశశటట

94-92/758

94-97/796

821
NDX2466472
పపరర: శకకరసత అనతస

94-75/16

824
NDX3059599
పపరర: సరయ అనసదదప కకనడద
తసడడ:డ రవ కకనడద
ఇసటట ననస:4-10-31
వయససస:18
లస: పప

94-59/3

810
NDX2395432
పపరర: శవ కలమమరర సలమసదద

94-92/3

813
NDX2583979
పపరర: యమమన లకడక గళళళ

94-94/992

816
NDX2611184
పపరర: సరయ శకకర డరర

94-75/1087

తసడడ:డ హరర బబబమ డరర
ఇసటట ననస:4-10-12
వయససస:23
లస: పప
94-92/870

819
NDX3222148
పపరర: పడశసథ లకడక బబలరసకకసడ

94-85/1438

భరస : మమరళ కకషష బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:4-10-16
వయససస:43
లస: ససస స
94-55/56

తసడడ:డ శరఖస సససదర రరవప
ఇసటట ననస:4-10-20
వయససస:23
లస: పప
94-85/1358

807
NDX2479467
పపరర: ససబడహకణఖస దదవశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గళళళ
ఇసటట ననస:4-10-10
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననరరయణసరసమ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:4-10-11
వయససస:77
లస: ససస స
818
NDX3127578
పపరర: లకడక కకనడద

94-85/1420
804
NDX2986727
పపరర: ఆసథథన సససదర రరజ రరమశశటట

భరస : కకసడయఖ సలమసదద
ఇసటట ననస:4-10-9
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:4-10-13
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గమసడయఖ బబకరయసత
ఇసటట ననస:4-10-18
వయససస:63
లస: పప
823
NDX2833820
పపరర: సరయ శరరష రరయపరటట

812
NDX2583805
పపరర: వనసకటటశసరరర గళళళ

94-59/883

తసడడ:డ అచచయఖ దదవశశటట
ఇసటట ననస:4-9-52/B
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గళళళ
ఇసటట ననస:4-10-10
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గళళళ
ఇసటట ననస:4-10-10
వయససస:19
లస: పప
817
NDX3142106
పపరర: కకషష రరవప కకనడద

94-85/14

తసడడ:డ పడసరద బమరగడడ
ఇసటట ననస:4-10-6/b
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత మతదస పపడక
ఇసటట ననస:4-10-9
వయససస:19
లస: ససస స
814
NDX2583953
పపరర: శశష కళళఖణ గళళళ

809
NDX2624153
పపరర: కవఖ బమరగడడ

801
NDX2609956
పపరర: శవ కకటటశసరర రరమశశటట

తసడడ:డ రరజనత రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-9-51/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజలల కలమర
ఇసటట ననస:4-9-52
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ సరసమ మదదశశటట
ఇసటట ననస:4-10-6
వయససస:71
లస: పప
811
NDX2560761
పపరర: జజఖత ససరరప మతదస పపడక

94-59/882

భరస : ఆసథథన సససదర రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-9-51/a
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథథన సససదర రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-9-51/a
వయససస:20
లస: ససస స
94-85/1421

94-85/1257

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లలటట ల
ఇసటట ననస:4-9-47
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజనత రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-9-51/A
వయససస:49
లస: పప

802
NDX2610012
పపరర: చసదన పసడయ రరమశశటట

798
NDX2587046
పపరర: చసదదక
డ లలటట ల

822
SQX2034056
పపరర: కలమఖణణ పప నసగమపరటట

95-75/1129

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:4-10-23
వయససస:20
లస: ససస స
94-85/1359

825
NDX2819779
పపరర: కకషష కలమమరర చదవపరర

94-85/1360

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల చదవపరర
ఇసటట ననస:4-10-33
వయససస:36
లస: ససస స
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826
NDX2938785
పపరర: ఆసజనవయమలల చదవపరర

94-85/1361

తసడడ:డ వనసకటసరసమ చదవపరర
ఇసటట ననస:4-10-33 (23-7-241)
వయససస:59
లస: పప
829
NDX2943926
పపరర: కకషప రబబబమ చదవపరర

94-85/1364

94-85/1218

94-85/1219

94-85/1221

94-85/1224

94-85/1366

95-75/3

భరస : గసగయఖ జరక
ఇసటట ననస:4-11-12
వయససస:33
లస: ససస స

839
NDX2564185
పపరర: కలమమరర జశటట

842
NDX2555290
పపరర: మణణ శసకర అడపరల

845
NDX3099025
పపరర: శతనరరవమక అడపరల

848
SQX1920438
పపరర: పవన కలమమర పడతసపరటట

94-61/980

851
NDX2467553
పపరర: ధనలకడక మమవస

94-85/1222

854
NDX2403541
పపరర: గసగయఖ జరక
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప జరక
ఇసటట ననస:4-11-12
వయససస:38
లస: పప

834
NDX2435741
పపరర: అగసస న సరయ గడదస

94-85/15

837
NDX2564060
పపరర: కరమమశసరర ఆరరసవలఊ

94-85/1220

840
NDX2555340
పపరర: లకడక అడపరల

94-85/1223

భరస : శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:4-10-69
వయససస:49
లస: ససస స
94-85/1225

843
NDX2555639
పపరర: యమమన ఆరరసవల

94-85/1226

భరస : వనసకటరమణ ఆరరసవల
ఇసటట ననస:4-10-69/a
వయససస:26
లస: ససస స
94-136/915

846
NDX3006970
పపరర: రరణమక కకతత
స రర

94-92/872

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-10-70/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-75/4

849
NDX1077569
పపరర: రమమశ వలలరల

94-205/1

తసడడ:డ శకనస వలలరల
ఇసటట ననస:4-10-755
వయససస:28
లస: పప
94-65/11

భరస : రసగననధ మమవస
ఇసటట ననస:4-11-2c
వయససస:38
లస: ససస స
94-61/38

94-55/698

భరస : సతఖననరరయణ ఆరరసవల
ఇసటట ననస:4-10-69
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:4-10-394
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప చదరరకలమమలర
ఇసటట ననస:4-11-1
వయససస:20
లస: పప
853
NDX2403533
పపరర: మహలకడక జరక

94-85/1447

భరస : శవ రరమ పడసరద అడపరల
ఇసటట ననస:4-10-70
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:4-10-394
వయససస:54
లస: ససస స
850
NDX2571727
పపరర: సరయ శకనవరస చదరరకలమమలర

836
NDX3267192
పపరర: సరసబశవరరవప నరరడర

831
NDX2610723
పపరర: రతత కలమమరర తషపకలల

తసడడ:డ రతత పడసరద గడదస
ఇసటట ననస:4-10-62
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:4-10-69
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ ఆరరసవల
ఇసటట ననస:4-10-69/A
వయససస:18
లస: పప
847
SQX1920461
పపరర: ఉదయ లకడక పడతసపరటట

94-85/1365

భరస : కకటటశసర రరవప జశటట
ఇసటట ననస:4-10-69
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప జశటట
ఇసటట ననస:4-10-69
వయససస:28
లస: పప
844
NDX3201373
పపరర: సతశ కలమమర ఆరరసవల

833
NDX2835296
పపరర: మధవ డదనస గరణణ

94-85/1363

భరస : నగరజ తషపకలల
ఇసటట ననస:4-10-46/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ నరరడర
ఇసటట ననస:4-10-68,
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:4-10-69
వయససస:55
లస: పప
841
NDX2564151
పపరర: ససరరశ జశటట

94-92/871

భరస : ననగరశసర రరవప డదనస గరణణ
ఇసటట ననస:4-10-61
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప అనతస
ఇసటట ననస:4-10-63
వయససస:23
లస: ససస స
838
NDX2555167
పపరర: శకనవరస రరవప అడపరల

830
NDX3161049
పపరర: పఠరన కబరరన బబగమ

828
NDX2938678
పపరర: ననగవనణణ చదవపరర

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల చదవపరర
ఇసటట ననస:4-10-33(23-7-241)
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమల మరర
ఇసటట ననస:4-10-45
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబద షపక
ఇసటట ననస:4-10-61
వయససస:30
లస: పప
835
NDX2564540
పపరర: శరకవణణ అనతస

94-85/1362

భరస : ఆసజనవయమలల చదవపరర
ఇసటట ననస:4-10-33 (23-7-241)
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల చదవపరర
ఇసటట ననస:4-10-33(23-7-241)
వయససస:32
లస: పప
832
NDX2557221
పపరర: సలమస షపక

827
NDX2938827
పపరర: వనసకట ససబబరరవమక చదవపరర

852
NDX2961068
పపరర: సరయననథ తషపరకలల

94-92/873

తసడడ:డ బబల కకటటశసరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:4-11-11, naidupet 2nd lan
వయససస:24
లస: పప
94-61/39

855
NDX3032802
పపరర: పదనకవత యయమనవన

94-92/874

భరస : కకషష యయమనవన
ఇసటట ననస:4-11-12
వయససస:43
లస: ససస స
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94-55/699 857
856
NDX2657658
NDX2600070
పపరర: సరయపవన కలమమర నసదదగరమ
పపరర: ససతమహలకడక నసదదగరమ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-11-13
వయససస:30
లస: పప
859
NDX2652097
పపరర: సతఖననరరయణ నసదదగరమ

భరస : సతఖననరరయణ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:4-11-13
వయససస:53
లస: ససస స
94-67/988

భసధసవప: ససతమహ లకడక నసదదగరమ
ఇసటట ననస:4-11-13
వయససస:65
లస: పప
862
NDX2564615
పపరర: కకరణ కలమమర కరళహససస

860
NDX3124120
పపరర: ఉదయ రవ కకరణ రరగమలగడడ

94-61/984

863
NDX2564953
పపరర: నగరశసరరరవప కరళహససస

తసడడ:డ మహనరరవప కరమఋషస
ఇసటట ననస:4-11-14/4
వయససస:28
లస: పప
94-92/878

94-92/881

94-65/10

94-94/10

875
NDX3131315
పపరర: ఆతకకలరర వనసకటటశసర రరవప

878
NDX2854644
పపరర: సప మయఖ నకయ

94-94/11

881
NDX2779627
పపరర: జజఖషష నకయ

94-92/879

తసడడ:డ Kovelethu Kumara Swamy కకవవలలఠర
ఇసటట ననస:4-11-29
వయససస:19
లస: ససస స

884
NDX3264397
పపరర: పరసత వరర న కలపపస

864
NDX3087236
పపరర: సరల కరళహససస

94-92/876

867
NDX2613032
పపరర: ససరరశ కరళహససస

94-61/985

870
NDX3069747
పపరర: కకటటశసరర బలలరర

94-92/880

భరస : శకనవరస రరవప బలలరర
ఇసటట ననస:4-11-19
వయససస:44
లస: ససస స
94-92/882

873
NDX2384782
పపరర: లకడక రరవపల

94-65/9

భరస : బమచచ బబబమ రరవపల
ఇసటట ననస:4-11-24
వయససస:49
లస: ససస స
94-92/883

876
NDX3054566
పపరర: ఆతకకలరర ససభబషసణ

94-92/884

భరస : ఆతకకలరర వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-11-25
వయససస:31
లస: ససస స
94-92/885

879
NDX2854669
పపరర: జజఖషష నకయ

94-92/886

Deleted

భరస : సప మయఖ నకయ
ఇసటట ననస:4-11-26
వయససస:34
లస: ససస స
94-94/1119

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:4-11-26
వయససస:34
లస: ససస స
94-92/887

94-61/983

భసధసవప: శకడవ కరళహససస
ఇసటట ననస:4-11-14/5
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప నకయ
ఇసటట ననస:4-11-26
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకసడయఖ మమలపరటట
ఇసటట ననస:4-11-26
వయససస:41
లస: ససస స
883
NDX3193273
పపరర: కకవవలలఠర ననగలకడక కకవవలలఠర

94-92/877

తసడడ:డ ఆతకకలరర హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-11-25
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-11-25
వయససస:48
లస: ససస స
880
NDX2464097
పపరర: తరరపతమక మమలపరటట

872
NDX2855195
పపరర: పపదద భరత మరరయమల

861
NDX2612794
పపరర: సరల కరళహససస

భరస : ననగరశసర రరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:4-11-14/3
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:4-11-23
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-11-25
వయససస:55
లస: పప
877
NDX2539187
పపరర: ననగమలలర శసరర వడర పపడడ

94-92/761

తసడడ:డ పసచచయఖ బలలరర
ఇసటట ననస:4-11-19
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలలరర
ఇసటట ననస:4-11-19
వయససస:20
లస: ససస స
874
NDX2526861
పపరర: ఏడడకకసడలల వడర పపడడ

869
NDX3070729
పపరర: శకనవరస రరవప బలలరర

94-61/982

భరస : నగరశసరరరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:4-11-14/3
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కరమఋషస
ఇసటట ననస:4-11-14/4
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రతనతకర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:4-11-15
వయససస:35
లస: పప
871
NDX3064391
పపరర: రమఖ చసదన బలలరర

94-92/875

భసధసవప: సరల కరళహససస
ఇసటట ననస:4-11-14/3
వయససస:60
లస: పప

94-59/1097 866
865
NDX3156080
NDX3175932
పపరర: సరయ ససరరసదడ రరజ కరమఋషస
పపరర: మహన రరవప కమమరరశ

858
NDX2617611
పపరర: శశష గరరర రరవప నసదదగరమ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:4-11-13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆమసస రరగమలగడడ
ఇసటట ననస:4-11-14
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నగరశసరరరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:4-11-14/3
వయససస:34
లస: పప

868
NDX2841153
పపరర: పవన కలమమర దళవరయ

94-61/981

882
NDX2671758
పపరర: ననగలకడక కకవనలలతష

94-9/787

తసడడ:డ వనసకట కలమమర సరసమ
ఇసటట ననస:4-11-29
వయససస:19
లస: ససస స
94-92/950

తసడడ:డ వనసకట రరఘవవసదడ రరవప కలపపస
ఇసటట ననస:4-11-33
వయససస:20
లస: ససస స

885
NDX0906685
పపరర: రరజరశ బబబమ పప తబతన

94-92/4

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప తబతన
ఇసటట ననస:4-11-34
వయససస:29
లస: పప
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NDX3155330
పపరర: శవ రరడడడ పపరస
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94-92/888

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:4-11-37
వయససస:29
లస: పప
889
NDX2589547
పపరర: భవఖ మననత

94-94/993

94-56/594

94-56/595

94-92/8

94-93/280

904
NDX3106754
పపరర: సరరత డనడ

94-92/891

94-92/6

899
NDX2413144
పపరర: మహన పగడనల

905
NDX2685600
పపరర: సరయ కకషష కకల

94-92/893

908
NDX2592079
పపరర: రసగమక నసక

94-92/9

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చమట
ఇసటట ననస:4-12-22
వయససస:18
లస: పప
94-92/897

911
NDX2854768
పపరర: కకషష తదజ ఆనసగర

894
NDX3046638
పపరర: వనసకట రరవప పస

94-81/934

897
NDX2435980
పపరర: రవ తదజ అనతస

94-92/7

900
NDX2854735
పపరర: లకడక పగడల

94-92/890

భరస : శకనవసరరర పగడల
ఇసటట ననస:4-12-08
వయససస:55
లస: ససస స
94-92/892

903
NDX3074465
పపరర: సరససత డనడ

94-85/1367

భరస : శరసత రరవప డనడ
ఇసటట ననస:4-12-13 1ST LINE
వయససస:66
లస: ససస స
94-92/764

906
NDX2358497
పపరర: జజఖత ససదదగమసట

94-92/10

తసడడ:డ శకనస ససదదగమసట
ఇసటట ననస:4-12-17/3
వయససస:25
లస: ససస స
94-95/761

భరస : అపపరరవప నసక
ఇసటట ననస:4-12-21
వయససస:65
లస: ససస స
94-92/894

94-92/5

తసడడ:డ తరరమల రరవప అనతస
ఇసటట ననస:4-12-7
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకల
ఇసటట ననస:4-12-14
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:4-12-17/b
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమనసయయల జలదద
ఇసటట ననస:4-12-24
వయససస:25
లస: ససస స

896
NDX2435998
పపరర: పదక ససశల అనతస

902
NDX3072519
పపరర: హహ సరనన ననలరమరర

891
NDX2395465
పపరర: హరర వరర న సరయ పసడడపరరస

తసడడ:డ ససగమణ రతత రరవప పస
ఇసటట ననస:4-11-1978
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననలరమరర
ఇసటట ననస:4-12-13/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడధనకర అవపల
ఇసటట ననస:4-12-13 1ST LINE
వయససస:39
లస: ససస స

913
NDX2780518
పపరర: వససత కలమమరర జలదద

94-92/762

తలర : లకడక పగడనల
ఇసటట ననస:4-12-8
వయససస:25
లస: పప

901
NDX2436004
పపరర: సరయ శకనవరస రరవసత
ససదనపలర
తసడడ:డ వరరసజనవయమలల ససదనపలర
ఇసటట ననస:4-12-9
వయససస:20
లస: పప

910
NDX2855138
పపరర: ఠరకపపరత పనవసదడ చమట

893
NDX2601680
పపరర: లకడక గగననల

94-92/763

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పసడడపరరస
ఇసటట ననస:4-11-95
వయససస:22
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప అనతస
ఇసటట ననస:4-12-7
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ అనతస
ఇసటట ననస:4-12-7
వయససస:50
లస: పప

907
NDX3096922
పపరర: బబల కకటటశసర రరవప తషపరకలల

94-93/1571

భరస : నవన కలమమర గగననల
ఇసటట ననస:4-11-171
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:4-12-5
వయససస:55
లస: ససస స
898
NDX2435972
పపరర: తరరమలరరవ అనతస

890
NDX3118585
పపరర: రవ ననయక ధననవత

888
NDX2604486
పపరర: సరగజ మననత

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప మననత
ఇసటట ననస:4-11-46
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరకరకయ ధననవత
ఇసటట ననస:4-11-57/11/26
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగననల
ఇసటట ననస:4-11-171
వయససస:32
లస: పప
895
NDX2603454
పపరర: రమణ కకసన

94-92/889

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జసగస
ఇసటట ననస:4-11-38
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప మననత
ఇసటట ననస:4-11-46
వయససస:20
లస: ససస స
892
NDX2601490
పపరర: నవన కలమమర గగననల

887
NDX3036597
పపరర: కకరణ కలమమర జసగస

909
NDX2559201
పపరర: రవ తదజ ఆనసగర

94-65/834

తసడడ:డ శకనవరస ఆనసగర
ఇసటట ననస:4-12-22
వయససస:18
లస: పప
94-92/895

912
NDX2780500
పపరర: దదవ కకప జలదద

94-92/896

తసడడ:డ శకనవరస ఆనసగర
ఇసటట ననస:4-12-22, naidupet 1st line
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఇమమనసయయల జలదద
ఇసటట ననస:4-12-24
వయససస:52
లస: ససస స

914
NDX3131018
పపరర: కనత బబస జలదద

915
NDX2854974
పపరర: పడభబనసదనరరవప జజలమదద

94-92/898

తలర : దదవ కకప కకప
ఇసటట ననస:4-12-24, 1st line, near TVS sho
వయససస:29
లస: పప

94-92/899

తసడడ:డ ఇమమనసయయల జజలమదద
ఇసటట ననస:4-12-24,NAIDUPET 1st LINE
వయససస:24
లస: పప
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916
NDX2847366
పపరర: చసదడ శశఖర గమపరస కరస శశటట

94-92/900

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ కరస శశటట
ఇసటట ననస:4-12-25
వయససస:45
లస: పప
919
NDX2561090
పపరర: తరరపఠమక ఆరర

94-92/765

94-85/1369

94-92/905

928
NDX2914075
పపరర: పపరరసస మనన
కకవలఆకరగఠగమపరసపసల
భరస : వజయ కలమమర గగవసదస
ఇసటట ననస:4-12-31
వయససస:43
లస: ససస స

94-92/908

931
NDX3054061
పపరర: పసచచ రరడడడ భమవరపప

94-92/909

94-92/948

భసధసవప: ������� నవన
ఇసటట ననస:4-12-36
వయససస:42
లస: ససస స
94-92/13

తసడడ:డ నరసయఖ గమబబ
ఇసటట ననస:4-13-11A
వయససస:47
లస: పప

926
NDX2854602
పపరర: గమసటటపలర శరకవరణణససధనఖ
గమసటటపలర
భరస : గమసటటపలర వకకమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:4-12-28
వయససస:22
లస: ససస స

94-92/906

929
NDX3230117
పపరర: పడమల రరణణ వలల
ర రరపలర

94-92/942

932
NDX2381788
పపరర: ఆసజనవయమలల ఉనమమడల

94-93/3

94-85/1368

924
NDX3205119
పపరర: శకకరసత గమసటటపలర

94-92/904

927
NDX3204831
పపరర: శవరన గమసటటపలర

94-92/907

భరస : అజయ బబబమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:4-12-28
వయససస:20
లస: ససస స
930
NDX3053980
పపరర: ధన లకడక భమవరపప

94-85/1371

భరస : పసచచ రరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:4-12-33/A
వయససస:56
లస: ససస స
94-92/12

933
NDX2483006
పపరర: నవన ననగమలపరటట

94-92/11

తసడడ:డ శశషయఖ ఉనమమడల
ఇసటట ననస:4-12-34 1ST LANE NAIDUPET
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబబమ ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:4-12-36
వయససస:23
లస: ససస స

935
NDX2807832
పపరర: ఇననన రరడడడ మమటట ట

936
SQX1594192
పపరర: మహహదదదన షపక

94-77/950

938
NDX3092707
పపరర: సపభబగఖమక బచసచ

941
NDX2269603
పపరర: రమమదదవ గమబబ

944
NDX2269561
పపరర: సప వరరనయ మమడడశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-13-11C
వయససస:24
లస: పప

95-72/1

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:4-12-453
వయససస:22
లస: పప
94-85/1372

939
NDX2269579
పపరర: మసజషర మమడడశశటట

94-92/14

తలర : నరకల మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-13-11
వయససస:22
లస: ససస స
94-92/15

భరస : తనతనరరవ గమబబ
ఇసటట ననస:4-13-11A
వయససస:43
లస: ససస స
94-92/17

921
NDX3148384
పపరర: రవ కకరణ గమసటటపలర

తసడడ:డ శశరర రరయలల గమసటటపలర
ఇసటట ననస:4-12-28
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:4-13-11
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ననజర షపక
ఇసటట ననస:4-13-11
వయససస:60
లస: పప
943
NDX2269637
పపరర: తనతనరరవ గమబబ

94-85/1370

తసడడ:డ మరర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:4-12-56/43/A
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కటటపలర
ఇసటట ననస:4-13-10
వయససస:67
లస: ససస స
940
NDX2416162
పపరర: సయఖద బబబమ షపక

923
NDX3203866
పపరర: శవరన గమసటటపలర

94-92/902

తసడడ:డ శశరర రరయలల గమసటటపలర
ఇసటట ననస:4-12-28
వయససస:32
లస: పప

భరస : వదఖ సరగర మదనల
ఇసటట ననస:4-12-32
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:4-12-33/A
వయససస:63
లస: పప

937
NDX2528073
పపరర: రరణమక కటటపలర

94-92/903

భరస : అజయ బబబమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:4-12-28
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర రరయలల గమసటటపలర
ఇసటట ననస:4-12-28
వయససస:31
లస: పప

934
NDX3262896
పపరర: రరఘవమక �������

920
NDX3146305
పపరర: రరజరరజసవరర కలపరల

918
NDX3031515
పపరర: శకనవరస గరడడస

తసడడ:డ శకరరమలల గరడడస
ఇసటట ననస:4-12-25
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప కలపరల
ఇసటట ననస:4-12-27
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:4-12-28
వయససస:26
లస: పప
925
NDX1259852
పపరర: శకకరసత గమసటటపలర

94-92/901

భరస : చసదడ శశఖర గమపరస కరస శశటట
ఇసటట ననస:4-12-25
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:4-12-27
వయససస:87
లస: ససస స
922
NDX3040904
పపరర: వకకమ గమసటటపలర

917
NDX2847374
పపరర: లకడక వనసకట ససజజత కరస శశటట

942
NDX2269652
పపరర: ననగ సరయ కలమమర గమబబ

94-92/16

తసడడ:డ తనతనరరవ గమబబ
ఇసటట ననస:4-13-11A
వయససస:24
లస: పప
94-92/18

945
NDX2613495
పపరర: లలకననథ దసలపపడడ

94-93/1307

తలర : కణక దసరర దసలపపడడ
ఇసటట ననస:4-13-12
వయససస:18
లస: పప
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946
NDX3196474
పపరర: రవ కలమమర కకసడమద

94-92/910

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప కకసడమద
ఇసటట ననస:4-13-13
వయససస:32
లస: పప
949
NDX2579613
పపరర: తర బబగస నసరబబషర

94-92/768

94-92/770

94-92/913

94-95/763

94-2/1175

94-92/772

94-92/916

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-45
వయససస:20
లస: ససస స

959
NDX2693018
పపరర: వరననయటరమమమయమ గమడడపపడడ

962
NDX1667809
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఆవపల

965
NDX2934453
పపరర: లత లకడక గడడ స

968
NDX3032554
పపరర: ననగ లకడక భబరత చసత

94-92/919

971
NDX2854503
పపరర: వనసకటటశసరరర పరశస

94-162/1250

974
NDX2953677
పపరర: పదనకవత కకసడ
భరస : కకటటశసర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:04-13-45
వయససస:45
లస: ససస స

954
NDX3189164
పపరర: పపరరషమ వశసననథసన

94-92/912

957
NDX2562510
పపరర: పరరసతశస వశసననథసన

94-95/762

960
NDX3109048
పపరర: గటటట బబబమరరవప

94-92/915

తసడడ:డ గటటట హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:4-13-34
వయససస:61
లస: పప
94-93/4

963
NDX2543320
పపరర: శశసత ఆవపల

94-92/771

తసడడ:డ అసకమకరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:4-13-39
వయససస:21
లస: ససస స
94-99/792

966
JBV3286598
పపరర: మలర క బబగస షపక

94-92/19

భరస : కరరమమలమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:4-13-39/2
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/917

969
NDX3043569
పపరర: రరకరశ కలమమర చసత

94-92/918

తసడడ:డ తరరణ కలమమర చసత
ఇసటట ననస:4-13-42/1
వయససస:25
లస: పప
94-92/920

తసడడ:డ వనసకయఖ పరశస
ఇసటట ననస:4-13-43
వయససస:68
లస: పప
94-87/1485

94-81/935

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వశసననథసన
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసక మలర కరరరరన రరవప చసత
ఇసటట ననస:4-13-42/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అసక మలర కరరరరన రరవప చసత
ఇసటట ననస:4-13-42/1
వయససస:24
లస: పప
973
NDX2860237
పపరర: అఖల కకసడ

94-92/914

భరస : సతశ కలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:4-13-39/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చన శసబమలసగస చసత
ఇసటట ననస:4-13-42/1
వయససస:50
లస: పప
970
NDX3022290
పపరర: రరకరశ కలమమర చసత

956
NDX2801264
పపరర: గమడడపపడడ శవ రరమ కకషష

951
NDX3188562
పపరర: ఉదయ శసకర కకటసరరజ

భరస : పరరసతశస వశసననథసన
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:4-13-35/B
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వననయక పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-13-39
వయససస:19
లస: ససస స
967
NDX3019254
పపరర: అసక మలర కరరరరన రరవప చసత

94-92/911

తసడడ:డ శవయఖ గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పలలర
ఇసటట ననస:4-13-34A
వయససస:19
లస: పప
964
NDX2560506
పపరర: శరకవణణ పససపపలలటట

953
NDX3201639
పపరర: పరరసతశస వశసననథసన

94-93/1308

తసడడ:డ బబలససతనపత కకటసరరజ
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గమడడపపడడ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పరరసతశస వశసననథసన
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:21
లస: ససస స
961
NDX2642627
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ పలలర

94-92/769

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వశసననథసన
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పరరసతశస వశసననథసన
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:21
లస: ససస స
958
NDX2562569
పపరర: ఝనస రరణణ వశసననథసన

950
NDX2614899
పపరర: షకకన నసరబబషర

948
NDX2587467
పపరర: వనసకట సరయ శక హరర నసనత

తసడడ:డ కకషష సరసమ నసనత
ఇసటట ననస:4-13-17
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-13-18
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పరరసతశస వశసననథసన
ఇసటట ననస:4-13-26
వయససస:47
లస: ససస స
955
NDX3174356
పపరర: ఝనస రరణణ వశసననథసన

94-92/767

భరస : వనసకట సరయ శకహరర నసనత
ఇసటట ననస:4-13-17
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మమసతన వల
ఇసటట ననస:4-13-18
వయససస:35
లస: ససస స
952
NDX2562528
పపరర: పపరరషమ వశసననథసన

947
NDX2587483
పపరర: శకలత నసనత

972
NDX2968881
పపరర: బబబ కకతస

94-85/1374

భరస : ససగయఖ కకతస
ఇసటట ననస:4-13-45
వయససస:58
లస: ససస స
94-92/785

975
NDX2958056
పపరర: శవ సరయ కకసడ

94-92/921

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-45
వయససస:22
లస: పప
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94-92/922

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-45
వయససస:20
లస: ససస స
979
NDX2709509
పపరర: మనస ససమకలరఠర

94-92/774

94-93/1309

94-93/5

94-92/927

94-92/929

94-92/932

94-93/7

తసడడ:డ ననగభమషయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-13-69
వయససస:55
లస: పప

989
NDX3218401
పపరర: సరయ కకషష కకతన గగలర

992
NDX2941169
పపరర: శవరరస పడసరద మదదద

995
NDX2854826
పపరర: బబగఖలకడక జజరరగర

998
JBV3282456
పపరర: వనసకటటశసరరరవప బబ లర శశటట

94-93/9

1001 NDX0511352
పపరర: బబపరరరవప

94-92/928

1004 NDX2760668
పపరర: లలత శవ జజఖత తతట
భరస : వనసకటటశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-13-69
వయససస:51
లస: ససస స

984
NDX2395598
పపరర: లకడక సరయ పడణణత కరసడడడ

94-92/20

987
NDX2950566
పపరర: భబగఖ లకడక పప తతరర

94-92/926

990
NDX2857944
పపరర: మణణకసఠ పప లలరర

94-93/1576

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప లలరర
ఇసటట ననస:4-13-53
వయససస:25
లస: పప
94-92/930

993
NDX3165503
పపరర: శరరద మడడడ

94-92/931

భరస : శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:4-13-53/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-92/867

996
NDX1322718
పపరర: రరజరరజరశసరర బబ లశశటట

94-93/6

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-13-65
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/8

999
NDX3260007
పపరర: మమనస అన సరన

94-92/947

తసడడ:డ నరసససహరరవప అన సరన
ఇసటట ననస:4-13-66
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/10

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-13-66
వయససస:51
లస: పప
94-93/12

94-92/924

భరస : సతఖననరరయణ పప తతరర
ఇసటట ననస:4-13-53
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:4-13-65
వయససస:72
లస: పప

భరస : లకకకననరరయణ మమనతసగర
ఇసటట ననస:4-13-66
వయససస:33
లస: ససస స
1003 NDX2367829
పపరర: జజసఫ బబ డపరటట

94-92/925

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:4 - 13 - 64,
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:4-13-65
వయససస:40
లస: ససస స
1000 NDX2049485
పపరర: పదకజ మమనతసగర

986
NDX2854883
పపరర: సతఖననరరయణ పప తతరర

981
NDX2776904
పపరర: రరమ దదవ ససమకలరరస

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:4-13-49
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:4-13-53/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:4-13-53/1
వయససస:21
లస: పప
997
JBV3286499
పపరర: లకకక శవలల బబ లశశటట

94-95/764

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగలర
ఇసటట ననస:4-13-53
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:4-13-53/1
వయససస:46
లస: పప
994
NDX3137700
పపరర: పవన మణణ కలమమర మదదద

983
NDX2591113
పపరర: మనస ససమకలరఠర

94-85/1356

భరస : శకనవరస రరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:4-13-48
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమటటధమ పప తతరర
ఇసటట ననస:4-13-53
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగలర
ఇసటట ననస:4-13-53
వయససస:27
లస: పప
991
NDX3160959
పపరర: శవ రరమ పడసరద మడడడ

94-92/923

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససమకలరఠర
ఇసటట ననస:4-13-48
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:4-13-49
వయససస:25
లస: ససస స
988
NDX3189958
పపరర: సరయ కకషష కకతన గగలర

980
NDX2854461
పపరర: వనసకట లకడక ససమకలరఠర

978
NDX2976918
పపరర: వనసకట నరరసదడ రరడడడ దగమరల

తసడడ:డ వ ససబబ రరడడడ దగమరల
ఇసటట ననస:4/13/45 , venkata sai sadan
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన గమపస
ఇసటట ననస:4-13-48
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన గమపస
ఇసటట ననస:4-13-48
వయససస:57
లస: పప
985
NDX2395838
పపరర: లకడక అపరష కరసడడడ

94-93/1575

తసడడ:డ జయదదవ కకతస
ఇసటట ననస:4-13-45
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససమకలరఠర
ఇసటట ననస:4-13-48
వయససస:24
లస: ససస స
982
NDX2711232
పపరర: శకనవరరరవప ససమకలరఠర

977
NDX2968873
పపరర: ససగయఖ కకతస

1002 JBV3286473
పపరర: అచచమక తతడడమమళళ � �

94-93/11

భరస : ఆనసద � �
ఇసటట ననస:4-13-69
వయససస:55
లస: ససస స
94-93/1577

1005 NDX2760478
పపరర: మహన కకషష తతట

94-93/1578

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-13-69
వయససస:27
లస: పప
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1006 AP151010234105
పపరర: వజయలకడక నసకల

94-93/13

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-69-3
వయససస:59
లస: ససస స
1009 AP151010231121
పపరర: సతఖననరరయణ నసకల

94-93/16

94-93/19

94-93/22

94-93/24

94-92/21

94-93/29

94-93/32

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:59
లస: ససస స

1019 AP151010231267
పపరర: ననగరసదడపస
డ రద అటట
ర రర

1022 NDX1648486
పపరర: శరకవణణ జవరసదద

1025 NDX0509737
పపరర: హహహమమవత మసచకలపపడడ

1028 NDX2191039
పపరర: రరమమలమక ఉపపప

94-93/35

1031 NDX1322866
పపరర: జయలకకక రరమనసతల

94-93/25

1034 NDX0509646
పపరర: లలత కలమమరర చచడవరపప
భరస : వనక
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:67
లస: ససస స

1014 NDX2170058
పపరర: ననగరరజ మరరయమల

94-93/21

1017 NDX2436111
పపరర: దసరర పడసరద మరరయమల

94-93/23

1020 JBV3282571
పపరర: జగదదశయమమర అటట
ర రర�

94-93/26

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప�
ఇసటట ననస:4-13-78-2
వయససస:34
లస: పప
94-93/27

1023 NDX0977728
పపరర: ధనలకడక బచసచ

94-93/28

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/30

1026 NDX1648304
పపరర: భమలకడక తనటట

94-93/31

భరస : హరర బబబమ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:40
లస: ససస స
94-93/33

1029 JBV3257094
పపరర: వనసకటరతతస ససకర

94-93/34

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:45
లస: ససస స
94-93/37

భరస : ఇమమకనసయయలల
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:50
లస: ససస స
94-93/39

94-93/18

తసడడ:డ జగననతథస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:4-13-69/68
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చడనతసశశటట
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర మమతనఖల
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:46
లస: ససస స
1033 NDX0977710
పపరర: ససబబలకడక బచసచ

94-95/765

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వవణమ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:43
లస: ససస స
1030 NDX1758236
పపరర: మమధవ మమతనఖల

1016 NDX2589042
పపరర: అనల కలమమర వలర పపదనసస

1011 NDX2170066
పపరర: ననగలకడక మరరయమల

తసడడ:డ జగననతథరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:4-13-69-6B
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:34
లస: ససస స
1027 NDX1338375
పపరర: శవ పరరసత చరరమమమళళ

94-93/20

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:4-13-78-1
వయససస:55
లస: పప

భరస : వససథ రరయమడడ పపసరబసడ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:21
లస: ససస స
1024 NDX1474840
పపరర: భవరన ఉపపల

1013 NDX2170041
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-93/15

భరస : ననగరరజ మరరయమల
ఇసటట ననస:4-13-69-6B
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : లకడక వలర పపదనసస
ఇసటట ననస:4-13-69 6B
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:4-13-78-1
వయససస:50
లస: ససస స
1021 NDX2420594
పపరర: మననకడ గసగనతగరరర

94-93/17

భరస : జగననతథరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:4-13-69-6B
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట మరరయమల
ఇసటట ననస:4-13-69-6B
వయససస:58
లస: పప
1018 AP151010234282
పపరర: అసజమక అటట
ర రర

1010 NDX0396820
పపరర: సప మమలల చలర

1008 NDX0396770
పపరర: పడసరద నసకల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-69-3
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:4-13-69-5
వయససస:55
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద మరరయమల
ఇసటట ననస:4-13-69/6B
వయససస:35
లస: ససస స
1015 NDX2170074
పపరర: జగననతథరరవప మరరయమల

94-93/14

తసడడ:డ సతఖననతరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-69-3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపరరశశటట
ఇసటట ననస:4-13-69-3
వయససస:67
లస: పప
1012 NDX2436103
పపరర: పదక మరరయమల

1007 NDX0985002
పపరర: ససనల నసకల

1032 NDX1648346
పపరర: భబరత కరటడగడడ

94-93/38

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:51
లస: ససస స
94-93/40

1035 NDX1808676
పపరర: సతష మమతనఖల

94-93/41

తలర : మమధవ మమతనఖల
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:26
లస: పప
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1036 NDX1749490
పపరర: మధస బబబమ మమతనఖల

94-93/43

తలర : మమధవ మమతనఖల
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:27
లస: పప
1039 NDX1648403
పపరర: పరరరసరరధద కరటడగడడ

94-93/47

94-93/50

94-93/53

94-93/56

94-93/59

94-93/1580

94-233/1119

తసడడ:డ ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:4-13-80/7
వయససస:60
లస: పప

1049 NDX1648288
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరటడగడడ

1052 NDX2515476
పపరర: సరయ అఖల కలమమర ఏచసరర

1055 NDX3036696
పపరర: గణణశ కలమమర చరరమమమళర

1058 SQX2022929
పపరర: రరయనసతల పడవణ కలమమర

94-93/61

1061 NDX1123298
పపరర: అనసష చససడడ

94-93/57

1064 NDX1805557
పపరర: కకరణ చచదరర
తలర : సరమమమజఖస కరటడగడడ
ఇసటట ననస:4-13-80-13
వయససస:46
లస: పప

1044 NDX1648247
పపరర: హరర బబబమ తనటట

94-93/52

1047 NDX1322858
పపరర: ఇమమకనసయయలల రరయనసతల

94-93/55

1050 NDX0984401
పపరర: వనసకటటశసరరర బచసచ

94-93/58

తసడడ:డ పపద ననసరయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:63
లస: పప
94-93/60

1053 NDX2991651
పపరర: సరవతడ కకసడ

94-93/1579

భరస : ననగనత కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:48
లస: ససస స
94-93/1581

1056 NDX3026325
పపరర: కకషష మమరరస కకసడ

94-95/905

తసడడ:డ ననగనత కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:32
లస: పప
95-18/1035

1059 NDX3086360
పపరర: వనసకట ససబబరరవప గమసడ

94-86/1092

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80/5
వయససస:45
లస: పప
94-93/62

తసడడ:డ దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:4-13-80/7
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/64

94-93/49

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరయనసతల ఇమమనసయయల
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:4-13-80/7
వయససస:26
లస: ససస స
1063 NDX1124700
పపరర: దసరరరపడసరద చససడడ

94-93/54

తసడడ:డ వవణమ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ సరసమ కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:53
లస: పప
1060 NDX1123280
పపరర: పడతతఖష చససడడ

1046 JBV3253226
పపరర: సతఖననరరయణ ససకర

1041 NDX1474865
పపరర: శకనవరస ఉపపల

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏచసరర
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస కకసడ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:28
లస: ససస స
1057 NDX2993798
పపరర: ననగనత కకసడ

94-93/51

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:73
లస: పప
1054 NDX2991669
పపరర: లకకకదదవ కకసడ

1043 NDX1474832
పపరర: హనసమసత రరవప బబ డడడ

94-93/46

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చన రతస యఖ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:54
లస: పప
1051 NDX1328418
పపరర: హనసమసతరరవప కరకరపరరస

94-93/48

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:48
లస: పప
1048 NDX1648387
పపరర: ననగరశసర రరవప జవరసదద

1040 NDX0524090
పపరర: మసచకలపపడడ సరసబశవరరవప

1038 NDX0513424
పపరర: మననజ కలమమర చచడవరపప

తసడడ:డ వనక
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:41
లస: పప
1045 NDX1338367
పపరర: చరరమమమళళ వవణమ

94-93/44

తసడడ:డ పడతనప
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:4-13-80
వయససస:35
లస: పప
1042 NDX0984450
పపరర: పపరషచసదడరరవప బచసచ

1037 NDX1322932
పపరర: వససతన రరయడస పపసరబసడ

1062 AP151010234300
పపరర: శవకకటటశసరర చససడడ

94-93/63

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:4-13-80/7
వయససస:48
లస: ససస స
94-93/65

1065 NDX0978387
పపరర: వనసకట పదకజ కనపరరస

94-93/66

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-80-21
వయససస:41
లస: ససస స
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94-93/67

భరస : వనసకట బబబమరరవప
ఇసటట ననస:4-13-80-21
వయససస:64
లస: ససస స
1069 NDX0509679
పపరర: వవణమ కలమమరర బరరదసరరజ

94-93/70

1070 NDX0934505
పపరర: వనసకట ససబబరరజ బరరదసరరజ

94-93/73

1073 NDX0403030
పపరర: కకషకవవణణ పపసరబసడ

94-93/71

1076 NDX1212620
పపరర: ననగరసదడ పపసరబసడ

94-93/69

1071 NDX0403089
పపరర: తషలసస చరరమమమళళ�

94-93/74

1074 NDX0397141
పపరర: పడతనప పపసరబసడర

94-93/75

తసడడ:డ అదకయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80/48
వయససస:50
లస: పప
94-93/77

1077 NDX2563625
పపరర: తనటట దదవనసదడ బబబమ

94-95/766

భరస : ననగరసదడ పపసరబసడ
ఇసటట ననస:4-13-80 AMARAVATHI ROAD
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతనప పపసరబసడ
ఇసటట ననస:4-13-80 AMARAVATHI ROAD
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తనటట హరర బబబమ
ఇసటట ననస:4-13-80,
వయససస:18
లస: పప

1078 NDX2494730
పపరర: వజయ రరణణ బమరరక

1079 NDX2416196
పపరర: షరయరబబనస షపక

1080 AP151010231452
పపరర: బబబమజ షపక�

94-93/150

భరస : కకటటశసర రరవప చలక
ఇసటట ననస:4-13-80,H.NO.41
వయససస:54
లస: ససస స
1081 NDX1749508
పపరర: రసజజన బ షపక
భరస : బబజబబబమ షపక
ఇసటట ననస:4-13-112
వయససస:39
లస: ససస స
1084 NDX0193581
పపరర: జయలకడక మమగసటట

94-93/83

94-93/86

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-2
వయససస:45
లస: పప

1085 NDX1148808
పపరర: అరవసద మనతమ

1088 NDX1148907
పపరర: లకకయఖ మనతమ

94-93/89

1091 AP151010234463
పపరర: అనసససయమక పపదద

94-93/84

1094 NDX2044402
పపరర: భబగఖ లకడక పపసడనఖల
భరస : దదలప కలమమర పపసడనఖల
ఇసటట ననస:4-13-117-2
వయససస:36
లస: ససస స

94-93/82

1086 AP151010240287
పపరర: ససశల మమగసటట

94-93/85

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-113
వయససస:49
లస: ససస స
94-93/87

1089 AP151010237410
పపరర: బబలససరఖననరరయణ మమగసటట

94-93/88

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:4-13-113
వయససస:60
లస: పప
94-93/90

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-2
వయససస:65
లస: ససస స
94-93/92

1083 AP151010231265
పపరర: సపచదసలల షపక�
తసడడ:డ జరబర సరహహబ�
ఇసటట ననస:4-13-112
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:4-13-113
వయససస:50
లస: పప

భరస : రఘమననథ రరడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-2
వయససస:37
లస: ససస స
1093 AP151010231332
పపరర: రఘమననధరరడడడ పపదద

94-93/81

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-13-113
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-113
వయససస:35
లస: పప
1090 NDX1434752
పపరర: కకరణకయ పపదద

1082 NDX0712802
పపరర: బబజబబబమ షపక

94-93/79

తసడడ:డ ననజర�
ఇసటట ననస:4-13-111/2
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సపచదసలల
ఇసటట ననస:4-13-112
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబల ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-113
వయససస:31
లస: ససస స
1087 JBV3707916
పపరర: జయసససహ మమగసటట

94-93/78

భరస : సయఖద బబబమ షపక
ఇసటట ననస:4-13-111/2
వయససస:47
లస: ససస స
94-93/80

94-93/72

భరస : ధనససజయరరవప�
ఇసటట ననస:4-13-80/40
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడతనప
ఇసటట ననస:4-13-80/48
వయససస:45
లస: ససస స
94-93/76

1068 NDX0601229
పపరర: శక వదఖ ఇనసపకలతక

భరస : వవణమగగపరల రరజ
ఇసటట ననస:4-13-80/27
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరరజ
ఇసటట ననస:4-13-80/27
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80/40
వయససస:50
లస: పప
1075 NDX2423465
పపరర: పడతభ గగలర

94-93/68

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:4-13-80-21
వయససస:67
లస: పప

భరస : వననకస ససబబరరజ
ఇసటట ననస:4-13-80/27
వయససస:50
లస: ససస స
1072 NDX0397018
పపరర: దనసనరయమర చరరమకమళళళ

1067 NDX0984963
పపరర: వనసకట బబబమరరవప కకడనల

1092 NDX2044394
పపరర: దదలప కలమమర పపసడనఖల

94-93/91

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-2
వయససస:35
లస: పప
94-93/93

1095 AP151010234532
పపరర: వజయలకడక పపదద

94-93/94

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-3
వయససస:67
లస: ససస స
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1096 AP151010231521
పపరర: వనసకటరరడడడ పపదద

94-93/95

తసడడ:డ కనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-3
వయససస:72
లస: పప
94-93/97

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-4
వయససస:41
లస: పప
94-87/5

తసడడ:డ రరమమరరవప మలమరల
ఇసటట ననస:4-13-117/5
వయససస:26
లస: పప

భరస : వజయభబసయర
ఇసటట ననస:4-13-117-5
వయససస:32
లస: ససస స

1114 NDX3072402
పపరర: చన అసకరరవప వనసపటట

94-93/98

1103 NDX2275691
పపరర: రరమమరరవప మలమరల

1106 NDX0859272
పపరర: ఆదదమహలకడక మమపపన

94-89/750

1109 NDX2458990
పపరర: ఆమన నరరమళర

94-87/6

1112 JBV3282076
పపరర: వనసకట అపరపరరవప ఏలలరర

94-93/101

1115 NDX3084845
పపరర: లసగరశసరర వనసపటట

94-87/4

1104 NDX1808775
పపరర: దసడశఖ మమపరపనన

94-93/99

1107 NDX0841981
పపరర: మమపపన వనసకటటశసరరర

94-93/102

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-13-117-5
వయససస:48
లస: పప
94-93/103

1110 JBV3286101
పపరర: వరలకడక ఏలలరర

94-93/104

భరస : వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-6
వయససస:51
లస: ససస స
94-93/106

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-13-117-6
వయససస:53
లస: పప
94-86/1090

1101 NDX2275683
పపరర: ననగరసదడమక మలమరల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమపరపనన
ఇసటట ననస:4-13-117-5
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససబబ రరవప నరరమళర
ఇసటట ననస:4-13-117/6
వయససస:23
లస: ససస స
94-93/105

94-93/96

భరస : రరమమరరవప మలమరల
ఇసటట ననస:4-13-117/5
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-13-117-5
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగ మలర శసర రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:4-13-117/6
వయససస:45
లస: ససస స
1111 NDX2482735
పపరర: వనసకట సరయ రరమ మణణదదప
కలమమర నరరమలర
తసడడ:డ చన ససబబ రరవప నరరమలర
ఇసటట ననస:4-13-117/6
వయససస:20
లస: పప

1100 NDX1163419
పపరర: హనసమసత రరవప తనడదపలర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మలమరల
ఇసటట ననస:4-13-117/5
వయససస:64
లస: పప
94-93/100

1098 NDX1163799
పపరర: పపరషకలమమరర తనడదపలర

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-4
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట రతతస
ఇసటట ననస:4-13-117-4
వయససస:70
లస: పప

1102 NDX2275659
పపరర: భబసయర రరజరష మలమరల

1108 NDX2598506
పపరర: అరరణ కలమమరర తనడదపలర

94-65/835

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-13-117/3a
వయససస:20
లస: పప

1099 NDX1163401
పపరర: సతష బబబమ తనడదపలర

1105 NDX0403139
పపరర: శశగలజ మసదలపప

1097 NDX2579795
పపరర: గప కరసరణణ

94-87/1484

1113 NDX2855732
పపరర: వనసకట సరయ రరస మణణ డకప
కలమమర నరర మలర
తసడడ:డ చన ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-13-117/6
వయససస:20
లస: పప

94-93/1573

1116 NDX3095254
పపరర: జజఖత కకసడవటట

94-86/1091

తసడడ:డ చన వనసకటటశసరరర వనసపటట
ఇసటట ననస:4-13-117/6 1ST FLOOR
వయససస:62
లస: పప

భరస : చన అసకరరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:4-13-117/6 1ST FLOOR
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:4-13-117/7
వయససస:43
లస: ససస స

1117 NDX2190965
పపరర: దసరర భవరన యయచసరర

1118 NDX2190874
పపరర: సపమఖ కకతస మమసస

1119 NDX1557794
పపరర: కకతస లకడక ననగ పపషయల

94-93/107

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:22
లస: ససస స
1120 NDX0753939
పపరర: వజయలకడక యయచసరర
భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:27
లస: ససస స
94-93/110

1121 NDX2190866
పపరర: ననగమణణ కకతస మమసస

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:31
లస: పప

94-93/109

భరస : కకతస వనసకట మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:31
లస: ససస స
94-93/111

భరస : ససబబ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:40
లస: ససస స

94-93/113 1124 NDX2075142
1123 NDX2190957
పపరర: సరయ పడదదప కలమమర యయచసరర
పపరర: రరజరశ కకతస మమసస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:26
లస: పప

94-93/108

1122 NDX0430785
పపరర: అరరణ యయచసరర

94-93/112

భరస : శకనవరస రరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:42
లస: ససస స
94-93/114

1125 NDX0397224
పపరర: వనసకటమలర ఖమరరరనరరవప కకతస

94-93/115

తసడడ:డ చనతరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:34
లస: పప
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1126 NDX0524819
పపరర: యయచసరర మలర కరరరరనరరవప

94-93/116

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-13-117-7
వయససస:44
లస: పప

1127 NDX2564839
పపరర: ననగ సరయ దసరర మమధసరర
యయచసరర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:4-13-117/7
వయససస:18
లస: ససస స

94-94/1160 1130 NDX0403220
1129 NDX3248499
పపరర: రరణణ దసరర పడసనత శశసత ఏచసరర
పపరర: రమణకలమమరర యచసరర�

తసడడ:డ వనసకట అపపరరవప ఏచసరర
ఇసటట ననస:4-13-117/7
వయససస:18
లస: ససస స
1132 JBV3282191
పపరర: వవసకట అపపరరవప యయచసరర

94-93/119

94-93/121

94-93/124

94-93/127

94-93/130

94-93/133

భరస : రరడయఖ
డడ
ఇసటట ననస:4-13-117-13
వయససస:56
లస: ససస స

94-93/125

1142 NDX0434621
పపరర: రరఘవ కకతస

1145 NDX1165851
పపరర: హరరత కకఛడరర

1148 NDX1163864
పపరర: వమల రరజరసదడ కకచడచరర

94-93/136

1151 AP151010234476
పపరర: భబగఖలకడక కరసరన

94-93/128

1154 NDX0436352
పపరర: బబలరరడడడ ససగన
తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-13
వయససస:48
లస: పప

94-87/1321

1137 AP151010234051
పపరర: లకడకదదవ మసదలపప

94-93/123

94-93/126
1140 JBV1432095
పపరర: ననగరశసరరరవప నడడమమకయల� �

1143 NDX2059351
పపరర: నరరసదడ కలమమర గమగరరలస

94-93/129

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:4-13-117-10
వయససస:43
లస: పప
94-93/131

1146 NDX1434711
పపరర: శవ కలమమరర కకచడచరర

94-93/132

భరస : హకదయ రరజ కకచడచరర
ఇసటట ననస:4-13-117-12
వయససస:67
లస: ససస స
94-93/134

1149 NDX1163856
పపరర: హకదయ రరజ కకచడచరర

94-93/135

తసడడ:డ మరరయమదనసస
ఇసటట ననస:4-13-117-12
వయససస:71
లస: పప
94-93/137

భరస : వనసకటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-13
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/139

1134 NDX2560886
పపరర: గగపస తటటట కకలమ

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:4-13-117-9
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హకదయ రరజ
ఇసటట ననస:4-13-117-12
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజశశకర రరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:4-13-117-13
వయససస:27
లస: ససస స
1153 AP151010234477
పపరర: అనతపపరషమక కరరసరన

1139 AP151010231008
పపరర: వజయభబసయర మసదలపప

94-93/118

భరస : మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:4-13-117-9
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హకదయ రరజ
ఇసటట ననస:4-13-117-12
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసననద
ఇసటట ననస:4-13-117-12
వయససస:33
లస: పప
1150 NDX1808940
పపరర: శక లకడక ససగన

94-93/122

తసడడ:డ జననరర న రరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-10
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-10
వయససస:71
లస: పప
1147 JBV1433226
పపరర: అభలమష మమతతకళస

1136 NDX0403253
పపరర: ససధ రరమశశటట �

1131 JBV1436187
పపరర: పపరష చసదడరరవప యయచసరర

94-93/1574

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప తటటట కకలమ
ఇసటట ననస:4-13-117/8
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:4-13-117-9
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-13-117-9
వయససస:62
లస: పప
1144 NDX0076414
పపరర: జననరరన రరవప కకతస

94-93/120

భరస : అపరపరరవప రరమశశటట �
ఇసటట ననస:4-13-117-9
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడడడ � �
ఇసటట ననస:4-13-117-9
వయససస:62
లస: ససస స
1141 NDX1919465
పపరర: అపరప రరవప రరమశశటట

1133 JBV3282324
పపరర: శకనవరసరరవ యయచసరర

1128 NDX2857555
పపరర: ఏమ పస ఏస దసరర అవననశ
యయచసరర
తసడడ:డ వనసకట అపపరరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:4-13-117/7
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశసననధస
ఇసటట ననస:4-13-117-7B
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-13-117-7B
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమలమఖదదడ � �
ఇసటట ననస:4-13-117-9
వయససస:33
లస: ససస స
1138 JBV3286077
పపరర: ససధఖ రరణణ ఏలలగగటట � �

94-93/117

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:4-13-117-7B
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-13-117-7B
వయససస:47
లస: పప
1135 JBV3286226
పపరర: రరజరరజరససరర మసదలపప � �

94-93/1306

1152 AP151010234475
పపరర: ఉషరరరణణ ససగన

94-93/138

భరస : బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:4-13-117-13
వయససస:46
లస: ససస స
94-93/140

1155 NDX0524850
పపరర: వనసకట శవరరరడడడ కరసరన

94-93/141

తసడడ:డ రరడడమక
ఇసటట ననస:4-13-117-13A
వయససస:45
లస: పప
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94-93/142

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-A
వయససస:31
లస: ససస స

1157 NDX1323021
పపరర: సరసత బటబడ

94-93/143

భరస : వవసకట పపరష చసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:4-13-117-A
వయససస:35
లస: ససస స

1159 NDX1323005
పపరర: పపణఖవత బటబడ

94-93/145

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-117-A
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/148

తసడడ:డ శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-117-A
వయససస:37
లస: పప

94-93/144

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-13-117-A
వయససస:48
లస: ససస స

1160 NDX1380807
పపరర: రవ శసకర బటడ

94-93/146

తసడడ:డ శవనతరరయణ బటడ
ఇసటట ననస:4-13-117A
వయససస:35
లస: పప

1162 NDX1323013
పపరర: వవసకట పపరష చసదడ రరవప బటబడ

1158 NDX1323039
పపరర: ససససలమ బటబడ

1161 NDX1380799
పపరర: ససబబబరరవప బటడ

94-93/147

తలర : శవనతరరయణ బటడ
ఇసటట ననస:4-13-117-A
వయససస:36
లస: పప

1163 NDX1322999
పపరర: శవనతరరయన బటబడ

94-93/149

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:4-13-117-A
వయససస:60
లస: పప
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1164 NDX3108370
పపరర: ననగరశసరమక యరమమసస

94-85/1373

భరస : వనసకటటశసరరర యరమమసస
ఇసటట ననస:4-13-218
వయససస:62
లస: ససస స
1167 NDX2657013
పపరర: శక లత ననగరనవన

94-54/714

94-87/1487

భరస : శకనవరసరరవప కకడడయమల
ఇసటట ననస:4-14-1/2
వయససస:38
లస: ససస స
1176 NDX1435057
పపరర: శక లకడక కకదనరర

తసడడ:డ గమరవరరరడడడ భమమరరడద డ
ఇసటట ననస:4-14-1/A
వయససస:20
లస: పప

94-93/155

94-64/722

94-92/869

1169 NDX0193987
పపరర: లలరద మక� కననతసరరర�

94-93/152

1172 NDX2058866
పపరర: శకనవరస రరవప కడడయమల

94-86/1093

తసడడ:డ జగదదశసర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:4-14-1/2
వయససస:49
లస: పప

1174 NDX1435123
పపరర: కకదరర మమనక

94-93/153

1175 NDX1435313
పపరర: జయ లకడక మమళరపపడడ

94-93/154

భరస : రవ శసకర కలమమర మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:4-14-1-2
వయససస:35
లస: ససస స

94-93/156 1178 NDX1434737
1177 NDX1435172
పపరర: రవ శసకర కలమమర మమళరపపడడ
పపరర: వనసకటటససరరర రరమశశటట

తసడడ:డ రరమమసజనవయమలల మమళరపపడడ
ఇసటట ననస:4-14-1-2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనతయఖ
ఇసటట ననస:4-14-1-2
వయససస:55
లస: పప

1180 NDX3029204
పపరర: వజయ శరసత బబ సదలపరటట

1181 NDX3034592
పపరర: పదనకవత కననతసరన

94-86/1111

భరస : శవ ననగరశసర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:4-14-1B
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:4-14-02
వయససస:50
లస: పప

94-93/151

భరస : కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:4-14-1
వయససస:79
లస: ససస స

1171 NDX2190882
పపరర: లకడక వనసకట మమనక తలల
ర రర

94-87/1519 1183 NDX2577690
1182 NDX3034527
పపరర: శవ ననగరశసర రరవప బబ సదలపరటట
పపరర: వరరసజనవయ ఇసకకలలర

తసడడ:డ వరసజనవయమలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:4-14-1B
వయససస:37
లస: పప

94-56/507

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-14-1-2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-14-1-2
వయససస:44
లస: ససస స
1179 NDX2593887
పపరర: హహమసత రరడడడ భమమరరడడడ

1168 NDX2657062
పపరర: వసశ ననగరనవన

తసడడ:డ శక కకషష తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-14-1-1
వయససస:23
లస: ససస స
94-86/1094

1166 NDX3156247
పపరర: రమణ అబమబరర

తసడడ:డ పపపయఖ అబమబరర
ఇసటట ననస:4/13/696B
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ననగరనవన
ఇసటట ననస: 4-14-1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నగరశసరరరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-14-1/1
వయససస:50
లస: పప
1173 NDX2052587
పపరర: శకదదవ కడడయమల

94-92/868

తసడడ:డ పపపయఖ అబమబరర
ఇసటట ననస:4/13/696B
వయససస:50
లస: పప

భరస : వసశ ననగరనవన
ఇసటట ననస:4-14-1
వయససస:22
లస: ససస స
1170 NDX3064102
పపరర: శక కకషష తలల
ర రర

1165 NDX3216694
పపరర: రమణ అబమబరర

94-93/157

94-87/1488

భరస : శసకర రరవప కననతసరన
ఇసటట ననస:4-14-1/B
వయససస:53
లస: ససస స
94-2/1176

1184 NDX2577716
పపరర: ససధనరరణణ ఇసకకలలర

94-2/1177

భరస : వరరగరబయమ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:4-14-02
వయససస:44
లస: ససస స
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94-57/740

తసడడ:డ వరరసజనవయ
ఇసటట ననస:4-14-2
వయససస:19
లస: ససస స
1188 NDX2933737
పపరర: మహహధర పపరరచరర

94-87/1520

94-86/1122

94-95/776

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:4-14-3
వయససస:19
లస: ససస స
94-87/1559

తసడడ:డ శశషయఖ లసగరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-4
వయససస:44
లస: పప
1200 NDX2774750
పపరర: మనక చటటట

94-93/1599

94-86/1129

94-86/1195

తలర : శవ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-14-5/3/A
వయససస:58
లస: ససస స

1195 NDX0403279
పపరర: శవకకటటశసరర కటటటబబ యన
కటటటబబ యన
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-14-3-2
వయససస:38
లస: ససస స

94-93/158

1198 NDX2589760
పపరర: మనక చటటట

94-64/723

1201 NDX3110228
పపరర: రతతరరడడడ గరడద

1204 NDX3111150
పపరర: వసశ వరరన రరడడడ గరడద

1207 NDX3089943
పపరర: అనసరరధ గరడద

94-87/1573

1210 NDX2820900
పపరర: సరయ రమఖ బటటట ల

1213 NDX2647048
పపరర: వనసకట నరరశ మసదనల
తసడడ:డ గగవసద రరవప మసదనల
ఇసటట ననస:4-14-9
వయససస:34
లస: పప

1190 NDX2587327
పపరర: ఇసకకలలర ససపసడయ ఇసకకలలర

94-93/1313

తసడడ:డ వరరసజనవయ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:4-14-2
వయససస:18
లస: ససస స
1193 NDX2563096
పపరర: శక లకడక చమట

94-95/775

1196 NDX2560860
పపరర: గరయతడ కతదస బబ ఈనన

94-97/730

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కతదస బబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-14-3/2
వయససస:19
లస: ససస స
1199 NDX2774776
పపరర: ససమమమమజజఖమ చటటట

94-93/1598

భరస : బడహకయఖ చటటట
ఇసటట ననస:4-14-5
వయససస:64
లస: ససస స
94-75/1303

1202 NDX3111986
పపరర: వషష
ష వరర న గరడద

94-86/1128

తసడడ:డ రతతరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:41
లస: పప
94-86/1130

1205 NDX3196599
పపరర: వనథనరరదద రరడడడమఅల

94-86/1131

భరస : వసశ వరర న రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:22
లస: ససస స
94-87/1571

1208 NDX3183423
పపరర: వనథనరరదద రరడడడమఅల

94-87/1572

Deleted

భరస : వసశ వరర న రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:22
లస: ససస స
94-86/1132

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:4-14-5/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-56/741

94-86/1113

తసడడ:డ అపపరరవప చమట
ఇసటట ననస:4-14-3
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రతతరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర దబబబర
ఇసటట ననస:4-14-5/2
వయససస:27
లస: ససస స
1212 NDX2993194
పపరర: అరరణ కరసరణణ

భరస : శకనవరస రరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:4-14-3
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమగగపరలరరడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:32
లస: పప

భరస : వవనసమమధవరరదద చనగసటట
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:37
లస: ససస స
1209 NDX3120961
పపరర: వరలకడక దబబబర

94-93/1593

తసడడ:డ హనసమరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:68
లస: పప

భరస : వషష
ష వరరనరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:4-14-5/1A
వయససస:37
లస: ససస స
1206 NDX3250255
పపరర: పడవణ చనగసటట

1192 NDX2858108
పపరర: తషలశ దసరర నలర గగరర

తసడడ:డ వరయఖ చటటట
ఇసటట ననస:4-14-5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చటటట
ఇసటట ననస:4-14-5
వయససస:19
లస: ససస స
1203 NDX3144136
పపరర: వజయలకడక గరడద

94-87/1521

Deleted

Deleted

1197 NDX2929180
పపరర: నరసససహరరవప లసగరశశటట

1189 NDX3191400
పపరర: పడణణత బబబమ పపరరచరర

1187 NDX2884328
పపరర: ససపసడయ ఇసకకలలర

తసడడ:డ వరరసజనవయ
ఇసటట ననస:4-14-2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:4-14-2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ రరజ
ఇసటట ననస:4-14-3
వయససస:49
లస: పప
1194 NDX2560993
పపరర: పవన నలర గగరర

94-86/1112

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:4-14-2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:4-14-2
వయససస:22
లస: పప
1191 NDX2749802
పపరర: ననగరశసర రరవప గగపసదదశ

1186 NDX3199965
పపరర: పడణణత బబబమ పపరరచరర

1211 NDX2997286
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసరణణ

94-55/814

తసడడ:డ శవ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-14-5/3/A
వయససస:20
లస: పప
94-2/1181

1214 NDX2825750
పపరర: ఏసపచకల సయఖద

94-86/1095

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:4-14-10
వయససస:19
లస: పప
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1215 NDX1525551
పపరర: సరయరరస పడసరద పగరడడ

94-93/159

తసడడ:డ చసదడస పగరడడ
ఇసటట ననస:4-14-10
వయససస:25
లస: పప
1218 NDX2602712
పపరర: ననగ లకడక గమసడడ

94-95/768

94-56/740

94-87/1643

94-93/161

94-87/10

94-93/164

94-93/167

భరస : దసరరర రరడకడ
ఇసటట ననస:4-14-26-A
వయససస:34
లస: ససస స

94-87/8

1231 NDX2461135
పపరర: కలమఖణణ కకనడద

1223 NDX2275998
పపరర: నరజ వరణణ వసగ

94-87/9

1226 NDX0524033
పపరర: అనతస తరరమలరరవప�

94-93/160

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ�
ఇసటట ననస:4-14-14-14
వయససస:43
లస: పప
94-93/162

1229 NDX1648189
పపరర: రవశసకర రరడడడ వసగ

94-93/163

తసడడ:డ సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:4-14-14-A-1
వయససస:60
లస: పప
94-87/11

1234 NDX1668260
పపరర: పరవన కలమమరర కకరకపరటట

94-93/165

1232 NDX2461101
పపరర: బబల కకషష చటట
ట

94-87/12

1237 NDX1668237
పపరర: శకనవరస కకరకపరటట

94-57/967

1240 NDX3072873
పపరర: లమజజరస బబబమ లస

94-93/168

1243 NDX2560548
పపరర: సరయ ససదదప ఏడస
ర రర
తసడడ:డ రసబబబమ ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:4-14-28
వయససస:21
లస: పప

94-93/166

1238 NDX0523365
పపరర: రవసదడ రరడడడ దసడడ

94-86/486

తసడడ:డ శవర రరడడ దసడడ
ఇసటట ననస:4-14-22
వయససస:34
లస: పప
94-87/1552

తసడడ:డ ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:4-14-24
వయససస:70
లస: పప
94-93/170

1235 NDX1637315
పపరర: శక లకడక బబచసరన
భరస : ఉమమమహహశసర రరవప బబచసరన
ఇసటట ననస:4-14-21
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:4-14-21
వయససస:50
లస: పప

భరస : గటటట బబబమరరవప
ఇసటట ననస:4-14-22/A
వయససస:51
లస: ససస స
1242 NDX1338425
పపరర: పడమల యరరకదద స

1228 NDX1648221
పపరర: సతష రరడడడ వసగ

94-87/7

భరస : రవ శసకర రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:4-14-10/A/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:4-14-21
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:4-14-21
వయససస:25
లస: పప
1239 NDX3108719
పపరర: గటటట భవన దదవ

1225 NDX2429140
పపరర: చరసజవ రరడడడ కరరసరన

1220 NDX2429157
పపరర: అరరణ కరరసరన

భరస : బబల కకషష చటట
ట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చటట
ట
ఇసటట ననస:4-14-20 FLAT NO:302 SRINIVA ఇసటట ననస:4-14-20 FLAT NO:302 SRINIVA
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప చమట
ఇసటట ననస:4-14-21
వయససస:26
లస: ససస స
1236 NDX1668195
పపరర: చడచతనఖ కకరకపరటట

94-61/1157

తసడడ:డ రవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-14-A-1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమమలల సససగసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-20
వయససస:35
లస: పప
1233 NDX1668468
పపరర: సరయ ససధ చమట

1222 NDX2810216
పపరర: శకనవరసరరవప చటటటపప డ లల

94-93/1310

తసడడ:డ చరసజవ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-14-10/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-14-10/A, 1288
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-14-A-1
వయససస:32
లస: ససస స
1230 NDX1137272
పపరర: కరశ వశసననథ సససగసశశటట

94-95/969

తసడడ:డ పపద కరశయఖ చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:4-14-10/A/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-14-10/A/1
వయససస:19
లస: ససస స
1227 NDX1648205
పపరర: గరయతడ వసగ

1219 NDX2857415
పపరర: నససమ కవలలరర

1217 NDX2602654
పపరర: అపప రరవప గమసడడ

తసడడ:డ చనతరరవప గమసడడ
ఇసటట ననస:4-14-10/3
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసర మహమకద కవలలరర
ఇసటట ననస:4-14-10/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అకలయలల చలలర న
ఇసటట ననస:4-14-10/A/1
వయససస:52
లస: పప
1224 NDX2884294
పపరర: కవఖ బతన

94-85/1227

తసడడ:డ అపప రరవప గమసడడ
ఇసటట ననస:4-14-10/3
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అపపరరవప గమసడడ
ఇసటట ననస:4-14-10/3
వయససస:38
లస: ససస స
1221 JBV2860799
పపరర: జననరరన చలలర న

1216 NDX2620961
పపరర: అఖల గమసడడ

1241 NDX1667999
పపరర: రజత బలలససపరటట

94-93/169

భరస : యమగసధర బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-14-24
వయససస:26
లస: ససస స
94-95/774

1244 NDX1668419
పపరర: పరవన చనగసటట

94-93/171

భరస : హరరశ రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:4-14-29
వయససస:31
లస: ససస స
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94-87/1553

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:4-14-30
వయససస:41
లస: ససస స

94-93/173

భరస : జయసతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:4-14-32
వయససస:61
లస: ససస స
1251 NDX2539054
పపరర: అఖల సరయ కలమమర గమసడ

94-86/1

94-79/690

94-93/1595

94-86/1125

94-87/929

94-87/932

తసడడ:డ వవసకట సరసమ
ఇసటట ననస:4-14-38-5
వయససస:52
లస: పప

94-89/765

1261 NDX2275675
పపరర: శవరరడడడ చటటటపప

1264 NDX1741058
పపరర: లకడక కకలమర

1267 JBV3264462
పపరర: శవమక మమనగరల

94-87/14

1270 NDX2296556
పపరర: ససరరఖ చసదడ చసతల

94-87/1557

1273 NDX2597714
పపరర: లకకణరరవప నసతలపత
తసడడ:డ వరయఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:4-14-39
వయససస:39
లస: పప

94-93/175

1253 NDX2905222
పపరర: వనసకట శవ ్ర్సబబబమ గమసడ

94-86/1123

1256 NDX2949543
పపరర: కకమల కకమకశశటట

94-93/1594

1259 NDX2819001
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప గమసడ

94-86/1124

తసడడ:డ ససబబరరయమడడ గమసడ
ఇసటట ననస:4-14-35
వయససస:62
లస: పప
94-87/13

94-86/1126
1262 NDX2975951
పపరర: ననగ శవకలమమర రరడడ మమనగరల

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-35/A
వయససస:38
లస: పప
94-87/930

1265 NDX1740712
పపరర: హహమసత కకలమర

94-87/931

తసడడ:డ గమరర మమరరస కకలమర
ఇసటట ననస:4-14-35/A
వయససస:25
లస: పప
94-93/176

1268 JBV3264454
పపరర: శవ శసకర రరడడడ మమనగరల

94-93/177

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-35-B
వయససస:67
లస: పప
94-87/15

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:4-14-38/5
వయససస:24
లస: పప
94-93/179

1250 NDX2536746
పపరర: ససమలత ససకర

తసడడ:డ సససససదదడ చటటటబబబమ కకమకశశటట
ఇసటట ననస:4-14-34/B
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-35B
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:4-14-38/5
వయససస:21
లస: ససస స
1272 NDX1325216
పపరర: సకనవరసరరఒ చసతల

1258 NDX2822815
పపరర: పడహలమఖ కకమకశశటట

తలర : పదకజ గరజల
ఇసటట ననస:4-14-30
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గమసడ
ఇసటట ననస:4-14-33,
వయససస:32
లస: పప

భరస : గమరరమమరరస కకలమర
ఇసటట ననస:4-14-35/A
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరసరసమ కకలమర
ఇసటట ననస:4-14-35/A
వయససస:54
లస: పప
1269 NDX2296564
పపరర: వనననతల చసతల

94-87/1556

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరడడడ చటటటపప
ఇసటట ననస:4-14-35/0
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గమరరమమరరస కకలమర
ఇసటట ననస:4-14-35/A
వయససస:26
లస: ససస స
1266 NDX1897232
పపరర: గమరరమమరరస కకలమర

1255 NDX2587020
పపరర: నవసథ కకమకశశటట

94-87/1555

Deleted

తసడడ:డ సససససదదడ చటటట బబబమ కకమకశశటట
ఇసటట ననస:4-14-34/B,1/3 LINE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప గమసడ
ఇసటట ననస:4-14-35
వయససస:58
లస: ససస స
1263 NDX1740852
పపరర: గమరర పరవన కకలమర

1252 NDX3028768
పపరర: వసశ కకషష గమసడన

1247 NDX3062767
పపరర: రరజ రరజరశసరర గరజల

భరస : హరర బబబమ ససకర
ఇసటట ననస:4-14-32
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సససససదదడ చటట బబబమ కకమకశశటట
ఇసటట ననస:4-14-34/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సససససదదడ చటటట బబబమ కకమకశశటట
ఇసటట ననస:4-14-34/B
వయససస:22
లస: పప
1260 NDX2922839
పపరర: రరమలకడక గమసడ

94-93/174

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:4-14-33
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-14-34
వయససస:57
లస: పప
1257 NDX2856623
పపరర: నవసత కకమకశశటట

1249 NDX2535854
పపరర: భరత కలమమర ససకర
తసడడ:డ హరర బబబమ ససకర
ఇసటట ననస:4-14-32
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసడ
ఇసటట ననస:4-14-33
వయససస:22
లస: పప
1254 NDX3171345
పపరర: రసగరరరవప బబలరస కకసడ

94-87/1554

Deleted

భసధసవప: అనసరరధ చలర
ఇసటట ననస:4-14-30
వయససస:48
లస: పప
1248 JBV3261948
పపరర: వససత� కటబట�

1246 NDX3071016
పపరర: అనసరరద చలర

1271 NDX1325224
పపరర: రమమదదవ చసతలమ

94-93/178

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:4-14-38-5
వయససస:45
లస: ససస స
94-89/766

1274 NDX3031036
పపరర: జజఖత ఘసటబ

94-87/1558

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:4-14-39 PLOTNO G1
వయససస:31
లస: ససస స
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1275 NDX2564433
పపరర: గగతమ సపమఖ మమడడశశటట

94-86/971

తసడడ:డ రమణ కలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-14-40/2
వయససస:19
లస: ససస స
1278 NDX2868651
పపరర: చన మమలకకసడయఖ పప తసశశటట

1276 NDX2564458
పపరర: గగతస సపమమ ఠ మమడడశశటట

తసడడ:డ రమణ కలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-14-40/2
వయససస:19
లస: పప
94-87/1565

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ పప తసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-45
వయససస:49
లస: పప
1281 NDX1650515
పపరర: పతసజల పవన కలమమర దదవ

94-93/180

తసడడ:డ రరమకకషషమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:4-14-47
వయససస:28
లస: పప

1279 NDX2868321
పపరర: లకడక అనకశర పప తసశశటట

94-93/1319

తసడడ:డ నరరకణ రరవప గమసట
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:19
లస: ససస స
1290 NDX1434778
పపరర: శకదదవ మసచనల
భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-14-48A
వయససస:43
లస: ససస స
1293 NDX2620151
పపరర: కకషష కలమమరర తయ

94-93/1321

1282 NDX2861631
పపరర: వరసజనవయమలల శసక

1283 NDX2862019
పపరర: శకలతన నవలకలడడత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-14-53
వయససస:18
లస: ససస స
1299 NDX2817112
పపరర: సతడస నపలర ఈశసర యశససత

94-86/1133

తసడడ:డ నసరగమత షపక
ఇసటట ననస:4-14-58-1
వయససస:45
లస: పప

94-87/1570

1286 NDX1749516
పపరర: చనత బససవ రరడడ తగమరర
తసడడ:డ కలటటసబ రరడడడ తగమరర
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:56
లస: పప

1288 NDX2857837
పపరర: జయశక కసదసకలరర

1289 NDX2857811
పపరర: వవణమగగపరల కసదసకలరర

94-93/1596

1294 SQX2102572
పపరర: మలర శసరర తయ

1297 NDX1694000
పపరర: వసశ కకషష సససగ కతడ

1300 NDX1749524
పపరర: వరససత మమదదనవన

1303 AP151010201003
పపరర: వజయభబసయర రరడడడ అటర
తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:4-14-58/1,FNO:102
వయససస:60
లస: పప

94-93/181

94-93/1597

తసడడ:డ గమరరబబడహకచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:18
లస: పప
94-93/183

1292 NDX2564896
పపరర: రగశయఖ తయ

94-93/1320

భసధసవప: పడదదప తయ
ఇసటట ననస:4-14-50
వయససస:61
లస: పప
95-4/946

1295 NDX2682656
పపరర: భమవనవశసరర దదవ వసదనపప

94-55/702

తసడడ:డ గమరవయఖ వసదనపప
ఇసటట ననస:4-14-51
వయససస:19
లస: ససస స
94-93/184

1298 NDX2560191
పపరర: గగపస ననథ ఉలగసటట

94-95/779

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష ఉలగసటట
ఇసటట ననస:4-14-55
వయససస:20
లస: పప
94-93/185

తసడడ:డ జయ రరజ మమదదనవన
ఇసటట ననస:4-14-58-1
వయససస:24
లస: ససస స
94-93/187

94-87/1568

భరస : వనసకటటశసరర రరవప వపలలసగమలమ
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:48
లస: ససస స

1291 NDX2151264
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర ల

94-89/767

భరస : వనసకయఖ లమతద నవలకలడడత
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస సససగ కతడ
ఇసటట ననస:4-14-54
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతడస నపలర మలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:4-14-56/1
వయససస:21
లస: పప
1302 NDX1805573
పపరర: హహసపసన యమదసలర

94-87/1567

భసధసవప: రగశయఖ తయ
ఇసటట ననస:4-14-50
వయససస:54
లస: ససస స
94-65/1026

1280 NDX2590909
పపరర: ననగ శవ గసగర భవన చటటకకన
భరస : వరకజ చటటకకన
ఇసటట ననస:4-14-45
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:4-14-49
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడదదప తయ
ఇసటట ననస:4-14-50
వయససస:26
లస: ససస స
1296 NDX3094109
పపరర: హరరరత గడదడ

94-87/1566

తసడడ:డ గమరరబబడహకచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:18
లస: ససస స
94-93/182

94-135/484

తసడడ:డ ధనశశకర
ఇసటట ననస:4-14-42
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమల దదవ శసక
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వపలలసగమలమ
ఇసటట ననస:4-14-48
వయససస:54
లస: పప

1277 NDX2579514
పపరర: పడసనత కలమమర డక

తసడడ:డ చనత మమలకకసడయఖ పప ఠసపత
ఇసటట ననస:4-14-45
వయససస:19
లస: ససస స

94-87/1569 1285 NDX2862068
1284 NDX2861995
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వపలలసగమలమ
పపరర: దదవక వపలలసగమలమ

1287 NDX2695401
పపరర: షరగన రతత పసడయ గమసట

94-95/778

1301 NDX1910760
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-93/186

తసడడ:డ యమదసలర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:4-14-58-1
వయససస:26
లస: పప
94-64/25

1304 NDX2567634
పపరర: రరజ రరజరశసరర మమడడశశటట

94-86/972

భరస : కకషష చడచతనఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-14-62
వయససస:20
లస: ససస స
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1305 NDX1434869
పపరర: ననగ అసజల మమడడశశటట
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94-93/188

భరస : కర వనసకట కకశశర కలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-14-62
వయససస:30
లస: ససస స
1308 NDX2516789
పపరర: వవణమ ససదనకర తషమకల

94-86/2

94-93/191

తసడడ:డ బబ షయఖ కకమటట
ఇసటట ననస:4-14-64
వయససస:69
లస: పప

94-87/1574

1312 NDX2515500
పపరర: రరధదక తషమకల

94-93/194

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ�
ఇసటట ననస:4-14-67
వయససస:29
లస: పప

1315 NDX2560837
పపరర: ననగలకడక వసగ

94-93/192

94-95/782

భరస : కకషష చసటట
ఇసటట ననస:4-14-67/1
వయససస:67
లస: ససస స

1318 NDX2561389
పపరర: మలర శసరర చసటట

94-95/780

94-54/608

భరస : రసబబబమ శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-14-68
వయససస:67
లస: ససస స

1321 NDX3118056
పపరర: చసదడ శశఖర యమపరరరర

94-95/783

94-93/196

1326 NDX3191814
పపరర: వనసకట శవ సరయ రరస పపదద నవన

94-96/620

1324 NDX2888360
పపరర: నరకల వవమమరర

94-87/1575

తసడడ:డ కలమమర సరసమ పపదద నవన
ఇసటట ననస:4-14-69
వయససస:18
లస: పప

94-86/1134

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-70
వయససస:18
లస: ససస స

1330 NDX2859262
పపరర: అనసరరధ లసగరశశటట

94-86/1136

1333 NDX1338458
పపరర: ససరరష తనడడబబ యన
తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:4-14-74
వయససస:35
లస: పప

1319 NDX1003847
పపరర: సతనఖదదవ వజజడల

94-54/607

1322 NDX1650531
పపరర: సపతహలత గరరతపపడడ

94-93/195

1325 NDX2822567
పపరర: రసబబబమ శకసగరరపరటట

94-86/1135

1328 NDX2971646
పపరర: వనసకట ససబబమక మదసగమల

94-86/1137

భరస : సరసబ రరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:4-14-69/1
వయససస:68
లస: ససస స
94-93/1600

భరస : నరసససహరరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-70
వయససస:44
లస: ససస స
94-86/3

94-95/781
1316 NDX2564789
పపరర: సరయ కలమమర రరడడ అనతపపరరడడడ

తసడడ:డ నగరశసరరరవప శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-14-68 FNo S2 Yarrakula
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-69/1
వయససస:76
లస: పప
94-86/1138

94-93/193

భరస : శరఖమ సససదర రరవప శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-14-68-1
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రసబబబమ శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-14-68 flatno S2
వయససస:45
లస: ససస స
1327 NDX2977007
పపరర: సరసబ రరడడడ మదసగమల

1313 NDX1411917
పపరర: వశస చడచతనఖ తషళమలర

భరస : సపచదసలలరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:4-14-68
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ యమపరరరర
ఇసటట ననస:4-14-68/1
వయససస:39
లస: పప

1323 NDX1650523
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప
శకసగరరపరటట
తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:4-14-68-1
వయససస:56
లస: పప

94-92/22

తసడడ:డ వరక రరడడడ అనతపప రరడడ
ఇసటట ననస:4-14-67
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:4-14-67/1
వయససస:48
లస: ససస స

1320 NDX1004092
పపరర: జయపడద గరదడ

1310 NDX2482974
పపరర: హరర

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల తషళమలర
ఇసటట ననస:4-14-64-C
వయససస:26
లస: పప

భరస : అమరననథ రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:4-14-67
వయససస:25
లస: ససస స

1317 NDX2564755
పపరర: మణణకఖమక చసటట

94-93/190

తసడడ:డ వవణమ ససధనకర తషమకల
ఇసటట ననస:4-14-64
వయససస:20
లస: పప

భరస : వవణమ ససదనకర తషమకల
ఇసటట ననస:4-14-64
వయససస:43
లస: ససస స

1314 NDX0523977
పపరర: ఎనడదద సరయ ససధదర రరడడ �

భరస : అసకమకరరవప ఉపసపరటర
ఇసటట ననస:4-14-71
వయససస:29
లస: ససస స

1309 NDX3040797
పపరర: వనసకట మమనక ఖతటటబబ ఈనన

1307 NDX1932632
పపరర: బబసయరర చనరర శవలసక

తసడడ:డ ననగకకటటశసరరరవప శవలసక
ఇసటట ననస:4-14-63
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఖతటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-14-64
వయససస:20
లస: ససస స

1311 NDX2530103
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకమటట

1332 NDX2435782
పపరర: ససధ రరణణ ఉపసరటర

94-93/189

తసడడ:డ శసకర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-14-62
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమరహరర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:4-14-64
వయససస:49
లస: పప

1329 NDX2891950
పపరర: యమమన లసగరశశటట

1306 NDX1749532
పపరర: వ ఆర కర కలమమర మమడడశశటట

1331 NDX2859361
పపరర: పపషరపసజల లసగరశశటట

94-93/1601

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-70
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/197

1334 NDX2553543
పపరర: మమమలమ తడవవణణ

94-86/973

భరస : పవన కలమమర మమటట ల
ఇసటట ననస:4-14-75
వయససస:21
లస: ససస స

Page 203 of 353

1335 NDX3034337
పపరర: తడవవణణ మమమలమ
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94-87/1576

భరస : పవనకలమమర మమటట ల
ఇసటట ననస:4-14-75
వయససస:22
లస: ససస స
1338 NDX2444305
పపరర: రరసబబబమ వపపరర

94-168/8

94-233/1120

94-86/1140

94-84/910

94-87/1578

94-86/1142

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:4-14-86
వయససస:19
లస: పప
1356 NDX2296580
పపరర: ససదదప ససపత

94-87/18

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-86-9
వయససస:30
లస: పప

94-86/1141

1351 NDX2482651
పపరర: శకకరసత జమమకల

94-93/201

1346 NDX2847903
పపరర: ససత మహ లకడక జమమకల

94-86/975

1349 NDX2569937
పపరర: రమదదవ పలలకలరర

94-93/199

1355 NDX2296572
పపరర: ననగ లకడక ససపత

94-87/16

94-93/200

94-87/17

భరస : మమతస యఖ ససపత
ఇసటట ననస:4-14-86/2
వయససస:41
లస: ససస స
94-89/769

1358 NDX2587061
పపరర: దసరర భవన యసపరరల

94-89/770

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:4-14-86/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-95/2

1361 NDX2429132
పపరర: మమనస లకడక మకణనళన గరరక

94-87/19

తసడడ:డ వనసకట వజయకలమమర గరరక
ఇసటట ననస:4-14-86/9
వయససస:23
లస: ససస స

94-87/1579 1364 NDX3094711
1363 NDX2817526
పపరర: ఉదయ వనసకట రరహహల ఓగరరరల
పపరర: వనసకట కకషషయఖ గమడస
ర రర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:4-14-87
వయససస:18
లస: పప

94-87/1577

94-86/976

1352 NDX1411958
పపరర: శశషమక మమరగగనడ

1354 NDX2483212
పపరర: కనక ససబడహకణఖస పప తషమ రర

1360 NDX2521706
పపరర: జజఖత యసపరరల

94-86/6

భరస : ఏడడకకసడలల పలలకలరర
ఇసటట ననస:4-14-84
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ మమరగగనడ
ఇసటట ననస:4-14-85-1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసరరజ యసపరరల
ఇసటట ననస:4-14-86/2
వయససస:22
లస: ససస స
94-93/202

1343 NDX2435758
పపరర: ధనససజయ రరడడడ యరరశ

తలర : శవనగవనసకట మహలకడక జమమకల
ఇసటట ననస:4-14-85
వయససస:25
లస: పప

1357 NDX2587277
పపరర: జజఖత యసపరరల

94-86/1139

భరస : అపప రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:4-14-82/B
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:4-14-86/2
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: గగపసరరజ
ఇసటట ననస:4-14-86/2
వయససస:20
లస: ససస స
1362 NDX1805607
పపరర: రరయప రరడడడ దదశరరడడడ

1348 NDX2590321
పపరర: పలలకలరర ఏడడకకసడలల

1340 NDX3050432
పపరర: ససబబ రరవప మకరయ

తసడడ:డ గరల రరడడడ యరరశ
ఇసటట ననస:4-14-82/A
వయససస:38
లస: పప

తలర : ఓసకరరమక పప తష
స రర
ఇసటట ననస:4-14-86
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమతస యఖ ససపత
ఇసటట ననస:4-14-86/2
వయససస:22
లస: పప
1359 NDX2515492
పపరర: దసరర భవన యసపరరల

94-86/5

తసడడ:డ పలలకలరర గగపరలస
ఇసటట ననస:4-14-84
వయససస:46
లస: పప

భరస : య ద
ఇసటట ననస:4-14-84/3
వయససస:49
లస: ససస స
1353 NDX2973519
పపరర: గగపస కకషష గగనసగమసటర

1342 NDX2435766
పపరర: అరరణన యరరశ

1345 NDX3103637
పపరర: మమత ఉసగమటటరర

94-86/974

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మకరయ
ఇసటట ననస:4-14-81
వయససస:48
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ ఉసగమటటరర
ఇసటట ననస:4-14-82/B
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పలలకలరర ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-14-84
వయససస:23
లస: ససస స
1350 NDX3150356
పపరర: డ ట

94-93/198

భరస : ధనససజయ రరడడడ యరరశ
ఇసటట ననస:4-14-82/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉసగమటటరర
ఇసటట ననస:4-14-82/B
వయససస:38
లస: పప
1347 NDX2568129
పపరర: పడసనత పలలకలరర

1339 NDX1749540
పపరర: లకడక సరవతడ సతడస నపలర

1337 NDX2614675
పపరర: హసస వరహహన బమరళళ

తసడడ:డ కలమమరసరసమ బమరళళ
ఇసటట ననస:4-14-76/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:4-14-78-1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రగహహత మసచన
ఇసటట ననస:4-14-81 A
వయససస:36
లస: ససస స
1344 NDX3108024
పపరర: లకడక ననరరయణ ఉసగమటటరర

94-86/4

భరస : రరమ మహన రరవప గసజ
ఇసటట ననస:4-14-76
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:4-14-78
వయససస:41
లస: పప
1341 NDX2960359
పపరర: వససత మసచన

1336 NDX2509032
పపరర: రరమ దదవ గసజ

94-87/1580

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:4-14-90/20
వయససస:71
లస: పప
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పపరర: వశ గమడస
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94-87/1581

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:4-14-90/20
వయససస:41
లస: పప
1368 NDX3287190
పపరర: మహహశసరర కకతస

94-83/712

94-93/1602

94-93/205

94-87/1584

94-86/1146

భసధసవప: అనల కలమమర తతట
ఇసటట ననస:4-14-98
వయససస:51
లస: ససస స
1383 NDX2483253
పపరర: వనసకట ననరరయణ మమపరపళర

94-87/20

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమపరపళర
ఇసటట ననస:4-14-104
వయససస:43
లస: పప
1386 NDX2565166
పపరర: వనసకటటష చససడసరర

1372 NDX2948529
పపరర: ఓసకరరస వనసపటట

1375 NDX2865004
పపరర: ససభబషసణ ఆరరధసఖల

1378 NDX2574093
పపరర: చటటటమక మమదదసశశటట

94-86/1144

తసడడ:డ పడసరద రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:4-14-110/A
వయససస:27
లస: పప

1370 NDX2869063
పపరర: హరరక తనడదపలర

94-86/1143

1373 NDX2823094
పపరర: పసడయసకర మసచ

94-87/1583

భరస : శకనవరస రరవప మసచ
ఇసటట ననస:4-14-92/A
వయససస:25
లస: ససస స
94-86/1145

1376 NDX3257474
పపరర: శకనవరస రరవప మమదదసశశటట

94-86/1201

తసడడ:డ ససడడ బబబమ మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-96
వయససస:32
లస: పప
94-93/1322

1379 NDX2573863
పపరర: కకరణ మమదదసశశటట

94-93/1323

భరస : సపచదసబబబమ మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-96
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదసబబబమ మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-96
వయససస:28
లస: పప

94-93/1324
1381 NDX2568657
పపరర: నలమ ససమ వరససత
దదవనబబ యన
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:4-14-99/1
వయససస:20
లస: ససస స

1382 NDX2570075
పపరర: మమత దదవనబబ యన

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:4-14-99/1
వయససస:18
లస: ససస స

1384 NDX3155470
పపరర: శరరష కరసరణణ

1385 NDX2992105
పపరర: రరతష రరణణ అననతస

94-86/1096

భరస : శసతతష కలమమర కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-14-108
వయససస:36
లస: ససస స
94-93/1311

94-93/203

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:4-14-91
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబమ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:4-14-96
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: అనల కలమమర తయ
ఇసటట ననస:4-14-96
వయససస:26
లస: ససస స
1380 NDX3156585
పపరర: కకటటశసరమక తతట

94-86/1208

తసడడ:డ కకటయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:4-14-92 A
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరసబబబమ మసచ
ఇసటట ననస:4-14-92/A
వయససస:38
లస: ససస స
1377 NDX3057635
పపరర: బసదస భబరర వ గమడడ

1369 NDX3287372
పపరర: తషలసస కకతస

1367 JBV1430065
పపరర: శకనవరసరరవప� నసదస�

తసడడ:డ వనసకటనరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:4-14-90-20
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:4-14-90/20/A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-14-92
వయససస:26
లస: ససస స
1374 NDX2415743
పపరర: లకడక పదనకవత మసచ

94-87/1582

భరస : వశ
ఇసటట ననస:4-14-90/20
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:4-14-90/20/A
వయససస:20
లస: ససస స
1371 NDX2855716
పపరర: గరయతడ మసచన

1366 NDX3104486
పపరర: శరకవణణ గమడసలలరర

1387 NDX3129228
పపరర: వనచషషవ జకకయరరడడడ

94-93/1325

94-65/1024

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-14-109
వయససస:22
లస: ససస స
94-87/1489

1388 NDX1510057
పపరర: అశసన కలమమరర జకకయరరడడ

94-93/206

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద రరడడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-112/2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట వర పడసరద రరడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-112-2
వయససస:51
లస: ససస స

94-93/208

1391 NDX2857241
పపరర: మరస అచచయమక

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద రరడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-112-2
వయససస:25
లస: పప

1390 NDX1510040
పపరర: వనసకట వర పడసరద రరడడ
జకకయరరడడడ
తసడడ:డ కకటటరరడడడ జకకయరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-112-2
వయససస:52
లస: పప

1392 NDX2922904
పపరర: నరస రరడడడ మరస

1393 NDX1650556
పపరర: ఫరరద వల షపక

94-93/209

1389 NDX1510065
పపరర: రగహహత జకకయరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:4-14-112/6
వయససస:68
లస: పప

94-93/207

94-87/1490

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:4-14-123
వయససస:26
లస: పప

94-93/1582

భరస : నరస రరడడడ అచచయమక
ఇసటట ననస:4-14-112/4
వయససస:60
లస: ససస స
1394 NDX3058575
పపరర: లలచఅలమ దదపసక

94-64/898

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:4-14-124
వయససస:20
లస: ససస స
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94-86/1098

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:4-14-124
వయససస:19
లస: ససస స
1398 NDX0403287
పపరర: బబజబ షపక

94-93/211

94-93/214

94-87/24

94-87/27

94-87/30

94-87/33

94-87/36

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:64
లస: పప

1408 NDX2114452
పపరర: పదకజ మమపరపల

1411 NDX1239235
పపరర: ఖమసససబ షపక

1414 NDX1239243
పపరర: ఆజజద షపక

1417 AP151010225110
పపరర: పడభమదనసస కరకలమమనస

94-87/39

1420 AP151010225135
పపరర: రతస యఖ కరకలమమనస

94-87/28

1423 NDX0641084
పపరర: శశషయఖ కమక
తసడడ:డ కమక కమక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:70
లస: పప

1403 NDX1457051
పపరర: ససరరష బరస

94-87/23

1406 NDX1826850
పపరర: పడమల రరణణ ననరరశశటట

94-87/26

1409 NDX0654533
పపరర: ససషరక రరడడ తనళళ

94-87/29

భరస : నరరసరరడడడ తలమర
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/31

1412 AP151010225108
పపరర: రరణణ కరకలమమనస

94-87/32

భరస : పడభమదనసస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:52
లస: ససస స
94-87/34

1415 NDX0180190
పపరర: వనసకట రమమష కళళఖణస

94-87/35

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:37
లస: పప
94-87/37

1418 NDX1547225
పపరర: రరజశశఖర బసడనరర

94-87/38

తసడడ:డ శరసతయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:52
లస: పప
94-87/40

తసడడ:డ దననయయలల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:57
లస: పప
94-87/42

94-93/213

తలర : కకటటశసర రరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చదచ రరడకడ బరస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:52
లస: పప
1422 NDX1607474
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-87/25

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కమక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:40
లస: పప
1419 NDX1326974
పపరర: వవసకట రరడకడ బబరస

1405 NDX0526186
పపరర: లలమ ఝమనస రరణణ కమమక

1400 NDX0670166
పపరర: మరరవల షపక

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మలర యఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:63
లస: ససస స
1416 NDX0595801
పపరర: వనసకటరరవప కమక

94-87/22

భరస : రమమశ నలర మల
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వవసకట రరడకడ బరస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:47
లస: ససస స
1413 NDX2131167
పపరర: తషలసస దదవరశశటట

1402 NDX2194827
పపరర: మమఘ చసదన కరలలవ

94-93/210

భరస : జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:4-14-125
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప కమక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:40
లస: ససస స
1410 NDX1326990
పపరర: వరర లకకక బరస

94-93/212

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలలవ
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:28
లస: ససస స
1407 NDX2044428
పపరర: శరరష పపరస

1399 NDX0403295
పపరర: ఆషరబ షపక

1397 NDX0725762
పపరర: జజన సరహహబ

తసడడ:డ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:4-14-124
వయససస:35
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:4-14-125
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నబసరహహబ
ఇసటట ననస:4-14-126
వయససస:43
లస: ససస స
1404 NDX2131290
పపరర: రరషక షపక

94-87/21

భరస : మలర కరరరరన రరవప తమకనత
ఇసటట ననస:4-14-124
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హహసపసన వల
ఇసటట ననస:4-14-124-A
వయససస:35
లస: ససస స
1401 NDX0403303
పపరర: ఫరతమమబ షపక

1396 NDX2275881
పపరర: ఉమ దదవ తమకనత

1421 NDX1827932
పపరర: కకటటశసర రరవప ననరరశశటట

94-87/41

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:59
లస: పప
94-87/43

1424 NDX2074920
పపరర: గగపరల రరవప కకరకపరటట

94-87/44

తసడడ:డ కకటయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:92
లస: పప
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పపరర: లకడక పడసనత వడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-87/45

భరస : పడవణ వడడడ
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:38
లస: ససస స
1428 NDX3043320
పపరర: ఇజజడయల షపక

94-87/46

తసడడ:డ కకషషరరవప వడడడ
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:43
లస: పప
94-87/1491

తసడడ:డ హహసపన వల షపక
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:20
లస: పప
1431 NDX2346104
పపరర: వరససత కకతస మమసస

1426 NDX2539658
పపరర: పడవణ వడడడ

1429 NDX0397299
పపరర: హహసపసనసల షపక

1432 NDX2346088
పపరర: ననగ జజఖత కకతస మమసస

94-87/47

తసడడ:డ భమషయఖ వడడడ
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:66
లస: పప
94-93/215

తసడడ:డ జజననసహహబ
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:41
లస: పప
94-87/48

1427 NDX2539823
పపరర: కకషష రరవప వడడడ

1430 NDX0366039
పపరర: ససధ మయ అతష
స లలరర

94-100/1009

భరస : జజసఫ కకషన మదసదమమల
ఇసటట ననస:4-14-128
వయససస:34
లస: ససస స
94-87/49

1433 NDX2244085
పపరర: శకనవరస రరవప కలలవ

94-87/50

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:4-14-128 FLAT NO.107 PAVAN
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:4-14-128 FLAT NO.107 PAVAN
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కలలవ
ఇసటట ననస:4-14-128 FLAT NO 402 A BLO
వయససస:48
లస: పప

1434 SSY0355339
పపరర: ఏడడకకసడలల కకదనటట

1435 SSY0359364
పపరర: రరజఖ లకడక కకదనటట

1436 NDX2878643
పపరర: యశససత కకదనటట

94-87/1492

94-87/1493

94-87/1494

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకదనటట
ఇసటట ననస:4-14-128 FNo-305 A-Block
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కకదనటట
ఇసటట ననస:4-14-128 FNo-305 A-Block
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకదనటట
ఇసటట ననస:4-14-128 FNo-305 A-block
వయససస:21
లస: పప

1437 NDX1266626
పపరర: శశభ రరణణ కరలలవ

1438 NDX1266634
పపరర: ససయసపడభ కరలలవ

1439 NDX2861425
పపరర: గసగధర రరవప దదవరరడడడ

94-87/94

94-87/95

94-87/1495

భరస : శకనవరస రరవప కరలలవ
ఇసటట ననస:4-14-128,F.NO.402 A BLOCK
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప కరలలవ
ఇసటట ననస:4-14-128,F.NO.402 A BLOCK
వయససస:68
లస: ససస స

1440 NDX2861557
పపరర: శఖమల దదవ శసక

94-87/1497 1442 NDX3274859
1441 NDX2861441
పపరర: వనసకట ననగ చసదన శరకవణణ శసక
పపరర: వర లకడక కటట బబ యన

94-87/1496

తసడడ:డ వవరసజనఉలల శసక
ఇసటట ననస:4-14-148
వయససస:52
లస: ససస స
1443 NDX0403311
పపరర: జజఖత బయనత

తసడడ:డ శరత చసదడ శసక
ఇసటట ననస:4-14-148
వయససస:28
లస: ససస స
94-93/216

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-14-163
వయససస:35
లస: ససస స
1446 NDX2275741
పపరర: వజయ లకడక వసగ

94-87/52

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:4-14-163-A
వయససస:44
లస: పప

94-93/217

94-87/1499

1450 NDX3125267
పపరర: వనసకట లకడక తషమకల

94-87/53

1453 NDX2571289
పపరర: శరరకల షపక
తసడడ:డ సరయబబబమ షపక
ఇసటట ననస:4-14-168
వయససస:19
లస: ససస స

94-87/51

1448 NDX2275931
పపరర: సరసబరరడడడ కరరసరన

94-87/54

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-14-163/1
వయససస:67
లస: పప
94-87/1500

భరస : శకనవరస రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:4-14-163/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-93/218

1445 NDX2514826
పపరర: హరరణణ కరరసరన
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-14-163/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ వసగ
ఇసటట ననస:4-14-163/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:4-14-163/1
వయససస:46
లస: పప
1452 JBV3262573
పపరర: సరయబబబ షపక

1447 NDX2275915
పపరర: జవన రరడడడ వసగ

94-86/1206

భరస : వనసకట ననరరయణ కటట బబ యన
ఇసటట ననస:4-14-163
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:4-14-163
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:4-14-163/1
వయససస:40
లస: ససస స
1449 NDX3125481
పపరర: శకనవరస రరవప తషమకల

1444 NDX0403329
పపరర: కకటటరతతస బయనత

తసడడ:డ ససబబరరవప దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-148
వయససస:64
లస: పప

1451 NDX2922300
పపరర: సరయ మమనక బబఖనన

94-87/1501

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబఖనన
ఇసటట ననస:4-14-163/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-87/1322

1454 NDX2559094
పపరర: శకనవరస బబ లలదదసలమ

94-96/550

తసడడ:డ ససదద శసరరరవప
ఇసటట ననస:4-14-171/1
వయససస:19
లస: పప
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1455 NDX3091071
పపరర: దదలరహ షపక
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94-86/1103

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-14-172
వయససస:23
లస: ససస స
1458 NDX2697407
పపరర: గగపస చసటటట

94-94/994

94-87/1504

94-89/751

94-87/671

94-86/1105

94-143/796

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:4-14-181
వయససస:46
లస: ససస స

1468 NDX2636553
పపరర: ననగమమధసరర పప గమల

94-55/700

1471 NDX3173663
పపరర: ననగ దసరర కలమఖణణ గమడడవరడ

1474 NDX1932756
పపరర: ఈశసరర కలమమరర చలమర

94-93/222

1477 NDX2587434
పపరర: కకషష వసశ చలమర

94-87/1506

1480 NDX3194735
పపరర: ననగరశవరరరవప రరయపపడడ

94-93/220

1483 NDX1525544
పపరర: దదపసక రరణణ మలర వరపప
తసడడ:డ పసటర పడసరద మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-14-181-B
వయససస:26
లస: ససస స

94-87/1324

1466 NDX2821148
పపరర: రరషక షపక

94-87/1505

భరస : అబమదల సలమస
ఇసటట ననస:4-14-179/1
వయససస:26
లస: ససస స
1469 NDX3170719
పపరర: ననగ వరరరన శశటట

94-86/1104

1472 NDX2571792
పపరర: రసగ మమరరత రరవప గమడడవరడ

94-143/737

1475 NDX1910893
పపరర: వనసకటసరయ పడవణ చలమర

94-93/221

తసడడ:డ యగరశసరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:4-14-180
వయససస:26
లస: పప
94-93/1312

1478 NDX1648361
పపరర: ససరరసదడ ననధ చడరరకలరర

94-93/223

తసడడ:డ చనత అయఖనత
ఇసటట ననస:4-14-180-3
వయససస:66
లస: పప
94-86/1106

తసడడ:డ రరగఫసల రరయపపడడ
ఇసటట ననస:4-14-181
వయససస:41
లస: పప
94-93/225

1463 NDX2576064
పపరర: ననగలకడక కలగరరర

భసధసవప: ససగమణ
ఇసటట ననస:4-14-179/3
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ యగరశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:4-14-180/1
వయససస:22
లస: పప
94-95/769

94-87/1503

భరస : లకకణ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:4-14-179/3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యగరశసరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:4-14-180
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయమలల కసదసల
ఇసటట ననస:4-14-180/3C
వయససస:27
లస: ససస స
1482 NDX1648072
పపరర: ససరరగరరర సరవతడ

94-2/1178

తసడడ:డ నత
ఇసటట ననస:4-14-179/3
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ చలమర
ఇసటట ననస:4-14-180
వయససస:53
లస: పప
1479 NDX2559052
పపరర: రగహహణణ కసదసల

1465 NDX2651925
పపరర: రరషక షపక

1460 NDX2935948
పపరర: కరరమమన షపక

భరస : పరపరరవప
ఇసటట ననస:4-14-179
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పప గమల
ఇసటట ననస:4-14-179/3
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : లకక రరడడడ యరరకదద స
ఇసటట ననస:4-14-179/3
వయససస:29
లస: ససస స
1476 NDX1932715
పపరర: యగరశసరరరవప చలమర

94-93/219

Deleted

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ యరరకదద స
ఇసటట ననస:4-14-179/3
వయససస:31
లస: పప
1473 NDX2800670
పపరర: పడమల యరరకదద స

1462 NDX2191054
పపరర: అశశక దసడడకక

94-87/1323

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:4-14-172/C
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబమదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:4-14-179/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:4-14-179/1,
వయససస:24
లస: పప
1470 NDX2821270
పపరర: లకక రరడడడ యరరకదద స

94-87/1502

తసడడ:డ సరసబయఖ దసడడకక
ఇసటట ననస:4-14-178
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-14-179
వయససస:23
లస: ససస స
1467 NDX1740878
పపరర: మసరసన వరల షపక

1459 NDX3215159
పపరర: అనసష బబగమమ షపక

1457 NDX2556157
పపరర: నబబ షపక

భరస : సపచదసలల
ఇసటట ననస:4-14-172
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : నగమల మర వలర షపక
ఇసటట ననస:4-14-172/B
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప గగనత
ఇసటట ననస:4-14-178
వయససస:38
లస: ససస స
1464 NDX2591386
పపరర: వనసకటటశసరమక పసడడగమరరళర

94-87/55

భరస : ననగరశసరరరవప చటటట
ఇసటట ననస:4-14-172
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చసటటట
ఇసటట ననస:4-14-172
వయససస:24
లస: పప
1461 NDX3119443
పపరర: శత గగనత

1456 NDX2296622
పపరర: తడవవణణ చటటట

1481 NDX1647934
పపరర: ధనలకడక తలమమల

94-93/224

భరస : బకకస ననధసలల
ఇసటట ననస:4-14-181
వయససస:46
లస: ససస స
94-93/226

1484 NDX2560688
పపరర: శరరష లసగస

94-95/770

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస లసగస
ఇసటట ననస:4-14-181/C
వయససస:19
లస: ససస స
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1485 NDX2823581
పపరర: యజజ కకరణ గసపల
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94-86/1107

తసడడ:డ జ వ ఏస కర మహన రరవప
ఇసటట ననస:4-14-181/D
వయససస:29
లస: పప
94-55/57

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప అలలకఎస
ఇసటట ననస:4-14-182/A
వయససస:22
లస: పప
94-87/121

తసడడ:డ అదద ననరరయణ గగరరక
ఇసటట ననస:4-14-186
వయససస:22
లస: పప
94-55/813

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-14-191
వయససస:27
లస: పప
94-63/1057

94-87/56

తసడడ:డ బడహకనసదరరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-193/2
వయససస:21
లస: ససస స

1495 NDX2978344
పపరర: వనసకయమక దదవళర

1498 NDX2586022
పపరర: వససత కరవటట

1501 NDX2296531
పపరర: అనతపపరష దదవ యరకసశశటట

94-87/1326

1504 NDX2521854
పపరర: బసదస మధవ మమనగరల

94-87/1511

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-193/4
వయససస:23
లస: పప

1507 NDX2868032
పపరర: రరణణ కకజజర

94-87/1325

Deleted

తసడడ:డ శకరరస రరగర
ఇసటట ననస:4-14-195/a
వయససస:20
లస: ససస స

94-63/1153

1510 NDX2857191
పపరర: సరయ భవన రరగర

94-87/57

94-94/13

1496 NDX2979425
పపరర: లకడక పరరసత దదవళర

94-87/1512

1499 NDX2588945
పపరర: చసదడ శశఖర టట ఏమ

94-89/752

1502 NDX2296549
పపరర: చలపతరరవప యరకసశశటట

94-87/58

1505 NDX2514719
పపరర: ససనల కలమమర రరడడడ మమనగరల

94-87/59

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-193/4
వయససస:20
లస: పప
94-87/1513

1508 NDX3029188
పపరర: సరయ భవన రరగర

94-86/1108

తసడడ:డ శకరరస రరగర
ఇసటట ననస:4-14-195/a
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/1583

Deleted

తసడడ:డ గగపరల కకషష బబ డ
ఇసటట ననస:4-14-197
వయససస:23
లస: పప

94-87/1510

తలర : అనసతరరవమక యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-193/2
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకరరస రరగర
ఇసటట ననస:4-14-195/a
వయససస:20
లస: ససస స

1513 NDX3261732
పపరర: శక రరస బబ డ

1493 NDX2823490
పపరర: ననగ లకడక తమకడపలలర

తసడడ:డ పపలర యఖ ఏమ
ఇసటట ననస:4-14-193
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమ కకజజర
ఇసటట ననస:4-14-195/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-87/1514

94-94/1120

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-14-191
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బడమనసద రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-193/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-87/60

1490 NDX2779171
పపరర: సరయ దదనవశ బజరస

భరస : సతష తమకడపలలర
ఇసటట ననస:4-14-189
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-193/2
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: బడహకనసద రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-193/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష బబ డ
ఇసటట ననస:4-14-197
వయససస:25
లస: పప

94-87/1509

భరస : సరసబశవ రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:4-14-191/A
వయససస:40
లస: ససస స

1500 NDX2275543
పపరర: భవరన మమనగరల

1512 NDX3269297
పపరర: వననద కలమమర బబ డ

1492 NDX2821155
పపరర: సతష తమకడపలలర

94-87/1508

తసడడ:డ రరస గగపరల రరడడ బజరస
ఇసటట ననస:4-14-182/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-14-191
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రసజత కలమమర మమటట ల
ఇసటట ననస:4-14-191/1
వయససస:18
లస: ససస స

1509 NDX2922649
పపరర: సరయ భవన రరగర

94-55/701

తసడడ:డ మమరయ తమకడపలలర
ఇసటట ననస:4-14-189
వయససస:27
లస: పప

1494 NDX2973618
పపరర: శవ పడసరద దదవళర

1506 NDX2275550
పపరర: హరరకకషష రరడడడ మమనగరల

1489 NDX2608453
పపరర: దకకననఖ ఆలలకస

1487 NDX3060985
పపరర: జజరతత వనసకట శవ పడసరద రరగర

తసడడ:డ పపలర యఖ చరర రరగర
ఇసటట ననస:4-14-181/D 2ND LINE
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:4-14-182/A
వయససస:18
లస: ససస స

1491 NDX1740928
పపరర: రవతదజ గగరరక

1503 NDX2710127
పపరర: బసదస మమధవ మమనగరల

94-87/1507

భరస : జజరతత వనసకట శవ పడసరద రరగర
ఇసటట ననస:4-14-181/D
వయససస:41
లస: ససస స

1488 NDX2463172
పపరర: చసదడదదప అలలకఎస

1497 NDX2884450
పపరర: పడవలర క మమటట ల

1486 NDX3008760
పపరర: లకడక శశగలజ రరగర

94-65/1270

1511 NDX2368777
పపరర: పదక ఉపపప

94-87/61

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:4-14-196/3
వయససస:29
లస: ససస స
1514 NDX3261625
పపరర: గగపరల కకషష బబ డ

94-86/1203

తలర : అనససరఖమక బబ డ
ఇసటట ననస:4-14-197
వయససస:49
లస: పప
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1515 NDX2889319
పపరర: సరయ కకరణ బబ డ
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94-87/1515

తసడడ:డ గగపరల కకషష బబ డ
ఇసటట ననస:4-14-197
వయససస:19
లస: పప
1518 NDX2928786
పపరర: పదనకవత పలర పప

94-87/1516

94-204/706

94-87/99

94-87/63

94-87/1518

94-54/715

94-89/753

భరస : నరరసదడ కలమమర రఘమవప
ఇసటట ననస:4-14-201
వయససస:20
లస: ససస స

1528 NDX2514651
పపరర: ధదరజ సరయ చకకవరరస ఆకలనసరర

1531 NDX2367811
పపరర: వజయ శరసత పసకర

94-87/64

94-87/67

94-93/229

94-86/7

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-203
వయససస:22
లస: ససస స

1526 NDX2972503
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకలనసరర

94-86/1109

1529 NDX2972578
పపరర: లకడక పరరసత ఆకలనసరర

94-87/1517

1532 NDX3050465
పపరర: అలయ ససలస న షపక

94-86/1110

1535 NDX2514784
పపరర: వనచషషవ కకతస

94-87/65

భరస : శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:4-14-200/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-86/1114

1540 NDX2276004
పపరర: సతఖవత రఘమవప

1543 NDX2514701
పపరర: అరరపత మమనగరల

94-87/98

భరస : ఉదయ కలమమర గసజ
ఇసటట ననస:4-14-199/2
వయససస:30
లస: ససస స

1538 NDX2368785
పపరర: అనల కలమమర ననమమల

94-87/66

తసడడ:డ పపదద పపరయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:4-14-200/2
వయససస:23
లస: పప
94-87/68

భరస : వనసకట ససబడమణనఖ చనరర రఘమవప
ఇసటట ననస:4-14-201
వయససస:31
లస: ససస స
94-95/771

1523 NDX2529147
పపరర: వసశదసరర నసతలపత

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:4-14-199
వయససస:44
లస: ససస స

1534 NDX2516771
పపరర: వనసకటటష అననతస

1537 NDX2865095
పపరర: పపషప లత ఊమమకడదజ

94-93/1584

తసడడ:డ వనసగయఖ ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:4-14-199
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరరరరన ఊమమకడదజ
ఇసటట ననస:4-14-200/1A
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షపక మహమకద గగస
ఇసటట ననస:4-14-200/B
వయససస:28
లస: ససస స
1542 NDX2583896
పపరర: నవఖ పరరసత రఘమవప

94-87/1486

తసడడ:డ శవ శసకర బబబమ అననతస
ఇసటట ననస:4-14-200
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:4-14-200/1
వయససస:19
లస: పప
1539 NDX2368827
పపరర: శరరష మమనగరల

1525 NDX2820595
పపరర: నరజ వహర పపదలసక

1520 NDX2913382
పపరర: పవన కలమమర పలర పప

తసడడ:డ శశధర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:4-14-198 68/B15
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర పసకర
ఇసటట ననస:4-14-199
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరరలమ
ఇసటట ననస:4-14-199/2A
వయససస:19
లస: పప
1536 NDX2596245
పపరర: లకకణ రరడడడ మరరకడడడ

94-93/228

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:4-14-199
వయససస:21
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప పపసరర
ఇసటట ననస:4-14-199
వయససస:38
లస: ససస స
1533 NDX2590867
పపరర: సరయ ససరజ వరరలమ

1522 NDX1328400
పపరర: హహమబసదస పదదర

94-86/1211

తసడడ:డ రమణ పలర పప
ఇసటట ననస:4-14-198
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష పపదలసక
ఇసటట ననస:4-14 198 (21-16-830)
వయససస:21
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర పసకర
ఇసటట ననస:4-14-199
వయససస:26
లస: ససస స
1530 NDX3153418
పపరర: శకదదవ పపసరర

94-93/227

తసడడ:డ ఈశసర చనరర
ఇసటట ననస:4-14-198-1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరరసరరధద శకసగరరపప
ఇసటట ననస:4-14-198 68/B15
వయససస:30
లస: పప
1527 NDX2275949
పపరర: వజయ శరసత పసకర

1519 NDX1809005
పపరర: అననత మమరర అసబటట

1517 NDX3298973
పపరర: ననగరశసర రరవప కడల

తసడడ:డ శసకర చనరరఖలల కడల
ఇసటట ననస:4-14-198
వయససస:46
లస: పప

భరస : పరసస రరమ రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:4-14-198
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పస
ఇసటట ననస:4-14-198
వయససస:48
లస: పప
1524 NDX2529162
పపరర: శవశసకర శకసగరరపప

94-87/62

తలర : షపక సలమస షపక
ఇసటట ననస:4-14-197B
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమణ పలర పప
ఇసటట ననస:4-14-198
వయససస:43
లస: ససస స
1521 NDX0543934
పపరర: రమణ పస

1516 NDX2393999
పపరర: షపక తహహర బబ షపక

1541 NDX2276061
పపరర: శవ శసకర రరవప రఘమవప

94-87/69

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప రఘమవప
ఇసటట ననస:4-14-201
వయససస:68
లస: పప
94-87/70

1544 NDX2514693
పపరర: అవననష రరడడడ మమనగరల

94-87/71

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-14-203
వయససస:19
లస: పప
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1545 NDX2864049
పపరర: ననగకకరన రరడడడ చలలవడడ

94-87/1522

1546 NDX2557411
పపరర: లకడక రరమ కలమమరర రవపననజ

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ చలలవడడ
ఇసటట ననస:4-14-203
వయససస:21
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రవపననజ
ఇసటట ననస:4-14-205
వయససస:36
లస: ససస స

94-86/1115
1548 NDX2901635
పపరర: కరమమశసర ఓసకరర వరర న
రరయపప డ లల
తసడడ:డ ఆర వ ఏస ఆర కర శరక రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:4-14-206
వయససస:18
లస: పప

1549 NDX1627142
పపరర: హరరష కమకల
తసడడ:డ పఢకననభస కమకల
ఇసటట ననస:4-14-206
వయససస:28
లస: పప

1551 NDX2519668
పపరర: ఉపపపలలరర సపసదన

1552 NDX3133485
పపరర: అసజననయమలల దదవకరరదదద

94-87/72

తసడడ:డ ఉపపపలలరర పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:4-14-208
వయససస:22
లస: ససస స
1554 NDX2910081
పపరర: శవ ననగరశసరమక బర

94-87/1524

94-89/754

94-87/1529

94-87/76

94-87/1330

భసధసవప: శవ శసకర తతకల
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:32
లస: ససస స

94-87/1525

1564 NDX2368793
పపరర: నరరశ కలమమర దతస

1567 UQO0644279
పపరర: అజత కలమమర దతస

94-87/1530

1570 NDX2691624
పపరర: శకనవరసరస రరవప తతకల

94-87/1527

1573 NDX2131712
పపరర: శవ శసకర తతకల
తసడడ:డ ససబబబ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:41
లస: పప

1553 NDX2276053
పపరర: శక లకడక మమతనఖల

94-87/73

1556 NDX2909877
పపరర: కలపణ తతకల

94-87/1526

1559 NDX3065638
పపరర: అశసన పపదద

94-87/1528

భరస : శకనవరస రరవప పపదద
ఇసటట ననస:4-14-210/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-87/74

1562 NDX2368801
పపరర: నసతన దతస

94-87/75

భరస : నరరశ కలమమర దతస
ఇసటట ననస:4-14-210/B
వయససస:56
లస: ససస స
94-87/77

1565 UQO0482901
పపరర: నరరశ కలమమర దతస

94-87/1329

తసడడ:డ చరసజవ దతస
ఇసటట ననస:4-14-210/B
వయససస:62
లస: పప
94-87/1331

1568 NDX2275642
పపరర: వరమక తతకల

94-87/78

భరస : సపరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:78
లస: ససస స
94-89/755

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:54
లస: పప
94-89/757

94-86/1116

తసడడ:డ హకదయరరజ తతకల
ఇసటట ననస:4-14-210
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరశ కలమమర దతస
ఇసటట ననస:4-14-210/B
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:32
లస: పప
1572 NDX2705689
పపరర: ససపడజ తతకల

1561 NDX2368835
పపరర: దదవక దతస

1550 NDX3115532
పపరర: జయరరస డదరసగమల

భరస : కకటటశసర రరవప మమతనఖల
ఇసటట ననస:4-14-210
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చరసజవ దతస
ఇసటట ననస:4-14-210/B
వయససస:63
లస: పప

భరస : నరరశ కలమమర దతస
ఇసటట ననస:4-14-210/B
వయససస:55
లస: ససస స
1569 NDX2958551
పపరర: ససధదర కలమమర బమదదన

94-87/1523

తసడడ:డ నరరశ కలమమర దతస
ఇసటట ననస:4-14-210/B
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరశ కలమమర దతస
ఇసటట ననస:4-14-210/B
వయససస:24
లస: పప
1566 UQO0505638
పపరర: నసతన దతస

1558 NDX2909836
పపరర: పదక తతకల

94-87/1328

తసడడ:డ సరమయయలల డదరసగమల
ఇసటట ననస:4-14-208
వయససస:64
లస: పప

భరస : హకదయ రరజ తతకల
ఇసటట ననస:4-14-210/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:4-14-210/2
వయససస:73
లస: ససస స
1563 NDX2368744
పపరర: అజత కలమమర దతస

94-93/230

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బరర
ఇసటట ననస:4-14-210
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర పప తసశశటట
ఇసటట ననస:4-14-210
వయససస:30
లస: ససస స
1560 NDX2876886
పపరర: కకటటరతతస కలసబ

1555 NDX2923571
పపరర: శవరరమయఖ బరర

1547 NDX2564623
పపరర: రగహహణణ సరయ రవపననజ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రవపననజ
ఇసటట ననస:4-14-205
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగధర రరవప దదవకరరదదద
ఇసటట ననస:4-14-208
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప బర
ఇసటట ననస:4-14-210
వయససస:64
లస: ససస స
1557 NDX2685790
పపరర: పసడయసకర పప తసశశటట

94-87/1327

1571 NDX2695443
పపరర: శవ శసకర తతకల

94-89/756

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:40
లస: పప
94-93/231

1574 NDX1627118
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

94-93/232

తసడడ:డ ససబబబరరవప లలట తతకల
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:52
లస: పప
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94-93/233

భరస : వరరసజనవయమలల కకజజర
ఇసటట ననస:4-14-211
వయససస:47
లస: ససస స
1578 NDX2965796
పపరర: చటటట ననగ లకడక

94-64/899

తసడడ:డ చటటట వనసకటటశరసలల
ఇసటట ననస:4-14-211/3
వయససస:35
లస: ససస స
1581 NDX2978732
పపరర: సరమమజఖస రరగమల గమసట

94-93/1585

94-87/79

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలకయల
ఇసటట ననస:4-14-212/2
వయససస:18
లస: పప
1590 NDX2724151
పపరర: ఇబడహహస షపక
తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:4-14-213
వయససస:35
లస: పప
1593 NDX2880276
పపరర: యశససత గగలర పపడడ

94-87/1534

94-61/986

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమసడవరపప
ఇసటట ననస:4-14-215/A/4
వయససస:50
లస: పప

94-87/1333

1585 NDX2368843
పపరర: ఆనసద శసకర గమబబబల

94-87/80

1594 NDX2763837
పపరర: యయశససథ గగలర పపడడ

94-93/236

94-87/81

94-87/1536

1586 NDX2565323
పపరర: ససహషసణణ పపషదనపప

94-87/1334

1589 NDX1637372
పపరర: వర పడసరద జయవరస

94-93/235

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ జయవరస
ఇసటట ననస:4-14-212-7
వయససస:43
లస: పప
94-87/1533

1592 NDX2368819
పపరర: జలమన షపక

94-87/82

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:4-14-213/3,1 ST LINE
వయససస:33
లస: పప
94-87/1535

1595 NDX2560902
పపరర: ససషక బబనస షపక

94-87/1335

తసడడ:డ మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:4-14-214/5
వయససస:20
లస: ససస స

1597 NDX3043700
పపరర: వజయ కలమమర మమటట ల

1600 NDX2820736
పపరర: అసజల గమసడవరపప

94-87/1531

భరస : పడతనప పపషడపప
ఇసటట ననస:4-14-212/1
వయససస:32
లస: ససస స

1588 NDX2514818
పపరర: సరససత జయవరస

1591 NDX2724193
పపరర: శరరజ బబగమమ షపక

1583 NDX2845980
పపరర: ససజజత అసబటట
భరస : హసపబసడ
ఇసటట ననస:4-14-212
వయససస:40
లస: ససస స

94-77/951

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:4-14-215
వయససస:20
లస: పప

తలర : రరజఖ లకడక
ఇసటట ననస:4-14-215
వయససస:25
లస: పప
1602 NDX2906675
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గమసడవరపప

1582 NDX2601110
పపరర: రరజ చకకధర రరవప అసబటట

94-89/758

భసధసవప: పదనకవత వపలసగమలమ
ఇసటట ననస:4-14-211/3
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజన పరల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:4-14-214
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమకకషష పపనసకలదసరర
ఇసటట ననస:4-14-215
వయససస:31
లస: ససస స
1599 NDX1650564
పపరర: ఆనసద కలమమర ఉలర స

1580 NDX2621514
పపరర: భమజసగరరవప వపలసగమలమ

94-87/1332

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:4-14-213
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: తదజశస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:4-14-214
వయససస:22
లస: పప
1596 NDX2542090
పపరర: లకడక భవన పపనసకలదసరర

1579 NDX2580207
పపరర: పదనకవత వపలసగమలమ

తసడడ:డ వరనత జయవరస
ఇసటట ననస:4-14-212/7
వయససస:20
లస: ససస స
94-87/1532

94-93/234

భరస : అరరణ రరజ మతష
స
ఇసటట ననస:4-14-211-2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప గమబబబల
ఇసటట ననస:4-14-212/1
వయససస:35
లస: పప
94-89/759

1577 NDX1583716
పపరర: జయలకడక మతష
స

భసధసవప: చసదడ శశఖర రరడడడ బమదడనతగరరర
ఇసటట ననస:4-14-211/2
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: హహడ అసబటట
ఇసటట ననస:4-14-212
వయససస:49
లస: పప

భరస : భబనస చసదర కలకయల
ఇసటట ననస:4-14-212/1
వయససస:31
లస: ససస స
1587 NDX2587004
పపరర: కకరణ కలకయల

94-4/1363

భరస : భమజసగరరవప వపలసగమలమ
ఇసటట ననస:4-14-211/3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:4-14-211/12
వయససస:29
లస: ససస స
1584 NDX2275816
పపరర: మనషర కలకయల

1576 NDX2636314
పపరర: మధవ బమదడనతగరరర

1598 NDX2556363
పపరర: రరమకకషష పపనసకలదసరర

94-87/1362

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపనసకలదసరర
ఇసటట ననస:4-14-215
వయససస:36
లస: పప
94-86/1117

1601 NDX2820710
పపరర: సకజన గమసడవరపప

94-86/1118

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గమసడవరపప
ఇసటట ననస:4-14-215/A/4
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గమసడవరపప
ఇసటట ననస:4-14-215/A/4
వయససస:24
లస: ససస స

1603 NDX2820751
పపరర: దదవఖ రరధ గమసడవరపప

1604 SQX2056034
పపరర: పడవణకలమమర కరజపపట

భరస : వనసకటటశసర రరవప గమసడవరపప
ఇసటట ననస:4-14-215/A/4
వయససస:47
లస: ససస స

94-87/1537

95-166/1069

తసడడ:డ లకడకననరరయణ కరజపపట
ఇసటట ననస:4-14-215-a/4
వయససస:39
లస: పప
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1605 NDX2879831
పపరర: జజన శశగదన పఠరన
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94-87/1538

తసడడ:డ నసర బబబ
ఇసటట ననస:4-14-216
వయససస:21
లస: పప
1608 NDX2403558
పపరర: ససదరరన రరవప గగగరనవన

94-61/40

94-87/83

94-87/1336

94-87/1339

94-87/1540

భరస : వజయ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:42
లస: ససస స
1623 NDX1749557
పపరర: ననగరరరరన గమతనస

94-93/239

94-93/242

94-87/1337

1618 NDX2563294
పపరర: తనరక సరయ కలమమర రరడడ
పపనసరర
తలర : శశగలజ పపనసరర
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:19
లస: పప
1621 NDX2587251
పపరర: మధవ పపసటబరరడడడ

1624 NDX1809062
పపరర: అనల దదవరశశటట

1627 NDX0133686
పపరర: ససతనరరమరరడడ చలమర

94-87/86

1630 NDX2403939
పపరర: ననగరశసరమక ససఖవరసస

94-87/1340

భరస : నరసససహ మమరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:4-14-218/2 FLAT NO 504
వయససస:54
లస: ససస స

1633 NDX2429165
పపరర: అనసప గగతమ పరరచసరర

1613 NDX2466910
పపరర: ఖమజజ మమమనసదదదన చససస షపక

94-87/85

1616 NDX2568012
పపరర: శశగలజ పపనసరర

94-87/1338

1619 NDX2567287
పపరర: ఉమమ మహహశసరర పపనసరర

94-87/1363

తసడడ:డ బససవ రరడడడ పపనసరర
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:21
లస: ససస స
94-89/760

1622 NDX1749847
పపరర: ఇసదదర ననయమడడ

94-93/238

భరస : రవకలమమర ననయమడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:35
లస: ససస స
94-93/240

1625 NDX1749839
పపరర: రవ కలమమర ననయమడడ

94-93/241

తసడడ:డ ససవర ఆసజనవయమలల ననయమడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:39
లస: పప
94-93/243

1628 NDX1583500
పపరర: ననగ లకడక ససమకసపటట

94-93/1586

భరస : ఆసజనవయమలల నలర గగసడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:26
లస: ససస స
94-87/87

భరస : లకకయఖ చచదరర ససఖవరసస
ఇసటట ననస:4-14-218/2
వయససస:73
లస: ససస స
94-87/88

94-82/897

భరస : బససవ రరడడడ పపనసరర
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరరరరడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:4-14-218/2
వయససస:37
లస: ససస స
1632 NDX2429173
పపరర: కకషష కలమమరర పరరచసరర

1615 NDX2566131
పపరర: బససవ రరడడడ పపనసరర

1610 NDX3133881
పపరర: ససపపరష మక పరటటబసడర

భసధసవప: హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససతన రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:48
లస: పప
1629 NDX2403947
పపరర: కనక దసరర ససఖవరసస

94-87/84

తలర : రరజమక పపసటబరరడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప గమతనస
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:33
లస: పప
1626 NDX0653345
పపరర: నరరసరరడడడ చలమర

1612 NDX2131142
పపరర: ననగరశసర రరవప దదవరశశటట

94-88/324

భరస : రరమలసగయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:72
లస: ససస స

భసధసవప: శశగలజ పపనసరర
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షప రరడడడ పపసటబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:38
లస: పప
1620 NDX3066057
పపరర: జజనకక పరటటబసడర

94-61/987

తసడడ:డ రరమ మమరరస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సపరరడకడ పపసటబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:58
లస: ససస స
1617 NDX2586857
పపరర: రరజ రరడడడ పపసటబరరడడడ

1609 NDX2574887
పపరర: సరయఈశసర గమడడ

1607 NDX0185165
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:4-14-216/35
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:57
లస: ససస స
1614 NDX2586709
పపరర: రరజమక పపసటబరరడడ

94-87/1539

తసడడ:డ కరరమమలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:4-14-216
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగగరనవన
ఇసటట ననస:4-14-218
వయససస:70
లస: పప
1611 NDX1828161
పపరర: లకడక ననరరశశటట

1606 NDX3088382
పపరర: జఫర షరరరక ఖమన పఠరన

1631 NDX2587129
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కకట

94-89/762

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:4-14-218/2
వయససస:55
లస: పప
94-87/89

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:4-14-218/2 FLAT NO 504
వయససస:31
లస: పప

1634 NDX2937746
పపరర: పపద పపరయఖ ననమమల

94-86/1119

తసడడ:డ రసగననయకలలల ననమమల
ఇసటట ననస:4-14-218/2, F.NO.303
వయససస:48
లస: పప
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94-86/1120

1636 NDX2867919
పపరర: లల సప మ శశఖర చడకయ

భరస : పపద పపరయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:4-14-218/2, F.NO.303
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనత కరసరసలల చడకయ
ఇసటట ననస:4-14-218/3
వయససస:50
లస: పప

1638 NDX2868115
పపరర: వనసకట లకడక ఆకలల

1639 NDX2519767
పపరర: మహలకడక చచడవరపప

94-87/1548

భరస : జగననతథరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:4-14-218/3
వయససస:35
లస: ససస స
1641 NDX2877561
పపరర: నæహహఠ నలర మల

94-87/1541

తసడడ:డ రమమశ నలర మల
ఇసటట ననస:4-14-218 FLAT 1-304
వయససస:18
లస: పప
1644 SQX0478438
పపరర: శకనవరసస ననగరశశటట

94-87/1546

94-87/90

1640 NDX2868081
పపరర: శత మహలకడక ఆకలల

భరస : శకనవరస చచడవరపప
ఇసటట ననస:4-14-218/3 AMARAVATHI ROA
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గణణశ ఆకలల
ఇసటట ననస:4-14-218/7
వయససస:57
లస: ససస స

1642 NDX2820488
పపరర: బబబమ రరవప తతకల

1643 NDX2822997
పపరర: శరరద తతకల

1645 SQX0472472
పపరర: రరజశక ననగరశశటట

94-87/1547

తసడడ:డ గణణశ లమతద ఆకలల
ఇసటట ననస:4-14-218/3
వయససస:38
లస: పప

94-87/1542

తసడడ:డ శరసబయఖ తతకల
ఇసటట ననస:4-14-218 FLAT B/106
వయససస:64
లస: పప
94-57/741

1637 NDX2868164
పపరర: జగననతథరరవప ఆకలల

94-87/1549

94-87/1543

భరస : బబబమ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-14-218 FLAT NO-B/106
వయససస:56
లస: ససస స
94-61/988

1646 NDX2469369
పపరర: షపక అఫసర జహన

94-87/96

భసధసవప: వ ఏమ ఏస సరయ కలమమర పగడల
ఇసటట ననస:4-14-218,B Block 503
వయససస:54
లస: పప

భసధసవప: వ ఏమ ఏస సరయ కలమమర పగడల
ఇసటట ననస:4-14-218,B Block 503
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : షపక ఖమజజ మమమనసదదదన చషసట
ఇసటట ననస:4-14-218, F-106, A - BLOCK
వయససస:61
లస: ససస స

1647 NDX1413780
పపరర: రరజ మహన రరడడ బరస

1648 NDX2857100
పపరర: వనసకట ససనత యయనసమమల

1649 NDX2902013
పపరర: నవహహత నలర మల

94-87/1030

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:4-14-218, Flat No.303
వయససస:29
లస: పప
1650 NDX2554798
పపరర: చనమసడదశసరర కకలగరన

భరస : రరజ మహన రరడడ బరస
ఇసటట ననస:4-14-218, Flat No.303
వయససస:25
లస: ససస స
94-89/761

భరస : వర శసకర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:4-14-218, flat no-510
వయససస:45
లస: ససస స
1653 NDX2529717
పపరర: తనహహర బబగస షపక

94-87/91

94-87/1550

భరస : లకడక ననరరయణ దదవనసల
ఇసటట ననస:4-14-222/1
వయససస:43
లస: ససస స

1654 NDX2395820
పపరర: వనసకట గణణశ గగపప

1657 NDX1637356
పపరర: అసజల దదవ పపసపరటట

94-87/1341

1660 NDX2573988
పపరర: భబగఖ శక దదవనసల

94-93/245

1663 SQX1968734
పపరర: ససషసకత దదవనసల
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ దదవనసల
ఇసటట ననస:4-14-222/1
వయససస:25
లస: ససస స

94-93/244

1655 NDX2576999
పపరర: రరజరశసరర కకనసకక

94-86/969

భరస : ఆసజనవయమలల కకనసకక
ఇసటట ననస:4-14-220/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-93/246

94-87/1342

1658 NDX2712800
పపరర: రరమ మమరళమహన రరవప
తనలమనకలలమ
తసడడ:డ గగపరల శశటట తనలమనకలలమ
ఇసటట ననస:4-14-221/1A
వయససస:43
లస: పప
1661 NDX2614147
పపరర: లకడకననరరయణ దదవనసల

94-93/1314

94-89/763

Deleted

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ దదవనసల
ఇసటట ననస:4-14-222/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-166/3

1652 NDX1910943
పపరర: నవన రరడడడ కసజల
తసడడ:డ పసచచ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:4-14-219
వయససస:25
లస: పప

భరస : జగదదష కలమమర పపసపరటట
ఇసటట ననస:4-14-221-1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దదవనసల
ఇసటట ననస:4-14-222/1
వయససస:52
లస: పప
1662 SQX1968726
పపరర: కకరణ దదవనసల

94-87/1545

తసడడ:డ రసగ రరవప గగపప
ఇసటట ననస:4-14-220/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహన బబబమ బబ డర పరటట
ఇసటట ననస:4-14-221/1
వయససస:38
లస: ససస స
1659 NDX2544708
పపరర: లకడకననరరయణ దదవనసల

1651 NDX2935922
పపరర: రవ కకరణ ననగరశశటట

94-87/1544

తసడడ:డ రమమష నలర మల
ఇసటట ననస:4-14-218, Flat No-304
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస ననగరశశటట
ఇసటట ననస:4-14-218, FNo 503
వయససస:26
లస: పప

భరస : జలమన బబష షపక
ఇసటట ననస:4-14-220
వయససస:55
లస: ససస స
1656 RXA1417055
పపరర: నరరపమ బబ డర పరటట

94-93/1587

తసడడ:డ పపలర యఖ దదవనసల
ఇసటట ననస:4-14-222/1
వయససస:52
లస: పప
95-166/4

1664 NDX2525483
పపరర: పరరర సరరధద నసతలపరటట

94-87/92

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:4-14-224/2A
వయససస:20
లస: పప
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1665 NDX2762508
పపరర: కరశ వనసకట సరయ పప టట
ర రర

94-88/1308

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-14-224/24
వయససస:19
లస: పప
1668 NDX2879104
పపరర: హమద బబష షపక

94-88/1309

1669 NDX1805649
పపరర: మమధవ దసరర గసడడకకట

94-93/249

భరస : రవ కలమమర మటటట పలర
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:42
లస: ససస స

1672 NDX1667577
పపరర: కకటటశసరమక కగరర

94-93/252

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:34
లస: పప

1675 NDX1667676
పపరర: బబబర కగరర

94-86/970

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల ససరర
ఇసటట ననస:4-14-226/1
వయససస:29
లస: పప

94-93/250

94-80/841

94-93/253

భరస : లకకయఖ కలస
ఇసటట ననస:4-14-226/2A
వయససస:27
లస: ససస స

94-88/13

భరస : లకకయఖ కరలస
ఇసటట ననస:4-14-226/2A
వయససస:28
లస: ససస స
94-93/1591

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరవ
ఇసటట ననస:4-14-226/3A
వయససస:18
లస: ససస స
1689 NDX2384568
పపరర: శకనవరసర రరవప మమదడబబ యన

1684 NDX2859353
పపరర: లకకయఖ కరలస

94-93/255

1676 NDX1662791
పపరర: వనసకటటససర రరడడడ కసదద

94-93/254

1679 NDX2545564
పపరర: హహమలత తమలపరకలల

1682 NDX2607208
పపరర: లకకయఖ కలస

94-93/1589

1685 NDX2858025
పపరర: వర లకడక కలరవ

94-93/1590

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరవ
ఇసటట ననస:4-14-226/3A
వయససస:20
లస: ససస స

1687 NDX2786671
పపరర: శక లకడక ససథనళపరపప

1688 NDX2384600
పపరర: వనసకటటససరమక మమదడబబ యన

1690 SQX2068393
పపరర: భవన వరసకక
తసడడ:డ కరశవరరవప వరసకక
ఇసటట ననస:4-14-226/9A
వయససస:18
లస: ససస స

1692 NDX1627167
పపరర: షబబర వల షపక

1693 NDX2697316
పపరర: ససరరజజ లకడక గసజ
భరస : భబణమ చసదర గసజ
ఇసటట ననస:4-14-226/19B
వయససస:20
లస: ససస స

94-93/1315

94-93/1316

తసడడ:డ చడనతయఖ కరలస
ఇసటట ననస:4-14-226/2A 1ST LANE
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-14-226/8A NTR COLONY 1S
వయససస:52
లస: పప
94-93/259

94-93/251

తసడడ:డ చనతయఖ కలస
ఇసటట ననస:4-14-226/2A
వయససస:36
లస: పప

94-88/1310

భరస : మధస ససరరశ ససథనళపరపప
ఇసటట ననస:4-14-226/8
వయససస:20
లస: ససస స
94-56/24

1673 NDX1667619
పపరర: శసకర పడసరద కగరర

భరస : రమమష తమలపరకలల
ఇసటట ననస:4-14-226/2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలలశర
ఇసటట ననస:4-14-226-2A
వయససస:34
లస: ససస స
94-93/1588

94-93/248

తసడడ:డ రగశరరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:56
లస: పప

1678 NDX2394245
పపరర: హహమలత తమలపరకలల

1681 NDX2078252
పపరర: భమమసవరర

1670 NDX1667635
పపరర: శకవలర కగరర

తసడడ:డ శవపడసరద కగరర
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమష తమలపరకలల
ఇసటట ననస:4-14-226/2
వయససస:27
లస: ససస స

1680 NDX2645604
పపరర: అరరణ కలస

94-87/93

భరస : బబబర కగరర
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద కగరర
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:35
లస: పప

1677 NDX2577419
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ససరర

తసడడ:డ ఖమససస సపచదసలల షపక
ఇసటట ననస:4-14-226/16A
వయససస:30
లస: పప

94-93/247

భరస : శవపడసరద కగరర
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:55
లస: ససస స

1674 NDX1662783
పపరర: ససవర పడసరద రరడడ కసదద

1667 NDX2276079
పపరర: మరరవరల షపక

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:28
లస: ససస స

1671 NDX2190908
పపరర: పదనకవత మటటట పలర

1686 NDX2961803
పపరర: కలమఖణణ కలరవ

94-2/1180

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:4-14-225
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:24
లస: పప

1683 NDX2859320
పపరర: అరరణ కరలస

1666 NDX2646826
పపరర: బబలకకషష మమరరస బబ మకశశటట

94-57/26

భరస : శకనవరసర రరవప మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-14-226/8A NTR COLONY 1S
వయససస:48
లస: ససస స
95-18/1036

1691 NDX2190858
పపరర: శశసత కకరణ గగటట స

94-93/258

తసడడ:డ భబవననతరయణ గగటట స
ఇసటట ననస:4-14-226-11
వయససస:22
లస: ససస స
94-56/596

1694 LFX2740322
పపరర: అరరణజజఖత పరగరలర

94-56/597

భరస : కలమఖణ చకకవరరస పరగరలర
ఇసటట ననస:4-14-226/21
వయససస:30
లస: ససస స
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1695 NDX2463552
పపరర: నసరర హన షపక
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94-93/260

భరస : మసరసనసఅల షపక
ఇసటట ననస:4-14-226/30
వయససస:21
లస: ససస స
1698 NDX2698363
పపరర: శశగదనబ షపక

94-57/742

94-91/1289

94-60/1264

94-90/1102

94-91/1293

94-88/1200

94-95/773

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శసక
ఇసటట ననస:4-14-418
వయససస:60
లస: పప

1708 NDX2583615
పపరర: పడవలర క జజనత

1711 NDX2903003
పపరర: వనసకట నరక

1714 NDX2552875
పపరర: శరరద పపసటట్దల

1717 NDX2550770
పపరర: లకడక మమధవ మమడసరన

94-89/764

94-87/1560

1720 NDX2565950
పపరర: లకడక వరరసదడ చలమర

1703 NDX3042975
పపరర: బబజ సతడస నపలర

94-91/1291

1706 NDX2736593
పపరర: గగస మహమకద

94-93/1317

94-93/1592

1709 NDX2947737
పపరర: నలమవత బబ య

94-91/1292

భరస : జయపరల బబ య
ఇసటట ననస:4-14-226/A3
వయససస:34
లస: ససస స
94-86/1121

1712 NDX3076437
పపరర: అరరణ దదవ నరక

94-87/1551

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:4-14-227/1
వయససస:65
లస: ససస స
94-88/1201

1715 NDX2550754
పపరర: బడహకయఖ మమడసరన

94-88/1202

భసధసవప: లకడక మమధవ మమడసరన
ఇసటట ననస:4-14-227/1
వయససస:46
లస: పప
94-88/1203

1718 NDX2394351
పపరర: ననగ ససవర మణణ మదసగమల

94-88/14

తసడడ:డ జననరరన రరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:4-14-227/1,FLAT NO:404
వయససస:23
లస: ససస స
94-93/1318

1721 NDX1325208
పపరర: వనసకటటశసలల శసగల

తసడడ:డ యగరశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:4-14-271/1, FLAT NO.302
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చనత మమసలయఖ
ఇసటట ననస:4-14-280
వయససస:44
లస: పప

1723 NDX3129582
పపరర: శకలతన నవలకలడడత

1724 NDX3074663
పపరర: శఖమల దదవ శసక

భరస : వనసకయఖ లమతద నవలకలడడత
ఇసటట ననస:4-14-418
వయససస:56
లస: ససస స

94-93/264

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:4-14-226/42
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ మమడసరన
ఇసటట ననస:4-14-227/1,
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలకయల
ఇసటట ననస:4-14-250/1
వయససస:21
లస: ససస స
1722 NDX3074309
పపరర: వనసకటటశసరరర శసక

94-93/265

భరస : ననగరశసర రరవప కరమరరడడ
ఇసటట ననస:4-14-227/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప కరమరరడడ
ఇసటట ననస:4-14-227/1
వయససస:18
లస: పప
1719 NDX2586949
పపరర: మలర క కలకయల

1705 NDX2170090
పపరర: వజయమమక మసద

1700 NDX2482784
పపరర: ననగమర బబబమ పఠరన

భరస : నరసససహ రరవప సతడస నపలర
ఇసటట ననస:4-14-226/38
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వరర న రరవప నరక
ఇసటట ననస:4-14-227/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప కరమరరడడ
ఇసటట ననస:4-14-227/1
వయససస:51
లస: పప
1716 NDX2559029
పపరర: రరషసత కరమరరడడడ

94-91/1290

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-14-226/A/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-14-226A/13
వయససస:19
లస: ససస స
1713 NDX2552776
పపరర: ననగరశసర రరవప కరమరరడడ

1702 NDX3051406
పపరర: నరసససహ రరవప సతడస నపలర

94-93/262

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:4-14-226/34
వయససస:20
లస: పప

భరస : యయసప బమ మసద
ఇసటట ననస:4-14-226-42
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : యయససదనసస షపక
ఇసటట ననస:4-14-226/a
వయససస:34
లస: ససస స
1710 NDX3089372
పపరర: గరయతడ కసబసపరటట

94-93/263

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల సతడస నపలర
ఇసటట ననస:4-14-226/38
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అలబక
ఇసటట ననస:4-14-226/42
వయససస:24
లస: ససస స
1707 NDX3163664
పపరర: షపక నసరజహన షపక

1699 NDX2482776
పపరర: ననగమర బబబమ పఠరన

1697 NDX1931816
పపరర: ననయబ రససల షపక

తసడడ:డ ఖమజమరర వల షపక
ఇసటట ననస:4-14-226-30
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:4-14-226/34
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:4-14-226/36
వయససస:25
లస: ససస స
1704 NDX2841351
పపరర: సరదదఠర మహమకద

94-93/261

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:4-14-226-30
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దనసస షపక
ఇసటట ననస:4-14-226/32
వయససస:39
లస: ససస స
1701 NDX2853281
పపరర: శరహహన పరవన షపక

1696 NDX1910471
పపరర: నసరర హన షపక

94-87/1561

94-93/266

94-87/1562

భరస : వరసజనవయమలల శసక
ఇసటట ననస:4-14-418
వయససస:52
లస: ససస స
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1725 NDX3074556
పపరర: దదవక వపలలసగమలమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-87/1563

1726 NDX3106648
పపరర: వఎనసస శరకవణణ శసక

భరస : వనసకటటశసర రరవప వపలలసగమలమ
ఇసటట ననస:4-14-418
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శరత చసదడ శసక
ఇసటట ననస:4-14-418
వయససస:28
లస: ససస స

1728 NDX2586774
పపరర: కరరణ కలమమరర యమపరరరర

1729 NDX2699395
పపరర: రరస బబబమ యమపరరరర

94-87/1343

తసడడ:డ రరస బబబమ యమపరరరర
ఇసటట ననస:4-14-681
వయససస:52
లస: ససస స
1731 NDX3005022
పపరర: ససబబ రరడడడ శనగ

94-86/1097

1732 NDX2697290
పపరర: శకదదవ సతషలలరర

94-2/1179

భరస : అనల కలమమర ఇ
ఇసటట ననస:4-14-22111
వయససస:42
లస: ససస స
1737 NDX2891745
పపరర: యగరశసర గగపరల మణణకరసత
చసదస
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చసదస
ఇసటట ననస:4-15-46/2
వయససస:18
లస: పప

94-86/1148

1740 NDX3043742
పపరర: నరసససహ రరవప కసచరర

94-87/1585

తసడడ:డ పరరశదర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-15-117/4b
వయససస:48
లస: పప
1743 NDX2616688
పపరర: రహమతషనతసర షపక

1746 NDX2524361
పపరర: చసదడ రరడడడ మమనగరల

1735 NDX3018439
పపరర: ననగరశసర రరవప కలవకలరర

94-56/598

94-73/668

భసధసవప: రరణణ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-15-133/21
వయససస:64
లస: పప

94-86/1147

94-87/97

1736 NDX2564441
పపరర: పదకజ అనతపరరడడ

94-86/977

1738 SQX2105252
పపరర: బబ లమరపలర పవన సరయ వషష
ష
తదజ బబ లమరపలర
తలర : బబ లమరపలర శకలకడక బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:4-15-67
వయససస:19
లస: పప

1739 NDX2980167
పపరర: కలమమర అలమఖకకననడ

1744 NDX3083896
పపరర: నసదదన యయటటకలరర

1747 NDX2483238
పపరర: అననథ లకడక మమనగరల

94-66/1253 1750 NDX2885705
1749 NDX2929420
పపరర: గసగధర రరవప పసనసతబబ యయనన
పపరర: రజన పసనసతబబ యయనన

95-65/1178

1753 NDX3174448
పపరర: శశ తదలగథదత
భసధసవప: శశ తదలగతతత
ఇసటట ననస:4-16-58
వయససస:26
లస: ససస స

94-87/1586

తసడడ:డ పడకరశ రరవప అలమఖకకననడ
ఇసటట ననస:4-15-73
వయససస:49
లస: పప
94-62/966

1742 NDX3168010
పపరర: వర లకడక ఒసటటపపల

94-85/1375

Deleted

భరస : శకకరసత ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:4-15-122/4
వయససస:28
లస: ససస స
94-84/1137

1745 SQX1864156
పపరర: సరవతడమక కలకయల

95-75/5

భరస : రరస మహన రరవప కలకయల
ఇసటట ననస:4-15-129
వయససస:67
లస: ససస స
94-87/101

94-66/1254

భరస : గసగధర రరవప పసనసతబబ యయనన
ఇసటట ననస:4-15-7916
వయససస:35
లస: ససస స
94-62/786

1733 NDX2276095
పపరర: ఆషర బ షపక

భరస : శకనవరస రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-15-44
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద మమనగరల
ఇసటట ననస:4-15-133/21 MEDICAL MEANS
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప పసనసతబబ యయనన
ఇసటట ననస:4-15-7916
వయససస:35
లస: పప

94-63/1056

భరస : మరర వళ షపక
ఇసటట ననస:4-14-2226/A21
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయమలల యయటటకలరర
ఇసటట ననస:4-15-126/25
వయససస:18
లస: ససస స
94-87/100

1730 NDX3005055
పపరర: శశగలజ శనగ

తసడడ:డ పపదద వనసకట ససబబయఖ కలవకలరర
ఇసటట ననస:4-15-37
వయససస:36
లస: పప

1741 NDX2743458
పపరర: ససధఖ రరణణ గటటటపరటట

94-86/1127

భరస : ససబబ రరడడడ శనగ శనగ
ఇసటట ననస:4-14-1216
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తసడవ కకషష గటటటపరటట
ఇసటట ననస:4-15-121
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-15-123/8
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జగజవన జజసఫ చలక
ఇసటట ననస:4/16/48/2
వయససస:27
లస: ససస స

94-89/768

భరస : వనసకటటశసరరర సతషలలరర
ఇసటట ననస:4-14-2061E
వయససస:41
లస: ససస స

1734 NDX2647667
పపరర: భమలకడక వరరణనసస

1727 NDX2931640
పపరర: రసజత కలమమర మమటట ల

తసడడ:డ ససబబరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:4-14-491/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ యమపరరరర
ఇసటట ననస:4-14-681
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబ రక రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:4-14-1216
వయససస:42
లస: పప

1752 NDX2584761
పపరర: మమరర దయమమణణ చలక

94-87/1564

1748 NDX3174976
పపరర: నభశర షపక

94-65/1027

తసడడ:డ మలమల షపక
ఇసటట ననస:4-15-1027
వయససస:22
లస: పప
1751 NDX2684074
పపరర: శకదదవ మసదన

94-56/600

భరస : నరరకణ రరవప చలకర
ఇసటట ననస:4-16-48/2
వయససస:48
లస: ససస స
94-84/1139

1754 NDX1746694
పపరర: ఖమన మమసస కకమ అహకద

94-84/16

తసడడ:డ షబబబర అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:4-16-74
వయససస:46
లస: పప
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94-87/1587

భసధసవప: అరరణ కలమమరర బదసగమల
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:60
లస: ససస స
1758 NDX2483220
పపరర: సరళ కలమమరర తడలగతతటట

94-87/102

94-84/911

94-92/775

1762 NDX2377885
పపరర: శశధర కరనసళళ

1765 NDX2897569
పపరర: దసశఖసత ననగ కడల

94-84/913

1768 NDX3097987
పపరర: గణపత మమణగ

1771 NDX3063245
పపరర: ఈసస ర రరణణ పడవలర క మకయల

భరస : వరరసజనవయ వర పడసరద మకయల
ఇసటట ననస:4-16-429
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవసదడ ననథ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:4-16-429
వయససస:27
లస: ససస స

1773 NDX2614022
పపరర: నవన అమకత కకటటట

1774 NDX3274222
పపరర: అనసత లకడక చదలలబబ ఈనన

94-83/489

తసడడ:డ సపలస కలమమర కకటటట
ఇసటట ననస:4-16-435
వయససస:27
లస: పప
1776 NDX2873230
పపరర: కరశ ససరరసదడననథ చదలలబబ ఈనన

94-98/799

భరస : తతటకలర బల శశరయఖ
ఇసటట ననస:4-16-443
వయససస:58
లస: ససస స

94-84/1138

94-97/732

1780 SQX0167155
పపరర: మలర శసరర బమసగ

94-98/795

1783 NDX3245446
పపరర: సనసయరర బల శశరయఖ
తసడడ:డ సనసయరర గరతన పడకరశస
ఇసటట ననస:4-16-443
వయససస:59
లస: పప

1763 NDX2463545
పపరర: పపరరచరర సరయ చసదన

94-92/23

1766 NDX2385748
పపరర: ననరరయణమక పరరళళ

94-84/18

1769 NDX3013851
పపరర: వనసకట రమణ కటటకమ

94-98/796

భరస : రసబబబమ కటటకమ
ఇసటట ననస:4-16-428/b
వయససస:40
లస: ససస స
94-98/797

1772 NDX3062700
పపరర: హరరక మకయల

94-98/798

తసడడ:డ వరరసజనవయ వర పడసరద మకయల
ఇసటట ననస:4-16-429
వయససస:26
లస: ససస స
94-98/831

1775 NDX2683597
పపరర: కరశ ససరరసదడననధ చదలలబబ ఈనన

94-65/853

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చదలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-16-437
వయససస:23
లస: పప
94-97/2

1778 NDX2271666
పపరర: ఆదదలకడక ధనమ తతటట

94-97/3

భరస : వనసకరటరరవ ధనమ తతటట
ఇసటట ననస:4-16-440
వయససస:47
లస: ససస స
94-97/733

భరస : రరమ రరవప బమసగ
ఇసటట ననస:4-16-440/A
వయససస:43
లస: ససస స
94-82/955

94-87/1346

భరస : వజయ రతతస పరరళళ
ఇసటట ననస:4-16-387
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:4-16-440
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరరజ బమసగ
ఇసటట ననస:4-16-440/A
వయససస:45
లస: పప
1782 NDX3245453
పపరర: తతటకలర హహహమవత

1777 NDX2271690
పపరర: లమవణఖ శకరరమ

1760 NDX2554012
పపరర: కకరస ర కరరసపపడడ

తసడడ:డ పపరరచరర ససవర రరమ బడహకస పపరరచరర
ఇసటట ననస:4-16-346
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస చదలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-16-436/B
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-16-437
వయససస:23
లస: పప
1779 SQX0542126
పపరర: రరమ రరవప బమసగ

94-84/17

తసడడ:డ చడనతపప మమణగ
ఇసటట ననస:4-16-428
వయససస:47
లస: పప
94-98/633

94-87/1344

తలర : వరణణ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:4-16-159
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : రరప రరణణ
ఇసటట ననస:4-16-385/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ బబతనల
ఇసటట ననస:4-16-389
వయససస:41
లస: పప
1770 NDX2580793
పపరర: ససబబ లకడక మకయల

94-87/1345

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరనసళళ
ఇసటట ననస:4-16-317
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబమ మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-16-355
వయససస:20
లస: పప
1767 NDX2561470
పపరర: కకటటశసర రరవప బబతనల

1759 NDX2557775
పపరర: కరరసపపడడ శకనవరస రరవప

1757 NDX2572428
పపరర: శకనవరస రరడడడ చడరరకలరర

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:4-16-142
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: కరరసపపడడ వరణణ
ఇసటట ననస:4-16-159
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:4-16-230/A
వయససస:57
లస: ససస స
1764 NDX2559425
పపరర: సరయబబబమ మమమడడశశటట

94-56/599

తలర : ఆసథథనమక మమసడడస
ఇసటట ననస:4-16-116
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససధదర తడలగతతటట
ఇసటట ననస:4-16-150
వయససస:34
లస: ససస స
1761 NDX2586113
పపరర: దదవ కలమమరర శఖమ

1756 NDX2624658
పపరర: జజఖతష మమసడడస

1781 NDX2742781
పపరర: గరయతడ బమసగ

94-97/855

తసడడ:డ రరమ రరవప బమసగ
ఇసటట ననస:4-16-440/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-98/825

1784 NDX2381036
పపరర: హహమలత మమటటకల

94-98/9

భరస : ససరరష మమటటకల
ఇసటట ననస:4-16-447
వయససస:28
లస: ససస స
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94-83/16

తసడడ:డ జజరరర పరరర
ఇసటట ననస:4-16-449
వయససస:24
లస: ససస స
1788 NDX2435451
పపరర: మరరయమక ఇసరసల

94-83/19

94-100/6

94-99/7

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:4-16-531
వయససస:49
లస: ససస స
94-99/678

94-99/870

94-99/868

భరస : శరఖమ సపపరటట
ఇసటట ననస:4-16-535
వయససస:36
లస: ససస స

1795 NDX3030640
పపరర: శవ ససరరప రరణణ నరరశశటట

1798 NDX3195971
పపరర: శవ సరయ బటటట ల

1801 NDX2840932
పపరర: నరసససహరరవప పస

94-99/8

భరస : చసదడన ఎన
ఇసటట ననస:4-16-539
వయససస:49
లస: ససస స

94-99/829

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస దబబకలటట
ఇసటట ననస:4-16-540
వయససస:19
లస: ససస స

94-99/830

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప పప నతపలర
ఇసటట ననస:4-16-542 NEW 31-135
వయససస:63
లస: పప

1793 NDX3113503
పపరర: చనత ఏసస గసజ

94-99/828

1796 NDX3193505
పపరర: హరర ్దపసయ ధనవకలల

94-65/1169

1799 NDX2917201
పపరర: శకనవరస రరవప జమకలమడడగమ

94-94/1135

1802 NDX2904399
పపరర: సరరత నలబబ ఠర

94-99/832

భసధసవప: సరయ వనసకట లకడక ననరరయణ పరచ
ఇసటట ననస:4-16-534
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-16-534
వయససస:26
లస: ససస స

1804 NDX3238672
పపరర: శరఖమ సపపరటట

1805 NDX3153061
పపరర: నగరరరడడడ మలలర ల

1807 NDX2271856
పపరర: మమతన కకరస ర తతలలససరర

1810 NDX2272482
పపరర: లకడక సరణఖ పప నతపలర

1813 uus0266957
పపరర: ససలలచన సనసయరర
భరస : శరత చసదడ డమమయ
ఇసటట ననస:4-16-543
వయససస:36
లస: ససస స

94-99/831

తసడడ:డ బలరరమమడడ జమకలమడడగమ
ఇసటట ననస:4-16-533/1
వయససస:34
లస: పప

94-99/869

94-98/803

భసధసవప: వనసకటపరపరరడడడ శవ రరడడ కశరరడడడ
ఇసటట ననస:4-16-537
వయససస:38
లస: పప
94-99/9

1808 NDX2271765
పపరర: శకనవరస తతలలససరర

94-99/10

తసడడ:డ వనసకటటససరరర టట
ఇసటట ననస:4-16-540
వయససస:33
లస: పప
94-99/11

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప పస
ఇసటట ననస:4-16-542
వయససస:22
లస: ససస స
94-99/680

94-83/21

తసడడ:డ రరమకషణ ధనవకలల
ఇసటట ననస:4-16-532
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస టట
ఇసటట ననస:4-16-540
వయససస:29
లస: ససస స
94-99/679

1790 NDX2435469
పపరర: యమకకబమ ఇసరసల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గసజ
ఇసటట ననస:4-16-529
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సపపరటట
ఇసటట ననస:4-16-535
వయససస:41
లస: పప

1806 NDX2419810
పపరర: రమ పరవపలలరర

1812 NDX2562197
పపరర: వశసననథ రరవప పప నతపలర

94-98/802

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బటటట ల
ఇసటట ననస:4-16-533
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకననథస
ఇసటట ననస:4-16-533/1
వయససస:53
లస: పప

1809 NDX2583854
పపరర: భవన కకషష దబబకలటట

1792 NDX3111226
పపరర: కమల గసజ

94-83/18

తసడడ:డ పపదద ననరరయణ ఇసరసల
ఇసటట ననస:4-16-449
వయససస:66
లస: పప

భరస : శవ రరస నరరశశటట
ఇసటట ననస:4-16-531
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:4-16-533
వయససస:49
లస: పప

1803 NDX3238664
పపరర: ఉష సపపరటట

94-83/20

భరస : చనత ఏసస గసజ
ఇసటట ననస:4-16-529
వయససస:30
లస: ససస స

1794 NDX2449486
పపరర: కరరమమన షపక

1800 NDX3238680
పపరర: ననగరశసర రరవప కకననథస

1789 NDX2435436
పపరర: హహ సనత పరరర

1787 NDX2435428
పపరర: ఎలజబబత పరరర

భరస : జజరరర పరరర
ఇసటట ననస:4-16-449
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరర పరరర
ఇసటట ననస:4-16-449
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపద ననరరయణ ఇసరసల
ఇసటట ననస:4-16-449
వయససస:66
లస: పప

1797 NDX2580652
పపరర: వనసకటటశసరరర బటటట ల

94-83/17

తసడడ:డ యమకకబమ కటటకరల
ఇసటట ననస:4-16-449
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యమకకబమ ఇసరసల
ఇసటట ననస:4-16-449
వయససస:63
లస: ససస స
1791 NDX2416360
పపరర: యమకకబమ ఇసరసల

1786 NDX2435444
పపరర: ననగ మణణ కటటకరల

94-99/681

94-99/833
1811 NDX3014750
పపరర: LAKSHMI SARANYA
PONNEPALLI
తసడడ:డ HANUMANTH RAO PONNEPALLI
ఇసటట ననస:4-16-542
వయససస:21
లస: ససస స

1814 NDX2875508
పపరర: రరవత పపలవరరస

94-98/804

భరస : ససరరశ కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-546
వయససస:28
లస: ససస స
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1815 NDX2738649
పపరర: లకడక పడవలర క వలర స శశటట

94-99/834

తసడడ:డ పడసరద వలర సశశటట
ఇసటట ననస:4-16-549
వయససస:20
లస: ససస స
94-99/837

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలర
ఇసటట ననస:4-16-549
వయససస:18
లస: ససస స
94-99/839

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:4-16-553/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-99/840

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపదద
ఇసటట ననస:4-16-554
వయససస:25
లస: ససస స
94-99/841

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:4-16-558/A
వయససస:46
లస: పప
94-99/843

1825 NDX2548881
పపరర: పడశరసత గగరసటర

1828 NDX2585941
పపరర: ససరష కలమమరర వనమమల

1831 NDX3030897
పపరర: శవ వరణణ చదలలబబ ఈనన

94-98/805

1834 NDX3094539
పపరర: చసకయ చసకయ

94-100/914

తసడడ:డ లలమ కకషష వరగరన
ఇసటట ననస:4-16-570
వయససస:19
లస: పప
94-84/912

తసడడ:డ చసటటబబబమ కడల
ఇసటట ననస:4-16-3854
వయససస:21
లస: పప

1837 NDX2372860
పపరర: చరసజవ తషనసగమసటర

94-92/776

1823 NDX2587376
పపరర: ససజజత దథవ

94-99/682

1826 NDX2549897
పపరర: మహహశ కలమమర చససడసరర

94-85/1228

1829 NDX3165479
పపరర: కకషష దనసరర

94-99/842

తసడడ:డ రరమచసదడ దనసరర
ఇసటట ననస:4-16-561
వయససస:49
లస: పప
94-99/844

1832 NDX3247004
పపరర: దనసరర రరణమక దదవ

94-99/872

తసడడ:డ దనసరర కకషష
ఇసటట ననస:4-16-561
వయససస:18
లస: ససస స
94-99/845

1835 NDX3111101
పపరర: బబమమ
ర శఖమల గగరర

94-65/1175

భరస : బబమమ
ర సతష సససగ
ఇసటట ననస:4-16-569
వయససస:35
లస: ససస స
94-82/24

1838 NDX2876134
పపరర: శకనవరస థనసగసటబర

94-83/657

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:4-16-575/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససమమమహహసవరర రరవప థనసగసటబర
ఇసటట ననస:4-16-575/2
వయససస:23
లస: పప

1840 NDX2731818
పపరర: ననగమణణ వసజస

1841 NDX2385763
పపరర: రరహహల కలమమర దదవరపలర

94-97/848

భరస : గమరర సరసమ
ఇసటట ననస:4-16-30913
వయససస:44
లస: ససస స
94-86/1149

94-99/861

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:4-16-558/A
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: ఏసస రతతస చసకయ
ఇసటట ననస:4-16-564
వయససస:47
లస: ససస స
94-98/634

1820 NDX3223534
పపరర: తదజశసన కరలవ

భరస : లకకయఖ దథవ
ఇసటట ననస:4-16-554
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ సపలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-16-561
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-16-564
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ జడడగమ
ఇసటట ననస:4-17-91/15a
వయససస:21
లస: పప

94-99/12

భరస : కకటయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:4-16-561
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ చదలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-16-561
వయససస:19
లస: ససస స

1842 NDX3012887
పపరర: నవన జడడగమ

1822 NDX2272227
పపరర: రరజరశసరర తరరమల శశటట

94-99/836

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరలవ
ఇసటట ననస:4-16-551
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజ రకరశ వరడర నన
ఇసటట ననస:4-16-555
వయససస:34
లస: ససస స

1827 NDX2732881
పపరర: వనసకట రమణ రరవప చససడసరర

1839 NDX2548907
పపరర: దసశఖసత ననగ కడల

94-99/838

భరస : శక చరణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:4-16-554
వయససస:36
లస: ససస స

1824 NDX1546318
పపరర: బసదస భబరర వ పపదద

1836 NDX2582245
పపరర: సరయ తదజ వరగరన

1819 NDX3028644
పపరర: శకనవరస రరవప కలవ

1817 NDX2733095
పపరర: కకరసన వలర స శశటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-16-549
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కలవ
ఇసటట ననస:4-16-551
వయససస:49
లస: పప

1821 NDX2730570
పపరర: శకవలర నలర పరటట

1833 NDX2912418
పపరర: లకడక ఇసదదరర మరరశ

94-99/835

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:4-16-549
వయససస:20
లస: ససస స

1818 NDX2835221
పపరర: వనసకట దసరర కలర

1830 NDX3095569
పపరర: శవ వరణణ చదలలబబ ఈనన

1816 NDX2970598
పపరర: పసడయసకర కలర

1843 NDX3033032
పపరర: నరరయణమక చదకలరర
భరస : రరమననరరయణ చదకలరర
ఇసటట ననస:4-17-91/24
వయససస:43
లస: ససస స

94-84/19

తసడడ:డ కకశశర బబబమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:4-17-6/B KONDAIAH COLONY
వయససస:30
లస: పప
94-86/1150

1844 NDX3033024
పపరర: అనసష చదకలరర

94-86/1151

తసడడ:డ రరమననరరయణ చదకలరర
ఇసటట ననస:4-17-91/24
వయససస:28
లస: ససస స
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1845 SQX1988955
పపరర: రరజ శశఖర బబబమ పరలలస

94-86/1152

తసడడ:డ పపలమరరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:4-17-94/15
వయససస:32
లస: పప
1848 NDX2958890
పపరర: శవ పడసరద ఠదదసపత

1846 NDX2554160
పపరర: ననగరశసరరరవప అనతస

94-100/915

తసడడ:డ నననత అనతస
ఇసటట ననస:4-17-265
వయససస:44
లస: పప
94-100/1047

తలర : వనసకటటశసరమక ఠదదసపత
ఇసటట ననస:4-17-9125
వయససస:22
లస: పప
1851 NDX2674182
పపరర: మధవ లత కరరసరల

94-56/601

భరస : శకనవరస రరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:4-20-49/1A
వయససస:41
లస: ససస స
1854 NDX3217635
పపరర: రమఖ ససధ పపరరబబ యన

1849 NDX2442473
పపరర: అరరణన కలపరల

94-100/12

తసడడ:డ శవయఖ మడడపలర
ఇసటట ననస:4-18-18
వయససస:26
లస: పప

1852 NDX3136454
పపరర: వసశ కకషష బతషల

1853 NDX2659928
పపరర: శశయ
క
రరజపపత

94-65/1188

94-85/1229

భరస : రరయప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-21-56, FLAT NO-101
వయససస:52
లస: ససస స

1857 NDX1247923
పపరర: సరయ సరగర రరడడ లసకకరరడడడ

1858 AP151010207111
పపరర: అననత పపరష కరరసన

తసడడ:డ శశశరరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-64/G, FLAT 302
వయససస:49
లస: పప
1860 NDX2882306
పపరర: దసరర మక తషరక
భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-21-581-1
వయససస:33
లస: ససస స
1863 NDX2578086
పపరర: భబణమ రరషస యలవరరర

1861 NDX3103017
పపరర: గగపస మమదడబబ యన

1864 NDX2393973
పపరర: శశషగరరర రరవప అబమబరర

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలమమర యలవరరర
ఇసటట ననస:4-22-22/5
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:4-22-22/5/1
వయససస:58
లస: పప

1866 NDX2600906
పపరర: సరయ ససధ కరనసళళ

1867 NDX2568434
పపరర: పపదబబబమ అనతలదనసస

94-56/602

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-22-35/7
వయససస:19
లస: ససస స
1869 NDX2617603
పపరర: భవఖ శక వపలసగమల

94-64/725

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపలసగమల
ఇసటట ననస:4-22-61
వయససస:18
లస: ససస స
1872 NDX2533537
పపరర: లకడక ససధ చటబటరర

94-56/746

1862 NDX2515625
పపరర: భబనసమత మలర నవన

భరస : వర మహహశ
ఇసటట ననస:4-22-66/2 FLOT NO 103
వయససస:30
లస: ససస స

94-87/103

1865 NDX2604478
పపరర: వవలలపరర రసగమక

94-63/875

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-22-34/7
వయససస:53
లస: ససస స
94-87/1347

1868 NDX2515658
పపరర: శకనసవరస రరడడడ భవనస
తసడడ:డ రగశరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-22-51/1
వయససస:63
లస: పప

1870 NDX2394005
పపరర: మధస బబబమ వవజననబ

1871 NDX2392033
పపరర: అశరమ వవజననబ

భరస : ననగరశసర రరవప వలర భనవన
ఇసటట ననస:4-22-76/2A
వయససస:37
లస: ససస స

94-56/25

భరస : ససబబబరరవప మలర నవన
ఇసటట ననస:4-22-15
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస అనతలదనసస
ఇసటట ననస:4-22-35, New No. 20-89
వయససస:66
లస: పప

1873 NDX3279312
పపరర: శక లకడక వలర భనవన

94-56/743

94-56/745
1859 NDX2945954
పపరర: మధన వనసకట సరయ దదనవశ
కలమమర నసజలమ
తసడడ:డ ససబబరరవప నసజఅలమ
ఇసటట ననస:4-21-88/3 vasavi medicals
వయససస:22
లస: పప

94-87/104

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప వవజననబ
ఇసటట ననస:4-22-66/2
వయససస:49
లస: పప
94-87/105

1856 NDX2958205
పపరర: హరరత రరమవత

94-62/198

తసడడ:డ శరసబయఖ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-3/2
వయససస:29
లస: పప
94-64/724

94-56/593

తసడడ:డ నగరశ రరమవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/16
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ కరరసన
ఇసటట ననస:4-21-64/G, FLAT 302
వయససస:47
లస: ససస స
94-56/744

95-71/611

భసధసవప: ససనల రరజపపత
ఇసటట ననస:4/21/16
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ కలమమర పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:4-21-38/12 saibaba road
వయససస:30
లస: ససస స
94-62/196

1850 SQX2447050
పపరర: వననద కలమమర మడడపలర

తసడడ:డ బబబమ రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:4-18-3 FLAT-303 HAPPY HOM
వయససస:23
లస: ససస స

1855 NDX2614410
పపరర: లత యయరరవ

94-100/916

తలర : అమక అనతస
ఇసటట ననస:4-17-265
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-20-61/4
వయససస:20
లస: పప
94-56/742

1847 NDX2554384
పపరర: రజన అనతస

94-56/26

94-208/2

భరస : మధస బబబమ వవజరసడర
ఇసటట ననస:4-22-66/2
వయససస:41
లస: ససస స
94-56/813

1874 NDX2958734
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ కరరతటట

94-56/747

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కరరతటట
ఇసటట ననస:4-22-77
వయససస:53
లస: పప
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1875 NDX2413193
పపరర: పదక తతకల
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94-92/24

భరస : కకటటశసరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-22-97
వయససస:32
లస: ససస స
1878 NDX2593226
పపరర: గగపస అపరపపపరస

94-86/978

94-63/876

94-62/967

1882 NDX2603363
పపరర: రరప మహమకద

94-64/726

1885 NDX3148590
పపరర: పడనసత థసమమకలకలసత

94-56/603

1880 NDX2854537
పపరర: హహసపన రరవప కమక

1883 NDX2572212
పపరర: బబజ హహ సపసన షపక

94-63/1058

భరస : సప లలమన భబణమ పడకరశ నసకతతటట
ఇసటట ననస:4-23-78
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ రరచమసటట
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:29
లస: పప

1888 NDX2520302
పపరర: పపషప రరమవత

1889 SQX2437986
పపరర: ససబమబలల రరయపరటట

94-100/17

భరస : హనసమ ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:4-27-57/11/3 SUGALI COLON
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:4/44
వయససస:59
లస: ససస స

1890 NDX2967065
పపరర: సరయ కలమమర హనసమసతష

1891 NDX2621191
పపరర: ససటబడ రరణణ తతట

1892 NDX2617454
పపరర: పరపరరవప గసజ

తసడడ:డ రమణ హనసమసతష
ఇసటట ననస:4-81-423/5
వయససస:23
లస: పప
1893 NDX1010404
పపరర: ఇసదదర గమసడనబతస న
భరస : మమరళధర
ఇసటట ననస:4/160
వయససస:58
లస: ససస స
1896 NDX2396497
పపరర: అనసత లకడక మమనగరల

1902 NDX3205861
పపరర: చసదడ శశఖర వనమమల
తసడడ:డ శసకర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:7-6-1/1
వయససస:29
లస: పప

1894 NDX0948471
పపరర: రరమమలల మరరయమల

94-98/10

94-100/1051

1897 NDX2885721
పపరర: వనసకట మలర కరరరరన రరవప
పప రరరర
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పప రరరర
ఇసటట ననస:6-29-20/A
వయససస:61
లస: పప
1900 NDX3143807
పపరర: ససదదప పససపపలలటట

94-201/624

1903 NDX3054863
పపరర: వనసకట రమణ చడరర గపలర
భరస : గమరర బడహమమమ
ఇసటట ననస:7-6-918/4
వయససస:45
లస: ససస స

95-72/832

94-98/625

1895 NDX2576338
పపరర: ససషసకథ మమకల

94-63/906

తసడడ:డ మమకల
ఇసటట ననస:4-875
వయససస:20
లస: ససస స
94-66/1262

1898 NDX2897924
పపరర: హనసమసత రరవప పరకరల

94-66/1263

భసధసవప: ఉదయ భబసయర పరకరల
ఇసటట ననస:6-29-32
వయససస:29
లస: పప
94-82/942

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:6-30-98
వయససస:26
లస: పప
94-84/1234

94-85/1376

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-151
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-342/C
వయససస:66
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద రరడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-15133/21
వయససస:35
లస: ససస స
1899 NDX2803898
పపరర: వనసకట లకడక నరసససహరరవప
పరకరల
భసధసవప: ఉదయ భబసయర పరకరల
ఇసటట ననస:6-29-32
వయససస:49
లస: పప

94-233/993

తసడడ:డ వరయఖ తతట
ఇసటట ననస:4-90a
వయససస:19
లస: ససస స
94-82/26

94-92/778

1886 NDX3002086
పపరర: రరహహల రరచమసటట

తసడడ:డ మమనననఖ ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:4-27-57/11/3 MUTHYALARE
వయససస:26
లస: పప
94-64/906

94-92/933

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:31
లస: పప

Deleted

94-56/27

94-94/18

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కమక
ఇసటట ననస:4-23-1/A/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హశమ
ఇసటట ననస:4-23-56/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:4-23-66-47/5
వయససస:19
లస: ససస స
1887 NDX2515633
పపరర: హనసమ ననయక రరమవత

1879 NDX3062395
పపరర: లకడక తరరపఠమక సరగరపర

1877 NDX2270619
పపరర: వనసకట గగపస కకషష పపలర వరరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-22-119
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరసమ సరగరపర
ఇసటట ననస:4-22-194
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వరకజ మగదల
ఇసటట ననస:4-23-35-7/B
వయససస:20
లస: ససస స
1884 NDX2603876
పపరర: నహరరక వసగర

94-92/777

తసడడ:డ ననగరసదడ బబబమ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:4-22-97/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అపరపపపరస
ఇసటట ననస:4-22-120
వయససస:19
లస: పప
1881 NDX2697431
పపరర: ససరఖకళ మగదల

1876 NDX2589083
పపరర: కలససమ లత పరలడడగమ

94-87/1592

1901 NDX2559847
పపరర: వనసకట మణణకరసత కలమమర
ఆథసకలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆథసకలరర
ఇసటట ననస:6-57/1-6
వయససస:22
లస: పప

94-92/780

1904 NDX3010550
పపరర: గరతన ఈశసర అసకమక రరవప
తతత
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతత
ఇసటట ననస:7-16-267,
వయససస:29
లస: పప

94-56/796

Page 222 of 353

1905 NDX2957553
పపరర: మహహశ బబబమ పనకల
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94-62/1002

తసడడ:డ భసయరరరవప పనకల
ఇసటట ననస:7/17/369/18/7
వయససస:28
లస: పప
94-56/633

తసడడ:డ రమమశ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:7-20-1040
వయససస:18
లస: పప
94-100/1052

1914 NDX2842201
పపరర: గగపపలమ పడభబకర రరవప యరక

1917 NDX2548923
పపరర: ససధ రరణణ చససడసరర

94-63/1136

94-86/923

1920 NDX2832962
పపరర: అసగరల పపకరరరర అనత
తసడడ:డ ననథన కలమమర పపకరరరర అనత
ఇసటట ననస:11-397
వయససస:18
లస: ససస స

94-56/645

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:14-15-2
వయససస:52
లస: పప

94-64/28

94-66/1041

1918 NDX2611754
పపరర: జయశక చరసరణణ

94-56/509

1921 NDX2482834
పపరర: సరయ కకషష బసరసల

1924 NDX3111796
పపరర: శవ చరర

1927 ZZB0828071
పపరర: వనసకట పదనకవత సప మరరజ

1930 NDX3087178
పపరర: రరఘవవసదడ మమధవరనసద దనరర

1933 NDX3059193
పపరర: ససధఖ బబ జర
భరస : వనసకట రమణ బబ జర
ఇసటట ననస:14-22-94
వయససస:18
లస: ససస స

1913 NDX3198306
పపరర: వనసకయమక దదనవకకననడ

94-63/1135

1916 NDX2873958
పపరర: సప మ శశఖర శరక కలరరమమళళరర

94-62/825

1919 NDX2591162
పపరర: నవఖ బలలరర

94-92/736

తసడడ:డ ననగరశసరరవప బలలరర
ఇసటట ననస:11-375
వయససస:19
లస: ససస స
94-84/20

1922 NDX2615748
పపరర: మహన రరడడడ కరతరరడడడ

94-56/510

తసడడ:డ పపదద పసర రరడడడ కరతరరడడడ
ఇసటట ననస:11-771/24/1
వయససస:56
లస: పప
94-85/1267

1925 NDX3132966
పపరర: షమమ హహసపన షపక

94-56/646

తసడడ:డ అహకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:14-5-88/91
వయససస:58
లస: పప
94-66/1039

1928 NDX3060977
పపరర: యశశసన తతట

94-66/1040

తసడడ:డ ససజవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:14-15-2
వయససస:19
లస: ససస స
94-65/871

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:14-16-79/B
వయససస:30
లస: పప
94-98/641

94-99/854

తసడడ:డ శసకర రరవప కలరరమమళళరర
ఇసటట ననస:10-02-134
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:14-15-2
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జగదదశసర రరవప వపడడ
ఇసటట ననస:14-15-24
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ జర
ఇసటట ననస:14-22-94
వయససస:29
లస: పప

1915 NDX2391944
పపరర: ససతతష కలమమర గమదడ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చరర
ఇసటట ననస:12-1-13
వయససస:34
లస: పప
94-66/1038

1910 NDX2867091
పపరర: గగవసదస వవమమరర

భరస : సపశమరరజ దదనవకకననడ
ఇసటట ననస:8-19/1-71
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బసరసల
ఇసటట ననస:11-548
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జసగయఖ తగమలర
ఇసటట ననస:11-771-32
వయససస:34
లస: పప

1932 NDX2926830
పపరర: వనసకట రమణ బబ జర

94-100/1053

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:11-13/945/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-84/947

94-92/943

తసడడ:డ వర సరసమ వవమమరర
ఇసటట ననస:7-20-1370
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల గమదడ
ఇసటట ననస:9-11-151
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:10-16-558/A
వయససస:43
లస: ససస స

1929 NDX2864999
పపరర: జననరర తమమక వపడడ

94-97/862

తసడడ:డ అసకరరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:7-20-1370/14
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ యరక
ఇసటట ననస:8-19-1-144
వయససస:52
లస: పప

1926 ZZB0828154
పపరర: ససజవ రరవప తతట

1909 NDX2866655
పపరర: ననగమణణ బబతపపడడ

1912 NDX2933059
పపరర: శకనస ఒసటటపపల

1907 NDX3249745
పపరర: వశసకరక చరరకవపరర

తసడడ:డ వరబడహకచనరర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:7-20-94
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:7-20-1370
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గగవసధ వవమమరర
ఇసటట ననస:7-20-1370
వయససస:40
లస: ససస స

1923 NDX2958908
పపరర: ననగరరరరన తగమలర

94-99/851

భరస : జజషషవ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:7-17-999/3
వయససస:37
లస: ససస స

1908 NDX2660181
పపరర: శరఖస ససధదర రరడడడ నడడకటటట

1911 NDX2943264
పపరర: భమ లకడక వవమమరర

1906 NDX2893923
పపరర: మమరర యరకగమసటర

1931 NDX3131356
పపరర: ననగరశసర రరవప దనరర

94-83/501

తసడడ:డ వనసకయఖ దనరర
ఇసటట ననస:14-16-79/B
వయససస:69
లస: పప
94-98/642

1934 NDX2589695
పపరర: రవసదడ పపలవరరస

94-85/1199

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పపలవరరస
ఇసటట ననస:15-14-150/52
వయససస:21
లస: పప
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1935 NDX2795300
పపరర: నరరసదడ అబమబ
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94-65/872

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:15-97-3
వయససస:27
లస: పప
1938 NDX2571941
పపరర: శకనవరస ససనల కలమమర
ఓరరగసటట
తసడడ:డ మహన కలమమర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:17-41 F 301
వయససస:47
లస: పప

1936 NDX2982460
పపరర: వఘఘతశసర రరడడడ కరథద

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరథద
ఇసటట ననస:16-5-257
వయససస:41
లస: పప
94-87/1298

1941 NDX2603595
పపరర: కమల రజన పపవరసడ

94-56/512

1939 NDX2675346
పపరర: ఖతబ అహమమద హహసపన

94-56/178

94-56/183

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-409
వయససస:43
లస: పప
1956 NDX2603322
పపరర: ననగమక గగరరజవవలల

94-56/545

భరస : ససత రరమమసజనవయమలల బబమబరర
ఇసటట ననస:18-59 F 306
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకధర పరతతరర
ఇసటట ననస:18-59 F 405
వయససస:41
లస: ససస స

1948 JBV2748630
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడనబతస న�

94-56/179

1951 AP151010192446
పపరర: సరమమమజఖస కలడల

1954 AP151010192325
పపరర: వనసకటటశసరరర కలడల

1957 NDX2649929
పపరర: నరసజన చనవ

1960 NDX2661122
పపరర: మమహహల నరరసదడ షర

94-56/184

1963 NDX2649606
పపరర: పదక కగరర
భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:18-91/A
వయససస:39
లస: ససస స

1946 JBV2748481
పపరర: బబజబబబమ కకసడనబతస న�

94-56/177

1949 NDX2836005
పపరర: కకట శశసత

94-56/688

1952 AP151010192283
పపరర: శకనవరసరరవప కలడల

94-56/185

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-409
వయససస:41
లస: పప
94-56/187

1955 NDX2956480
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడడడ వణమకలరర

94-56/690

తసడడ:డ వర రరడడడ వణమకలరర
ఇసటట ననస:18-15-590
వయససస:61
లస: పప
94-56/546

1958 NDX1911313
పపరర: అశశక జమకగమసపపల

94-56/547

తసడడ:డ అమరలసగ వనసకటటశసర రరవప జమకగమ
ఇసటట ననస:18-59 F 302
వయససస:29
లస: పప
94-56/549

తసడడ:డ నరరసదడ షర
ఇసటట ననస:18-59 F 308
వయససస:40
లస: పప
94-56/550

94-56/653

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-9/6
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ స చనవ
ఇసటట ననస:18-59 F 203
వయససస:43
లస: పప
94-56/548

94-56/515

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:18-11-810
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఓబమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-409
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:18-59 F 108
వయససస:66
లస: ససస స
1959 NDX2658664
పపరర: రరమమసజమక బబమబరర

94-56/176

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-409
వయససస:57
లస: ససస స
94-56/186

1940 NDX2605418
పపరర: ఖమతబ ససరయఖ బబనన

భరస : పపద బసవయఖ చడవపల
ఇసటట ననస:18-11-7/2
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:18-11-810/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:18-12-409
వయససస:41
లస: ససస స
1953 AP151010192616
పపరర: మమలమఖదదడ కలడల

94-62/751

భరస : బబజబబబమ
ఇసటట ననస:18-11-810
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:18-11-810/1
వయససస:62
లస: ససస స
1950 AP151010192116
పపరర: పదక కలడల

94-56/514

1943 NDX2976850
పపరర: సరసమక చడవపల

1945 AP151010192539
పపరర: ససనతనరరణణ కకసడనబతష
స న

1947 AP151010192538
పపరర: తరరపతమక కకసడనబతస న

తసడడ:డ లకకణబబబమ మమపపలనవన
ఇసటట ననస:17-41 F 207 BHAVANI
వయససస:20
లస: పప

1942 NDX2620250
పపరర: వసశ కకషష మదనదరపప

1944 NDX2590339
పపరర: బడహక సరసమ యమచవరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-11-9
వయససస:18
లస: పప

94-86/930

తసడడ:డ ఖమతబ హహసపన
ఇసటట ననస:17-41 F 504 BHAVANI RES
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సరరధద మదనదరపప
ఇసటట ననస:17-162 FLAT NO 207
వయససస:22
లస: పప

94-87/1299

1937 NDX2577187
పపరర: చసదడ శశఖర మమపపలనవన

తసడడ:డ ఖమతబ అబమదల బబససత
ఇసటట ననస:17-41 F 504 BHAVANI RES
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట లకడక ననరరయణ బబబమ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:17-161 D104
వయససస:59
లస: ససస స

1962 NDX2658409
పపరర: వనసకట రజన పరతతరర

94-64/800

1961 NDX2615300
పపరర: భబసయర రరవప లఘమవరపప

94-56/551

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-59 F403
వయససస:37
లస: పప
94-56/556

1964 NDX2708709
పపరర: బసగరమక తషరక

94-87/1302

భరస : వనసకటటశసర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:47
లస: ససస స
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1965 NDX2053577
పపరర: లకడక వనచదనస
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94-61/173

భరస : వనసకయఖ వనచదనస
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:28
లస: ససస స
94-61/176

1971 NDX0358812
పపరర: కకటమక కడడయస

94-61/179

94-61/182

94-59/1002

94-61/1044

94-61/187

94-61/190

1978 AP151010198568
పపరర: వరకలమమరర రరపపడడ

1981 NDX2911634
పపరర: ససబబయమక డసడసరర

1984 AP151010198666
పపరర: జజజ గగసగటట

1987 AP151010198420
పపరర: అనససయమక కటటవరపప�

94-61/193

1990 AP151010198700
పపరర: బబల శశరర

94-61/185

1993 JBV2774800
పపరర: పరరశదదస కరటటకరల
భరస : పపననతరరవప కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:37
లస: ససస స

1973 NDX0380758
పపరర: సరసబశవరరవప� చలక�

94-61/181

1976 NDX2208775
పపరర: శరసత చలక

94-61/184

1979 NDX0359273
పపరర: కకటటశసరరరవప రరపపడడ

94-61/186

తసడడ:డ శశరరలల రరపపడడ
ఇసటట ననస:20-1-32/1
వయససస:45
లస: పప
94-61/1045

1982 NDX2270692
పపరర: ససశల గగసగటట

94-94/74

భరస : రరయపప
ఇసటట ననస:20-1-32/3
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/188

1985 NDX1011139
పపరర: పరవన రరవనల

94-61/189

భరస : బబ సస బబబమ రరవనల
ఇసటట ననస:20-1-35
వయససస:29
లస: ససస స
94-61/191

1988 NDX2258580
పపరర: సరమమయలల కటటవరపప

94-61/192

తసడడ:డ బబలమచసరర కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-35
వయససస:23
లస: పప
94-61/194

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-35
వయససస:47
లస: పప
94-61/196

94-61/178

భరస : సరసబ శవ రరవప చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-35
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనసన చలక
ఇసటట ననస:20-1-35
వయససస:28
లస: పప

భరస : మషప కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:37
లస: ససస స

94-61/183

తసడడ:డ వనసకటసరసమ గగసగటట
ఇసటట ననస:20-1-34
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబలశశరర� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-35
వయససస:42
లస: ససస స

1992 NDX0358838
పపరర: మరరయమక కటటకల

1975 AP151010198665
పపరర: అరరరనరరవప చలక

1970 NDX0905372
పపరర: మమరమక చలక

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప� చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:31
లస: పప

భరస : పప తషరరజ డసడసరర
ఇసటట ననస:20-1-32/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జజజ గగసగటట
ఇసటట ననస:20-1-34
వయససస:45
లస: ససస స

1989 NDX0970830
పపరర: పడవణ కలమమర చలక

94-61/180

భరస : కకటటశసరరరవప రరపపడడ
ఇసటట ననస:20-1-32/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బకయయఖ డసడసరర
ఇసటట ననస:20-1-32/1
వయససస:60
లస: పప

1986 AP151010198557
పపరర: దసరరరదదవ కటటవరపప�

1972 NDX0970889
పపరర: ససరరష చలకర

94-61/175

భరస : చసతయఖ చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:52
లస: పప

భరస : �������� ������
ఇసటట ననస:20-1-32/1
వయససస:48
లస: ససస స

1983 AP151010198559
పపరర: లకడక గగసగటట

94-61/177

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఈరయఖ చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:52
లస: పప

1980 NDX2992915
పపరర: పప తషరరజ డసడసరర

1969 NDX0359307
పపరర: కకపరవరస� ఇరర �

1967 NDX1247261
పపరర: ఉషరరరణణ చలక

భరస : ననగరశసర రరవప చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగరశసరరరవప� చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:72
లస: ససస స

1977 NDX2992980
పపరర: ����������� ������

94-61/174

భరస : కకటమక చలక
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:47
లస: ససస స

1968 NDX0359323
పపరర: మహలకడక నసతకకయ�
శకసగరరపరటట�
భరస : రరబబనస� శకసగరరపత
ఇసటట ననస:20-1-32
వయససస:48
లస: ససస స

1974 NDX1247253
పపరర: ననగరశసర రరవప చలక

1966 AP151010198006
పపరర: ససవరరస మక చలక

1991 NDX1913848
పపరర: సరసత కటటకరల

94-61/195

భరస : జజశ కటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:28
లస: ససస స
94-61/197

1994 AP151010198157
పపరర: కమలమక కటటకల�

94-61/198

భరస : డదవడ� కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:57
లస: ససస స

Page 225 of 353

1995 NDX0709303
పపరర: జజషస కరటటకరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-61/199

తసడడ:డ డదవడ కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:33
లస: పప
1998 AP151010198170
పపరర: పపననతరరవప కటటకల�

94-61/202

94-61/1046

94-90/1028

2002 NDX2269140
పపరర: అరరణన కటటకరల

2005 NDX2403574
పపరర: శరసత చలక

94-61/206

2008 NDX0709410
పపరర: యయసప బమ� మషనస�

2011 NDX1626367
పపరర: గగతమ అసబటట

భరస : వవణమ గగపరల కకషష మమరరస పసగమలలరర
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:27
లస: పప

2013 NDX0385880
పపరర: వనసకట రరడ�డడ రరడబతష
డడ స ల�

2014 AP151010198608
పపరర: గసగమక గవసల�

94-90/381

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:65
లస: పప
2016 NDX3255338
పపరర: ఎసపస ర రరణణ కసదసల

94-59/1262

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� గగనన
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:33
లస: పప

94-61/204

94-61/212

2020 AP151010198103
పపరర: ననగరసదడస కటటవరపప�

94-61/207

2023 NDX0709451
పపరర: బబల అబడహస� గవసల�
తలర : ససవరష� గవసల
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:38
లస: పప

2003 NDX2269462
పపరర: కకప కలమమర కటటకరల

94-90/377

2006 NDX0358861
పపరర: పసచచమక� మషనస�

94-61/205

2009 NDX0709469
పపరర: సరమమలల మషనస�

94-61/208

తసడడ:డ దదవదనసస� మషనస
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:65
లస: పప
94-90/379

2012 NDX2027952
పపరర: జవహర బబబమ కరటటరర

94-90/380

తసడడ:డ రరమయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:56
లస: పప
94-61/209

2015 NDX0358879
పపరర: మతస యఖ గవసల

94-61/210

తసడడ:డ అబడహస గవసల
ఇసటట ననస:20-1-37/1
వయససస:80
లస: పప
94-59/1263

2018 NDX0358887
పపరర: ససవరష � గవసల�

94-61/211

భరస : బబల అబడహస� గవసల
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/213

భరస : మజరస� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:48
లస: ససస స
94-61/215

94-61/940

భరస : యయసప బమ� మషనస
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యయసప బమ� బసడడ
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:35
లస: ససస స
2022 NDX0358820
పపరర: కకటటశసరరరవప� గగనన�

2017 NDX3255411
పపరర: రరజశశకర కసదసల

2000 NDX2591261
పపరర: వజయ కలమమర కటటకల

తసడడ:డ పపనత రరవప
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:20
లస: పప

భరస : మతస యఖ� గవసల
ఇసటట ననస:20-1-37/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర కసదసల
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:28
లస: ససస స
2019 NDX0358895
పపరర: రమమదదవ� బసడడ�

94-90/376

తసడడ:డ సరమమలల� మషనస
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:36
లస: పప
94-90/378

94-61/201

తసడడ:డ పపననతరరవప
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చలక
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యమకకబమ� కకల
ఇసటట ననస:20-1-37
వయససస:45
లస: ససస స
2010 NDX2047497
పపరర: కకషష కలమమరర పసగమలలరర

94-61/203

భరస : యయససయ కటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : యయసససయమఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:27
లస: ససస స
2007 NDX0709402
పపరర: కలమమరర కకలమ�

1999 AP151010198128
పపరర: డదవడ కరటటకరల

1997 NDX1929159
పపరర: యయసయఖ కటటకరల

తసడడ:డ దనవద కటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అకలయలల కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:62
లస: పప

తలర : పరరససదహమ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:19
లస: పప
2004 NDX2877918
పపరర: అరరణ కటటకల

94-61/200

తసడడ:డ డదవడ కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ� కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-36
వయససస:42
లస: పప
2001 NDX2909240
పపరర: కకప కలమమర కటటకల

1996 NDX0709527
పపరర: మషప కరటటకరల

2021 AP151010198341
పపరర: మరరయమక గవసల�

94-61/214

భరస : దసరయఖ� గవసల
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:57
లస: ససస స
94-61/216

2024 AP151010198148
పపరర: మజరస కటటవరపప�

94-61/217

తసడడ:డ కకటయఖ� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:52
లస: పప
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2025 AP151010198281
పపరర: దసరయఖ గవసల�

94-61/218

తసడడ:డ అబడహస� గవసల
ఇసటట ననస:20-1-38
వయససస:67
లస: పప
2028 AP151010198183
పపరర: సమమదననస వనచధదనస

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:20-1-39
వయససస:55
లస: ససస స
94-61/219

భరస : లకకయఖ vaidhinam
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:44
లస: ససస స
2031 NDX2827251
పపరర: మఖమయయలల వధననస

94-61/1048

94-61/1051

94-90/385

94-61/1049

2035 NDX0527390
పపరర: సరసబబడజఖస� గమఱక స�

2038 AP151010198093
పపరర: మసరసనమక వనచధదనస

94-61/223

2041 NDX2615706
పపరర: శకకల మసచల

94-90/383

2044 NDX2276814
పపరర: పదద లజర బబబమ సరగసటట

2033 NDX2827459
పపరర: రరజనయయలల వధననస

94-61/1050

2036 NDX0596593
పపరర: శవననతరరయణ� గమఱక స�

94-61/221

2039 JBV1390103
పపరర: సరలకన రరజ వనచధదనస

94-61/222

తసడడ:డ వనసకయఖ వనచధదనస
ఇసటట ననస:20-1-42
వయససస:34
లస: పప
94-61/941

2042 NDX2826790
పపరర: మయర గసతకరణణ

94-61/1053

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప గసతకరణణ
ఇసటట ననస:20-1-42
వయససస:23
లస: ససస స
94-90/401

2045 NDX1515347
పపరర: రరమమలమక జమమకళరమమడడ

భరస : చననల జర బబబమ సరగసటట
ఇసటట ననస:20-1-42, GOUTHAMI NAGAR 2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ సరగసటట
ఇసటట ననస:20-1-42, GOUTHAMI NAGAR 2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ జమమకళరమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:25
లస: ససస స

2046 NDX1533919
పపరర: ససధఖ జమమకళరమమడడ

2047 JBV1390665
పపరర: రజన జమమకలమమడడ�

2048 NDX0709212
పపరర: నరసమక జమమకలమమడడ�

94-61/225

భరస : సరగర జమమకళరమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:26
లస: ససస స
2049 NDX1274000
పపరర: సరగర బబబమ జమమకళరమమడడ
తసడడ:డ కకటయఖ జమమకళరమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:29
లస: పప
2052 NDX1716960
పపరర: దసరర దదవ చసత బతష
స ల
భరస : కలమమర బబబమ చసతన బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:25
లస: ససస స

94-61/226

తసడడ:డ శకనసశ రరవప జమమకలమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/228

2050 AP151010198702
పపరర: కకటయఖ జమమకలమమడడ

2053 NDX1628637
పపరర: ఉమమమహహశసర రరడడ యయనరరడడడ
తసడడ:డ బడహక రరడడ యయనరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:35
లస: పప

94-61/224

94-61/227

భరస : కకటయఖ జమమకలమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:49
లస: ససస స
94-61/229

తసడడ:డ నరసయఖ జమమకలమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:60
లస: పప
94-90/386

94-90/384

తసడడ:డ చనత ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:46
లస: పప

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:20-1-42
వయససస:37
లస: ససస స
94-90/400

94-61/1047

తసడడ:డ లకకయఖ వధననస
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకయఖ వనచధదనస
ఇసటట ననస:20-1-42
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరస వనచధదనస
ఇసటట ననస:20-1-42
వయససస:59
లస: పప
2043 NDX2276798
పపరర: మరరయమక సరగసటట

2032 NDX2752335
పపరర: శరరష వనచధనమ

2030 NDX2752269
పపరర: బబబమ వధననస
తసడడ:డ లకకయఖ వధననస
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:48
లస: పప
2040 AP151010198039
పపరర: వనసకయఖ వనచధదనస

94-61/220

తసడడ:డ బబబమ వనచధనమ
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ యదదననమ
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:18
లస: ససస స
2037 NDX0596635
పపరర: సరసబశవరరవప� గమఱక స�

2029 AP151010198186
పపరర: లకకయఖ వనచధదనస

94-61/1258

తసడడ:డ వనసకయఖ మసదన
ఇసటట ననస:20-1-40
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సససదరస వనచధదనస
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ వధననస
ఇసటట ననస:20-1-41
వయససస:22
లస: పప
2034 NDX2796050
పపరర: రగజ వకకటరరయ యదదననమ

94-90/382 2027 NDX3235702
2026 NDX0905232
పపరర: వనసకట శశషరరతతస� రరడబతష
పపరర: బబబమ మసదన
డడ స ల�

2051 NDX3228046
పపరర: రరమమలమక జమలమమదద

94-61/1256

భరస : కకటయఖ జమలమమదద
ఇసటట ననస:20-1-43
వయససస:26
లస: ససస స
94-90/387

2054 NDX3120417
పపరర: మరరయమక ససగటట

94-59/1005

భరస : థనమస ససగటట
ఇసటట ననస:20-1-44
వయససస:57
లస: ససస స
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94-59/1275

భరస : యమదగరరర వదలనన
ఇసటట ననస:20-1-44
వయససస:35
లస: ససస స
2058 NDX2258572
పపరర: మరరయమక చనగసటట

94-61/231

94-61/234

94-90/390

94-61/236

94-61/239

94-61/242

94-61/245

భరస : యయససబబబమ కరలవవల
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:33
లస: ససస స

2068 NDX0359067
పపరర: రతతకలమమరర కలవనల

2071 AP151010198605
పపరర: కనకమక కలవనల

2074 NDX0709543
పపరర: రరసబబబమ కరసప

2077 JBV1390970
పపరర: ఏససబబబమ కలవనల

94-61/248

2080 NDX3127347
పపరర: రరజరశ తలల
ర రర

94-61/237

2083 NDX0359117
పపరర: మరరయమక కకసడమమదద
భరస : పడసరద కకసదనసడడ
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:34
లస: ససస స

2063 NDX2268936
పపరర: కలమమరర పపరరపప గమ

94-90/389

2066 NDX2368116
పపరర: అనతమక కసప

94-61/235

2069 JBV1390590
పపరర: వజయరరణణ� కసప�

94-61/238

భరస : దదవపరల� కనప
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/240

2072 NDX2258531
పపరర: మమరరయమబబబమ కలవనల

94-61/241

తసడడ:డ సససదర రరవప కలవనల
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:27
లస: పప
94-61/243

2075 NDX0359083
పపరర: సరలకన కలవనల

94-61/244

తసడడ:డ సససదరరరవప కరలవవల
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:34
లస: పప
94-61/246

2078 JBV2774610
పపరర: యసపబమకసప

94-61/247

తసడడ:డ ననసరయఖ � కరసప
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:50
లస: పప
94-84/952

తసడడ:డ యయశ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:24
లస: పప
94-61/250

94-61/233

భరస : రరసబబబమ కసప
ఇసటట ననస:20-1-46
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప కరలవవలల
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల కరలవవల
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:65
లస: పప
2082 JBV1390624
పపరర: కలమమరర కలవనల

94-90/391

తసడడ:డ ఆదనమమ కరసప
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనమమ� కనప
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:35
లస: పప
2079 NDX0359091
పపరర: సససదరరరవప కరరవనల

2065 NDX2268951
పపరర: శరమమఖల పపరరపప గమ

2060 AP151010198617
పపరర: మరరయమక చనగసటట

భరస : శరఖమమఖల పపరరపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప కరలవవల
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:33
లస: పప
2076 JBV1391911
పపరర: దదవపరల� కనప�

94-61/1054

భరస : సరలకన కరలవవల
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యసపబమ కరసప
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:42
లస: ససస స
2073 NDX0359059
పపరర: యయబమ తనళళళరర

2062 NDX3164977
పపరర: చనత లమజర బబబమ షరగసటట

94-90/388

భరస : చనలమజర చనగసటట
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదననస పపరరపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:39
లస: పప

భరస : యబమ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:20-1-47
వయససస:32
లస: ససస స
2070 JBV2774602
పపరర: మరరయమక కరసప

94-61/232

భసధసవప: షరగసటట
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:28
లస: పప

భరస : మషప ససగటట
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:37
లస: ససస స
2067 NDX0359075
పపరర: యయససమమరర తనళళళరర

2059 NDX2383487
పపరర: ససపప ర సరగసటట

2057 NDX2269363
పపరర: పసడయమసక కటటకరల

తసడడ:డ జకరయఖ
ఇసటట ననస:20-1-44
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మశశ సరగసటట
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరర ధనమస చనగసటట
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:45
లస: పప
2064 NDX2269207
పపరర: ససపప ర ససగటట

94-61/230

భరస : చనలమజరర చనగసటట
ఇసటట ననస:20-1-44
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చనత లజజర బబబమ చనగసటట
ఇసటట ననస:20-1-45
వయససస:24
లస: ససస స
2061 AP151010198548
పపరర: మష చనగసటట

2056 NDX0359026
పపరర: మమరస మక చనగసటట

2081 NDX0970525
పపరర: సరరత కకసడమమదద

94-61/249

భరస : మసరసన కకసదనమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:29
లస: ససస స
94-61/251

2084 JBV1390681
పపరర: అలవవలల ననగసడర

94-61/252

భరస : భబసయర ననగసడర
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:36
లస: ససస స
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2085 AP151010198209
పపరర: ససగమణ కకసడమమడడ

94-61/253

భరస : చనతఎలర మసద కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:42
లస: ససస స
2088 NDX0359109
పపరర: పడసరద కకసడమమదద

94-61/256

94-61/942

94-61/261

94-61/264

94-59/1008

94-61/265

తసడడ:డ జకరయఖ కటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-61/1057

భరస : మరరయదనసస పలలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:33
లస: ససస స

2098 NDX3073293
పపరర: జకరయఖ కటటకల

2101 NDX3254786
పపరర: కలమమరర కటటకల

94-59/1006

94-59/1261

భరస : జకరయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:47
లస: ససస స
2104 NDX3089356
పపరర: జకరయఖ కటటకల

2107 NDX2911618
పపరర: లల కటటకల

94-59/1276

2110 NDX0709360
పపరర: మమరర పలలర

2113 NDX2095041
పపరర: ససధదర వడదడ పఅల
తసడడ:డ వనసకటటససరరర వడదడ పఅల
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:25
లస: పప

2093 AP151010198412
పపరర: ననగమక గమసటటరర

94-61/260

2096 JBV2774842
పపరర: రవ కకరణ పలలర

94-61/263

2099 NDX3073566
పపరర: జకరయఖ కటటకల

94-59/1007

Deleted

తసడడ:డ పడకరశస కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:52
లస: పప
2102 NDX3255981
పపరర: కలమమరర కటటకల

94-59/1266

భరస : జకకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-61/1055

2105 NDX3089430
పపరర: సరగర బబబమ కటటకల

94-61/1056

Deleted

తసడడ:డ జకకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:26
లస: పప
94-61/1058

2108 NDX3073343
పపరర: సరగర బబబమ కటటకల

94-89/907

Deleted

తసడడ:డ జకకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:26
లస: పప
94-61/266

తసడడ:డ పడసరద పలలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:30
లస: ససస స
94-61/268

94-61/258

తసడడ:డ వజయ కలమమర పలలర
ఇసటట ననస:20-1-50
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అసక రరవప పలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:20
లస: పప
2112 JBV1390616
పపరర: జజఖత పలలర

94-61/262

తసడడ:డ పడకరశస కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:26
లస: పప
2109 NDX3289998
పపరర: దడచవ కలమమర పలర

2095 JBV2774636
పపరర: మరరయమక పలలర �

2090 AP151010198280
పపరర: పపరరషప తస కకసడమమద

భరస : వనసకయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:20-1-49
వయససస:65
లస: ససస స

Deleted

Deleted

2106 NDX3070463
పపరర: సరగర బబబమ కటటకల

94-61/259

తసడడ:డ పడకరశస కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-50/1
వయససస:26
లస: పప
2103 NDX2258523
పపరర: పసడయమసక కటటకరల

2092 NDX0359125
పపరర: వజయ మమరర రరపపడడ

94-61/255

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:85
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర� పలలర
ఇసటట ననస:20-1-50
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ పలలర
ఇసటట ననస:20-1-50
వయససస:70
లస: పప
2100 NDX3089604
పపరర: సరగర బబబమ కటటకల

94-61/257

భరస : ససబబబరరవప రరపపడడ
ఇసటట ననస:20-1-49
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రవకకరణ పలలర
ఇసటట ననస:20-1-50
వయససస:35
లస: ససస స
2097 NDX0709196
పపరర: వజయ కలమమర పలలర

2089 JBV1390962
పపరర: వజయభబసయర ననగరసడర

2087 NDX0359471
పపరర: మసరసన కకసడమమడడ

తసడడ:డ యలమసద కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద ననగసడర
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:38
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:50
లస: ససస స
2094 JBV1390608
పపరర: సససదరమక పలలర

94-61/254

భరస : పపరరషప తస స కకసదనసడడ
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస స కకసదనసడడ
ఇసటట ననస:20-1-48
వయససస:36
లస: పప
2091 NDX2603413
పపరర: కడడయస కరరణమక

2086 AP151010198382
పపరర: దననమక కకసడమమదద

2111 NDX1457382
పపరర: శశరరఖ పలలర

94-61/267

భరస : కకరణ కలమమర పలలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:31
లస: ససస స
94-61/269

2114 JBV1390194
పపరర: కకరణ కలమమర� పలలర �

94-61/270

తసడడ:డ వజయకలమమర� పలలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:35
లస: పప
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2115 JBV1391465
పపరర: మరరయదనసస పలలర
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94-61/271

తసడడ:డ వజయకలమమర పలలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:37
లస: పప
2118 NDX3270162
పపరర: పరరమమక పలర

94-64/930

94-61/273

94-61/276

94-61/279

94-61/282

94-61/285

94-61/288

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలకర
ఇసటట ననస:20-1-55
వయససస:33
లస: పప

2128 AP151010198620
పపరర: జఖరయఖ కరటటకరల

2131 NDX0359240
పపరర: ననగరరజ గమడసరర

2134 NDX0359174
పపరర: భమలకడక పప తత
స రర

2137 AP151010198561
పపరర: సరగజన పప తత
స రర

94-61/291

2140 JBV1390137
పపరర: మమరర బసవయఖ పప తత
స రర

94-61/280

2143 JBV1390293
పపరర: కకటటరరజ చలకర
తసడడ:డ ససబబబరరవప చలకర
ఇసటట ననస:20-1-55
వయససస:38
లస: పప

2123 AP151010198206
పపరర: శవపరరసత పలలర

94-61/275

2126 AP151010198207
పపరర: పడసరదస పలలర

94-61/278

2129 NDX2258564
పపరర: నలవవణణ పలలర

94-61/281

భరస : అశశక కలమమర పలలర
ఇసటట ననస:20-1-54
వయససస:30
లస: ససస స
94-61/283

2132 JBV1391721
పపరర: వజయపరల పలలర

94-61/284

తసడడ:డ పడసరద పలలర
ఇసటట ననస:20-1-54
వయససస:35
లస: పప
94-61/286

2135 NDX0380683
పపరర: ససధనరరణణ� పప తత
స రర�

94-61/287

భరస : బసవయఖ� పప తత
స రర
ఇసటట ననస:20-1-54/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-61/289

2138 NDX0359190
పపరర: చనత బసవయఖ పప తత
స రర

94-61/290

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:20-1-54/1
వయససస:30
లస: పప
94-61/292

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:20-1-54/1
వయససస:35
లస: పప
94-61/294

94-61/944

తసడడ:డ మతస యఖ పలలర
ఇసటట ననస:20-1-52
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:20-1-54/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటయఖ� మమరరగమల
ఇసటట ననస:20-1-54/1
వయససస:33
లస: పప
2142 JBV1391762
పపరర: పపద కకటటశసరర చలకర

94-61/277

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:20-1-54/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యమకకబమ� మమరరగమల
ఇసటట ననస:20-1-54/1
వయససస:31
లస: ససస స
2139 NDX0359182
పపరర: యమకకబమ� మమరరగమల�

2125 NDX0359141
పపరర: తమత� కటటవరపప�

2120 NDX2560738
పపరర: వజయలకడక చదగమ

భరస : పడసరదస� పలలర
ఇసటట ననస:20-1-52
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:20-1-54
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద పలలర
ఇసటట ననస:20-1-54
వయససస:35
లస: పప
2136 NDX0359208
పపరర: మమరరమక� మమరరగమల�

94-61/274

తసడడ:డ పడకరశస కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-52/2
వయససస:47
లస: పప

భరస : వజయపరల పలలర
ఇసటట ననస:20-1-54
వయససస:33
లస: ససస స
2133 JBV1391739
పపరర: అశశకల పలలర

2122 JBV1390582
పపరర: కలమమరర పలలర

94-61/943

భరస : రరజకలమమర చదగమ
ఇసటట ననస:20-1-51 gowthami nagar 2n
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరస� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-52
వయససస:39
లస: పప

భరస : జఖరయఖ కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-52/2
వయససస:42
లస: ససస స
2130 JBV1390574
పపరర: లమవణఖ పలలర

94-65/1280

భరస : అశశకల పలలర
ఇసటట ననస:20-1-52
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పలలర
ఇసటట ననస:20-1-52
వయససస:35
లస: పప
2127 AP151010198562
పపరర: కలమమరర కటటకల

2119 NDX3277530
పపరర: లజరర పలర

2117 NDX2561553
పపరర: రరజ కలమమర చదగమ

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ చదగమ
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బబ డయఖ పలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:37
లస: పప

భరస : జయపరల పలలర
ఇసటట ననస:20-1-52
వయససస:32
లస: ససస స
2124 JBV1390871
పపరర: జయపరల పలలర

94-61/272

తసడడ:డ వజయకలమమర� పలలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:39
లస: పప

భరస : అసక రరవప పలర
ఇసటట ననస:20-1-51
వయససస:37
లస: ససస స
2121 NDX2258515
పపరర: ననగ మమరర పలలర

2116 NDX0359133
పపరర: సససప న� పలలర �

2141 NDX0709519
పపరర: జజఖత చలకర

94-61/293

భరస : ససరష బబబమ చలకర
ఇసటట ననస:20-1-55
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/295

2144 AP151010198390
పపరర: ససబబబరరవప చలకర

94-61/296

తసడడ:డ వనసకయఖ చలకర
ఇసటట ననస:20-1-55
వయససస:65
లస: పప
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2145 NDX2048784
పపరర: రరజరశసరర కనకకర
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94-61/297

తసడడ:డ ననగరరజ కనకకర
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:25
లస: ససస స
2148 NDX1161744
పపరర: ననగమలలశసరర ఒసక

94-61/300

94-61/303

94-61/306

94-61/309

94-61/312

94-59/981

94-61/315

తసడడ:డ సరమమలల కటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:22
లస: పప

2158 AP151010198709
పపరర: మసరసన యదదనపపడడ

2161 NDX2827152
పపరర: ససరరప ససదదపమమ

2164 NDX0358846
పపరర: మరరయమక కరటటకరల

2167 NDX2582385
పపరర: ఆలలటట అశశక

94-59/1009

2170 AP151010198552
పపరర: కరరణమక కరటటకరల

94-61/310

2173 JBV1391176
పపరర: సరలకన రరజ� కటటకల�
తసడడ:డ సరమమలల� కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:33
లస: పప

2153 AP151010198560
పపరర: పడభబవత యదదనపపడడ

94-61/305

2156 NDX2048925
పపరర: ససబడమణఖఎస చసతకలసట

94-61/308

2159 AP151010198271
పపరర: ననగరరజ కరననకడ

94-61/311

తసడడ:డ యసపబమ కరననకడ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:55
లస: పప
94-61/1059

2162 NDX2795680
పపరర: కకరణకయ పలలర

94-61/1060

తసడడ:డ శరససన
ఇసటట ననస:20-1-57
వయససస:21
లస: ససస స
94-61/313

2165 AP151010198055
పపరర: సరగజన కరటటకరల

94-61/314

భరస : యహనస కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-58
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/945

2168 NDX2269116
పపరర: మరరయమ బబబమ కరటటపలర

94-90/392

తసడడ:డ రరమమ కరటటపలర
ఇసటట ననస:20-1-58
వయససస:21
లస: పప
94-61/316

భరస : సరమమలల కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/318

94-61/302

తసడడ:డ ససజవరరవప చసతకలసట
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:20-1-58
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సమమఆలల కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:21
లస: ససస స
2172 NDX2258598
పపరర: చనత పపనత రరవప కటటకరల

94-61/307

తసడడ:డ యయసప బమ కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-58
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస� కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-58
వయససస:43
లస: పప
2169 NDX3092665
పపరర: పసడయసకర కటటకల

2155 NDX0905364
పపరర: మసరసనమక పలలర పప గమ�

2150 NDX1161751
పపరర: దసరరరదదవ చసతకలసట

భరస : మసరసన యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:20-1-57
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ ఆలలటట
ఇసటట ననస:20/1/58
వయససస:23
లస: ససస స
2166 NDX0709352
పపరర: యయసప బమ� కటటకల�

94-61/304

తసడడ:డ వనసకయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ యయసప బమ pallepogu
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:66
లస: పప
2163 NDX2876894
పపరర: శరసత ఆలలటట

2152 JBV2774644
పపరర: జజఖత యదదనపపడడ

94-61/299

భరస : బబలససబబడమణఖస చసతకలసట
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప pallepogu
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:44
లస: పప
2160 NDX0905356
పపరర: రరజజరరవప పలలర పప గమ

94-61/301

భరస : వసదనస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ మమరస మక
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:45
లస: ససస స
2157 AP151010198547
పపరర: వసదనస యదదనపపడడ

2149 NDX2048750
పపరర: శవ పరరసత పలర పప గమ

2147 NDX2048958
పపరర: రరణమక పలర పప గమ

తసడడ:డ రరజజరరవప పలర పప గమ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప పలర పప గమ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శరమమఖల సతష చకటట
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:34
లస: ససస స
2154 JBV2774651
పపరర: మమరస మక కరననకడ

94-61/298

తసడడ:డ రరజజరరవప పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప ఒసక
ఇసటట ననస:20-1-56
వయససస:28
లస: ససస స
2151 NDX1457234
పపరర: సరసత పలర పప గమ

2146 NDX2057330
పపరర: రరణణ పలర పప గమ

2171 JBV1391226
పపరర: యశశదమక� కలవనల�

94-61/317

భరస : ఆదనస� కరలవవల
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:75
లస: ససస స
94-61/319

2174 JBV1391218
పపరర: ఏసమక� ఆలలటట�

94-61/320

తసడడ:డ ఐజజక� ఆలలటట
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:35
లస: పప
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2175 JBV2774214
పపరర: వనసకట� కలవనల�
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94-61/321

తసడడ:డ ఆదనస� కరలవవల
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:36
లస: పప
2178 JBV1390954
పపరర: బబ ససబబబమ రరవనల

94-61/324

94-61/327

94-61/330

94-61/946

94-61/335

94-61/1061

94-61/340

తసడడ:డ యయసపబమ� నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:82
లస: పప

2188 NDX0359265
పపరర: మమరరకమల రరవనల

2191 AP151010198270
పపరర: ఆగరతస నసతకకయ

2194 NDX1752592
పపరర: షరహహన షపక

2197 NDX0359349
పపరర: ఖమజజబ� షపక�

94-61/343

2200 NDX0905331
పపరర: ససరష చలక

94-61/333

2203 NDX2580447
పపరర: యశశద పప లలపప గమ
భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:49
లస: ససస స

2183 JBV1391572
పపరర: కవత చలకర

94-61/329

2186 NDX0905349
పపరర: శరఖస కకసడమమదద�

94-61/332

2189 AP151010198340
పపరర: సరగజన వవలలపరర�

94-61/334

భరస : రరమమలల� వవలలపరర
ఇసటట ననస:20-1-63
వయససస:42
లస: ససస స
94-61/336

2192 NDX1457457
పపరర: పపడమ కలమమర చలకర

94-61/337

తసడడ:డ అరరరన రరవప చలక
ఇసటట ననస:20-1-64
వయససస:25
లస: పప
94-61/338

2195 NDX0359356
పపరర: దదవసడర బబబ రరణణ

94-61/339

భరస : బబల బబనస దదవరసడర
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:35
లస: ససస స
94-61/341

2198 NDX1752584
పపరర: యమససన షపక

94-61/342

తసడడ:డ ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:24
లస: పప
94-61/344

తసడడ:డ ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:33
లస: పప
94-61/346

94-61/326

తసడడ:డ పపదససబబబరరవప� చలక
ఇసటట ననస:20-1-61
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖమశస� షపచక
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబన శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:25
లస: పప
2202 NDX0709287
పపరర: ఫరడనసస నసతకకయ�

94-61/331

తసడడ:డ ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరబబన శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:47
లస: ససస స
2199 NDX1457432
పపరర: అనల కలమమర శకసగరరపరటట

2185 JBV1392158
పపరర: శకధర చలకర

2180 NDX0359257
పపరర: కకటటశసరరరవప రరవనల

భరస : కకటటరరజ చలకర
ఇసటట ననస:20-1-61
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఫరడనసస నసతకకయ
ఇసటట ననస:20-1-64
వయససస:67
లస: ససస స

తలర : మహ లకడక శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:20-1-64
వయససస:24
లస: ససస స
2196 NDX1495788
పపరర: మహలకడక శకసగరరపరటట

94-61/328

భరస : కరరణనకర రరవనల
ఇసటట ననస:20-1-62
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తసగరరరల
ఇసటట ననస:20-1-63
వయససస:33
లస: పప
2193 NDX3141686
పపరర: అనసష శకసగరరపరటట

2182 JBV1391267
పపరర: చనత కకటటశసరమక చలకర

94-61/323

తసడడ:డ ననగయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:20-1-59
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలకర
ఇసటట ననస:20-1-61
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-1-61
వయససస:18
లస: పప
2190 NDX0359216
పపరర: రరసబబబమ తసగరరరల

94-61/325

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలకర
ఇసటట ననస:20-1-61
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలకర
ఇసటట ననస:20-1-61
వయససస:35
లస: పప
2187 NDX2593945
పపరర: ననన కకసడమమడడ

2179 JBV1392059
పపరర: కరరణనకర రరవనల

2177 AP151010198567
పపరర: శరసతమక రరవనల

భరస : కకటటశసరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:20-1-59
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:20-1-59
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకధర చలకర
ఇసటట ననస:20-1-61
వయససస:32
లస: ససస స
2184 NDX0709493
పపరర: వజయ చలకర

94-61/322

తసడడ:డ అకలయలల కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-58/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:20-1-59
వయససస:37
లస: పప
2181 NDX1011113
పపరర: రమమదదవ చలకర

2176 AP151010198652
పపరర: సరమమలల కరటటకరల

2201 NDX0359331
పపరర: బబల బబనస� ఏటటకలరర�

94-61/345

తసడడ:డ బబలశశరర� ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:20-1-65
వయససస:40
లస: పప
94-61/947

2204 NDX3254240
పపరర: బల భబణమ యయటటకలరర

94-59/1260

తసడడ:డ బల సప రర
ఇసటట ననస:20-1-65 1/2 line
వయససస:40
లస: పప
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2205 NDX0599142
పపరర: మలలర శసరర చడరరకలరర
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94-61/347

తసడడ:డ డదవడ పరల చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-66
వయససస:30
లస: ససస స
2208 NDX0599860
పపరర: డదవడ పరల� చడరరకలరర�

94-61/350

94-61/353

94-61/356

94-61/948

94-61/359

94-90/394

94-61/363

భరస : బకకలల� కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-70/1
వయససస:41
లస: ససస స

2218 NDX2826766
పపరర: హహహమవత తలల
ర రర

2221 NDX0970434
పపరర: రవ కసచరర

2224 NDX3095759
పపరర: ససధకర కడడయస

2227 NDX0359448
పపరర: వజయ మమరర� గమసటకరన�

94-61/949

2230 NDX3097151
పపరర: పపడమ కలమమర చలక

94-61/1062

2233 AP151010198150
పపరర: లలరరద మమరర కడడయస�
భరస : వనసకయఖ� కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-70/1
వయససస:43
లస: ససస స

2213 NDX2383404
పపరర: గగపస తదదద స

94-61/355

2216 NDX2268522
పపరర: పసడత బసడనరర

94-90/393

2219 NDX2208783
పపరర: నలమ కసచరర

94-61/358

భరస : రవ కసచరర
ఇసటట ననస:20-1-69
వయససస:23
లస: ససస స
94-61/360

2222 JBV2774685
పపరర: వరయఖ కసచరర

94-61/361

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసచరర
ఇసటట ననస:20-1-69
వయససస:50
లస: పప
94-59/1012

2225 NDX2258697
పపరర: ససపత గమసటకరన

94-61/362

తసడడ:డ బబబమ గమసటకరన
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:24
లస: ససస స
94-61/364

2228 NDX0359455
పపరర: బబబమ గమసటకరన

94-61/365

తసడడ:డ సససదరరరవప గమసటకరన
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:47
లస: పప
94-61/1063

తసడడ:డ అరజసయమ చలక
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:27
లస: పప
94-61/366

94-61/352

భరస : జజసఫ రరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:20-1-67
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబబమ� గమసతకన
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపడమ కలమమర చలకల
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:19
లస: ససస స
2232 AP151010198105
పపరర: నరకల కడడయస�

94-61/357

తసడడ:డ వనసకయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ గమసటకరన
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:24
లస: ససస స
2229 NDX2577211
పపరర: చలకల ససపత

2215 NDX0708958
పపరర: యహనస బసడనరర

2210 NDX2383396
పపరర: పసడత బసడనరర

తసడడ:డ బబబమ తదదద స
ఇసటట ననస:20-1-67
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:20-1-69
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రవ కసచడరర
ఇసటట ననస:20-1-69
వయససస:23
లస: ససస స
2226 NDX2258671
పపరర: రరతష గమసటకరన

94-61/354

భరస : జజన
ఇసటట ననస:20-1-68
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:20-1-69
వయససస:43
లస: ససస స
2223 NDX2268696
పపరర: నలమ కసచడరర

2212 NDX0359406
పపరర: అమర� ఎదసద�

94-61/349

భరస : జజసఫ బసడనరర
ఇసటట ననస:20-1-67
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర బసడనరర
ఇసటట ననస:20-1-67
వయససస:63
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:20-1-68
వయససస:26
లస: ససస స
2220 JBV2774628
పపరర: మమరస మక కసచరర

94-61/351

భరస : రవ� ఎదసద
ఇసటట ననస:20-1-67
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన బసడనరర
ఇసటట ననస:20-1-67
వయససస:28
లస: పప
2217 NDX2580330
పపరర: హహహమవత తనలల
ర రర

2209 AP151010198311
పపరర: రరమమరరవప చడరరకలరర

2207 AP151010198423
పపరర: మమరరమక చడరరకలరర�

భరస : రరమమరరవప� చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-66
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-66
వయససస:41
లస: పప

భరస : గగపస తదదద స
ఇసటట ననస:20-1-67
వయససస:24
లస: ససస స
2214 NDX2048859
పపరర: జజసఫ రరజ బసడనరర

94-61/348

భరస : రరమమరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-66
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : ససతరరవమక� చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-66
వయససస:37
లస: పప
2211 NDX2383412
పపరర: శరరష తదదద స

2206 NDX0359364
పపరర: హహపససబబ దనస చడరరకలరర

2231 NDX3047131
పపరర: ససపత చలక

94-89/908

భరస : పపడమ కలమమర చలక
ఇసటట ననస:20-1-70
వయససస:19
లస: ససస స
94-61/367

2234 AP151010198261
పపరర: వనసకయఖ కడడయస�

94-61/368

తసడడ:డ ననరరయణ� కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-70/1
వయససస:52
లస: పప
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పపరర: మరరయమక వరర
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94-90/395

తలర : కకటటశసర రరవప వరర
ఇసటట ననస:20-1-70/2
వయససస:23
లస: ససస స
2238 NDX0359430
పపరర: వనసకటరతతస లకయపప గమ�

94-61/371

94-90/396

94-61/376

94-61/379

94-61/382

94-61/385

94-87/1304

2248 AP151010198252
పపరర: కకటటశసరర లకయపప గమ�

2251 JBV1391648
పపరర: రవ కలమమర లకయపప గమ

2254 AP151010198312
పపరర: ఇసరకల లకయపప గమ�

2257 NDX2048800
పపరర: లకడక కటటవరరపప

94-61/390

2260 AP151010198278
పపరర: మరరయమక కటటవరపప�

94-61/380

2263 NDX0709535
పపరర: పసచచమక ఇనసమమకయల
భరస : పపదదఏసస ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:57
లస: ససస స

2243 NDX1821868
పపరర: రమఖ పనతమ

94-61/375

2246 JBV1390756
పపరర: అనతమక లకయపప గమ

94-61/378

2249 AP151010198223
పపరర: దదవమక లకయపప గమ లకయపప గమ

94-61/381

భరస : పపదదయయసస లకయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/383

2252 NDX0359463
పపరర: లకకణ� లకయపప గమ�

94-61/384

తసడడ:డ ఆనసద రరవప� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:39
లస: పప
94-61/386

2255 AP151010198216
పపరర: ఆనసదరరవప లకయపప గమ�

94-61/387

తసడడ:డ లకకయఖ� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:50
లస: పప
94-61/388

2258 NDX2048842
పపరర: జజఖత కటటవరరపప

94-61/389

భరస : కకటటశసరరరవప కటటవరరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:26
లస: ససస స
94-61/391

భరస : గమరవయఖ� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:45
లస: ససస స
94-61/393

94-61/373

భరస : రవ లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కటటవరరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ యయటటకలరర
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:28
లస: ససస స
2262 NDX0359372
పపరర: ససవరరస ఇనసమమకయల
ఇనసమమకయల
భరస : చనతఏసస ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:52
లస: ససస స

94-61/377

తసడడ:డ పపదదయయసస� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకల లకరయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:18
లస: పప
2259 NDX1457440
పపరర: రతత కలమమరర యయటటకలరర

2245 NDX1822080
పపరర: మమరర పడమల వవమమల

2240 AP151010198219
పపరర: కకటయఖ లకయపప గమ�

తసడడ:డ శకనవరస పనతమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదయయసస లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:43
లస: పప
2256 NDX2573269
పపరర: బబసజమన లకరయపప గమ

94-61/374

భరస : ఆనసదరరవప� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:57
లస: ససస స
2253 AP151010198583
పపరర: బబలసరసమ చదరరకలరర

2242 NDX2041010
పపరర: మణణ లకయపప గమ

94-61/370

తసడడ:డ లసగయఖ� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-71
వయససస:75
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర వవమమల
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:33
లస: ససస స
2250 AP151010198015
పపరర: యయసమక లకయపప గమ�

94-61/372

తసడడ:డ ఆనసద రరవప లకయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పనతమ
ఇసటట ననస:20-1-73
వయససస:24
లస: ససస స
2247 JBV1390764
పపరర: ససగసధ లకయపప గమ

2239 AP151010198169
పపరర: సరలమకన లకయపప గమ�

2237 AP151010198248
పపరర: వనసకరయమక లకయపప గమ�

భరస : కకటయఖ� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-71
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-71
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ లకయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-72
వయససస:23
లస: ససస స
2244 NDX1821850
పపరర: లమవణఖ పనతమ

94-61/369

తసడడ:డ వరయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:20-1-71
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� లమకలయపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-71
వయససస:45
లస: పప
2241 NDX2268969
పపరర: మమనక లకయపప గమ

2236 NDX0708933
పపరర: దదవ కరరణ కసచరర

2261 AP151010198227
పపరర: గమరవమక కటటవరపప�

94-61/392

భరస : ఆనసదరరవప� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/394

2264 AP151010198536
పపరర: అచచమక ననగళళ

94-61/395

భరస : కకటయఖ ననగళళ
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:72
లస: ససస స
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94-61/396

తసడడ:డ గమరవయఖ కటటవరరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:23
లస: పప
2268 NDX0708651
పపరర: రతతబబబమ ఇనసమమకయల

94-61/399

94-61/403

94-90/397

94-61/406

94-61/409

94-61/412

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:27
లస: పప
2286 NDX2807782
పపరర: జజఖత ఇనసమమకయల

94-61/1065

భరస : పడసరదరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:54
లస: ససస స

94-61/405

94-90/398

2276 NDX2212132
పపరర: గగపస ఎదసద

94-90/399

తసడడ:డ బబబమ ఎదసద
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:35
లస: పప
94-61/407

2281 AP151010198277
పపరర: ఈరమక ఇనసమమకయల
ఇనసమమకయల
భరస : ఆశరరసదమమ ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:47
లస: ససస స

94-61/410

2284 NDX2381861
పపరర: ననగరశసర రరవప ఎనసమమకయల

94-61/413

2287 SQX0033175
పపరర: బబ షపక

94-61/414

2290 NDX0970558
పపరర: దనడకకయణణ కడడయస కడడయస

2293 JBV2774784
పపరర: పపలర మక కడడయస�
భరస : బబలకకటట� కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:66
లస: ససస స

94-61/408

2282 NDX1161694
పపరర: గగతస ఇనసమమకయల

94-61/411

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:27
లస: పప
2285 NDX2828606
పపరర: ససదర నరర ఇనసమమకయల

94-61/1064

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:27
లస: పప
95-61/35

2288 NDX2591873
పపరర: రరణణ కకట

94-61/950

తసడడ:డ కకపరరరవప కకట
ఇసటట ననస:20-1-76/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-61/415

భరస : బబబమరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/417

2279 NDX1011089
పపరర: ఏసప బమ గదదల
తసడడ:డ తషసగయఖ గదదల
ఇసటట ననస:20-1-75
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:26
లస: ససస స
2292 NDX0970491
పపరర: కకపరవరస కడడయస

2278 NDX0359299
పపరర: కకటటశసరరరవప ఈరర

94-61/402

2273 NDX0709121
పపరర: చనతఏసస ఇనసమమకయల
ఇనసమమకయల
తసడడ:డ యహనస ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ యహనస ఎనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససదర నరర ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:18
లస: ససస స
2289 NDX2048891
పపరర: గగరరర చడరరకలరర

2275 NDX2276707
పపరర: శశషయఖ కటటవరపప

2270 AP151010198546
పపరర: గమరవయఖ కటటవరపప

94-61/404

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:20-1-75
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ ననగరళళ
ఇసటట ననస:20-1-76
వయససస:26
లస: ససస స
2283 NDX0970459
పపరర: ససదద నరర ఇనసమమకయల

2272 AP151010198250
పపరర: ఆనసదరరవప కటటవరపప�

94-61/398

తసడడ:డ వనసకయఖ కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఏసప బమ గదదల
ఇసటట ననస:20-1-75
వయససస:33
లస: ససస స
2280 NDX2508745
పపరర: జజఖత మదద దదడడడ

94-61/401

తసడడ:డ వనసకయఖ� కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగపస ఎదసద
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:24
లస: ససస స
2277 NDX1011048
పపరర: పపడమజజఖత గదదల

2269 NDX0709147
పపరర: డదవడ ఇనసమమకయల

2267 NDX0359422
పపరర: కకటటశసరరరవప కటటవరపప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యహనస ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యహనస� ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:50
లస: పప
2274 NDX2212124
పపరర: శరరష ఎదసద

94-61/397

తసడడ:డ బబలశశరర కటటవరపప
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనత యయసస ఇనసమమకయల
ఇసటట ననస:20-1-74
వయససస:32
లస: పప
2271 AP151010198210
పపరర: ఆశరరసదమమ ఇనసమమకయల�

2266 NDX2057348
పపరర: రరసబబబమ కటటవరపప

2291 JBV2774404
పపరర: మమరర చడరరకలరర

94-61/416

భరస : బబలసరసమ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:34
లస: ససస స
94-61/418

2294 NDX0708925
పపరర: చసదడశశఖర చడరరకలరర

94-61/419

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:25
లస: పప
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2295 NDX0970947
పపరర: బబబమరరవప కడడయస కడడయస

94-61/420

తసడడ:డ పడసరదరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:35
లస: పప

94-61/421

తసడడ:డ పపద పపరయఖ పప లలర పప గమ
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:52
లస: పప

2298 NDX0709378
పపరర: ససబబబరరవప కడడయస

94-61/423

తసడడ:డ పసచచయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:62
లస: పప

2299 JBV1390350
పపరర: వనసకయఖ మసదన

94-61/952

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:28
లస: ససస స

2302 NDX2593473
పపరర: పడసరద రరవప కడడయస

94-61/424

94-61/426

భరస : కకటటశసరరరవప గగనన
ఇసటట ననస:20-1-78
వయససస:30
లస: ససస స

2305 NDX0857995
పపరర: యయసమక� కకటటపలర �

94-94/954

94-61/429

భరస : కకటటశసరరరవప ఏససపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-78
వయససస:61
లస: ససస స
2310 NDX0358796
పపరర: బమజర కలవనల

2308 NDX0358762
పపరర: ఆదనమమ ఏససపప గమ

94-61/427

భరస : సససప నస కకలవవల
ఇసటట ననస:20-1-79
వయససస:31
లస: ససస స

2311 NDX0358804
పపరర: సససప నస కలవనల

94-61/430

94-61/435

తసడడ:డ పడసరద పరటటబసడర
ఇసటట ననస:20-1-79
వయససస:41
లస: పప

2314 NDX2255297
పపరర: ననవత బ గగడడగమ

94-61/433

94-61/953

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:20-1-82
వయససస:34
లస: ససస స

2317 NDX2575306
పపరర: వవలలపరర సరయ కలమమర

94-61/436

94-90/1031

భరస : సరయ బబబమ బబ జర
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:35
లస: ససస స

2320 NDX3007499
పపరర: ఉమ మహహశసరర బబ జర

2306 NDX0380626
పపరర: వజయమక� బబ ళళళ�

94-61/428

2309 NDX0857920
పపరర: రరమమ కకటటపలర

94-61/431

2312 JBV1392638
పపరర: మరరయదనసస కకలవవల

94-61/434

2315 NDX2391548
పపరర: శకనస గగడడగమ

94-61/437

తసడడ:డ మసరసన గగడడగమ
ఇసటట ననస:20-1-82
వయససస:40
లస: పప
94-61/954

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-1-82
వయససస:32
లస: పప

2319 NDX2877835
పపరర: ననగమణణ బబ జర

94-61/425

తసడడ:డ ఆనసదస కకలవవల
ఇసటట ననస:20-1-79
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస గగడడగమ
ఇసటట ననస:20-1-82
వయససస:31
లస: ససస స

2316 NDX2575371
పపరర: వవలలపరర వజయలకడక

2303 NDX2258655
పపరర: బమజర కలవనల

తసడడ:డ నరసయఖ కకటటపలర
ఇసటట ననస:20-1-78
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప కకలవవల
ఇసటట ననస:20-1-79
వయససస:33
లస: పప

2313 NDX1495838
పపరర: రవ కలమమర పరటటబసడర

94-61/951

భరస : మమధవరరడడడ� బబ ళర
ఇసటట ననస:20-1-78
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఏససపప గమ
ఇసటట ననస:20-1-78
వయససస:30
లస: పప
94-61/432

2300 NDX2614584
పపరర: కకపరవత కడడయస

తసడడ:డ శరససప నస కలవనల
ఇసటట ననస:20-1-78
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమ� కకటటటపలర
ఇసటట ననస:20-1-78
వయససస:36
లస: ససస స

2307 NDX0358754
పపరర: శశషమక ఏససపప గమ

94-61/422

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ డననయయలల
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:56
లస: పప

2304 NDX0358788
పపరర: కకటటశసరర గగనన

2297 NDX0970475
పపరర: పడసరదరరవప కడడయస

తసడడ:డ దననయయలల కడడయస
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ మసదన
ఇసటట ననస:20-1-77
వయససస:65
లస: పప

2301 NDX2596732
పపరర: దకకయణణ కడడయస

9273 NDX1011253
పపరర: ననగమణణ జసగరలపలర

2296 NDX1247337
పపరర: ఆనసద రరవప పప లలపప గమ

2318 NDX2877850
పపరర: సరయ బబబమ బబ జర

94-90/1030

తసడడ:డ శకనవరససలల బబ జర
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:35
లస: పప
94-61/1079

భరస : బబ జర
ఇసటట ననస:20-2-168/5
వయససస:50
లస: ససస స
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తసడడ:డ సరసబయఖ jangalapalli
ఇసటట ననస:23-8-227
వయససస:27
లస: ససస స

94-85/726

9274 NDX1011204
పపరర: వనసకటరమణ జసగరలపలర

తసడడ:డ సరసబయఖ jangalapalli
ఇసటట ననస:23-8-227
వయససస:30
లస: ససస స

94-85/727

9275 NDX1011212
పపరర: రమమదదవ జసగరలపలర

94-85/728

భరస : ఆసజనవయమలల jangalapalli
ఇసటట ననస:23-8-227
వయససస:34
లస: ససస స
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94-85/729

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� ravuri
ఇసటట ననస:23-8-227
వయససస:29
లస: పప
9279 JBV2374296
పపరర: ససజజత పపనసగగదడ

94-85/732

94-85/735

94-85/738

94-85/741

94-85/744

94-85/747

94-85/750

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:58
లస: పప

9289 AP151010216827
పపరర: ఇసదదర ఆలపరటట

9292 NDX1950766
పపరర: కశ రరడడడ అరరగమల

9295 NDX0364588
పపరర: సప మ శశఖర రరవప గరదడ

9298 NDX0641621
పపరర: ససరష లత పససపపలలటట

94-85/753

9301 NDX1045590
పపరర: సరయరరస పససపపలలటట

94-85/742

9304 AP151010213389
పపరర: రరధనకకషషమమరరస పససపపలలటట
తసడడ:డ శతనరరమయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:83
లస: పప

9284 NDX1662429
పపరర: ససహహచ కర చడచతనఖ పప నసతరర

94-85/737

9287 NDX1950782
పపరర: శరరష తషలసస

94-85/740

9290 NDX1950816
పపరర: రమమదదవ తషలసస

94-85/743

భరస : శవ ననగరశసరరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:59
లస: ససస స
94-85/745

9293 NDX1994780
పపరర: శకనవరస రరడడ సరనకకమమక

94-85/746

తసడడ:డ జగననతథ రరడడ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:37
లస: పప
94-85/748

9296 NDX1950808
పపరర: శవ ననగరశసర రరవప తషలసస

94-85/749

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ తషలసస
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:62
లస: పప
94-85/751

9299 NDX0268102
పపరర: అనసరరధ పససపపలలటట

94-85/752

భరస : ససధనకర బబబమ pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:50
లస: ససస స
94-85/754

తసడడ:డ ససధనకర బబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:28
లస: పప
94-85/756

94-85/734

భరస : శవ ననగరశసర రరవప tulasi
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర బబబమ pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషషమమరరస pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:83
లస: ససస స
9303 AP151010213440
పపరర: ససధనకరబబబమ పససపపలలటట

94-85/739

తసడడ:డ బసవయఖ gade
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర బబబమ pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:29
లస: ససస స
9300 NDX0268037
పపరర: ససతనరరవమక పససపపలలటట

9286 NDX1584177
పపరర: రరమ సరనకకమమక

9281 NDX0712596
పపరర: శవ కలమమర పపనసగగసడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప నసతరర
ఇసటట ననస:23-8-269
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ఇరరకలల
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లవకలమమర alapati
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:41
లస: పప
9297 NDX0541433
పపరర: సరయ షరలన పససపపలలటట

94-85/736

భరస : లవకలమమర alapati
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:20
లస: పప
9294 AP151010213316
పపరర: మహన బబబమ ఆలపరటట

9283 NDX1662460
పపరర: వసశ కకషష పప నసతరర

94-85/731

తసడడ:డ పడభబకర penugonda
ఇసటట ననస:23-8-268
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సప మ శశఖర రరవప gade
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:36
లస: ససస స
9291 NDX2512424
పపరర: అససఫ షపక

94-85/733

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప నసతరర
ఇసటట ననస:23-8-269
వయససస:25
లస: పప

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:23-8-270
వయససస:25
లస: ససస స
9288 NDX0267963
పపరర: ససకనఖ గరదడ

9280 NDX0362186
పపరర: రరజ కలమమర పపనసగగసడ

9278 NDX1045293
పపరర: హరరబబబమ జసగరలపలర

తసడడ:డ సరసబయఖ jangalapalli
ఇసటట ననస:23-8-227
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర penugonda
ఇసటట ననస:23-8-268
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ponnuru
ఇసటట ననస:23-8-269
వయససస:46
లస: ససస స
9285 NDX2512465
పపరర: అయయషర షపక

94-85/730

తసడడ:డ పపలమరరరవప� pamidipalli
ఇసటట ననస:23-8-227
వయససస:43
లస: పప

భరస : పడబబకర రరవప penugonda
ఇసటట ననస:23-8-268
వయససస:57
లస: ససస స
9282 NDX1011915
పపరర: వనసకట ససజజత పప నసతరర

9277 AP151010213334
పపరర: అసకమకరరవప పమడడమలర �

9302 NDX1045384
పపరర: సరయరరమ పససపపలలటట

94-85/755

తసడడ:డ ససధనకర బబబమ
ఇసటట ననస:23-8-271
వయససస:30
లస: పప
94-85/757

9305 NDX0268177
పపరర: ఇసదదర పససపపలలటట

94-85/758

భరస : శకనవరసరరవప pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-272
వయససస:42
లస: ససస స
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9306 AP151010213515
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

94-85/759

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-272
వయససస:47
లస: పప
9309 NDX1996638
పపరర: లకడక దసరర కడడయమల

94-85/762

Deleted
94-85/765

భరస : సరసబశవరరవప bhimana
ఇసటట ననస:23-8-275
వయససస:70
లస: ససస స
9315 NDX0268235
పపరర: రరజరశసరర తరరమలశశటట

9310 NDX1833400
పపరర: లకడక మమనస తషరర పరటట

9313 JBV2384964
పపరర: రరమకకషరష మమవరస

9316 AP151010216065
పపరర: అనసరరధ తరరమలశశటట
భరస : పపలమరరరవప thirumalasetty
ఇసటట ననస:23-8-276
వయససస:24
లస: ససస స

9318 AP151010213069
పపరర: వనసకటపపలమరరరవప తరరమలశశటట

9319 NDX1011824
పపరర: ఆదదలకకక మరసపలర

94-85/770

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస thirumalasetty
ఇసటట ననస:23-8-276
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనస mirampalli
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:30
లస: ససస స

9321 NDX1995374
పపరర: ససధఖ మరపలర

9322 NDX1996646
పపరర: కకటటశసరర మమరసపలర

94-85/773

తసడడ:డ శకనస మరపలర
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:31
లస: ససస స
94-85/776

94-85/779

భరస : సరసబశవరరవప challa
ఇసటట ననస:23-8-278
వయససస:52
లస: ససస స

9328 NDX0538850
పపరర: చనత రరమయఖ జసక

94-85/782

9331 NDX1760413
పపరర: మమధవ లత ఆవపల

94-85/768

9334 NDX1472273
పపరర: వనసకట అపరపరరవప గడదస
తసడడ:డ వనసకట రరవప గడదస
ఇసటట ననస:23-8-278
వయససస:30
లస: పప

94-85/764

9314 NDX3276961
పపరర: లలఠససనర స గగల

94-85/1448

9317 AP151010213623
పపరర: సరసబశవరరవప తరరమలశశటట

94-85/769

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస thirumalasetty
ఇసటట ననస:23-8-276
వయససస:45
లస: పప
94-85/771

9320 NDX1011840
పపరర: శక లకకక మరసపలర

94-85/772

భరస : శకనస mirampalli
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:30
లస: ససస స
94-85/774

9323 NDX1662478
పపరర: సయమక జసక

94-85/775

భరస : చనత రరమయఖ జసక
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:36
లస: ససస స
94-85/777

9326 NDX1998758
పపరర: శసకర మమరసపలర

94-85/778

తసడడ:డ చనతయఖ మమరసపలర
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:38
లస: పప
94-85/780

9329 NDX1045442
పపరర: ససబబయఖ మరసపలర

94-85/781

తసడడ:డ చనతయఖ mirampalli
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:48
లస: పప
94-85/783

భరస : అశశక కలమమర ఆవపల
ఇసటట ననస:23-8-278
వయససస:33
లస: ససస స
94-85/785

9311 NDX0785782
పపరర: ఇసదదర మమవరస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-8-275
వయససస:97
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ జసక
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనతయఖ mirampalli
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:50
లస: పప
9333 AP151010216055
పపరర: ససజజత చలమర

94-85/766

భరస : శకనస మరపలర
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతయఖ mirampalli
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:38
లస: పప
9330 NDX1045574
పపరర: శకనస మరసపలర

9325 NDX2027598
పపరర: శవ మరపలర

94-85/761

భరస : అపరపరరవప muvva
ఇసటట ననస:23-8-275
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శసకర మమరసపలర
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరశవపలల mirampalli
ఇసటట ననస:23-8-277
వయససస:36
లస: ససస స
9327 NDX1045558
పపరర: కరశవపలల మరసపలర

94-85/763

తసడడ:డ అపరపరరవప muvva
ఇసటట ననస:23-8-275
వయససస:34
లస: పప
94-85/767

9308 NDX1833244
పపరర: ససరరష బబబమ చతషమడడగమల

తసడడ:డ సరసబయఖ చతషమడడగమల
ఇసటట ననస:23-8-273
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మమళ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:23-8-275
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప thirumalasetty
ఇసటట ననస:23-8-276
వయససస:34
లస: ససస స

9324 NDX1011782
పపరర: దసరర మరసపలర

94-85/760

భరస : ససరరష బబబమ చతషమడడగమల
ఇసటట ననస:23-8-273
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:23-8-275
వయససస:24
లస: ససస స
9312 AP151010216540
పపరర: హనసమమయమక భమన

9307 NDX1833285
పపరర: శవ లకడక చతషమడడగమల

9332 NDX1571257
పపరర: నరకద గడదస

94-85/784

భరస : వనసకటబడవప gaddam
ఇసటట ననస:23-8-278
వయససస:48
లస: ససస స
94-85/786

9335 JBV2384931
పపరర: వరపడసరద చలమర � �

94-85/787

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � challa
ఇసటట ననస:23-8-278
వయససస:33
లస: పప
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9336 NDX1472059
పపరర: వనసకట రరవప గడద స
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94-85/788

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడదస
ఇసటట ననస:23-8-278
వయససస:56
లస: పప
9339 NDX3280518
పపరర: లకడక చలమర

94-85/791

94-85/794

94-85/797

94-85/800

94-85/803

9346 NDX2027622
పపరర: ననగ జజఖత ఇలమర

9349 NDX0929083
పపరర: ఇసటటరర సరయ ననధ

9352 AP151010213392
పపరర: హహమసతకలమమర ఇసటటరర

94-85/806

9355 NDX2150829
పపరర: వనసకట ననగ భబరత సససగసశశటట

94-85/798

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� imdabathula
ఇసటట ననస:23-8-283
వయససస:35
లస: ససస స

9358 AP151010216062
పపరర: లలమవత ఇమడనబతష
స ల

94-85/793

9344 NDX0693796
పపరర: సదనశవ రరవప చలర

94-85/796

9347 AP151010216063
పపరర: లలమవత ఇసటటరర

94-85/801

9350 NDX2027614
పపరర: బసవవశసర రరవప గరడడ

94-85/802

తసడడ:డ వనసకట రరవప గరడడ
ఇసటట ననస:23-8-280
వయససస:37
లస: పప
94-85/804

9353 AP151010213497
పపరర: వరరసజనవయమలల ఇసటటరర�

94-85/807

9356 NDX1335587
పపరర: శకనవరస రరవప ఇసటటరర

94-85/810

9359 JBV2385177
పపరర: చసదడ శశఖర � ఇమడనబతషల�

భరస : జజకకర దరరవవమమల
ఇసటట ననస:23-8-284
వయససస:36
లస: ససస స

9364 NDX0935270
పపరర: శరరద ఇసటటరర
తసడడ:డ రవకలమమర inturi
ఇసటట ననస:23-8-285
వయససస:29
లస: ససస స

94-85/811

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప � imdabathula
ఇసటట ననస:23-8-283
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: లల వత ఇమడడబథసలమ
ఇసటట ననస:23-8-283
వయససస:62
లస: పప
94-85/814

94-85/808

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప imdabathula
ఇసటట ననస:23-8-282
వయససస:39
లస: పప

94-85/812 9361 NDX2744969
94-85/1340 9362 NDX1814152
9360 JBV2384105
పపరర: శరఖమమయమమర� ఇమడనబతష
పపరర: కకటటశసర రరవప ఇమడడబథసలమ
పపరర: మమత దరరవవమమల
స ల�

9363 NDX1814186
పపరర: ససజజత దరరవవమమల

94-85/805

తసడడ:డ కకటయఖ� inturi
ఇసటట ననస:23-8-281
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప imdabathula
ఇసటట ననస:23-8-283
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప � imdabathula
ఇసటట ననస:23-8-283
వయససస:38
లస: పప

94-85/799

భరస : కకటయఖ inturi
ఇసటట ననస:23-8-280
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:23-8-282
వయససస:23
లస: పప
94-85/809

9341 NDX0538751
పపరర: వసశ కకషష చలమర

తసడడ:డ వరదయఖ� challa
ఇసటట ననస:23-8-279
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల inturi
ఇసటట ననస:23-8-281
వయససస:41
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ రరవప inturi
ఇసటట ననస:23-8-282
వయససస:55
లస: ససస స
9357 JBV2390045
పపరర: హరరపసడయ� ఇమడనబతష
స ల�

94-85/795

తసడడ:డ కకటయఖ inturi
ఇసటట ననస:23-8-280
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర inturi
ఇసటట ననస:23-8-280
వయససస:55
లస: పప
9354 NDX1399873
పపరర: లకడక కరసతమక ఇసటటరర

9343 NDX0197186
పపరర: వనసకట వరపడసరద చలమర

94-85/790

తసడడ:డ సదనశవ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:23-8-279
వయససస:28
లస: పప

భరస : బసవవశసర రరవప గరడడ
ఇసటట ననస:23-8-280
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ inturi
ఇసటట ననస:23-8-280
వయససస:28
లస: పప
9351 AP151010213757
పపరర: కకటయఖ ఇసటటరర

94-85/792

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప challa
ఇసటట ననస:23-8-279
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష భబసయర
ఇసటట ననస:23-8-279/A
వయససస:33
లస: పప
9348 NDX1205111
పపరర: జజనకకరరమ ఇసటటరర

9340 NDX2190346
పపరర: గరట సరయ తదజ గమలకవరపప

9338 NDX1472257
పపరర: లకడక మమనస తతనవదపప

తసడడ:డ జగన మహన రరవప thondepu
ఇసటట ననస:23-8-279
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ దనసస గమలకవరపప
ఇసటట ననస:23-8-279
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సదనశవ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:23-8-279
వయససస:29
లస: పప
9345 NDX1844928
పపరర: ససరరష భబసయర

94-85/789

తసడడ:డ వరదయఖ challa
ఇసటట ననస:23-8-278
వయససస:58
లస: పప

భరస : సదన శవ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:23-8-279
వయససస:52
లస: ససస స
9342 NDX0538710
పపరర: బబల హనసమమన చలమర

9337 AP151010213066
పపరర: సరసబశవరరవప చలమర

94-85/813

భరస : కకరణ కలమమర దరరవవమమల
ఇసటట ననస:23-8-284
వయససస:34
లస: ససస స
94-85/815

9365 NDX0935296
పపరర: సరసత పరలకరయల

94-85/816

భరస : రవకలమమర పరలకరయల
ఇసటట ననస:23-8-285
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: వరణణ ఇసటటరర
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94-85/817

భరస : రవకలమమర inturi
ఇసటట ననస:23-8-285
వయససస:51
లస: ససస స
9369 NDX1226083
పపరర: భవరన మమసడడ

94-85/820

94-85/823

94-85/826

94-85/1209

94-85/822

94-85/824

9374 NDX1226026
పపరర: రమమష బబబమ ననయమడడ

94-85/825

9376 AP151010216440
పపరర: శవమక పరచసరర

తసడడ:డ వరయఖ naidu
ఇసటట ననస:23-8-286
వయససస:28
లస: పప
94-85/827

9379 NDX2787398
పపరర: శకనవరసరరవప మమసడడ

94-85/830

9382 NDX1556820
పపరర: ఆలలఖఖ కకమమకలపరటట

94-85/1341

9385 NDX0598441
పపరర: తనరరననథ� కనఖధనర�

94-85/828

9380 NDX0268573
పపరర: పదకలత సలవరదద

94-85/829

భరస : కకటటశసరరరవప salavadi
ఇసటట ననస:23-8-289
వయససస:49
లస: ససస స
94-85/831

తసడడ:డ రవ కకరణ కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:26
లస: ససస స
94-85/833

9377 AP151010213505
పపరర: శకనవరసరరవప పరరచసరర
తసడడ:డ సరసబయఖ parchuri
ఇసటట ననస:23-8-288
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ భబవననరరయణ మమసడడ
ఇసటట ననస:23-8-288
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ salwadi
ఇసటట ననస:23-8-289
వయససస:52
లస: పప
9384 NDX1556846
పపరర: నల ఫణణ పసడయ కరర

9371 NDX0268474
పపరర: లకకక ఇలమమస వనసకటటశసరమక
మమసడడ
భరస : శకనవరసరరవప mendu
ఇసటట ననస:23-8-286
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ parchuri
ఇసటట ననస:23-8-288
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:23-8-288
వయససస:36
లస: ససస స
9381 NDX0259283
పపరర: వవసకట కకటటశసరరరవ సలమసదద

9373 NDX2393817
పపరర: హరరష తదజ మమసదస

94-85/819

94-85/821

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమసదస
ఇసటట ననస:23-8-286
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:23-8-288
వయససస:26
లస: ససస స
9378 NDX2568624
పపరర: అరరణ కలమమరర పరరచసరర

9370 NDX0268524
పపరర: కకటటశసరర మమసడడ

9368 NDX1226042
పపరర: ఉమమమహహశసరర ననయమడడ

తసడడ:డ వరయఖ ననయమడడ
ఇసటట ననస:23-8-286
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప mendu
ఇసటట ననస:23-8-286
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరయఖ ననయమడడ
ఇసటట ననస:23-8-286
వయససస:49
లస: ససస స
9375 NDX1757477
పపరర: జజఖతనసత రరణణ పగడనల

94-85/818

తసడడ:డ నరసససహస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:23-8-285
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప mendu
ఇసటట ననస:23-8-286
వయససస:28
లస: ససస స
9372 NDX1226067
పపరర: అభనసదదశసరర ననయమడడ

9367 NDX2267318
పపరర: రవ కలమమర ఇసటటరర

9383 NDX1931451
పపరర: రమమ లత రరయ

94-85/832

భరస : ననగరశసర బబల సరయ మమరరత రరయ
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:43
లస: ససస స
94-85/834

9386 NDX0598409
పపరర: అమరరతథ� కనఖ ధనర�

94-85/835

భరస : రవ కకరణ kari
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� kanyadhara
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:35
లస: పప

94-85/836
9387 NDX1931394
పపరర: ననగరశసర బబల సరయ మమరరత
రరయ
తసడడ:డ వనసకట శసకర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:45
లస: పప

9388 NDX1556838
పపరర: రవ కకరణ కకమమకలపరటట

తసడడ:డ హనసమసత రరవప kommalapati
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర బల సరయ మమరరత రయ
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:20
లస: ససస స

9390 NDX2594208
పపరర: నవఖ రయ

9391 NDX3004579
పపరర: లకడక కననఖధనర

9392 NDX0268664
పపరర: వనసకట వరసవ ధరణణకకట

94-85/1210

తసడడ:డ ననగరశసర బల సరయ మమరరత రయ
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కననఖధనర
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:63
లస: ససస స

9393 NDX1814228
పపరర: ససషసకత బబ యడడ

9394 NDX1814269
పపరర: శశభ బబ యడడ

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ యడడ
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:30
లస: ససస స

94-85/840

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ యడడ
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� kanyadhara
ఇసటట ననస:23-8-290
వయససస:37
లస: పప
94-85/837

94-85/1342

9389 NDX2536118
పపరర: దదపసస రయ

94-85/838

94-85/839

తసడడ:డ వర మహనరరవప dharanicota
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:29
లస: ససస స
94-85/841

9395 JBV1321587
పపరర: శరఖమల� ధరణణకకట�

94-85/842

భరస : శకనవరసరరవప� dharanicota
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:38
లస: ససస స
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9396 AP151010216215
పపరర: లకడక ధరణణకకట

94-85/843

భరస : హనసమసతరరవప dharanicota
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:53
లస: ససస స
9399 JBV2384683
పపరర: శకనవరస రరవప ధరణణకకట

9397 AP151010216214
పపరర: శకదదవ ధరణణకకట

భరస : వరమహనరరవప dharanicota
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:54
లస: ససస స
94-85/846

9400 AP151010213140
పపరర: వరమహనరరవప ధరణణకకట

తసడడ:డ హనసమసతరరవప dharanicota
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర dharanicota
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:64
లస: పప

9402 NDX3113545
పపరర: సపసలమఖ ధరణణకకట

9403 NDX1556853
పపరర: మమధసరర ననగస

94-85/1344

భరస : శకకరసత ధరణణకకట
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:29
లస: ససస స
9405 NDX0259408
పపరర: పవన కలమమర ననగస

94-85/850

94-85/852

94-85/855

భరస : కకటటశసరరరవప amartala
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:59
లస: ససస స
9414 NDX1226174
పపరర: శకకరసత మహహష అమరస ల

94-85/858

94-85/861

తసడడ:డ పదదయఖ madamanchi
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:82
లస: పప
9420 NDX2267342
పపరర: శకదదవ మమతషకలరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమతషకలరర
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:21
లస: పప

94-85/848

94-85/864

94-85/851

9404 NDX0268615
పపరర: వజయలకడక ననగస

94-85/849

9407 NDX3109527
పపరర: రసగ రరవప ననగస

94-92/857

94-85/853

9410 NDX1226133
పపరర: మలలశసరర అమరస ల

94-85/854

భరస : ఎస వనసకట కకషష వర పడసరద మదమసచ
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసరరరవప amartala
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:46
లస: ససస స

9412 AP151010216499
పపరర: శశషమక మదమసచ�

9413 NDX1833566
పపరర: హరరశ మదమసచ

94-85/856

94-85/859

9418 NDX0267013
పపరర: శవ దసరర పడసనత మమతషకలరర

94-85/862

9424 JBV2384923
పపరర: శకకరసత మమతషకలరర
తసడడ:డ ఆసజనవయమలల mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:33
లస: పప

94-85/857

తసడడ:డ వర పడసరద మదమసచ
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:24
లస: పప

9415 AP151010213783
పపరర: వనసకట కకషషవరపడసరద
మదమసచ
తసడడ:డ ససత రరమయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:45
లస: పప

9421 AP151010216454
పపరర: వజయలకడక మమతషకలరర

94-85/1343

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ననగస
ఇసటట ననస:23-8-293
వయససస:58
లస: పప

9416 NDX1226109
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అమరస ల

94-85/860

తలర : ససగమణనవత amartala
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:53
లస: పప
9419 NDX2190296
పపరర: శవ పరరసత మమతషకలరర

94-85/863

భరస : శకనవరస రరవప మమతషకలరర
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:32
లస: ససస స
94-85/865

భరస : ఆదదననరరయణ mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:52
లస: ససస స
94-85/867

9401 NDX3116035
పపరర: వనసకట శకకరసత ధరణణకకట

భరస : రసగరరరవప nagam
ఇసటట ననస:23-8-293
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకకరసత mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర మమతషకలరర
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:42
లస: ససస స
9423 NDX2267417
పపరర: శకనవరస మమతషకలరర

9409 NDX1620831
పపరర: వనసకట పదనకవత మదమసచ

94-85/845

తసడడ:డ వర మమరళమహన రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ� madamanchi
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసరరరవప amartala
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:30
లస: పప
9417 AP151010213200
పపరర: శతనరరమయఖ మదమసచ

94-85/847

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� nagam
ఇసటట ననస:23-8-293
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసరరరవప amartala
ఇసటట ననస:23-8-294
వయససస:29
లస: ససస స
9411 NDX1226117
పపరర: ససగమణనవత అమరస ల

9406 NDX0360214
పపరర: రసగరరరవప ననగస�

9398 NDX0643304
పపరర: వనసకట రవ కరసత� ధరణణకకట�

తసడడ:డ మహనరరవప� ధరణణకకట
ఇసటట ననస:23-8-292
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప nagam
ఇసటట ననస:23-8-293
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప nagam
ఇసటట ననస:23-8-293
వయససస:31
లస: పప
9408 NDX1226158
పపరర: ననగలకడక అమరస ల

94-85/844

9422 AP151010216367
పపరర: ససబబమక మమతషకలరర

94-85/866

భరస : ఆసజనవయమలల mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:57
లస: ససస స
94-85/868

9425 NDX0855940
పపరర: ససబబబరరవప పరలడడగమ�

94-85/869

తసడడ:డ బడహకయఖ� mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:37
లస: పప
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9426 NDX0746859
పపరర: వనసకటటశసరరర మమతషకలరర

94-85/870

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-295
వయససస:49
లస: పప
9429 NDX2113587
పపరర: జయలకడక కకసడడపరరస

94-85/873

94-85/876

94-85/879

94-85/882

94-85/885

94-85/888

94-85/892

తసడడ:డ జజగర రరడడడ bhavanam
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:32
లస: పప

9439 NDX0268854
పపరర: యస సరయ లకడక ఏపపరర

9442 NDX0259655
పపరర: రమమష బబబమ యయపపరర

9445 NDX0370601
పపరర: బబల ననగమక భవనస

9448 NDX1472398
పపరర: శకకరసత జకలరర

94-85/895

9451 NDX1181114
పపరర: ననగ చడచతనఖ జకలరర

94-85/883

9454 NDX0539015
పపరర: పడదదప కలమమర రరడడడ భవనస�
తసడడ:డ జజగరరరడ�డడ bhavanam
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:32
లస: పప

9434 NDX1620849
పపరర: అసజల మమతషకలరర

94-85/878

9437 NDX0258277
పపరర: శకనవరస మమతషకలరర

94-85/881

9440 NDX0268789
పపరర: శరఖమల దదవ కకలగరన

94-85/884

తసడడ:డ బడహకస కకలగరన
ఇసటట ననస:23-8-298
వయససస:61
లస: ససస స
94-85/886

9443 NDX1011923
పపరర: వరలకడక దదడడడ

94-85/887

భరస : ననగరశసరరరవప diddi
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:46
లస: ససస స
94-85/889

9446 NDX1524819
పపరర: అరరణన కలమమరర నడడమమకయల

94-85/890

భరస : ననగరశసర రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:53
లస: ససస స
94-85/893

9449 NDX1524850
పపరర: సరయ కకరణ చదబబడ లల

94-85/894

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:25
లస: పప
94-85/896

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప jukuri
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:27
లస: పప
94-85/898

94-85/875

తసడడ:డ అసకమకరరవప mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-296/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప జకలరర
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:25
లస: పప

తలర : వనసకట రమణ జలగస
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:25
లస: పప
9453 NDX1436105
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ భవనస

94-85/880

భరస : జజగరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పపరరరరడడడ bhavanam
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:73
లస: ససస స
9450 NDX2512408
పపరర: శకనవరసరరవప జలగస

9436 JBV2384907
పపరర: వజయ కలమమర మమతషకలరర

9431 NDX0195404
పపరర: ససరరష కలమమర కకసడడపరరస

భరస : వజయమయమమర మమతషకలరర
ఇసటట ననస:23-8-296/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:23-8-298
వయససస:56
లస: పప

భరస : పపదద వనసకటటశసరరర జలగస
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:45
లస: ససస స
9447 NDX0268896
పపరర: మహలకకమక భవనస

94-85/877

తసడడ:డ రమమష బబబమ ఏపపరర
ఇసటట ననస:23-8-298
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� pokala
ఇసటట ననస:23-8-298
వయససస:47
లస: పప
9444 NDX2512515
పపరర: వనసకట రమణ జలగస

9433 NDX0258517
పపరర: రతనతచనరర కకసడడపరరస

94-85/872

తసడడ:డ రతత చనరర kondiparthi
ఇసటట ననస:23-8-296
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-296/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-296/1
వయససస:54
లస: పప
9441 AP151010213585
పపరర: గరసధద పప కల�

94-85/874

తసడడ:డ కకకషషమమచనరర కకసడడపరరస
ఇసటట ననస:23-8-296
వయససస:68
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప mutukuri
ఇసటట ననస:23-8-296/1
వయససస:50
లస: ససస స
9438 NDX0258103
పపరర: అసకమకరరవప మమతషకలరర

9430 NDX0370684
పపరర: కకరణ కలమమర కకసడడపరరస�

9428 NDX2113595
పపరర: శకలకడక కకసడడపరరస

భరస : మమరళకకషష కకసడడపరరస
ఇసటట ననస:23-8-296
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనతచనరర� kondiparthi
ఇసటట ననస:23-8-296
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రతనతచనరర కకసడడపరరస
ఇసటట ననస:23-8-296
వయససస:44
లస: పప
9435 NDX0266957
పపరర: మహలకడక మమతషకలరర

94-85/871

భరస : ససరరష కలమమర kondiparthi
ఇసటట ననస:23-8-296
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రతనతచనరర కకసడడపరరస
ఇసటట ననస:23-8-296
వయససస:63
లస: ససస స
9432 NDX2113603
పపరర: మమరళకకషష కకసడడపరరస

9427 NDX1556812
పపరర: ననగ భబరత కకసడడపరరస

9452 NDX2393866
పపరర: చనమమసడదశసర రరవప జలగస

94-85/897

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశసరరర జలగస
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:28
లస: పప
94-85/899

9455 NDX1045145
పపరర: ననగరశసరరరవప జకలరర

94-85/900

తసడడ:డ సపచదయఖ jukuri
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:42
లస: పప
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94-85/901

తసడడ:డ పపరరరరడ�డడ bhavanam
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:56
లస: పప
9459 NDX0541219
పపరర: ఉషరరరణణ పపనసమమడడ

94-85/1345

తసడడ:డ రమమరరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:23-8-299
వయససస:47
లస: పప
94-85/903

భరస : చసదడశశఖర panumudi
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:31
లస: ససస స
9462 NDX2108455
పపరర: వజయ లకడక పదనకవత
పపనసమమడడ
భరస : శకనవరస రరవప పపనసమమడడ
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:43
లస: ససస స

9457 NDX2787422
పపరర: రరస పడసరద చసతనడ

9460 NDX0541565
పపరర: శకలకడక ఉలర సగమల�

9463 AP151010216120
పపరర: ననగరరణణ పగడనల�

తసడడ:డ శవరరమయఖ penumudi
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:35
లస: పప
9468 AP151010213774
పపరర: చడనతకరశవపలల పగడనల�

94-85/912

94-85/915

94-85/918

94-85/921

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నడపరరజ
ఇసటట ననస:23-8-302
వయససస:63
లస: పప

9475 AP151010216032
పపరర: లల పగడనల

9478 NDX2022218
పపరర: శకనవరసరరవప పగడనల

94-85/924

9481 NDX1205913
పపరర: శవమక నడపరరజ

94-85/913

9484 NDX1833616
పపరర: ససజజత వససథపపరస
భరస : బబలససబడమణఖస వససథపపరస
ఇసటట ననస:23-8-303
వయససస:28
లస: ససస స

94-85/908

9467 AP151010213125
పపరర: చసదడశశఖర పపనసమమడడ�

94-85/911

9470 NDX0538652
పపరర: ననగరశసరరరవప ఉలర సగర�

94-85/914

తసడడ:డ వరరసరసమ� ullanagi
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:60
లస: పప
94-85/916

9473 NDX1149186
పపరర: దసరరర పగడనల

94-85/917

భరస : సతష కలమమర pagadala
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:29
లస: ససస స
94-85/919

9476 NDX1149210
పపరర: రరమకకషష పగడనల

94-85/920

తసడడ:డ శవరరమ pagadala
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:32
లస: పప
94-85/922

9479 NDX1662445
పపరర: సతఖననరరయణ పగడనల

94-85/923

తసడడ:డ మమదదయలల పగడనల
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:46
లస: పప
94-85/925

భరస : కకషష నడపరరజ
ఇసటట ననస:23-8-302
వయససస:61
లస: ససస స
94-85/927

9464 AP151010216866
పపరర: ససబమబలల పగడనల�

తసడడ:డ శవరరమయఖ� penumudi
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదదమడడయమలల pagadala
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:57
లస: పప
9483 NDX0361808
పపరర: కకషష నడపరరజ

94-85/910

భరస : శవరరమయఖ pagadala
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ pagadala
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:32
లస: పప
9480 AP151010213935
పపరర: శవరరమయఖ పగడనల

9472 AP151010213944
పపరర: శకనవరస రరవప పపనసమమడడ

94-85/905

భరస : చనతమడడయమలల� pagadala
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ పపనసమమడడ
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:23-8-301
వయససస:37
లస: ససస స
9477 NDX1149202
పపరర: సతష కలమమర పగడనల

94-85/907

తసడడ:డ చనతమడడయమలల� pagadala
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపదపసచచయఖ� pagadala
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:80
లస: పప
9474 NDX2022226
పపరర: శరరద పగడనల

9469 AP151010213376
పపరర: రరధనకకషషమమరరస పగడనల�

9461 NDX0541474
పపరర: అరరణకలమమరర ఉలర సగమల
తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ullangula
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప� ullanagi
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనతమడడయమలల� pagadala
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:45
లస: పప
9471 AP151010213231
పపరర: చనతమడడయమలల పగడనల�

94-85/904

భరస : చడనతకరశవపలల� pagadala
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:62
లస: ససస స

94-85/909 9466 NDX0538587
9465 JBV1321207
పపరర: వవసకట ససబబబరరవప పపనసమమడడ
పపరర: శకధర బబబమ ఉలర సగర�

94-85/902

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� poluri
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకధర బబబమ� ullangula
ఇసటట ననస:23-8-300
వయససస:32
లస: ససస స
94-85/906

9458 NDX0541524
పపరర: వనసకటలకడక పప లలరర�

9482 NDX0194589
పపరర: దసరరరరరవప నడపరరజ�

94-85/926

తసడడ:డ కకషష� nadaparaju
ఇసటట ననస:23-8-302
వయససస:29
లస: పప
94-85/928

9485 NDX1833640
పపరర: బబలపడవణ దనమరవరపప

94-85/929

తలర : శకనసవరసరరవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:23-8-303
వయససస:32
లస: ససస స

Page 243 of 353

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44

9486 JBV2390615
పపరర: కకషషవవణ�ణ పప తషపరలలపప�

94-85/930

భరస : కకటయఖ� pothupalepu
ఇసటట ననస:23-8-303
వయససస:37
లస: ససస స
9489 JBV2384204
పపరర: బబలససబడమణఖస వససతపపరస

9487 AP151010216950
పపరర: లకడక వససతపపరస

భరస : సరసబశవరరవప vasantapuram
ఇసటట ననస:23-8-303
వయససస:57
లస: ససస స
94-85/933

9490 JBV2384188
పపరర: కకటయఖ పప తషపరలలపప � �

తసడడ:డ సరసబశవరరవప vasantapuram
ఇసటట ననస:23-8-303
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ� pothupalepu
ఇసటట ననస:23-8-303
వయససస:44
లస: పప

9492 NDX1913350
పపరర: అనతన వరణణ తలమసచ

9493 NDX1556879
పపరర: శవ కలమమరర తలమసచ

94-85/936

భరస : ససరరష కలమమరర తలమసచ
ఇసటట ననస:23-8-305
వయససస:27
లస: ససస స
9495 NDX1045251
పపరర: సరయకకషష తలమసచ

94-85/939

తసడడ:డ కకషషయఖ talamanchi
ఇసటట ననస:23-8-305
వయససస:53
లస: పప
9501 NDX0375865
పపరర: భబసయరరరవప తలమసచ

94-85/945

94-85/948

9507 NDX1181122
పపరర: ససబడమణఖస పప నసగమపరటట

94-85/951

94-85/940

9505 NDX2150795
పపరర: కరస పడసరద బబలమగమబబబల

94-85/943

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ ponugupati
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:70
లస: పప
94-85/956

9494 AP151010216951
పపరర: శవపరరసత తలమసచ

9497 NDX0259804
పపరర: ససరరష కలమమర తలమసచ

9500 NDX2147008
పపరర: పపలర యఖ నసతలపత

94-85/941

94-85/944

94-85/946

9503 NDX1833723
పపరర: ససశల పప దదల

94-85/947

భరస : శసకరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:50
లస: ససస స
94-85/949

9506 NDX1584201
పపరర: అనల కలమమర బబలమగమబబబల

94-85/950

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప బబలమగమబబబల
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:26
లస: పప

94-85/952 9509 NDX1833681
9508 NDX1584193
పపరర: వనసకటటససర రరవప బబలమగమబబబల
పపరర: శసకరరరవప పప దదల

9511 NDX3107588
పపరర: లకడక బబలరగమబబల

94-85/938

తసడడ:డ అసకయఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:23-8-306
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల బబలమగమబబబల
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:49
లస: పప
94-85/954

94-85/935

తసడడ:డ వజయ కలమమర thalamanchi
ఇసటట ననస:23-8-305
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బబలమగమబబబల
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ షణమకఖ రరవప ponugupati
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:41
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప� chanduluri
ఇసటట ననస:23-8-308
వయససస:68
లస: ససస స

9502 NDX1011758
పపరర: ససనత పప నసగమపరటట

9491 NDX1931469
పపరర: ససశల ఆవపలమసద

భరస : వజయకలమమర talamanchi
ఇసటట ననస:23-8-305
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస ponugupati
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:35
లస: ససస స

9504 NDX1011394
పపరర: వనసకట ననగరతనతలల
పప నసగమపరటట
భరస : షణమకఖరరవప ponugupati
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:63
లస: ససస స

9513 NDX0721498
పపరర: రతత పరప� చసదసలలరర�

94-85/937

9496 NDX0362483
పపరర: ససబబయఖ తలమసచ

9499 NDX0268946
పపరర: పదక తలమదచ

94-85/932

భరస : పడకరశ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:23-8-304
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : భబసయర talamanchi
ఇసటట ననస:23-8-306
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ talamanchi
ఇసటట ననస:23-8-306
వయససస:46
లస: పప

9510 NDX1044916
పపరర: షణమకఖరరవప పప నసగమపరటట

94-85/934

తసడడ:డ వజయ కలమమర thalamanchi
ఇసటట ననస:23-8-305
వయససస:35
లస: పప
94-85/942

9488 NDX2267375
పపరర: శకనవరస రరవప దనమవరపప

తసడడ:డ అసకమక రరవప దనమవరపప
ఇసటట ననస:23-8-303
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబబయఖ talamanchi
ఇసటట ననస:23-8-305
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ talamanchi
ఇసటట ననస:23-8-305
వయససస:29
లస: పప
9498 NDX1556861
పపరర: ససబబయఖ తలమసచ

94-85/931

94-85/953

తసడడ:డ రసగరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:58
లస: పప
94-85/1346

9512 NDX0268995
పపరర: ససనత� చసదలలరర�

94-85/955

భరస : వనసకటటశసర రరవప బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:23-8-307
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకడక అనసత ననగసరయ� chanduluri
ఇసటట ననస:23-8-308
వయససస:41
లస: ససస స

94-85/957
9514 NDX0259853
పపరర: లకడక అనసత ననగ సరయ�
చసదసలలరర�
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప� chanduluri
ఇసటట ననస:23-8-308
వయససస:44
లస: పప

9515 NDX0720524
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప� చసదలలరర�

94-85/958

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప� chanduluri
ఇసటట ననస:23-8-308
వయససస:73
లస: పప
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94-85/959

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప kondapalli
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:27
లస: ససస స
9519 NDX1011444
పపరర: సడవసత కకసడపలర

94-85/962

9520 NDX2150860
పపరర: అనససయ టసగమటటరర

94-85/966

9523 NDX0570010
పపరర: పదకజ ఒటటటకలసట

తసడడ:డ పడడగరలల టసగమటటరర
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:57
లస: పప
94-85/972

94-63/1049

94-85/975

94-85/978

తసడడ:డ గమరవయఖ� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:52
లస: పప

9535 NDX0269373
పపరర: ససజజత� మటబతల�

9538 AP151010216796
పపరర: ససబమబలల మటబతల�

94-85/981

9541 NDX0461947
పపరర: చడనతయఖ� మటబతల�

94-85/973

9544 NDX0693812
పపరర: కరశవపలల మటబతల�
తసడడ:డ బబలచడనతయఖ� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:62
లస: పప

9524 NDX1045202
పపరర: శవననగరశసరరరవప కకసడపలర

94-85/968

9527 NDX1913517
పపరర: తదజశసన రరణణమడడగమ

94-85/971

9530 AP151010213509
పపరర: వనసకటటససర రరవప రరతమమడడగమ

94-85/974

తసడడ:డ వనసకయఖ రరతమమడడగమ
ఇసటట ననస:23-8-312
వయససస:53
లస: పప
94-64/892

9533 NDX3075058
పపరర: నగరశ కలమమర అనతస

94-85/1347

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అనతస
ఇసటట ననస:23-8-313
వయససస:41
లస: పప
94-85/976

9536 AP151010216441
పపరర: శశషరరతతస మటబతల

94-85/977

భరస : కరశవపలల mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:57
లస: ససస స
94-85/979

9539 AP151010216432
పపరర: వనసకటరతతస మటబతల�

94-85/980

భరస : చడనతయఖ� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:72
లస: ససస స
94-85/982

తసడడ:డ కరశవపలల� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:38
లస: పప
94-85/984

94-85/965

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప రరణణమడడగమ
ఇసటట ననస:23-8-312
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపదగమరవయఖ� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కరససవపలల మత ననల
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:39
లస: పప
9543 AP151010213569
పపరర: వనసకయఖ మటబతల�

94-85/970

భరస : శకనవరస� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ� velugonda
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:66
లస: ససస స
9540 NDX2358380
పపరర: ఆదదలకడక చలమర

9532 NDX2991321
పపరర: వనసకట పవన కలమమర అనతస

9521 NDX1011535
పపరర: శవననగరసదడస కకసడపలర

తసడడ:డ ఓసకరరస kondapalli
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నగరశ కలమమర అనతస
ఇసటట ననస:23-8-313
వయససస:20
లస: పప

భరస : చదనతయఖ� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:32
లస: ససస స
9537 NDX0541243
పపరర: సరగజన వనలలగగసడ�

94-85/967

భరస : వనసకయఖ� renumadugu
ఇసటట ననస:23-8-312
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : నగరశ కలమమర అనతస
ఇసటట ననస:23-8-313
వయససస:36
లస: ససస స
9534 NDX0461970
పపరర: రరధదక� మటతల�

9529 AP151010216423
పపరర: లకకకకరసతస రరనసమడడగమ�

94-85/961

భరస : శవననగరశసరరరవప kondapalli
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమననయమడడ ottikunta
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప రరణణమడడగమ
ఇసటట ననస:23-8-312
వయససస:50
లస: ససస స
9531 NDX2991263
పపరర: ససపపరష అనతస

94-85/964

భరస : బబలససబడమణఖస ottikunta
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:65
లస: ససస స

94-85/969 9526 NDX0539312
9525 NDX2150811
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప టసగమటటరర
పపరర: బబల ససబడహకణఖస ఒటటటకలసట

9518 NDX2169424
పపరర: ససధ రరణణ టసగమటటరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప టసగమటటరర
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవ టసగమటటరర
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప kosana
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:57
లస: ససస స

9528 NDX1472364
పపరర: ససజజత ఓజల

94-85/960

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప టసగమటటరర
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగరశసరరరవప kondapalli
ఇసటట ననస:23-8-311
వయససస:31
లస: ససస స
9522 AP151010216560
పపరర: సరళ కకసన

9517 NDX2150803
పపరర: ససధ రరణణ టసగమటటరర

9542 AP151010213905
పపరర: శకనవరసరరవప మటబతల�

94-85/983

తసడడ:డ కరశవపలల� mitanala
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:41
లస: పప
94-85/985

9545 NDX2790996
పపరర: శకనసవరస రరవప చలమర

94-85/1348

తసడడ:డ వనసకటససబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:23-8-314
వయససస:40
లస: పప
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9546 JBV2390839
పపరర: జజఖతనసతరరణణ చదలవరడ

94-85/986

తసడడ:డ హరరబబబమ chadalavada
ఇసటట ననస:23-8-315
వయససస:33
లస: ససస స
9549 AP151010213103
పపరర: హరరబబబమ చదలవరడ

94-85/989

94-85/992

94-85/995

94-85/998

94-85/1001

94-85/1004

94-85/1007

తసడడ:డ మరయఖ challa
ఇసటట ననస:23-8-320
వయససస:36
లస: పప

9559 AP151010216205
పపరర: వనసకటకనఖకరపరమమశసరర లలటర �

9562 JBV2384832
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట �

9565 AP151010213294
పపరర: సరసబశవ రరవప ససరర

9568 NDX0269563
పపరర: లలమకలమమరర చలమర

94-85/1010

9571 NDX1830299
పపరర: కరసతమక దరరయయమమల

94-85/999

9574 NDX0260414
పపరర: మరయఖ
తసడడ:డ ససబబబరరవప challa
ఇసటట ననస:23-8-320
వయససస:55
లస: పప

9554 NDX1807538
పపరర: శసకర రరవప వనలగగసడ

94-85/994

9557 NDX1471937
పపరర: ననగ రరమ కకషష జనరనస

94-85/997

9560 AP151010216204
పపరర: ససతనమహలకడక రరమశశటట

94-85/1000

భరస : ననగరశసరరరవప ramisetti
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:59
లస: ససస స
94-85/1002

9563 JBV2385086
పపరర: వనసకట నరసససహమమరరస�
రరమశశటట �
తసడడ:డ ననగరశసరరరవప� ramisetti
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:42
లస: పప

94-85/1003

94-85/1005

9566 AP151010216952
పపరర: ఆదదలకడక కకమమక�

94-85/1006

భరస : ససబబబరరవప� kommu
ఇసటట ననస:23-8-319
వయససస:43
లస: ససస స
94-85/1008

9569 NDX0699231
పపరర: వమల పసడయ చలమర

94-85/1009

తసడడ:డ మరయఖ challa
ఇసటట ననస:23-8-320
వయససస:33
లస: ససస స
94-85/1011

భరస : దననయయలల లలట దరరయయమమల
ఇసటట ననస:23-8-320
వయససస:63
లస: ససస స
94-85/1013

94-85/991

తసడడ:డ మహన రరవప janjhyam
ఇసటట ననస:23-8-317
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మరయఖ challa
ఇసటట ననస:23-8-320
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మరయఖ challa
ఇసటట ననస:23-8-320
వయససస:47
లస: ససస స
9573 NDX0260547
పపరర: కరరణనకర చలమర

94-85/996

తసడడ:డ వనసగయఖ suri
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� kommu
ఇసటట ననస:23-8-319
వయససస:67
లస: పప
9570 NDX0269522
పపరర: చదదడకలమమరర చలమర

9556 NDX1471911
పపరర: సతఖవరణణ జజఞమ నస

9551 NDX0269480
పపరర: వరణణ చటటట మమరర�

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ వనలగగసడ
ఇసటట ననస:23-8-316
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప � ramisetti
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప pinnemsetty
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:43
లస: పప
9567 AP151010213547
పపరర: ససబబబరరవప కకమమక�

94-85/993

భరస : అమరయఖ� lotla
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప suri
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:61
లస: ససస స
9564 NDX1226190
పపరర: వనసకట సతష పసనతసశశటట

9553 AP151010216157
పపరర: రరజరశసరర చదలవరడ�

94-85/988

భరస : రరసబబబమ� chittumuri
ఇసటట ననస:23-8-316
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరరమ కకషష జజఞమ నస
ఇసటట ననస:23-8-317
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వవసకట సతశ pinnemsetty
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:40
లస: ససస స
9561 AP151010216202
పపరర: కకటటశసరమక ససరర

94-85/990

భరస : ఆసజనవయమలల� chadalavada
ఇసటట ననస:23-8-316
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ� ch
ఇసటట ననస:23-8-316
వయససస:52
లస: పప
9558 NDX1326313
పపరర: పసననతసశశటట ననగ మలలశసరర

9550 NDX0767079
పపరర: భబగఖశక చదలవరడ�

9548 AP151010216452
పపరర: జయశక చదలవరడ

భరస : హరరబబబమ chadalavada
ఇసటట ననస:23-8-315
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖబబబమ� chadalavada
ఇసటట ననస:23-8-316
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖబబబమ� chadalavada
ఇసటట ననస:23-8-316
వయససస:46
లస: ససస స
9555 NDX0772558
పపరర: సతఖబబబమ ససహహచ�

94-85/987

భరస : హరరబబబమ chadalavada
ఇసటట ననస:23-8-315
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ chadalavada
ఇసటట ననస:23-8-315
వయససస:67
లస: పప
9552 AP151010216156
పపరర: పడసనతలకడక చదలవరడ�

9547 AP151010216453
పపరర: జజసలకరరరణణ చదలవరడ

9572 NDX0693788
పపరర: వజయ బబబమ చలమర

94-85/1012

తసడడ:డ మరయఖ challa
ఇసటట ననస:23-8-320
వయససస:35
లస: పప
94-85/1014

9575 NDX0707273
పపరర: శవ కకషష కలమమరర దసడన

94-85/1015

భరస : వనసకట అపరపరరవప దసడన
ఇసటట ననస:23-8-321
వయససస:58
లస: ససస స
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94-85/1016

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప దసడన
ఇసటట ననస:23-8-321
వయససస:35
లస: పప
9579 JBV2390383
పపరర: పడమలమరరణణ� లలటర �

94-85/1019

94-85/1022

94-85/1025

94-85/1028

9586 NDX2190312
పపరర: చసదడశశఖర బబ డడ

9589 AP151010213404
పపరర: రసగరరరవప బబ డడ

94-85/1031

9592 NDX1998311
పపరర: శరఖమలత పగడనల

94-85/1034

9595 AP151010216054
పపరర: గసగరజలస పగడనల
భరస : రరఘవరరవప pagadala
ఇసటట ననస:23-8-324
వయససస:58
లస: ససస స

94-85/1037
9597 NDX1524785
పపరర: వ ఎస యస సరయ కలమమర
పగడనల
తలర : ఆనసద కలమమరర పగడనల
ఇసటట ననస:23-8-324
వయససస:27
లస: పప

9598 AP151010216593
పపరర: పపదననసరమక గరరర పరటట
భరస : పసచచయఖ garlapati
ఇసటట ననస:23-8-325
వయససస:64
లస: ససస స

9600 NDX1401827
పపరర: కలససమ కలమమరర కలమర

9601 AP151010216385
పపరర: ఆనసదమక కలమర

94-85/1040

భరస : శకనవరసరరవప కలమర
ఇసటట ననస:23-8-326
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ kalla
ఇసటట ననస:23-8-326
వయససస:70
లస: పప

94-85/1026

9604 NDX0409193
పపరర: శవపరరసత తరరమలశశటట
భరస : శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:36
లస: ససస స

94-85/1021

9584 NDX1571273
పపరర: ననగ మలలర శసరర బబ డడ

94-85/1024

9587 NDX1913418
పపరర: ససరఖ ననరరయణ బబ డడ

94-85/1027

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:24
లస: పప
94-85/1029

9590 NDX2034973
పపరర: వనసకటటశసరరర బబ డడ

94-85/1030

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ bodi
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:54
లస: పప
94-85/1032

9593 AP151010216194
పపరర: ఆనసదకలమమరర పగడనల

94-85/1033

భరస : కకటటశసరరరవప pagadala
ఇసటట ననస:23-8-324
వయససస:49
లస: ససస స
94-85/1035

9596 AP151010216102
పపరర: సరమమమజఖమక పగడనల

94-85/1036

భరస : రరమమలల pagadala
ఇసటట ననస:23-8-324
వయససస:77
లస: ససస స
94-85/1038

9599 AP151010213460
పపరర: పసచచయఖ గరరర పరటట

94-85/1039

తసడడ:డ కకటటరతతస garlapati
ఇసటట ననస:23-8-325
వయససస:72
లస: పప
94-85/1041

భరస : సరసబశవరరవప కలమర
ఇసటట ననస:23-8-326
వయససస:65
లస: ససస స
94-85/1043

9581 NDX0364943
పపరర: శకనవరసరరవప లలటట ల�

భరస : వనసకటటశసరరర bodi
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:23-8-324
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవయఖ pagadala
ఇసటట ననస:23-8-324
వయససస:54
లస: ససస స

9603 AP151010213572
పపరర: సరసబశవరరవప కలమర

94-85/1023

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ bodi
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:23-8-324
వయససస:25
లస: ససస స
9594 AP151010216099
పపరర: ససతనరరవమక పగడనల

9583 NDX1912931
పపరర: వనసకట ససపడజ బబ డడ

94-85/1018

తసడడ:డ ససబబబరరవప� lotla
ఇసటట ననస:23-8-322
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ� bodi
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:49
లస: పప
9591 NDX1472158
పపరర: శరరష పగడనల

94-85/1020

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర bodi
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప bodi
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:43
లస: ససస స
9588 AP151010213815
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడ�

9580 NDX1399881
పపరర: ననగ మణణ బబచరరడడ

9578 NDX0720441
పపరర: వనసకట అపరపరరవప దసడన

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ దసడన
ఇసటట ననస:23-8-321
వయససస:66
లస: పప

భరస : శశరరలల byreddy
ఇసటట ననస:23-8-322
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప bodi
ఇసటట ననస:23-8-323
వయససస:24
లస: ససస స
9585 AP151010216435
పపరర: ససతనమహలకడక బబ డడ

94-85/1017

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప దసడన
ఇసటట ననస:23-8-321
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� lotla
ఇసటట ననస:23-8-322
వయససస:37
లస: ససస స
9582 NDX1912683
పపరర: వనసకట సరయ తడవవణణ బబ డడ

9577 NDX0725754
పపరర: ఓసకరర ఈశసర బబబమ దసడన

9602 AP151010213906
పపరర: శకనవరసరరవప కలమర

94-85/1042

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kalla
ఇసటట ననస:23-8-326
వయససస:39
లస: పప
94-85/1044

9605 NDX1926627
పపరర: గరత లకడక కనమరర పపడడ

94-85/1045

భరస : మమరళ కకషష కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:38
లస: ససస స
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94-85/1046

భరస : శకనవరసరరవప sanka
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:38
లస: ససస స
94-85/1049

9612 AP151010213076
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

94-85/1052

94-85/1054

94-85/1057

94-85/1060

94-85/1063

తసడడ:డ కనకయఖ మరర
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:47
లస: పప
94-84/1126

94-85/1055

9617 NDX0360131
పపరర: రరమ భబరర వ� చసదలలరర�

9619 NDX1830380
పపరర: రమమదదవ కసభసపరటట

94-85/1058

94-85/1064

94-85/1061

9625 NDX3025889
పపరర: మకదసల మరర

94-85/1349

9631 JBV2390011
పపరర: శశకళ� తతట�

తసడడ:డ సతఖననతరరయణ మమరరస � thota
ఇసటట ననస:23-10
వయససస:78
లస: పప

9634 NDX3010394
పపరర: రరమసరసమ ఇసటటరర
తసడడ:డ కకషష మమరరస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:23-11
వయససస:65
లస: పప

94-85/1056

94-85/1059
9620 NDX0360776
పపరర: బబల ననగ జయసత చసదలలరర�

9623 NDX1830331
పపరర: పప తషరరజ కసభసపరటట

94-85/1062

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:43
లస: పప
9626 NDX3016417
పపరర: యశససత కలమమర మరర

94-92/858

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మరర
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:18
లస: పప
94-85/1350

9629 NDX2993459
పపరర: రరజరశసరర అల

94-88/1274

భరస : రరమ మమరరస శక
ఇసటట ననస:23-9
వయససస:53
లస: ససస స
94-85/1065

భరస : సరదబశవరరవప� thota
ఇసటట ననస:23-10
వయససస:70
లస: ససస స
94-85/1067

94-57/732

భరస : కకటటశసరరరవప� chandaluri
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:56
లస: ససస స

9622 NDX0712554
పపరర: భబనస పవన కలమమర
చసదలలరర�
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� chandaluri
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:33
లస: పప

9628 NDX2993400
పపరర: శక రరమ మమరరస అల

94-85/1051

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� chandaluri
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అల
ఇసటట ననస:23-9
వయససస:65
లస: పప

భరస : అపరపరరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:23-10
వయససస:34
లస: ససస స
9633 JBV2384030
పపరర: సరసబశవరరవప తతట � �

9614 NDX2696961
పపరర: పపరరషనసద గగవసద టబగగర
టటనర సటబర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప టటనర సటబర
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మరర
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల ఉపపపపరర
ఇసటట ననస:23-9
వయససస:28
లస: పప
9630 NDX2296465
పపరర: గగరర పరరవత ధనవకలల

9616 NDX2512499
పపరర: దదవఖ మధసరరమ మరర

9611 NDX1926619
పపరర: మమరళ కకషష కనమరర పపడడ

94-85/1053

భరస : పప తషరరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప sanka
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:64
లస: ససస స

9627 NDX3006061
పపరర: వజయ లకడక ఉపపపటటరర

9613 NDX0260760
పపరర: పపలమరరరవప ససకర

94-85/1048

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మరర
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప మరర
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:39
లస: ససస స

9624 NDX1830851
పపరర: వనసకటటససర రరవప మరర

94-85/1050

తసడడ:డ లసగరరరవప sanka
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మరర
ఇసటట ననస:23-8-328
వయససస:21
లస: ససస స

9621 NDX0269621
పపరర: పడభబవత ససకర

9610 NDX0647701
పపరర: శకనవరసరరవప� ససకర�

9608 NDX1998022
పపరర: వననద కకషష ఆరరధసఖల

తసడడ:డ సరయ బబబమ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప� sanka
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:47
లస: పప

9618 NDX1834010
పపరర: పడమల మరర

94-85/1047

తసడడ:డ సరయ బబబమ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:23
లస: పప

9609 NDX0260679
పపరర: ససతతష కలమమర యస.ఎల
ససకర
తసడడ:డ పపలమరరరవప sanka
ఇసటట ననస:23-8-327
వయససస:36
లస: పప

9615 NDX2512184
పపరర: మకదసల మరర

9607 NDX2190304
పపరర: అఖల వనసకట ఆరరధసఖల

9632 NDX2358422
పపరర: అపరపరరవప ధనవకలల

94-85/1066

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:23-10
వయససస:61
లస: పప
94-71/705

9635 NDX3009552
పపరర: అమర కలమమర ఇసటటరర

94-71/706

తసడడ:డ రరమ సరసమ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:23-11
వయససస:42
లస: పప
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9636 NDX3009719
పపరర: సరయ కలమమర ఇసటటరర

94-84/1121

భరస : రరమ సరసమ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:23-11
వయససస:61
లస: ససస స
9639 AP151010213355
పపరర: రరమసరసమ ఇసటటరర�

94-85/1070

94-85/1071

94-85/1074

94-85/1077

94-85/1080

94-100/727

94-100/730

తసడడ:డ నరకల కలమమర మమదనసస
ఇసటట ననస:23/13/1133
వయససస:33
లస: ససస స

9646 NDX0929166
పపరర: జసజస గణణశసరరరవ

9649 NDX0641415
పపరర: మమధవలత ఇసటటరర

9652 NDX2307221
పపరర: కలమఖణణ మమజరటట

9655 NDX1718727
పపరర: జయ లకడక పపదద శశటట

9658 NDX0337261
పపరర: డదవడ� జరటట �

94-87/1262

9661 NDX0914721
పపరర: రరజరశ బతష
స ల

94-85/1075

9664 NDX1363837
పపరర: అనసరరగ మమదనసస
తసడడ:డ నరకల కలమమర మమదనసస
ఇసటట ననస:23/13/1133
వయససస:32
లస: పప

94-85/1073

9647 AP151010213206
పపరర: శకనస ఇసటటరర

94-85/1076

తసడడ:డ సరసబయఖ inturi
ఇసటట ననస:23-12/1
వయససస:44
లస: పప
94-85/1078

9650 AP151010213309
పపరర: అమర కలమమర ఇసటటరర�

94-85/1079

తసడడ:డ రరమసరసమ� inturi
ఇసటట ననస:23-13
వయససస:41
లస: పప
94-141/61

9653 NDX0336545
పపరర: వనసకటలకడక� పపసల�

94-100/726

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:23-13-930
వయససస:43
లస: ససస స
94-100/728

9656 NDX1718677
పపరర: శకనవరస రరవప పపదద శశటట

94-100/729

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపదద శశటట
ఇసటట ననస:23-13-934
వయససస:56
లస: పప
94-100/731

9659 NDX2078906
పపరర: నరకల మమరర జరటట

94-100/732

భరస : యహన జరటట
ఇసటట ననస:23-13-1031
వయససస:54
లస: ససస స
94-87/1263

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:23/13/1131
వయససస:31
లస: పప
94-87/1265

9644 AP151010216752
పపరర: లల ఇసటటరర
భరస : సరసబయఖ inturi
ఇసటట ననస:23-12/1
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : మమరర�
ఇసటట ననస:23-13-1031
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:23/13/1130
వయససస:45
లస: పప
9663 NDX1363845
పపరర: అనత చసదన మమదనసస

94-85/1072

భరస : శకనవరస రరవప పపదద శశటట
ఇసటట ననస:23-13-934
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:23-13-1031
వయససస:35
లస: ససస స
9660 NDX1662676
పపరర: పపదద రతస యఖ పసతగరన

9643 NDX0267583
పపరర: హహమలత� ఇదటటరర�

94-85/1312

తసడడ:డ శసకర రరవప వనలలగగసడ
ఇసటట ననస:23-12
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససవర పడసరద మమజరటట
ఇసటట ననస:23-13
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపదద శశటట
ఇసటట ననస:23-13-934
వయససస:26
లస: ససస స
9657 NDX1169143
పపరర: రజన జరటట

9641 NDX3081395
పపరర: మహహశ బబబమ వనలలగగసడ

భరస : అమర కలమమర inturi
ఇసటట ననస:23-13
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:23-13
వయససస:65
లస: పప
9654 NDX1718628
పపరర: జజహతవ పపదద శశటట

94-85/1311

తసడడ:డ తనరకరశసర రరవప janjam
ఇసటట ననస:23-12/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ inturi
ఇసటట ననస:23-12/1
వయససస:72
లస: పప
9651 NDX1795170
పపరర: మధసససధన రరవప గడడడపరటట

9640 NDX3093804
పపరర: కకషష తదజ వవమమరర

భరస : శకనస� inturi
ఇసటట ననస:23-12/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష కసకణనల
ఇసటట ననస:23-12/1
వయససస:23
లస: పప
9648 AP151010213300
పపరర: సరసబయఖ ఇసటటరర

94-85/1069
9638 JBV2384881
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప ఇసటటరర
��
తసడడ:డ రరమసరసమ � inturi
ఇసటట ననస:23-11
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:23-11
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గణణశ రరవప janjam
ఇసటట ననస:23-12/1
వయససస:36
లస: ససస స
9645 NDX1996547
పపరర: గగపస కసకణనల

94-85/1068

భరస : రరమసరసమ� inturi
ఇసటట ననస:23-11
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస� inturi
ఇసటట ననస:23-11
వయససస:65
లస: పప
9642 NDX0930313
పపరర: జసజస పపషప

9637 AP151010216410
పపరర: సరయకలమమరర ఇసటటరర�

9662 NDX0902379
పపరర: కనకయఖ కకయఖగమర

94-87/1264

తసడడ:డ .వనసకటటశసరరర కకయఖదగమర
ఇసటట ననస:23/13/1132
వయససస:37
లస: పప
94-87/1266

9665 NDX1363829
పపరర: వజయ మమదనసస

94-87/1267

తసడడ:డ నరకల కలమమర మమదనసస
ఇసటట ననస:23/13/1133
వయససస:36
లస: పప
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9666 NDX1243690
పపరర: నరకల కలమమర మమదనసస

94-87/1268

తసడడ:డ జజసఫ మమదనసస
ఇసటట ననస:23/13/1133
వయససస:68
లస: పప
9669 NDX0790444
పపరర: జడడగమ తదరరజమక� jidugu

94-87/1271

94-62/959

94-85/1083

94-85/1314

94-84/1122

94-85/1087

94-85/1089

భరస : భబనస కలమమర యడర పలర
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:53
లస: ససస స

9679 NDX2827533
పపరర: సరసత మమరరవ

9682 NDX0641456
పపరర: శశగలజ� ఇసటటరర�

9685 NDX3278090
పపరర: వవణమ తరరపత

9688 NDX1398446
పపరర: హరరకకషష నరరకలలర పరటట

94-85/1092

9691 NDX3172418
పపరర: సరమమజఖస నరకలలపత

94-127/873

9694 AP151010234022
పపరర: వనజ యడర పలర
భరస : ససతనరరమయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:81
లస: ససస స

94-85/1082

9677 NDX2736957
పపరర: పడభబకర మమరరవ

94-85/1313

9680 SQX2301182
పపరర: ననరరయణ ససదద వటస

95-75/1156

తసడడ:డ ఆశకత ససదద వటస
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:59
లస: పప
94-85/1085

9683 NDX0267450
పపరర: లకడక� ఇసటటరర�

94-85/1086

భరస : సతఖననరరయణ� inturi
ఇసటట ననస:23-15
వయససస:43
లస: ససస స
94-85/1450

9686 NDX1398461
పపరర: ఇసదదర నరరకలలర పరటట

94-85/1088

తసడడ:డ ససవర పడసరద నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:32
లస: ససస స
94-85/1090

9689 NDX1398453
పపరర: ససవర పడసరద నరరకలలర పరటట

94-85/1091

తసడడ:డ శవరలసగయఖ నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:37
లస: పప
94-85/1315

భరస : శవ లసగయఖ నరకలలపత
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:59
లస: ససస స
94-92/626

9674 AP151010216413
పపరర: షసలమరరజకలమమరర ఇసటటరర

తసడడ:డ కకషషయఖ మమరరవ
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవరలసగయఖ నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ narukulapati
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:63
లస: పప
9693 AP151010234023
పపరర: లకడకశశషదసరర యడర పలర

94-85/1084

తలర : ససదఖ తరరపత
ఇసటట ననస:23-16-131/9
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవలసగయఖ� narukulapati
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:57
లస: ససస స
9690 NDX1045707
పపరర: శవలసగయఖ నరరకలలపరటట

9676 AP151010213167
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ఇసటటరర�

94-87/1273

భరస : వనసకటటశసరరరవప inturi
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� inturi
ఇసటట ననస:23-15
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనతవనసకటటశసరరరవప� inturi
ఇసటట ననస:23-15
వయససస:50
లస: ససస స
9687 AP151010216761
పపరర: సరమమమజఖస నరరకలళరపరటట�

94-85/1081

భరస : పడభబకర మమరరవ
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:23-15
వయససస:40
లస: ససస స
9684 AP151010216182
పపరర: రరమకకకకల ఇసటటరర�

9673 NDX0267526
పపరర: అశసన ఆళళ

9671 NDX1180074
పపరర: చటటట కటటక కటటక
తసడడ:డ రరక మనకదరరవ కటటక
ఇసటట ననస:23/13/1137
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస� inturi
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నరహరర
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:31
లస: ససస స
9681 NDX3082823
పపరర: ససనత ససరర

94-87/1272

భరస : పడవణ కలమమర aalla
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:31
లస: పప
9678 NDX3103611
పపరర: శకజననలసదన గగరసటర

9670 NDX0928606
పపరర: ననగరరజ బడడగమ� బడడగమ

94-87/1270
9668 NDX0928689
పపరర: శరఖమ కలమమర బతష
స ల బతషల

తసడడ:డ లకకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:23/13/1136
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజజపప� బడడగమ
ఇసటట ననస:23/13/1137
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:23-14
వయససస:63
లస: పప
9675 NDX0643346
పపరర: ననగ కకషష తదజ ఇసటటరర

94-87/1269

భరస : చనత దనసరర
ఇసటట ననస:23-13-1136
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జజజపప� JIDUGU
ఇసటట ననస:23/13/1137
వయససస:50
లస: ససస స
9672 NDX3102951
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఇసటటరర

9667 NDX1863795
పపరర: ననగరరణణ దనసరర

9692 NDX0193797
పపరర: లమవణఖ యడర పలర

94-92/625

తసడడ:డ భబనస కలమమర యడర పలర
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:30
లస: ససస స
94-92/627

9695 NDX0892570
పపరర: ఎడర పలర ఉదయ కరరరసక

94-92/628

తసడడ:డ భబణమ కలమమర యడర పలర
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:29
లస: పప
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9696 AP151010231165
పపరర: భబనసకలమమర యడర పలర

94-92/629

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:59
లస: పప
9699 NDX1730846
పపరర: గగతమ ఆవపల

94-92/632

94-92/635

94-92/638

94-92/744

94-85/1094

94-92/641

94-98/711

భరస : లకడక ననరరయణ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:62
లస: ససస స

9709 NDX2546265
పపరర: పడశరసత అవపల

9712 AP151010234448
పపరర: సరమమమజఖస గడడ స

9715 NDX3211190
పపరర: వర లకడక గడడ స

9718 NDX0175596
పపరర: కలపన� ఓతతరర�

94-85/1097

9721 NDX0267286
పపరర: లకడక ఆవపలమసద

94-92/745

9724 AP151010216880
పపరర: మమరస మక ఓతతరర�
భరస : కకటటశసరరరవప� oturi
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:82
లస: ససస స

9704 NDX0435065
పపరర: అసకమకరరవప ఆవపల

94-92/637

9707 NDX2545366
పపరర: పడశరసత అవపల

94-92/743

9710 JBV2385391
పపరర: రరమమసజనవయమలల దనళళళ�

94-85/1093

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర � dallarajula
ఇసటట ననస:23-19
వయససస:39
లస: పప
94-92/639

9713 JBV1434489
పపరర: రవశసకర గడడ స

94-92/640

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:23-19
వయససస:38
లస: పప
94-137/648

9716 NDX3002045
పపరర: కకషష చడచతనఖ చలకపరటట

94-87/1475

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద చలకపరటట
ఇసటట ననస:23-19-1138
వయససస:34
లస: పప
94-85/1095

9719 NDX0885350
పపరర: సరరత� ఓతతరర�

94-85/1096

భరస : వనదకటటశసరరర� oturi
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:34
లస: ససస స
94-85/1098

భరస : శకనవరసరరవప avulamanda
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:43
లస: ససస స
94-85/1100

94-92/634

తసడడ:డ అసకమక రరవప అవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప� oturi
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : వనసకరయమక oturi
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:37
లస: ససస స
9723 AP151010216354
పపరర: ననగ లకడక ఇసటటరర

94-92/742

భరస : రవ శసకర గడడ స
ఇసటట ననస:23-19
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర
ఇసటట ననస:23-19(245)
వయససస:33
లస: ససస స
9720 NDX1180421
పపరర: వజయలకకక ఓతతరర

9706 NDX2690550
పపరర: కవత పససపపర టట

9701 AP151010234446
పపరర: పరరసత ఆవపల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:23-19
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:23-19
వయససస:65
లస: పప
9717 NDX2852853
పపరర: వర లకడక గడడ స

94-92/636

తసడడ:డ అసకమక రరవప అవపల
ఇసటట ననస:23-18,
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర � dallarajula
ఇసటట ననస:23-19
వయససస:42
లస: పప
9714 AP151010231024
పపరర: వనసకటటశసరరర గడడ స

9703 NDX0436022
పపరర: సతష కలమమర� ఆవపల�

94-92/631

భరస : నరసససహరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : శవ కలమమరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : శవకలమమరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:19
లస: ససస స
9711 JBV1321637
పపరర: పరపరరరవప దనళళరరజల � �

94-92/633

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:62
లస: పప
9708 NDX2691350
పపరర: శరకవణణ పససపపలలటట

9700 JBV1431691
పపరర: మలలర శసరర ఆవపల

9698 NDX1730879
పపరర: రరధదక ఆవపల

తసడడ:డ అసకమక రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:62
లస: ససస స
9705 AP151010231132
పపరర: నరసససహరరవప ఆవపల

94-92/630

తసడడ:డ ననగయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:23-17
వయససస:85
లస: పప

భరస : సతష కలమమర ఆవపల
ఇసటట ననస:23-18
వయససస:29
లస: ససస స
9702 AP151010234445
పపరర: ఉమమదదవ ఆవపల

9697 AP151010231433
పపరర: ససతనరరమయఖ యడర పలర

9722 NDX0175570
పపరర: రమణ� ఓతతరర�

94-85/1099

భరస : వరయఖ� oturi
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:54
లస: ససస స
94-85/1101

9725 NDX0195560
పపరర: శకనవరసరరవప ఓచసరర

94-85/1102

తసడడ:డ వరయఖ oturi
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:35
లస: పప
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9726 NDX0408971
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ఓతతరర

94-85/1103

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప oturi
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:46
లస: పప
9729 NDX2787448
పపరర: ససషసకథ గరడద

94-85/1317

94-92/644

94-85/1105

94-85/1108

94-85/1111

94-92/647

94-82/747

తసడడ:డ ఆదదరరడడద వరస
ఇసటట ననస:23-23-1500
వయససస:32
లస: పప

9739 NDX1226018
పపరర: బబలకకషష మకరయన

9742 AP151010213415
పపరర: కకటటశసరరరవప మకరయన

9745 NDX2897932
పపరర: శశకకరణ చసకయ

9748 NDX0945295
పపరర: చడచతనఖ తదజ జజల

94-85/1114

9751 JBV3286200
పపరర: కకటటశసరమక పససపపలలటట

94-85/1109

9754 NDX3203171
పపరర: బబబమ రరవప కననతబబ యన
తసడడ:డ సససగయఖ కననతబబ యన
ఇసటట ననస:23-24
వయససస:58
లస: పప

9734 NDX2950392
పపరర: మలర క బబగమమ షపక

94-92/793

9737 AP151010216478
పపరర: ససబమబలల మకరయన

94-85/1107

9740 NDX1045673
పపరర: శకనవరసరరవప మకరయన

94-85/1110

తసడడ:డ భమజసగరరవప makkena
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:41
లస: పప
94-85/1112

9743 JBV1432541
పపరర: శకనవరస పపసడడర

94-92/646

తసడడ:డ రరమకకషష పపసడడర
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:37
లస: పప
94-66/1179

9746 NDX0805200
పపరర: శకకరసత రరడడడ బబజరస�

94-82/746

తసడడ:డ ననగరశసర రరడడడ�
ఇసటట ననస:23-21-1409
వయససస:36
లస: పప
94-82/748

9749 NDX0267211
పపరర: భబగఖలకడక� జకరయ�

94-85/1113

భరస : అరవసదస� jakka
ఇసటట ననస:23-22
వయససస:35
లస: ససస స
94-92/648

భరస : వనసకటటశసరరలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-22
వయససస:71
లస: ససస స
94-98/458

94-92/643

భరస : కకటటశసరరరవప makkena
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సపలసరరజ జజల
ఇసటట ననస:23-21-1467
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� jakka
ఇసటట ననస:23-22
వయససస:41
లస: పప
9753 NDX0364638
పపరర: జజలరరడడడ వరసర

94-85/1106

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:23-21-15
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ సససదరరష�
ఇసటట ననస:23-21-1446
వయససస:50
లస: ససస స
9750 NDX0258707
పపరర: అరవసద� జకరయ�

9736 NDX2512259
పపరర: ఆదదలకడక ఒతషరర

9731 NDX1411651
పపరర: రరశరక బబగమ షపక

భరస : కరరమమలర బబష షపక
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ makkena
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమకకషరష పపసడడర
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:41
లస: పప
9747 NDX0219519
పపరర: దదననకడ� కటబట�

94-92/645

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప makkena
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఒతషరర
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:48
లస: పప
9744 AP151010231157
పపరర: వరరసజనవయమలల పపసడడర

9733 JBV1430347
పపరర: కరరమమలమరబబషర షపక

94-85/1316

తసడడ:డ కరరమమలమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప ఒతషరర
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� makkena
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:30
లస: పప
9741 NDX2512473
పపరర: కకటటశసర రరవప ఒతషరర

94-92/642

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మకరయన
ఇసటట ననస:23-21
వయససస:43
లస: ససస స
9738 NDX0901942
పపరర: వజయ రరజ మకరయన�

9730 NDX1730838
పపరర: మహమకద ఫరరమన షపక

9728 NDX2788073
పపరర: శక రరషక గరడద

భరస : వసశ కకషష గరడద
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:28
లస: పప
9735 NDX1472083
పపరర: చనత మకరయన

94-85/1104

తసడడ:డ నరసయఖ avulamanda
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సప మ శశఖర రరవప గరడద
ఇసటట ననస:23-20
వయససస:21
లస: ససస స
9732 NDX1325026
పపరర: ఇబడహహస ఖలల బబషర షపక

9727 NDX0362467
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపలమసద

94-87/1274
9752 NDX0942052
పపరర: రరజరష కకయఖగమర కకయఖగమర

తసడడ:డ బబబమరరవప కకయఖదగమర
ఇసటట ననస:23/23/1136
వయససస:29
లస: పప
94-85/1320

9755 NDX3205101
పపరర: బబబమ రరవప కననతబబ యన

94-85/1321

Deleted

తసడడ:డ సససగయఖ కననతబబ యన
ఇసటట ననస:23-24
వయససస:58
లస: పప
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9756 NDX3014057
పపరర: వర కలమమరర కననతబబ యన

94-92/797

భరస : బబబమ రరవప కననతబబ యన
ఇసటట ననస:23-24
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/800

తసడడ:డ బబబమ రరవప కననతబబ యన
ఇసటట ననస:23-24
వయససస:24
లస: పప
94-92/651

తసడడ:డ అసకమలర ఖరరరన రరవప చసత
ఇసటట ననస:23-25
వయససస:23
లస: పప

94-98/459

9763 NDX0434787
పపరర: మహనరరవప పపసడకరట

94-85/1115

9766 NDX0674101
పపరర: లకకక సరమమమజఖస బబ డపరటట

94-92/652

భరస : ఆసజనవయమలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:73
లస: ససస స

9769 NDX2190395
పపరర: కరశవ రసగ సరయ బబ డపరటట

94-85/1116

తసడడ:డ శకనవరససలల బబచస
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:25
లస: పప
9774 NDX2282218
పపరర: అరరణన గసట

94-85/1119

94-92/654

94-92/801

తసడడ:డ వనసకట రరజరశసర రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:23-28
వయససస:24
లస: ససస స

9778 NDX3088044
పపరర: రవ తదజ బబచస

94-92/655

9781 NDX2854842
పపరర: దదపక అసబమరర

94-92/802

94-92/804

తసడడ:డ ససబబ రరయమడడ అసబమరర
ఇసటట ననస:23-27
వయససస:19
లస: పప
94-92/659

9784 NDX1833160
పపరర: అనతన దడడగ
తసడడ:డ జసగయఖ దడడగ
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:24
లస: ససస స

9767 NDX1833194
పపరర: ఝమనస లకడక పసళర ళ

94-85/1117

9770 NDX0870550
పపరర: ఆసజనవయమలల తరరమలశశటట �

94-85/1120

9773 NDX0192930
పపరర: భబరర వ గసట

94-92/653

9776 NDX0165993
పపరర: శకనవరస గసటబ

94-92/656

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:34
లస: పప

Deleted

94-92/803

94-98/460

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల బబచస
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససబబ రరయమడడ అసబమరర
ఇసటట ననస:23-27
వయససస:42
లస: ససస స
9783 NDX1813832
పపరర: పరవన బబలరస

94-90/1086

భరస : అయఖనత
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల బబచస
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:44
లస: ససస స
9780 NDX2854909
పపరర: వనసకమక అసబమరర

9775 NDX1163781
పపరర: సరల కలరరక

9764 AP151010258588
పపరర: ఉదయ కరకరర

తసడడ:డ పపలర యఖ� thirumulasetti
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ �������� �����
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గసట
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:34
లస: ససస స
9777 NDX3088036
పపరర: భబగఖ లకడక బబచస

9772 NDX3068319
పపరర: ������������ �����

94-92/650

భరస : జయ రరమ రరవప పసళర ళ
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకషష బబ డపరటట
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:22
లస: పప
94-85/1322

9761 NDX0402602
పపరర: లమవణఖ పపసటకరట

భరస : మమమకరల కరకరర
ఇసటట ననస:23-25-1549
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప bodapati
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:59
లస: ససస స
94-85/1118

94-92/799

భరస : మహనరరవప పపసటకరట
ఇసటట ననస:23-25
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప పపసడకరట
ఇసటట ననస:23-25
వయససస:57
లస: పప

భరస : హరర కకషష బబ డపరటట
ఇసటట ననస:23-26
వయససస:46
లస: ససస స

9771 NDX3067022
పపరర: రవ తదజ బబచస

9760 NDX0091223
పపరర: కలమమర బబబమ తనడడగరరర

9758 NDX3035607
పపరర: వనసకటటష కననతబబ యన

తసడడ:డ బబబమ రరవప కననతబబ యన
ఇసటట ననస:23-24
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజ తనడడగరరర
ఇసటట ననస:23-24-1519
వయససస:35
లస: పప

9762 NDX2190825
పపరర: హరర కకషష చసతన

9768 NDX1814145
పపరర: పరరసతమక తరరమలశశటట

94-92/798

తసడడ:డ బబబమ రరవప కననతబబ యన
ఇసటట ననస:23-24
వయససస:28
లస: పప

9759 NDX3014040
పపరర: మనష కననతబబ యన

9765 NDX1926536
పపరర: శక గరత బబ డపరటట

9757 NDX3014065
పపరర: వనసకటటష కననతబబ యన

9779 JBV3286325
పపరర: ససబబమక పగడనల

94-92/657

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-27
వయససస:69
లస: ససస స
9782 NDX2190833
పపరర: చరరత బబలరస

94-92/658

తసడడ:డ వనసకట రరజరశసర రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:23-28
వయససస:22
లస: ససస స
94-85/1121

9785 AP151010216861
పపరర: వజయలకడక దడడగర�

94-85/1122

భరస : జసగయఖ� dadiga
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:45
లస: ససస స
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9786 NDX2483170
పపరర: అదదలకడక పగడనల
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94-85/1123

భరస : శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:46
లస: ససస స
9789 NDX1833111
పపరర: కకటటశసర రరవప దడడగ

94-85/1126

94-85/1129

94-92/660

94-92/663

94-92/666

94-85/1134

94-92/668

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:67
లస: ససస స

9799 JBV1435486
పపరర: మసరసననడవప పపసడడర � �

9802 NDX0872523
పపరర: వనసకటలకడక� పగడనల�

9805 NDX0385807
పపరర: పసచచయఖ పగడనల

9808 JBV3286572
పపరర: ససరష కలమమరర పరలడడగమ

94-85/1324

9811 NDX0978304
పపరర: పరవన కలమమరర చలలవరదద

94-92/664

9814 NDX0080531
పపరర: లలమవత చలలవరదద
భరస : ససతనరరమమలల
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:67
లస: ససస స

9794 NDX2483162
పపరర: శకనవరస రరవప పగడనల

94-85/1131

9797 AP151010234146
పపరర: అరరణకలమమరర దగమరల

94-92/662

9800 AP151010231119
పపరర: వనసకటససబబబరరడద డ దగమరల

94-92/665

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:58
లస: పప
94-85/1132

9803 NDX0266858
పపరర: కకటటశసరర� పగడనల�

94-85/1133

భరస : పసచచయఖ� pagadala
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:38
లస: ససస స
94-85/1135

9806 NDX2839280
పపరర: వనసకటటష పగడల

94-85/1323

తసడడ:డ పసచచయఖ పగడల
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:19
లస: పప
94-92/669

9809 JBV3282480
పపరర: శవ శసకరరరవప పరలడడగమ

94-92/670

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:66
లస: పప
94-92/671

భరస : ససరరష బబబమ
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:35
లస: ససస స
94-92/673

94-85/1128

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబమ చలవరదద
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:18
లస: ససస స
9813 NDX1557695
పపరర: నరకల వటటటకలటట

94-92/661

తసడడ:డ అమరయఖ pagadala
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరజశశఖర రరమనవన�
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:37
లస: ససస స
9810 NDX3111093
పపరర: లకడక భవన కలమమరర చలవరదద

9796 NDX0630889
పపరర: పడతతఖష� దగమరల�

9791 NDX2483188
పపరర: రరసబబబమ పగడనల

తసడడ:డ చన కకటయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ� pagadala
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ� pagadala
ఇసటట ననస:23-30
వయససస:39
లస: పప
9807 JBV1430081
పపరర: ససపత పరలడడగమ�

94-85/1130

తసడడ:డ చనవనసకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:60
లస: పప
9804 NDX0257824
పపరర: లకకషహననరరయణ ప�డనల�

9793 AP151010213075
పపరర: వనసకటటశసరరర దడడగర�

94-85/1125

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనవనసకటటశసరరలల�
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:54
లస: ససస స
9801 AP151010231182
పపరర: చనవనసకటటశసరరర పపసడడర �

94-85/1127

తసడడ:డ కకటటరతతస� dadiga
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:29
లస: ససస స
9798 AP151010234193
పపరర: రమణ పపసడడర �

9790 NDX1844860
పపరర: శవ పడకరశ దడడగ

9788 AP151010216482
పపరర: భబగఖస దడడగర

భరస : కకటటరతతస dadiga
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జసగయఖ dadiga
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతతస� dadiga
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:50
లస: పప
9795 NDX0978403
పపరర: పడతతఖషర వజజడల

94-85/1124

భరస : వనసకటటశసరరర dadiga
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దడడగ
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:25
లస: పప
9792 AP151010213651
పపరర: జసగయఖ దడడగర�

9787 AP151010216862
పపరర: పపలర మక దడడగ

9812 NDX0080564
పపరర: అపరష చలలవరదద

94-92/672

భరస : రమమశ బబబమ
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:40
లస: ససస స
94-92/674

9815 NDX0080556
పపరర: ససరరశ బబబమ చలలవరదద

94-92/675

తసడడ:డ ససతనరరమమలల
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:43
లస: పప
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9816 NDX0080580
పపరర: రమమశ బబబమ చలలవరదద

94-92/676

తసడడ:డ ససతనరరమమలల
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:45
లస: పప
9819 NDX0080572
పపరర: ససతనరరమమలల� చలలవరదద�

94-92/679

94-92/682

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:36
లస: ససస స
9825 AP151010231102
పపరర: శవరరమపడసరద కసడడడ�

94-92/685

94-92/688

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-41
వయససస:39
లస: ససస స
9834 NDX1557612
పపరర: అనసపమ జమమకల

94-92/692

94-92/695

తసడడ:డ కకటయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:27
లస: పప

9824 JBV3286044
పపరర: లకకకకరసతస కరసడడడ� �

94-92/684

94-92/683

9826 JBV1434919
పపరర: వనసకటససబబబరరవప కరసడడడ� �

భరస : గగపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:80
లస: ససస స
94-92/686

9829 NDX2497428
పపరర: పరరసత కరణస

9832 NDX0435008
పపరర: శకనవరసరరవప కకలశశటట

9835 AP151010351288
పపరర: కసస
స రర జమమకల

9838 NDX0076323
పపరర: వనసకటటశసర రరవప� జమమకల�

94-92/698

9841 NDX2059377
పపరర: కలమఖణణ తలల
ర రర

94-127/23

9844 NDX1322742
పపరర: ససధనకర బబ డవరపప
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:27
లస: పప

94-92/687

9830 NDX0577205
పపరర: శరఖమ పడసరద� కరబబ తష�

94-82/749

తలర : సరగజనమక�
ఇసటట ననస:23-41
వయససస:56
లస: పప
94-92/690

9833 AP151010234174
పపరర: భవరన గగళళ�

94-92/691

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:23-42
వయససస:49
లస: ససస స
94-92/693

9836 NDX2395457
పపరర: వజయ బబబమ చసతలపపడడ

94-92/694

తసడడ:డ వనసకటటససరరర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:23-43
వయససస:43
లస: పప
94-92/696

9839 NDX0885723
పపరర: శసకరరరవప� జరరగర�

94-92/697

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:23-44
వయససస:36
లస: పప
94-93/1257

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/1259

9827 NDX2492940
పపరర: లకడక నరసససహరరవప కరణస
తసడడ:డ కకసడయఖ కరణస
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:23-43
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:23-44
వయససస:58
లస: పప
9843 NDX2059393
పపరర: కకటటశసర రరవప తలల
ర రర

9823 JBV3286036
పపరర: శరరషర కరసడడడ � �

భరస : వనసకటటశసర రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:23-43
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-43
వయససస:43
లస: పప
9840 JBV3282134
పపరర: వనసకటటశసరరరవప జజరరగర�

భరస : మధన మహన చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:23-34
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:23-41
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:23-43
వయససస:34
లస: ససస స
9837 NDX0076331
పపరర: పడవణ కలమమర జమమకల

94-92/681

భరస : లకడక నరసససహ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:58
లస: ససస స
94-92/689

94-92/678

9821 NDX1557711
పపరర: ఇనగసటట మధన మహన
చసదడశశఖర రరవప
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-34
వయససస:47
లస: పప

94-92/680

తసడడ:డ గగపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:82
లస: పప
9831 NDX0021485
పపరర: లకడకరరణణ కకలర శశటట

9820 NDX1557737
పపరర: ఇనగసటట అరరణ

9818 NDX1557661
పపరర: వరయఖ వటటటకలటట

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవరరమపడసరద � �
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:23-37
వయససస:54
లస: పప
9828 AP151010231116
పపరర: గగపరలరరవప కసడడడ

94-92/677

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ యసఏసయఖ�
ఇసటట ననస:23-33
వయససస:74
లస: పప
9822 NDX2492882
పపరర: లకడక ససధన పడసనత కరణస

9817 NDX1557653
పపరర: రమమశ బబబమ వటటటకలటట

9842 NDX0510891
పపరర: గగతమ గరదడ

94-93/1258

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/1260

9845 NDX0524629
పపరర: భమపత ససధదర

94-93/1261

తసడడ:డ బబపరరరవప
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:29
లస: పప
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9846 NDX2049477
పపరర: లకకకననరరయణ మమనతసగర

94-93/1262

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమనతసగర
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:42
లస: పప
9849 NDX2523108
పపరర: లకడక గరదడ

94-92/699

94-93/1267

94-93/1270

94-96/546

94-93/1273

94-93/1276

తసడడ:డ రమమష బబబమ thummala
ఇసటట ననస:23-191
వయససస:30
లస: ససస స

94-95/754

9859 NDX0730390
పపరర: ఉమమదదవ శరరగరరర

9862 NDX1322791
పపరర: రరజరష కటటట

9865 NDX0068809
పపరర: జవన రరవప వ

94-93/1279

9868 JBV3707569
పపరర: భరత కలమమర� దనదడ�

94-93/1271

9871 NDX1011931
పపరర: వజయజజఖత తషమకల

94-93/1274

94-93/1269

9857 NDX2555191
పపరర: లకడక వరపడద

94-95/755

9860 NDX1322783
పపరర: జజఖత వలర సశశటట

94-93/1272

9863 NDX0068858
పపరర: పదకననభ రరవప జర ఎన కర

94-93/1275

తసడడ:డ జవన రరవప
ఇసటట ననస:23-51
వయససస:44
లస: పప
94-93/1277

9866 NDX0194225
పపరర: ననగమణణ ఎన

94-93/1278

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:23-54
వయససస:53
లస: ససస స
94-92/700

9869 NDX2580074
పపరర: పసడడ రసగరరరవప పపనసగగసడ

94-87/1317

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:23-82/2
వయససస:47
లస: పప
94-85/1137

తసడడ:డ రమమష బబబమ thummala
ఇసటట ననస:23-191
వయససస:34
లస: ససస స

94-85/1139 9874 NDX1045038
9873 AP151010216970
పపరర: సరయరతతకలమమరర తషమకల�
పపరర: శకనవరస పవన కలమమర
తషమకల
భరస : శసకరననరరయణ� thummala
తసడడ:డ రమమష బబబమ thummala
ఇసటట ననస:23-191
ఇసటట ననస:23-191
వయససస:60
లస: ససస స
వయససస:31
లస: పప

9854 AP151010231317
పపరర: కకషరషరరడడడ గరదడ

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:23-50
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప�
ఇసటట ననస:23-54-62
వయససస:31
లస: పప
94-85/1136

94-93/1266

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వననభ రరవప
ఇసటట ననస:23-51
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:23-54
వయససస:66
లస: పప
9870 NDX1012038
పపరర: శకదదవ తషమకల

9856 NDX2555225
పపరర: శకనవరసరరవప

9851 AP151010234098
పపరర: పడమలరరణణ గరదడ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సపరరయమ కటటట
ఇసటట ననస:23-50
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ సదదగ
ఇసటట ననస:23-51
వయససస:72
లస: పప
9867 NDX0068783
పపరర: ససబబబరరడడడ వటటటగమసట

94-93/1268

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-50
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-50
వయససస:77
లస: ససస స
9864 NDX2416121
పపరర: ససబబబరరవప బబ సదదగ

9853 AP151010234095
పపరర: సరమమమజఖస గరదడ

94-93/1264

భరస : రరమకకటటరరడద డ
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:28
లస: పప
9861 NDX1322775
పపరర: తరరపతమక వలర సశశటట

94-93/1265

భరస : ససజవరరడడద
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:77
లస: పప
9858 NDX2555258
పపరర: మణణకరసత

9850 AP151010234113
పపరర: ననగలకడక గరదడ

9848 NDX2527232
పపరర: లకడక గరదడ

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:23-48
వయససస:72
లస: ససస స
9855 AP151010231160
పపరర: ససజవరరడడడ గరదడ

94-93/1263

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:23-47
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట కకషషరరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:23-47 WARD NO 4
వయససస:47
లస: ససస స
9852 AP151010234112
పపరర: రరమకకటమక గరదడ

9847 NDX2527224
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ గరదద

9872 AP151010216949
పపరర: లకకకపదనకవత తషమకల�

94-85/1138

భరస : రమమష బబబమ� thummala
ఇసటట ననస:23-191
వయససస:50
లస: ససస స
94-85/1140

9875 AP151010213422
పపరర: రమమష బబబమ తషమకల�

94-85/1141

తసడడ:డ రరమకకషష� thummala
ఇసటట ననస:23-191
వయససస:56
లస: పప
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94-85/1142 9877 NDX1011956
9876 AP151010213928
పపరర: శసకరననరరయణరరవప తషమకల�
పపరర: రమమదదవ మమజరటట

తసడడ:డ రరమకకషష� thummala
ఇసటట ననస:23-191
వయససస:64
లస: పప
9879 JBV2390094
పపరర: మహలకడక గగబమబరర�

భరస : రరఘవవశసరరరవప thummala
ఇసటట ననస:23-192
వయససస:63
లస: ససస స
94-85/1145

భరస : ససబబబరరవప� gobburi
ఇసటట ననస:23-193
వయససస:46
లస: ససస స
9882 NDX1833327
పపరర: సరయ రరజ గగబమబరర

94-85/1148

94-85/1151

94-85/1154

94-85/1157

94-85/1160

94-85/1163

94-85/1150

9886 NDX0175554
పపరర: వనసకట పదనకవత� ఆటర �

తసడడ:డ వనసకయఖ� gobburi
ఇసటట ననస:23-193
వయససస:39
లస: పప
94-85/1152

9889 AP151010213362
పపరర: వనసకటటశసరరరడడడ అటర �

9892 NDX0174730
పపరర: శరఖమల అడపరల

9895 NDX0175430
పపరర: జజఖత అరరససవలర

9898 NDX2393767
పపరర: కలమమరర జజససస

94-85/1166

9901 NDX1409359
పపరర: మణణససకర అడపరల

94-85/1155

తసడడ:డ వరశశఖర రరవప chinthakrindi
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:38
లస: పప

9904 JBV2384899
పపరర: ఏడడకకసడలల పపరరమమళళ
తసడడ:డ శకరరమమలల perumalla
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:39
లస: పప

94-85/1153

9890 AP151010216311
పపరర: లకడక నరరడర�

94-85/1156

భరస : శవరజ� naredla
ఇసటట ననస:23-198
వయససస:48
లస: ససస స
94-85/1158

9893 NDX1471861
పపరర: దసరరర దదవ అరరససవలర

94-85/1159

భరస : రమమష arisivilli
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:30
లస: ససస స
94-85/1161

9896 NDX0360628
పపరర: దసరర పపరరమమళళ

94-85/1162

భరస : యయడడకకదడలల perumalla
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:36
లస: ససస స
94-85/1164

9899 NDX0930396
పపరర: చసతకకకసదద పరరసత దదవ

94-85/1165

భరస : వర శశఖర రరవప chinthakrindi
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:59
లస: ససస స
94-85/1167

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:26
లస: పప
94-85/1169

9887 NDX0269647
పపరర: ససతనరరవమక అటర
భరస : పపలమరరరడడడ atla
ఇసటట ననస:23-196
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప జజససస
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:74
లస: ససస స
9903 NDX0928952
పపరర: చసతకకకసదద వసశకకషష

9884 NDX0538942
పపరర: శకనవరసరరవప గగబమబరర�

తసడడ:డ సతఖననరరయణ arisivilli
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప adapala
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:46
లస: ససస స
9900 NDX2385797
పపరర: ససబబమక జజససస

94-85/1149

తసడడ:డ శకనవరస రరవప adapala
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప adapala
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:31
లస: ససస స
9897 AP151010216958
పపరర: లకడక అడపరల

94-85/1147

తసడడ:డ పపలమరరరడ�డడ atla
ఇసటట ననస:23-196
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ� naredla
ఇసటట ననస:23-198
వయససస:54
లస: పప
9894 NDX0174839
పపరర: రరజరశసరర అడపరల

9881 NDX1833343
పపరర: వనసకట హహమసత కలమమర
గగబమబరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగబమబరర
ఇసటట ననస:23-193
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరడ�డడ atla
ఇసటట ననస:23-196
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరడడడ atla
ఇసటట ననస:23-196
వయససస:36
లస: పప
9891 AP151010213436
పపరర: శవరజ నరరడర�

9883 NDX0364422
పపరర: లల కకషష� ఓబడ �

94-85/1144

94-85/1146

తసడడ:డ కరసస వశశసససరరరరవ� obdi
ఇసటట ననస:23-193
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ atla
ఇసటట ననస:23-196
వయససస:30
లస: ససస స
9888 NDX1044833
పపరర: రవశసకర అటబర

9880 AP151010216135
పపరర: ననరరయణమక గగబమబరర�

9878 NDX1045186
పపరర: రరఘవవశసర రరవప మమజరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ thummala
ఇసటట ననస:23-192
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకయఖ� gobburi
ఇసటట ననస:23-193
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగబమబరర
ఇసటట ననస:23-193
వయససస:26
లస: పప
9885 NDX0175372
పపరర: ససరష ఆటర

94-85/1143

9902 NDX2393775
పపరర: ససరరష జజససస

94-85/1168

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప జజససస
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:29
లస: పప
94-85/1170

9905 NDX1471820
పపరర: అరరశవలర వనసకట రమణ

94-85/1171

తసడడ:డ సతఖననరరయణ arisivilli
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:40
లస: పప
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94-85/1172

తసడడ:డ సతఖననరరయణ arisivilli
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:40
లస: పప
9909 NDX0175612
పపరర: ననగమల మరర అడపరల

94-85/1175

94-85/1178

94-85/1180

94-85/1183

94-85/1186

94-85/1189

94-64/675

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:51
లస: ససస స

9919 AP151010216082
పపరర: లకడకససరరఖ కకతత
స రర�

9922 AP151010213159
పపరర: శకనవరసరరవప కకతత
స రర�

9925 NDX2142479
పపరర: సరసత కకతనస

9928 NDX2142461
పపరర: అయఖపప గమపరస కకతనస

94-92/701

9931 NDX1730754
పపరర: రతత కలమమరర బమసస

94-85/1184

9934 NDX1865155
పపరర: సతఖననరరయణ దనసరర
తసడడ:డ చడసచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:59
లస: ససస స

9914 NDX2787430
పపరర: వజయ కలమమర మమడడశశటట

94-85/1318

9917 NDX0935262
పపరర: లకకక సతనస పసడయ

94-85/1182

9920 AP151010216166
పపరర: లకకకతనయమరర కకతత
స రర�

94-85/1185

భరస : అపరపరరవప� kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:51
లస: ససస స
94-85/1187

9923 NDX2190379
పపరర: కరమమశసరరరవప కకతతరర

94-85/1188

తసడడ:డ బబ లమరరరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:53
లస: పప
94-64/673

9926 NDX0298075
పపరర: గదగ కకతస

94-64/674

భరస : లకడకననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:23/202
వయససస:43
లస: ససస స
94-64/676

9929 NDX3089869
పపరర: జజసఫ ననతననయయల డదసపజజ
చడరరకలరర
తసడడ:డ అబబరలలఆమ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:19
లస: పప

94-92/702

9932 NDX1865346
పపరర: ఉమ దదవ దనసరర

భరస : అబబరలలమ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:46
లస: ససస స
94-92/704

94-85/1177

తసడడ:డ అపరపరరవప kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకతనస
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:31
లస: పప

భరస : అమరరసదడ నరరడర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:38
లస: ససస స
9933 NDX0402339
పపరర: అసజననదదవ నరరడర

94-85/1181

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకతనస
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:23/202
వయససస:28
లస: పప
9930 NDX2190767
పపరర: కలమఖణణ నరరడర

9916 NDX1226315
పపరర: ననగవనసకట తదజససస కకతత
స రర

9911 NDX0175216
పపరర: ఉమమ కలమమరర� భవనస�

తసడడ:డ శవ పడసరద మమడడశశటట
ఇసటట ననస:23-200
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబ లమరరరవప� kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబ లమరరరవప kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:57
లస: పప
9927 NDX1158450
పపరర: చడచతనఖ కకతస

94-85/1179

భరస : శకనవరసరరవప� kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబ లమరరరవప kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:75
లస: ససస స
9924 AP151010213278
పపరర: అపరపరరవప కకతత
స రర

9913 NDX1226307
పపరర: ఆదదననరరయణరరడడడ భవనస

94-85/1174

భరస : ఆదదననరరయణ రరడడడ� bhavanam
ఇసటట ననస:23-200
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరమమశసరరరవప kothuri
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:40
లస: ససస స
9921 AP151010216165
పపరర: వనసకటరతతమక కకతత
స రర

94-85/1176

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడడ bhavanam
ఇసటట ననస:23-200
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:23-201
వయససస:22
లస: ససస స
9918 NDX0272211
పపరర: ససరష లత కకతత
స రర

9910 NDX0175224
పపరర: మమధవ మమడడశశటట

9908 NDX2393783
పపరర: కకటటశసరరరవప జజససస

తసడడ:డ ససబబబరరవప జజససస
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:58
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర medisetti
ఇసటట ననస:23-200
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరవమక adapala
ఇసటట ననస:23-200
వయససస:36
లస: పప
9915 NDX2190387
పపరర: సరయ పపజత కకతతరర

94-85/1173

తసడడ:డ వనసకయఖ adapala
ఇసటట ననస:23-199
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప adapala
ఇసటట ననస:23-200
వయససస:32
లస: ససస స
9912 NDX0197525
పపరర: వనసకటటససర రరవప అడపరల

9907 AP151010213643
పపరర: శకనవరసరరవప అడపరల

94-85/1319

94-92/703

భరస : సతఖననరరయణ మమరరస దనసరర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:50
లస: ససస స
94-92/705

9935 NDX1730747
పపరర: జజసఫ ఇమమనసయయల దదసప వరర
చడరరకలరర
తసడడ:డ అబబరలలమ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:24
లస: పప

94-92/706
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9936 NDX0434670
పపరర: రవసదడ మమరరత నరరడర
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94-92/707

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:36
లస: పప
94-92/794

9942 NDX1557679
పపరర: వనసకట రవ తదజ అనతస

94-92/711

94-187/3

94-92/719

94-58/670

9949 JBV0856781
పపరర: మలర క తతనసగమసటర

9952 NDX2391738
పపరర: కలమమరర నసకల

94-57/653

9955 NDX2432888
పపరర: పరరమల పపసదనడల

94-140/7

9958 NDX2581601
పపరర: శరరకల బబనస షపక

భరస : పడసరద కకడవటట
ఇసటట ననస:26-6-217
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జనతథ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-6-245
వయససస:19
లస: ససస స

94-56/501
9960 NDX2384550
పపరర: దదవఖ వనసకట తదజ చనరర
కరమల
తసడడ:డ బబల ససబడమణఖ చనరర కరమల
ఇసటట ననస:26-28-7/A
వయససస:22
లస: పప

9961 NDX3087970
పపరర: బసస చదటటలలరర
తసడడ:డ కరశ
ఇసటట ననస:26-35-64
వయససస:34
లస: ససస స

9963 NDX2267383
పపరర: కకటటశసరమక గగపప

9964 NDX2941268
పపరర: పపరషచసదడ రరవప నలమర

94-85/1192

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:26-39-121/6/A
వయససస:18
లస: పప

94-92/710

9944 JBV1431907
పపరర: రమమషరబబమ అనతస� �

94-92/713

9947 NDX0402552
పపరర: మమధవ బతష
స ల

94-92/718

భరస : శవకలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:23-6155
వయససస:31
లస: ససస స
94-187/777

9950 NDX3112067
పపరర: ఈశసర కలమమర యయజర

94-61/1154

తసడడ:డ రమమరరవప యయజర
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:51
లస: పప
94-62/736

9953 NDX2613461
పపరర: జజఖత తతట

94-61/977

తసడడ:డ మణణకసఠ తతట
ఇసటట ననస:24-20-41
వయససస:19
లస: ససస స
94-54/648

తలర : వ కకకషషవవణణ పపసదనడల
ఇసటట ననస:24-34-19A
వయససస:21
లస: ససస స
94-63/822

9941 JBV1434406
పపరర: వజయలకకషహ అనతస �

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:23-203
వయససస:52
లస: పప

భరస : శక రరమ మమరరస నసకల
ఇసటట ననస:24-20-2
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఈశసరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:24-29-91
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససవర రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:26-38-143/35
వయససస:45
లస: ససస స

94-92/712

భరస : రరమమరరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:23|215
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరవప వరరదపరరరర
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:24
లస: ససస స

9957 NDX1453109
పపరర: శశబతన కకడవటట

9946 NDX2423606
పపరర: రగహహత సవరస

94-92/709

భరస : రమమష బబబమ �
ఇసటట ననస:23-203
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దశరథ రరమ సవరస
ఇసటట ననస:23-228
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6155
వయససస:49
లస: పప

9954 NDX2384584
పపరర: అనసష మలలర ల

94-92/795

తసడడ:డ రమమశ బబబమ అనతస
ఇసటట ననస:23-203
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకకణరరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:23-215
వయససస:34
లస: ససస స

9951 NDX2661700
పపరర: అచసఖత లకడక వరరదపరరరర

9940 NDX3086055
పపరర: జజసఫ కరరణ డదసపజజ చడరరకలరర

9943 NDX1557687
పపరర: వనసకట సరయ కకషష అనతస

9938 NDX1148881
పపరర: అబసలలమ చడరరకలరర

తసడడ:డ భబసయర రరవప
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబబరలలఆమ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబమ అనతస
ఇసటట ననస:23-203
వయససస:27
లస: పప

9948 NDX0934422
పపరర: వనసకట కకటటశసర రరవప బతష
స ల

94-92/708

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నరరడర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:38
లస: పప

9939 NDX3122553
పపరర: జజసఫ ఇమమనసయయల దదసరగబ
చడరరకలరర
తసడడ:డ అబబరలలఆమ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:23-202
వయససస:23
లస: పప

9945 JBV0856724
పపరర: ననగరరణణ తతనసగమసటర

9937 NDX0512368
పపరర: అమరరసదడ నరరడర

9956 NDX0386250
పపరర: బసవ పపరష మక ఇసపటపల

94-87/1277

భరస : కకటటరరడడడ 25/9
ఇసటట ననస:25/9/40
వయససస:77
లస: ససస స
94-63/872

9959 NDX3206026
పపరర: దరరయమ హహసపన షపక

94-84/1127

తసడడ:డ సయద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-39
వయససస:38
లస: పప
94-63/1052

9962 NDX3150455
పపరర: కరవన కలమమర నవలమమఅల

94-64/894

తసడడ:డ శరఖససన నవలమమఅల
ఇసటట ననస:26-37-14A NAGARA PALEM
వయససస:21
లస: పప
94-184/1249

9965 NDX2950913
పపరర: ఒబమలమక దదవరరడడ

94-84/1129

Deleted

భరస : రమణ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-124/19
వయససస:39
లస: ససస స
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9966 NDX2395440
పపరర: ఇరరరన షపక
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94-92/728

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-42
వయససస:21
లస: పప
9969 NDX2428985
పపరర: అసజన దదవ నలస

94-85/1193

94-84/1132

94-63/1054

9976 NDX2868131
పపరర: వనసకట రరవప థదరరవఢసలమ

94-92/730

94-84/1131

94-87/1482

9979 NDX2241156
పపరర: పపడమ కలమమర సరతషలలరర

9982 NDX2649010
పపరర: మననజ కలమమర కలసభ

94-89/801 9985 NDX2687416
9984 NDX2687341
పపరర: ఉమ మహహశసర రరడడ మదసగమల
పపరర: వజయలకడక మదసగమల

9987 NDX2687374
పపరర: జజఖతరకయళ మదసగమల

9988 NDX2694297
పపరర: శకనవరసరర రరవప నసతలపత

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:54-4-1488
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయమలల నసతలపత
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:46
లస: పప

9990 NDX3018652
పపరర: గగపరలరరవప మననత

9991 NDX2685428
పపరర: రరమ దదవ మనత

94-72/1296

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస మననత
ఇసటట ననస:54-6-1627
వయససస:71
లస: పప
9993 NDX2449270
పపరర: అనసత లకడక కరసస
భరస : వరససదదవరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:54-43
వయససస:37
లస: ససస స

94-62/747

94-76/677

9994 JBV1803097
పపరర: జజనకమక పప గమల� �
భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:55
వయససస:86
లస: ససస స

94-92/866

9977 NDX2867752
పపరర: పదనకవత కరరరమమచ

94-87/1483

9980 NDX1018654
పపరర: వరయఖ గమరకపపసరల

94-175/216

9983 NDX2648558
పపరర: దసరర భవరన కలసభ

94-76/678

భరస : మననజ కలమమర కలసభ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:27
లస: ససస స
94-89/802

9986 NDX2687390
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ మదసగమల

94-89/803

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:54-4-1488
వయససస:32
లస: పప
94-81/814

9989 NDX2705200
పపరర: భబసయరరరవప నసతలపత

94-81/815

తసడడ:డ వరసజనవయమలల నసతలపత
ఇసటట ననస:54-6-1566
వయససస:18
లస: పప
94-2/1225

భరస : ననగరసదడస మనత
ఇసటట ననస:54-6-1769
వయససస:42
లస: ససస స
94-87/1087

9974 NDX3005857
పపరర: రరజ ససబబరరవప బబ పప

తసడడ:డ అసజయఖ గమరకపపసరల
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశసర రరడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:54-4-1488
వయససస:54
లస: ససస స
94-89/804

94-84/330

భరస : వనసకటరరవప కరరరమమచ
ఇసటట ననస:40-14-227/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ శక పడసరద రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:54-4-1480
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బససవ రరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:54-4-1488
వయససస:61
లస: పప

9971 NDX1471192
పపరర: ససబడహకణఖస గరరక

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:37-1-32
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకకసటఫర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-15-2073
వయససస:20
లస: పప
94-89/800

94-87/1085

తసడడ:డ ననరరయణ శశటట
ఇసటట ననస:31-20-1653/6
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పదనకవత థదరరవఢసలమ
ఇసటట ననస:40-14-227/1
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:44-10-2071
వయససస:23
లస: ససస స
9981 NDX2689024
పపరర: వనసకట సరయ మమరళమహన
బమదత
తసడడ:డ శకనవరసరరరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:54-4-1453
వయససస:19
లస: పప

94-84/909

భరస : జతదసదడ పడసరద జసజనస
ఇసటట ననస:32-186 FLAT 402
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమ సరసమ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:39-117/1
వయససస:62
లస: పప
9978 NDX2482982
పపరర: సరయ శశసత కలపపల

9970 NDX2713097
పపరర: రమకకలమమక మమలర పపడడ

9973 NDX3111531
పపరర: పదనకవత మమతడస

9968 NDX1621243
పపరర: అమననబ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:27-7-16
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబమ మమలర పపడడ
ఇసటట ననస:31-6-285/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:32-7-1493 WARD-7
వయససస:38
లస: ససస స
9975 NDX2957777
పపరర: సతఖననరరయణ తనడడకకసడ

94-62/737

తసడడ:డ పపద కకకషషస రరజ కపరప
ఇసటట ననస:26-41-92/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవ ననగ రరజ నలస
ఇసటట ననస:28-3-284
వయససస:48
లస: ససస స
9972 NDX3116472
పపరర: భబరర వ ఏలలరర

9967 NDX2384717
పపరర: రసగరరజ కపరప

9992 NDX2647600
పపరర: ఉయర ఫరరరక షపక

94-1/1360

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:54-25
వయససస:18
లస: పప
94-4/1085

9995 NDX0380402
పపరర: శవరరరడడడ కకసడన

94-59/764

తసడడ:డ హనసమరరడడడ
ఇసటట ననస:55
వయససస:27
లస: పప

Page 260 of 353

9996 NDX3264017
పపరర: ననగరశసరమక యరర గడడ
భరస : కరశవరరవప
ఇసటట ననస:55
వయససస:76
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94-196/1083

9999 NDX1258623
పపరర: రరజరశసరర దదవ ననళస

94-63/827

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:61C
వయససస:34
లస: ససస స
94-85/1436

94-87/1365

94-84/883

94-85/1198

94-75/1112

94-87/1366

తసడడ:డ పపననతరరవప
ఇసటట ననస:122-9-1995
వయససస:25
లస: పప
10017 NDX3002425
పపరర: వరలకడక జజనన

10006 NDX3114824
పపరర: ������ �����

94-84/946

భరస : గమరరననథస
ఇసటట ననస:133-8-1972
వయససస:50
లస: ససస స
10020 NDX2979565
పపరర: ససరరశ బబబమ కరలలకలరర

94-84/948

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:133-13-3672
వయససస:34
లస: పప
10023 NDX2540433
పపరర: ననగ మలలర శసరర కపపలపలర
భరస : సరసబ శవ రరడడ కపపలపలర
ఇసటట ననస:134-15-1464,F.NO.403
వయససస:37
లస: ససస స

10009 NDX2384758
పపరర: ససభబన బబషర షపక

94-64/688

94-86/1158

10004 GQZ1923747
పపరర: సడవసత గగళళ

94-84/884

10007 NDX2715134
పపరర: లకడక మమదసరర రరమమయణస

94-87/1291

తసడడ:డ రమమసజనఉలల రరమమయణస
ఇసటట ననస:102
వయససస:21
లస: ససస స
10010
పపరర: శకహరర గమడడ

94-46/905

తసడడ:డ శకనవరససలల గమడడ
ఇసటట ననస:105
వయససస:22
లస: పప

10012
పపరర: వనసకట ననగ మహన
జజనతలగడడ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:105
వయససస:42
లస: పప

94-150/770
10013 NDX3079969
పపరర: లడడయమ హహమష మళన మమమలమబతషల

94-93/1794

10015 NDX2692705
పపరర: శశభమషణ రరవప ఏపపసల

తసడడ:డ అమకత పడసరద మమమలమబతషల
ఇసటట ననస:105
వయససస:64
లస: ససస స
94-63/837

10018 NDX3275476
పపరర: దదలప కలమమర లసగరవఢడఖలమ

10016 NDX3002417
పపరర: గమరరననథస జనత

94-92/953

10019 NDX2995173
పపరర: మయర హహలదమమక కరలలకలరర

భసధసవప: గరయతడ ససరరరస
ఇసటట ననస:133-13-3516,flat no- 301
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:133-13-3672
వయససస:51
లస: ససస స

10021 NDX2540375
పపరర: లకడక దదవమక కపపలపలర

10022 NDX2540367
పపరర: ససజజత వసగరల

10024 NDX2540383
పపరర: అజయ బబబమ రరడడ వసగరల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వసగరల
ఇసటట ననస:134-15-1464,F.NO.403
వయససస:22
లస: పప

94-62/826

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1972
వయససస:56
లస: పప

94-86/924

భరస : అదద రరడడడ కపపలపలర
ఇసటట ననస:134-15-1464,F.NO.403
వయససస:65
లస: ససస స
94-86/926

10001 NDX3137726
పపరర: వనసకట శవ లకడకననరరయణ
తడలననకలల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తడలననకలల
ఇసటట ననస:72-122/2
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:104,GSR APPARTMENTS
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప ఏపపసల
ఇసటట ననస:131 MEDICAL HOSTEL
వయససస:22
లస: పప
94-64/799

94-6/771

భరస : వససత బబబమ గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:101
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:105
వయససస:21
లస: పప
10014 NDX3062429
పపరర: ననగరశసర రరవప కకలర పరక

10003 CFQ1493634
పపరర: వససత బబబమ గగలర మమడడ

భరస : ��� ����� ������ �����
ఇసటట ననస:102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:102,Sunrise Towers
వయససస:35
లస: పప
10011 NDX3155132
పపరర: తనస గమడపరటట

94-87/1088

తసడడ:డ సతఖస గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:101
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బడహకజ రరవప
ఇసటట ననస:101 sri siva homes
వయససస:52
లస: పప
10008 NDX2568335
పపరర: పరసడడరసగరబబబమ ఇసకకలలర

10000 NDX2296648
పపరర: సరయ కకరణ బబ పపన

9998 NDX2716298
పపరర: పపజ శక చససడసరర

తసడడ:డ మమరళ కకషష మమరరస చససడసరర
ఇసటట ననస:55-3-954
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరదదడ రరవప బబ పపన
ఇసటట ననస:72-24-2
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:73
వయససస:22
లస: పప
10005 NDX2985034
పపరర: వరరలసగస నడడమలల

95-63/71

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:55
వయససస:29
లస: ససస స

లస: ససస స

10002
పపరర: వనయ కకషష రరడడడ వసగల

9997 SQX0906495
పపరర: లకకక తనళళ

94-64/798

94-86/925

భరస : శకనవరస రరడడడ వసగరల
ఇసటట ననస:134-15-1464,F.NO.403
వయససస:42
లస: ససస స
94-86/927

10025 NDX3002805
పపరర: శశష గరరర రరవప బబ పపపడడ

94-75/1129

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:53
లస: పప
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10026 NDX2590412
పపరర: రమమదదవ కకమమరరతన
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94-97/706

తసడడ:డ ససధనకర బబబమ కకమమరరతన
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:54
లస: ససస స

10027
పపరర: లహరర గమడసరర

94-56/809

తసడడ:డ రవసదడననథ గమడసరర
ఇసటట ననస:159
వయససస:27
లస: ససస స
94-65/875

తసడడ:డ రరగవయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:201
వయససస:58
లస: పప

10032 NDX3126331
పపరర: శరసబయఖ పసదద

94-92/786

Deleted

10033 NDX3143856
పపరర: పరపరరవప బబజరస

94-87/183

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉపసపరరటర
ఇసటట ననస:168
వయససస:31
లస: పప

94-56/708 10030 NDX2990984
10029 NDX2976884
పపరర: మమబబబమబ ససభబన సమర షపక
పపరర: ససతనరరమయఖ కకలమరర

తసడడ:డ షమమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:188/1 4-6
వయససస:19
లస: పప

10028 NDX0067413
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపసపరరటర

10031 NDX3143120
పపరర: శరసబయఖ పసడడ

94-85/1270

తసడడ:డ లసగయఖ పసడడ
ఇసటట ననస:203
వయససస:71
లస: పప
94-87/1373

10034 NDX3145570
పపరర: శవ పరరసత మమడడకకసడసరర

94-87/1374

తసడడ:డ లసగయఖ పసదద
ఇసటట ననస:203, Naidupet, 3rd Line
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బబజరస
ఇసటట ననస:204- Gayathri Residency
వయససస:53
లస: పప

భరస : పరపరరవప బబజరస
ఇసటట ననస:204- Gayathri residency
వయససస:50
లస: ససస స

10035 NDX2962942
పపరర: భబరర వ బబజరస

10036 NDX2057538
పపరర: షనసకఖ రరమ మధసర సరలర

10037 NDX2606002
పపరర: తషలసస పరమమలపరటట

94-87/1634

94-63/465

94-92/737

తసడడ:డ పరపరరవప బబజరస
ఇసటట ననస:204 - Gayathri residency
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస సరలర
ఇసటట ననస:204, SRI SARADA RESIDENCY
వయససస:25
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:207
వయససస:57
లస: ససస స

10038 NDX3049210
పపరర: ససపత పసడయ తనడడకకసడ

10039 NDX3044427
పపరర: జయ రరజ తనడడబబ యన

10040 NDX1992040
పపరర: కమల కకరణ తదజ దనసరర

94-86/1061

తసడడ:డ జయ రరజ
ఇసటట ననస:211-9-1149
వయససస:34
లస: ససస స

94-87/1456

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:211-9-1149
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:224-140
వయససస:25
లస: పప

94-82/759 10042 NDX0463943
10041 NDX0206037
పపరర: రరమచసదడరరవప పటబతయకలల�
పపరర: శకనవరసరరవప వరర

తసడడ:డ ససతనరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:224-146
వయససస:48
లస: పప
10044 NDX3000791
పపరర: కకటటశసరరవప దదపపలపపడడ
తసడడ:డ మలలర శసరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:230
వయససస:23
లస: పప
10047 NDX0943746
పపరర: ససరరష కలమమర రరవ

94-82/762

తసడడ:డ రవసదడబబబమ
ఇసటట ననస:277
వయససస:40
లస: పప
10050 NDX2994341
పపరర: నఖల రరడడడ బబచరరడడడ

94-87/1480

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:302 C BLOCK
వయససస:50
లస: పప

10045 ABI1023761
పపరర: జగననతదదశసరర వసరస

94-97/729

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:274
వయససస:39

10048 NDX2885655
పపరర: లకడక ననరరయణ ససకర

10049 NDX3152600
పపరర: బమపపశ సరయ బబ సడన

10051 NDX3142841
పపరర: వవదసలర పలర వరయఖ

94-82/761

10046 NDX2860492
పపరర: నసరర షపక

భరస : రసగయఖ వసరస
ఇసటట ననస:265
ANNAPURNA NILAYAM
వయససస:68
లస: ససస స
94-66/1181

94-82/892

లస: ససస స
94-87/1479

తసడడ:డ దనమదర బబ సడన
ఇసటట ననస:301
వయససస:18
లస: పప
94-65/1015

తసడడ:డ వవదసలర పలర శశషయఖ
ఇసటట ననస:302
వయససస:66
లస: పప
94-64/719

10043 NDX0216903
పపరర: కలపన చసతమనవన
భరస : హరరననథ బబబమ
ఇసటట ననస:224-159
వయససస:73
లస: ససస స

భసధసవప: సపలర
ఇసటట ననస:301
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జయభబరత రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:301,4-14-215/2
వయససస:20
లస: పప
10053 NDX1255884
పపరర: రవబబబమ గమమకడడ

94-82/760

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:224-150
వయససస:38
లస: పప
94-56/733

94-82/758

10054 NDX3104205
పపరర: రవ తదజ కటట
తసడడ:డ రమమరరవప కటట
ఇసటట ననస:302, SRIDEVI HOMES
వయససస:26
లస: పప

10052 NDX2885374
పపరర: వజయమక బససవ

94-65/1016

భరస : శదద పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:302
వయససస:39
లస: ససస స
94-56/736

10055 NDX3037553
పపరర: వజయ లకడక జజగరర మమడడ

94-66/1182

భరస : సరసబ శవ రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:306
వయససస:68
లస: ససస స
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10056 NDX2605749
పపరర: పవన మదమసచ
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94-85/1215

తసడడ:డ వ కర వర పడసరద మదమసచ
ఇసటట ననస:316, 23-8-294
వయససస:20
లస: పప
94-56/738

భరస : రఘమననథ బబబమ అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:401
వయససస:31
లస: ససస స
94-63/874

10060 NDX3007606
పపరర: సరసబ రరడడడ కకసడ

94-82/964

94-82/765

10069 NDX2741551
పపరర: కరరశరక షపక

10072 NDX2924405
పపరర: రరతక గరరకపరటట

10075 NDX3126414
పపరర: బబబ కలమమరర వటటట కలసట

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:502, SRI NANDAKI NIVAS
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప వటటట కలసట
ఇసటట ననస:505
వయససస:49
లస: ససస స

10077 NDX3192002
పపరర: గరతననరఅల రరమనవన

10078 NDX3152279
పపరర: అనసరరధ చససడడ

94-84/1233

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబమ రరమనవన
ఇసటట ననస:505, Sai Towers
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సపచదన షపక
ఇసటట ననస:703
వయససస:54

94-82/943

తసడడ:డ రమణ రరవప గమడద
ఇసటట ననస:1044 Regent Dr
వయససస:22
లస: పప

94-84/1140

10081 NDX2796274
పపరర: రవ కలమమర యమదగరరర

10084 NDX3164746
పపరర: అదద లకడక కలపపగరరర
భరస : శవ ననగరశసర రరవప కలపపగరరర
ఇసటట ననస:1147
వయససస:28
లస: ససస స

94-86/1100

10067 NDX3065273
పపరర: పదక కవటట

94-87/1498

10070 AP151010246413
పపరర: సపబససటయన ఉనతవ�

94-82/764

తసడడ:డ కకషరటఫర�
ఇసటట ననస:462
వయససస:42
లస: పప
94-97/859

10073 NDX2574390
పపరర: వషష
ష మమనక బతషల

94-62/820

Deleted

తసడడ:డ కకషష రరడడడ బతషల
ఇసటట ననస:502
వయససస:22
లస: ససస స
94-62/1000

10076 NDX3147840
పపరర: సరసబశవరరవప వటటట కలసట

94-84/1232

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వటటట కలసట
ఇసటట ననస:505
వయససస:53
లస: పప
94-82/940

94-64/796
10079
పపరర: వనసకట ససదదప బబబమ తడపపరనవన

తసడడ:డ సప మయఖ తడపపరనవన
ఇసటట ననస:604
వయససస:24
లస: పప
94-65/1212

తసడడ:డ సప మ కకషష యమదగరరర
ఇసటట ననస:790
వయససస:37
లస: పప
94-87/1645

94-86/1089

భరస : శవ శసకర కవటట
ఇసటట ననస:414-15
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: వరసజనవయమలల చససడడ
ఇసటట ననస:569
వయససస:43
లస: పప

లస: ససస స

10083
పపరర: వనసకట సరయ హససనర గమడద

94-86/1102

తలర : ససనత
ఇసటట ననస:501 bagawan towers
వయససస:19
లస: ససస స
94-66/1261

10061 NDX2902708
పపరర: సరయషపలసస పపదద

తసడడ:డ ననగరశసర రరవవ కరవటట
ఇసటట ననస:414-15
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:422-51/17
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:490
వయససస:45
లస: పప

10080 NDX3126612
పపరర: నజర షపక

94-86/1099

భరస : నరరసదడ కవటట
ఇసటట ననస:414-15
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హరరబబబమ దనసరర
ఇసటట ననస:416-98/2
వయససస:44
లస: ససస స

10074 JBV1321355
పపరర: నవశరద బబగస షపక�

94-56/739

10064 NDX3193927
పపరర: శవ శసకర కరవటట

10066 NDX3064615
పపరర: కవటట పపడమ జజఖత

10071 NDX1874776
పపరర: చసదడ శశఖర బబ సదలపరటట

తసడడ:డ ఆసధథన�
ఇసటట ననస:358
వయససస:62
లస: పప

10063 NDX3022977
పపరర: శవ శసకర కవటట

10065 NDX3122264
పపరర: ననగరశసర రరవప కవటట
తసడడ:డ శవ శసకర కవటట
ఇసటట ననస:414-15
వయససస:22
లస: పప

94-100/877

తలర : అనసరరధ పపదద
ఇసటట ననస:401 vigneswara towers
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశసరరరవప కవటట
ఇసటట ననస:414-15
వయససస:71
లస: పప

94-86/1101

10058 AP151010261401
పపరర: జజజ బతష
స ల�

తసడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:401 SREEDEVI HOMES
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వజయ వరరన పటట
ఇసటట ననస:402, YAGNA RESIDENCY
వయససస:37
లస: పప

10068 NDX3274198
పపరర: శవకలమమరర దనసరర

94-82/763

తసడడ:డ మజస�
ఇసటట ననస:322
వయససస:76
లస: పప

10059 NDX2967636
పపరర: భగఖలకడక కకతస పలర

10062 NDX2568426
పపరర: ననగరశసర రరవప పటట

10057 AP151010246311
పపరర: మజస జయరరజ అతతసట�

10082
పపరర: శకదదవ బబ డడ పరటట

94-100/1065

భరస : ననగరరరరన రరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:801, meeraj buil
వయససస:40
లస: ససస స
94-86/991

10085
పపరర: చకకధర యరకగమసటర

94-87/1646

తసడడ:డ హరర బబబమ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:1915
వయససస:25
లస: పప
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10086
పపరర: సరయ లకడక చగమరరపరటట

94-92/940

తసడడ:డ రమమశ బబబమ చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:2115
వయససస:25
లస: ససస స
10089 NDX1641043
పపరర: రరఖ మమదడబబ యన

94-94/938

94-82/766

94-83/457

94-65/863

94-86/62

94-99/691

94-85/1266

94-100/931

భరస : వనసకట నరసససహరరవప వనలమ
ఇసటట ననస:B-101,NCC PARK
వయససస:57
లస: ససస స
10113 NDX3277795
పపరర: బబగ మహమకద

10099 NDX2988160
పపరర: వమల మమరర గగపప

10102 NDX3284452
పపరర: సతఖవరణణ పససపపలలటట

94-98/489

10108 NDX2385722
పపరర: నరకల ఉపపగమసడర

94-65/864

భసధసవప: అయయషర పరవన మహమకద
ఇసటట ననస:BESIDE KODANDA RAMALYAM
వయససస:44
లస: పప

10094 NDX3191129
పపరర: నలవవణణ మలర

94-94/1034

10097 NDX3199635
పపరర: అరరణ కలమమరర గరరకపరటట

10100 NDX2831568
పపరర: ససజన మమతస స
భరస : చనత
ఇసటట ననస:0
వయససస:42

94-86/66

94-100/883

94-65/865

లస: ససస స

10103 NDX3030517
పపరర: పవన ననగమణణ సరయరరస
కకటబటల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కకటబటల
ఇసటట ననస:0-00
వయససస:22
లస: పప

94-98/638

10106 NDX1149236
పపరర: మజరస దనన పడకరశ కరర పపడడ

94-82/396

94-83/459

10109 NDX2606622
పపరర: తనఖ ససరఖదదవర

94-56/636

తసడడ:డ కకదసడపరణణ ఉపపగసడర
ఇసటట ననస:APT 402 HARIKA NESTLE
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బదరర పడసరద ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:B2 Srinivasam Apts
వయససస:23
లస: ససస స

10111 NDX3139763
పపరర: సరగజన కలససమరరజ

10112 NDX2275733
పపరర: ససబబబయమక బబదస

10114
పపరర: పకథదసరరజ పప చసపలర
తసడడ:డ శరఖస సససదర రరవప పప చసపలర
ఇసటట ననస:Bueroma Apart
వయససస:26
లస: పప

94-65/1204

తలర : జజజ న సససదరమక కరర పపడడ
ఇసటట ననస:A103
వయససస:50
లస: పప

94-62/1004

తసడడ:డ వనసకయఖ కలససమరరజ
ఇసటట ననస:balaji towers
వయససస:61
లస: ససస స
94-97/877

94-84/1264

భరస : వనసకటటశసరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:61417/DN/4
వయససస:43
లస: ససస స

లస: ససస స

10105 NDX2589992
పపరర: ఈశసర అరర

10091
పపరర: ససరజ రరడడడ మమవస

భరస : శరసబయఖ మలర
ఇసటట ననస:14405/C FF A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస అరర
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:APT 208
వయససస:32
లస: పప
10110 NDX2589281
పపరర: అరరణ వనలమ

10096 AP151010258198
పపరర: పదకల ల మదసద

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:
వయససస:54

తసడడ:డ వవనయటటర శసరర
ర
ఇసటట ననస:0
వయససస:46
లస: పప
10107
పపరర: వరరసదడ మదమసచ

94-64/693

తసడడ:డ చనతప రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:0
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:
వయససస:33
లస: ససస స
10104 NDX2944726
పపరర: ఏడడకకసడలల తషరకర

10093 NDX2693836
పపరర: చసదలజ ననయక బననవథ

94-94/937

తసడడ:డ ససరరసదడననధ రరడడడ మమవస
ఇసటట ననస:3080
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరతత సససదర రరజ మదసద
ఇసటట ననస:22౼180
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : శరరష నసదదపరటట
ఇసటట ననస:....
వయససస:18
లస: పప
10101 NDX0361238
పపరర: సడవసత పససపపలలటట

94-65/1010

తసడడ:డ ఈశసర ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:10781
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పప తషగమసటర
ఇసటట ననస:22158
వయససస:56
లస: పప
10098 NDX3121472
పపరర: హహమసత నసదదపరటట

10090 NDX2993491
పపరర: కకటటశసర రరవప కసఠ

10088 JBV2639656
పపరర: మమరళకకషష ననమలకదటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:2218-287/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనత కకటయఖ కసఠ
ఇసటట ననస:2448
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమరళధర గమసడనబతస న
ఇసటట ననస:4160
వయససస:24
లస: ససస స
10095 JBV3290657
పపరర: మహన రరవప పప తషగమసటర

94-94/936

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:2218-287
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమధవ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:2218-294
వయససస:36
లస: ససస స
10092 NDX1853671
పపరర: భబవన గమసడనబతస న

10087 NDX1714220
పపరర: సరయ భవరన ననమలకసటట

94-87/1094

భరస : బసవ గమపరస బబదస
ఇసటట ననస:B BLOCK F NO 106
వయససస:64
లస: ససస స
94-56/818

10115 NDX3290285
పపరర: అనసత ఆదదతఖ చలకపరటట

94-65/1293

తసడడ:డ చలకపరటట మధస బబబమ
ఇసటట ననస:D 402 Radhakrisha Towers
వయససస:24
లస: పప
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94-63/829

భరస : బబలలననయక వరడస న
ఇసటట ననస:D NO 2-14-159/11/52
వయససస:39
లస: ససస స
10119 NDX3009313
పపరర: జజరరర ననలలకఠర

94-56/800

10120 NDX2998409
పపరర: శవమణణ పపలచడరర

94-64/689

10123 NDX1391796
పపరర: మధసససధన రరవప రరవపపడడ

94-84/1241

10126 NDX2958742
పపరర: గమరరవయమ నసనమ

10121 NDX2391092
పపరర: యమమన పపటర టరర

94-56/637

94-56/801

10127 NDX2369510
పపరర: కకషష సరయ తతకఅలమ

94-84/881
10128 NDX2385755
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ రరడడ
కతస
తసడడ:డ వర రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:D NO 4-8-51/B KORITEPADU
వయససస:22
లస: పప

94-63/1138 10130 NDX3004884
10129 NDX2726818
పపరర: ససవరధనసససస నరరకలలలపత
పపరర: గగరర గరడడపరరస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నరరకలలలపత
ఇసటట ననస:D NO 4-8-302/A
వయససస:24
లస: పప

10131 NDX2883825
పపరర: లకడక భబరర వ మపసదదవ

10132 NDX2820967
పపరర: ధరక కకసడల రరవప పరపరల

10134 NDX2483154
పపరర: పపద వనసకటటశసరరర చలక
తసడడ:డ చనతయఖ చలక
ఇసటట ననస:D NO 4-9-12
వయససస:41
లస: పప
10137 NDX3273950
పపరర: శవ కరమమశసరర పరపరతనవన

10135 NDX1418848
పపరర: మమరళ కకషష అలర స

భసధసవప: ఆధదలకడక థదరర కర
ఇసటట ననస:D No 4-11-41
వయససస:41
లస: ససస స

10138 NDX3273448
పపరర: శకలత చలమర

తసడడ:డ వనసకట మసగపత రరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:D.no 4-13-117
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ యన వపనతస
ఇసటట ననస:D.NO- 4-14-51
వయససస:63
లస: పప

10143 NDX2461143
పపరర: రరశరక షపక

10144 NDX2543783
పపరర: కలసబ కకటటరతతస

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 4-14-199/1
వయససస:21
లస: ససస స

Deleted

94-85/1430

94-87/1095

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:d no 4-14-210/2
వయససస:72
లస: ససస స

10133 NDX2820959
పపరర: లకడక పదకజ పరపరల

94-85/1431

భరస : ధరక కకసడల రరవప పరపరల
ఇసటట ననస:D.NO 4-8-437
వయససస:54
లస: ససస స
94-84/1238

10136 NDX2820660
పపరర: శశష కలమఖణ గలర

94-85/1429

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గలర
ఇసటట ననస:D NO 4-10-10
వయససస:19
లస: పప
94-92/951

భరస : ససరరష చలమర
ఇసటట ననస:D NO 4-12-7
వయససస:28
లస: ససస స

94-87/1598 10141 NDX2567162
10140 NDX3121761
పపరర: వనసకట ననగరశసర రరవప జవరసజ
పపరర: ససనల కలమమర వపనతస

94-84/1240

భరస : మణణ కకషష పడసరద గరడడపరరస
ఇసటట ననస:DNO 4-8-310
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:D NO 4-9-30/1
వయససస:36
లస: పప
94-92/952

94-62/748

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతకఅలమ
ఇసటట ననస:D NO 4-7-78/3D
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జమ రరజ పరపరల
ఇసటట ననస:D.NO 4 - 8 - 437
వయససస:59
లస: పప
94-85/1196

94-56/638

భరస : మధసససధన రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 4-6-45
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నసనమ
ఇసటట ననస:d-no4-6-396
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద మపసదదవ
ఇసటట ననస:D NO 4-8-318/2
వయససస:22
లస: ససస స

94-56/502

10124 NDX1381508
పపరర: రరజఖలకడక రవపపడడ

భరస : జననరరన రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 4-6-46/A
వయససస:25
లస: ససస స

94-62/1006

94-56/797

తసడడ:డ మలమఖదదడ పపటర టరర
ఇసటట ననస:D.NO 4-5-73 TYAGARAJU RO
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ రరవపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 4-6-45
వయససస:62
లస: పప
94-56/503

10118 NDX1483999
పపరర: అనసదదప వపనతవ

తసడడ:డ ససవర ససబబ రరవప వపనతవ
ఇసటట ననస:D.No 4-5-29/57k 2nd floor
వయససస:26
లస: పప

భరస : టటమకరరవ పపలచడరర
ఇసటట ననస:D-NO4-5-52
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర రరడడడ పపసటరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO-4-5-82/6
వయససస:53
లస: పప
10125 NDX2381432
పపరర: శవ లకడక మమలపరటట

94-56/639

తసడడ:డ మమరళ కకషష సవరళర
ఇసటట ననస:D. NO 4-5-26/18A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బల శశరర నలమమఠర
ఇసటట ననస:D-NO4-5-38
వయససస:49
లస: పప
10122 NDX0288217
పపరర: చనతప రరడడడ పపసటరరడడడ

10117 NDX2618171
పపరర: శశగలలసదడ తనయ సవరళర

10139 NDX2854792
పపరర: పలలర మలర కరరరరన రరడడడ పలలర

94-92/937

తసడడ:డ పలర శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:D.No 4-13-34a
వయససస:19
లస: పప
94-86/990

10142 NDX2960524
పపరర: లకడక పడసనత బమరళళ

94-62/1007

తసడడ:డ కలమమరసరసమ
ఇసటట ననస:D.NO4-14-80
వయససస:19
లస: ససస స
94-87/1355

10145 NDX2467603
పపరర: ఖరఖరరన బబగస షపక

94-87/1096

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:DNO 4-14-213/2
వయససస:22
లస: ససస స
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10146 NDX2368751
పపరర: హరరవరరరన చలలక
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94-87/1097

భరస : ససజవ రరవప చలలక
ఇసటట ననస:D NO 4-14-218
వయససస:34
లస: ససస స
10149 NDX3210739
పపరర: బదదడ అలవనలల

94-87/1098

తసడడ:డ వనసకయఖ చలలక
ఇసటట ననస:D NO 4-14-218
వయససస:43
లస: పప
94-87/1600

భరస : బదదడ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:D.NO.4-14-218/3,
వయససస:47
లస: ససస స
10152 NDX3212586
పపరర: పడశరసత పససమరరస

10147 NDX2368769
పపరర: ససజవ రరవప చలలక

10150 NDX2733756
పపరర: శవ నమకల

10153 NDX3052891
పపరర: ఇసటటరర రవకలమమర

94-87/1595

94-65/1217

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:D.NO 4-15-79/7
వయససస:35
లస: పప

10155 NDX1548330
పపరర: భవన శసకర పడసరద శసకరశశటట

10156 NDX2601565
పపరర: సతఖవత శసకరశశటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప శసకరశశటట
ఇసటట ననస:D.NO 4-19-137
వయససస:30
లస: పప
10158 NDX0297713
పపరర: పపరష లత తషమకల
భరస : ననగమ తషమకల
ఇసటట ననస:D.no.4-21-57
వయససస:40
లస: ససస స
10161 NDX3264306
పపరర: శకలత మమకల

94-84/1259

94-75/1423

94-56/798

10165 NDX3101755
పపరర: గసడడమక గమసజ

10168 NDX2997377
పపరర: హరరరత సరయ మదసదకలరర

94-64/922

10171 NDX3099488
పపరర: సరసబశవ రరవప బబలగమబబల

94-79/704

భరస : మలర కరరరరన తతపలల
ఇసటట ననస:D.No.21-8-422(4-7-127)
వయససస:55
లస: ససస స

10174 NDX3105764
పపరర: మమనక కమక

10157 NJX2200921
పపరర: వహరరకర తషపకలల

94-86/1162

10160 NDX2820207
పపరర: రమఖ రవ

94-87/1644

10163 NDX3212255
పపరర: ససవరచల కలమమరర వనసపటట

94-75/1407

భరస : గగరర శసకరర పడసరద వనసపటట
ఇసటట ననస:d no 11-945/50
వయససస:47
లస: ససస స
94-62/1005

10166 NDX2642312
పపరర: ఉష రరణణ అవపతష

94-56/641

భరస : ససబబ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:D.NO.17-4-358 FLAT NO.101
వయససస:43
లస: ససస స
94-56/799

10169 NDX2967305
పపరర: బబజ బబబమ షపక

94-62/1008

భసధసవప: మరరనబ షపక
ఇసటట ననస:D-NO18-50
వయససస:35
లస: పప
94-84/1239

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబలగమబబల
ఇసటట ననస:D NO.21-4-85
వయససస:69
లస: పప
94-64/921

94-92/734

భరస : ససధదర కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO.4-21-79/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసదకలరర
ఇసటట ననస:D-NO18-12-798
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:D-NO18-50
వయససస:54
లస: పప
10173 NDX3095973
పపరర: ససనతమక చరతననసరర

94-64/34

భరస : బబషర గమసజ
ఇసటట ననస:D NO 15-3-61/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప మదసదకలరర
ఇసటట ననస:D-NO18-12-798
వయససస:48
లస: పప
10170 NDX2951929
పపరర: బబబబవల షపక

10162 NDX2949170
పపరర: రరమ దదవ దథగరపరరస

10154 NDX2395655
పపరర: ససజజశక వవమమసరన

తసడడ:డ జయ రరజ తషపకలల
ఇసటట ననస:D No4-21-52,. 2nd Line,
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల దథగరపరరస
ఇసటట ననస:D-NO11-945-6/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:D-NO11-945-93/7
వయససస:55
లస: పప
10167 NDX3002813
పపరర: శకనవరసరరవప మదసదకలరర

94-92/783

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:D.no.4-21-57
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష మమకల
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-30/3
వయససస:20
లస: ససస స
10164 NDX3005667
పపరర: వదఖ సరగర వశ రరడడ

10159 NDX0287904
పపరర: ననగమ తషమకల

94-87/1638

భరస : రమణ రరవప వవమమసరన
ఇసటట ననస:D NO-4-19-123/A2
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప శసకరశశటట
ఇసటట ననస:D.No 4-19-137
వయససస:53
లస: ససస స
94-64/30

10151 NDX2733764
పపరర: ననగరశసరరరవప నమకల
తసడడ:డ ససబబబరరవప నమకల
ఇసటట ననస:D NO 4-14-226/6A
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ డననయల రతత రరజ పససమరరస
ఇసటట ననస:D NO 4-15-32
వయససస:25
లస: పప
94-56/640

94-87/1599

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:D.NO.4-14-218/3,
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగరశసరరరవప నమకల
ఇసటట ననస:D NO 4-14-226/6A
వయససస:33
లస: ససస స
94-65/1216

10148 NDX3203163
పపరర: బదదడ ఆసజనవయమలల

10172 NDX2967131
పపరర: రసబబబమ బసడరర

94-63/1140

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:d-no21-8-417
వయససస:42
లస: పప
94-84/1237

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కమక
ఇసటట ననస:D NO 21-10-456, 21-10-460
వయససస:25
లస: ససస స

10175 NDX2460244
పపరర: రరచత శరరసణణ కకటటకల

94-56/504

తసడడ:డ అమరరశసర రరవప కకటటకల
ఇసటట ననస:D NO 21-10-599
వయససస:22
లస: ససస స
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10176 NDX2568392
పపరర: కకపరనథద వనటట గమసట
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94-87/1354

తసడడ:డ ససధకర వనటట గమసట
ఇసటట ననస:D NO 21-16-795
వయససస:34
లస: పప
10179 NDX3070349
పపరర: డదవడ తరరణ బరరక

10177 NDX3037538
పపరర: ఈమన మనజ ఈమన

94-86/1163

భరస : ఈమన ససతనరరమయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:D. NO. 21 - 16 - 877/1
వయససస:56
లస: ససస స
94-86/1165

94-87/1596 10181 NDX3054467
10180 NDX3037868
పపరర: ఈమన ససతనరరమయఖ ఈమన
పపరర: బరరక ఆరగన అమత బరరక

తసడడ:డ కరరమమనట శరమమఖయయల రరజశశఖర బరరక
ఇసటట ననస:D. NO. 21 - 16 - 877/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఈమన వనసకటటశసరరర ఈమన
ఇసటట ననస:D. NO. 21 - 16 - 877/1
వయససస:63
లస: పప

10182 NDX3146933
పపరర: ధరరకసదడ బబబమ ఇథదనవన

10183 NDX3099553
పపరర: హరర వరర న శరససస స కసచబబ టర

94-63/1139

తసడడ:డ రరమ రరవప ఇథదనవన
ఇసటట ననస:D.NO 22-4-171/1
వయససస:50
లస: పప
10185 NDX2384725
పపరర: అనతన రరడడడ ననగసరన

94-86/1164
10178 NDX3061249
పపరర: బరరక కరరమమనట శరమమఖయయల
రరజశశఖర బరరక
తసడడ:డ బరరక జరససదనసస బరరక
ఇసటట ననస:D. NO. 21 - 16 - 877/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బరరక కరరమమనట శరమమఖయయల రరజశశఖర బరక
ఇసటట ననస:D. NO. 21 - 16 - 877/1
వయససస:20
లస: పప
94-97/863

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసచబబ టర
ఇసటట ననస:D.NO 23-1-3
వయససస:35
లస: పప

10184 NDX2391969
పపరర: ఆసజనవయమలల నసల

94-64/690

తసడడ:డ ఏగయఖ నసల
ఇసటట ననస:D NO 25-17-44
వయససస:31
లస: పప

10186 NDX3191590
పపరర: బబల వనసకట ఆదదననరరయణ
మసడపలర
తసడడ:డ అనసతరరడడడ ననగసరన
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మసడపలర
ఇసటట ననస:D NO 25-18-73 SAMPATH NAG ఇసటట ననస:D NO 126/D
వయససస:24
లస: ససస స
వయససస:44
లస: పప

94-86/1161

10187 NDX3003613
పపరర: మమరళమహన రరవప యసడడ
పడగడ
తసడడ:డ ససబబ రరవప యసడడ పడగడ
ఇసటట ననస:D-NO505
వయససస:70
లస: పప

10188 NDX3003100
పపరర: పదనకవత యమసడడ పడగడ

94-87/1603

94-63/830

భరస : మమరళమహన రరవప యమసడడ పడగడ
ఇసటట ననస:D-NO505
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళమహన రరవప యసడడ పడగడ
ఇసటట ననస:D-NO505
వయససస:46
లస: పప

10190 NDX3003118
పపరర: వనసకట లకడక సపజనఖ
యమనద ప
న గ
డ డన
భరస : ససధకర యమనద ప
న గ
డ డన
ఇసటట ననస:D-NO505
వయససస:39
లస: ససస స

10191 NDX2428928
పపరర: శశసత శక నకయ

10192 NDX2467595
పపరర: మమనక రరడడడ చరశన

10193 NDX3209210
పపరర: పరప లకడక నసతలపత

94-87/1602

94-83/461

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నకయ
ఇసటట ననస:D NO: 2-1-2
వయససస:21
లస: ససస స
10194 NDX3214913
పపరర: అజయ నసతలపరటట

94-87/1605

తసడడ:డ శవ పడసరద నసతలపరటట
ఇసటట ననస:DO NO 21-19-1126
వయససస:32
లస: పప
10197 NDX2804821
పపరర: నవన కలమమర గగళర

94-84/1243

భరస : శవ పడసరద నసతలపత
ఇసటట ననస:DO NO 21-19-1126
వయససస:50
లస: ససస స

10195 NDX3212628
పపరర: అజయ నసతలపరటట

10196 NDX3248507
పపరర: అనసష నసతలపత

94-87/1606

94-82/947

94-79/708

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ శరససస స దసరరడ
ఇసటట ననస:Door NO135-84,flat no.103
వయససస:19
లస: ససస స

94-63/1147

94-92/784

10199 NDX2838738
పపరర: భబరర వ రరస ససడనబథసన

94-62/1009

తసడడ:డ జననరరన రరవప ససడనబథసన
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-16-137/B
వయససస:19
లస: పప
94-85/1432

10202 NDX3135910
పపరర: ఝనస రరణణ కలచపపడడ

తలర : షరరకల నవలటటరర
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 22-21-1465
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 27-1-6/8
వయససస:25
లస: ససస స

10204 NDX2854578
పపరర: దటట సరయ కకషష ననయమడడ

10205 NDX2882470
పపరర: వశస శకహరర టటపపభబతనర

తసడడ:డ ససరరశ ననయమడడ
ఇసటట ననస:Dr.no 4-11-46
వయససస:19
లస: పప

94-87/1604

తసడడ:డ శవ పడసరద నసతలపత
ఇసటట ననస:DO NO 21-19-1196
వయససస:29
లస: ససస స

10198 NDX2558443
పపరర: ననగవవనయటబససమ
డ మధవ యడవలర

10201 NDX3030442
పపరర: మమనక పపరరకల

94-87/1601

94-98/812

భరస : బల కకశశర రరడడడ చరశన
ఇసటట ననస:D NO: 4-14-83 1ST LANE
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమరళకరరరశరత యడవలర
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-13-51
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బమడసగమసటర
ఇసటట ననస:DOOR NO 7-18-61/9
వయససస:41
లస: పప
10203 NDX2880193
పపరర: పపరష దదవఖ తదజశస దసరరడ

94-86/921

తసడడ:డ శవ పడసరద నసతలపరటట
ఇసటట ననస:DO NO 21-19-1126
వయససస:32
లస: పప

తలర : కకటటశసరర గగళర
ఇసటట ననస:Door No 4-8-386
వయససస:29
లస: పప
10200 NDX2935807
పపరర: బసవయఖ బమడసగమసటర

10189 NDX2998680
పపరర: ససధకర యసడడ పడగడ

94-87/1597

94-92/938

94-84/1242

94-86/1166

భసధసవప: శకగగరర
ఇసటట ననస:F103, Ramesh Grand Apts
వయససస:50
లస: పప
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10206 NDX0722579
పపరర: రతతరరజ అతతసట
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94-65/1220

10207 NDX3062585
పపరర: ససనత నలమనవన

తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:F 403 SAMSKRUTI BLOCK-A
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససరరసధడ బబబమ
ఇసటట ననస:flat 002
వయససస:40
లస: ససస స

10209
పపరర: మహహసదడ నగరరర

10210 NDX3175841
పపరర: మలర శసరర GADDIPATI

94-92/941

తసడడ:డ నలర యఖ నగరరర
ఇసటట ననస:FLAT 102
వయససస:39
లస: పప
10212 NVT4646750
పపరర: భమషణస ననగ కటమఅలమ

94-99/859

తలర : చడనతమక కటమఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT 214
వయససస:49
లస: పప
10215 NDX2927838
పపరర: మన బబనరరర జజనతకలటట

94-87/1609

భరస : నరరసదడ బబనరరర జజనతకలటట
ఇసటట ననస:FLAT 310
వయససస:54
లస: ససస స
10218 NDX3165966
పపరర: ససమన బబబమ డబబరర

94-84/1245

తసడడ:డ పపలర యఖ బమరరక
ఇసటట ననస:FLAT 502 22-144/2
వయససస:56
లస: పప
10224 NDX2799302
పపరర: ససరఖననరరయణ ఆలపరటట

94-66/1268

94-87/1621

10213 NDX3288263
పపరర: భబగఖశక యరకసశశటట

10214 NDX2927820
పపరర: నరరసదడ బబనరరర జజనతకలటట
తసడడ:డ కకషష రరవప జజనతకలటట
ఇసటట ననస:FLAT 310
వయససస:58
లస: పప

10216 NDX2961845
పపరర: అనసష కకననథస

10217 NDX2818680
పపరర: నరకల కరరటట

10219 NDX3181922
పపరర: జయ కలమమరర బమరరక

10222 NDX2782159
పపరర: కరశవరర నరరవప కసదదరరల

10225 NDX3028198
పపరర: చనతయఖ రరయపపడడ

94-82/951

94-87/1610

భరస : వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:FLAT 403 21-19-1077
వయససస:33
లస: ససస స
94-82/949

10220 NDX3194776
పపరర: ససదర బబబమ బమరరక

94-65/1223

తసడడ:డ పపలర యఖ బమరరక
ఇసటట ననస:FLAT 502 22-144/2
వయససస:56
లస: పప
94-62/1011

10223 NDX3099322
పపరర: సరయ కకరణ వరయల

94-100/1061

తసడడ:డ గణణశ వరయల
ఇసటట ననస:FLAT NO-001
వయససస:27
లస: పప
94-65/1233

10226 NDX3033214
పపరర: వనసకటటశసరలల రరవనసతల
తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ రరవనసతల
ఇసటట ననస:Flat No 3A
వయససస:50
లస: పప

10228 NDX2965911
పపరర: పడదదప కననతకసటట

10229 NDX2395887
పపరర: జగదదశసరర మననత

94-62/1013

Deleted

10231 NDX2618262
పపరర: మదనల వనసకట కరరరసక సరయ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:Flat no 101
వయససస:39
లస: పప

94-94/1143

94-87/1608

భసధసవప: శకనవరస రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:Flat No. 1 D
వయససస:55
లస: పప

10230 NDX2400430
పపరర: కకయ వరణణ

10233 NDX3185477
పపరర: శవ పడసరద బబ లలర

94-65/1291

తసడడ:డ ససరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:FLAT 301 MAYURIMANSIONS
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బమచచయఖ కననతకసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 4B
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకయ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO - 14
వయససస:45
లస: ససస స

94-65/1222

భరస : రమమశ బబబమ గమడద
ఇసటట ననస:flat 204 yaganti
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపదద బబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.3C, SRISAI APART
వయససస:32
లస: ససస స
94-85/1197

10211 NDX3207222
పపరర: భవన గమడద

భరస : సరసబశవ రరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 103,VIJAYAPURI RESIDE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT 503
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:Flat no - 1 25-3-111
వయససస:76
లస: పప
10227 NDX3032067
పపరర: శశకళ పససపపలలటట

94-62/1010

భరస : ససధనకర బబబమ బమరరక
ఇసటట ననస:FLAT 502
వయససస:53
లస: ససస స
94-82/950

94-85/1262
10208 NDX2550960
పపరర: రరమ పడసరదరరవప గమమమకదదల

తసడడ:డ వరరసరసమ గమమమకదదల
ఇసటట ననస:FLAT 101
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర కకననథస
ఇసటట ననస:FLAT 402
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశసర చసడడ డబబరర
ఇసటట ననస:FLAT 403, MULAPUDI
వయససస:35
లస: పప
10221 NDX3183936
పపరర: ససధనకర బబబమ బమరరక

94-64/923

94-62/823

10232 NDX2960490
పపరర: బబబమ పడకరశస కరర పపడడ
తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:59
లస: పప

10234 NDX3161270
పపరర: శరరదదదవ బబ పపపడడ

10235 NDX2560365
పపరర: నరకల గమమమకదదల

భరస : గగపరల సరసమ గగపస రరజ
ఇసటట ననస:flat no.101
వయససస:53
లస: ససస స

94-94/945

భరస : ననరరయణ మమరరస (లలటట) మననత
ఇసటట ననస:FLAT NO. 4, 2ND FLOOR
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనల చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:FlatNo-14,venkata ramana
వయససస:18
లస: పప
94-84/1247

94-84/1246

94-62/1012

94-85/1263

భరస : రరమ పడసరద రరవప గమమమకదదల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 101
వయససస:48
లస: ససస స
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10236 NDX3123809
పపరర: కటటకరలమ సరసబ రరడడడ
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94-86/1167

తసడడ:డ కటటకరలమ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:60
లస: పప
10239 NDX3025467
పపరర: రరమ దనసస వవటపరలలస

10237 NDX3113560
పపరర: లకడక యసడడపరటట

94-63/1141

భరస : ససజవ కలమమర యసడడపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:41
లస: ససస స
94-65/1224

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప వవటపరలలస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:42
లస: పప
10242 NDX2391779
పపరర: యవరకరసత రరడడడ తమక

94-63/833

94-87/1618

10240 NDX2420255
పపరర: శశభ కరమరరజ

94-63/831

10248 NDX3206497
పపరర: హహమమర ఖటటన మహమకద

94-86/1176

10241 NDX3126737
పపరర: పడథసఖష కరలల

భరస : శకనవరస మమరరస కరమరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO-102 YAGANTI BUDS
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 102,
వయససస:18
లస: ససస స

10243 NDX2572535
పపరర: శరకవణణ ననయమడడ

10244 NDX2943934
పపరర: పడసరద రరవప మదనదల

10246 NDX3189024
పపరర: ననగవరరదన వరగసధస

94-63/1151

తసడడ:డ బబబమ నరసససహ శరత కలమమర శకరరమ
ఇసటట ననస:Flat No 102
వయససస:22
లస: ససస స

94-94/1033

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తమక
తసడడ:డ అరరరనరరవప ననయమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-102,SINIVASA ENCLA ఇసటట ననస:Flat No 104
వయససస:32
లస: పప
వయససస:20
లస: ససస స
10245 NDX2945855
పపరర: భరత వశస తదజ వదఖ చరణ
మదనదల
తసడడ:డ పడసరద రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:Flat no.104 Block B
వయససస:18
లస: పప

10238 NDX3262482
పపరర: శకత శకరరమ

94-100/1058

94-86/1172

తసడడ:డ శశషయఖ మదనదల
ఇసటట ననస:Flat No. 104 Block-B
వయససస:51
లస: పప
94-100/1062

10247 NDX3191186
పపరర: అనస ఫరతమ మహమకద

భరస : శశకరసత వరగసధస
ఇసటట ననస:Flat no105SriSivaHomes
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ అలస ఫ హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO- 106
వయససస:18
లస: ససస స

10249 NDX3190006
పపరర: హహమమర ఖటటన మహమకద

10250 NDX3186988
పపరర: హహమమర ఖటటన మహమకద

94-86/1177

Deleted

భరస : ఖమజ అలస ఫ హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:38
లస: ససస స

10251 NDX3199726
పపరర: అనస ఫరతమ మహమకద

94-87/1622 10253 NDX3196730
10252 NDX3211620
పపరర: ఖజ అలస ఫ హహసపన మహమకద
పపరర: హహమమర ఖటటన మహమకద

తసడడ:డ ఖమజ అలస ఫ హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల రశద మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:44
లస: పప

10254 NDX2866416
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వపలసగమల

10255 NDX3287679
పపరర: వరణణ మమనగరల

94-87/1619

తసడడ:డ బడహకయఖ వపలసగమల
ఇసటట ననస:FLAT NO.107
వయససస:54
లస: పప
10257 NDX2685535
పపరర: కకషష చడచతనఖ అననర టట

10258 NDX3032893
పపరర: దసతల పసడయసకర

తసడడ:డ కకషష ననయక అననర టట
ఇసటట ననస:FLAT NO 108, BLOCK - A,
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దసతల వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:20
లస: ససస స

10260 NDX2384766
పపరర: సరసబ రరడడడ యరకస

10261 NDX2988442
పపరర: శకదదవ గసజ

94-64/691

భరస : ఖమజ అలస ఫ హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

94-65/1290

10256 NDX2941862
పపరర: శక రరమ మమరరస మమనగరల

94-56/802

10259 NDX2924983
పపరర: ధనలకడక యమరరల

94-85/1433

భరస : అమరరసదర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:41
లస: ససస స
94-65/1225

10262 NDX2514792
పపరర: పడణవ దరరర

భరస : పడభబకర రరవప మదనవరనకలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:44
లస: ససస స

10263 NDX3060316
పపరర: శకదదవ గసజ

94-65/1226 10265 NDX3183761
10264 NDX3210184
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ యయరరవ యయరరవ
పపరర: ససధ రరణణ మమసడడ

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మమదదవరనకలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:44
లస: ససస స

94-87/1611

తసడడ:డ బసవ కలటటసబ రరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:Flat no 108 Sunrise appt.
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ లకకక రరడడ యరకస
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 KLYN RESIDENT
వయససస:83
లస: పప
94-94/1144

94-87/1623

భరస : ఖమజ అలస ఫ హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శక రరమ మమరరస మమనగరల
ఇసటట ననస:Flat no 108
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/945

94-86/1178

Deleted

భరస : ఖమజ అలస ఫ హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:38
లస: ససస స
94-86/1179

94-86/1168

భసధసవప: మమడవ లత యయరరవ పడతనపరరడడడ యయ
ఇసటట ననస:flat no 203,chandrika apparmen
వయససస:54
లస: పప

94-87/1099

తలర : శకదదవ దనసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:22
లస: ససస స
94-65/1227

భరస : వనసకటటశసర రరవప గమమకడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:48
లస: ససస స
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94-86/1169

భరస : శకనవరస రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:52
లస: ససస స
10269 NDX2577112
పపరర: పరరర సరరధద దసపపగసటబర

94-66/1032

10270 NDX3177417
పపరర: మత అవననశ బబ సడన

94-87/1612

తసడడ:డ దనమదర రరవప బబ సడన
ఇసటట ననస:flat no-301, annapa reddy tower
వయససస:20
లస: పప
10273 NDX2998854
పపరర: కవఖ ససరపపరరడడడ

10274 NDX1012657
పపరర: శశ కకరణ బబచసరన

10276 NDX2967321
పపరర: ఇసదడజ ఆలలరర

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప బబచసరన
ఇసటట ననస:Flat No 302,DoorNo 11-378
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతశ బబబమ ఆలలరర
ఇసటట ననస:Flat No.303
వయససస:26
లస: ససస స

10278 NDX3286457
పపరర: వనసకట రమణ ననయక
మమలమవథ
తసడడ:డ వరసఖ మమలమవథ
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:52
లస: పప

10279 UZJ5515242
పపరర: శకనవరససల రరడడ జజనతల

94-65/1289

94-56/643

10282 NDX3141389
పపరర: ససజజత మవస

తసడడ:డ ససరర బబబమ వరసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 304 3RD LINE
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఉమ శసకర రరడడడ మవస
ఇసటట ననస:Flat No-306 B-Block
వయససస:51
లస: ససస స

10284 NDX2514644
పపరర: మనకర పరటటబసడర

10285 NDX3032455
పపరర: పడభబవత కలల
ర రర

94-87/1100

తసడడ:డ వజయ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 307
వయససస:20
లస: ససస స
10287 NDX2885234
పపరర: వజయ కలమమర కకణతస

94-65/1229

తసడడ:డ రరఢ కకషష పడసరద చదరరకలరర
ఇసటట ననస:Flat No. 404
వయససస:25
లస: ససస స

94-62/1017

94-82/952

10291 NDX0843862
పపరర: పడశరసత కలమమరర చనత

94-87/1613

10294 NDX3253846
పపరర: ససపత గమడడ సటట

94-85/1434

10280 NDX2534055
పపరర: శవ శసకర కరవటట

94-99/860

తసడడ:డ బబలమజ కరవటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 304
వయససస:20
లస: పప
94-65/1234

10283 NDX3185972
పపరర: యగరతన మవస

94-87/1624

తసడడ:డ ఉమ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:Flat No-306, B-Block,
వయససస:24
లస: ససస స
94-86/1183

10286 NDX2877603
పపరర: వజయ కలమమర కకణతస

94-65/1228

తసడడ:డ మహన రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:48
లస: పప
94-65/1230

10289 NDX2082899
పపరర: పడతభ సప లలమన కకసడడడ

94-65/1231

తసడడ:డ సప లలమన రరజ కకసడడడ
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:27
లస: ససస స
94-82/953

భరస : సలలమన రరజ కకసడడడ
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:55
లస: ససస స
94-87/1616

10277 NDX2884427
పపరర: ననరరయణ నరరక

తసడడ:డ పపద కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:flat no 303 lokesh towers
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ్స హ
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దడవడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:65
లస: పప
10293 NDX1429043
పపరర: మమనక చడరరకలరర

10288 NDX3192499
పపరర: చ ద

94-87/1101

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప బబచసరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 302 , D.NO 11-378
వయససస:29
లస: పప

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:Flat.No.401
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: శరఖమల కకణతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:48
లస: పప
10290 NDX0843870
పపరర: సలలమన రరజ కకసడసరర

94-97/864

తసడడ:డ జర వ ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:Flat no 304
వయససస:40
లస: పప

10281 NDX2622397
పపరర: వనసకట శవననగ సరహహతఖ వరసస

94-87/1620

94-66/995
10271 NDX2384840
పపరర: పపపపల వజయ మమరర
వరకలమమరర
భరస : పపపపల ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 301, PALLAVI RESID
వయససస:57
లస: ససస స

94-86/1180

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయససస:21
లస: ససస స
94-86/1170

10268 NDX3147568
పపరర: జయశక కకసడడడ

భరస : ననగరశసరరరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.205
వయససస:65
లస: ససస స

Deleted

భరస : మమధవరరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:42
లస: ససస స
10275 NDX2900223
పపరర: సరయ కరరరసక బబచసరన

94-86/1173

తలర : ననగమలలర శసరర కకసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.205
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసపపగసటబర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:46
లస: పప
10272 NDX3217759
పపరర: పదనకవత వనలలవవలల

10267 NDX3149887
పపరర: నగరశసరరరవప కకసడడడ

10292 NDX2984151
పపరర: ససధఖ కలమమరర ఆతతట

94-87/1614

భరస : రతత రరజ ఆతతట
ఇసటట ననస:flat no 403 Samkruthi apartmen
వయససస:55
లస: ససస స
94-63/1149

తసడడ:డ వనసకట భబణమ వర పడసరద గమడడ సటట
ఇసటట ననస:Flat No.405
వయససస:18
లస: పప

10295 NDX3262508
పపరర: చనమసడదశసరర గమడడ సటట

94-63/1152

భరస : వనసకట భబణమ వర పడసరద గమడడ సటట
ఇసటట ననస:Flat No.405
వయససస:42
లస: ససస స
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10296 NDX2990570
పపరర: భబణమ వర పడసరద గమడడ నటట

94-83/694

తసడడ:డ చననతబబ ఈ గమడడ నటట
ఇసటట ననస:Flat No. 405
వయససస:53
లస: పప
10299 NDX3106663
పపరర: వమల దదవ పపరరకల

10297 NDX2883585
పపరర: వనసకట వర పడసరద తతట

తసడడ:డ జజలయఖ తతట
ఇసటట ననస:Flat no 405
వయససస:54
లస: పప
94-87/1639

భరస : చసదనడధర పపరరకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:50
లస: ససస స

10300 NDX3074127
పపరర: చసదనడధర పపరరకల

94-97/743

94-100/1059

10303 NDX3134228
పపరర: శకనవరస కకట

94-62/1014

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ననగ రరమమరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-501
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,
వయససస:26
లస: పప

10305 NDX2883858
పపరర: పదనకవత కసదదరరల

10306 NDX2523777
పపరర: గగహరషసణణ కసదదమళర

94-62/1015

తసడడ:డ కరశవరరన రరవప కసదదరరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:50
లస: ససస స

94-92/735

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:21
లస: ససస స
94-87/1627

10309 RAZ0761775
పపరర: చసదడ శశఖర కనకస

10298 NDX2903805
పపరర: వ భబనసవరపడసద జ

94-63/832
10301 NDX2384741
పపరర: లకడక తయమరమక తరరవరయ
పత
భరస : రరమమనసజయఖ తరరవరయ పత
ఇసటట ననస:FLAT NO411 RAMA MURTHY E
వయససస:64
లస: ససస స

10304 Rkk0482752
పపరర: శవ కలమమర పరష

10307 NDX3137767
పపరర: ససపత చసదడ కలమమర పసడకల

94-65/1232

తసడడ:డ సతఖనసదస పరల పసడకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:64
లస: పప
94-87/1625

10310 NDX2696524
పపరర: పదనకవత కకలర

తసడడ:డ పడసరద రరవప కనకస
ఇసటట ననస:FLAT NO-508 , B BLOCK
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమమశ బబబమ కకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO B3
వయససస:51
లస: ససస స

94-86/1171
10311 NDX2905933
పపరర: వనసకట సమర యస బ హహచ ఆర
పరనసగసటట
తసడడ:డ శక రరమ వనసకట శశష వఠల పరనసగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO B-504
వయససస:33
లస: పప

10312 NDX3128303
పపరర: నరకల ననదడసడర

10313 NDX2975092
పపరర: శవ పడసరద మలమర

భరస : కకటటశసర రరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:Flat No. F.F.5
వయససస:73
లస: ససస స

10314 NDX2961043
పపరర: సపజనఖ నలల
ర ర

10315 NDX3192358
పపరర: మత అవననశ బబ సడన

భరస : చడసచస రరమయఖ నలల
ర ర
ఇసటట ననస:flat nom 304
వయససస:33
లస: ససస స

94-87/1628

తసడడ:డ మమరళమహన రరవప పరష
ఇసటట ననస:Flatno502,Anjaneya apts
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకతస
ఇసటట ననస:FLATNO.507
వయససస:22
లస: పప

94-63/1142

94-87/1617

తసడడ:డ చనతబబ బఈ జ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 405
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చనతయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:62
లస: పప

10302 NDX2577039
పపరర: లలతదశ కసచరర

10308 NDX3033651
పపరర: రరజత గరరర ససరఖ పవన కకతస

94-87/1615

94-62/1016

94-65/860

94-94/1145

Deleted

తసడడ:డ సరసబయఖ మలర
ఇసటట ననస:FLAT NO FFA2
వయససస:35
లస: పప
94-86/1174

10316 NDX3091808
పపరర: మత అవననశ బబ సడన

94-86/1175

Deleted

తసడడ:డ దనమదర రరవప బబ సడన
ఇసటట ననస:FLAT NO:301,ANNAPAREDDY
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దనమదర రరవప బబ సడన
ఇసటట ననస:Flat No:301,ANNAPAREDDY TO
వయససస:20
లస: పప

10318 NDX2515617
పపరర: దదవ ససపడజ రరటకకసడ

భరస : వవణమగగపరల రరడడ పప లలరర
తసడడ:డ రరమ మహన రరటకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO:402,LAKSHMI GRAND ఇసటట ననస:Flat No: 404 Fountain head Apa
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:23
లస: ససస స

94-100/1060
10319 NDX3194354
పపరర: మమడడశశటట మహహత శవ సరయ
మమడడశశటట
తలర : మమడడశశటట లకడక లకడక
ఇసటట ననస:Flat No: 407, Siva Homes
వయససస:19
లస: పప

10320 NDX2852937
పపరర: పడదదప కననతగసటట

10322 NDX2419802
పపరర: నవన కరలమ

10317 NDX2396422
పపరర: సరససత పప లలరర

94-98/605

94-85/1435

Deleted

తసడడ:డ బమచచయఖ కననతగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 4B
వయససస:38
లస: పప
10323 NDX3210648
పపరర: రరజఖ లకడక బబ దసదలలరర

భరస : శకరరస పడసరద బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 303
వయససస:57
లస: ససస స

94-56/803

10321 NDX2822674
పపరర: భబరర వ లత మమక

94-56/505

94-86/1181

భరస : సరసబశవ రరవప మమక
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER - 101
వయససస:46
లస: ససస స
10324 NDX2852192
పపరర: లకడక పడసరద వరససరరడడ
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:Flat Number 303,
వయససస:36
లస: పప

94-99/476

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరలమ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 302
వయససస:21
లస: ససస స
94-82/954

10325 NDX2861870
పపరర: సతశ బబబమ పపసల

94-87/1626

తసడడ:డ ససబబ రరవప పపసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 309
వయససస:43
లస: పప
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10326 NDX2718146
పపరర: లకడక ససచరరత మలలర ల
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94-83/695

భరస : ససరరసదడ బబబమ మలలర ల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 403
వయససస:53
లస: ససస స
10329 NDX2929826
పపరర: అశశక కలమమర పసడడగమ

10327 NDX2957694
పపరర: చనగసటట సరసబరరడడడ

94-56/804

తసడడ:డ గరరర రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 503
వయససస:64
లస: పప
94-86/1182

తసడడ:డ పడసరదరరవప పసడడగమ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 503
వయససస:43
లస: పప
10332 NDX0310706
పపరర: శశషయఖ శఖమ

94-83/313

10331 NDX0205856
పపరర: వజయ కరరరసక శఖమ

94-83/308

తసడడ:డ శశషయఖ శఖమ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER D-407
వయససస:29
లస: పప

10333 SQX1250679
పపరర: సరయ కకరణ గగగనన

10334 NDX3200797
పపరర: దదపసస పసడయమసక గమలవసదల

10335 NDX3057502
పపరర: జజన రరజ అభషపక వసగర

10336 NDX3002318
పపరర: రరషసత మలలసపరటట

తసడడ:డ జజన రరజరశ శరఖస సససదర వసగర
ఇసటట ననస:FLOOT NO 502
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బమజర బబబమ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:FLOT 405
వయససస:18
లస: ససస స

10338 NDX2841252
పపరర: శకనవరస రరవప బసడరర

10339 NDX3140894
పపరర: ఉమ శసకర రరడడడ మవస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:flot no 203 srisdevi home apart
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చసప రరడడడ మవస
ఇసటట ననస:Flot No-306, B-Block
వయససస:60
లస: పప

10341 NDX3000056
పపరర: పపరమక కరరమమరర

10342 NDX3186970
పపరర: లకడక తషలశ బ

94-62/1018

94-83/307

భరస : శశషయఖ శఖమ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER D-407
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహర బబబమ గగగనన
ఇసటట ననస:Flat numer 101
వయససస:25
లస: పప

94-56/806

94-56/805

భరస : చనగసటట రరజవ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 503
వయససస:27
లస: ససస స

10330 NDX0218834
పపరర: ససహససన శఖమ

తసడడ:డ శశరయఖ శఖమ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER D-407
వయససస:59
లస: పప
94-65/1235

10328 NDX2882256
పపరర: చనగసటట జజశత రరడడ

94-94/1146

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:FL NO 301 GAYATHRI NIVAS
వయససస:27
లస: ససస స
94-64/924

10337 NDX3031762
పపరర: రమమశ బబబమ వనలగ

94-87/1629

తసడడ:డ ససబబరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:FLOT G2
వయససస:43
లస: పప
94-87/1630

10340 NDX2534113
పపరర: సతశ

94-100/881

తసడడ:డ హహర
ఇసటట ననస:FLOTNO 402SRIANJANEYAM A
వయససస:55
లస: పప
94-100/1056

10343 NDX3028958
పపరర: మమధవ పడసరద పరమమలపరటట

భసధసవప: సరయ పడకరశ రరడడడ కరరమమరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 501 6 FLOOR
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర దనసరర
ఇసటట ననస:f no 002 Siva's tadigiri classic to
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకకనడడ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:F NO . 3B
వయససస:67
లస: పప

10344 NDX2942761
పపరర: శరత వనయ తలశల

10345 NDX3124286
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గమమకడడ

10346 NDX3062817
పపరర: వకటర పరల జజనతలగడడ

94-87/1631

తసడడ:డ వనసకటటశసర పడసరద తలశల
ఇసటట ననస:FNo-101, Santhosh Mansion
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గమమకడడ
ఇసటట ననస:F NO 204
వయససస:49
లస: పప

10347 NDX3113461
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప అదసరర

10348 NDX2599074
పపరర: సరమమజఖస బబ డర పరటట

94-66/1267

తసడడ:డ ససబడమణఖస అదసరర
ఇసటట ననస:F.NO-302
వయససస:59
లస: పప
10350 NDX3247087
పపరర: శరకవసత మదదదనవన
భరస : మమధవ గవన
ఇసటట ననస:F NO 404
వయససస:36
లస: ససస స
10353 NDX3265741
పపరర: గరతననరఅల రరమనవన

10351 NDX2879997
పపరర: బడహకనసద రరవప దదవరశశటట

94-66/1276

10354 NDX2599025
పపరర: వమల కలమమరర బబలరసకకసడ

94-87/1607

94-94/1142

తసడడ:డ పడభమ దనస జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:F NO - 301
వయససస:29
లస: పప
94-94/1032

10349 NDX2667715
పపరర: అచచమక మమపరపళర

94-56/642

భరస : ససధనకర రరవప కకట
ఇసటట ననస:F NO 403,VIJAYASURYAHOME
వయససస:64
లస: ససస స
94-84/1244

తసడడ:డ అసకయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:F.NO.501
వయససస:64
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:fno 505,SAITOWERS
వయససస:18
లస: ససస స

94-65/1221

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:59
లస: ససస స
94-97/874

94-100/1057

10352 NDX2904522
పపరర: వజయ లకడక మసగ

94-86/1184

భరస : శకనవరస మసగ
ఇసటట ననస:FNo.501,Gayatri Residency
వయససస:47
లస: ససస స
94-63/911

భరస : చనతయఖ పపడథత
ఇసటట ననస:FT502SRICHAKRANILAYAM
వయససస:46
లస: ససస స

10355 NDX2568640
పపరర: దదవజ కకసడమడడగమల

94-65/861

తసడడ:డ రరమరరడడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:ganapathinagar
వయససస:19
లస: పప
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10356 NDX3149291
పపరర: సప మ శశఖర తనడడబబ యన

94-65/1236

తసడడ:డ అపప రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:GMC 78
వయససస:19
లస: పప

94-56/807

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:GMC NO 37
వయససస:18
లస: పప

10359 NDX2733665
పపరర: నవన కలమమర వనమమల

94-83/696

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:himaja enclaves - 412
వయససస:22
లస: పప
10362 NDX2391787
పపరర: దసరర మమకరశ రరడడ బబచరరడడడ

10357 NDX2749596
పపరర: సరయ నసద కకషష దదవరకకసడ

94-56/644

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:HIG 116
వయససస:22
లస: ససస స

94-62/1029 10361 NDX2532364
10360 NDX3282332
పపరర: లకడక సతఖ రసగ మమధసరర పపదద సటట
పపరర: ననలస దదవకక నసద కలమమర

భరస : పపసడనరర కక పపదద సటట
ఇసటట ననస:H NO 4-7-73
వయససస:22
లస: ససస స
94-63/834

10358 NDX2684223
పపరర: ఉమ భబణమ దదడడడ

10363 NDX2480457
పపరర: మరరయమల

94-84/882

తసడడ:డ ననలస రరమలసగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:H NO 4-8-13 KORITEPADU
వయససస:23
లస: పప
94-65/783

10364 NDX2480507
పపరర: మరరయమల కకమల దదవ

94-66/996

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బబచరరడడడ
ఇసటట ననస:HNO.4-8-85 SAKETHAPURAM
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మరరయమల ఆనసద
ఇసటట ననస:H NO 4-11-1/2 NAIDUPET 2ND
వయససస:31
లస: పప

భరస : మరరయమల ఆనసద
ఇసటట ననస:H NO 4-11-1/2 NAIDUPET 2ND
వయససస:51
లస: ససస స

10365 NDX2385664
పపరర: లకడక మసత

10366 NDX3003225
పపరర: నరరరస బబగమమ రరససమమ
ద ర

10367 ndx1309491
పపరర: నరరరస బబగమమ రరససమమ
ద ర

94-82/769

భరస : పపలమరరరవప మసత
ఇసటట ననస:H.NO-168
వయససస:25
లస: ససస స
10368 NDX2573905
పపరర: గగపస కకమటటగసటబర

94-62/824

తసడడ:డ శరససన ననలపరటట
ఇసటట ననస:MEDIKONDURU
వయససస:19
లస: ససస స
10374 NDX2391068
పపరర: హహమసత సరయ కసచడరర

భరస : అమర బబష
ఇసటట ననస:koratipadu
వయససస:41
లస: ససస స

94-84/1248 10370 AP151010261387
10369 NDX3217684
పపరర: పవన కలమమర తనమనమపఅల
పపరర: ఫరడనసస మసచనల

తసడడ:డ రవ తనమనమపఅల
ఇసటట ననస:LINGAYAPALEM FLOTS,11LAN
వయససస:25
లస: పప
94-100/932

94-56/506

94-94/194 10373 NDX2599520
10372 NDX0200626
పపరర: వర వనసకట ససబడమణఖస వరనపలర
పపరర: యకకబమ షపక

94-65/862

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:MIH-269 A.P.H.B COLONY
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద సరహహబ
ఇసటట ననస:MUTHYALA REDDY NAGAR
వయససస:63
లస: పప

10375 NDX3179066
పపరర: శవయఖ తతట

10376 NDX3129707
పపరర: గరత బబ బబబ

94-56/808

94-87/1632

తసడడ:డ పసచయఖ తతట
ఇసటట ననస:NEW HOUSE NO 19-58
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:NO 104
వయససస:58
లస: ససస స

10377 NDX3091618
పపరర: సరయ భవరన పపలర లరర

10378 NDX2275758
పపరర: బసవ గమపస బబదస

10379 NDX2708667
పపరర: కకషష ధదనవన

94-87/1102

తసడడ:డ చడనతయఖ పపలర లరర
ఇసటట ననస:OM VIGNESWARA RESIDENSY
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ బబదస
ఇసటట ననస:PAVANS SUNRISE APARTMEN
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ ధదనవన
ఇసటట ననస:plot - 104
వయససస:30
లస: పప

10380 NDX2925444
పపరర: లకడక రవ

10381 NDX2925030
పపరర: శకనవరస రరవప రరవ

10382 NDX3123916
పపరర: వసశకకషష రరడడడ గరడద

94-86/1185

భరస : శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:37
లస: ససస స
10383 NDX3032349
పపరర: అరరణ దదవబతష
స ల

94-87/1633

తసడడ:డ వనసకట శవననరరయణ రరవ
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:42
లస: పప
94-100/1063

భరస : కకటటశసర రరవప దదవబతష
స ల
ఇసటట ననస:plot no 403, sri siva homes
వయససస:45
లస: ససస స

94-100/882

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:M22-13-1039
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరస పడసరద కసచడరర
ఇసటట ననస:NEW D.NO.18-7-411 OLD 4-6వయససస:22
లస: పప
94-83/697

94-62/1020

Deleted

భరస : అమర బబష
ఇసటట ననస:koratipadu
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమటటగసటబర
ఇసటట ననస:KORETIPADU
వయససస:20
లస: పప
10371 NDX2590156
పపరర: కకరస ర ననలపరటట

94-62/1019

10384 NDX2997054
పపరర: రవ కకరణ రరడడడ మమనగరల
తసడడ:డ కరశ రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:P.S No.62,
వయససస:18
లస: పప

94-87/1357

94-86/1186

తసడడ:డ రతత రరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:PLOT NO 402
వయససస:20
లస: పప
94-62/1021

10385 NDX2991370
పపరర: సస ఏస రరడడడ బబ సదలపరటట

94-64/925

తసడడ:డ కకటట రరడడడ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:P.S.No-64, #21-8-407
వయససస:38
లస: పప

Page 273 of 353

10386 NDX2860807
పపరర: మమరలర కకషష పగడల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-84/1249

భసధసవప: అసజయఖ కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:40
లస: పప
10389 NDX3123395
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస తదలపప డ లల

10387 NDX2709350
పపరర: శశగలజ మమడసరన

94-85/1264

భసధసవప: బల కకషష కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:33
లస: ససస స
94-65/1242

10388 NDX2576601
పపరర: భబరర వ పస

94-66/1033

తసడడ:డ కసనక కసనక
ఇసటట ననస:SAI BABA NAGAR
వయససస:19
లస: ససస స

94-82/770 10391 NDX3264033
10390 NDX2275337
పపరర: వనసకట ననగ తడవవణణ పరలకలలరర
పపరర: కకవపసరర శశధర రరడడడ

94-65/1272

తలర : పపషరపసజల బబయ తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:sai srinivasam apartment 502
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశరబబమ పరలకలలరర
ఇసటట ననస:SAI TOWERS , 4TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : గణపర సతఖవత
ఇసటట ననస:SF2, SRI CHAITANYA HOMES
వయససస:21
లస: పప

10392 NDX2436681
పపరర: ఆనసద సససధసజజ మరరతన

10393 NDX3166311
పపరర: పపరరషప తస స చటబయల

10394 NDX3187739
పపరర: వనసకట నగరజ వపలమవరలమ

94-94/131

94-86/1187

తసడడ:డ ససరరష కలమమర మరరతన
ఇసటట ననస:SIDDARTHA APARTMENTS
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వవనయటససరరవ చటబయల
ఇసటట ననస:srinagar7/5 line 45 word
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససబబశ చసదడ బబ స
ఇసటట ననస:sri sai balaji nagar
వయససస:26
లస: పప

10395 NDX2600773
పపరర: బబలససబడమణఖస కరరతలల

10396 NDX2618320
పపరర: కలమఖణణ గమసటటపలర

10397 NDX2602837
పపరర: కకసడవటట మమనక

94-87/1358

తసడడ:డ లకకణ రరవప కరరతలల
ఇసటట ననస:SRI SAI ENCLAVE 1C
వయససస:53
లస: పప
10398
పపరర: హహమ బసదస ననటట స

భరస : కకషషరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:T2
వయససస:40
లస: ససస స
94-85/1437

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప ననటట స
ఇసటట ననస:Unit4/6
వయససస:33
లస: ససస స
10401 NDX2633360
పపరర: సరసత పప ఠవరరరలమ

94-56/508

తసడడ:డ మలర కరరరరన శరక పప ఠవరరరలమ
ఇసటట ననస:#16/5, FLAT NO 404
వయససస:18
లస: ససస స
10404 NDX1047562
పపరర: పపననతరరవప. దదశబబ యన

94-98/603

94-68/837

94-68/838

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:4-10-423
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకషప ర బబబమ రరటటరర
ఇసటట ననస::4- 8 - 406
వయససస:28
లస: ససస స

10402
పపరర: నవన కకషష దదడడ

10403 NDX2622801
పపరర: జజహతవ నలల
ర రర

94-92/939

10405 NDX2528396
పపరర: చసదన చనత

10408 NDX2521599
పపరర: శరరష రరయపరటట

10411 NDX2560704
పపరర: వరసజనవయమలల మమరరశశటట

10414 NDX0161042
పపరర: అనల రరడడడ వసగర�
తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:4-10-423
వయససస:30
లస: పప

94-64/692

94-86/922

తసడడ:డ చడసచయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:#301, SAI BHEMINENI TOWER
వయససస:21
లస: ససస స
94-68/37

10406 NDX2614865
పపరర: రమ గళళళ

94-68/836

భరస : వనసకటటశసరరర గళళళ
ఇసటట ననస:4-10-10
వయససస:40
లస: ససస స
94-68/38

10409 NDX2385029
పపరర: చడనతకరశవ రరవప వససథపపరపప

94-68/39

తసడడ:డ ససబబ రరవప వససథపపరపప
ఇసటట ననస:4-10-35
వయససస:42
లస: పప
94-68/839

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:4-10-46/1
వయససస:38
లస: పప
94-68/40

10400 SAA0214981
పపరర: అసజల వరసర

తసడడ:డ శరమమఖయయల పరల పపలర గమర
ఇసటట ననస:Wardens Bungalow A.L.B.ed Co
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:4-10-28
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: ననగరశసరరవప కలహసస
స
ఇసటట ననస:4-10-40
వయససస:34
లస: పప
10413 NDX1822288
పపరర: కరలలష వల షపక

94-64/926

తసడడ:డ శకధర బబబమ చనత
ఇసటట ననస:4-10-3/4 , 3RD LINE
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: ధనలకడక అరరగరల
ఇసటట ననస:4-10-11/A
వయససస:36
లస: పప
10410 NDX2587459
పపరర: సరల కరళహససస

10399 NDX3183852
పపరర: ససనసదన రరజ పపలర గమర

94-85/1265

తసడడ:డ కకసడవటట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:TF-3,Sri Chaitanya Homes
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మలకహరరరనన రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:#105
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసమ దదశబబ యన
ఇసటట ననస:9246744587
వయససస:50
లస: పప
10407 NDX2560845
పపరర: అరరణ కలమమర అరరగరల

94-64/795

94-62/1022

10412 NDX2385136
పపరర: శశధర రరడడ భవనస

94-70/18

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-10-70/1
వయససస:24
లస: పప
94-68/41

10415 NDX2548931
పపరర: జగననతథ రరవప పప నతపలర

94-68/840

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప పప నతపలర
ఇసటట ననస:4-10-542
వయససస:55
లస: పప
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10416 NDX2583680
పపరర: లపసస గగరరర కకకరయరరగదనద

94-68/802

భరస : అనల కలమమర దనరరసమమలమ
ఇసటట ననస:21-6-277
వయససస:34
లస: ససస స
10419 NDX3008083
పపరర: లలత సపమఖ ఓలలటట

94-68/803

తసడడ:డ వవళళసగరణణ రరజ నరమల
ఇసటట ననస:21-7-298
వయససస:18
లస: ససస స
94-70/794

తసడడ:డ వటల ఓలలటట
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:18
లస: ససస స

10420 NDX3013992
పపరర: రరమకకషష పరలలటట

94-68/801

భరస : నరసససహరరవప గనవడ లమ
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:71
లస: ససస స

10423 NDX2988343
పపరర: వజయ భబసయర కసచబబ టర

94-68/890

94-68/892

తసడడ:డ లమల సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:23-2-15
వయససస:53
లస: పప
10428 NDX3012820
పపరర: వనసకటటష వషష
ష మలకల

10426 NDX2705358
పపరర: పడశరసత గమడడపపడడ

94-68/891

తసడడ:డ ఉదయ భబసయరర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:30
లస: పప

10429 NDX1815044
పపరర: రవ కలమమర బకకయ

10421 NDX2696284
పపరర: గగపస రరజరశ యమరకకలరర

94-68/800

10424 NDX2960458
పపరర: చనద స
న పకహర శరక కసచబబ టర

94-69/437

94-68/1150

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బకకయ
ఇసటట ననస:23-8-318
వయససస:24
లస: పప

94-69/536
10427 NDX3012812
పపరర: ఉదయ భబసయర రరవప
వషష
ష మలకల
తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:63
లస: పప

10430 NDX2434454
పపరర: దదవదననస మటటటకకయఖ

94-69/27

తసడడ:డ నరసయఖ మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:23-13
వయససస:47
లస: పప
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94-141/42

భరస : రరమమలల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:23-1-8
వయససస:73
లస: ససస స
8114 NDX1931378
పపరర: ననగమలలర శసరర తతనసగమసటర

94-85/308

94-85/311

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలసదసరరస
ఇసటట ననస:23-2-14
వయససస:55
లస: పప

94-85/309

8118 NDX2575215
పపరర: పసడత నవవధదత ననలమధద

94-141/52

8121 NDX1904276
పపరర: మణణ కరసత పపదద రరడడడ

94-144/713

8124 AP151010387037
పపరర: పసటర గమసటటరర
తసడడ:డ శశరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:23-2-14
వయససస:55
లస: పప

8116 NDX2058809
పపరర: హరర పడసరద రరజ మమధసనసరర

94-85/310

8119 NDX2575140
పపరర: వననససట రరజకలమమర ననలమధద

94-146/836

భసధసవప: టట టటన జజసఫ
ఇసటట ననస:23/2
వయససస:39
లస: పప
94-141/53

తసడడ:డ మమధవరరవ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:23-2-14
వయససస:25
లస: పప
94-141/55

94-85/307

తసడడ:డ ససధరరన రరజ మమధసనసరర
ఇసటట ననస:23-2
వయససస:46
లస: పప

భరస : వననససట రరజకలమమర
ఇసటట ననస:23/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:23-2-14
వయససస:25
లస: ససస స
8123 AP151010387347
పపరర: సరసబశవరరవప కలసదసరరస

8115 NDX1913236
పపరర: బడహహకసదడ చసదడపరటట

8113 NDX1996406
పపరర: వనసకట రమణ చసడడపరటట

భరస : ససధనకర చసడడపరటట
ఇసటట ననస:23-2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:23-2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ చసదడపరటట
ఇసటట ననస:23-2
వయససస:50
లస: పప
8120 NDX1995390
పపరర: వనసకట లకడక పపదద రరడడడ

94-141/43

తసడడ:డ మమకయసటట పగడనల
ఇసటట ననస:23-1-8
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:23-2
వయససస:63
లస: ససస స
8117 NDX1931329
పపరర: ససధనకర చసదడపరటట

8112 NDX1846387
పపరర: శరకవణ కలమమర పగడనల

94-69/535

తసడడ:డ పరసడడరసగ వఠల కసచబబ టర
ఇసటట ననస:23-1-2
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటరరమయ గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:23-3-32
వయససస:44
లస: ససస స
94-69/537

94-68/889

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యమరరకకరర
ఇసటట ననస:21-19-1172
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ వఠల కసచబబ టర
ఇసటట ననస:23-1-2
వయససస:49
లస: పప

10425 NDX3116746
పపరర: సపచదసలల సయద

10418 NDX3003084
పపరర: వనసకట ససరరశ నసదదగస

తసడడ:డ వనసకట చలమయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:21-8-361
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:21-8-494
వయససస:60
లస: పప

10422 NDX2604676
పపరర: మహ లకడక గసడదలమ

8111 NDX0130518
పపరర: అచచమమసబ కకరకపరటట

10417 NDX2571115
పపరర: అగరపప మలర నయ నరమల

8122 NDX2086776
పపరర: మమధవరరవప పపదద రరడడడ

94-141/54

తసడడ:డ సతఖస పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:23-2-14
వయససస:55
లస: పప
94-141/56

8125 NDX3065760
పపరర: శశగదనబ సయద

94-92/796

భరస : సపచదసలల సయద
ఇసటట ననస:23-2-15
వయససస:48
లస: ససస స
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8126 NDX2763894
పపరర: ఆసజనవయ ననగ సరయ భరత
శరక జటపప డ లల
తసడడ:డ ధనససజయ శరక జటపప డ లల
ఇసటట ననస:23-2-15-B-84
వయససస:20
లస: పప

94-8/1359

8129 NDX0404319
పపరర: ధనలకడక తషనతపపడడ

94-63/791

94-63/794

8135 NDX2415461
పపరర: కలమమరర పపరరమమళర

94-60/940

94-100/1001

94-92/29

94-92/32

94-60/941

8139 NDX0193342
పపరర: హరరరన మదదద

8142 AP151010234029
పపరర: రరణమకరదదవ మదదద

8145 NDX0402289
పపరర: లకడక మదదద

94-92/35

8148 NDX0934471
పపరర: వనసకటససదరరనస మదదద

94-92/27

తసడడ:డ పరరసతశస వశసననధసన
ఇసటట ననస:23-3-31
వయససస:22
లస: ససస స

8151 NDX2212223
పపరర: పప రరషమ వశసననధసన

94-92/30

8154 AP151010375445
పపరర: పపషరపవత మదదద
భరస : వజయ కలమమర మదదద
ఇసటట ననస:23-3-32
వయససస:52
లస: ససస స

94-85/312

8137 NDX2058791
పపరర: ససమత మమధసనసరర

94-85/313

8140 AP151010234110
పపరర: చనమమసడదశసరర మదదద

94-92/28

8143 NDX1259902
పపరర: ససరఖ సతఖ గగరరసగ మదదద

94-92/31

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:23-3-26
వయససస:26
లస: పప
94-92/33

8146 NDX0435404
పపరర: ససదరరనకలమమర మదదద

94-92/34

తసడడ:డ రసగననధ సరయ మదదద
ఇసటట ననస:23-3-27
వయససస:59
లస: పప
94-92/36

8149 NDX0892596
పపరర: రసగననధ సరయ మదదద

94-92/37

తసడడ:డ ససదరరనస మదదద
ఇసటట ననస:23-3-28
వయససస:84
లస: పప
94-92/39

8152 NDX2212231
పపరర: గరరర సరయ మమరరతద వనసకటటశసరరర
వశసననధసన
తసడడ:డ పరరసతశస వశసననధసన
ఇసటట ననస:23-3-31
వయససస:23
లస: పప

94-92/40

94-92/42

8155 NDX0984427
పపరర: గగపసకకషష మదదద

94-92/43

భరస : పరరసతశస వశసననధసన
ఇసటట ననస:23-3-31
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/41

8134 NDX2429017
పపరర: ససపసడయ కలకయమమడడ

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:23-3-26
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహరరరల మదదద
ఇసటట ననస:23-3-28
వయససస:46
లస: పప
94-92/38

94-63/793

భరస : హరర పడసరద రరజ మమధసనసరర
ఇసటట ననస:23-3
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససదరసనకలమమర మదదద
ఇసటట ననస:23-3-27
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జవహరరరల మదదద
ఇసటట ననస:23-3-28
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వశసననధసన
ఇసటట ననస:23-3-31
వయససస:49
లస: పప

8136 NDX2415453
పపరర: అసబరరవప పపరరమమళర

8131 NDX0521765
పపరర: భవనస వనసకట ససబబబరరడడడ�

భరస : పపడమ సరగర కలకయమమడడ
ఇసటట ననస:23-2-242, 3RD LANE, NAIDU P
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:23-3-26
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష మదదద
ఇసటట ననస:23-3-26
వయససస:58
లస: పప

8153 NDX2212215
పపరర: పరరసతశస వశసననధసన

94-141/57

తసడడ:డ శకనవరస మదదద
ఇసటట ననస:23-3-26
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-3-26
వయససస:67
లస: ససస స

8150 NDX2212249
పపరర: ఝమనస రరణణ వశసననధసన

8133 AP151010390197
పపరర: మమధవ భబగవతషల

94-63/790

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ�
ఇసటట ననస:23-2-16
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:23-3
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:23-3-12
వయససస:20
లస: ససస స

8147 NDX0402388
పపరర: సతనఖవత మదదద

94-63/792

భరస : రరధనకకషషమమరరస భబగవతషల
ఇసటట ననస:23-2-16
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అసబరరవప పపరరమమళర
ఇసటట ననస:23-3
వయససస:48
లస: ససస స

8144 AP151010231131
పపరర: శకనవరస మదదద

8130 NDX0404327
పపరర: దదనవష సరయ బబబమ టట

8128 NDX0521757
పపరర: భవనస రరధనరరణణ�

భరస : బ వ ససబబబరరడడ �
ఇసటట ననస:23-2-16
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:23-2-16
వయససస:32
లస: పప

8132 NDX0404293
పపరర: సతఖననరరయణరరవప
తషమకపపడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-2-16
వయససస:58
లస: పప

8141 AP151010234203
పపరర: రరమకలమమరర మదదద

94-63/789

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:23-2-16
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-2-16
వయససస:53
లస: ససస స

8138 NDX2861110
పపరర: పపరరషమ కకలమ

8127 NDX0404343
పపరర: మమదసరర దదవ టట

తసడడ:డ వజయకలమమర మదదద
ఇసటట ననస:23-3-32
వయససస:28
లస: పప
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8156 AP151010375446
పపరర: వజయ కలమమర మదదద

94-92/44

తసడడ:డ కకషషయఖ� మదదద
ఇసటట ననస:23-3-32
వయససస:62
లస: పప
8159 NDX2849354
పపరర: వనసకట ససరఖ ననగరశసర రరవప
గగవసదస
తసడడ:డ కకసడయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:23-3-34
వయససస:56
లస: పప

8157 JBV3286416
పపరర: సతఖవత తసగరడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తసగరడ
ఇసటట ననస:23-3-34
వయససస:39
లస: ససస స
94-92/805

8162 JBV1431873
పపరర: అనతపపరష కకటసరరజ

94-92/48

భరస : తడవకకమ రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-35
వయససస:54
లస: ససస స
8165 NDX2078187
పపరర: తడవకకమ రరవప కకటసరరజ

94-92/51

8160 NDX2849396
పపరర: శక త గగవసదస

8171 NDX2212256
పపరర: నవన కలమమర యమలమరరస
తసడడ:డ ననగరశసరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:23-3-37
వయససస:29
లస: పప

94-92/808

తసడడ:డ తడవకకమ రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-35
వయససస:30
లస: పప

8166 NDX3106069
పపరర: సతశ కలమమర మమనతవల

8167 NDX1817123
పపరర: రమమయమ శక మలమబబసటట

భరస : బబలససతనపతరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:54
లస: ససస స
8180 NDX0395905
పపరర: సరయ తదజ కకటసరరజ

తసడడ:డ లకకకనరసససహరరజ కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:59
లస: పప

8172 NDX2212264
పపరర: ననగరశసరరవప యమలమరరస

8175 NDX2950541
పపరర: శకలలఖమ ఠగగతన మసడస

8178 JBV1431865
పపరర: ససధనరరణణ కకటసరరజ

94-92/62

8181 NDX1919317
పపరర: ససరఖతదజ కకటసరరజ

94-92/55

8184 AP151010231208
పపరర: హహమసతకలమమర కకటసరరజ
తసడడ:డ జ.వ.నరసససహరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:61
లస: పప

94-92/52

8170 NDX2212199
పపరర: దదకడత యమలమరరస

94-92/56

తసడడ:డ ననగరశసరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:23-3-37
వయససస:28
లస: పప
94-92/58

8173 NDX2856409
పపరర: రరమ చసదడయఖ ఠగగతన

94-92/789

తసడడ:డ మదన
ఇసటట ననస:23-03-37
వయససస:63
లస: పప
94-92/809

8176 NDX3119096
పపరర: రరకకకణమక ఠగగతన మదస

94-92/810

భరస : రరమచసదడయఖ ఠగగతన మదస
ఇసటట ననస:23-3-37 0 LINE
వయససస:56
లస: ససస స
94-92/60

8179 NDX2190783
పపరర: మహన రరడడడ పలలర

94-92/61

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పలలర
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:22
లస: పప
94-92/63

తసడడ:డ హహమసతషయమమర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:34
లస: పప
94-92/65

94-92/50

తసడడ:డ రరజజరరవప మలమబబసటట
ఇసటట ననస:23-3-36
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హహమసతకలమమర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమసత కలమమర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:32
లస: పప
8183 AP151010231104
పపరర: బబలససతనపతరరవప కకటలరరజ

94-92/807

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ ఠగగతన మసడస
ఇసటట ననస:23-3-37
వయససస:29
లస: ససస స
94-92/59

94-92/47

భరస : జ.యల.నరసససహరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-35
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:23-3-37
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమ చసదడయఖ థదయగతమడమ
ఇసటట ననస:23-3-37
వయససస:56
లస: ససస స
8177 NDX0936658
పపరర: ససతమహలకడక కకటసరరజ

94-92/49

భరస : ననగరశసరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:23-3-37
వయససస:48
లస: ససస స
94-92/57

8161 NDX1148816
పపరర: యశసససన కకటసరరజ

8164 NDX0068841
పపరర: హహమ రఘమ నసదన కకటసరరజ

8169 NDX2212272
పపరర: లకడక కలమమరర యమలమరరస

తసడడ:డ ననగ రరజజ రరవప మలమబబసటట
ఇసటట ననస:23-3-36
వయససస:24
లస: పప

94-92/806

8163 AP151010234156
పపరర: రరజఖలకడక కకటసరరజ

8168 NDX1817206
పపరర: హహమసత కలమమర మలమబబసటట

94-92/46

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తసగరడ తసగరడ
ఇసటట ననస:23-3-34
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తడవకకమ రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-35
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసయర రరవప
ఇసటట ననస:23-3-35
వయససస:40
లస: పప

94-92/54

8158 JBV1430677
పపరర: హనసమసతరరవప తసగరడ

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ ననగరశసర రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:23-3-34
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జ ఎల నరసససహ రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-35
వయససస:57
లస: పప

8174 NDX2949063
పపరర: రరకకకణమక థదయగతమడమ

94-92/45

8182 NDX0166918
పపరర: ననగ రరజజరరవప మలబసటటk

94-92/64

తసడడ:డ వనసకట రతతస కకటసరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:48
లస: పప
94-92/66

8185 AP151010231003
పపరర: జజనకకరరమ కకటట సరరజ

94-92/67

తసడడ:డ జ.చ. నరసససహరరవప కకటట సరరజ
ఇసటట ననస:23-3-38
వయససస:64
లస: పప
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8186 AP151010234153
పపరర: రరదడమదదవ పప లమమటర

94-92/68

భరస : తషవరననకరరరవప పప లమమటర
ఇసటట ననస:23-3-39
వయససస:70
లస: ససస స
8189 NDX0818849
పపరర: వమలమరరణణ పప లమమటర

94-92/71

94-92/74

94-92/77

94-92/80

94-92/83

94-92/86

94-92/89

8199 JBV3286085
పపరర: ససధనరరణణ అవపల

8202 AP151010234221
పపరర: రరఘవమక ఆవపల

8205 NDX1148915
పపరర: కకషష ఆవపల

8208 NDX0934513
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ఆవపల

94-92/91

8211 NDX0402479
పపరర: ససధఖ ఆరర ల

94-92/81

తసడడ:డ వనసకట ఆనసద ససధనకర తతనసగమసట
ఇసటట ననస:23-3-52
వయససస:27
లస: ససస స

8214 JBV2780526
పపరర: హరరశ.రరవప.ఢథరరఆ
తసడడ:డ రరవప.పస.ఢథరరఆ డథరరఆ
ఇసటట ననస:23-3-52
వయససస:60
లస: పప

8194 AP151010234224
పపరర: హనసమమయమక కకసడవటట

94-92/76

8197 NDX1987868
పపరర: సపజనఖ ఆవపక

94-92/79

8200 NDX2051779
పపరర: ననగలకడక పలలర

94-92/82

భరస : శకనవరసరరడడడ పలలర
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:42
లస: ససస స
94-92/84

8203 AP151010234080
పపరర: మసగమక ఆవపల

94-92/85

భరస : మరయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:77
లస: ససస స
94-92/87

8206 NDX1987900
పపరర: శకనవరస రరడడ పలలర

94-92/88

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ పలలర
ఇసటట ననస:23-3--44
వయససస:52
లస: పప
94-92/90

8209 NDX0535138
పపరర: ఏ వశసననథ

94-92/667

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3.-44
వయససస:30
లస: పప
94-92/92

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఆరర ల
ఇసటట ననస:23-3-49
వయససస:34
లస: ససస స
94-141/58

94-92/73

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-48
వయససస:47
లస: పప
8213 NDX1562124
పపరర: రరధ నవఖ పడణణత తతనసగమసటర

94-92/78

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప అవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:57
లస: పప
8210 AP151010231057
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపల

8196 NDX1163385
పపరర: రరజరష కలమమర మడమసచ

8191 AP151010231431
పపరర: వరరరఘవయఖ మదమసచ

భరస : సరసబశవరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:23-3-41
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ అరరరలల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:38
లస: పప
8207 AP151010231125
పపరర: సరసబశవరరవప ఆవపల

94-92/75

భరస : శకనవరసస ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:47
లస: ససస స
8204 NDX0396549
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఆరర ల

8193 NDX1123264
పపరర: ససగమణ మదమసచ

94-92/70

తసడడ:డ తరరపతయఖ పప లమమటర
ఇసటట ననస:23-3-40
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మమదసచ
ఇసటట ననస:23-3-41
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకషష ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-44
వయససస:32
లస: ససస స
8201 AP151010234081
పపరర: లకడక ఆవపల

94-92/72

భరస : వరరరఘవయఖ మమదసచ
ఇసటట ననస:23-3-41
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మమదసచ
ఇసటట ననస:23-3-41
వయససస:33
లస: పప
8198 NDX1148824
పపరర: లలమరరణణ ఆవపల

8190 AP151010234444
పపరర: జజనకకదదవ కకనవరర

8188 NDX0859314
పపరర: కకరస ద
ర పప లమమటర

తసడడ:డ కకషప ర బబబమ పప లమమటర
ఇసటట ననస:23-3-40
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప� కకనవరర
ఇసటట ననస:23-3-40
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప లమమటర
ఇసటట ననస:23-3-40
వయససస:64
లస: పప
8195 NDX1163377
పపరర: శరకవణ కలమమర మదమసచ

94-92/69

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప లమమటర
ఇసటట ననస:23-3-39
వయససస:72
లస: పప

భరస : కకషప రరబబమ పప లమమటర
ఇసటట ననస:23-3-40
వయససస:54
లస: ససస స
8192 AP151010231329
పపరర: కకషప ర బబబమ పప లమమటర

8187 AP151010231188
పపరర: తషహహననకరరవప పప లమమటర

8212 NDX0396473
పపరర: ననగరశసరరరవప ఆవపల

94-92/93

తసడడ:డ పపనయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:23-3-49
వయససస:67
లస: పప
94-141/59

8215 NDX2307197
పపరర: హరరత పరనస
ర లలరర

94-141/60

తసడడ:డ ససరరష కలమమర పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:23-3-53
వయససస:21
లస: ససస స
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94-92/811

తసడడ:డ కకటయఖ రచ
ఇసటట ననస:23-3-55
వయససస:49
లస: పప
8219 NDX2190320
పపరర: పపడమ ససరరప తటవరరర

94-85/315

94-92/95

94-92/98

94-92/101

94-92/104

94-92/107

94-92/110

భరస : రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:23-4-70
వయససస:57
లస: ససస స

8229 JBV3707783
పపరర: సతష కలమమర� కకసడస�

8232 JBV3708500
పపరర: కరరణ దనదడ

8235 NDX1987835
పపరర: ఇసరసక కలమమర కకమర బతస న

8238 NDX0436261
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈమన

94-92/814

8241 NDX1817495
పపరర: అనసత లకఎసమ కకలశశటట

94-92/102

8244 NDX0978395
పపరర: బసవవశసరమక సససకర
భరస : లకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-4-70
వయససస:62
లస: ససస స

8224 JBV1431618
పపరర: దదవఖ అనతపరరడడ

94-92/97

8227 NDX1267657
పపరర: శవపరరసత రగహహణణ

94-92/100

8230 NDX1342260
పపరర: వనసకట ససబబయఖ రగహహణణ

94-92/103

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:23-4-60
వయససస:47
లస: పప
94-92/105

8233 NDX1987843
పపరర: ఉషర రరణణ కకమరర బతస న

94-92/106

భరస : ఐజజక కలమమర కకమరర బతస న
ఇసటట ననస:23-4-62
వయససస:41
లస: ససస స
94-92/108

8236 NDX0402107
పపరర: జయరరవప దనదడ�

94-92/109

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:23-4-62
వయససస:64
లస: పప
94-92/111

8239 NDX3116928
పపరర: కకటటశసరరవప చడరరకలరర

94-85/1325

తసడడ:డ పపరయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:23-4-65
వయససస:43
లస: పప
94-92/112

భరస : సరసబశవ రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:23-4-68
వయససస:36
లస: ససస స
94-92/114

94-92/94

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:23-4-60
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మరరడడడ ఈమమన
ఇసటట ననస:23-4-63
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకటటశసరరవప చడరరకలపలర
ఇసటట ననస:23-4-65
వయససస:40
లస: ససస స
8243 NDX0509968
పపరర: శవ లకడక భడమరరసబ చతరరల

94-92/99

తసడడ:డ జజన పడసరద కకమర బతస న
ఇసటట ననస:23-4-62
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడద డ ఈమమన
ఇసటట ననస:23-4-63
వయససస:45
లస: ససస స
8240 NDX3138179
పపరర: మలర శసరర చడరరకలపలర

8226 JBV1433325
పపరర: మహన రరడడడ అనతపపరరడడడ

8221 AP151010234260
పపరర: గకహలకడక కలరరక

తసడడ:డ మహనరరడడడ
ఇసటట ననస:23-4-59
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:23-4-62
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జయ రరవప
ఇసటట ననస:23-4-62
వయససస:58
లస: ససస స
8237 AP151010234251
పపరర: శశగలజ ఈమన

94-92/96

తసడడ:డ జననరర న రరవప�
ఇసటట ననస:23-4-60
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:23-4-60
వయససస:54
లస: పప
8234 NDX0669895
పపరర: సరమమమజఖస దనదడ

8223 NDX1864926
పపరర: ఇగతస పరల రరజ పపదథట

94-85/314

భరస : ఉపపసదడబబబమ
ఇసటట ననస:23-4-56
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసల రరడడడ
ఇసటట ననస:23-4-59
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-4-60
వయససస:43
లస: ససస స
8231 NDX0395194
పపరర: శకనవరసరరవప గసగమరర

94-85/316

తసడడ:డ దనశయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:23-4-57
వయససస:58
లస: పప

భరస : మహనరరడడడ
ఇసటట ననస:23-4-59
వయససస:62
లస: ససస స
8228 AP151010234436
పపరర: అనసరరధ గసగమరర

8220 NDX0259143
పపరర: శకనవరస గమపస తటవరరస

8218 NDX0325456
పపరర: ససకనఖ తటవరరర

భరస : శకనవరస గమపరస తనటవరరర
ఇసటట ననస:23-4
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతతస తటవరరస
ఇసటట ననస:23-4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరజ పపదథట
ఇసటట ననస:23-4-57
వయససస:26
లస: పప
8225 AP151010234314
పపరర: మసజవరణణ అనతపరరడడ

94-60/943

భరస : అశశక బబబమ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:23-3-266
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గమపరస తనటవరరర
ఇసటట ననస:23-4
వయససస:22
లస: పప
8222 NDX1987991
పపరర: బబల రగహహత పపదథట

8217 NDX2240901
పపరర: జయలకడక చదబబల
డ ల

8242 JBV3286119
పపరర: ఝమనస లకడక� సససకర

94-92/113

తసడడ:డ లకకకహనరసససహ చనరర � �
ఇసటట ననస:23-4-70
వయససస:37
లస: ససస స
94-92/115

8245 NDX0513044
పపరర: పవన కలమమర చతరరల

94-92/116

తసడడ:డ రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:23-4-70
వయససస:34
లస: పప
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8246 NDX0984542
పపరర: లకకక నరసససహరరవప సససకర

94-92/117

తసడడ:డ చరసజవరచనరర
ఇసటట ననస:23-4-70
వయససస:73
లస: పప
8249 NDX2078088
పపరర: శరరద యరకసశశటట

94-92/120

94-92/123

94-92/126

94-92/128

94-92/131

8264 NDX1259894
పపరర: సతఖననరరయణ గసటనల

94-92/134

94-92/127

8259 NDX1919283
పపరర: ననసర వరల షపక

8262 AP151010234034
పపరర: ససతనరరవమక మమడడశశటట

8265 AP151010231031
పపరర: సప మమలల మమడడశశటట

94-92/137

8268 NDX3277654
పపరర: శవ కలమమరర బసడడ

94-92/129

భరస : డనలయఖ
ఇసటట ననస:23-4-79
వయససస:55
లస: ససస స

8271 JBV3707841
పపరర: కరళదనస మమడడశశటట

94-92/132

8274 NDX1988015
పపరర: వర లకడక కకసడమద
భరస : కకషష రరవప కకసడమద
ఇసటట ననస:23-4-82
వయససస:56
లస: ససస స

8257 AP151010234074
పపరర: లకకకకకటటశసరర పపరరమమళళళ

94-92/714

8260 NDX0192880
పపరర: ననగజజఖత మమదదశశటట

94-92/130

8263 JBV3707858
పపరర: మధసససధన రరవప మమడడశశటట

94-92/133

తసడడ:డ ననమమల
ఇసటట ననస:23-4-76
వయససస:41
లస: పప
94-92/135

8266 AP151010234035
పపరర: ననగరశసరమక మమడడశశటట

94-92/136

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-4-77
వయససస:57
లస: ససస స
94-85/1449

8269 NDX0402016
పపరర: రమమ మమడడశశటట

94-92/138

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-4-79
వయససస:36
లస: ససస స
94-92/140

తసడడ:డ డనలయఖ
ఇసటట ననస:23-4-79
వయససస:38
లస: పప
94-92/142

94-92/125
8254 NDX0525303
పపరర: పపరరమమళర సరయ ససరరశయమమర�

భరస : మధస ససదనరరవ
ఇసటట ననస:23-4-76
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస బసడడ
ఇసటట ననస:23-4-78
వయససస:42
లస: ససస స
94-92/139

94-92/122

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:23-4 73
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-4-76
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-4-77
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ శశటట
ఇసటట ననస:23-4-80
వయససస:73
లస: పప

8256 AP151010231512
పపరర: పపరషచసదడరరవప పపరరమమళళ

8251 NDX1730796
పపరర: వనసకట శవ పడసరద జవసల

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:23-4-73
వయససస:39
లస: పప

భరస : సప మమలల
ఇసటట ననస:23-4-76
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:23-4-76
వయససస:45
లస: పప

8273 NDX2416097
పపరర: రరమమరరవప శశటటప

94-92/124

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:23-4-74
వయససస:35
లస: పప

8261 NDX1259761
పపరర: పదనక gunthanalaపదక
గమసటననల
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-4-76
వయససస:37
లస: ససస స

8270 NDX0401976
పపరర: నరసమక మమడడశశటట

8253 NDX0602359
పపరర: బబబ శరరష� పస�

94-92/119

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ జవసల
ఇసటట ననస:23-4-72
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:23-4-73
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబలయఖ వరబబ యన
ఇసటట ననస:23-4-74
వయససస:53
లస: ససస స

8267 AP151010231115
పపరర: సతఖననరరయణ మమడడశశటట

94-92/121

భరస : సరయ ససరరష కలమమర�
ఇసటట ననస:23-4-73
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:23-4-73
వయససస:40
లస: పప
8258 NDX2386035
పపరర: అదద లకడక వరబబ యన

8250 NDX2078070
పపరర: సరవతడ యరకసశశటట

8248 NDX2078096
పపరర: మమధవ దనసస

భరస : రరదనడకరరవప దనసస
ఇసటట ననస:23-4-72
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చనతయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:23-4-72
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:23-4-73
వయససస:34
లస: ససస స
8255 NDX0524322
పపరర: పపరరమమళర శకనవరసరరవప�

94-92/118

భరస : వనసకట శవ పడసరద యరకసశశటట
ఇసటట ననస:23-4-72
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శరత బబబమ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:23-4-72
వయససస:45
లస: ససస స
8252 NDX0602219
పపరర: రరజత� పస�

8247 NDX1730804
పపరర: శకలత యరకసశశటట

8272 NDX2416089
పపరర: లకకకబబయ శశటటప

94-92/141

భరస : రరమమరరవప శశటట
ఇసటట ననస:23-4-80
వయససస:63
లస: ససస స
94-92/143

8275 AP151010234054
పపరర: ఉదయభబసయరమక
జజగరర మమడడ�
భరస : సహదదవపడడ�
ఇసటట ననస:23-4-82
వయససస:74
లస: ససస స

94-92/144
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94-92/145

తసడడ:డ రమణమమరరస
ఇసటట ననస:23-4-83
వయససస:29
లస: ససస స
8279 NDX0413906
పపరర: రమణ మమరరస కరళహససస

94-92/148

94-84/1123

94-85/1326

94-92/819

94-85/1327

94-92/152

94-92/155

భరస : పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:23-4-90
వయససస:60
లస: ససస స

8289 NDX3013752
పపరర: ససరరసదడ బబ డడడ

8292 NDX3099504
పపరర: షకకనన నసరబబషర

8295 NDX1730853
పపరర: అనతన దదవ గగవసదస

8298 NDX0525071
పపరర: జయవరస శవననతరరయణ

94-92/158

8301 NDX0985119
పపరర: చసదడశశఖర రరవప మదసదల

94-92/820

8304 NDX1811679
పపరర: వనసకటటశసర రరడడడ పపపదదపపప
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపపదదపపప
ఇసటట ననస:23-4-90
వయససస:40
లస: పప

8284 NDX3192713
పపరర: జయలకడక ఆతతట

94-92/816

8287 NDX3153772
పపరర: శక రరస మమరరస కలనశశటట

94-92/818

8290 NDX3013745
పపరర: హహమ శక బకకయన

94-92/821

తసడడ:డ వరభదడ రరవప బకకయన
ఇసటట ననస:23-4-86
వయససస:26
లస: ససస స
94-85/1328

8293 JBV1434844
పపరర: మమటటల డన గమసడనల

94-92/151

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:23-4-88
వయససస:73
లస: ససస స
94-92/153

8296 NDX0978288
పపరర: ససశల జయవరస

94-92/154

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:23-4-89
వయససస:49
లస: ససస స
94-92/156

8299 NDX1811760
పపరర: రరజరష గగవసదస

94-92/157

తసడడ:డ యమదగరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:23-4-89
వయససస:46
లస: పప
94-92/159

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-4-89
వయససస:72
లస: పప
94-92/161

94-92/815

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస కలనశశటట
ఇసటట ననస:23-4-86
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:23-4-89
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లకకక రసగయఖ
ఇసటట ననస:23-4-89
వయససస:55
లస: పప
8303 NDX0607572
పపరర: మలలర శసరర భవరరశశటట

94-92/817

భరస : రరజరశ గగవసదస
ఇసటట ననస:23-4-89
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖరరరవప
ఇసటట ననస:23-4-89
వయససస:61
లస: ససస స
8300 NDX0984708
పపరర: లకకయఖ జయవరస

8286 NDX2950384
పపరర: శక రరస మమరరస కలనశశటట

8281 NDX2789006
పపరర: నకకత యయమనవన

భరస : కరశవ రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:23-4-84
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల నసరబబషర
ఇసటట ననస:23-4-87
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:23-4-88
వయససస:50
లస: పప
8297 NDX0934570
పపరర: కకషషకలమమరర మదసదల

94-92/150

తసడడ:డ వనసకటరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:23-4-86
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనసల నసరబబషర
ఇసటట ననస:23-4-87
వయససస:19
లస: ససస స
8294 NDX1919192
పపరర: కకరణ కలమమర దథపరలపపడడ

8283 NDX0402180
పపరర: ఉమమహహశసరర పససపపలలటట

94-92/147

తసడడ:డ కకషష యయమనవన
ఇసటట ననస:23-4-83
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమత కలనశశటట
ఇసటట ననస:23-4-86
వయససస:70
లస: పప

భరస : శక రరస మమరరస కలనశశటట
ఇసటట ననస:23-4-86
వయససస:67
లస: ససస స
8291 NDX3097599
పపరర: హససన నసరబబషర

94-92/149

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:23-4-84
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శక రరస మమరరస కలనశశటట
ఇసటట ననస:23-4-86
వయససస:68
లస: ససస స
8288 NDX2950418
పపరర: పరరసత కలనశశటట

8280 NDX0166603
పపరర: నరసససహ రరవప కకలమరర

8278 NDX0192468
పపరర: కకటటశసరమక కకలమరర

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-4-83
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:23-4-83
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:23-4-84
వయససస:39
లస: పప
8285 NDX3180866
పపరర: పరరసత కలనశశటట

94-92/146

భరస : రమణమమరరస
ఇసటట ననస:23-4-83
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జయగగపరల
ఇసటట ననస:23-4-83
వయససస:56
లస: పప
8282 NDX3181344
పపరర: కరశవ రరవప ఆతతట

8277 JBV3286168
పపరర: ఝమనసలకడక కరళహససస

8302 NDX0936609
పపరర: ననగ శరరష భవరరశశటట

94-92/160

భరస : అసక రరవప
ఇసటట ననస:23-4-90
వయససస:37
లస: ససస స
94-92/162

8305 NDX0381384
పపరర: అసకరరవ భవరరశశటట

94-92/163

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:23-4-90
వయససస:42
లస: పప
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8306 NDX0686840
పపరర: పరసడడరసగరరవప భవరరశశటట

94-92/164

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:23-4-90
వయససస:60
లస: పప
8309 NDX3111895
పపరర: వనసకట రమణరరవప కకలశశటట

94-92/813

94-85/1205

94-92/166

94-92/169

94-92/172

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:23-5-95
వయససస:39
లస: ససస స

8319 JBV1431782
పపరర: గసగరధర గగల

8322 AP151010231503
పపరర: రరమకకషష గగల

94-92/175

8325 NDX1342369
పపరర: ననగరశసరర కకసన

94-92/170

8328 NDX1342336
పపరర: వనయ కలమమర కకసన

94-92/173

8331 NDX2025386
పపరర: ససత రరమయఖ దథనవటట

94-92/176

8334 NDX1509985
పపరర: సపజనఖ కరరసన
భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:23-5-95
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతతస garlapati
ఇసటట ననస:23-5
వయససస:67
లస: పప
8314 NDX0402263
పపరర: భబగఖలకడక గగల�

94-92/165

భరస : దసరరరపడసరద గగల
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:37
లస: ససస స
8317 NDX1342344
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

94-92/168

8320 JBV1431592
పపరర: దసరరరపడసరద గగల

94-92/171

8323 NDX0402867
పపరర: దదవఖ కకసనన�

94-92/174

8326 AP151010234223
పపరర: శకలకడక కరళస�

94-92/177

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:61
లస: ససస స
94-92/179

8329 NDX0746404
పపరర: రరమకకకషష కరళస�

94-92/180

తసడడ:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:36
లస: పప
94-92/182

తసడడ:డ రరమయఖ దథనవటట
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:51
లస: పప
94-57/731

94-85/318

భరస : వరసవ బబబమ�
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:25
లస: పప
94-92/181

8311 NDX0712703
పపరర: చసదడశశఖర గరరర పరటట

తసడడ:డ రరమకకషష గగల
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:58
లస: ససస స
94-92/178

94-92/812

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ గగల
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:37
లస: పప
8333 NDX2617538
పపరర: రజన తతట

94-92/167

తసడడ:డ రరమకకషష గగల
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:72
లస: ససస స
8330 NDX0381681
పపరర: వజయబబబమ కకసన

8316 AP151010234512
పపరర: వజయలకడక గగల
భరస : రరమకకషష గగల
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశసరరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:51
లస: ససస స
8327 AP151010234426
పపరర: మహలకకమక కకసన�

94-85/1206

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:61
లస: పప
8324 AP151010234427
పపరర: శవ పరరసత కకసన

8313 NDX2556470
పపరర: బబబ మవస
భరస : శవ పడసరద మవస
ఇసటట ననస:23-5
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కర
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:32
లస: పప
8321 AP151010231015
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప కకసన

94-84/1124

Deleted

భరస : పరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-5-92
వయససస:52
లస: ససస స
8318 NDX0068882
పపరర: బడహహకసదడ కర

8310 NDX2876332
పపరర: బబబ మవస

8308 NDX3155264
పపరర: ససధకర రరచరర

తసడడ:డ రరమయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:23-4-127/B
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ పడసరద మవస
ఇసటట ననస:23-5
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అహహ బల రరవప మవస
ఇసటట ననస:23-5
వయససస:34
లస: పప
8315 AP151010234069
పపరర: వనసకరయమక తతటబ

94-85/317

భరస : జయరరస కలమమర కకసడపలర
ఇసటట ననస:23-4-126
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:23-4-140/4
వయససస:58
లస: పప
8312 NDX2564516
పపరర: శవ పడసరద మవస

8307 NDX2385805
పపరర: సరయ మమనస కకసడపలర

8332 AP151010231278
పపరర: బడహకయఖ కరళస

94-92/183

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-94
వయససస:67
లస: పప
94-92/184

8335 JBV3707668
పపరర: రమమష కరరసరన

94-92/185

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-95
వయససస:36
లస: పప
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94-92/186

తసడడ:డ ససరరఖ
ఇసటట ననస:23-5-95
వయససస:55
లస: పప
8339 JBV1430123
పపరర: అనసరరధ కకసన � �

94-92/187

94-92/190

94-92/193

94-92/194

94-92/197

94-92/198

భరస : వనసకట ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-100
వయససస:47
లస: ససస స

94-92/715

8349 JBV1434943
పపరర: అసజమక మలలర సకకసడ � �

8352 NDX3078714
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మలలర సకకసడ

8355 NDX1730903
పపరర: ఆదద ననగ లకడక ససదనపలర

94-92/201

8358 JBV1433283
పపరర: మసరసననడవప కకటట� �

94-92/195

8361 NDX1813642
పపరర: కకషషతదజ మటమరరక

94-92/835

94-92/192

8347 JBV1433341
పపరర: వననదసయమమర కరసన�

94-92/716

8350 NDX1124668
పపరర: వసశకకషష మలలర సకకసడ

94-92/196

8353 NDX3077583
పపరర: అసజమక మలలర సకకసడ

94-92/836

భరస : వనసకటటశసర రరవప మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:23-5-97
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/199

8356 NDX0402396
పపరర: లకడక పగడనల�

94-92/200

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-99
వయససస:39
లస: ససస స
94-92/202

8359 NDX0402693
పపరర: ససజజత గగవసదస�

94-92/203

భరస : లకడక ననగమలలర శసర రరవప�
ఇసటట ననస:23-5-100
వయససస:39
లస: ససస స
94-92/206

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:23-5-100
వయససస:24
లస: పప

94-92/209 8364 NDX0934430
8363 NDX0538355
పపరర: వనసకట ననగరశసరరరవప మటమరరక
పపరర: లకడకననగమలలర శసర రరవప
గగవసదస
తసడడ:డ ససబబబరరవప
తసడడ:డ యమదగరరర
ఇసటట ననస:23-5-100
ఇసటట ననస:23-5-100
వయససస:57
లస: పప
వయససస:96
లస: పప

8344 AP151010231012
పపరర: శవ కకసన�

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-97
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసమ� �
ఇసటట ననస:23-5-99
వయససస:39
లస: పప
94-92/204

94-92/189

తసడడ:డ రరదనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:23-5 96
వయససస:36
లస: పప

భరస : వర ఆసజనవయమలల ససదనపలర
ఇసటట ననస:23-5-99
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:23-5-99
వయససస:67
లస: ససస స
8360 NDX0626119
పపరర: లకడక పదనకవత� మటమరరక�

8346 NDX0402347
పపరర: ససజజత కకసనన�

8341 AP151010234192
పపరర: రమణ కకసన�

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:23-5-96
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనత వరయఖ మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:23-5-97
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:23-5-98
వయససస:26
లస: పప
8357 AP151010234428
పపరర: వనసకరయమక ససదదనపలర

94-92/191

భరస : వనసకటటశసరరరవప � �
ఇసటట ననస:23-5-97
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వరయఖ
ఇసటట ననస:23-5-97
వయససస:53
లస: పప
8354 NDX1473644
పపరర: మధస కలమమర పగడనల

8343 AP151010234039
పపరర: తరరపతమక కకసన�

94-92/750

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-96
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వననద కలమమర�
ఇసటట ననస:23-5 96
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-97
వయససస:30
లస: ససస స
8351 JBV1431261
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మలలర సకకసడ

94-92/188

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:23-5-96
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:23-5-96
వయససస:60
లస: పప
8348 NDX0730812
పపరర: సపజనఖ మలలర సకకసడ

8340 NDX0402370
పపరర: శశగలజ కకసనన�

8338 NDX2617504
పపరర: చసదదక
డ సరయ సకజన తతట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:23-5-95
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:23-5-96
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరధకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:23-5-96
వయససస:60
లస: ససస స
8345 AP151010231068
పపరర: శసకరరరవప కకసన�

94-92/749

భరస : శకనవరస రరడడడ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:23-5-95
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప � �
ఇసటట ననస:23-5-96
వయససస:35
లస: ససస స
8342 AP151010234191
పపరర: ననగరశసరమక కకసన�

8337 NDX2620193
పపరర: రరమ దదవ సరనకకమమక

8362 NDX0984914
పపరర: సరతసక మటమరరక

94-92/207

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-5-100
వయససస:28
లస: పప
94-92/210

8365 JBV3708617
పపరర: లకడక వషష
ష మలకల�

94-92/211

భరస : చలపత రరవప�
ఇసటట ననస:23-5-101
వయససస:41
లస: ససస స
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8366 JBV3708591
పపరర: నరకల వషష
ష మమలకల�

94-92/212

భరస : అకరయశసరరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-101
వయససస:42
లస: ససస స
8369 NDX3074689
పపరర: రరమ కకషష వషష
ష మలకల

94-92/822

94-92/216

94-92/219

94-92/222

94-84/907

94-92/226

94-92/229

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:44
లస: పప

8379 NDX0381632
పపరర: తడననధ ననయమడడ� పలమర�

8382 NDX3104668
పపరర: జజఖత ససరరప గగటటటపలర

8385 NDX0402776
పపరర: సరగజన ననలరమరర �

8388 NDX0402750
పపరర: మహహశసరర ననలరమరర �

94-92/232

8391 NDX0435263
పపరర: ఆనసద ననలరమరర �

94-92/223

8394 NDX0165134
పపరర: పడసరద� ననలమరర �
తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:60
లస: పప

8374 NDX0864983
పపరర: శసకర రరవప ససదదనపలర �

94-92/218

8377 AP151010231311
పపరర: శకనవరసరరవప ఏపపరర�

94-92/221

8380 NDX0411322
పపరర: ననసచనరయఖ యయపపరర�

94-92/224

తసడడ:డ చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-103
వయససస:68
లస: పప
94-85/1329

8383 NDX1813741
పపరర: నరరషర ననలరమరర

94-92/225

భరస : ఆనసద కలమమర ననలరమరర
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:28
లస: ససస స
94-92/227

8386 NDX1557620
పపరర: సరరత ననలరమరర

94-92/228

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:33
లస: ససస స
94-92/230

8389 AP151010234132
పపరర: వరలకడక ననలరమరరర

94-92/231

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:57
లస: ససస స
94-92/233

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:34
లస: పప
94-92/235

94-92/215

తసడడ:డ ననసచనరయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-103
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:76
లస: ససస స
8393 AP151010231230
పపరర: రరజకలమమర గగటటటపలర

94-92/220

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర�
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:40
లస: ససస స
8390 JBV3708625
పపరర: అచనచయమక గగటటటపలర �

8376 JBV3282472
పపరర: శవపడసరద ఏపపరర�

8371 NDX1987967
పపరర: శరరష ససదదనపలర

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-102
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజకలమమర
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననలరమరర
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:28
లస: ససస స
8387 JBV3708633
పపరర: జజఖత గగటటటపలర �

94-92/217

తసడడ:డ సతఖస ననయమడడ�
ఇసటట ననస:23-5-103
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరజకలమమర గగటటటపలర
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:18
లస: ససస స
8384 NDX2190809
పపరర: అరరణన ననలరమరర

8373 NDX0865162
పపరర: వర రరఘవమక ససదదనపలర �

94-92/214

తసడడ:డ శసకర రరవప ససదదనపలర
ఇసటట ననస:23-5-102
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-103
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-103
వయససస:47
లస: పప
8381 NDX2578011
పపరర: ససనత గగటటటపలర

94-60/944

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:23-5-102
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-103
వయససస:35
లస: పప
8378 AP151010231245
పపరర: పపరషచసదడరరవప కడడయమల�

8370 NDX2528925
పపరర: శకనవరస రరవప ససదదనపలర

8368 AP151010231461
పపరర: చలపతరరవప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:23-5--101
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప ససదదనపలర
ఇసటట ననస:23-5-102
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:23-5-102
వయససస:31
లస: ససస స
8375 JBV3707684
పపరర: శకహరర యయపపరర�

94-92/213

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:23-5-101
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అకరయశసర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:23-5-101
వయససస:19
లస: పప
8372 NDX1123421
పపరర: వజయలకడక ససదదనపలర

8367 AP151010231246
పపరర: అకరయశసరరరవప వషష
ష మలకల

8392 NDX0402172
పపరర: ససరరష ననలరమరర �

94-92/234

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:36
లస: పప
94-92/236

8395 AP151010231145
పపరర: సతఖననతరరయణ ననలరమరర

94-92/237

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:62
లస: పప
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8396 NDX3121282
పపరర: అచచయమక గగటటటపలర
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94-92/823

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:79
లస: ససస స
8399 NDX0192773
పపరర: మమధసరర దనదద

94-92/238

94-92/241

94-92/244

94-92/247

94-92/250

94-32/9

94-61/911

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:23-5-109
వయససస:34
లస: పప

8409 AP151010234161
పపరర: యశశద కకరబబటట ట

8412 JBV3707692
పపరర: సదననసద రరవప కరరరచడటట ట

8415 NDX2898799
పపరర: సపతహ లత చవల

8418 NDX2416105
పపరర: వనసకట ననరరయణ తతట

94-92/254

8421 NDX0977942
పపరర: వరరరన తషపరకలల

94-92/248

8424 NDX0984898
పపరర: బబలకకటయఖ తషపరకలల
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:23-5-109
వయససస:56
లస: పప

8404 AP151010234241
పపరర: సమమదడవవణణ బబణనల

94-92/243

8407 AP151010231051
పపరర: శకనవరసరరవప బబణనల�

94-92/246

8410 JBV1435106
పపరర: పడదదపపయమమర కరరబబటట ట

94-92/249

తసడడ:డ సదననసదరరవప
ఇసటట ననస:23-5-107
వయససస:36
లస: పప
94-92/251

8413 NDX2402584
పపరర: అమర భబరర వ తతట

94-32/8

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:23-5-108
వయససస:21
లస: ససస స
94-57/960

8416 NDX2898369
పపరర: సపతహ లత చవల

94-59/1088

భరస : శవపడసరద చవల
ఇసటట ననస:23-5-108
వయససస:41
లస: ససస స
94-92/252

8419 NDX0402842
పపరర: లకడక కలపపస�

94-92/253

భరస : దసరరరపడసరద�
ఇసటట ననస:23-5-109
వయససస:33
లస: ససస స
94-92/255

భరస : బబల కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-5-109
వయససస:51
లస: ససస స
94-92/257

94-92/240

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:23-5-106
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ తతట
ఇసటట ననస:23-05-108
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:23-5-109
వయససస:41
లస: ససస స
8423 JBV1432079
పపరర: కనకదసరరరపడసరద కలపపస� �

94-92/245

భరస : శవపడసరద చవల
ఇసటట ననస:23-5-108
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:23-5-108
వయససస:40
లస: ససస స
8420 NDX1123413
పపరర: పదనకవత అనతస

8406 NDX2169978
పపరర: సతష కలమమర పరసస

8401 NDX0192088
పపరర: సరససత దనదద

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-5-106
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషదదవ
ఇసటట ననస:23-5-107
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: సపతహ లత చవల
ఇసటట ననస:23-5-108
వయససస:45
లస: పప
8417 NDX2403467
పపరర: ససజజత తతట

94-92/242

భరస : సధననసదహహరర
ఇసటట ననస:23-5-107
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సదననసదరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-107
వయససస:38
లస: పప
8414 NDX2530590
పపరర: శవ పడసరద రరవప చవల

8403 NDX0402834
పపరర: వజయలకడక కకలమ�

94-92/825

భరస : శరసతరరవప
ఇసటట ననస:23-5-105
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరసస
ఇసటట ననస:23-5-106
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-106
వయససస:82
లస: పప
8411 NDX0511881
పపరర: లకడక పడసరద కరరచడటట ట�

94-92/239

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-106
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:23-5-106
వయససస:77
లస: ససస స
8408 AP151010231018
పపరర: ససరఖననరరయణ బబణనల�

8400 NDX0430694
పపరర: మమనస దనదడ�

8398 NDX3078367
పపరర: వరలకడక ననలరమరర

భరస : సతఖ ననరరయణ ననలరమరర
ఇసటట ననస:23-5--104
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-105
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:23-5-105
వయససస:68
లస: పప
8405 AP151010234514
పపరర: శకదదవ బబణనల�

94-92/824

తసడడ:డ రరజ కలమమర గగటటటపలర
ఇసటట ననస:23-5-104
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసత రరవప
ఇసటట ననస:23-5-105
వయససస:31
లస: ససస స
8402 JBV1430834
పపరర: శరసతన రరవప

8397 NDX2855377
పపరర: ససనత గగటటటపలర

8422 AP151010234324
పపరర: ససవరష కలమమరర కలపపస�

94-92/256

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-109
వయససస:67
లస: ససస స
94-92/258

8425 NDX0818856
పపరర: పదనకవత కలపపస�

94-92/259

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-110
వయససస:39
లస: ససస స
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8426 NDX0820829
పపరర: రసగరరరవప కలపపస�
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94-92/260

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:23-5-110
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-110
వయససస:72
లస: పప

8429 NDX2512432
పపరర: ససతనరరవమక రరచకకసడ

94-85/319

భరస : కరసప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:23-5-112
వయససస:68
లస: ససస స
8432 NDX2932341
పపరర: లకడక పడసనత అనతస

94-84/1125

8435 NDX0402032
పపరర: కరకసత కకరణ ననయమడడ�

94-92/262

8438 NDX2855153
పపరర: వరరజ అనతస

94-92/266

94-92/790

94-92/270

94-92/827

8439 NDX3006467
పపరర: పరరసత మమనయనన

8442 NDX1610972
పపరర: సరయ కలమమర మకకయన

8445 NDX3006483
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మమనయనన

94-92/274

8448 JBV3708658
పపరర: శకదదవ అతస లలరర

94-9/898

తసడడ:డ పరసడడరసగససతనరరమదనసస
ఇసటట ననస:23-5-116
వయససస:47
లస: పప

8451 NDX1123405
పపరర: రమమదదవ బబ మకడడ

94-92/271

8454 NDX2706299
పపరర: శవ రరడడడ గగడడగనరర
తసడడ:డ అచచ రరడడడ అచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:23-05-119
వయససస:42
లస: పప

8437 AP151010231059
పపరర: వజయభబసయర ననయమడడ�

94-92/268

8440 NDX0402164
పపరర: రరజఖలకడక పప తనబతస న�

94-92/269

8443 NDX0402073
పపరర: నరసససహరరవప పప తనబతస న

94-92/272

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-5-114
వయససస:54
లస: పప
94-110/1141

8446 AP151010234127
పపరర: ననగరశసరమక సస.హహచ�

94-92/273

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-115
వయససస:71
లస: ససస స
94-92/275

8449 AP151010231419
పపరర: శకనవరసరరవప అతస లలరర

94-92/276

తసడడ:డ పరసడడరసగససతరరమదనసస
ఇసటట ననస:23-5-116
వయససస:47
లస: పప
94-92/278

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-119
వయససస:30
లస: ససస స
94-92/280

94-92/265

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-114
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-5-116
వయససస:37
లస: ససస స
94-92/277

8434 AP151010234309
పపరర: యమమననకలమమరర ననయమడడ�

తసడడ:డ పసనతయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-113
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:23-5-114
వయససస:59
లస: పప

భరస : యగరసదడ వనసకటదనసస
ఇసటట ననస:23-5-116
వయససస:35
లస: ససస స
8450 AP151010231240
పపరర: యగరసదడవనసకటదనసస అతస లలరర

94-92/267

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-114
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-114
వయససస:29
లస: పప
8447 JBV3708666
పపరర: ససజజతన అతస లలరర

8436 JBV3707551
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస� ననయమడడ�

94-92/263

భరస : వజయభబసయర�
ఇసటట ననస:23-5-113
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-114
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప తబతన
ఇసటట ననస:23-5-114
వయససస:32
లస: పప
8444 NDX3110764
పపరర: వనసకట సతష మమకకన

94-92/264

తసడడ:డ వజయ భబసయర�
ఇసటట ననస:23-5-113
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప అనతస
ఇసటట ననస:23-05-113
వయససస:44
లస: పప
8441 NDX1163328
పపరర: అశశక కలమమర పప తబతన

8433 NDX1641704
పపరర: ననయమడడ ఇసదనడణణ

8431 NDX1864827
పపరర: రరఘవ రరవప కకసడవటట
తసడడ:డ బకకలల కకసడవటట
ఇసటట ననస:23-5-112
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననయమడడ వజయ భబసయర
ఇసటట ననస:23-5-113
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయభబసయర�
ఇసటట ననస:23-5-113
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-5-119
వయససస:37
లస: పప

8430 NDX1865064
పపరర: ధన లకడక కకసడన వటట

94-92/826

తసడడ:డ కలపపస వనసకట రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:23-5-111
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:23-5-112
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరజ అనతస
ఇసటట ననస:23-5-113
వయససస:18
లస: ససస స

8453 NDX1124593
పపరర: కకటటశసర రరవప బబ మకడడ

94-92/261 8428 NDX3093788
8427 NDX0394890
పపరర: ససభబషచసదర బబ స� బబ డపరటట�
పపరర: కలపపస పరసత వరర న

8452 AP151010234431
పపరర: రమణ పతకమమరర�

94-92/279

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:23-5-119
వయససస:41
లస: ససస స
94-92/738

8455 NDX2704617
పపరర: ఝనస రరణణ గగడడగనరర

94-92/739

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:23-05-119
వయససస:31
లస: ససస స
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8456 NDX2581528
పపరర: శవ రరడడడ గగడడగనరర
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94-92/746

తసడడ:డ అచచ రరడడడ గగడడగనరర
ఇసటట ననస:23-5-119
వయససస:42
లస: పప
8459 NDX2560019
పపరర: రవతదజ యమదవ ఆనసగర

94-92/748

94-92/283

94-92/286

94-92/289

94-92/292

8469 NDX1239359
పపరర: సపజనఖ యరకసశశటట

8472 AP151010231282
పపరర: వనసకటరరమమరరవప ఎరకసశశటట �

94-92/294

8475 AP151010234181
పపరర: వజయపదక యడవలర

94-92/287

8467 NDX2131431
పపరర: చసదదక
డ యరకసశశటట

8478 NDX1411669
పపరర: కకషషతదజ యడవలర

94-92/290

94-92/300

8481 AP151010231184
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప యడవలర

తసడడ:డ వనసకట ననగ ఉమమమహహశసర రరవప య
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:51
లస: పప

8483 AP151010234244
పపరర: వనసకటరమమదదవ దనసన

8484 NDX1163757
పపరర: మ�రర వజయలకకక దనదద

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-5-123
వయససస:47
లస: ససస స

94-92/303

భరస : సదననసద రరవప
ఇసటట ననస:23-5-123
వయససస:48
లస: ససస స

8470 NDX0192617
పపరర: గరయతడ� యరకస శశటట �

94-92/291

తసడడ:డ వనసకరటరరవ�
ఇసటట ననస:23-5-121
వయససస:32
లస: ససస స
94-92/293

8473 NDX2957835
పపరర: కకషష వసశ రతనతకర యడవలర

94-65/1007

తసడడ:డ రఘమననథ
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:22
లస: పప
94-92/295

8476 AP151010234134
పపరర: రతతమమణణకఖమక యడవలర �

94-92/296

భరస : శవరరమకకషషరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:71
లస: ససస స
94-92/298

తసడడ:డ వనసకట ననగ ఉమ మహహశసర రరవప య తసడడ:డ రఘమననథ యడవలర
ఇసటట ననస:23-5-122
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:26
లస: పప
వయససస:26
లస: పప
8480 NDX1411552
పపరర: మమరళకకషష యడవలర

94-92/288

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:23-5-121
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/297

94-92/282

94-92/285
8464 JBV1431964
పపరర: శకకకషషదదవరరయయమదవ పరశస�
�
తసడడ:డ రవసదడయమదవ� �
ఇసటట ననస:23-5-120
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇనతయఖ�
ఇసటట ననస:23-5-121
వయససస:54
లస: పప

భరస : రఘమననథ యడవలర
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:47
లస: ససస స
8477 NDX1411594
పపరర: కకషషవరక యడవలర

8466 AP151010231344
పపరర: ససభబష చసదడబబ స పరశస�

8461 AP151010234360
పపరర: అరరణ పరశస

94-92/284

తసడడ:డ వనసకట రరమరరవప
ఇసటట ననస:23-5-121
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమమరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-121
వయససస:50
లస: ససస స
8474 NDX1411701
పపరర: ససమమసజన యడవలర

8463 NDX0076687
పపరర: సరద ర అభనసద యమదవ పరశస

94-92/828

భరస : బబ ససబబబమ
ఇసటట ననస:23-5-120
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:23-5-120
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప
ఇసటట ననస:23-5-121
వయససస:26
లస: ససస స
8471 AP151010234338
పపరర: ససజజత ఎరకసశశటట �

94-92/281

తసడడ:డ రవసదడ యమదవ�
ఇసటట ననస:23-5-120
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసద రరవప � �
ఇసటట ననస:23-5-120
వయససస:45
లస: పప
8468 NDX1239367
పపరర: పదనకవత యరకసశశటట

8460 NDX0371161
పపరర: రరణణరరదడమదదవ పరశస�

8458 NDX2858322
పపరర: లకడక వలర పపదనసస

భరస : రసబబబమ వలర పపదనసస
ఇసటట ననస:23-5-119
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవసదడయమదవ�
ఇసటట ననస:23-5-120
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రవసదడయమదవ
ఇసటట ననస:23-5-120
వయససస:61
లస: ససస స
8465 JBV1435312
పపరర: శకనవరస ఆనసగర� �

94-92/747

భరస : శవ రరడడడ గగడడగనరర
ఇసటట ననస:23-5-119
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ఆనసగర
ఇసటట ననస:23-5-119/1
వయససస:18
లస: పప
8462 AP151010234242
పపరర: వనసకటరతతసశశభ పరశస

8457 NDX2578961
పపరర: జజనస రరణణ గగడడగనరర

8479 NDX1411560
పపరర: సరయకకషష యడవలర

94-92/299

తసడడ:డ వనసకట ననగ ఉమ మహహశసర రరవప య
ఇసటట ననస:23-5-122
వయససస:28
లస: పప
94-92/301

8482 NDX0191304
పపరర: పపపప ససజవకలమమరర దనసరన

94-92/302

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-5-123
వయససస:33
లస: ససస స
94-92/304

8485 NDX0068767
పపరర: సరయరరస� డక�

94-92/305

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:23-5-123
వయససస:29
లస: పప
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8486 NDX1163344
పపరర: సదననసద రరవప రరదద
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94-92/306

తసడడ:డ రసగయఖ అబడహస
ఇసటట ననస:23-5-123
వయససస:58
లస: పప
8489 NDX0977892
పపరర: ననగమణణ దనసరర

94-92/307

94-92/310

94-92/313

94-92/316

94-92/319

94-92/322

94-92/325

భరస : రరమమరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:23-5-128
వయససస:48
లస: ససస స

8499 JBV1433838
పపరర: రరమమరరవప కలపరల� �

8502 NDX1987884
పపరర: శశగలజ కకటరర

8505 NDX0401687
పపరర: రమమదదవ గమసడడపలర

8508 JBV1434794
పపరర: శకనవరసరరవప ససదదగమసటర � �

94-92/328

8511 JBV1430313
పపరర: బబలపడసరద గమసటటపలర

94-92/317

8514 NDX2416071
పపరర: రరమమరరవప తరరమల
తసడడ:డ రరమ దనసస తరరమల
ఇసటట ననస:23-5-128
వయససస:50
లస: పప

8494 NDX1123439
పపరర: అనసరరధ ససదదనపలర

94-92/312

8497 NDX1163351
పపరర: వవసకట సరయళకలమమర మమకరనన

94-92/315

8500 JBV1435338
పపరర: రవకలమమర గమజర

94-92/318

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:39
లస: పప
94-92/320

8503 NDX1987975
పపరర: ససజజత గమసటటపలర

94-92/321

తసడడ:డ బబల పడసరద గమసటటపలర
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:32
లస: ససస స
94-92/323

8506 AP151010234245
పపరర: పదక గమసటటపలర

94-92/324

భరస : శశరరరరయమడడ
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:50
లస: ససస స
94-92/326

8509 NDX0165092
పపరర: వజయ గమసటటపలర

94-92/327

తసడడ:డ అసజ రరజ
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:49
లస: పప
94-92/329

తసడడ:డ అసజ రరజ
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:60
లస: పప
94-80/777

94-92/309

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప� �
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అజరరజ
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:52
లస: పప
8513 NDX2415933
పపరర: అమకత లత గమసటటపలర

94-92/314

భరస : వజయ గమసడడపలర
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర రరయలల
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:35
లస: పప
8510 AP151010231233
పపరర: శశరరరరయమడడ గమసటటపలర

8496 JBV1433853
పపరర: ననగరసదడమక గమజర� �

8491 JBV1431345
పపరర: పడసరదస కకలశశటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరసగగపరల కకటరర
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:38
లస: ససస స
8507 NDX0436097
పపరర: రవ కకరణ గమసటటపలర

94-92/311

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:46
లస: పప
8504 JBV1434810
పపరర: మలలర శసరర ససదదగమసటర � �

8493 JBV1433846
పపరర: దసరరరదదవ కలపరల � �

94-92/830

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-5-125
వయససస:37
లస: పప

భరస : రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:37
లస: పప
8501 NDX1124619
పపరర: శకనవరస రరవప ససదదనపలర

94-92/308

భరస : రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:58
లస: ససస స
8498 JBV1434851
పపరర: లకకకననరరయణ గమజర� �

8490 JBV1432673
పపరర: సరసబశవరరవప కకలశశటట

8488 NDX3026309
పపరర: మహన రరవప తరరవదసల

తసడడ:డ శకరరమమలల తరరవదసల
ఇసటట ననస:23-5-124
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-5-125
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:23-5-126
వయససస:32
లస: ససస స
8495 NDX1123470
పపరర: ఇసదదరర దదవ చసతన

94-92/829

భరస : మహన రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:23-5-124
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:23-5-125
వయససస:49
లస: ససస స
8492 NDX0510149
పపరర: ధనలకడక అవరతష

8487 NDX3007903
పపరర: వజయ తరరవదసల

8512 NDX2986685
పపరర: ననగ సరయ దదపసస మఖమతతమ

94-92/831

భరస : వనసకటటష వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:23-5-127
వయససస:25
లస: ససస స
94-92/330

8515 NDX2855278
పపరర: అమకత లత గమసటటపలర

94-92/832

భరస : రరమ రరవప తరరమల
ఇసటట ననస:23-5-128
వయససస:48
లస: ససస స
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94-92/331

తసడడ:డ శకరరమకకషష గరసధద
ఇసటట ననస:23-5-129
వయససస:33
లస: ససస స
8519 AP151010231185
పపరర: శవరరమకకషషగరసధద తరరమల

94-92/334

94-92/337

94-92/340

94-92/343

94-92/346

94-92/349

94-92/352

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:40
లస: పప

8529 AP151010234433
పపరర: ససలలచన మమదనల

8532 NDX1163369
పపరర: పడశరసత సరగర వవమమల

8535 JBV1434687
పపరర: శరకవణణ మసకరన

8538 NDX0436196
పపరర: వనసకట రరమమరరవప మకరయన

94-92/354

8541 NDX1163773
పపరర: కకషష పసడయమ పప కల
తసడడ:డ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:29
లస: ససస స

94-92/357

94-92/336

8524 NDX2420545
పపరర: బబల సరసమ గగవసదస

94-92/339

8527 AP151010234253
పపరర: పడమలమరరణణ మమదనల

94-92/344

8530 NDX1608225
పపరర: వవమమల పడసనత కలమమర

94-92/345

తసడడ:డ బమజర వవమమల
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:26
లస: పప
94-92/347

8533 NDX1627613
పపరర: బమజర వవమమల

94-92/348

తసడడ:డ వనసకటటససరరర వవమమల
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:56
లస: పప
94-92/350

8536 AP151010234189
పపరర: బసవమక మసకకన

94-92/351

భరస : ఫసరగజ మసకకన
ఇసటట ననస:23-5-133
వయససస:60
లస: ససస స
94-92/353

8539 NDX2991131
పపరర: శవ రరమ కకషష కరణణదరపప

94-85/1330

తసడడ:డ అమరయఖ కరణణదరపప
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:26
లస: పప
94-92/355

8542 AP151010234079
పపరర: మమధవ తలమరర

94-92/356

భరస : వనసకటటశసరరలల
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:42
లస: ససస స

94-92/358 8545 AP151010231258
8544 NDX1473610
పపరర: వనసకట రమమష బబబమ ఏలశశటట
పపరర: రరధనకకకషషమమరరస పప కల

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:48
లస: పప

94-92/342

భరస : వదనఖసరగర మదలమ
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ మకరయన
ఇసటట ననస:23-5-133
వయససస:45
లస: పప

తలర : రరఘవమక
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:26
లస: ససస స
8543 JBV3707767
పపరర: శకనవరస తలమరర

94-92/341

భరస : వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:23-5-133
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ మకరయన
ఇసటట ననస:23-5-133
వయససస:35
లస: పప
8540 NDX1259738
పపరర: రమణణ ననగమలపరటట

8526 NDX1627647
పపరర: పరరసత వవమమల

8521 NDX0401729
పపరర: నరకల మమరర గగవసదస

తసడడ:డ శశరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:23-5-131
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ బమజర వవమమల
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజరశ కలమమర మమనవయనన
ఇసటట ననస:23-5-133
వయససస:33
లస: ససస స
8537 NDX0984930
పపరర: రరజరష కలమమర మసకరన

94-92/338

భరస : ననరరయణసరసమ మమదసల
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ బమజర వవమమల
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:28
లస: పప
8534 NDX1667304
పపరర: శకలత మమనవయనన

8523 NDX2413276
పపరర: వజయ కలమమర గగవసదస

94-92/333

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:23-5-131
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : బమజర వవమమల
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సప మరరడడడ ఈమమన
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:46
లస: ససస స
8531 NDX0984807
పపరర: భబనస చసదర వవమమల

94-92/335

తసడడ:డ బబలసరసమ గగవసదస
ఇసటట ననస:23-5-131
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� తతలస
ఇసటట ననస:23-5-132
వయససస:35
లస: ససస స
8528 NDX0402859
పపరర: దనడకవవణణ ఈమన

8520 NDX0884437
పపరర: రజన దదవ గగవసదస

8518 JBV1430362
పపరర: శకనవరసస తరరమల

తసడడ:డ శవరరమకకషషగరసదద
ఇసటట ననస:23-5-129
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:23-5-131
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరసమ గగవసదస
ఇసటట ననస:23-5-131
వయససస:46
లస: పప
8525 NDX0192831
పపరర: ఉమమదదవ తషలమస

94-92/332

భరస : శవ రరమ కకషష తరరమల
ఇసటట ననస:23-5-129
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:23-5-129
వయససస:62
లస: పప
8522 NDX2420537
పపరర: ఆనసద రరవప గగవసదస

8517 NDX2416063
పపరర: సరగజన తరరమల

94-92/359

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:57
లస: పప
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8546 AP151010231257
పపరర: ససతనరరమయఖ మడర పలర

94-92/360

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:82
లస: పప
8549 NDX2991248
పపరర: వనసకటటష కసడడదరపప

94-92/834

94-92/363

94-92/366

94-92/369

94-92/751

94-92/373

94-92/376

తసడడ:డ దనమదర రరవప కలరరళర
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:20
లస: ససస స

8559 AP151010231279
పపరర: ఆనసద బబబమ పరమమలపరటట

8562 NDX0402404
పపరర: శలప పప తషల

8565 JBV3708161
పపరర: కళళఖణణ చడరరకలపలర

8568 JBV3707445
పపరర: ససబబబరరవప చడరరకలపలర

94-92/378

8571 AP151010234048
పపరర: అరరణకలమమరర పప తషల

94-92/370

8574 NDX0884361
పపరర: ఝమనస మరరయమల
తసడడ:డ ఆనసదస మరరయల
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:31
లస: ససస స

8554 NDX1919440
పపరర: ఉషర రరణణ మననతస

94-92/365

8557 JBV3286408
పపరర: లకకషహ పడసనత పరమమలపరటట

94-92/368

8560 JBV2390128
పపరర: అనసరరధ� గరరర పరటట�

94-85/320

తసడడ:డ చదదడశశఖరరరవప� garlapati
ఇసటట ననస:23-6
వయససస:37
లస: ససస స
94-92/371

8563 NDX2269587
పపరర: రరధదక లకడక కలరరవపరరలమ

94-92/372

భరస : దనమదర రరవప కలరరవపరరలమ
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:39
లస: ససస స
94-92/374

8566 AP151010234040
పపరర: పదనకవత పప తషల

94-92/375

భరస : పపదరరమయఖ పప తష
స లల
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:60
లస: ససస స
94-92/377

8569 NDX2783769
పపరర: సరయ కరవఖశక కలరరళళ

94-92/837

తసడడ:డ దనమదర రరవప కలరరళళ
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:19
లస: ససస స
94-92/379

భరస : శశషయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:23-6-141
వయససస:50
లస: ససస స
94-92/381

94-92/362

భరస : ఆనసదబబబమ
ఇసటట ననస:23-5-139
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:23-6-141
వయససస:27
లస: ససస స
8573 NDX2492932
పపరర: సరయ కరవఖ శక కలరరళర

94-92/367

భరస : ససబబబరరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరరమయఖ పప తష
స లల
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:41
లస: పప
8570 NDX1667338
పపరర: చన రరమ లకడక పప తషల

8556 NDX0720482
పపరర: శరసత కలమమరర కకసదస

8551 NDX0435628
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరమమళర

భరస : దదవరరజ లలట మననతస
ఇసటట ననస:23-5-138
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరవప పప తష
స లల
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కలరరవపరరలమ
ఇసటట ననస:23-6-140
వయససస:43
లస: ససస స
8567 AP151010231280
పపరర: ఆదదననరరయణరరవప పప తషల

94-92/364

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:23-5-139
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కనతయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:23-6-120,ward no-3
వయససస:30
లస: పప
8564 NDX2269645
పపరర: దనమదర రరవప కలరరవపరరలమ

8553 NDX1259720
పపరర: అనసష కకసడమ

94-92/833

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:23-5-136
వయససస:50
లస: పప

భరస : జననరర న రరవప కకసదస
ఇసటట ననస:23-5-138
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:23-5-139
వయససస:72
లస: ససస స
8561 NDX2560043
పపరర: ససరరశ మమగసటట

94-92/361

తసడడ:డ జననరర నన రరవప
ఇసటట ననస:23-5-138
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:23-5-138
వయససస:46
లస: ససస స
8558 AP151010234305
పపరర: సరమమమజఖస పరమమలపరటట

8550 AP151010291058
పపరర: అనసతరరవమక పపరరమమళర

8548 NDX3169380
పపరర: అనససరఖమక పప కల

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:23-5-136
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:23-5-136
వయససస:76
లస: పప
8555 NDX0192492
పపరర: వససత లకడక యసఏసర

94-92/717

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-5 135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అమమరరగహ కసడడదరపప
ఇసటట ననస:23-5-135
వయససస:22
లస: పప
8552 NDX1124643
పపరర: ససతనరరమయఖ పపరరమమళళ

8547 NDX0512400
పపరర: కకషష కకషప ర తనలమరర

8572 NDX0435701
పపరర: రరసబబబమ పప తషల

94-92/380

తసడడ:డ శశషయఖ పప తష
స లల
ఇసటట ననస:23-6-141
వయససస:33
లస: పప
94-92/382

8575 NDX1730911
పపరర: కకకకల నరహరర

94-92/383

భరస : లకడక కరసత నరహరర
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:31
లస: ససస స
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8576 AP151010234186
పపరర: రరజఖలకడక మరరయమల

94-92/384

భరస : వరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:52
లస: ససస స
8579 AP151010231094
పపరర: ఆనసదస మరరయమల

94-92/387

94-92/390

94-92/394

94-92/397

94-92/838

94-92/402

94-92/405

భరస : కకదసడరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:52
లస: ససస స

8589 NDX0401471
పపరర: బబలకకషష మమవరస

8592 NDX1816760
పపరర: అనతన మమవస

8595 AP151010231417
పపరర: సతఖననతరరయణ మమవరస

8598 JBV3707460
పపరర: గసగరధర రరవప ననరరడర

94-92/408

8601 NDX2578060
పపరర: మమరరత రరమకకషష చలకమరరస

94-92/398

8604 NDX1627076
పపరర: రరవమక గడదస
భరస : వర రరఘవ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:59
లస: ససస స

8584 JBV3708187
పపరర: ఆదదలకకషహ మమవరస

94-92/393

8587 JBV1432384
పపరర: రసగననధ మమవరస

94-92/396

8590 JBV3282266
పపరర: దశరధరరమయఖ మమవరస

94-92/399

తసడడ:డ బమచచరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:72
లస: పప
94-92/400

8593 NDX1259753
పపరర: ససలలచనన మమవరస

94-92/401

భరస : సతఖననరరయణ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-144
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/403

8596 NDX0884353
పపరర: వనసకట రరజఖలకడక నరరడర

94-92/404

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:23-6-145
వయససస:31
లస: ససస స
94-92/406

8599 NDX0435461
పపరర: బబలనరరసదడ నరరడర

94-92/407

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:23-6-145
వయససస:33
లస: పప
94-92/752

భసధసవప: గగరర పసడయ శసకరమసచ
ఇసటట ననస:23-6-145
వయససస:33
లస: పప
94-92/411

94-92/389

తసడడ:డ బబలకకషష మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప ననరడర
ఇసటట ననస:23-6-145
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ ననరరడర
ఇసటట ననస:23-6-145
వయససస:58
లస: పప
8603 JBV3708203
పపరర: వనసకటరవణమమవరస

94-92/395

తసడడ:డ బమచచరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-144
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరజరశసరరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:23-6-145
వయససస:49
లస: ససస స
8600 JBV3707478
పపరర: రరజరశసర రరవప ననరరడర

8586 JBV1434299
పపరర: వనసకట పడసనతకలమమర మమవస

8581 JBV3286275
పపరర: శరకవణణ మమవరస

భరస : బబలకకషష మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-144
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-144
వయససస:31
లస: పప
8597 NDX3291945
పపరర: మసగమక నరరసడర

94-92/391

తసడడ:డ బమచచరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:66
లస: పప

భరస : భమవనవశసర రరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:44
లస: ససస స
8594 NDX0401406
పపరర: పరసడడరసగరరరవప మమవరస

8583 NDX2190817
పపరర: ధన లకడక మమవస

94-92/386

భరస : మమరరత కలమమర మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:44
లస: పప
8591 NDX2854719
పపరర: వనసకట సపభబగఖవత అనశశటట

94-92/388

భరస : రసగననధ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దశరధరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:62
లస: ససస స
8588 AP151010231045
పపరర: మమరరత కలమమర మమవరస

8580 AP151010231270
పపరర: వరయఖ మరరయమల

8578 NDX1813691
పపరర: లకడక కరసత నరహరర

తసడడ:డ వనసకటరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవకలమమర మమవస
ఇసటట ననస:23-6-143
వయససస:37
లస: ససస స
8585 AP151010234009
పపరర: కకకషషకలమమరర మమవరస

94-92/385

భరస : ఆనసదస మరరయమల
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:23-6-142
వయససస:57
లస: పప
8582 NDX0430819
పపరర: ససగరత మమవరస

8577 AP151010234187
పపరర: కకమలమదదవ మరరయమల

8602 JBV3708229
పపరర: రరణమక భతష
స ల

94-92/409

భరస : కకదసడరరమయఖ బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:34
లస: ససస స
94-92/412

8605 AP151010234206
పపరర: వనసకటటశసరమక మమవరస

94-92/413

భరస : రరమమకరరస మమవస
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:77
లస: ససస స
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8606 NDX0411512
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మమవరస

94-92/414

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:32
లస: పప
8609 NDX0411561
పపరర: కకదసడరరమయఖ మమవరస

94-92/417

94-92/420

భరస : చసదడశశఖర బబ గర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:24
లస: ససస స
8615 NDX0080358
పపరర: చడసచసలకడక బబ గర

94-92/423

94-92/426

94-92/429

94-92/432

94-92/435

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప నరరక
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:22
లస: పప

94-92/419

తసడడ:డ లలట జ వనసకటటశసర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ చడసచయఖ బబ గర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:22
లస: ససస స

8613 NDX2269678
పపరర: శవ ననగ ససశల బబ గర

8614 JBV3708237
పపరర: ననగవనసకటమమధవ మమవరస

94-92/421

8616 AP151010234207
పపరర: ఆదడమక మమవరస

8619 NDX0031211
పపరర: చసదడ శశఖర బబ గర

8622 AP151010231088
పపరర: శకనవరసమమకలసదస మమవరస

8625 JBV3708245
పపరర: శకదదవ తగల

8628 NDX2449361
పపరర: కలవర పడసరద తగరర మమడడ

94-92/438

8631 NDX2269538
పపరర: జయలకడక నసతలపత

94-92/424

8617 NDX1816802
పపరర: చడసచస వనసకట ననరరయణ
కలసల బబ గర
తసడడ:డ చడసచయఖ బబ గర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:24
లస: పప

94-92/425

94-92/427

8620 NDX1702233
పపరర: సరసబశవరరవప ఇకలయరరస

94-92/428

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఇకలయరరస
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:38
లస: పప
94-92/430

8634 NDX2420560
పపరర: గగపస నసతలపత
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:24
లస: పప

8623 NDX1811513
పపరర: కకషష శరరష తగల

94-92/431

తసడడ:డ వనసకట రమణ తగల
ఇసటట ననస:23-6-148
వయససస:29
లస: ససస స
94-92/433

8626 AP151010234340
పపరర: సరససత తగల తగల

94-92/434

భరస : వనసకటరమణ తగల
ఇసటట ననస:23-6-148
వయససస:52
లస: ససస స
94-92/436

8629 AP151010231308
పపరర: వనసకటరమణ తగల

94-92/437

తసడడ:డ కకషషమమరరస తగల
ఇసటట ననస:23-6-148
వయససస:56
లస: పప
94-92/439

భరస : కకటటశసర రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:41
లస: ససస స
94-92/441

94-92/422

భరస : శకనవరసమమకలసధస మమవస
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తగరర మమడడ
ఇసటట ననస:23-6-148
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:21
లస: ససస స
8633 NDX2190791
పపరర: దదనవష నరరక

8611 NDX2269595
పపరర: పసడయమసక బబ గర

భరస : ససరఖకకరణ తగల
ఇసటట ననస:23-6-148
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస తగల
ఇసటట ననస:23-6-148
వయససస:72
లస: ససస స
8630 NDX2420586
పపరర: వనసకట లకడక నసతలపత

94-92/418

తసడడ:డ జయసత రరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ తగల
ఇసటట ననస:23-6-148
వయససస:31
లస: ససస స
8627 AP151010234341
పపరర: దమయసత తగల

8610 NDX1627068
పపరర: వర రరఘవ రరవప గడదస

తసడడ:డ చడసచయఖ బబగర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చడసచయఖ బబ గర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:47
లస: పప
8624 NDX1811547
పపరర: అనసష తగల

94-92/416

భరస : జయసతరరమయఖ మమవస
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసచయఖ బబగర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:31
లస: పప
8621 NDX1817412
పపరర: చసదస వరసస దదవ సపరర బబ గర

8608 NDX0401554
పపరర: మమకలసద పరసడడరసగరరరవప
మమవరస
తసడడ:డ రరమమకరరస మమవస
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ దనశరథద బబ గర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చడసచయఖ శశటట బబగర
ఇసటట ననస:23-6-147
వయససస:59
లస: ససస స
8618 NDX0031120
పపరర: దనశరథద బబ గర

94-92/415

తసడడ:డ బడహహకశసర రరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస మమవస
ఇసటట ననస:23-6-146
వయససస:61
లస: పప
8612 NDX2269553
పపరర: శరఖమలమదదవ బబ గర

8607 NDX0411603
పపరర: ససతతష కలమమర బతష
స ల

8632 JBV3708252
పపరర: వనసకట సరహహతఖ నరరక

94-92/440

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప నరరక
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/442

8635 NDX1509928
పపరర: నవతదజ కకరణ నరరక

94-92/443

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప నరరక
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:26
లస: పప
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94-92/444

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప నరరక
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:28
లస: పప
8639 NDX2269546
పపరర: లమవణఖ వరసశశటట

94-92/447

94-92/450

94-92/453

94-92/456

94-92/956

94-92/461

94-92/464

8649 AP151010234264
పపరర: ఆదదలకడక తరరరక

8652 JBV3708310
పపరర: ననగమలలర శసరర బతష
స ల

8655 AP151010234502
పపరర: రమణమక చగమరరపరటట

8658 AP151010231136
పపరర: వనసకటరతతస చగమరరపరటట

94-92/466

8661 NDX1123249
పపరర: వనసకట పదనకవత అతస లలరర

94-92/457

తసడడ:డ బబల కకటటశసర రరవప తషపరకలలల
ఇసటట ననస:23-6-154
వయససస:26
లస: పప

8664 JBV3282068
పపరర: రరమకకషష బతష
స ల
తసడడ:డ రసగరరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-154
వయససస:41
లస: పప

8644 NDX0885707
పపరర: బబబమ నరరసదడ వరసశశటట

94-92/452

8647 JBV3282605
పపరర: గసగరధరరరవప తరరరక

94-92/455

8650 AP151010231252
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తరరరక

94-92/458

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప టటరర రక
ఇసటట ననస:23-6-152
వయససస:67
లస: పప
94-92/459

8653 NDX0402487
పపరర: పదకజ చగమరరపరటట

94-92/460

భరస : గమరరబబబమ చగమరరపత
ఇసటట ననస:23-6-153
వయససస:47
లస: ససస స
94-92/462

8656 NDX2190775
పపరర: మమధవ కళళఖణ చగమరరపరటట

94-92/463

తసడడ:డ గమరరబబబమ చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:23-6-153
వయససస:23
లస: పప
94-92/465

8659 NDX2855336
పపరర: వనసకటటశసర రరవప శశటట పలర

94-92/839

తసడడ:డ బల కకటయఖ
ఇసటట ననస:23-6-153 ,4-11-10
వయససస:68
లస: పప
94-92/467

భరస : కరసతనరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:23-6-154
వయససస:48
లస: ససస స
94-92/469

94-92/449

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప టటరర రక
ఇసటట ననస:23-6-151
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ చగమరరపత
ఇసటట ననస:23-6-153
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకటకకటటశసరరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-154
వయససస:40
లస: ససస స
8663 NDX1124684
పపరర: వనసకట శవ ఫణణసదడ తషపరకలల

94-92/454

భరస : వనసకటరతతస చగమరరపత
ఇసటట ననస:23-6-153
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతతస చగమరరపత
ఇసటట ననస:23-6-153
వయససస:50
లస: పప
8660 JBV3708302
పపరర: సతఖవత బతష
స ల

8646 JBV3286358
పపరర: ననగపసడయ తషమకల

8641 NDX1325000
పపరర: లకకక పడసననత వరసశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరసశశటట
ఇసటట ననస:23-6-150
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమకషష బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-153
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబసయరరరవప చలర
ఇసటట ననస:23-6-153
వయససస:50
లస: ససస స
8657 JBV3282183
పపరర: గమరరబబబమ చగమరరపరటట

94-92/451

భరస : వనసకటటశసరరరవప టటరర రక
ఇసటట ననస:23-6-152
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరవప తరరరక
ఇసటట ననస:23-6-152
వయససస:32
లస: ససస స
8654 JBV3708328
పపరర: పదక కలమమరర చలమర

8643 AP151010234500
పపరర: ననగలకడక వరసశశటట

94-92/446

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరసశశటట
ఇసటట ననస:23-6-150
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమరళధర తషమలర
ఇసటట ననస:23-6-151
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసరసబశవరరవప తషమలర
ఇసటట ననస:23-6-151
వయససస:41
లస: పప
8651 NDX3282134
పపరర: భబగఖ లకడక తరరరక

94-92/448

భరస : శకనవసరరవప వరసశశటట
ఇసటట ననస:23-6-150
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వరసశశటట
ఇసటట ననస:23-6-150
వయససస:45
లస: పప
8648 JBV3282399
పపరర: మమరళదర తషమకల

8640 NDX1865296
పపరర: సరయ లకడక వవరస శశటట

8638 AP151010231020
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప నరరక

తసడడ:డ రరఘవయఖ నరరక
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బబబమ వవరసశశటట
ఇసటట ననస:23-6-150
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబమ వరసశశటట
ఇసటట ననస:23-6-150
వయససస:42
లస: ససస స
8645 AP151010231046
పపరర: ససరరష బబబమ వరసశశటట

94-92/445

తసడడ:డ వనసకటటససరరర నసతలపత
ఇసటట ననస:23-6-149
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బబబమ వరసశశటట
ఇసటట ననస:23-6-150
వయససస:23
లస: ససస స
8642 AP151010234498
పపరర: ననగలకడక వరసశశటట

8637 NDX2269660
పపరర: కకటటశసర రరవప నసతలపత

8662 AP151010234323
పపరర: లలతమక బతష
స ల

94-92/468

భరస : రసగరరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-154
వయససస:74
లస: ససస స
94-92/470

8665 JBV3282332
పపరర: వనసకటకకటటశసరరరవప బతష
స ల

94-92/471

తసడడ:డ రసగరరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-154
వయససస:44
లస: పప
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8666 NDX2709871
పపరర: వనసకట వసశ కకషష బటటట ల

94-92/740

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:23-06-154
వయససస:21
లస: పప
8669 AP151010234419
పపరర: వజయలకడక బతష
స ల

94-92/472

8670 AP151010234322
పపరర: వనసకరయమక బతష
స ల

94-92/475

8673 AP151010231328
పపరర: శవకలమమర బతష
స ల
తసడడ:డ నరసససహరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-155
వయససస:44
లస: పప

8675 NDX2752756
పపరర: పదనకవత యయమనవన

8676 NDX1730929
పపరర: వజయలకడక మమసదడ

94-61/1153

భరస : కకషష యయమనవన
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ యయమనవన
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:47
లస: పప
8681 NDX2781474
పపరర: పదనకవత యయమనవన

94-92/840

94-74/869

94-92/486

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:55
లస: పప

94-92/479

8685 NDX1525452
పపరర: సరయ తదజశస దనసరర

8688 NDX1781997
పపరర: ఉమ మహహశసరర మలలర స

94-92/489

8691 NDX1781823
పపరర: రవ బబబమ మలలర స

94-92/482

8694 NDX2691798
పపరర: భబరర వ దనసరర
తసడడ:డ వనసకట దనసస దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:19
లస: పప

8674 AP151010231326
పపరర: నరసససహరరవప బతష
స ల

94-92/477

8677 AP151010231038
పపరర: శరసతకలమమర మమసడద

94-92/480

8680 AP151010231077
పపరర: ససతనరరమయఖ మమసడద

94-92/483

తసడడ:డ వనసకయఖ మమసడద
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:80
లస: పప
94-92/841

8683 NDX2855070
పపరర: నకకత యయమనవన

94-92/842

తసడడ:డ కకషష యయమనవన
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:18
లస: ససస స
94-92/484

8686 NDX1380815
పపరర: శశగలజ రరడడ భవనస

94-92/485

భరస : వనసకట శవ ననగరరరడడ భవనస
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:30
లస: ససస స
94-92/487

8689 NDX1987934
పపరర: వజయ నరకల రరగస

94-92/488

భరస : శకనవరస రరవప రరగస
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:49
లస: ససస స
94-92/491

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలలర స
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:51
లస: పప
94-92/493

94-92/474

తసడడ:డ శతనరరమయఖ మమసడద
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవ బబబమ మలలర స
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట దనసస దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:19
లస: పప
8693 AP151010231084
పపరర: వనసకటదనసస దనసరర

8682 NDX2855096
పపరర: పదనకవత యయమనవన

8671 NDX2131456
పపరర: కకషష చడచతనఖ బతష
స ల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:23-6-155
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట దనసస దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటదనసస దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:45
లస: ససస స
8690 NDX2492908
పపరర: భబరర వ దనసరర

94-92/476

భరస : కకషష యయమనవన
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకపప పలల
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:49
లస: పప
8687 AP151010234276
పపరర: రమకదదవ దనసరర

8679 NDX1730762
పపరర: రమమశ చసదడ మమసదడ

94-61/1152

తసడడ:డ వనసకటకకటటశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:23-6-155
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమసదడ
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషష యయమనవన
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:43
లస: ససస స
8684 NDX3017282
పపరర: రరమకకషష కకపప పలల

94-92/473

భరస : శరసత కలమమర మమసదడ
ఇసటట ననస:23-6-156
వయససస:43
లస: ససస స
94-92/481

8668 NDX2768257
పపరర: సరహహతఖ బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-6-155
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-155
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటటశసర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:23-6-155
వయససస:26
లస: పప

8678 NDX0511824
పపరర: కకషష యయమనవన

94-92/741

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:23-06-154
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటకకటటశసరరరవప బతషలమ
ఇసటట ననస:23-6-155
వయససస:41
లస: ససస స
8672 NDX1758749
పపరర: వనసకట శవ ఫణణసదడ తషపరకలల

8667 NDX2716371
పపరర: సరయ కకషష బతషల

8692 NDX1987926
పపరర: శకనవరస రరవప రరగస

94-92/492

తసడడ:డ వనసకట రతతస రరగస
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:53
లస: పప
94-92/753

8695 NDX3034832
పపరర: రగజ రమణణ కకపప పలల

94-92/843

భరస : రరమకకషష కకపప పలల
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:39
లస: ససస స

Page 294 of 353

8696 NDX2948982
పపరర: ననగ ససనల కకపప పలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-92/844

తసడడ:డ రరమ కకషష కకపప పలల
ఇసటట ననస:23-6-157
వయససస:21
లస: పప
8699 NDX1259811
పపరర: శకదదవ పపచడడ

94-92/496

94-92/499

94-85/322

94-85/325

94-85/328

8706 NDX2358414
పపరర: వనసకటటససరరర పపఖకకట

8709 NDX0953018
పపరర: లకకకపడసనత శవరరతడ

8712 NDX2124717
పపరర: కకటటశసరమక శవరరతడ

94-85/331

8715 NDX1998808
పపరర: శకనవరస రరవప శవరరతడ

94-85/323

8718 NDX2058775
పపరర: శరసత బబచరవ

8704 NDX0270686
పపరర: కకషషవవణణ� శవరరతడ�

94-85/326

8710 NDX1998790
పపరర: పదక శవరరతడ

94-85/329

94-85/327

8713 NDX1620856
పపరర: రమమశ శవరరతడ

94-85/330

తసడడ:డ శకనవరసర రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:26
లస: పప
94-85/332

8716 JBV3708351
పపరర: రరమలసగమక శవరరతడ

94-92/501

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:52
లస: ససస స
94-85/334

8719 NDX1011121
పపరర: రమమదదవ శశఖరతష
స ల

94-85/336
8720 NDX0821777
పపరర: వనసకట రమణ లకడక కలమమరర
బతష
స ల
భరస : సప మమశసర రరవప brundavanam
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:57
లస: ససస స

8721 AP151010216745
పపరర: చన సరమమమజఖస బకసదనవనస
భరస : రరధనకకషషమమరరస brundavaram
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:67
లస: ససస స

8723 NDX2058783
పపరర: దదవలమల బబచరవ

94-85/340 8725 NDX1205137
8724 NDX1998782
పపరర: వనసకట మహన చసదస చససచస
పపరర: లకడకననగవనసకట నవన

తసడడ:డ రరమమరరవప చససచస
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:28
లస: పప

94-85/324

భరస : శకనవరస రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరలలరరస బబచరవ
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ లమల బబచరవ
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:25
లస: పప

94-85/321

8707 NDX2358364
పపరర: ససజవ వరక కరమరరజ

తసడడ:డ రరమమరరవప చససచస
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:24
లస: ససస స

94-85/339

94-92/498

తసడడ:డ ససజవయఖ కరమరరజ
ఇసటట ననస:23-6-159 MAIN ROAD
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:48
లస: పప
94-85/333

8701 NDX1163278
పపరర: శకరరమ మమరరస అచసఖతనత

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� sivarathri
ఇసటట ననస:23-6-159
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ sivarathri
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:36
లస: పప
8717 NDX1998915
పపరర: భబవన చససచస

94-92/500

తసడడ:డ వరయఖ sivarathri
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస శవరరసప
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:59
లస: ససస స
8714 NDX1205038
పపరర: పడదదప శవరరతడ

8703 NDX1163286
పపరర: భబసయర రరవప అచసఖతనత

94-92/495

తసడడ:డ భబసయర రరవప అచదతషనత
ఇసటట ననస:23-6-158
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస పపఖకకట
ఇసటట ననస:23-6-159
వయససస:76
లస: పప

భరస : పడదదప శవరరతడ
ఇసటట ననస:23-6-160
వయససస:27
లస: ససస స
8711 NDX1620807
పపరర: వరయఖ శవరరసప

94-92/497

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:23-6-158
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ� sivarathri
ఇసటట ననస:23-6-159
వయససస:45
లస: పప
8708 NDX2074847
పపరర: వరరరన శవరరతడ

8700 NDX1163732
పపరర: ఊషరదదవ అఛసఖతనత

8698 NDX0041657
పపరర: లకడక పరసజజఖత రరగమలగడడ

భరస : ఆమసస
ఇసటట ననస:23-6-158
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : భబసయర రరవప
ఇసటట ననస:23-6-158
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:23-6-158
వయససస:50
లస: పప
8705 JBV2384691
పపరర: కకటటశసరరరవప శవరరతడ � �

94-92/494

భరస : శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:23-6-158
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరసతన రరజ
ఇసటట ననస:23-6-158
వయససస:49
లస: ససస స
8702 NDX0039883
పపరర: ఆమసస రరగమలగడడ

8697 NDX1163724
పపరర: మమధవ అఛసఖతనత

94-85/335

భరస : రరమకకషష bathula
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:49
లస: ససస స
94-85/337

8722 NDX1620740
పపరర: సరసబబడజఖస తణమకల

94-85/338

భరస : బబలకకటయఖ తణమకల
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:74
లస: ససస స
94-85/341

తసడడ:డ బతష
స ల సప మమశసరరరవప bathula
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:30
లస: పప
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పపరర: కరలలరస బబచరవ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-85/342

తసడడ:డ చతషడజ బబచరవ
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:28
లస: పప
8729 AP151010213751
పపరర: రరధనకకషషమమరరస బకసదనవనస

94-85/345

8727 JBV2384667
పపరర: రరజరష బకసదనవనస�

94-85/343

8728 NDX0540443
పపరర: సప మమశసర రరవప బతష
స ల�

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస� brundavanam
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప� bathula
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:56
లస: పప

8730 NDX0270819
పపరర: మసజల� మమవరస�

8731 AP151010216619
పపరర: జగదదశసరర మమవరస

94-85/346

తసడడ:డ ననరరయణనచనరరఖలల brundavanam
ఇసటట ననస:23-6-161
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవపడసరద� muvva
ఇసటట ననస:23-6-162
వయససస:41
లస: ససస స

8732 NDX0270868
పపరర: శవ బమలలర మక� మమసరస�

94-85/349 8734 NDX0262568
8733 JBV1321645
పపరర: సతఖననతరరయణ మమవరస � �
పపరర: శవ పడసరద మమవరస�

94-85/348

భరస : చనత నరసససహరరవప� messa
ఇసటట ననస:23-6-162
వయససస:63
లస: ససస స
8735 JBV1322205
పపరర: జజసఫ మమలలగమరర � �
తసడడ:డ దదవదనస� muluguri
ఇసటట ననస:23-6-162
వయససస:55
లస: పప
8738 NDX2267359
పపరర: ససరరఖ లకడక బమరగడడ

94-85/354

భరస : మమరయసడదయమలల బమరగడడ
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:32
లస: ససస స
8741 NDX1335645
పపరర: మమధవ కరళహససస
భరస : కకషష వనళరల kalahasti
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:39
లస: ససస స
8744 JBV2390292
పపరర: వజయమక� బలమర�
భరస : ససగరతరరవప� billa
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:63
లస: ససస స
8747 NDX1335637
పపరర: శవ కలమమర యకమ

94-85/363

94-85/366

తసడడ:డ యజడఏల � billa
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ మమరయసడదయమలల బమరగడడ
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:27
లస: ససస స

8739 NDX0570077
పపరర: ససరఖలకడక� బబ రరగడడ �

8740 NDX1399899
పపరర: ససభదడ కరళహససస

94-85/355

8742 JBV2390276
పపరర: పదకజ� బలమర�

8745 NDX2267243
పపరర: వసశధర బమరగడడ

8748 NDX1399923
పపరర: మణణ కలమమర యకమ

8751 NDX2267235
పపరర: మమరయసడదయమలల బమరగడడ

8754 NDX3184702
పపరర: దసరర పడసరద మమవస

94-85/358

94-85/356

8743 NDX1335595
పపరర: కరమమశసరర యకమ

94-85/359

భరస : సతఖననరరయణ masunuri
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:49
లస: ససస స
94-85/361

8746 NDX2108471
పపరర: ససవపడసరద యకమ

94-85/362

తసడడ:డ మమరళ యకమ
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:29
లస: పప
94-85/364

8749 JBV2384576
పపరర: మమణణకఖ రరవప బలర � �

94-85/365

తసడడ:డ ససగరతరరవప � billa
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:39
లస: పప
94-85/367

8752 NDX0597948
పపరర: మమరయసడదయమలల బమరగడడ

94-85/368

తసడడ:డ పపద వనసకటటశసరరర borugadda
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:55
లస: పప
94-85/1331

Deleted

భసధసవప: ససమత మమవస
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:44
లస: పప

94-85/353

భరస : కకరణ కలమమర kalahasti
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర బమరగడడ
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:47
లస: పప
94-85/369

8737 NDX2267367
పపరర: వనసకట ధనలకడక బమరగడడ

భరస : మణణ కలమమర యకమ kalahasti
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ yakama
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససగరతరరవప � billa
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:46
లస: పప
8753 JBV2384543
పపరర: ససగరతరరవప బలర � �

94-85/352

తసడడ:డ మమరయసడదయమలల బమరగడడ
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ yakama
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:31
లస: పప
8750 JBV2384709
పపరర: అరరరనరరవప బలర � �

8736 NDX1335603
పపరర: లకకక హరరక కరళహససస

భరస : అరరరనరరవప� billa
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:40
లస: ససస స
94-85/360

94-85/350

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� muvva
ఇసటట ననస:23-6-162
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమరయసడదయమలల� borugadda
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:35
లస: ససస స
94-85/357

94-85/347

భరస : సరసబశవరరవప muvva
ఇసటట ననస:23-6-162
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � muvva
ఇసటట ననస:23-6-162
వయససస:36
లస: పప
94-85/351

94-85/344

8755 NDX2435964
పపరర: ససధనరరణణ గమజర

94-92/502

భరస : రవ కలమమర గమజర
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: దసరర పడసరద మమవస
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94-92/845

భసధసవప: ససమత మమవస
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:44
లస: పప
8759 NDX3263878
పపరర: శవ రరమ కకషష మమవస

94-92/949

94-85/372

94-92/503

94-92/506

94-92/754

94-92/510

భరస : ససభబష
ఇసటట ననస:23-6-168
వయససస:46
లస: ససస స

8769 JBV3707536
పపరర: వనసకటటశసర రరవప� కరరసరన�

8772 NDX3026473
పపరర: ఇసదస శక బడడడ గస

8775 NDX1411446
పపరర: కరమమశసరర యకమ

94-92/513

8778 NDX2984599
పపరర: రమ రరడడడ బడడడ గస

94-92/507

8781 NDX2511939
పపరర: ససతనరరవమక కరళహససస

94-85/1332

94-92/511

8784 NDX1342229
పపరర: శకదదవ కరళహససస
భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:23-6-168
వయససస:47
లస: ససస స

94-85/374

8767 AP151010234339
పపరర: ససబమబలల శవరరతడ�

94-92/505

94-92/508
8770 JBV1430107
పపరర: పపరష చసదడరరవప పససపపలలటట� �

8773 NDX1123314
పపరర: పదక ససశల అనతస

94-92/509

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:23-6-166
వయససస:40
లస: ససస స
8776 NDX1411438
పపరర: ససవర కలమమర యకమ

94-92/512

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యకమ
ఇసటట ననస:23-6-166
వయససస:31
లస: పప
94-92/848

8779 NDX2991933
పపరర: ఇసదస శక బడడడ గస

94-92/849

తసడడ:డ రమ రరడడడ బడడడ గస
ఇసటట ననస:23-6-166, Ward No.-4
వయససస:19
లస: ససస స
94-80/778

భరస : రమణయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:23-6-168
వయససస:64
లస: ససస స
94-92/515

8764 JBV1321678
పపరర: శవపడసరదస పపదథట

తసడడ:డ వనసకటసరసమ� �
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరడడడ బడడడ గస
ఇసటట ననస:23-6--166
వయససస:45
లస: పప
94-92/850

94-85/371

భరస : కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ యకమ
ఇసటట ననస:23-6-166
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రవకకరణ రరడడడ
ఇసటట ననస:23-6-167
వయససస:26
లస: ససస స
8783 AP151010234084
పపరర: మసగమక మసడగరరర

94-92/504

Deleted

తసడడ:డ సరసబయఖ యకమ
ఇసటట ననస:23-6-166
వయససస:54
లస: పప
8780 NDX3005840
పపరర: ససజజత గమసటట

8766 AP151010234333
పపరర: కకషషకలమమరర కరరసరన�

8761 AP151010216815
పపరర: మహలకడక పపదథట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర puthota
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రమ రరడడడ బడడడ గస
ఇసటట ననస:23-6-166
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ బడడడ గస
ఇసటట ననస:23-6-166
వయససస:45
లస: ససస స
8777 NDX1411404
పపరర: సతఖననరరయణ యకమ

94-85/373

తసడడ:డ వససత రరవప�
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:75
లస: పప
8774 NDX2078062
పపరర: వజయ లకడక బడడడగస

8763 JBV2384279
పపరర: శకనవరసలసగస పపదథట � �

94-92/847

భరస : వనసకటటశసరరర puthota
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతతస
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:79
లస: ససస స
8771 NDX2702520
పపరర: వనసకటటశసరరర పపకరట

94-85/370

తసడడ:డ సతఖననతరరయణ � puthota
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:27
లస: ససస స
8768 JBV3708369
పపరర: సరసబబడజఖస కరరసరన

8760 NDX1011097
పపరర: లలతకలమమరర పపదథట

8758 NDX3215431
పపరర: రరజరశ బబబమ మమవస

తసడడ:డ దసరర పడసరద మమవస
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవపడసరద puthota
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపడథత
ఇసటట ననస:23-6-165
వయససస:33
లస: పప
8765 NDX1730655
పపరర: రరణణ కరరసరన

94-92/846

భరస : దసరర పడసరద మమవస
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద మమవస
ఇసటట ననస:23-6-163
వయససస:20
లస: పప
8762 NDX1045749
పపరర: రరజరశ లసగస పపడథత

8757 NDX3206406
పపరర: ససమత మమవస

8782 NDX1342211
పపరర: ఉమమ మహహశసరర కరళహససస

94-92/514

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:23-6-168
వయససస:28
లస: ససస స
94-92/516

8785 AP151010231215
పపరర: ససరరష కరళహససస

94-92/517

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:23-6-168
వయససస:48
లస: పప
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94-92/518

భరస : కకసడలల పరలలస
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:20
లస: ససస స
8789 AP151010234087
పపరర: ససశల మసదగరరర

94-92/521

94-92/524

94-85/375

94-92/529

94-92/532

94-92/535

94-92/538

తసడడ:డ సప మయఖ లలట కలసచనల
ఇసటట ననస:23-6-177
వయససస:39
లస: పప

8799 NDX1932343
పపరర: ఆనసద రరవప గమమకడడ

8802 NDX0402081
పపరర: వజయదసరర పరగగలల�

8805 NDX1987942
పపరర: కలమరరశ రరజ

8808 NDX0068759
పపరర: రరమమరరవప� వ�

94-92/541

8811 NDX1411735
పపరర: కకకషషవవణణ కలసచనల

94-92/530

8814 JBV3286556
పపరర: శకదదవ మరరయమల �
భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:38
లస: ససస స

8794 JBV1430305
పపరర: శవననగరశసరరరవప మసడగరరర

94-92/526

8797 NDX1123330
పపరర: ఆనసద కలమమరర గమమకడడ

94-92/528

8800 NDX1813782
పపరర: ననగ పసడయమసక బలల
ర రర

94-92/531

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలల
ర రర
ఇసటట ననస:23-6-174
వయససస:25
లస: ససస స
94-92/533

8803 NDX0401984
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పరగగలల�

94-92/534

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-174
వయససస:34
లస: పప
94-92/536

8806 NDX1987959
పపరర: హహమ శశఖర రరడడ బబ దదరరడడడ

94-92/537

తసడడ:డ దనమదర రరవప రరడడ బబ దదరరడడడ
ఇసటట ననస:23-6-176
వయససస:30
లస: పప
94-92/539

8809 NDX0985010
పపరర: శకధర గణపవరపప

94-92/540

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:23-6-176
వయససస:37
లస: పప
94-92/542

భరస : శకనస కలసచనల
ఇసటట ననస:23-6-177
వయససస:34
లస: ససస స
94-92/544

94-92/523

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:23-6-172
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:23-6-176
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషష కలసచనల
ఇసటట ననస:23-6-177
వయససస:33
లస: ససస స
8813 NDX1411750
పపరర: కకషష కలసచనల

94-92/527

తసడడ:డ రరజ రరజ
ఇసటట ననస:23-6-176
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల వరరకలటట
ఇసటట ననస:23-6-176
వయససస:35
లస: పప
8810 NDX1411867
పపరర: శక లకడక కలసచనల

8796 JBV3708443
పపరర: దనడకకవలర గమమకడడ

8791 NDX2492916
పపరర: కకసడలల పరలలస

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:65
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-174
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-6-174
వయససస:61
లస: పప
8807 NDX1730705
పపరర: లకకణ వరరకలటట

94-92/525

తసడడ:డ జకకయఖ గమమకడడ
ఇసటట ననస:23-6-172
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-174
వయససస:32
లస: ససస స
8804 NDX0934455
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప పరగగలల

8793 JBV1433663
పపరర: ససదనకర మసడగరరర

94-92/520

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:23-6-172
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:23-6-172
వయససస:52
లస: ససస స
8801 NDX0402115
పపరర: మమనస పరగగలల�

94-92/522

తసడడ:డ శవననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:23-6-171
వయససస:69
లస: పప
8798 NDX1123363
పపరర: జయపడద గమమకడడ

8790 NDX2492924
పపరర: కకషటమక పరలలస

8788 AP151010234086
పపరర: శవకలమమరర మసదగరరర

భరస : శవననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:36
లస: పప
8795 NDX1834317
పపరర: ససబబబరరవప కకలర పర

94-92/519

భరస : రవసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చడనతకరశవరరవప
ఇసటట ననస:23-6-169
వయససస:61
లస: ససస స
8792 JBV3282464
పపరర: శరతషయమమర మసడగరరర

8787 JBV3286010
పపరర: పడశరసత మసదగరరర

8812 NDX1411719
పపరర: శకనస కలసచనల

94-92/543

తసడడ:డ సప మయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:23-6-177
వయససస:39
లస: పప
94-92/545

8815 JBV3286382
పపరర: ననగమణణ మరరయమల�

94-92/546

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:50
లస: ససస స
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8816 JBV3286374
పపరర: సరమమమజఖస మరరయమల�

94-92/547

భరస : ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:72
లస: ససస స
8819 NDX1124726
పపరర: రవసదడ మరరయమల

94-92/550

94-92/553

94-92/556

94-92/559

94-92/562

94-92/564

94-92/565

తసడడ:డ ØÞ×è×Ûఆన షపక
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:32
లస: ససస స

8829 JBV3708450
పపరర: మహలకడక మసదగరరర�

8832 NDX1411628
పపరర: శకనవరస రరవప మసదగరరర

8835 NDX3060654
పపరర: గగససయ షపక

8838 NDX1730721
పపరర: కకరమమయయ మచడరర

94-92/568

8841 NDX1730671
పపరర: వనసకటటససర రరవప మచడరర

94-92/560

8844 NDX3105442
పపరర: జజనబ షపక
తసడడ:డ హహసససఆన షపక
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:32
లస: ససస స

8824 NDX2395507
పపరర: అశసన రరవపల

94-92/555

8827 NDX2420552
పపరర: పరరసత మసదగరరర

94-92/558

8830 NDX0402669
పపరర: ససబబమక మసదగరరర�

94-92/561

భరస : గరలయఖ�
ఇసటట ననస:23-6-181
వయససస:96
లస: ససస స
94-92/563

8833 NDX2392116
పపరర: ఆదదయఖ మమమళరపలర

94-65/774

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-6-181/1
వయససస:46
లస: పప
94-59/1089

8836 NDX3025905
పపరర: మనశర షపక

94-85/1333

తలర : జజనబ షపక
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:21
లస: ససస స
94-92/566

8839 JBV3708476
పపరర: ననగలకడకన కకసడవటట�

94-92/567

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:67
లస: ససస స
94-92/569

తసడడ:డ రరమ రరవప మచడరర
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:40
లస: పప
94-92/851

94-92/552

భరస : ననగరరజ మసదగరరర
ఇసటట ననస:23-6-181
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప మచడరర
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:37
లస: పప
8843 NDX3013968
పపరర: జజనబ షపక

94-92/557

తలర : జజనబ షపక
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:32
లస: ససస స
8840 JBV3282449
పపరర: ననగరరజ కకసడవటట� �

8826 NDX1411610
పపరర: సరయ భబరర వ మసదగరరర

8821 JBV3282548
పపరర: ససబబబరరవప మరరఖల� �

తసడడ:డ బమచచ బబబమ రరవపల
ఇసటట ననస:23-6-179
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:23-6-181
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:23-6-181/1
వయససస:39
లస: ససస స
8837 JBV3708484
పపరర: లలమవత కకసడన వటట�

94-92/554

భరస : భమశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-181
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ భమసశసకరయఖ
ఇసటట ననస:23-6-181
వయససస:42
లస: పప
8834 NDX2395622
పపరర: గసగ మమమళరపలర

8823 NDX2395572
పపరర: భరణణ రరవపల

94-92/549

తసడడ:డ ననగభమషణస� �
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదగరరర
ఇసటట ననస:23-6-181
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-181
వయససస:39
లస: ససస స
8831 AP151010231242
పపరర: ననగరరజ మసడగరరర

94-92/551

తసడడ:డ బమచచ బబబమ రరవపల
ఇసటట ననస:23-6-179
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరవపల
ఇసటట ననస:23-6-179
వయససస:58
లస: పప
8828 JBV3708468
పపరర: పదనకవత మసదగరరర�

8820 AP151010231297
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయమల

8818 NDX1124718
పపరర: నరరసదడ మరరయమల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బమచచ బబబమ రరవపల
ఇసటట ననస:23-6-179
వయససస:24
లస: ససస స
8825 NDX2395473
పపరర: బమచచ బబబమ రరవపల

94-92/548

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-6-178
వయససస:30
లస: పప
8822 NDX2395499
పపరర: చసదదక
డ రరవపల

8817 NDX1124601
పపరర: వజయయసదడ మరరయమల

8842 AP151010231139
పపరర: శవయఖ కకసడవటట

94-92/570

తసడడ:డ కరమయఖ
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:72
లస: పప
94-92/852

8845 NDX3013927
పపరర: ససరరజల షపక

94-92/853

తసడడ:డ ఖజజవల ఖజజవల
ఇసటట ననస:23-6-183
వయససస:30
లస: పప
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పపరర: కలససమ కసచదటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-92/571

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:23-6-184
వయససస:27
లస: ససస స
8849 AP151010234197
పపరర: పరరసతమక కసచదటట

94-92/574

94-92/577

94-92/579

94-92/756

94-92/584

94-92/587

94-92/590

తసడడ:డ రరమకహన
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:33
లస: పప
8870 AP151010231500
పపరర: రగశయఖ కనపరరస

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-6-188
వయససస:32
లస: పప

94-92/580

8859 NDX1730739
పపరర: పడభబవత పపరస

8862 NDX1865114
పపరర: కలమఖణణ దనసరర

94-92/593

94-92/582

94-92/585

94-92/588

8868 NDX1627480
పపరర: గమరరవర రరడడడ కలసదసరర

94-92/591

8874 JBV3707619
పపరర: రరజరష జసగస
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-6-188
వయససస:35
లస: పప

94-92/578

8857 NDX0712828
పపరర: కరశననథ పసనపరల�

94-92/581

8860 NDX1123272
పపరర: ననగ రమణణ కనపరరస

94-92/583

8863 NDX0402024
పపరర: రరజరశసరర రగహహణణ కనపరరస

94-92/586

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:53
లస: ససస స
8866 NDX1259860
పపరర: బతస న రగహహత మహహర

94-92/589

తసడడ:డ రరమ మహన
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:26
లస: పప
8869 NDX1864850
పపరర: ననగరశసర రరవప దనసరర

94-92/592

తసడడ:డ కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:52
లస: పప
94-100/908

తసడడ:డ నగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:18
లస: ససస స
94-92/595

8854 NDX1627555
పపరర: శక పపజత మదడదల

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:27
లస: ససస స

8865 NDX1124676
పపరర: వనసకట ననగ సరయ కలమమర
కనపరరస
తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:26
లస: పప

8871 NDX2574622
పపరర: నశథన దనసరర

94-92/576

తసడడ:డ చసదడ�
ఇసటట ననస:23-6-185
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:56
లస: పప
8873 NDX0434944
పపరర: కకరణ కలమమర జసగస

8856 NDX1627571
పపరర: హరరవరరనపనభమ మదడదల

8851 AP151010231312
పపరర: శకనవరసరరవప కరసచదటట

తసడడ:డ ససరరష బబబమ మదడదల
ఇసటట ననస:23-6-185
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమకహన బతస న
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:56
లస: ససస స
8867 NDX0985093
పపరర: రరకరష మమహర బతస న

94-92/755

తసడడ:డ చడననత రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గమరవర రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:23-6-187
వయససస:32
లస: ససస స
8864 NDX0977793
పపరర: ఉషరశక తలర స

8853 NDX2692366
పపరర: జజహతవ కసచదటట

94-92/573

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-6-184
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బబబమ మదడదల
ఇసటట ననస:23-6-185
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:23-6-186
వయససస:31
లస: పప
8861 NDX1627506
పపరర: భవఖ కలసదసరర

94-92/575

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:23-6-184
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబమ
ఇసటట ననస:23-6-185
వయససస:50
లస: ససస స
8858 NDX2702470
పపరర: శవ ననగ సరయననథ పప లశశటట

8850 NDX1342278
పపరర: సరయ వననద కసచదటట

8848 AP151010234465
పపరర: వరరరఘవమక కసచదటట�

భరస : లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:23-6-184
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:23-6-184
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-184
వయససస:50
లస: పప
8855 JBV1434802
పపరర: శవరరజకలమమరర మదడదల

94-92/572

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:23-6 -184
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-6-184
వయససస:82
లస: ససస స
8852 AP151010231459
పపరర: లకకకననరరయణ కసబబటట�

8847 NDX1123389
పపరర: శవకలమమరర కసచదటట

8872 JBV3286093
పపరర: పడమల జసగస

94-92/594

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-6-188
వయససస:58
లస: ససస స
94-92/596

8875 JBV3282084
పపరర: నరసససహరరవప జసగస

94-92/597

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:23-6-188
వయససస:60
లస: పప
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పపరర: వరరకజ అనతస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-44
94-92/598

తసడడ:డ పసననతరరవప
ఇసటట ననస:23-6-189
వయససస:36
లస: పప
8879 NDX2997500
పపరర: పరరసత దదవ దనసరర

94-92/854

94-92/603

94-92/606

94-92/609

94-92/855

94-92/614

94-92/617

భరస : లకడక శవరరస కరశస శశటట
ఇసటట ననస:23-7
వయససస:29
లస: ససస స

8889 NDX2269611
పపరర: వవణమ గగపరల సససదనడజ

8892 NDX1259845
పపరర: కరతనఖయన మమవస

8895 JBV3708583
పపరర: భబరతదదవ మమవరస

8898 JBV1430321
పపరర: బమచచరరమ కపరరర మమవరస

94-92/620

8901 AP151010231310
పపరర: సరసబశవరరవప మమవరస

94-92/610

8904 NDX0931055
పపరర: గరరర పరటట రజన�
భరస : సతష� garlapati
ఇసటట ననస:23-7
వయససస:32
లస: ససస స

8884 JBV3286283
పపరర: మసగర మమవరస

94-92/605

8887 NDX0238527
పపరర: వససత ససడడరరజ

94-92/608

8890 NDX0238501
పపరర: వర రరఘవయఖ ససడనడజ

94-92/611

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:23-6-195
వయససస:47
లస: పప
94-92/612

8893 NDX0977850
పపరర: ననయమడడ భవరన

94-92/613

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:41
లస: ససస స
94-92/615

8896 NDX1163740
పపరర: వవసకరయమక అనతస

94-92/616

భరస : ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:58
లస: ససస స
94-92/618

8899 JBV1431246
పపరర: సదనశవబమచచరరస మమవరస

94-92/619

తసడడ:డ యస వ వ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:38
లస: పప
94-92/621

తసడడ:డ శవననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:53
లస: పప
94-85/376

94-92/602

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:23-6-195
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:46
లస: పప
8903 NDX2512226
పపరర: ననగ చసదడ భబరర వ కరశసశశటట

94-92/607

భరస : యమ.యస.వ.పడసరద
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:62
లస: ససస స
8900 NDX0984799
పపరర: ససరరష ననయమడడ

8886 NDX0513408
పపరర: శసకరరరవప మమవస

8881 AP151010234294
పపరర: మహహశసరర గసటబ�

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:23-6-194
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బమచచరరస మమవస
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:47
లస: ససస స
8897 AP151010234212
పపరర: ననగమణణ మమవరస�

94-92/604

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ సససదనడజ
ఇసటట ననస:23-6-195
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప పపల
ఇసటట ననస:23-6-195
వయససస:70
లస: పప
8894 AP151010234335
పపరర: పదకకలమమరర మమవరస

8883 AP151010231268
పపరర: వనసకటటశసరరరవప గసటబ

94-92/600

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:23-6-192
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:23-6-194
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:23-6-195
వయససస:56
లస: ససస స
8891 NDX2858306
పపరర: గగపరల రరవప పపల

94-92/601

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:23-6-192
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:23-6-194
వయససస:33
లస: పప
8888 NDX0510248
పపరర: శవకలమమరర మలలర ల

8880 JBV3708567
పపరర: లకడక కలమమరర పరసతనవన

8878 NDX2269629
పపరర: ననగశ�వవతన తనడడపరరరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:23-6-190
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-6-191
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:23-6-192
వయససస:29
లస: పప
8885 JBV3707650
పపరర: ససబబరరమయఖ మమవరస

94-92/599

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:23-6-189
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకతస యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:23-6-190
వయససస:26
లస: ససస స
8882 JBV3707643
పపరర: శరసత ససరరప గసటబ

8877 AP151010231167
పపరర: పసననతరరవప అనతస

8902 AP151010231143
పపరర: శవవనసకటవరపడసరద మమవరస

94-92/622

తసడడ:డ బమచచరరమయఖ
ఇసటట ననస:23-6-196
వయససస:61
లస: పప
94-85/377

8905 AP151010216825
పపరర: మలర శసరర గరరర పరటట

94-85/378

భరస : వనసకటబడవప garlapati
ఇసటట ననస:23-7
వయససస:54
లస: ససస స
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8906 NDX2358372
పపరర: లకడక శవరరస కరససశశటట

94-85/379

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప కరససశశటట
ఇసటట ననస:23-7
వయససస:37
లస: పప
8909 NDX2530087
పపరర: ననగ చసదడ భబరర వ కర ససశశటట

94-85/383

94-85/386

94-85/389

94-85/391

94-92/791

94-85/395

94-85/398

భరస : వనసకటటశసరరర కలమర
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:72
లస: ససస స

8919 NDX1931493
పపరర: నరరశ కలమమర సతడస నబబ యన

8922 NDX0540898
పపరర: పదనకవత ససరర�

8925 AP151010216061
పపరర: వజయలకడక ఇసటటరర

8928 NDX1997966
పపరర: హరరరత కరళళ

94-85/401

8931 JBV1322700
పపరర: రరజఖలకకకదదవ� కలమర�
భరస : వనదకటరరవప� kalla
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:47
లస: ససస స

94-85/404

8914 JBV2384014
పపరర: తరరపతరరడడడ పపరస�

94-85/388

8917 NDX0658104
పపరర: ననగరశసరరరవప అనతస

94-92/623

94-85/392

8920 NDX3087285
పపరర: వజయ లకడక సతదస ననబబ ఈనన

94-85/1334

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:23-7-197
వయససస:58
లస: ససస స
94-85/393

94-85/394
8923 NDX1830273
పపరర: వనసకట ససవర కలమమర మటటటపపడడ

తసడడ:డ కకటయఖ మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:23-7-199
వయససస:24
లస: పప
94-85/396

8926 AP151010213907
పపరర: శవరరమకకషషకలమమర ఇసటటరర

94-85/397

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర inturi
ఇసటట ననస:23-7-200
వయససస:60
లస: పప
94-85/399

8929 AP151010216015
పపరర: మమధవలత కలమర

94-85/400

భరస : గగవసదరరజలల kalla
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:40
లస: ససస స
94-85/402

8932 AP151010216964
పపరర: పదనకవత కలమర�

94-85/403

భరస : వనసకటటశసరరర� kalla
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:48
లస: ససస స

94-85/405 8935 NDX0929091
8934 NDX2139203
పపరర: హరర వనసకట సరయ రరమ కలమర
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మతస

తసడడ:డ గగవసద రరజలల కలమర
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:23
లస: పప

94-85/385

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:23-7-196
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కరళళ
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:44
లస: ససస స
8933 AP151010216047
పపరర: పపలర మక కలమర

94-85/390

భరస : శవరరమకకషషకలమమర inturi
ఇసటట ననస:23-7-200
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కరళళ
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:22
లస: ససస స
8930 AP151010216059
పపరర: రరజఖలకడక కలమర

8916 NDX2267276
పపరర: శకకరసత అనతస

8911 AP151010216623
పపరర: పపనతమక పపరస�

తసడడ:డ రరమరరడడడ� peram
ఇసటట ననస:23-7-147
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� sure
ఇసటట ననస:23-7-198
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష కలమమర inturi
ఇసటట ననస:23-7-200
వయససస:38
లస: ససస స
8927 NDX2190361
పపరర: రగహహత కరళళ

94-85/387

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సతడస నబబ యన
ఇసటట ననస:23-7-197
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:23-07-197
వయససస:61
లస: పప
8924 NDX2074839
పపరర: శరఖమల డడ

8913 JBV2384170
పపరర: చడననతరరడడడ పపరస � �

94-85/381

భరస : తరరపతరరడడద� peram
ఇసటట ననస:23-7-147
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద రరవప అనతస
ఇసటట ననస:23-7-182
వయససస:23
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� naredla
ఇసటట ననస:23-7-197
వయససస:57
లస: ససస స
8921 NDX3087376
పపరర: శకనవరస రరవప సతదస ననబబ ఈనన

94-85/384

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ � peram
ఇసటట ననస:23-7-147
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప అనతస
ఇసటట ననస:23-7-182
వయససస:25
లస: ససస స
8918 NDX0269712
పపరర: పదనకవత� నరరడర�

8910 NDX2124774
పపరర: ససపపరష అనతస

8908 AP151010213808
పపరర: వనసకటరరవప గరరర పరటట�

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� garlapati
ఇసటట ననస:23-7
వయససస:68
లస: పప

భరస : నగరశ కలమమర అనతస
ఇసటట ననస:23-7-147
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప� visa
ఇసటట ననస:23-7-147
వయససస:62
లస: ససస స
8915 NDX2267250
పపరర: శరరష అనతస

94-85/380

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� garlapati
ఇసటట ననస:23-7
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకడక శవరరస కర ససశశటట
ఇసటట ననస:23-7
వయససస:29
లస: ససస స
8912 AP151010216337
పపరర: సరమమమజఖస వసర�

8907 AP151010213393
పపరర: సతష గరరర పరటట�

94-85/406

తసడడ:డ ససబబయఖ mathi
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:42
లస: పప
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8936 AP151010213045
పపరర: గగవసదరరజలల కలమర�

94-85/407

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� kalla
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:42
లస: పప
8939 NDX2211811
పపరర: chandana chinni

94-85/410

94-85/1207

94-85/415

94-85/418

94-85/421

94-85/424

94-85/427

94-85/430

తసడడ:డ అపపయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:23-7-205
వయససస:87
లస: పప

8944 NDX0269910
పపరర: రమణమక� గగరసటర �

94-85/414

8947 NDX0261164
పపరర: మమకలసద రరవప� గగరసటర �

94-85/419 8950 AP151010216531
8949 NDX1913533
పపరర: ననగలకడక పసడయమసక పససపపలలటట
పపరర: ననగలకడక పససపపలలటట

8952 AP151010216849
పపరర: ససతనరరవమక ససదన�

8955 AP151010213560
పపరర: శవరరమయఖ ససదన�

8958 NDX2124881
పపరర: పదక ననయమడడ

94-85/422

8953 AP151010216820
పపరర: వనసకరయమక ససదన�

భరస : శకనవరస రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:23-7-206
వయససస:29
లస: ససస స

94-85/420

94-85/423

భరస : రరణమకయఖ� sudha
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:77
లస: ససస స
94-85/425

8956 AP151010213064
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప పససపపలలటట�

94-85/426

తసడడ:డ సరసబయఖ� pasupuleti
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:63
లస: పప
94-85/428

8959 AP151010216578
పపరర: రరఘవమక పససపపలలటట

94-85/429

భరస : సరసబయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:23-7-205
వయససస:77
లస: ససస స

94-85/431 8962 AP151010213265
8961 NDX1044635
పపరర: ననగవనసకట హరరదదప పససపపలలటట
పపరర: సరయబబబమ పససపపలలటట�

8964 NDX1913582
పపరర: ననగ జజఖత కరణస

94-85/417

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప pasupuleti
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబమ pasupuleti
ఇసటట ననస:23-7-205
వయససస:29
లస: పప
94-85/433

94-85/412

తసడడ:డ పడసరదరరవప� gorantla
ఇసటట ననస:23-7-203
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశషయఖ ననయమడడ
ఇసటట ననస:23-7-205
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ ననయమడడ
ఇసటట ననస:23-7-205
వయససస:28
లస: పప
8963 AP151010213449
పపరర: సరసబయఖ పససపపలలటట

94-85/416

తసడడ:డ రరణమకయఖ� suda
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరయబబబమ� pasupuleti
ఇసటట ననస:23-7-205
వయససస:47
లస: ససస స
8960 NDX2124816
పపరర: శకనవరస రరవప ననయమడడ

8946 NDX0269894
పపరర: అలవవలమదగమక� గగరసటర �

8941 NDX0541052
పపరర: శకధర బబబమ చనత

తసడడ:డ పడసరదరరవప� gorantla
ఇసటట ననస:23-7-203
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ� suda
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప sudha
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:28
లస: పప
8957 AP151010216527
పపరర: సతఖవత పససపపలలటట�

94-85/413

తసడడ:డ సరయబబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప� suda
ఇసటట ననస:23-7-204
వయససస:44
లస: ససస స
8954 NDX1912550
పపరర: జగదదష మణణకసఠ ససధన

8943 NDX0868554
పపరర: సపసదన� ఆళళ�

94-85/409

తసడడ:డ కననత కరశవరరవప chinni
ఇసటట ననస:23-7-202
వయససస:46
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� gorantla
ఇసటట ననస:23-7-203
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరడడడ aala
ఇసటట ననస:23-7-203
వయససస:60
లస: పప
8951 AP151010216528
పపరర: కకషషకలమమరర ససదన�

94-85/411

తసడడ:డ బబపసరరడడడ� aala
ఇసటట ననస:23-7-203
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబపసరరడడడ aala
ఇసటట ననస:23-7-203
వయససస:56
లస: ససస స
8948 NDX0375949
పపరర: బబపసరరడడడ ఆళళ

8940 NDX0540856
పపరర: సరమమమజఖస చనత

8938 AP151010213194
పపరర: వనసకటటశసరరర కలమర�

తసడడ:డ రరమయఖ� kalla
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకధర బబబమ chinni
ఇసటట ననస:23-7-202
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర బబబమ చనత
ఇసటట ననస:23-7-202
వయససస:18
లస: పప
8945 NDX0269837
పపరర: ననగరశసరమక ఆళర

94-85/408

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర kalla
ఇసటట ననస:23-7-201
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ sreedharbabu chinni
ఇసటట ననస:23-7-202
వయససస:22
లస: ససస స
8942 NDX2588986
పపరర: యశససత కలమమర చనత

8937 JBV1322270
పపరర: వనసకటబడవప కలమర

94-85/432

తసడడ:డ సరసబయఖ� pasupuleti
ఇసటట ననస:23-7-205
వయససస:52
లస: పప
94-85/434

8965 JBV1322049
పపరర: వరలకడక� కరణద�

94-85/435

భరస : ్రమచదదడరరవప� karanam
ఇసటట ననస:23-7-206
వయససస:41
లస: ససస స
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94-85/436

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:23-7-206
వయససస:31
లస: పప
8969 NDX1472133
పపరర: జజజ నదదపసస మమడడశశటట

94-85/438

94-85/441

94-85/444

94-85/447

94-85/442

8976 NDX1471960
పపరర: శకనవరస రరవప గసట

8979 NDX1226257
పపరర: జజషస గమమకడడ

94-85/450

8982 AP151010213754
పపరర: పడసరదస బమరగడడ �

94-85/445

తసడడ:డ ఆసధథన సరసమ govindu
ఇసటట ననస:23-7-210
వయససస:38
లస: ససస స

8985 NDX0022285
పపరర: హహమలత గగవసదస�

94-85/440

8974 NDX1472109
పపరర: ననరరయణ సరసమ మడడసపటట

94-85/448

8977 NDX0269977
పపరర: శరదత� బబ రరగడడ �

94-85/446

8980 NDX1398313
పపరర: కకటటశసరర బబ రరగడడ

94-85/449

భరస : దత రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:23-7-209
వయససస:57
లస: ససస స
94-85/451

8983 AP151010213050
పపరర: దనననరరవప బమరగడడ �

94-85/454

8986 AP151010216586
పపరర: మమరరననగరసదడమక గగవసదస

తసడడ:డ అసథథన సరసమ గగవసదస
ఇసటట ననస:23-7-210
వయససస:43
లస: పప
94-85/459

తసడడ:డ రరసబబబమ కకసడదటట
ఇసటట ననస:23-7-211
వయససస:21
లస: ససస స
8993 NDX1834077
పపరర: సరమమమజఖస ఉసడడ
భరస : వశశసశసరరరవప undi
ఇసటట ననస:23-7-211
వయససస:57
లస: ససస స

8991 NDX1398412
పపరర: ససనతన గమడపరటట

8994 NDX1398420
పపరర: శకనవరస రరవప గమడపరటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమడపరటట
ఇసటట ననస:23-7-211
వయససస:47
లస: పప

94-85/458

తసడడ:డ పపదననయఖ govindu
ఇసటట ననస:23-7-210
వయససస:60
లస: పప
94-85/460

భరస : శకనవరస రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:23-7-211
వయససస:39
లస: ససస స
94-85/462

94-85/455

భరస : ఆసధథనసరసమ govindu
ఇసటట ననస:23-7-210
వయససస:56
లస: ససస స

94-85/456 8988 NDX1181130
94-85/457 8989 AP151010213012
8987 NDX0022160
పపరర: జజసఫ మననజ కలమమర గగవసదస
పపరర: జజసపఫ పడవణ కలమమర గగవసదస
పపరర: అసతతనసరసమ గగవసదస

8990 NDX2358430
పపరర: నవఖ జజఖత కకసడదటట

94-85/452

తసడడ:డ మసరసన రరవప� borugadda
ఇసటట ననస:23-7-209
వయససస:57
లస: పప

భరస : జజసఫ మననజ కలమమర� govindu
ఇసటట ననస:23-7-210
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసదథన సరసమ govindu
ఇసటట ననస:23-7-210
వయససస:40
లస: పప

94-85/443

భరస : నవన కలమమర� borugadda
ఇసటట ననస:23-7-209
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దనననరరవప� borugadda
ఇసటట ననస:23-7-209
వయససస:41
లస: పప
94-85/453

8971 NDX1472034
పపరర: పదకజ గసట

తసడడ:డ హరరననథ బబబమ మడడసపటట
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమషరబబమ gummadi
ఇసటట ననస:23-7-209
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దనననరరవప buragadda
ఇసటట ననస:23-7-209
వయససస:40
లస: పప
8984 NDX0022277
పపరర: పడనత జజఖత గగవసద

8973 NDX1044684
పపరర: ననగరశకలమమర మమడడశశటట

94-89/934

భరస : శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస గసట
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడసరదస� borugadda
ఇసటట ననస:23-7-209
వయససస:35
లస: ససస స
8981 NDX0929067
పపరర: బమరగడడ నవన కలమమర

94-85/439

తసడడ:డ హరరబబబమ madisetti
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర � mathupudi
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:50
లస: పప
8978 NDX0360420
పపరర: అరరణ� బబ రరగడడ �

8970 NDX1011022
పపరర: సపజనఖ మమడడశశటట

8968 NDX3006459
పపరర: ససధ గమసటటరర

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:23-7-207
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నగరష కలమమర madisetti
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరరననధబబబమ madisetti
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:52
లస: ససస స
8975 JBV2384352
పపరర: భబసయరరరవప మతష
స పపడడ� �

94-85/437

తసడడ:డ ససబబబరరవప � karanam
ఇసటట ననస:23-7-206
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననరరయణ సరసమ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:23-7-208
వయససస:30
లస: ససస స
8972 AP151010216456
పపరర: వనసకటలకడక మమడడశశటట

8967 JBV1321900
పపరర: రరమచసదడరరవప కరణస � �

8992 JBV1322023
పపరర: పరవన� గరదడ�

94-85/461

భరస : కకటయఖ� gade
ఇసటట ననస:23-7-211
వయససస:40
లస: ససస స
94-85/463

8995 NDX1650044
పపరర: గరదడ కకటయఖ

94-85/464

తసడడ:డ వరరసరసమ gade
ఇసటట ననస:23-7-211
వయససస:48
లస: పప
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8996 AP151010216575
పపరర: సరళ పపసరర

94-85/465

భరస : శకనవరస రరవప pusarla
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:42
లస: ససస స
8999 NDX0370783
పపరర: ససరరష మమరరశశటట

94-85/468

94-85/471

94-85/474

94-85/477

94-85/480

94-85/483

94-85/486

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:23-7-221
వయససస:53
లస: ససస స

9009 NDX2267268
పపరర: సరయ శకకర దనరర

9012 NDX0540674
పపరర: హహమబసదస మననతస

9015 NDX0458794
పపరర: వనసకటననగరరవప మననతస

9018 NDX0270058
పపరర: నరసమక యమదగరరర

94-85/489

9021 NDX1662437
పపరర: మమరళ కకషష బబలరసకకసడ

94-85/478

9024 NDX2296473
పపరర: పడశరసత మమదదద
తసడడ:డ ఉలర యఖ మమదదద
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:22
లస: ససస స

9004 NDX0175174
పపరర: శశగలజ� కడడయస�

94-85/473

9007 JBV1322288
పపరర: ససబబబరరవప కకడవటట

94-85/476

9010 AP151010213466
పపరర: హరరబబబమ దనరర

94-85/479

తసడడ:డ తరరపతయఖ darla
ఇసటట ననస:23-7-217
వయససస:52
లస: పప
94-85/481

9013 NDX0540799
పపరర: ధనలకడక యమదగరరర

94-85/482

తసడడ:డ ససబబబరరవప yadagiri
ఇసటట ననస:23-7-219
వయససస:30
లస: ససస స
94-85/484

9016 NDX1205020
పపరర: ససబబబరరవప యమదగరరర

94-85/485

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప yadagiri
ఇసటట ననస:23-7-219
వయససస:47
లస: పప
94-85/487

9019 AP151010216163
పపరర: రమమదదవ పపనసమమచసచ�

94-85/488

భరస : బబ లర యఖ� penumutchu
ఇసటట ననస:23-7-220
వయససస:66
లస: ససస స
94-85/490

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:23-7-221
వయససస:50
లస: పప
94-91/1276

94-85/470

తసడడ:డ వరరసరసమ kodavati
ఇసటట ననస:23-7-216
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప yadagiri
ఇసటట ననస:23-7-220
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప yadagiri
ఇసటట ననస:23-7-220
వయససస:40
లస: పప
9023 NDX3125283
పపరర: అరరణ పపనసమదద

94-85/475

తసడడ:డ ఆశరరసదస mannem
ఇసటట ననస:23-7-219
వయససస:35
లస: పప

భరస : శరఖమ ససదదర yadagiri
ఇసటట ననస:23-7-220
వయససస:35
లస: ససస స
9020 NDX0261248
పపరర: శరఖససససదర యమదగరరర

9006 NDX0197764
పపరర: సరసబశవ రరవప� కడడయస�

9001 JBV2384741
పపరర: కకసడయఖ� సలలవరదద�

భరస : సరసబశవ రరవప� kadiyam
ఇసటట ననస:23-7-216
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ mannem
ఇసటట ననస:23-7-219
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆశరరసదస mannem
ఇసటట ననస:23-7-219
వయససస:55
లస: ససస స
9017 NDX0270116
పపరర: సదధనఖ యమదగరరర

94-85/472

తసడడ:డ హరర బబబమ దనరర
ఇసటట ననస:23-7-217
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ ససరబతన
ఇసటట ననస:23-7-217
వయససస:55
లస: పప
9014 NDX0360362
పపరర: రరజరశసరర మననతద

9003 JBV2384527
పపరర: కకటటశసరరరవప ననదడసడర

94-85/467

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� saluvadi
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:46
లస: పప

తలర : హనసమసత రరవప� kadiyam
ఇసటట ననస:23-7-216
వయససస:44
లస: పప

భరస : హరరబబబమ darla
ఇసటట ననస:23-7-217
వయససస:48
లస: ససస స
9011 NDX1834184
పపరర: ఆదదననరరయణ ససరబతన

94-85/469

తసడడ:డ వరరసరసమ nadendla
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:78
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప kodavati
ఇసటట ననస:23-7-216
వయససస:66
లస: ససస స
9008 AP151010216430
పపరర: లకకకససత దనరర

9000 JBV2385045
పపరర: శకనవరసరరవప పపసరర � �

8998 NDX1995341
పపరర: సరమమమజఖస ననదడసడర

భరస : కకటటశసర రరవప నవదడసడర
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమరరవప � pusarla
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప lellan
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:51
లస: పప
9005 JBV1322395
పపరర: సరమమమజఖస కకడవటట

94-85/466

భరస : కకటటశసరరరవప lella
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప marisetti
ఇసటట ననస:23-7-214
వయససస:36
లస: పప
9002 AP151010213969
పపరర: కకటటశసరరరవప లలళళ

8997 AP151010216675
పపరర: వసససధర లలళర

9022 NDX3121969
పపరర: వనసకటటశసరరర పపనసమదద

94-90/1087

తసడడ:డ యమననదద సపటటర
ఇసటట ననస:23-7-221
వయససస:62
లస: పప
94-85/491

9025 NDX2435733
పపరర: పసడయమసక మమదదద

94-85/492

తసడడ:డ బమలర యఖ మమదదద
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:21
లస: ససస స
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9026 NDX1398404
పపరర: శక లకడక బబకయసటట
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94-85/493

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబకయసటట
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:34
లస: ససస స
9029 NDX0540427
పపరర: లకడక పప కల�

94-85/496

9030 NDX2435709
పపరర: ససగమణమక ననలపరటట

94-85/499

9033 NDX0539072
పపరర: వరరసజనవయమలల పప కల�
తసడడ:డ వనసకయఖ� pokala
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:64
లస: పప

9035 NDX0570168
పపరర: రరధదక� మమగసటట�

9036 NDX0541060
పపరర: దసరర కకమకవరపప

94-85/502

భరస : వనసకటటశసరరర� maganti
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషష karasani
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:57
లస: ససస స
9041 NDX0261289
పపరర: భవరన పడసరద� పడవల�

9039 NDX1834218
పపరర: సరయ ఫణణసదడ తతట

94-85/508

9042 NDX0539726
పపరర: చడసచయఖ కకమకవరపప

94-85/500

9045 NDX1833921
పపరర: కరమమశసర రరవప సరగరథసల

9031 NDX2435725
పపరర: పడసరద మమదదద

94-85/498

9034 NDX0270215
పపరర: అశసన� కరరసరన�

94-85/501

భరస : పపదద బబబమ� karasani
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:30
లస: ససస స
94-85/503

9037 NDX0270157
పపరర: వజయలకడక పడవల

94-85/504

భరస : ననగ పడసరదస padavala
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:43
లస: ససస స
94-85/506

9040 AP151010213558
పపరర: పపదదబబబమ కరరసరన

94-85/507

తసడడ:డ కకషష కరరసరన
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:42
లస: పప
94-85/509

తసడడ:డ ననగయఖ kommavarapu
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:45
లస: పప
94-85/511

94-85/495

తసడడ:డ మమరమక మమదదద
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� padavala
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:42
లస: పప
9044 NDX1011188
పపరర: ససరఖకలమమరర శశఖరతష
స ల

94-85/497

భరస : చడసచయఖ kommavarapu
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:35
లస: ససస స
94-85/505

9028 NDX2435717
పపరర: మమరమక మమదదద

తసడడ:డ జజజ ననలపరటట
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వనసకట రమణ పప కరల
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:30
లస: పప

9038 AP151010216289
పపరర: ననగరశసరమక కరరసరన

94-85/494

భరస : ఆసజనవయమలల� pokala
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చడనతయఖ� pokala
ఇసటట ననస:23-7-222
వయససస:54
లస: ససస స
9032 NDX1398479
పపరర: బబల ససబడహకణఖస పప కరల

9027 NDX0570630
పపరర: కకషషకలమమరర� పప కల�

9043 AP151010213820
పపరర: కకషష కరరసరన�

94-85/510

తసడడ:డ ససరయఖ� karasani
ఇసటట ననస:23-7-223
వయససస:64
లస: పప
94-85/512

9046 NDX1199058
పపరర: గసగరధరరరవప శరగరతష
స ల

94-85/513

భరస : మధసససదనరరవప sekharattula
ఇసటట ననస:23-7-224
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప సరగరథసల
ఇసటట ననస:23-7-224
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మధసససదనరరవప sagarattula
ఇసటట ననస:23-7-224
వయససస:28
లస: పప

9047 NDX1662403
పపరర: ససరరసదడ గటటట

9048 NDX1662387
పపరర: లకకణ గటటట

9049 NDX1044932
పపరర: మధసససదనరరవప శరగరతష
స ల

94-85/514

తసడడ:డ లకకణ గటటట
ఇసటట ననస:23-7-224
వయససస:29
లస: పప
9050 AP151010216869
పపరర: నరకలమదదవ మమడడశశటట �

తసడడ:డ ససబడహకణఖస గటటట
ఇసటట ననస:23-7-224
వయససస:46
లస: పప
94-85/517

భరస : శకనవరసరరవప� medisetti
ఇసటట ననస:23-7-225
వయససస:40
లస: ససస స
9053 NDX2174555
పపరర: పమడమలర అసకమకరరవప
తసడడ:డ పపలర రరవప pamidimalla
ఇసటట ననస:23-7-226
వయససస:43
లస: పప

94-85/515

9051 NDX2786531
పపరర: ననగ శరకవణణ పససపపలలటట

తసడడ:డ రరమ కలమమర sagarattula
ఇసటట ననస:23-7-224
వయససస:54
లస: పప
94-85/1335

9054 NDX1328228
పపరర: రరధదక యమ
తసడడ:డ లకకయఖ m
ఇసటట ననస:23-7-227
వయససస:36
లస: ససస స

9052 NDX3230059
పపరర: ననగ శరకవణణ పససపపలలటట

94-85/1439

Deleted

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-7-225
వయససస:18
లస: ససస స
94-85/518

94-85/516

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-7-225
వయససస:18
లస: ససస స
94-85/519

9055 NDX2124683
పపరర: పదనకవత జసగరల పలర

94-85/520

భరస : హరర బబబమ జసగరల పలర
ఇసటట ననస:23-7-227
వయససస:41
లస: ససస స
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9056 NDX2267284
పపరర: ననగమక రసగరశశటట
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94-85/521

భరస : భబసయర రసగరశశటట
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:28
లస: ససస స
9059 NDX0381327
పపరర: వర ఇసదనడవత� కరశకల�

94-85/524

భరస : మసరసన రరవప� kashikala
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:81
లస: ససస స

9057 NDX0381285
పపరర: లకడక సపజనఖ� కరశకల�

9060 NDX0349068
పపరర: సరయ రరజరశ� కరశకల�

9061 NDX2267334
పపరర: భబసయర రరగరశశటట

భరస : మహన రరవప అనతస
ఇసటట ననస:23-7-229
వయససస:72
లస: ససస స
9068 AP151010216336
పపరర: ఉమమదదవ జసగరలపలర �

94-85/530

94-85/533

94-85/536

9069 NDX2512242
పపరర: శక లకడక చలవవసదడస

9072 NDX2512200
పపరర: రరమమరరవప చలవవసదడస

9075 NDX1398438
పపరర: ససజజత నసతలపత

94-85/539

9078 JBV2390391
పపరర: వరలకడక నసతలపరటట

9081 NDX0270330
పపరర: వనసకట రమణ నసతలపరటట

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:50
లస: ససస స

9083 AP151010216559
పపరర: వనసకరయమక నసతలపరటట

9084 JBV2390771
పపరర: శవమక కకతస పలర

భరస : కలమమర nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:53
లస: ససస స

94-85/531

94-85/545

భరస : ననగరశసరరరవప kothapalli
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:55
లస: ససస స

9064 NDX2786572
పపరర: పరరసత చలకలపపడడ

94-85/1337

9067 NDX1931535
పపరర: శరసత శక మదదదరరల

94-85/529

9070 NDX2512309
పపరర: లకడక చలవవసదడస

94-85/532

భరస : రరమమరరవప చలవవసదడస
ఇసటట ననస:23-7-232
వయససస:49
లస: ససస స
94-85/534

9073 NDX2358406
పపరర: కలమఖణణ పప నసగమపత

94-85/535

తసడడ:డ వనసకటసరసబశవరరవ పప నసగమపత
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:22
లస: ససస స
94-85/537

9076 NDX2147016
పపరర: రరజఖ లకడక నసతలపత

94-85/538

భరస : ఉలర యఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:33
లస: ససస స
94-85/540

భరస : ననగరరజ nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:35
లస: ససస స
94-85/542

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:32
లస: పప

భరస : వర బబబమ గమదదబసడర
ఇసటట ననస:23-7-231
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అపరపజ నసతలపత
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:34
లస: ససస స
9080 NDX1398339
పపరర: అనసరరధ పప నసగమపరటట

94-85/528

తసడడ:డ నలర యఖ చలవవసదడస
ఇసటట ననస:23-7-232
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబమ nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:28
లస: ససస స
9077 JBV1322379
పపరర: ధనలకడక నసతలపరటట

9066 AP151010213779
పపరర: శకనవరసరరవప జసగరలపలర �

94-85/526

భరస : శకనస చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషప ర కలమమర చలవవసదడస
ఇసటట ననస:23-7-232
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప చలవవసదడస
ఇసటట ననస:23-7-232
వయససస:32
లస: పప
9074 NDX1011154
పపరర: బబబసతఖవత నసతలపరత

94-85/1336

తసడడ:డ ససబబబరరవప� jangalapalli
ఇసటట ననస:23-7-230
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� jangalapalli
ఇసటట ననస:23-7-231
వయససస:43
లస: ససస స
9071 NDX2512283
పపరర: కకషప ర కలమమర చలవవసదడస

94-85/525

భరస : శరసబయఖ బలలససపత
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:50
లస: ససస స
94-89/679

94-85/523

భరస : ఉమమ మహహశసర రరవప� kashikala
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప� kashikala
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసననడవప� kashikala
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:56
లస: పప

9058 NDX0269266
పపరర: శవ ననగరసదడస� కరశకల�

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసర రరవప� kashikala
ఇసటట ననస:23-7-228
వయససస:34
లస: ససస స

94-85/527 9063 NDX2786549
9062 NDX0260240
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప� కరశకల�
పపరర: ధన లకడక బలలససపత

9065 NDX2268076
పపరర: లకడక కరసతకహ అనతస

94-85/522

9079 JBV1322320
పపరర: శశషరతతస నసతలపరటట

94-85/541

భరస : రమమష nutalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:41
లస: ససస స
94-85/543

9082 NDX1398362
పపరర: హనసమమయమక వళపరకల

94-85/544

భరస : శకనవరస రరవప వళపరకల
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:52
లస: ససస స
94-85/546

9085 NDX1995077
పపరర: పరరసత నసతలపరటట

94-85/547

భరస : సరసబశవ రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:59
లస: ససస స
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9086 NDX1398388
పపరర: మణణమక పసలర
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94-85/548

భరస : ననసచనరయఖ పసలర
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:69
లస: ససస స
9089 NDX0261552
పపరర: సరయరరస నసతలపరటట

94-85/551

94-85/554

94-85/557

94-85/560

94-85/563

94-85/566

94-85/569

తసడడ:డ షషకలర sk
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:33
లస: పప

9096 NDX1044650
పపరర: శకనవరసరరవప ససగమ

9099 NDX1398354
పపరర: పసచచయఖ నసతషలపరటట

9102 NDX2512358
పపరర: పసలర సరయ పపజ

9105 NDX0772574
పపరర: వర వనసకట శవపడసరద పసలర

9108 SQX1758713
పపరర: రమమదదవ శశకరటటటర

94-85/571

9111 NDX1207554
పపరర: రరవత యలమరపడగడ

9114 JBV2384303
పపరర: కరరమమలమర షపక
తసడడ:డ షషకలర sk
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:38
లస: పప

94-85/556

94-85/558

9097 NDX1398321
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
పప నసగమపరటట
తసడడ:డ షణమకఖ రరవప పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:45
లస: పప

94-85/559

94-85/561

9100 AP151010213380
పపరర: కలమమర నసతలపరటట

94-85/562

తసడడ:డ అపపయఖ nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:61
లస: పప
94-85/564

9103 NDX2393858
పపరర: వజయ లకడక గజరల

94-85/565

భరస : శవరరమకకషష గజరల
ఇసటట ననస:23-7-234
వయససస:28
లస: ససస స
94-85/567

9106 NDX0196972
పపరర: శకనవరసరరవప� కలస�

94-85/568

తసడడ:డ వనసకటసతఖననరరయమణ� kalva
ఇసటట ననస:23-7-234
వయససస:49
లస: పప
95-85/49

9109 NDX2296481
పపరర: ఆయయశర ససదద కక షపక

94-85/570

భరస : షరరఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:24
లస: ససస స
94-85/572

భరస : రరజ yellapragada
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:32
లస: ససస స
94-85/574

9094 NDX0333955
పపరర: ననగరరజ కకతస పలర
తసడడ:డ కలమమర nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమకకషష శశకరటటటర
ఇసటట ననస:23-7-234
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:27
లస: ససస స
9113 JBV2384295
పపరర: షరరఫ షపక

94-85/555

తసడడ:డ ననసచనరయఖ pilli
ఇసటట ననస:23-7-234
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరస కలమమర శశకరటటటర
ఇసటట ననస:23-7-234
వయససస:59
లస: పప
9110 NDX1398305
పపరర: వరహద రరబయమ షపక

9093 JBV1320696
పపరర: ననగరరజ నసతలపరటట

94-85/553

తసడడ:డ కలమమర nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద పసలర
ఇసటట ననస:23-7-234
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పడసరద పసలర
ఇసటట ననస:23-7-234
వయససస:38
లస: ససస స
9107 NDX2358398
పపరర: రరమ కకషష శశకరటటటర

9091 JBV1320738
పపరర: కకటటససర రరవప నసతలపరటట

తసడడ:డ అపయఖ నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:65
లస: పప
9104 NDX2512325
పపరర: లకడక పసలర

94-85/552

తసడడ:డ ననగయఖ sangu
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:50
లస: పప
9101 AP151010213421
పపరర: సరసబశవరరవప నసతలపరటట

9090 JBV1320746
పపరర: అపరపజ నసతలపరటట

తసడడ:డ కలమమర nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వళపరకల
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:37
లస: పప
9098 JBV2385110
పపరర: రమమశ బబబమ నసతల పరటట

94-85/550
9088 NDX1398347
పపరర: ససవర ననగ మలలర ససర రరవప
పప నసగమపరటట
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:35
లస: పప
9095 NDX1398370
పపరర: అపరప రరవప వళపరకల

94-85/549

భరస : అపపయఖ nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబమ nuthalapati
ఇసటట ననస:23-7-233
వయససస:29
లస: పప
9092 JBV2385060
పపరర: కకటటశసరరరవప నసతనలపరటట

9087 AP151010216565
పపరర: దమయసత నసతలపరటట

9112 AP151010216556
పపరర: నసరర హన షపక

94-85/573

భరస : ససకలర sk
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:57
లస: ససస స
94-85/575

9115 NDX1207547
పపరర: రరజ యలమరపడగడ

94-85/576

తసడడ:డ అసజనవయమలల yellapragada
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:42
లస: పప

Page 308 of 353

9116 NDX1398297
పపరర: షషకలర షపక
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94-85/577

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:23-7-235
వయససస:67
లస: పప
9119 NDX0261784
పపరర: శకనవరసరరవప రరయపరటట�

94-85/580

94-85/583

94-85/586

Deleted
94-85/589

తసడడ:డ సప మరరజ పరలతరరపప
ఇసటట ననస:23-7-237
వయససస:66
లస: పప
9131 AP151010213924
పపరర: శకకరసత రరయపరటట�

94-85/592

94-85/595

94-85/598

తసడడ:డ రరజజ బబబమ కకమరబతస న
ఇసటట ననస:23-7-241
వయససస:34
లస: పప

94-85/587

తసడడ:డ బడహకజ పరలతరర పప
ఇసటట ననస:23-7-237
వయససస:35
లస: పప
9129 AP151010216462
పపరర: గరయతడ రరయపరటట

9132 AP151010213910
పపరర: మసరసనరరవప రరయపరటట

9135 NDX1472182
పపరర: శకనవరస రరవప పరలకకటట

9138 JBV1320803
పపరర: ఈశసరమక� పరతలర పలర �

94-85/601

9141 JBV2384477
పపరర: సరసబశవరరజ పరతలపలర � �

94-85/590

9144 NDX2267300
పపరర: భబనసచసదర కకమరబతస న
తసడడ:డ రరజజ బబబమ కకమరబతస న
ఇసటట ననస:23-7-241
వయససస:39
లస: పప

9124 NDX1834275
పపరర: వజయ లకడక కకసతద

94-85/585

9127 NDX1834259
పపరర: ననగ చటటట బబబమ కకసతద

94-85/588

9130 AP151010216976
పపరర: ససరరజఖస రరయపరటట

94-85/591

భరస : మసరసన రరవప rayapati
ఇసటట ననస:23-7-238
వయససస:70
లస: ససస స
94-85/593

9133 NDX1472331
పపరర: శకవదనఖ పరలకకటట

94-85/594

భరస : శకనవరస రరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:23-7-239
వయససస:43
లస: ససస స
94-85/596

9136 NDX1045723
పపరర: డన కకణణదడ రవ

94-85/597

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప konide
ఇసటట ననస:23-7-239
వయససస:51
లస: పప
94-85/599

9139 NDX0270496
పపరర: మమరహరమక� వలల
ర రర�

94-85/600

భరస : పసచచయఖ� villuri
ఇసటట ననస:23-7-240
వయససస:76
లస: ససస స
94-85/602

తసడడ:డ ససబబరరజ � patallapalli
ఇసటట ననస:23-7-240
వయససస:69
లస: పప
94-85/603

94-85/582

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కకసతద
ఇసటట ననస:23-7-237
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరదబశవరరజ� patallapalli
ఇసటట ననస:23-7-240
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరజ � patallapalli
ఇసటట ననస:23-7-240
వయససస:42
లస: పప
9143 NDX2267292
పపరర: శకకరసత కకమరబతస న

9126 NDX1998196
పపరర: సప మరరజ పరలతరర పప

9121 NDX2539443
పపరర: శరరష రరయపరటట

భరస : ననగ చటటట బబబమ కకసతద
ఇసటట ననస:23-7-237
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పరలకకటట
ఇసటట ననస:23-7-239
వయససస:49
లస: పప

భరస : బదదర
డ రజ� patallapalli
ఇసటట ననస:23-7-240
వయససస:39
లస: ససస స
9140 JBV1320688
పపరర: బదదర
డ రజ పరతలపలర � �

94-85/584

తసడడ:డ వరయఖ rayapati
ఇసటట ననస:23-7-238
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవ konide
ఇసటట ననస:23-7-239
వయససస:48
లస: ససస స
9137 JBV1320837
పపరర: రరజరశసరర� పరతలర పలర �

9123 NDX1998279
పపరర: కలమమరర పరలతరర పప

94-85/579

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:23-7-236
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప rayapati
ఇసటట ననస:23-7-238
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప� rayapati
ఇసటట ననస:23-7-238
వయససస:46
లస: పప
9134 NDX1011402
పపరర: డన వనసకట శకలకడకదదవ కకణణదడ

94-85/581

భరస : సప మరరజ పరలతరరపప
ఇసటట ననస:23-7-237
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకజ పరలతరరపప
ఇసటట ననస:23-7-237
వయససస:35
లస: పప
9128 NDX1998139
పపరర: బడహకజ పరలతరరపప

9120 NDX2062164
పపరర: వనసకట ససబబయఖ తనటటచరర

9118 NDX1226299
పపరర: కర కలమమర యలమరపడగడ

తసడడ:డ ససబడమణఖస yellapragada
ఇసటట ననస:23-7-236
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తనటటచరర
ఇసటట ననస:23-7-236
వయససస:77
లస: పప

భరస : రవ పరలతరరపప
ఇసటట ననస:23-7-237
వయససస:25
లస: ససస స
9125 NDX1998063
పపరర: రవ పరలతరర పప

94-85/578

భరస : శకనవరసరరవప� rayapati
ఇసటట ననస:23-7-236
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� rayapati
ఇసటట ననస:23-7-236
వయససస:40
లస: పప
9122 NDX1998113
పపరర: వరవవణణ పరలతరరపప

9117 NDX0270389
పపరర: కకమలమరరణణ� రరయపరటట�

9142 NDX2787380
పపరర: శరరష పరతనలపలలర

94-85/1338

తసడడ:డ బబ డకడ రరజ పరతనలపలలర
ఇసటట ననస:23-7-240
వయససస:18
లస: ససస స
94-85/604

9145 NDX0270520
పపరర: వరణణ� నలమ�

94-85/605

తసడడ:డ భమషణస� neela
ఇసటట ననస:23-7-242
వయససస:35
లస: ససస స
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94-85/606

భరస : సతఖననరరయణ gudavat
ఇసటట ననస:23-7-242
వయససస:54
లస: ససస స
9149 NDX0261651
పపరర: యహన� నలమ�

94-85/609

94-85/611

94-85/614

9153 AP151010213528
పపరర: ససరరష బబబమ ఇమకడడ

9156 AP151010213030
పపరర: శకనవరసరరవప ఇమకడడ

94-85/617

9159 NDX2296499
పపరర: భవరన కరససల

9162 NDX1834432
పపరర: మధస మమధవ కకసడడపప

భరస : వర వనసకట రరవప దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:23-7-249
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కకసడడపప
ఇసటట ననస:23-7-249
వయససస:47
లస: ససస స

9164 NDX1998469
పపరర: సతఖననరరయణ పపదథట

9165 AP151010216799
పపరర: భవరన జసగరలపలర �

94-85/622

తసడడ:డ చసత మలర యఖ పపదథట
ఇసటట ననస:23-7-249
వయససస:60
లస: పప
9167 NDX2521045
పపరర: నరసయఖ ససరర ససదరరనస

94-85/625

తసడడ:డ మమరరయసడదయమలల� aavula
ఇసటట ననస:23-7-252
వయససస:50
లస: పప

94-85/615

94-85/627

9171 AP151010216883
పపరర: భమదదవమక ఆవపల�

94-85/618

9174 NDX1571299
పపరర: శరసత పసడయ మమరరశశటట
భరస : వరరసజనవయమలల marisetti
ఇసటట ననస:23-7-253
వయససస:29
లస: ససస స

9154 NDX0360735
పపరర: మలలర శసరర ఇమకడడ

94-85/613

9157 NDX0057083
పపరర: ససజజత కలరరకలల

94-85/616

9160 NDX2949048
పపరర: మసగళ చదతనమరరడకడ

94-92/856

భరస : రరఘవ రరడడడ చదతనమరరడకడ
ఇసటట ననస:23-7-247
వయససస:39
లస: ససస స
94-85/620

9163 NDX2267326
పపరర: గమరవమక పపదథట

94-85/621

భరస : మలర యఖ పపదథట
ఇసటట ననస:23-7-249
వయససస:77
లస: ససస స
94-85/623

9166 NDX2518421
పపరర: తరక రరమ సరయ ససదరరనస

94-85/624

తసడడ:డ నరసయమ ససరర ససదరరనస
ఇసటట ననస:23-7-251
వయససస:26
లస: పప
94-92/624

9169 NDX0885442
పపరర: రరణణ� ఆవపల�

94-85/626

భరస : రరసబబబమ� aavula
ఇసటట ననస:23-7-252
వయససస:37
లస: ససస స
94-85/628

భరస : మమరయసడదయమలల� aavula
ఇసటట ననస:23-7-252
వయససస:77
లస: ససస స
94-85/630

94-85/704

భరస : శకనవరస రరవప kurakula
ఇసటట ననస:23-7-245
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ ససరర ససదరరనస
ఇసటట ననస:23-7-251
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� aavula
ఇసటట ననస:23-7-252
వయససస:51
లస: ససస స
9173 AP151010213137
పపరర: రరసబబబమ ఆవపల�

9168 NDX2526564
పపరర: వజయ కలమమరర ససదరరనస

9151 NDX2429009
పపరర: పపడమ సరగర కలకయమమడడ

భరస : శకనవరస emmadi
ఇసటట ననస:23-7-244
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చడసచయఖ� jangalapalli
ఇసటట ననస:23-7-251
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమనసజయఖ ససదరరనస
ఇసటట ననస:23-7-251
వయససస:49
లస: పప
9170 AP151010216884
పపరర: రమమదదవ ఆవపల�

94-85/612

భరస : అదద శశషష కరససల
ఇసటట ననస:23-7-247
వయససస:26
లస: ససస స
94-85/619

94-85/608

తసడడ:డ మమరయ కలకయమమడడ
ఇసటట ననస:23-7-242, 3RD LANE, NAIDU P
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప emmadi
ఇసటట ననస:23-7-244
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� kurakula
ఇసటట ననస:23-7-245
వయససస:48
లస: పప
9161 NDX1620732
పపరర: వరససధ మమవస

94-85/610

తసడడ:డ సరసబశవరరవప emmadi
ఇసటట ననస:23-7-243
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప emmadi
ఇసటట ననస:23-7-244
వయససస:69
లస: ససస స
9158 NDX0057406
పపరర: శకనవరస రరవప� కలరరకలల�

9150 NDX2077528
పపరర: వనసకతసతరర రరవప వవరసశశటట

9148 NDX0616409
పపరర: బతస నవన శకనవరస రరవప�

తసడడ:డ పపద సరసబయఖ� bathineni
ఇసటట ననస:23-7-242
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ వవరసశశటట
ఇసటట ననస:23-7-242
వయససస:80
లస: పప

భరస : ససరరష బబబమ emmadi
ఇసటట ననస:23-7-243
వయససస:38
లస: ససస స
9155 AP151010216436
పపరర: సరమమమజఖస ఇమకడడ

94-85/607

భరస : వనసకటటశసర రరవప వవరసశశటట
ఇసటట ననస:23-7-242
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస� neela
ఇసటట ననస:23-7-242
వయససస:45
లస: పప
9152 NDX0270561
పపరర: వజయలకడక ఇమకడడ

9147 NDX2062156
పపరర: ఆదద లకడక వవరసశశటట

9172 NDX0539841
పపరర: వసశ కకషష మరరకరరడడడ�

94-85/629

తసడడ:డ శవ సరసబరరడడ � marrireddi
ఇసటట ననస:23-7-252
వయససస:30
లస: పప
94-85/631

9175 NDX0870626
పపరర: తతట అసజననదదవ

94-85/632

భరస : వవణమ గగపరల thota
ఇసటట ననస:23-7-253
వయససస:41
లస: ససస స
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94-85/633

భరస : పడభబకర రరవప తరరనగరస
ఇసటట ననస:23-7-253
వయససస:50
లస: ససస స
9179 AP151010213839
పపరర: వవణమ గగపరల తతట

94-85/636

9180 NDX1834408
పపరర: పడభబకర రరవప తరరనగరస

94-85/639

9183 AP151010216515
పపరర: వనసకటరతతస జపపడడ�
భరస : శకనవరసరరవప� jupudi
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:49
లస: ససస స

9185 AP151010216582
పపరర: శసకరమక జపపడడ�

9186 NDX0540740
పపరర: జజయయల వననససట మదదదరరల�

94-85/642

భరస : సతఖననతరరయణ� jupudi
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� jupudi
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:55
లస: పప
9191 NDX1896481
పపరర: భమలకడక దదవరరడడడ

94-85/648

94-85/1339

94-85/651

94-85/654

తసడడ:డ శవ యలమసద singamsetti
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:34
లస: ససస స
9203 AP151010216576
పపరర: మహహరరణణ సససగసశశటట

9192 NDX0540997
పపరర: మధసబబబమ జపపడడ�

9195 NDX3282910
పపరర: అనసష గమసరరలమ

9198 NDX0539163
పపరర: వరరసదడ మదమసచ

94-85/643

భరస : శవయలర మసదరరవప singamsetti
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:55
లస: ససస స

94-85/638

9184 NDX0570499
పపరర: పరరరరనసస ననచటటసగరల� మదదదరరల�

94-85/641

9187 NDX0540872
పపరర: ఇమమకనసయయల పడతసపరటట

94-85/644

తసడడ:డ కకటయఖ prathipati
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:54
లస: పప
94-85/646

9190 NDX1896507
పపరర: లలత జపపడడ

94-85/647

భరస : ససరరష బబబమ జపపడడ
ఇసటట ననస:23-7-255/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-85/649

9193 NDX0195354
పపరర: ససరరష బబబమ� జపపడడ�

94-85/650

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� jupudi
ఇసటట ననస:23-7-255/1
వయససస:33
లస: పప
94-85/1451

9196 NDX3151537
పపరర: గమసరరల శశఖర

94-87/1476

తసడడ:డ గమసరరల గగపరలస
ఇసటట ననస:23-7-255/1
వయససస:62
లస: పప
94-85/652

9199 NDX0539643
పపరర: వనసకట శవరరవప మదమసచ�

94-85/653

తసడడ:డ వనసకట శవరరవప madamanchi
ఇసటట ననస:23-7-256
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపదద పపనతయఖ� madamanchi
ఇసటట ననస:23-7-256
వయససస:55
లస: పప

9201 NDX1331503
పపరర: శరరష వరరక

9202 NDX0540989
పపరర: గగవసదమక ఎలశశటట

94-85/655

తసడడ:డ బలరరమయఖ varre
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:36
లస: ససస స
94-85/657

9181 AP151010216564
పపరర: ససగమణ జపపడడ�

భరస : యబబబజవభబకర� maddirala
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శశఖర గమసరరలమ
ఇసటట ననస:23-7-255/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరవప madamanchi
ఇసటట ననస:23-7-256
వయససస:50
లస: ససస స
9200 NDX0540468
పపరర: లకడక లమవణఖ సససగసశశటట

94-85/640

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� jupudi
ఇసటట ననస:23-7-255/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర గమసరరల
ఇసటట ననస:23-7-255/1
వయససస:21
లస: ససస స
9197 NDX0271171
పపరర: అనతకలమమరర మదమసచ

9189 NDX0540922
పపరర: యచదచజ వభబకర మదదదకరల�

94-85/635

భరస : వనసకటటశసరరరవప� jupudi
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప� maddirala
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:58
లస: పప

భరస : పరమమలల దదవరరడడ
ఇసటట ననస:23-7-255/1
వయససస:50
లస: ససస స
9194 NDX3160967
పపరర: ననగలకడక గమసరరల

94-85/637

తసడడ:డ యజజమబ వభబకర� maddirala
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:29
లస: పప
94-85/645

9178 NDX0195743
పపరర: వరరసజనవయమలల మమరరశశటట

తసడడ:డ వనసకటటససరరర marrisetty
ఇసటట ననస:23-7-253
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ తరరనగరస
ఇసటట ననస:23-7-253
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడతపరటట ఇమమకనవయమల vanguri
ఇసటట ననస:23-7-255
వయససస:44
లస: ససస స

9188 AP151010213236
పపరర: శకనవరసరరవప జపపడడ�

94-85/634

తలర : రమణమక తరరనగరస
ఇసటట ననస:23-7-253
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప తతట
ఇసటట ననస:23-7-253
వయససస:43
లస: పప
9182 NDX0540344
పపరర: ఫరతమమ రరణణ వసగమరర

9177 NDX1998428
పపరర: రమణమక తరరనగరస

9204 NDX1331495
పపరర: మలలర శసరర వరరక
భరస : బలరరమయఖ varre
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:59
లస: ససస స

94-85/656

భరస : రవ కలమమర yelisetti
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:39
లస: ససస స
94-85/658

9205 NDX0539510
పపరర: శరఖమ కకషష సససగసశశటట

94-85/659

తసడడ:డ శవ యలమసద singamsetti
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:35
లస: పప
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9206 NDX0540682
పపరర: రవకలమమర ఎలశశటట
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94-85/660

తసడడ:డ శకనవరసరరవప yelisetti
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:47
లస: పప
9209 NDX0271957
పపరర: తషలసస కకటటశసరర� మసడనదద�

94-85/663

94-85/666

94-85/669

94-85/672

94-85/675

94-85/678

94-85/681

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ muvva
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:43
లస: పప

9219 JBV2384212
పపరర: శరఖమకలమమర పప లశశటట

9222 AP151010213049
పపరర: వనసకటసరసమ మసడనదద�

94-85/684

94-85/673

9214 AP151010216340
పపరర: శవకలమమరర మసడనదద�

94-85/668

94-85/671
9217 JBV2384535
పపరర: వరచసదడకలమమర పప లశశటట � �

9220 NDX0540062
పపరర: బలరరస ఉసడడ�

94-85/674

తసడడ:డ కరశ వశశసశసర రరవప� undi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:37
లస: పప
94-85/676

9223 NDX1398289
పపరర: వనసకట రమమశ గమడడపప

94-85/677

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడడపప
ఇసటట ననస:23-7-260
వయససస:52
లస: పప

94-85/679 9226 NDX1693853
94-85/680
9225 NDX1398271
పపరర: వనసకట ససవర కలమమరర గమడడపప
పపరర: మధసససధన రరవప తనడడవరయ

9228 NDX2429041
పపరర: వరణణ గడదస

తసడడ:డ గరరర రరవప తనడడవరయ
ఇసటట ననస:23-7-261
వయససస:42
లస: పప
94-85/682

9231 NDX2393809
పపరర: పడమల రరణణ వరవలర

9234 NDX2393833
పపరర: రవ కలమమర కకలర మరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:47
లస: పప

9229 NDX1524777
పపరర: శశష రతతస సనతధద

94-85/683

భరస : సతఖననరరయణ సనతధద
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:55
లస: ససస స
94-85/685

94-85/686
9232 NDX1524801
పపరర: వనసకట ససబడమణణఖశసర కలమమర
సనతధద
తసడడ:డ సతఖననరరయణ సనతధద
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:39
లస: పప

94-85/688

9235 NDX1524868
పపరర: సతఖననరరయణ సనతధద

భరస : శవయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:63
లస: ససస స
94-85/687

94-85/665

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � polisetti
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:34
లస: పప

భరస : రతత పడసరద గడదస
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరమయఖ muvva
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:60
లస: ససస స
9233 AP151010213022
పపరర: బమచచబబబమ మమవరస

94-85/670

భరస : వనసకట రమమశ గమడడపప
ఇసటట ననస:23-7-261
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససశల రరవప దదసతగరన
ఇసటట ననస:23-7-261
వయససస:43
లస: పప
9230 AP151010216243
పపరర: వరలకడక మమవరస

9216 NDX0271650
పపరర: ననదచనరమక� పప లశశటట �

9211 NDX0174797
పపరర: తషలసస మసడనదద

భరస : వనసకటసరసమ� mandadi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� mandadi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగరశసరరరవప� navanee
ఇసటట ననస:23-7-261
వయససస:39
లస: ససస స
9227 NDX0333997
పపరర: ననగరశసర రరవప దదసతగరన

94-85/667

తసడడ:డ సరసబయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలల� mandadi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:38
లస: పప
9224 NDX0334862
పపరర: మమధవ� నవనతస�

9213 AP151010216145
పపరర: ననగమలల మసడనదద�

94-85/662

భరస : సరయబబబమ mandadi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ� polisetti
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� polisetti
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:35
లస: పప
9221 NDX0262774
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మసడనదద�

94-85/664

భరస : సరయబబబమ� mandadi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రదగరరరవప� thota
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:62
లస: ససస స
9218 NDX0262683
పపరర: శకనవరసరరవప పప లశశటట �

9210 NDX0325514
పపరర: శవవరణణ� మసడనదద�

9208 NDX1331487
పపరర: బలరరమయఖ వరరక

తసడడ:డ కకటయఖ varre
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప� mandadi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:52
లస: ససస స
9215 NDX0271742
పపరర: సరమమమజఖస� తతట�

94-85/661

తసడడ:డ కకటయఖ singamsetti
ఇసటట ననస:23-7-257
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప� mandadi
ఇసటట ననస:23-7-259
వయససస:31
లస: ససస స
9212 NDX0271817
పపరర: లకడక� పప లశశటట �

9207 NDX0539551
పపరర: శవ యలమసద సససగసశశటట

94-85/689

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప సనతధద
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:63
లస: పప
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9236 NDX2559961
పపరర: అగసస న సరయ గడడ స
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94-85/1208

తసడడ:డ రతత పడసరద గడడ స
ఇసటట ననస:23-7-262
వయససస:20
లస: పప
9239 NDX2300648
పపరర: సరయ జజఖత వరశగల

94-130/154

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప వ
ఇసటట ననస:23-7-263
వయససస:23
లస: ససస స
9242 NDX0270983
పపరర: భడమరరసబ� పపరవల�

94-85/694

94-85/697

తసడడ:డ రరజజరరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:23-7-266
వయససస:37
లస: పప
9251 NDX1807629
పపరర: నసదదన పసడయమ తరరనగరస

94-85/703

94-85/707

94-85/710

భరస : శకనవరస రరవప madamanchi
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:31
లస: ససస స

94-85/695

9246 NDX0930586
పపరర: పప లల ఈశసరమక�

9249 NDX1181148
పపరర: సరసబశవ రరడకడ పప లల

9252 AP151010216309
పపరర: లలత నరరడర

9255 NDX2124907
పపరర: హరరక రరణణ ననయమడడ

9258 AP151010216755
పపరర: రరణమక గటటట�

94-85/713

9261 NDX1472232
పపరర: అనసష మమడడశశటట

94-85/698

9264 NDX0269118
పపరర: శవకలమమరర� మదమదచ�
భరస : జయరరమకకషష� madamanchi
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:34
లస: ససస స

9244 NDX1807751
పపరర: శశగలజ అనతపరరడడడ

94-85/696

9247 NDX0348946
పపరర: రఘమననథ రరడడ � పప లల�

94-85/699

తసడడ:డ సరసబశవరరడడడ� polu
ఇసటట ననస:23-7-266
వయససస:32
లస: పప
94-85/701

9250 NDX1524793
పపరర: బసవ ననగరశసర రరవప చదబబడ లల

94-85/702

తసడడ:డ వనసకటటససరరర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:23-7-299
వయససస:57
లస: పప
94-85/705

9253 AP151010213224
పపరర: శవరనసదస నరరడర న

94-85/706

తసడడ:డ సరసబయఖ naredla
ఇసటట ననస:23-8
వయససస:52
లస: పప
94-85/708

9256 JBV1322064
పపరర: జయలకడక� ధనళవరయ�

94-85/709

భరస : ససధనకర� dhalvayi
ఇసటట ననస:23-8-203
వయససస:50
లస: ససస స
94-85/711

9259 NDX1602060
పపరర: పడతమ పససపపలలటట

94-85/712

భరస : పపరషచసదడ రరవప pasupuleti
ఇసటట ననస:23-8-225
వయససస:37
లస: ససస స
94-85/714

తసడడ:డ శకనవరస రరవప medisetti
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:25
లస: ససస స
94-85/716

94-85/693

భరస : వనసకట రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:23-7-266
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస� gatti
ఇసటట ననస:23-8-224
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససభబష చసదడ బబ స bodapati
ఇసటట ననస:23-8-225
వయససస:70
లస: ససస స
9263 NDX0175505
పపరర: లకడక పడసనత మదమసచ

9243 JBV2390086
పపరర: మమధవ� పప లల�

94-85/691

తసడడ:డ వనసగళరరడడడ bhavanam
ఇసటట ననస:23-7-264
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ననయమడడ
ఇసటట ననస:23-8-203
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:23-8-209
వయససస:46
లస: ససస స
9260 NDX0269324
పపరర: జయలకడక బబ డపరటట

9241 AP151010213578
పపరర: అసజరరడడడ భవనస

94-85/692

భరస : శవరనసదస naredla
ఇసటట ననస:23-8
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప� nalam
ఇసటట ననస:23-8
వయససస:62
లస: పప
9257 NDX1833905
పపరర: కకటటశసరర తతట

9240 NDX1398081
పపరర: పసడత నహరరకర కపపల

తసడడ:డ తరరపత రరడకడ polu
ఇసటట ననస:23-7-266
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తరరనగరస
ఇసటట ననస:23-7-2548
వయససస:27
లస: ససస స
9254 JBV1320902
పపరర: చసదడశశఖర ననళస� �

తసడడ:డ రగశయఖ pydimarri
ఇసటట ననస:23-7-263
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరడడ � polu
ఇసటట ననస:23-7-266
వయససస:59
లస: ససస స
94-85/700

9238 AP151010213052
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ పపచడడమరరక

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ pydimarri
ఇసటట ననస:23-7-263
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదబశవరరడడడ� polu
ఇసటట ననస:23-7-266
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదబశవరరడడడ� polu
ఇసటట ననస:23-7-266
వయససస:36
లస: ససస స
9248 NDX2022242
పపరర: వనసకట రరడడడ అనతపరరడడడ

94-85/690

తలర : సససదర మమణణకఖస ఏళ
ఇసటట ననస:23-7-264
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరవప� peravali
ఇసటట ననస:23-7-265
వయససస:46
లస: ససస స
9245 JBV2390078
పపరర: గరయతడ� పప లల�

9237 AP151010216817
పపరర: వనసకటససశల పపచడడమరరక

9262 NDX1620880
పపరర: సరయ లకకక పడసనత కకసడదటట

94-85/715

తసడడ:డ రరసబబబమ కకసడదటట
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:25
లస: ససస స
94-85/717

9265 NDX1011378
పపరర: వససతలకడక సతడస నబబ యన

94-85/718

తసడడ:డ శకనవరసరరవప sattenaboina
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:35
లస: ససస స
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9266 NDX1620864
పపరర: మమధవ కకసడదటట
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94-85/719

భరస : రరసబబబమ కకసడదటట
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:43
లస: ససస స

9267 NDX0269050
పపరర: రరకకకణమక మదమసచ�

94-85/720

భరస : రరఘవయఖ� madamanchi
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:57
లస: ససస స

9269 NDX1584169
పపరర: శకకలమమర కరశననధన

94-85/722

తసడడ:డ కరశననధన ససబడయనరరస
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:35
లస: పప
9272 NDX1620872
పపరర: రరసబబబమ కకసడదటట

9270 NDX0855924
పపరర: శకనవరసరరవప మదమసచ�

9268 NDX1045491
పపరర: పడసనతకలమమర సతడస నబబ యన

94-85/721

తసడడ:డ శకనవరసరరవప sattenaboina
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:30
లస: పప
94-85/723

తసడడ:డ రరఘవయఖ� madamanchi
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:37
లస: పప

9271 AP151010213124
పపరర: జయరరమకకషష మదమసచ�

94-85/724

తసడడ:డ రరఘవయఖ� madamanchi
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:42
లస: పప

94-85/725

తసడడ:డ పరపరరరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:23-8-226
వయససస:49
లస: పప
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6952 NDX2498392
పపరర: మసజల రరణణ రరయబబరస

94-63/617

తసడడ:డ పసటర రరయబబరస
ఇసటట ననస:21-20-1232
వయససస:20
లస: ససస స
6955 NDX0832790
పపరర: పసటర రరయబబరస

94-63/620

94-63/622

94-63/625

94-84/671

తలర : రరజరశసరర
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:29
లస: పప

6959 AP151010210175
పపరర: పపడమలత గమసడనల

94-63/623

6957 NDX0940833
పపరర: అనత గమసడనల

94-63/621

6962 NDX0405746
పపరర: వకకమ గమసడనల

6965 NDX1453083
పపరర: సరసత గమమకడడ

94-63/630

6968 NDX1453141
పపరర: రరజరశసరర తనళళళరర

94-63/626

6971 NDX1452887
పపరర: భబసయర గమమకడడ
తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:39
లస: పప

94-63/624

6963 NDX0661330
పపరర: రవ పడసరద గమసడనల

94-63/627

తసడడ:డ రరబబనస
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:73
లస: పప
94-63/628

6966 NDX1930875
పపరర: పరవన తడలర

94-63/629

భరస : ససరరష బబబమ తడలర
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:45
లస: ససస స
94-63/631

భరస : ససబబ రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:51
లస: ససస స
94-63/633

6960 NDX0405720
పపరర: మరరయమక గమసడనల
భరస : రవ పడసరద
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : భబసయర గమమకడడ
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖ పసడయమ దరరర గమడడ పపడడ
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:49
లస: ససస స
6970 NDX1452853
పపరర: మహహసదడననథ తనళళ
ర రర

94-81/927

తసడడ:డ రవ పడసరద
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:24
లస: ససస స
6967 NDX1834499
పపరర: ససరరఖ జరలద

94-63/619

భరస : శరఖససససదర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1232
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శరఖసబబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస బబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:26
లస: పప
6964 NDX1742023
పపరర: పడతతఖష కరరరమసచ

6956 NDX3025053
పపరర: కరకసత కలమమర పససమరరస

6954 JBV2380459
పపరర: పడమలమదదవ పససమరరస

తసడడ:డ పససమరరస శరఖస సససదర రరవప శరఖస సససద భరస : శరఖమ బబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1232
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:36
లస: పప
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరనడడ
ఇసటట ననస:21-20-1233
వయససస:31
లస: ససస స
6961 NDX1259357
పపరర: వదనఖ సరగర గమసడనల

94-63/618

భరస : పసటర
ఇసటట ననస:21-20-1232
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:21-20-1232
వయససస:52
లస: పప
6958 NDX1259365
పపరర: అలలఖఖ గమసడనల

6953 NDX0832501
పపరర: శరఖమల రరయబబరస

6969 NDX1461441
పపరర: శకధర మమరరగ

94-63/632

తసడడ:డ రతస యఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:26
లస: పప
94-63/634

6972 NDX2149889
పపరర: పసనపరటట మణణ రరజ

94-63/635

తసడడ:డ పసనపరటట ఇసరసక
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:72
లస: పప
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పపరర: ససజయ దదవరకకసడ
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94-63/950

తసడడ:డ రరజ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:21-20-1234
వయససస:18
లస: పప
6976 NDX0940809
పపరర: సతష బబబమ కకరరటటపరటట

94-63/638

94-84/672

94-63/643

94-63/646

94-84/673

94-63/650

94-63/653

తసడడ:డ ససరరసదడబబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1242
వయససస:39
లస: పప

6986 NDX0521849
పపరర: కకడనరర ఏడడకకసడలల

6989 AP151010210156
పపరర: జజసఫపన మలర వరపప

6992 NDX2241750
పపరర: దదవరఖ యసరరపప

6995 NDX0031971
పపరర: కలమమరర మటటటపపడడ

94-63/656

6998 AP151010210124
పపరర: రరణణమక బమరరక

94-63/647

7001 JBV2370427
పపరర: కకశశర బబబమ రరటటరర
తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1242
వయససస:41
లస: పప

6981 JBV2380624
పపరర: ససజజత కళళళవరపప

94-63/642

6984 NDX0832592
పపరర: వనసకటటశసరరర గమసడన�

94-63/645

6987 NDX3066966
పపరర: ససనత మసడ

94-63/951

భరస : శకనవరసరరవప మసడ
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:40
లస: ససస స
94-63/648

6990 AP151010204124
పపరర: పపదకకటటశసరరరవప మలర వరపప

94-63/649

తసడడ:డ థనమస
ఇసటట ననస:21-20-1239
వయససస:57
లస: పప
94-63/651

6993 NDX2241768
పపరర: నశత యసరరపప

94-63/652

తసడడ:డ బబబమ యసరరపప
ఇసటట ననస:21-20-1240
వయససస:28
లస: ససస స
94-63/654

6996 NDX0405589
పపరర: కలపన బమరరక

94-63/655

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1242
వయససస:32
లస: ససస స
94-63/657

భరస : ససరరసదడబబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1242
వయససస:53
లస: ససస స
94-63/659

94-63/640

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:21-20-1241
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశరర వరపడసరద
ఇసటట ననస:21-20-1242
వయససస:33
లస: ససస స
7000 JBV2370419
పపరర: శశరర వరపడసరద బమరరక

94-63/644

తసడడ:డ బబబమ యసరరపప
ఇసటట ననస:21-20-1240
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1241
వయససస:29
లస: ససస స
6997 NDX0721696
పపరర: వరకరకసత బమరరక

6983 NDX0405787
పపరర: హనసమమయమక పలలర

6978 JBV2370567
పపరర: కకటటశసరరరవప కళళళవరపప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1239
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ యసరరపప
ఇసటట ననస:21-20-1240
వయససస:24
లస: ససస స
6994 NDX0031963
పపరర: రతతకలమమరర మటటటపపడడ

94-63/641

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:21-20-1238
వయససస:30
లస: ససస స
6991 NDX2241743
పపరర: వవఖ యసరరపప

6980 NDX0832725
పపరర: రరఖ గమసడన

94-63/637

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:21-20-1235
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:43
లస: పప
6988 NDX0257303
పపరర: సలలమ మటటటపపడడ

94-63/639

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1236
వయససస:61
లస: ససస స
6985 NDX0820423
పపరర: సరయరరస గమసడన

6977 AP151010204304
పపరర: ససరరష బబబమ� కకరరటటపరటట�

6975 JBV2370328
పపరర: ఆనసదబబబమ కళళళవరపప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1235
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:21-20-1235
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక పసనపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1235
వయససస:72
లస: పప
6982 NDX0032276
పపరర: వజయలకడక క�్్�్డవరపప

94-63/636

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-20-1235
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1235
వయససస:46
లస: పప
6979 NDX2435519
పపరర: మమనరరజ పసనపరటట

6974 JBV2380467
పపరర: కలమమరర ఏపపరర�

6999 NDX0405563
పపరర: మమనయఖ బబబమ బమరరక

94-63/658

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:21-20-1242
వయససస:34
లస: పప
94-63/660

7002 AP151010204120
పపరర: బమరరక ససరరసదడ బబబమ

94-63/661

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1242
వయససస:60
లస: పప
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7003 NDX0032318
పపరర: వనతమక బమరరక
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94-63/662

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1243
వయససస:72
లస: ససస స
7006 NDX3151727
పపరర: జయశక మమగమలలరర

94-63/952

94-63/664

94-63/667

94-63/670

94-63/953

94-84/676

94-84/677

భరస : నవతసడ
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:53
లస: ససస స

7016 AP151010204127
పపరర: తషలససననగరరజ కకరరటటపరటట

7019 NDX1823658
పపరర: అమకత కకలకకపపడడ

7022 NDX2413821
పపరర: అనసష కటటటపప గమ

7025 NDX2410124
పపరర: అనసష కటటటపప గమ

94-63/675

7028 AP151010210157
పపరర: ననగరతతస బమరరక

94-63/671

7031 NDX0031997
పపరర: రరమమ బమలమర
తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:29
లస: పప

7011 NDX0028316
పపరర: ససనత దదవరకకసడ

94-63/666

7014 NDX0032375
పపరర: కకరణ కలమమర మలర వరపప

94-63/669

7017 AP151010204189
పపరర: బబలశశరర దదవరకకసద

94-63/672

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:57
లస: పప
94-84/674

7020 NDX1584433
పపరర: మహహశ బమరరక

94-84/675

తసడడ:డ రసగ రరవప బమరరక
ఇసటట ననస:21-20-1245
వయససస:27
లస: పప
94-42/664

7023 NDX1122878
పపరర: ససనల కలమమర బమరరక

94-63/673

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1246
వయససస:27
లస: పప
94-85/52

7026 NDX0405647
పపరర: ఆదదలకడక బమరరక

94-63/674

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:34
లస: ససస స
94-63/676

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:48
లస: ససస స
94-63/678

94-84/977

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజ కలమమర బమలమర
ఇసటట ననస:21-20-1246
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అరరరన
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:40
లస: ససస స
7030 AP151010210031
పపరర: తమసమక బమరరక

94-63/668

భరస : రరజ కలమమర బమలమర
ఇసటట ననస:21-20-1246
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబమ బమరరక
ఇసటట ననస:21-20-1246
వయససస:24
లస: ససస స
7027 JBV2380053
పపరర: ఆదదలకడక రరజపరలలస

7013 NDX0031930
పపరర: పడవణ కలమమర మలర వరపప

7008 NDX3160397
పపరర: కకమల మమగమలలరర

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వజయ పడసరద రరవప కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:21-20-1245
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదకకటయఖ చసదవవలల
ఇసటట ననస:21-20-1245
వయససస:44
లస: పప
7024 NDX1994459
పపరర: సప ఫసయ బమరరక

94-63/665

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1245
వయససస:48
లస: పప
7021 NDX1824896
పపరర: రతతరరవప చసదవవలల

7010 NDX0028084
పపరర: చసదడలల కకరరటటపరటట

94-63/848

తసడడ:డ రతతరరజ మమగమలలరర
ఇసటట ననస:21-20-1243
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ్ద
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:37
లస: పప
7018 NDX2991792
పపరర: సరసబశవ రరవప నలల
ర రర

94-84/976

తసడడ:డ తషలసస ననగరరజ
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:39
లస: ససస స
7015 JBV2370690
పపరర: వజయ చసదడ కకరరటపరటట

7007 NDX3173242
పపరర: ససరష లత మమగమలలరర

7005 NDX2601748
పపరర: భరణణ కలమమరర చలర

తసడడ:డ అసజన దదవ
ఇసటట ననస:21-20-1243
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రతతరరజ మమగమలలరర
ఇసటట ననస:21-20-1243
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వజయ చసదడ
ఇసటట ననస:21-20-1244
వయససస:28
లస: ససస స
7012 NDX0028134
పపరర: రరజ దదవరకకసడ

94-63/663

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1243
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రతతరరజ మమగమలలరర
ఇసటట ననస:21-20-1243
వయససస:18
లస: ససస స
7009 NDX1570309
పపరర: పడతషఖష కకరరటపరటట

7004 NDX0057224
పపరర: పడసరద బమరరక

7029 AP151010210257
పపరర: కమలమక బమరరక

94-63/677

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:53
లస: ససస స
94-63/679

7032 NDX0405613
పపరర: రరజకలమమర బమలమర

94-63/680

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:31
లస: పప
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7033 NDX0458117
పపరర: వజయ బబబమ బమరరక
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94-63/681

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:34
లస: పప
7036 JBV2370617
పపరర: రసగరరరవప బమరరక

94-63/684

94-63/686

94-63/955

94-63/689

94-63/692

7043 NDX2726552
పపరర: కకలకకపపడక నరకద

7046 NDX0028159
పపరర: పడకరష ససదదపలర �

7049 NDX3071909
పపరర: రతత సరగజన బమరరక

94-84/679

7052 NDX1259332
పపరర: శశ రరఖ మలర వరపప

భరస : చనకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1251
వయససస:50
లస: ససస స

7055 NDX1259324
పపరర: వసశ మలర వరపప

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:21-20-1251
వయససస:55
లస: పప

భరస : భమజసగస�
ఇసటట ననస:21-20-1252
వయససస:36
లస: ససస స

94-63/690

7061 NDX2188762
పపరర: వజయ లకడక బయవరపప
భరస : ననగయఖ బయవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1252
వయససస:44
లస: ససస స

7041 NDX2726537
పపరర: కకలకకపపడక మరరయమక

94-63/954

7044 AP151010210324
పపరర: మలలర శసరర రరవనల

94-63/688

7047 AP151010204199
పపరర: శదదపలర కకటటశసరరరవప�

94-63/691

తసడడ:డ భమషయఖ�
ఇసటట ననస:21-20-1249
వయససస:62
లస: పప
94-63/957

7050 NDX3067170
పపరర: మమరర సససధసరర బమరరక

94-63/958

తసడడ:డ మరరయదనసస బమరరక
ఇసటట ననస:21-20-1250
వయససస:18
లస: ససస స
94-63/693

7053 AP151010210366
పపరర: వరమక బమరరక

94-63/694

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1251
వయససస:48
లస: ససస స
94-63/696

7056 NDX1122894
పపరర: వనయ కలమమర మలర వరపప

94-63/697

తసడడ:డ చనత కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1251
వయససస:28
లస: పప
94-84/680

తసడడ:డ ఆనసదనడవప
ఇసటట ననస:21-20-1251
వయససస:36
లస: పప
94-63/700

94-84/678

భరస : చనబడహకయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1249
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1251
వయససస:26
లస: పప

94-63/698 7058 NDX1087519
7057 AP151010204302
పపరర: చనకకటటశసరరరవప� మలర వరపప�
పపరర: కకరణ కలమమర కళళరవరపప

7060 NDX0354423
పపరర: చసదడమక� పరరరడ�

94-63/956

తసడడ:డ చనత కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1251
వయససస:26
లస: ససస స
94-63/695

7038 NDX1992909
పపరర: వజయ కలమమరర కమలకసటట

భరస : కకలకకపపడక పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1248
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస బమరరక
ఇసటట ననస:21-20-1250
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసలయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:21-20-1250
వయససస:55
లస: పప
7054 AP151010210336
పపరర: లలమకలమమరర మలర వరపప

94-63/687

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-20-1249
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మరరయ దనసస బమరరక
ఇసటట ననస:21-20-1250
వయససస:21
లస: పప
7051 NDX1901389
పపరర: హహసపసన కటబరర

7040 AP151010204069
పపరర: పడభబకరరరవప కకలకపపడడ

94-63/683

భరస : హరరబబబమ కమలకసటట
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకలకకపపడక పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1248
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-20-1249
వయససస:58
లస: ససస స
7048 NDX2403640
పపరర: సససప న బమరరక

94-63/685

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1248
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకలకకపపడక పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1248
వయససస:33
లస: పప
7045 AP151010210166
పపరర: పపనతమక శదదపలర �

7037 AP151010204364
పపరర: సరసబశవరరవప బమరరక

7035 JBV2370260
పపరర: అరరరన రరజపరలలస

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:59
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1248
వయససస:47
లస: ససస స
7042 NDX2726511
పపరర: కకలకకపపడక పడసరద రరవప

94-63/682

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ్ద
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1247
వయససస:57
లస: పప
7039 AP151010210147
పపరర: లత కకలకపపడడ

7034 JBV2370252
పపరర: వనసకటబడవప బమరరక

7059 NDX0032292
పపరర: మరరయమక పలలర పప గమ�

94-63/699

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:21-20-1252
వయససస:33
లస: ససస స
94-63/701

7062 NDX1866740
పపరర: ఆనసద కలమమర పలలర పప గమ

94-63/702

తసడడ:డ చనత పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:21-20-1252
వయససస:28
లస: పప
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94-63/703

తసడడ:డ మమరత పరరడడ
ఇసటట ననస:21-20-1252
వయససస:44
లస: పప
7066 NDX2241735
పపరర: మమధసరర కకరరటటపరటట

94-63/706

94-63/709

94-63/712

94-63/715

94-63/718

94-63/721

94-63/724

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:73
లస: ససస స

7076 AP151010210207
పపరర: రగజమక బకయ

7079 NDX1482686
పపరర: గగపస కకషష నకయల

7082 AP151010210254
పపరర: ససజజత కళళరవరపప

7085 JBV2370245
పపరర: ససరరష కళళర వరపప

94-63/727

7088 NDX0028258
పపరర: ఆషర షపక

94-63/716

7091 NDX2498368
పపరర: శక హరర కళళరవరపప
తసడడ:డ ససబబబరరవప కళళరవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:20
లస: పప

7071 NDX0818328
పపరర: జజఖత బబబమ కకరరటపరటట

94-63/711

7074 JBV2380194
పపరర: మరరయరరణణ కళళళవరపప�

94-63/714

7077 NDX0028126
పపరర: వననససట కళళళవరపప

94-63/717

తసడడ:డ జజన బబనత
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:29
లస: పప
94-63/719

7080 JBV2370542
పపరర: జజననబనత కళళరవరపప�

94-63/720

తసడడ:డ యయసస పసడయ�
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:62
లస: పప
94-63/722

7083 AP151010210250
పపరర: మరరయమక కళళరవరపప

94-63/723

భరస : వవణమ
ఇసటట ననస:21-20-1256
వయససస:53
లస: ససస స
94-63/725

7086 AP151010204145
పపరర: వవణమ కళళరవరపప

94-63/726

తసడడ:డ అసతతన
ఇసటట ననస:21-20-1256
వయససస:47
లస: పప
94-63/728

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:34
లస: ససస స
94-63/730

94-63/708

భరస : జజన బబనత�
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆధథన
ఇసటట ననస:21-20-1256
వయససస:35
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:31
లస: ససస స
7090 NDX0660209
పపరర: రగశమక కళళవరపప

94-63/713

భరస : అసతతన
ఇసటట ననస:21-20-1256
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమగగపరల
ఇసటట ననస:21-20-1256
వయససస:30
లస: పప
7087 NDX0032268
పపరర: ససనతన రరవవల

7073 NDX2014710
పపరర: నరకల కకసగల

7068 AP151010204108
పపరర: కకషరషరరవప కకరరటటపరటట

తసడడ:డ సససహరరయలల ్ద
ఇసటట ననస:21-20-1254/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర నకయల
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:40
లస: పప

భరస : అసతతన�
ఇసటట ననస:21-20-1256
వయససస:42
లస: ససస స
7084 NDX0405019
పపరర: రరజరసదడ కళళళరపప

94-63/710

భరస : రతతస
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ కకసగల
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:35
లస: పప
7081 AP151010210255
పపరర: వరలకడక కళళరవరపప�

7070 NDX0894030
పపరర: బబబమరరవప� గగన�

94-63/705

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:21-20-1254
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవ కకసగల
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:67
లస: ససస స
7078 NDX1834549
పపరర: రవ కకసగల

94-63/707

తసడడ:డ సరసయలల�
ఇసటట ననస:21-20-1254/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబనత
ఇసటట ననస:21-20-1255
వయససస:27
లస: ససస స
7075 AP151010210215
పపరర: లలరరదమమరర మసద

7067 AP151010210368
పపరర: సరగజన కకరరటటపరటట

7065 NDX2241727
పపరర: రరఘవ కకరరరరటటపల

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకరరరరటటపల
ఇసటట ననస:21-20-1254
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1254
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సససహరరయలల
ఇసటట ననస:21-20-1254/1
వయససస:67
లస: ససస స
7072 NDX1258961
పపరర: ససధఖ కళళర వరపప

94-63/704

తసడడ:డ అపపయఖ బయవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1252
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1254
వయససస:23
లస: ససస స
7069 NDX0405506
పపరర: ససతతషస కకరరటపరటట

7064 NDX2188770
పపరర: ననగయఖ బయవరపప

7089 NDX0032136
పపరర: ససభబషసణ దదవ అతతసట

94-63/729

భరస : రవ కళళళవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:50
లస: ససస స
94-63/731

7092 NDX0028266
పపరర: గరలబ షపక

94-63/732

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:39
లస: పప
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7093 AP151010204361
పపరర: రవ కళళళవరపప

94-63/733

7094 NDX0028191
పపరర: ససబబబరరవప కళళళవరపప

తసడడ:డ ననగయఖ అలయస శశరర కళళళవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:53
లస: పప

7096 NDX2711554
పపరర: ససరఖ ససభబశ భరత
కలలలవరపప
తసడడ:డ రవ కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:18
లస: పప

94-63/850

7097 NDX2882785
పపరర: రవ శశరఖ భరత కళళళవరపప

7099 AP151010210230
పపరర: కకషషకలమమరర కకరరటటపరటట

94-63/735

Deleted

భరస : వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1258
వయససస:55
లస: ససస స
7102 NDX3161668
పపరర: శకదదవ కలలలవరరపప

94-63/962

94-63/965

94-63/967

94-63/739

94-63/742

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:21-20-1265
వయససస:63
లస: ససస స

94-63/963

7112 NDX2241677
పపరర: అనసష కకరరటటపరటట

7115 NDX0661264
పపరర: శవయఖ కకరరటపరటట

94-63/745

7118 NDX0660225
పపరర: మసరసన కకరరటపరటట

94-63/737

7121 NDX1453224
పపరర: వశరల పలలర పప గమ
భరస : శరఖమ బబబమ పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:26
లస: ససస స

7104 NDX3170446
పపరర: ససతతషసన కలలలవరపప

94-63/964

7107 NDX2802072
పపరర: రరమయఖ రరవనల

94-63/966

తసడడ:డ వరర సరసమ రరవనల
ఇసటట ననస:21-20-1259
వయససస:49
లస: పప
94-63/738

7110 NDX1900514
పపరర: రమమష కకరరటటపరటట

94-84/681

తసడడ:డ సరసబయఖ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1262
వయససస:45
లస: పప
94-63/740

7113 NDX0405092
పపరర: మమరర కకరరటపరటట�

94-63/741

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:55
లస: ససస స
94-63/743

7116 JBV2370872
పపరర: రవకకరణ� కకరరటపరటట�

94-63/744

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:33
లస: పప
94-63/746

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:65
లస: పప
94-63/747

94-63/961

భరస : శకనవరస కలమమర కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1258
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:43
లస: పప
7120 AP151010210273
పపరర: కమలకలమమరర అపసపకటర

7109 NDX0028282
పపరర: అసకమక రరవప రరవనల

7101 NDX3158607
పపరర: హహసపన కలలలవరపప
తసడడ:డ కకటయఖ కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1258
వయససస:64
లస: పప

భరస : పడసరద కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కకరరసపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:72
లస: ససస స
7117 NDX0660217
పపరర: పడసరదస కకరరటపరటట

94-63/736

తసడడ:డ చనత వరరసరసమ
ఇసటట ననస:21-20-1261
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రవ కకరణ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:26
లస: ససస స
7114 NDX1866823
పపరర: దయమమణణ కకరరసపరటట

7106 NDX1877895
పపరర: శరకవరణణ రరవనల

94-63/960
7098 NDX2825875
పపరర: ససరఖ ససభబష భరత కళళళవరపప

తసడడ:డ రవ కళళళవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనబడహకయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:21-20-1259
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:21-20-1259
వయససస:21
లస: ససస స
7111 NDX2241685
పపరర: దదవఖవరణణ దదవరకకసడ

94-63/959

భసధసవప: శకనవరస కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1258
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వర భదడ రరవప కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1258
వయససస:22
లస: పప
7108 NDX2802080
పపరర: శరరష రరవనల

7103 NDX3166691
పపరర: శకనవరస కలమమర కలలలవరపప

94-63/849

Deleted

తసడడ:డ రవ కళళళవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:21
లస: పప
7100 AP151010204095
పపరర: వరభదడ రరవప కకరరటటపరటట

7095 NDX2711489
పపరర: రవ శశరర భరత కలలలవరపప

తసడడ:డ రవ కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1257
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనతరరరయయ
ఇసటట ననస:21-20-1258
వయససస:64
లస: పప

భరస : హహసపన కలలలవరపప
ఇసటట ననస:21-20-1258
వయససస:55
లస: ససస స
7105 NDX3086618
పపరర: సరయ కలమమర కకరరటపరటట

94-63/734

7119 NDX3072378
పపరర: దదవరఖవరణణ కకరరతదపరత

94-63/968

భరస : రవకకరణ కకరరతదపరత
ఇసటట ననస:21-20-1264
వయససస:25
లస: ససస స
94-63/748

7122 NDX1496026
పపరర: భబగఖవత పలలర పప గమ

94-63/749

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:26
లస: ససస స
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7123 NDX1122977
పపరర: పడశరసత పలలర పప గమ
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94-63/750

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:27
లస: ససస స
7126 AP151010210146
పపరర: మమరర పలలర పప గమ

94-63/753

94-63/756

94-63/759

94-63/762

94-63/765

94-63/768

94-63/771

తసడడ:డ పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:21-20-1269
వయససస:41
లస: పప

7136 NDX1122951
పపరర: పదక రరయనసతల

7139 NDX1122936
పపరర: వరపడసరద గమజరరర పపడడ

7142 NDX0028142
పపరర: వనసకయఖ జలలర పలర

7145 NDX3115003
పపరర: మమరర కలమమరర కనవతపమమలమ

94-63/773

7148 NDX0032037
పపరర: ససమలత కనసమమరర

94-63/763

7151 JBV2370831
పపరర: రవకలమమర కనసమమరర
తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1269
వయససస:44
లస: పప

7131 AP151010204114
పపరర: ననగరశసర రరవప పలలర పప గమ

94-63/758

7134 NDX1875949
పపరర: ససకనఖ అలపరటట

94-63/761

7137 AP151010210187
పపరర: పడససననతసబ కకలకపపడడ

94-63/764

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:78
లస: ససస స
94-63/766

7140 NDX1585241
పపరర: హహమ లకకణ రరవప అలపరటట

94-63/767

తసడడ:డ రసగననయకలలల అలపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:45
లస: పప
94-63/769

7143 NDX1122837
పపరర: జజరరర రరయనసతల

94-63/770

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:61
లస: పప
94-63/969

7146 AP151010210208
పపరర: రరబ దసరర

94-63/772

భరస : జయశసకర
ఇసటట ననస:21-20-1268
వయససస:50
లస: ససస స
94-63/774

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:21-20-1269
వయససస:36
లస: ససస స
94-63/776

94-63/755

భరస : హహమ లకకణ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖరరజ కనవతపమమలమ
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జయశసకర
ఇసటట ననస:21-20-1268
వయససస:31
లస: పప
7150 JBV2370807
పపరర: కకరణ బబబమ� కనసమమరర�

94-63/760

తసడడ:డ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:87
లస: పప
7147 NDX0522045
పపరర: దసరర శకకరసత

7133 NDX1122944
పపరర: భబగఖలకడక గమజరరర పపడడ

7128 AP151010210196
పపరర: ఎమమలయమక గమజరరర పపడడ�

తసడడ:డ సరసయయలల
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజన ఎలషర
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:48
లస: పప
7144 AP151010204078
పపరర: వనసకటటశసరరర కకలకపపడడ

94-63/757

భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ఎలషర
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:35
లస: పప
7141 JBV2370096
పపరర: సతఖరరజ కకలకపపడడ

7130 NDX0032029
పపరర: ననగమలలర శసర రరవప పటట పప

94-63/752

భరస : జజనఎలషర�
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రవకకరణ
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1267
వయససస:45
లస: ససస స
7138 NDX1122928
పపరర: రవకకరణ గమజరరర పపడడ

94-63/754

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:71
లస: పప
7135 NDX0028092
పపరర: నరకల జలలర పలర

7127 NDX0031898
పపరర: సహననజ షపక

7125 NDX0032284
పపరర: ససరరప రరణణ పస

భరస : ననగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:33
లస: పప
7132 AP151010204356
పపరర: జన జజన ఎలర ష

94-63/751

తలర : సహననజ
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-20-1266
వయససస:49
లస: ససస స
7129 NDX0405076
పపరర: శరఖమమబబమ పలలర పప గమ

7124 NDX0032235
పపరర: ననగమల మరర షపక

7149 NDX0028274
పపరర: రరజకలమమరర కనసమమరర�

94-63/775

భరస : పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:21-20-1269
వయససస:67
లస: ససస స
94-63/777

7152 NDX0031856
పపరర: పడసరదరరవప కనసమమరర

94-63/778

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1269
వయససస:70
లస: పప

Page 320 of 353

7153 NDX0057166
పపరర: వససత బబ సతన
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94-63/779

భరస : జయ రరవప
ఇసటట ననస:21-20-1270
వయససస:63
లస: ససస స
7156 NDX0522144
పపరర: పడతసపరటట పడసనత లల

94-63/781

94-63/784

94-89/735

95-155/21

94-62/863

94-85/54

94-85/57

తసడడ:డ రమణయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-1277
వయససస:42
లస: పప

7166 SQX1825033
పపరర: మలర శసరర కకనగసటట

7169 NDX0940825
పపరర: పపషప హహమలత రరవనల

7172 NDX1995481
పపరర: కమల ససరభ

7175 NDX0264754
పపరర: చనత పగడనల

94-85/60

7178 NDX0264663
పపరర: ససభబషసణణ పగడనల

95-155/22

7181 NDX0264630
పపరర: రరణమక� పగరడనల�
భరస : శకనవరసరరవప� pagadala
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:35
లస: ససస స

7161 NDX2708113
పపరర: లకడక కకలవననసత

94-89/734

7164 NDX3072170
పపరర: మరరయదనసస బమరరక

94-63/970

7167 SQX1832146
పపరర: పపరష చసదరరవ కకనగసటట

95-155/23

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకనగసటట
ఇసటట ననస:21-21
వయససస:32
లస: పప
94-63/786

7170 NDX0581124
పపరర: లకకణ రరవప చసతనగమసటర

94-63/787

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:21-21-137
వయససస:25
లస: పప
94-85/55

7173 NDX1995507
పపరర: తరరపతయఖ ససరభ

94-85/56

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:21-21-276
వయససస:25
లస: పప
94-85/58

7176 NDX1995416
పపరర: దసరర పడసరద కకలవననసత

94-85/59

తలర : పదక కకలవననసత
ఇసటట ననస:21-21-1276
వయససస:29
లస: పప
94-85/61

భరస : శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-1277
వయససస:38
లస: ససస స
94-85/63

94-63/783

తసడడ:డ యలర మసద బమరరక
ఇసటట ననస:21-20-1950
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-1276
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ ససరభ
ఇసటట ననస:21-21-1276
వయససస:54
లస: పప
7180 AP151010213368
పపరర: శకనవరసరరవప పగడనల

94-85/53

భరస : సరసబశవ రరవప ససరభ
ఇసటట ననస:21-21-276
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపదగమరవయఖ belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-281
వయససస:62
లస: ససస స
7177 NDX1995440
పపరర: సరసబశవరరవప ససరభ

7163 NDX0812784
పపరర: యస పదక

7158 NDX0407056
పపరర: అశశక కలమమర జజనతగడడ

తసడడ:డ అనల బబబమ కకలవననసత
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:21-21-137
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగమక పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-276
వయససస:34
లస: ససస స
7174 AP151010216821
పపరర: పపదససబమబలల బబలగమబబల

94-63/785

భరస : వనసకటటశసరరరవప కకనగసటట
ఇసటట ననస:21-21
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:21-21-132
వయససస:32
లస: ససస స
7171 NDX2146976
పపరర: పరరసత పగడనల

7160 AP151010204261
పపరర: మషర నసదదగస

94-63/780

తసడడ:డ శరఖమమల రరజ
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరశసర రరవప s
ఇసటట ననస:21-20-1289
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప కకననగసటట
ఇసటట ననస:21-21
వయససస:26
లస: ససస స
7168 NDX3057684
పపరర: లకడక కపలమసయళ

94-63/782

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అనల బబబమ కకలవననసత
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:32
లస: పప
7165 SQX1831940
పపరర: తనరకరశసరర కకననగసటట

7157 NDX0580381
పపరర: నసదదగరమ దయమకర

7155 NDX0405407
పపరర: జజససకన జజనతలగడడ

భరస : ఆశశక కలమమర
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మషర
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:42
లస: పప
7162 NDX2707826
పపరర: రవసదడ కకలవననసత

94-63/1143

భరస : రతత రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-20-1271
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పడభమదనస
ఇసటట ననస:21-20-1272
వయససస:42
లస: ససస స
7159 AP151010204171
పపరర: పడభమదనసస నసదదగస

7154 NDX3226859
పపరర: ససమలత కకట

7179 AP151010216013
పపరర: కకటటశసరమక పగడనల

94-85/62

భరస : రమణయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-1277
వయససస:67
లస: ససస స
94-85/64

7182 NDX1813816
పపరర: శశబబ పగడనల

94-85/65

భరస : రరధ పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:41
లస: ససస స
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7183 AP151010216532
పపరర: ససబమబలల పగడనల�

94-85/66

భరస : కకటటశసరరరవప� pagadala
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:47
లస: ససస స
7186 AP151010213369
పపరర: వనసకటబడవప పగడనల�

94-85/69

94-62/862

భరస : రరసబబబమ dadiga
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:35
లస: ససస స
7195 NDX1045343
పపరర: రరసబబబమ దడడగర

94-85/77

94-85/1280

94-85/80

94-85/83

భరస : ససబబయఖ� belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-1282
వయససస:67
లస: ససస స
7210 AP151010216361
పపరర: చనససబమబలల బబలగమబబల�
భరస : చనలసగయఖ� belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-1283
వయససస:62
లస: ససస స

7193 NDX0722439
పపరర: శరఖమల దడడగ

94-85/75

7196 AP151010213071
పపరర: బబబమ దడడగ

94-85/78

7191 NDX0257204
పపరర: బబబమరరవప కకస�వటట�

94-85/73

7194 NDX1205152
పపరర: సరగజన దడడగ

94-85/76

7197 NDX3081957
పపరర: చసదడ శశఖర బబ లలజలమ

94-85/1279

తసడడ:డ వరసజనవయమలల బబ లలజలమ
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:47
లస: పప
94-85/1281

7202 NDX0712794
పపరర: ననగమణణ బబలగమబబల

7205 AP151010213426
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరగమబబల

7208 NDX1807389
పపరర: పడసనత కలమమర బబలరగమబబల

7211 NDX0257113
పపరర: భబసయర బబలగమబబల�
తసడడ:డ చన లసగయఖ� belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-1283
వయససస:38
లస: పప

7200 NDX1813899
పపరర: లకడక తరరపతమక బబలగమబబబల

94-85/79

భరస : బబజ బబలగమబబబల
ఇసటట ననస:21-21-1281
వయససస:30
లస: ససస స
94-85/81

7203 NDX1813857
పపరర: బబజ బబలరగమబబల

94-85/82

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-21-1281
వయససస:30
లస: పప
94-85/84

7206 AP151010216881
పపరర: వసససదర బబలగమబబల�

94-85/85

భరస : శకనవరసరరవప� belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-1282
వయససస:41
లస: ససస స
94-85/87

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-21-1282
వయససస:24
లస: పప
94-85/89

94-85/71

భరస : వనసకటపపయఖ dadiga
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద గమరవయఖ బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-21-1281
వయససస:45
లస: పప
94-85/86

7188 NDX1205103
పపరర: రరధ పగడనల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� kondaveeti
ఇసటట ననస:21-21-1279
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపదగమరవయఖ belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-1281
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-1281
వయససస:31
లస: పప
7207 AP151010216876
పపరర: రరమససబబమక బబలగమబబల�

94-85/72

తసడడ:డ బబబమ దడడగ
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� belagubbala
ఇసటట ననస:21-21-1281
వయససస:36
లస: ససస స
7204 NDX1181056
పపరర: బబజ బబలరగమబబల

7190 NDX0174706
పపరర: రతత కలమమరర� నల�

7199 NDX3026077
పపరర: కరవఖ చసదదక
డ దడడగ

94-85/68

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల pagadala
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ dadiga
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:42
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర బబ లలజలమ
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:41
లస: ససస స
7201 NDX0264838
పపరర: ననగమణణ బబలరగమబబల�

94-85/70

భరస : బబబమ dadiga
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ dadiga
ఇసటట ననస:21-21-1280
వయససస:37
లస: పప
7198 NDX3073640
పపరర: ససధనరరణణ బబ లలజలమ

7187 AP151010213432
పపరర: కకటటశసరరరవప పగడనల�

భరస : వనసకట సరసమ� neela
ఇసటట ననస:21-21-1279
వయససస:67
లస: ససస స
94-85/74

7185 NDX1335561
పపరర: శకనవరస రరవప పగడల

తసడడ:డ రరధన pagadalapp
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� pagadala
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:52
లస: పప

భరస : చనత
ఇసటట ననస:21-21-1279
వయససస:50
లస: ససస స
7192 NDX1011691
పపరర: కకకకల దడడగ

94-85/67

భరస : ఏడడకకసడలల pagadala
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� pagadala
ఇసటట ననస:21-21-1278
వయససస:45
లస: పప
7189 NDX3155090
పపరర: మమతఖలమక పపదద బబ యన

7184 AP151010216109
పపరర: మమరరసమక పగరడలమ

7209 NDX1926551
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరగమబబల

94-85/88

తసడడ:డ ససబబయఖ బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-21-1282
వయససస:50
లస: పప
94-85/90

7212 NDX1813931
పపరర: అమమలఖ అలలగమననలర మ

94-85/91

తసడడ:డ పపరతయఖ అలలగమననలర మ
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: శక గగరర అలలగమననలర మ
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94-85/92

తసడడ:డ పపరతయఖ అలలగమననలర మ
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:26
లస: ససస స
7216 NDX1807454
పపరర: లకడక కలమమరర అలలగమనసళళ

94-85/95

94-85/98

94-85/101

94-85/104

94-85/107

94-85/109

94-85/112

తలర : పదక kolavennu
ఇసటట ననస:21-21-1289
వయససస:30
లస: పప

7226 NDX0772582
పపరర: వరసవ శకనవరసరరవప�

7229 NDX0194183
పపరర: సతఖననరరయణ� వరసవ�

7232 NDX2124634
పపరర: భబగఖ లకడక తరరవధద

7235 NDX2518389
పపరర: రరధదక కకసడపతత
స రర

94-85/115

7238 AP151010216200
పపరర: పపనతమక రసగరశశటట �

94-85/105

7241 NDX1996133
పపరర: శవ ననరరయణ ననగరరజ
రసగరశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రసగరశశటట
ఇసటట ననస:21-21-1289
వయససస:32
లస: పప

7221 AP151010213479
పపరర: సరసబయఖ అలలగమననళర

94-85/100

7224 NDX0264978
పపరర: ననగలకడక� వరసవ�

94-85/103

7227 NDX1834069
పపరర: రరజరష గమసడనల

94-85/106

తసడడ:డ ససబబబరరవప గమసడనల
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:35
లస: పప
94-85/108

7230 NDX2786101
పపరర: మమధసరర గమసడనల

94-85/1282

భరస : రరజరశ గమసడనల
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:20
లస: ససస స
94-85/110

7233 NDX0257386
పపరర: శశషగరరర రరవప కకమకనవన�

94-85/111

తసడడ:డ వరపప ననయమడడ� komminenl
ఇసటట ననస:21-21-1286
వయససస:44
లస: పప
94-85/113

7236 NDX1995721
పపరర: ఆదదలకడక పరరసత రసగరశశటట

94-85/114

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రసగరశశటట
ఇసటట ననస:21-21-1289
వయససస:26
లస: ససస స
94-85/116

భరస : వనసకటటశసరరర� rangisetty
ఇసటట ననస:21-21-1289
వయససస:47
లస: ససస స
94-85/118

94-85/97

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� vasavi
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సయ కలమమర కకసడపతత
స రర
ఇసటట ననస:21-21-1288
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యలమసద రరవప kolavennu
ఇసటట ననస:21-21-1289
వయససస:44
లస: ససస స
7240 NDX0257451
పపరర: భబసయర కకలవవణష మ kolavennu

94-85/102

భరస : చడనతకరశవపలల తరరవధద
ఇసటట ననస:21-21-1286
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కకసడపతత
స రర
ఇసటట ననస:21-21-1288
వయససస:45
లస: పప
7237 NDX0265033
పపరర: పదక కకలవవణష మ

7223 NDX0360479
పపరర: ససజజత వరసవ

7218 AP151010216533
పపరర: వనసకరయమక అలలగమననళళ

తసడడ:డ వనసకయఖ alugunolla
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� vasavi
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:62
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప komminenl
ఇసటట ననస:21-21-1286
వయససస:39
లస: ససస స
7234 NDX2518363
పపరర: సయ కలమమర కకసడపతత
స రర

94-85/99

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� vasavi
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:57
లస: పప
7231 NDX0872465
పపరర: పడమలమ రరణణ కకమకనవన

7220 NDX0370841
పపరర: పడసరదస అలలగమననళర�

94-85/94

భరస : సరసబయఖ alugunolla
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరసవ
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవయఖ జమమకల
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:52
లస: ససస స
7228 AP151010213413
పపరర: శవయఖ జమమకల�

94-85/96

తసడడ:డ వనసకయఖ� alugunolla
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ vasavi
ఇసటట ననస:21-21-1285
వయససస:33
లస: ససస స
7225 NDX2124642
పపరర: ససబమబలల జమమకల

7217 AP151010216186
పపరర: మణణ అలలగమననళళ

7215 NDX1620815
పపరర: అనసత లకడక వనలగగసడ

భరస : శసకర రరవప వనలగగసడ
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడసరదస alugunolla
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� alugunolla
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:44
లస: పప
7222 NDX0264929
పపరర: రరమ వససత వరసవ

94-85/93

తసడడ:డ పడసరద అలలగమనసళళ
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరతయఖ అలలగమనసళళ
ఇసటట ననస:21-21-1284
వయససస:45
లస: ససస స
7219 AP151010213222
పపరర: పపరషయఖ అలలగమననళర�

7214 NDX1813980
పపరర: దదవఖ శక అలలగమనసళళ

7239 NDX0661991
పపరర: పపషపరరజఖస� వనసగమరర�

94-85/117

భరస : అగససటన� venguri
ఇసటట ననస:21-21-1289
వయససస:75
లస: ససస స
94-85/119

7242 NDX1995606
పపరర: వనసకటటశసరరర రసగరశశటట

94-85/120

తసడడ:డ పపనతయఖ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:21-21-1289
వయససస:53
లస: పప
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7243 NDX0265066
పపరర: బసదస జజనతకలటట
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94-85/121

తసడడ:డ అమమకజ jonnakuti
ఇసటట ననస:21-21-1290
వయససస:31
లస: ససస స
7246 NDX3083003
పపరర: ఇ రవ కకశశర గమబబ

7244 NDX2428944
పపరర: వషష
ష బబబమ మసడదలమ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసడదలమ
ఇసటట ననస:21-21-1293
వయససస:38
లస: పప
94-84/978

7247 NDX3058880
పపరర: శశభ గమబబ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నతననయయలల గమబబ
ఇసటట ననస:21-21-1293
వయససస:36
లస: పప

భరస : జ.ఇ. రవ కకశశర గమబబ
ఇసటట ననస:21-21-1293
వయససస:30
లస: ససస స

7249 NDX3160660
పపరర: కకషష వవణణ గరల

7250 NDX3081445
పపరర: మహహసధర గరల

94-84/981

భరస : పరఖర సససగ గరల
ఇసటట ననస:21-21-1297
వయససస:64
లస: ససస స
7252 NDX1225895
పపరర: మణణకలమమర శరరగరరర

94-85/123

94-85/1283

94-85/128

94-85/131

94-85/1286

తసడడ:డ జజకబ గమడదటట
ఇసటట ననస:21-21-1303
వయససస:35
లస: పప

94-85/124

7262 NDX2725059
పపరర: వజయ రరణణ చలకర

7265 NDX2124857
పపరర: అశసన నలమరగటర

94-85/134

7268 NDX1995762
పపరర: కకటటశసర రరవప రరమశశటట

94-85/126

7271 NDX2027549
పపరర: వజయ చవసకలలమ
భరస : ఆరగగఖ రరజ చవసకలలమ
ఇసటట ననస:21-21-1304
వయససస:38
లస: ససస స

7251 NDX1913160
పపరర: శకకరసత ససరరగరరర

94-85/122

7254 NDX1524884
పపరర: వరయఖ ఓతతరర

94-85/125

7257 NDX1995663
పపరర: రరషక అననతస

94-85/127

భరస : మమధవ రరవప అననతస
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:35
లస: ససస స
94-85/129

7260 NDX1926684
పపరర: రరమ కకషష అననతస

94-85/130

తసడడ:డ శసకర రరవప అననతస
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:31
లస: పప
94-85/1284

7263 NDX2725729
పపరర: కకటటశసర రరవప చలకర

94-85/1285

తసడడ:డ పపదద వనసగయఖ
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:49
లస: పప
94-85/132

7266 NDX2124832
పపరర: లకడక కలమమరర నలమరగటర

94-85/133

భరస : రరమ లసగయఖ నలమరగటర
ఇసటట ననస:21-21-1302
వయససస:53
లస: ససస స
94-85/135

తసడడ:డ రరమసరసమ రరమశశటట
ఇసటట ననస:21-21-1302
వయససస:82
లస: పప
94-85/137

94-84/980

తసడడ:డ కకటయఖ ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-21-1300
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నలమరగటర
ఇసటట ననస:21-21-1302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ నలమరగటర
ఇసటట ననస:21-21-1302
వయససస:33
లస: పప
7270 NDX1931139
పపరర: ననగ రరజ గమడదటట

7259 NDX1996497
పపరర: ససబబబయమక రమకశశటట

7248 NDX3083482
పపరర: ససధ రరణణ కణజస

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:21-21-1300
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:22
లస: ససస స
7267 NDX2124758
పపరర: శకనవరస రరవప నలమరగటర

94-84/982

భరస : కకటటశసర రరవప రమకశశటట
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప� annem
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:57
లస: పప
7264 NDX2725323
పపరర: నహరరక చలకర

7256 NDX1995838
పపరర: అరరణ కలమమరర అననతస

94-84/889

భరస : వనసకటటశసర రరవప కణజస
ఇసటట ననస:21-21-1295
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష అననతస
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప� annem
ఇసటట ననస:21-21-1301
వయససస:52
లస: ససస స
7261 NDX0257436
పపరర: శసకరరకవప అననతస� annem

94-84/979

తసడడ:డ బబ లర యఖ� sirigiri
ఇసటట ననస:21-21-1300
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:21-21-1300
వయససస:48
లస: ససస స
7258 AP151010216333
పపరర: వనసకటలకడక అననతస�

7253 AP151010213523
పపరర: వనసకటటశసరరరవప శరరగరరర�

7245 NDX2552362
పపరర: వషష
ష బబబమ మసడదలమ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసడదలమ
ఇసటట ననస:21-21-1293
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరఖర సససగ గరల
ఇసటట ననస:21-21-1297
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప sirigiri
ఇసటట ననస:21-21-1300
వయససస:29
లస: పప
7255 NDX2820975
పపరర: పదనకవత ససరగరరర

94-84/682

7269 NDX0265538
పపరర: మరరయమక గమడదటట

94-85/136

భరస : జజకబ gudeti
ఇసటట ననస:21-21-1303
వయససస:51
లస: ససస స
94-85/138

7272 NDX2296507
పపరర: పపరరషమ చససడసరర

94-85/139

భరస : రమమశ బబబమ చససడసరర
ఇసటట ననస:21-21-1304
వయససస:38
లస: ససస స
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7273 AP151010217053
పపరర: కకపరవరస కకటబ

94-85/140

భరస : జయకర కకట
ఇసటట ననస:21-21-1304
వయససస:59
లస: ససస స
7276 NDX2150837
పపరర: షరద రరక కకరణ కలమమర తషరర

94-85/143

94-85/146

94-85/149

94-85/152

94-85/155

94-85/158

94-85/161

భరస : మహనరరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/2
వయససస:28
లస: ససస స

7286 NDX0257600
పపరర: జయకర రరదడపప గమ�

7289 NDX0930818
పపరర: రరవనల భవరన�

7292 NDX0257501
పపరర: రరజ రరవనల�

7295 AP151010213010
పపరర: రరమమరరవప రరవనల ravela

94-85/164

7298 NDX0928853
పపరర: రరవనల వరపడసరద

94-85/153

7301 NDX0085183
పపరర: అరరణ జజఖత రరవనల
భరస : రవకలమమర ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/2
వయససస:31
లస: ససస స

7281 NDX2512374
పపరర: వజయ కళళఖణణ రరదడ పప గమ

94-85/148

7284 JBV2385326
పపరర: వలసన గమడడవరడ� �

94-85/151

7287 NDX1995937
పపరర: సరమమమజఖస చమలదదననత

94-85/154

భరస : పసచచయఖ చమలదదననత
ఇసటట ననస:21-21-1306
వయససస:61
లస: ససస స
94-85/156

7290 NDX0265165
పపరర: పదకజ రరవనల�

94-85/157

భరస : రరమ కకటయఖ� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:38
లస: ససస స
94-85/159

7293 NDX0257311
పపరర: ససభబష చడచతనఖ� రరవనల�

94-85/160

తసడడ:డ రరమమరరవప� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:33
లస: పప
94-85/162

7296 AP151010216422
పపరర: కకటటరతతస రరవనల�

94-85/163

భరస : మహనరరవప� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-85/165

తసడడ:డ మహన రరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/1
వయససస:39
లస: పప
94-85/167

94-85/145

తసడడ:డ జయరరస � gudivada
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/1
వయససస:34
లస: పప
7300 NDX1225911
పపరర: యయససమరరయమక రరవనల

94-85/150

తసడడ:డ రరమమరరవప� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:42
లస: పప
7297 NDX1045012
పపరర: ననగరశసరరరవప రరవనల

7283 NDX0257584
పపరర: ససమన రరదడపప గమ�

7278 NDX0265488
పపరర: జజతసత� రరదడపప గమ�

భరస : జవన ససకలమమర రరదడపప గమ
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససభబష చడచతనఖ� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:57
లస: ససస స
7294 AP151010213014
పపరర: రరమకకటయఖ రరవనల ravela

94-85/147

తసడడ:డ వసదనస� rudhrapogu
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-21-1307
వయససస:29
లస: ససస స
7291 AP151010216018
పపరర: పపషపలల రరవనల�

7280 JBV2390789
పపరర: గరయతడ� రరదడపప గమ�

94-85/142

తసడడ:డ జయకర� rudhrapogu
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జయకర� rudhrapogu
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస� rudhrapogu
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:46
లస: పప
7288 NDX1011709
పపరర: కలపన రరవనల

94-85/144

భరస : జరససదనసస� rudhrapogu
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జయకర� rudhrapogu
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:34
లస: పప
7285 AP151010213290
పపరర: జరససదనసస రరదడపప గమ�

7277 NDX1205012
పపరర: పసచచయఖ చమలదదననత

7275 NDX2027531
పపరర: ఆరగగఖ రరజ చవసకలలమ

తసడడ:డ అమకతయఖ చవసకలలమ
ఇసటట ననస:21-21-1304
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ chimaladinne
ఇసటట ననస:21-21-1304
వయససస:60
లస: పప

భరస : వలసన� gudivada
ఇసటట ననస:21-21-1305
వయససస:34
లస: ససస స
7282 NDX0333708
పపరర: జవన ససకలమమర రరదడపప గమ�

94-85/141

భరస : ననగయఖ తషరర
ఇసటట ననస:21-21-1304
వయససస:67
లస: ససస స

తలర : వజయ కలమమరర తషరర
ఇసటట ననస:21-21-1304
వయససస:47
లస: పప
7279 JBV2390797
పపరర: కగసలఖ� గమడడవరడ�

7274 NDX2124824
పపరర: వజయ కలమమరర తషరర

7299 NDX1011964
పపరర: శశభబరరణణ రరవనల

94-85/166

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:21-21-1307/2
వయససస:28
లస: ససస స
94-85/168

7302 NDX0257543
పపరర: మహనరరవప రరవనల�

94-85/169

తసడడ:డ కకషరషరరవప� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/2
వయససస:31
లస: పప
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94-85/170

తసడడ:డ కకషరషరరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/2
వయససస:34
లస: పప
7306 AP151010213438
పపరర: తమత రరవనల�

94-85/173

94-84/683

94-85/178

94-85/181

94-85/184

94-85/187

7316 NDX0265421
పపరర: ఖమదర బ� మఘల�

7319 NDX1225945
పపరర: జజఖతరకయ పపరరకల

7322 NDX1181064
పపరర: భరత కకశశర పపరరకల

94-85/1287

7325 NDX3128618
పపరర: జజఖత పగడనల

94-85/1290

7328 NDX2211803
పపరర: sailaja 21-21-1311
తసడడ:డ krishnamohan singaraju
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:28
లస: ససస స

7330 NDX1011857
పపరర: శకవలర సససగరరజ

7331 AP151010216600
పపరర: ఉమమమహహశసరర భకగమబసడ

94-85/192

భరస : ససబడహకణఖస brugubanda
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:41
లస: ససస స

94-85/175

94-85/177
7311 AP151010216270
పపరర: మమహరరనతసర మగల� mogal

7314 AP151010213323
పపరర: షపచదనవల మగల�

94-85/180

తసడడ:డ మమలమల� moghal
ఇసటట ననస:21-21-1308
వయససస:57
లస: పప
94-85/182

7317 AP151010213178
పపరర: హహసపసన వల�

94-85/183

తసడడ:డ మమలమల� moghal
ఇసటట ననస:21-21-1308/2
వయససస:48
లస: పప
94-85/185

7320 AP151010216652
పపరర: రగస మమరర తరరచదటట

94-85/186

భరస : ఫరడనసస కకషప ర thirucheti
ఇసటట ననస:21-21-1309
వయససస:52
లస: ససస స
94-85/188

7323 AP151010213451
పపరర: షరడనసస కకషప ర పపరరకల

94-85/189

తసడడ:డ దదవసహహయస perikala
ఇసటట ననస:21-21-1309
వయససస:57
లస: పప
94-85/1288

భరస : నరసససహ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-1310
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ తడననథ వనసకట సతఖననరరయణ జడడ సగర
ఇసటట ననస:21-21-1310
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషష మహన singaraju
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:39
లస: ససస స

94-85/179

తసడడ:డ ఫరడనసస కకశశర perikala
ఇసటట ననస:21-21-1309
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రమమలల పగడనల
ఇసటట ననస:21-21-1310
వయససస:31
లస: పప
7327 NDX2904449
పపరర: శకనవరస జడడ సగర

7313 NDX0886762
పపరర: లతఫ మగల

7308 AP151010213223
పపరర: వనసకటసరసమ రరజజల

భరస : షపచదనవల� mogal
ఇసటట ననస:21-21-1308
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరడనసస కకషప ర perikala
ఇసటట ననస:21-21-1309
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరడనసస కకశశర perikala
ఇసటట ననస:21-21-1309
వయససస:27
లస: పప
7324 NDX3127875
పపరర: నరసససహ రరవప పగడనల

94-85/176

భరస : మమలమల� moghal
ఇసటట ననస:21-21-1308/2
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల� moghal
ఇసటట ననస:21-21-1308/3
వయససస:44
లస: పప
7321 NDX1181072
పపరర: వరరణ కకశశర పపరరకల

7310 NDX2146992
పపరర: నగరనన షపక

94-85/172

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర rajala
ఇసటట ననస:21-21-1307/4
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సపచదనవల moghal
ఇసటట ననస:21-21-1308
వయససస:32
లస: పప

భరస : హహసపసన వల� mogal
ఇసటట ననస:21-21-1308/2
వయససస:42
లస: ససస స
7318 AP151010213443
పపరర: మమలమల�

94-85/174

భరస : బబల షసద మగల
ఇసటట ననస:21-21-1308
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదనవల� moghal
ఇసటట ననస:21-21-1308
వయససస:30
లస: పప
7315 AP151010216271
పపరర: మహబ మగల�

7307 AP151010216017
పపరర: ససబబమక రరజజల

7305 AP151010216542
పపరర: రరజనన రరవనల� ravela

భరస : తమత�
ఇసటట ననస:21-21-1307/3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:21-21-1307/4
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబమషరననమ మమడసరన
ఇసటట ననస:21-21-1308
వయససస:42
లస: పప
7312 NDX0333658
పపరర: భబరరరద మగల�

94-85/171

తసడడ:డ కకటయఖ� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/2
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� ravela
ఇసటట ననస:21-21-1307/3
వయససస:50
లస: పప
7309 NDX2400208
పపరర: బబలకకషష చచదరర మమడసరన

7304 AP151010213486
పపరర: కకషరషరరవప రరవనల�

7326 NDX2732824
పపరర: శకనవరస జడడ సగర

94-85/1289

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జడడ సగర
ఇసటట ననస:21-21-1310
వయససస:23
లస: పప
94-85/190

7329 NDX1011972
పపరర: శసగరరజ శశగలజ

94-85/191

తలర : శకవలర singaraju
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:34
లస: ససస స
94-85/193

7332 AP151010216544
పపరర: అనసరరధ భకగమబసడ

94-85/194

భరస : ససబడహకణఖస brugubanda
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:42
లస: ససస స
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7333 AP151010216543
పపరర: వజయలకడక భకగమబసడ

94-85/195

7334 NDX2211852
పపరర: saikrishna kartheek
mothadaka
తసడడ:డ chiranjeevi mothadaka
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:23
లస: పప

94-85/196

94-85/197
7335 AP151010213175
పపరర: ససబడమణఖస భకగమబసడ
brugubanda
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప brugubanda
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:66
లస: పప

94-85/198

7337 NDX1472422
పపరర: సరరత మసటబడ

94-85/199

7338 AP151010216252
పపరర: జజఖత దదవరకకసడ

భరస : ససబడహకణఖస brugubanda
ఇసటట ననస:21-21-1311
వయససస:60
లస: ససస స
7336 NDX1205269
పపరర: జయశక దదవరకకసడ

తసడడ:డ బబబమ బబలసరసమ devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమమర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:40
లస: ససస స

7339 AP151010216294
పపరర: బమలలర మక దదవరకకసడ�

7340 NDX2211829
పపరర: mounika devarakonda

94-85/201

భరస : పపలస� devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:82
లస: ససస స
7342 JBV2384147
పపరర: అరరణ కలమమర దదవరకకసడ

7343 AP151010213016
పపరర: బబబమబబలసరసమ దదవరకకసడ

తసడడ:డ బబబమబబలసరసమ devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరలస devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:57
లస: పప

7345 NDX1996059
పపరర: పవన కలమమర దదవరకకసడ

7346 AP151010213220
పపరర: దనసస దదవరకకసడ

94-85/207

తసడడ:డ దనసస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:21-21-1312/1
వయససస:26
లస: పప
7348 NDX0348797
పపరర: చసదడశశఖర బమరరక

94-85/210

7349 JBV2384253
పపరర: పడసరదరరవప బమరరక

94-85/212

7352 NDX0266254
పపరర: ఎలజరబబత బమరరక

7355 AP151010216654
పపరర: జజఖత బమరరక

భరస : పడవణ కలమమర సససగరరస singaram
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప burri
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:42
లస: ససస స

7357 AP151010217019
పపరర: మమరస మక బమరరక

7358 NDX1571216
పపరర: రరసబబబమ బమరరక

94-85/218

భరస : మసరసన బమరరక బమరరక
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:61
లస: ససస స
7360 NDX1571232
పపరర: పడవణ కలమమర సససగరరస
తసడడ:డ రతతస singaram
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:60
లస: పప

94-85/205

94-85/208

7361 NDX0935346
పపరర: mastan burri
తసడడ:డ కకటయఖ burri
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:73
లస: పప

7344 AP151010216254
పపరర: ఏససమణణ దదవరకకసడ

94-85/206

7347 NDX1180405
పపరర: పరపకలమమరర కకరరటటపరటట

94-85/209

భరస : జజఖత బబబమ koritapadu
ఇసటట ననస:21-21-1313
వయససస:30
లస: ససస స
94-85/211

7350 NDX3071669
పపరర: శత మహలకడక కకట

94-63/971

భరస : బబలమజరరవప కకట
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:42
లస: ససస స
94-85/213

7353 NDX1571224
పపరర: ననగససధ బమరరక

94-85/214

భరస : రరసబబబమ burri
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:34
లస: ససస స
94-85/216

7356 AP151010216655
పపరర: కకటటశసరమక బమరరక

94-85/217

భరస : mastan mastan
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:56
లస: ససస స
94-85/219

తసడడ:డ పపదద మసరసన burri
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:36
లస: పప
94-85/221

94-85/203

భరస : దనసస devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస burri
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:31
లస: ససస స
94-85/215

7341 NDX1833079
పపరర: కకషష పడశరసత కమకల
తసడడ:డ సపజనఖ కలమమర కమకల
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనతమసరసన burri
ఇసటట ననస:21-21-1314
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపతషరర బమరరక
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:30
లస: ససస స
7354 AP151010216656
పపరర: భమలకడక సససగరరస

94-85/202

తసడడ:డ పరలస devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఎరక మసరసన burri
ఇసటట ననస:21-21-1314
వయససస:37
లస: పప
7351 NDX2429033
పపరర: ఎలజబబత బమరరక

భరస : బబబమ బబలసరసమ devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ dasu devarakonda
ఇసటట ననస:21-21-1312
వయససస:22
లస: ససస స
94-85/204

94-85/200

7359 NDX2429025
పపరర: పపతషరర బమరరక

94-85/220

తసడడ:డ మసరసన బమరరక
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:40
లస: పప
94-85/222

7362 NDX2736742
పపరర: ససత మహలకడక కకట

94-85/1291

భరస : బబలమజ రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-21-1315
వయససస:42
లస: ససస స
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94-85/223

భరస : పపదదవరభదడరరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1316
వయససస:37
లస: ససస స
7366 NDX0715029
పపరర: వరలకడక రరవనల

94-85/225

94-85/228

94-85/231

94-85/234

94-85/1293

94-85/239

94-85/242

భరస : భరత కలమమర గవపలపలర
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:32
లస: ససస స

7376 NDX0349191
పపరర: యశశవరర న రరవనల

7379 AP151010216750
పపరర: శరఖమల దదవ నలర మతష

7382 NDX0870618
పపరర: బబబమరరవప రరవనల

7385 NDX1662486
పపరర: ససదరరనస కలరపరటట

94-85/244

7388 NDX2985166
పపరర: కకషష మమరరస కపలమవరఈ

94-85/235

7391 NDX0266478
పపరర: వణనవరణణ బమలమర
తసడడ:డ పడకరశరరవప bulla
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:35
లస: ససస స

7371 NDX0266346
పపరర: ధనలకడక రరవనల

94-85/230

7374 NDX1996240
పపరర: వజయ వరర న రరవనల

94-85/233

7377 NDX1844852
పపరర: కకషప ర బబబమ రరవనల

94-85/236

తసడడ:డ చనత పడకరశరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:44
లస: పప
94-85/237

7380 NDX2267409
పపరర: పడమద కలమమర రరవనల

94-85/238

తసడడ:డ బబబమ రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1319
వయససస:21
లస: పప
94-85/240

7383 NDX1931162
పపరర: రరఖ కలరపరటట

94-85/241

తసడడ:డ ససదరరనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:21-21-1320
వయససస:24
లస: ససస స
94-85/243

7386 NDX3064086
పపరర: నసశరకథ మహమకద

94-85/1294

భరస : చసద బబష మహమకద
ఇసటట ననస:21-21-1320
వయససస:36
లస: ససస స
94-85/1295

తసడడ:డ ససబబయఖ కపలమవరఈ
ఇసటట ననస:21-21-1321
వయససస:62
లస: పప
94-85/246

94-85/227

తసడడ:డ చనత పడకరశ రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:21-21-1320
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ subbayya kapalavai
ఇసటట ననస:21-21-1321
వయససస:62
లస: పప
7390 NDX1225929
పపరర: రరజరరజరశసరర తమకశశటట

94-85/232

తసడడ:డ రరమమరరవప లలటట రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1319
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససదరరనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:21-21-1320
వయససస:52
లస: ససస స
7387 NDX2211837
పపరర: krishnamurthy kapalavai

7373 NDX0360198
పపరర: శరరమక రరవనల

7368 NDX0333757
పపరర: చనతవరభదడరరవప రరవనల

తసడడ:డ చనతపడకరశరరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1319
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1319
వయససస:24
లస: పప
7384 NDX1662452
పపరర: పడమల కలమమరర కలరపరటట

94-85/229

తసడడ:డ చనతపడకరశరరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యమసప వరరదతరరవ రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:19
లస: ససస స
7381 NDX1912295
పపరర: శరఖమ కలమమర రరవనల

7370 NDX1472307
పపరర: రరమమ దదవ రరవనల

94-85/1292

తసడడ:డ పడకరష రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1317
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనతపడకరశరరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసమమలల కకయన
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:40
లస: పప
7378 NDX2786507
పపరర: పడకరశ దదపసక రరవనల

94-85/226

భరస : కకశశర బబబమ ravela
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యశశవరరన రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:42
లస: ససస స
7375 NDX1181080
పపరర: పపరయఖ కకయన

7367 AP151010216657
పపరర: అసకమక రరవనల

7365 NDX2786481
పపరర: పడవళక రరవనల

తసడడ:డ పపద వర భదడ రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:21-21-1316
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప రరవవలమ
ఇసటట ననస:21-21-1317
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ koyyana
ఇసటట ననస:21-21-1318
వయససస:30
లస: ససస స
7372 NDX1996166
పపరర: రరజ కలమమరర రరవనల

94-85/224

తసడడ:డ అసకమక ravela
ఇసటట ననస:21-21-1316
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరభదడ రరవప ravela
ఇసటట ననస:21-21-1317
వయససస:35
లస: ససస స
7369 NDX0872564
పపరర: కకపరరరణణ కకయమఖన

7364 NDX0349696
పపరర: పపదద వర భదడ రరవప రరవనల

7389 NDX1398057
పపరర: ససతతష గరత నలగరర

94-85/245

భరస : శరఖమ కలమమర బమలమర
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:32
లస: ససస స
94-85/247

7392 NDX0767046
పపరర: పదకజ దదసడపరటట

94-85/248

భరస : రవ కలమమర dondapati
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:43
లస: ససస స
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7393 AP151010216495
పపరర: కకకసస సవరణణ పప నతకసటట

94-85/249

భరస : పడకరశరరవప ponneykanti
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:61
లస: ససస స
7396 NDX0772459
పపరర: పపడమ కలమమర దనవల

94-85/252

94-85/255

94-85/258

94-85/260

94-85/263

94-85/266

94-85/269

తసడడ:డ వన చనతయఖ kotcharla
ఇసటట ననస:21-21-1327
వయససస:33
లస: పప

7406 NDX0266502
పపరర: శవకలమమరర గవపలపలర

7409 AP151010213377
పపరర: రరజ కకమమకరర�

7412 NDX2296515
పపరర: పసడయమసక కకమమకరర

7415 NDX2296523
పపరర: బబ జజన షపక

94-85/272

7418 NDX1162049
పపరర: మసగపత గవపపలర

94-85/261

7421 NDX1225978
పపరర: దదవవసదడ కలమమర కకచడచరర
తసడడ:డ వన చనతయఖ kocherla
ఇసటట ననస:21-21-1327
వయససస:35
లస: పప

7401 NDX0442145
పపరర: రరజరష కలమమర గమజరరర పపడడ

94-85/257

7404 NDX2786523
పపరర: పరవణణ గవలపఅల

94-84/983

7407 AP151010216334
పపరర: పపడమ కకమమకరర�

94-85/262

భరస : రరజ� kommuri
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:42
లస: ససస స
94-85/264

7410 NDX2267425
పపరర: శకనవరస రరవప గవపలపలర

94-85/265

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గవపలపలర
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:47
లస: పప
94-85/267

7413 NDX2124667
పపరర: అయయషర బబగస షపక

94-85/268

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:21-21-1325
వయససస:27
లస: ససస స
94-85/270

7416 NDX1065986
పపరర: ననగమణణ గవపలపలర

94-85/271

భరస : మసగపత gavulapalli
ఇసటట ననస:21-21-1326
వయససస:49
లస: ససస స
94-85/273

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర gavulapalli
ఇసటట ననస:21-21-1326
వయససస:63
లస: పప
94-85/276

94-85/254

భరస : వనసకటకకషష గగవలపఅల
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గరలబ సయఖద షపక
ఇసటట ననస:21-21-1325
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగపత gavulapalli
ఇసటట ననస:21-21-1326
వయససస:32
లస: పప
7420 NDX1225952
పపరర: ధరరకసదడ కలమమర కకచడచరర

94-85/259

తసడడ:డ రరజ కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-21-1325
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన ససగమణనకర మమసగర
ఇసటట ననస:21-21-1325
వయససస:35
లస: ససస స
7417 NDX1053479
పపరర: వనసకట కకషష గవపలపలర

7403 NDX1620823
పపరర: రవసదడ బబబమ కకరరతపరటట

7398 NDX1996208
పపరర: పడసనత చసతపలర

తసడడ:డ జజననబబమ gujarlapudi
ఇసటట ననస:21-21-1323
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జవరతతస� kommuri
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జవరతతస kommuri
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:62
లస: పప
7414 NDX1662395
పపరర: వరన మమసగర

94-85/256

భరస : శకనవరసరరవప gavulapalli
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జవరతతస kommuri
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:62
లస: ససస స
7411 AP151010213271
పపరర: నలమసబరస కకమమకరర

7400 AP151010216791
పపరర: కలససమకలమమరర గమజరరర పపడడ

94-85/251

భరస : లవకలమమర గమజర బప
న పడడ
ఇసటట ననస:21-21-1323
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రతతస కకరరతపరటట
ఇసటట ననస:21-21-1323
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ srinivasarao gavulapalli
ఇసటట ననస:21-21-1324
వయససస:22
లస: ససస స
7408 AP151010216305
పపరర: పడభబవత కకమమకరర

94-85/253

భరస : జజన బబబమ gujarlapudi
ఇసటట ననస:21-21-1323
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజననబబమ gujarlapudi
ఇసటట ననస:21-21-1323
వయససస:38
లస: పప
7405 NDX2211845
పపరర: kavya gavulapalli

7397 AP151010213549
పపరర: రవ కలమమర బమలమర

7395 JBV2384873
పపరర: శరఖమ కలమమర బమలమర

తసడడ:డ పడకరశరరవప bulla
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పడకసరరవ బమలమర
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబమ gujarlapudi
ఇసటట ననస:21-21-1323
వయససస:35
లస: ససస స
7402 NDX0870535
పపరర: లవకలమమర గమజరరర పపడడ

94-85/250

భరస : దననయయలల bulla
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ యసపపప davala
ఇసటట ననస:21-21-1322
వయససస:37
లస: పప
7399 NDX0952960
పపరర: రరజరశసరర గమజరరర పపడడ

7394 AP151010216496
పపరర: ససగమణమక బమలమర

7419 AP151010216369
పపరర: సతఖవత కకచచరర

94-85/275

భరస : వనచనతయఖ kotcharla
ఇసటట ననస:21-21-1327
వయససస:48
లస: ససస స
94-85/277

7422 AP151010213336
పపరర: వనచనతయఖ కకచచరర

94-85/278

తసడడ:డ దదవయఖ kotcharla
ఇసటట ననస:21-21-1327
వయససస:56
లస: పప
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7423 AP151010228316
పపరర: సరరత మమసడనల

94-91/864

భరస : పరమమశసరరరవప మమసడనల
ఇసటట ననస:21-22
వయససస:47
లస: ససస స
7426 NDX2435576
పపరర: ససనల కలమమర కకసడరరసస

94-84/686

94-84/688

94-84/691

94-84/986

94-84/695

7433 NDX0712570
పపరర: బబ సస గటటట �

7436 NDX0872416
పపరర: ననగజజఖత� చడరరకలరర�

7439 NDX0261412
పపరర: శవమక చడరరకలరర�

94-84/698

7442 AP151010213851
పపరర: బబలవనసకయఖ చదకలరర�

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:62
లస: పప

7445 AP151010213239
పపరర: బసవయఖ కరటమమల�

తసడడ:డ ననగరసదడ పడసరద అటట
ర రర
ఇసటట ననస:21-22-1330
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-22-1331
వయససస:28
లస: ససస స

94-84/693

7451 NDX1524645
పపరర: ననగ మలలర శసరర అటట
ర రర
భరస : హరర పడసరద
ఇసటట ననస:21-22-1331
వయససస:38
లస: ససస స

7431 NDX0712786
పపరర: వనసకరయమక గటటట �

94-84/690

7434 NDX3131687
పపరర: కరరరసక గటటట

94-84/985

7437 NDX0261479
పపరర: నలమ చడరరకలరర

94-84/694

తసడడ:డ వనసకయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:34
లస: ససస స
94-84/696

7440 NDX0261529
పపరర: కకషష చచకలరర�

94-84/697

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:49
లస: ససస స
94-84/699

7443 NDX0333401
పపరర: శవయఖ� చడరరకలరర�

94-84/700

తసడడ:డ బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:58
లస: పప
94-84/702

7446 NDX1245786
పపరర: దసరరర పడసరద కకతపలర

94-84/703

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1330
వయససస:28
లస: పప
94-84/705

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1330
వయససస:42
లస: పప
94-84/707

94-84/687

తసడడ:డ బబ సస గటటట
ఇసటట ననస:21-22-1272
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:62
లస: పప

94-84/704 7448 AP151010213599
7447 NDX0333450
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప అటట
పపరర: మమతనఖలరరవప బసడడరరడడ �
ర రర

7450 NDX1149178
పపరర: వజయలకడక చడరరకలరర

94-84/692

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:55
లస: పప
94-84/701

7428 NDX1245752
పపరర: ననగలకకక ఈదరర

భరస : గగపయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1272
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:40
లస: పప
7444 AP151010213347
పపరర: వనసకయఖ చడరరకలరర�

94-84/689

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1329
వయససస:34
లస: ససస స
7441 JBV2384154
పపరర: లకకణరరవప చడరరకలరర

7430 AP151010216985
పపరర: వజయ గటటట �

94-84/685

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:21-22-1270
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1272
వయససస:50
లస: పప

భరస : కరరరసక గటటట
ఇసటట ననస:21-22-1272
వయససస:20
లస: ససస స
7438 NDX0334342
పపరర: లకకకపడసనత� చడరరకలరర�

94-84/1252

భరస : బబసస�
ఇసటట ననస:21-22-1272
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద�
ఇసటట ననస:21-22-1272
వయససస:30
లస: పప
7435 NDX3131794
పపరర: శక లకడక గటటట

7427 NDX3233137
పపరర: ననగ దదవఖ కకనవటట

7425 JBV2385318
పపరర: ఏడడకకసడలల చడరరకలరర � �

తసడడ:డ పపదవనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:21-22-63
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కకనవటట
ఇసటట ననస:21-22-137/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గరదధద�
ఇసటట ననస:21-22-1272
వయససస:47
లస: ససస స
7432 NDX0256404
పపరర: శవరరజరసదడపస
డ రద� గటట �

94-84/684

భరస : హనసమసతషరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-22-51
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడరరసస
ఇసటట ననస:21-22-136
వయససస:22
లస: పప
7429 NDX0262717
పపరర: రరవత� గటటట �

7424 NDX1895780
పపరర: పదక పగడనల

7449 NDX2150787
పపరర: శకకళళఖణణ అటట
ర రర

94-84/706

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:21-22-1331
వయససస:26
లస: ససస స
94-84/708

7452 NDX0256883
పపరర: రవసదడ చడరరకలరర�

94-84/709

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1331
వయససస:33
లస: పప
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7453 NDX1662346
పపరర: కమలమకరరరవప రరవపల

94-84/710

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1331
వయససస:41
లస: పప
7456 NDX2144996
పపరర: తషలసస పడసరద పరననల

94-84/713

94-84/716

94-84/719

7465 NDX3280500
పపరర: వజయలకడక ససరరగరరర

94-84/725

94-84/717

7463 NDX0255885
పపరర: రరమకకకషష పడతనప�

7466 NDX1181023
పపరర: రవకలమమర ససరరగరరర

94-84/988

7469 NDX2849297
పపరర: సరసబశవరరవప ఉలసగమలమ

94-84/720

తసడడ:డ బబలకకషష రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:47
లస: పప

7472 NDX2907988
పపరర: వజయ చసదదక
డ రరవపల

94-84/732

94-84/994

7477 NDX2781326
పపరర: కరరణ గమళరపలర

94-84/996

7475 Sqx0676627
పపరర: ననగబబబమ ఉలసగమలమ

94-84/989

భరస : శలలవ కలమమర గమళరపలర
ఇసటట ననస:21-22-1341
వయససస:34
లస: ససస స

94-84/992

7481 NDX1875915
పపరర: మననజ రరవపల

7464 NDX0360271
పపరర: ససభబషసణణ ససరరగరరర

94-84/723

7467 NDX3132404
పపరర: లల రరణణ బసడడ

94-84/987

7470 NDX2849305
పపరర: జయ ఉలసగమలమ

94-84/990

7473 NDX2849313
పపరర: ననగబబబమ ఉలసగమలమ

94-84/993

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:30
లస: పప
94-85/1296

7476 NDX2781227
పపరర: శలలవ కలమమర గమళరపలర

94-84/995

తసడడ:డ గరసధద గమళరపలర
ఇసటట ననస:21-22-1341
వయససస:35
లస: పప
94-84/724

భరస : అసజన కలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1342
వయససస:33
లస: ససస స
94-84/727

94-84/718

భరస : సరసబశవరరవప ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:30
లస: పప
7478 NDX1345875
పపరర: వజయ దసరర రరవపల

7461 AP151010213099
పపరర: మధసససదన రరవప పడతనప

భరస : వనసకట కకషష కకశశర కలమమర శరరగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1338
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:43
లస: ససస స

7474 NDX2907970
పపరర: తరరణ ససరఖ సరయ అమరరశ
రరవపల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:18
లస: పప

94-84/715

తసడడ:డ భలర యఖ
ఇసటట ననస:21-22-1337
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:58
లస: పప
94-84/991

7458 NDX0409045
పపరర: లకడక పడతనప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పడతనప
ఇసటట ననస:21-22-1334
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబ లర యఖ వజయ లకడక
ఇసటట ననస:21-22-1337
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబలకకషష రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1340
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1342
వయససస:57
లస: ససస స

7460 NDX1044882
పపరర: పడతనప తలక సరయ

94-84/712

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:21-22-1334
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1334
వయససస:52
లస: పప

భరస : బలర యఖ
ఇసటట ననస:21-22-1337
వయససస:47
లస: ససస స

7480 AP151010216128
పపరర: లలమవత రరవపల

94-84/714

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:21-22-1334
వయససస:32
లస: పప

7462 AP151010213620
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర కలమమర
శరరగరరర
తసడడ:డ సభబపత�
ఇసటట ననస:21-22-1334
వయససస:40
లస: పప

7471 NDX2907962
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపల

7457 NDX1010750
పపరర: భబవన పడతనప

7455 NDX2144988
పపరర: జయలకడక పరననల

భరస : తషలసస పడసరద పరననల
ఇసటట ననస:21-22-1333
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:21-22-1334
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1334
వయససస:67
లస: ససస స

7468 NDX2867034
పపరర: కకటటశసరమక రరవపల

94-84/711

తసడడ:డ గగపరల రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:21-22-1331
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పరననల
ఇసటట ననస:21-22-1333
వయససస:39
లస: పప
7459 AP151010216168
పపరర: అసజమక పడతనప�

7454 NDX2194967
పపరర: ననగరసదడ పడసరద అటట
ర రర

7479 AP151010216104
పపరర: పడమల ససరరగరరర

94-84/726

భరస : లకకణ కలమమర
ఇసటట ననస:21-22-1342
వయససస:47
లస: ససస స
94-84/728

తసడడ:డ వజయఖ వరధన రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1342
వయససస:25
లస: పప

7482 AP151010213297
పపరర: అసజన కలమమర రరవపల

94-84/729

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1342
వయససస:44
లస: పప
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7483 NDX0255992
పపరర: లకకణ కలమమర ససరరగరరర

94-84/730

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1342
వయససస:53
లస: పప
7486 NDX3135795
పపరర: ఇసదదరర రరవపల

94-85/1297

94-84/735

94-84/738

94-84/741

94-57/728

94-84/746

94-84/999

తసడడ:డ గణణష శరరగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1351
వయససస:24
లస: పప

7496 AP151010213018
పపరర: పపరషచసదడరరవప కకటగరరర

7499 JBV2390177
పపరర: ససనతన� రరవపల�

7502 NDX0255810
పపరర: సరసబససవరరవప ససరరగరరర�

7505 AP151010216780
పపరర: అనతపపరష ససరరగరరర

94-84/750

7508 NDX0362327
పపరర: రరఘవవసదడ ససరరగరర�ర

94-84/742

7511 NDX1795782
పపరర: సభబపత శరరగరరర
తసడడ:డ అరరరన రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1351
వయససస:63
లస: పప

7491 NDX1994319
పపరర: రవ తదజ కకటగరరర

94-84/737

7494 NDX0255851
పపరర: పడదదప కలమమర కకటగరరర

94-84/740

7497 AP151010213003
పపరర: హనసమసతరరవప కకటగరరర�

94-84/743

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1349
వయససస:77
లస: పప
94-84/744

7500 AP151010216201
పపరర: వనసకటరమణ ససరరగరరర�

94-84/745

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1350
వయససస:50
లస: ససస స
94-84/747

7503 NDX2783611
పపరర: వనసకయఖ రరవపల

94-84/998

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1350
వయససస:64
లస: పప
94-84/748

7506 AP151010216181
పపరర: వరలకడక గమడపరటట�

94-84/749

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1351
వయససస:70
లస: ససస స
94-84/751

తసడడ:డ సభబపత�
ఇసటట ననస:21-22-1351
వయససస:31
లస: పప
94-85/279

94-84/734

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:30
లస: పప

భరస : సభబపత
ఇసటట ననస:21-22-1351
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సభబపత ససరరగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1351
వయససస:25
లస: పప
7510 NDX1795857
పపరర: సరయననథ శరరగరరర

94-84/739

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-22-1350
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషష రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1350
వయససస:18
లస: ససస స
7507 NDX1524686
పపరర: బబలకకషష చడచతనఖ ససరరగరరర

7493 NDX1410455
పపరర: సరయ కలమమర కకటగరరర

7488 NDX2470631
పపరర: కకటగరరర అసకమక దదవ

తసడడ:డ రరసబబబమ కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమరళకకషరషరరవప� �
ఇసటట ననస:21-22-1350
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1350
వయససస:41
లస: పప
7504 NDX3049970
పపరర: గమన అమకత రరవపల

94-84/736

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషష రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1350
వయససస:18
లస: ససస స
7501 AP151010213095
పపరర: మమరళకకకషష రరవపల�

7490 AP151010216187
పపరర: పరరసత కకటగరరర

94-84/997

భరస : పడదదప కలమమర కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:33
లస: పప
7498 NDX2694446
పపరర: గమణ అమకత రరవపల

94-84/733

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:26
లస: పప
7495 JBV2384550
పపరర: అనల కలమమర కకటగరరర

7487 NDX2470649
పపరర: కకటగరరర పరవన పసడయమ

7485 NDX3067451
పపరర: రవ కలమమర రరవపల

తసడడ:డ బబల కకషష రరడడడ రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1345
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1346
వయససస:24
లస: ససస స
7492 NDX1911156
పపరర: గగపస కకషష కకటగరరర

94-84/731

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-22-1342
వయససస:62
లస: పప

భరస : రవ కలమమర రరవపల
ఇసటట ననస:21-22-1345
వయససస:43
లస: ససస స
7489 NDX1994368
పపరర: మమధసరర కకటగరరర

7484 AP151010213473
పపరర: కకటటశసరరరవప రరవపల

7509 AP151010213550
పపరర: సభబపత ససరరగరరర

94-84/752

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1351
వయససస:60
లస: పప
94-85/280

7512 AP151010216781
పపరర: కకషషకలమమరర ససరరగరరర�

94-84/753

భరస : యశశదనబబబమ�
ఇసటట ననస:21-22-1352
వయససస:46
లస: ససస స
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7513 NDX0262071
పపరర: లకడక ససగరతడ� పప తత
స రర�

94-84/754

భరస : ఆరరదడ కలమమర�
ఇసటట ననస:21-22-1352
వయససస:55
లస: ససస స
7516 NDX1741884
పపరర: తషలసమక శరరగరరర

94-84/757

94-84/760

94-84/761

94-84/764

94-84/767

94-84/770

94-84/773

భరస : రవసదడ బబబమ�
ఇసటట ననస:21-22-1360
వయససస:45
లస: ససస స

7526 NDX0930271
పపరర: గజరలకకసడ శవపరరసత�

7529 AP151010216992
పపరర: వరమకబబపటర

7532 JBV2385508
పపరర: బడహకస బబపటర � �

7535 NDX1180355
పపరర: వజయనరకల పపదద నవల

94-84/776

7538 NDX1181049
పపరర: రరయనత ననగగతష

94-84/765

7541 NDX0360552
పపరర: వసససధర దదవ� ననరసశశటట �
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1360
వయససస:72
లస: ససస స

7521 NDX3081619
పపరర: శశరరఖ చడరరకలరర

94-84/1001

7524 NDX2106814
పపరర: వనసకయఖ చడరరకలరర

94-84/763

7527 NDX0613281
పపరర: ననగలకడక బబపటర �

94-84/766

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:32
లస: ససస స
94-84/768

7530 NDX1823179
పపరర: సరయ కకరణ గజరలకకసడ

94-84/769

తసడడ:డ రసగ రరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:28
లస: పప
94-84/771

7533 NDX0928879
పపరర: గజరలకకసడ ఏడడకకసడలల�

94-84/772

తసడడ:డ బబల వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:37
లస: పప
94-84/774

7536 NDX1610899
పపరర: తతమసమక గరరకపరటట

94-84/775

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1359
వయససస:48
లస: ససస స
94-84/777

తసడడ:డ సపరయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1359
వయససస:75
లస: పప
94-84/779

94-84/759

తసడడ:డ వనసకయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-22-1356
వయససస:68
లస: పప

భరస : హరరబబబమ
ఇసటట ననస:21-22-1359
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరయనత
ఇసటట ననస:21-22-1359
వయససస:73
లస: ససస స
7540 NDX0360586
పపరర: వజయలకడక� ననరసశశటట �

94-84/762

తసడడ:డ బబబమ � �
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:64
లస: పప
7537 NDX1180363
పపరర: ఆనసదమక ననగగతష

7523 NDX0256461
పపరర: గరసధద గటటట �

7518 JBV2384071
పపరర: హరరహర రరవప ససరరగరరర� �

భరస : రమమలల చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-22-1355
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ � �
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:33
లస: పప
7534 AP151010213666
పపరర: బబబమ బబపటర

94-84/1000

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:41
లస: ససస స
7531 JBV2385482
పపరర: వనసకటబడవప బబపటర � �

7520 NDX3068889
పపరర: రమమలల చడరరకలరర

94-84/756

తసడడ:డ అరరరన రరవప� �
ఇసటట ననస:21-22-1353
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1356
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1357
వయససస:29
లస: ససస స
7528 NDX1556770
పపరర: మమరస మక బనతరరవపరర

94-84/758

తసడడ:డ యలమసద చడరరకలరర
ఇసటట ననస:21-22-1355
వయససస:65
లస: పప

భరస : పపదవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1356
వయససస:57
లస: ససస స
7525 NDX0613307
పపరర: లకడక బబపటర �

7517 AP151010216812
పపరర: ధనలకడక ససరరగరరర

7515 AP151010213328
పపరర: యశశదబబబమ ససరరగరరర�

తసడడ:డ అరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1352
వయససస:56
లస: పప

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:21-22-1353
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1353
వయససస:52
లస: పప
7522 NDX0262642
పపరర: బబలమక చడరరకలరర�

94-84/755

తసడడ:డ అరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1352
వయససస:54
లస: పప

భరస : హరర హర రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1353
వయససస:33
లస: ససస స
7519 AP151010213395
పపరర: గణణష ససరరగరరర�

7514 AP151010213812
పపరర: చరసజవరరవప ససరరగరరర�

7539 NDX0360644
పపరర: లకడక అలలఖఖ� ననరసశశటట �

94-84/778

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ�
ఇసటట ననస:21-22-1360
వయససస:29
లస: ససస స
94-84/780

7542 NDX1245513
పపరర: వవసకట సరఈరరమ నరమసపటట

94-84/781

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:21-22-1360
వయససస:28
లస: పప
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7543 NDX2190254
పపరర: రవసదడ బబబమ ననరసశశటట

94-84/782

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననరసశశటట
ఇసటట ననస:21-22-1360
వయససస:52
లస: పప
7546 NDX0362244
పపరర: చనరరమనత చడరరకలరర

94-84/785

94-84/1003

94-84/789

94-84/791

94-84/794

94-84/797

94-84/1005

భరస : కకషష మమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:62
లస: ససస స

7556 NDX0262428
పపరర: వనసకట రమణ మతషకలరర�

7559 NDX1620724
పపరర: గసగ భవరన మమతషకలరర

7562 AP151010213752
పపరర: ననగరశసరరరవప మమతషకలరర

7565 NDX1470848
పపరర: రరధదక కసకణనలపరటట

94-84/801

7568 NDX1887910
పపరర: సరగజన ఓతతరర

94-84/792

7571 AP151010216450
పపరర: కకసడమక బబలరగమబబల
భరస : చనగమరవయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:65
లస: ససస స

7551 NDX0872481
పపరర: శసకర కరజజ

94-84/788

7554 NDX0262576
పపరర: పదకజ� చడరరకలరర�

94-84/790

7557 NDX0256164
పపరర: కకటటశసరరరవప చడరరకలరర�

94-84/793

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:21-22-1364
వయససస:38
లస: పప
94-84/795

7560 AP151010216606
పపరర: సరయమక చడరరకలరర

94-84/796

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:21-22-1365
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/798

7563 NDX3105426
పపరర: సరయ ససజత కలమమర
మమటటకలరర
తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-22-1365
వయససస:19
లస: పప

94-84/799

7566 NDX1885187
పపరర: శకలకడక ఓతతరర

94-84/1004

94-84/800

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:28
లస: ససస స
94-84/802

భరస : శకనవరస రరవప ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:48
లస: ససస స
94-84/804

94-84/786

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:21-22-1363
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తషలసస రరస
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:38
లస: ససస స
7570 NDX1885948
పపరర: ససతనరరవమక కకలల
ర రర

94-62/864

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1365
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-22-1365
వయససస:18
లస: ససస స
7567 NDX0262295
పపరర: ససశల బబలరగమబబల

7553 NDX3157187
పపరర: కకటటశసరమక పగడల

7548 AP151010216609
పపరర: కమల చడరరకలరర

తసడడ:డ పపదద కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1362
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరశసర రరవప మమతషకలరర
ఇసటట ననస:21-22-1365
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1365
వయససస:84
లస: ససస స
7564 NDX3105418
పపరర: గరత శక మమతషకలరర

94-84/787

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1364
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1364
వయససస:43
లస: పప
7561 NDX0952978
పపరర: కకటమక మతషకలరర

7550 NDX0626226
పపరర: మలలర శసరర ఖమజజ

94-84/784

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1361/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగడల
ఇసటట ననస:21-22-1363
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1363
వయససస:60
లస: ససస స
7558 AP151010213614
పపరర: శకనవరస రరవప మమతషకలరర

94-84/1002

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:21-22-1362
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ�
ఇసటట ననస:21-22-1362
వయససస:45
లస: ససస స
7555 NDX0570705
పపరర: వనసకరయమక� చడరరకలరర�

7547 NDX2873818
పపరర: చడరరకలరర రగజజ

7545 NDX1245729
పపరర: యలమసద చసరరకలరర

తసడడ:డ చనతరమణ
ఇసటట ననస:21-22-1361
వయససస:31
లస: పప

భరస : చడరరకలరర యలమసద
ఇసటట ననస:21-22-1361
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:21-22-1361/1
వయససస:28
లస: ససస స
7552 NDX0334375
పపరర: కరమమశసరర� బబలరగమబబల�

94-84/783

భరస : చనరరమయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1361
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమస
ఇసటట ననస:21-22-1361
వయససస:47
లస: పప
7549 NDX3165180
పపరర: శకదదవ చడరరకలరర

7544 NDX0334441
పపరర: పపలర మక చడరరకలరర�

7569 NDX1470863
పపరర: వజయలకడక కసకణనలపరటట

94-84/803

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:57
లస: ససస స
94-84/805

7572 NDX1884882
పపరర: వనసకట కకషష ఓతతరర

94-84/806

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:30
లస: పప
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7573 AP151010213480
పపరర: రమమష బబబమ బబలరగమబబల

94-84/807

తసడడ:డ చనగమరవయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:45
లస: పప
7576 NDX1885617
పపరర: శకనవరస రరవప ఓతతరర

94-84/810

94-82/774

94-84/814

94-84/817

94-84/892

94-84/822

94-84/825

తసడడ:డ పసచచయఖ అసదడ
ఇసటట ననస:21-23-715/1
వయససస:31
లస: పప

7586 NDX0256255
పపరర: కకసడయఖ కకసడరరశ

7589 NDX2403889
పపరర: కలమఖణణ పగడనల

7592 AP151010216190
పపరర: లలరరదమమరర కకటగరరర

7595 NDX0256065
పపరర: కకకషష రరరవప కకటగరరర

94-84/827

7598 NDX0901959
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస పలర �

94-84/818

7601 JBV2390490
పపరర: పరరసత పగడనల పగడనల
భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-25
వయససస:50
లస: ససస స

7581 NDX0262139
పపరర: మమధవ కకదడరరశ

94-84/813

7584 AP151010213028
పపరర: శకనవరసస కకసడరరశ

94-84/816

7587 AP151010213398
పపరర: చనతగమరవయఖ బబలరగమబబల

94-84/819

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:69
లస: పప
94-84/820

7590 NDX0262345
పపరర: భబరత కకసడరరశ

94-84/821

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1367/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-84/823

7593 AP151010216239
పపరర: రరజజలల కకటగరరర

94-84/824

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-22-1368
వయససస:76
లస: ససస స
94-84/826

7596 NDX2564722
పపరర: వరణణ కకటగరరర

94-84/893

భరస : కకషరషరరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-22-1368
వయససస:45
లస: ససస స
94-84/828

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-22-1370
వయససస:49
లస: పప
94-91/865

94-84/891

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-22-1368
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-22-1370
వయససస:44
లస: ససస స
7600 NDX0376988
పపరర: రవకలమమర అసదడ

94-84/815

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:21-22-1368
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-22-1368
వయససస:44
లస: పప
7597 NDX0262493
పపరర: కకటటశసరర కకతస పలర �

7583 NDX0256321
పపరర: వనసకటటససరరరవప చడరరకలరర�

7578 NDX2555951
పపరర: బల సరయ శసకర బబలమగమబబల

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరద కకషష మమరరస పగడనల
ఇసటట ననస:21-22-1367/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకరరసబబబమ
ఇసటట ననస:21-22-1368
వయససస:33
లస: ససస స
7594 AP151010213800
పపరర: రరసబబబమ కకటగరరర

94-84/812

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబమ బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:19
లస: ససస స
7591 NDX1010909
పపరర: ననగజజఖత కకటగరరర

7580 NDX1011006
పపరర: ననగలకడక కకదడరరశ కకదడరరశ

94-84/809

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బబలమగమబబల
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:54
లస: పప
7588 NDX2591063
పపరర: రరషక పసడయసకర బబలమగమబలమ

94-84/811

తసడడ:డ హరరపస
డ రద కకదడరరశ
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:44
లస: ససస స
7585 AP151010213264
పపరర: శశషయఖ చడరరకలరర�

7577 NDX1470749
పపరర: శశషయఖ కసకణనలపరటట

7575 AP151010213329
పపరర: వనసకటటశసరరరవప బబలరగమబబల

తసడడ:డ చనగమరవయఖ
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబమ బబలరగమబబల
ఇసటట ననస:21-22-1367
వయససస:20
లస: ససస స
7582 AP151010216747
పపరర: ననగమణణ బబలరగమబబబల

94-84/808

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఓతతరర
ఇసటట ననస:21-22-1366
వయససస:50
లస: పప
7579 NDX2572709
పపరర: తడవవణణ లకడక బబలగమబల

7574 AP151010213755
పపరర: సరసబశవరరవప మమమళళపలర

7599 NDX2859247
పపరర: లకడక పడసనత కకతస పలర

94-84/1006

తసడడ:డ దసరర పడసరద కకతస పలర
ఇసటట ననస:21-22-1370
వయససస:18
లస: ససస స
94-84/829

7602 NDX1620708
పపరర: రరజశశఖర పగడనల

94-84/830

తసడడ:డ వనసకటటససరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-25
వయససస:32
లస: పప
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94-84/831

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-25
వయససస:54
లస: పప
7606 NDX0885988
పపరర: బబజ షపక

94-91/868

Deleted
94-84/833

భరస : కలమమర సరసమ వరరస
ఇసటట ననస:21-26
వయససస:29
లస: ససస స
7612 NDX0929141
పపరర: శరరసశసర రరవప దనసరర

94-84/836

తసడడ:డ బసవచనరరర
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:49
లస: పప
7618 NDX2037043
పపరర: సరసత కలగగన

94-91/870

94-91/873

94-91/876

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-30
వయససస:41
లస: ససస స

94-84/834

7613 NDX0175091
పపరర: లల� మమగమలలరర�

7619 NDX1075076
పపరర: మసరసన బ షపక

7622 NDX0727065
పపరర: లకమక కలగగన

7625 NDX1144138
పపరర: బబజహహసపసన షపక

94-91/879

7628 SQX2406197
పపరర: సరసబశవరరవప గసగమల

94-84/837

7631 JBV1321462
పపరర: సరసబశవరరవప� సససకర�
తసడడ:డ రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:21-30
వయససస:57
లస: పప

94-84/832

7611 NDX1992578
పపరర: కలమమర సరసమ వరరస

94-84/835

7614 NDX1877655
పపరర: అజత కలమమర మమగమలలరర

94-84/838

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమగమలలరర
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:24
లస: పప
94-84/1030

7617 NDX2998789
పపరర: ఈశసరమక రచనబథసలమ

94-85/1298

భరస : బబలకకషష రరవప రచనబథసలమ
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:60
లస: ససస స
94-91/871

7620 JBV1435841
పపరర: షకకలమ షపక

94-91/872

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/874

7623 NDX0720599
పపరర: ఆల కలగగన

94-91/875

తసడడ:డ లకకయఖ కలగగన
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:35
లస: పప
94-91/877

7626 AP151010228173
పపరర: హహసపసన షపక

94-91/878

తసడడ:డ కరశస షపక
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:41
లస: పప
95-154/1216

తసడడ:డ వనసకయఖ గసగమల
ఇసటట ననస:21-29
వయససస:30
లస: పప
94-84/840

7608 NDX0930347
పపరర: రజన దనసరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరరస
ఇసటట ననస:21-26
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక కససస షపక
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:43
లస: పప
7630 NDX0872424
పపరర: పదనకవత సససకర�

7610 NDX0931030
పపరర: ససజజత దనసరర

7616 NDX2998813
పపరర: బబలకకషష రరవప రచనబథసలమ

94-91/867

తసడడ:డ సరరసససర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:21-26
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ కలగగన
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:36
లస: పప
7627 NDX2018225
పపరర: హహసపసన షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-25
వయససస:51
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరశస షపక
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:52
లస: ససస స
7624 NDX1144120
పపరర: మసరసన వల షపక

94-91/869

తసడడ:డ ననరరయణసరసమ రచనబథసలమ
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:65
లస: పప

భరస : అల కలగగన
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:26
లస: ససస స
7621 AP151010228059
పపరర: కలదనబ షపక

7607 NDX0885962
పపరర: రససల షపక

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:21-27
వయససస:42
లస: ససస స
94-84/839

7605 NDX0885996
పపరర: ఫరరద బ షపక

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:21-25
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరరసశసర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:21-26
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతస యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:21-26
వయససస:57
లస: పప
7615 NDX0195198
పపరర: శకనవరస రరవప మమగమలలరర

94-91/866

భరస : చనతకరశస షపక
ఇసటట ననస:21-25
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:21-25
వయససస:32
లస: పప
7609 NDX1992396
పపరర: బసగరరమక వరరస

7604 AP151010228060
పపరర: కరశసబ షపక

7629 SQX2404754
పపరర: మమధవ గసగమల

95-154/1217

భరస : సరసబశవరరవప గసగమల
ఇసటట ననస:21-29
వయససస:29
లస: ససస స
94-84/841

7632 NDX1010875
పపరర: వనసకటననగలకడక బససలలపరటట

94-84/842

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:21-31
వయససస:32
లస: ససస స
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7633 NDX0259242
పపరర: వనసకట లకడక వవమమల
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94-84/843

భరస : పడసరద రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:21-31
వయససస:40
లస: ససస స
7636 AP151010213033
పపరర: వనసకటసరసమ బలలససపరటట�

94-84/846

94-84/849

94-84/852

94-84/855

94-84/1060

94-91/922

94-91/929

భరస : అబమదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:59
లస: ససస స

7646 AP151010216530
పపరర: ససజజత ఏలలచరర

7649 NDX3087798
పపరర: బబలమజ గగలర

7652 NDX1073899
పపరర: ఆదమ బ షపక

7655 NDX2482743
పపరర: తనబససమ ఫరతమమ షపక

94-84/863

7658 NDX2483113
పపరర: కమల బబషర షపక

94-84/857

7661 NDX3083995
పపరర: పరవన భబణమ షపక
భరస : నససమ బబగమమ షపక
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:40
లస: ససస స

7641 AP151010213375
పపరర: బడహకయఖ ఓటటరర�

94-84/851

7644 JBV2384568
పపరర: శసకర కకలర � �

94-84/854

7647 NDX0772483
పపరర: హనసమసతరరవప ఏలలచరర�

94-84/859

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:42
లస: పప
94-84/1062

7650 NDX1074038
పపరర: ననగమర బ షపక

94-91/920

తసడడ:డ ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:28
లస: ససస స
94-91/924

7653 NDX1074046
పపరర: ఖమససమ షపక

94-91/926

తసడడ:డ ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:29
లస: పప
94-83/23

7656 NDX1994558
పపరర: బబల రరజరశసరర ఏలలచరర

94-84/861

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప ఏలలచరర
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:24
లస: ససస స
94-84/865

తసడడ:డ అబమదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:34
లస: పప
94-84/867

94-84/848

తసడడ:డ పడసరద� �
ఇసటట ననస:21-34
వయససస:34
లస: పప

భరస : కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:33
లస: ససస స
7660 NDX2435550
పపరర: నససమమ బబగస షపక

94-84/853

భరస : ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:57
లస: పప
7657 NDX1245851
పపరర: శకలకడక గజరరలమ

7643 JBV2390334
పపరర: ససబమబలల� కకలర �

7638 AP151010213448
పపరర: పడసరద రరవప వవమమల

తసడడ:డ చనతబబబయ�
ఇసటట ననస:21-33
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప గగలర
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:22
లస: పప

భరస : వవణమగగపరల కకతస పలర
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:30
లస: ససస స
7654 NDX0320895
పపరర: కరశస షపక

94-84/850

భరస : ననగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప గగల
ఇసటట ననస:21-53
వయససస:46
లస: ససస స
7651 NDX0386110
పపరర: వనసకట లకడక కకతస పలర

7640 AP151010213766
పపరర: శకనస ఓటటరర�

94-84/845

తసడడ:డ వనసకట రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:21-32
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:21-34
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప ఏలలచరర
ఇసటట ననస:21-52
వయససస:22
లస: ససస స
7648 NDX3079126
పపరర: కకటటశసరర గగల

94-84/847

తసడడ:డ చనతబబబయ�
ఇసటట ననస:21-33
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:21-34
వయససస:52
లస: ససస స
7645 NDX2501021
పపరర: హరర వరర న ఏలలచరర

7637 NDX1746736
పపరర: ధన చడచతనఖ వవమమల

7635 NDX0256958
పపరర: ననగరరజ బలలససపరటట�

తసడడ:డ వనసకట సరసమ�
ఇసటట ననస:21-31
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:21-32
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-33
వయససస:34
లస: ససస స
7642 JBV2390466
పపరర: అసజమక మమమడనల�

94-84/844

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:21-31
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:21-31
వయససస:57
లస: పప
7639 NDX0263889
పపరర: జజఖత ఓతతరర�

7634 NDX1010842
పపరర: దసరర బససలలపరటట

7659 JBV3275120
పపరర: శకనస షపక

94-91/931

తసడడ:డ ఖమససద షపక
ఇసటట ననస:21-54
వయససస:45
లస: పప
94-84/1064

7662 NDX3069960
పపరర: సప నన హసరత షపక

94-84/1066

భరస : నససమ బబగమమ షపక
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:33
లస: ససస స
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7663 NDX0651265
పపరర: రరజరశసరర చదలవరడ
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94-91/933

భరస : వనసకటటశసర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:30
లస: ససస స
7666 AP151010213789
పపరర: రరధనకకషష దదసతష�

94-84/869

94-91/939

94-90/849

94-91/949

94-85/283

94-91/957

94-67/955

తసడడ:డ ననగపప మమకల
ఇసటట ననస:21-110/1
వయససస:25
లస: పప

7676 NDX0677237
పపరర: మరరవల షపక

7679 NDX0676635
పపరర: అనఫ షపక

7682 NDX2113280
పపరర: జజన సపచదసలల షపక

7685 NDX3090271
పపరర: కరరమమలర షపక

94-91/963

7688 AP151010228012
పపరర: వల షపక

94-91/951

7691 NDX3252616
పపరర: రరజకమల ఉపపపతతళర
తసడడ:డ పడభమ దనసస ఉపపపతతళర
ఇసటట ననస:21-110/1
వయససస:35
లస: పప

7671 NDX0411157
పపరర: వనసకటబడవప కణపల

94-91/943

7674 NDX2142388
పపరర: వనయ కలమమర నకయ

94-91/947

7677 NDX0333591
పపరర: శకనవరసరరవప అమరస ల�

94-84/873

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:33
లస: పప
94-91/953

7680 JBV3276813
పపరర: నబబ షపక

94-91/955

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:60
లస: ససస స
94-91/959

94-91/961
7683 NDX1074285
పపరర: నసర భబషర ఖసదనన సరహహబ షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-60
వయససస:58
లస: పప
94-91/1221

7686 NDX3131133
పపరర: బబజ మమనత షపక

94-91/1266

తసడడ:డ జమర భబష షపక
ఇసటట ననస:21-61
వయససస:23
లస: ససస స
94-91/965

తసడడ:డ ససదదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-63
వయససస:57
లస: పప
94-86/1188

94-85/281

తసడడ:డ పడసరద నకయ
ఇసటట ననస:21-57
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరరస బబష షపక
ఇసటట ననస:21/61
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:21-62
వయససస:29
లస: పప
7690 NDX3221090
పపరర: రమమశ మమకల

94-91/945

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:21-60
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరరస భబష షపక
ఇసటట ననస:21-61
వయససస:27
లస: పప
7687 NDX2142404
పపరర: జజన సపచదసలల షపక

7673 NDX1509886
పపరర: శరఖమల మగదనల

7668 NDX1742197
పపరర: రగజజ గడదస

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కణపల
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:48
లస: పప
7684 NDX2652279
పపరర: ననగమర భబష షపక

94-91/941

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:21-58
వయససస:35
లస: పప

భరస : లకకయఖ అమరస ల
ఇసటట ననస:21-59
వయససస:44
లస: ససస స
7681 JBV3276854
పపరర: సరదబయఖ షపక

7670 NDX0940734
పపరర: రవకలమమర కణపల

94-91/937

తసడడ:డ కకటటశసరరవప గడదస
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరవప మగదనల
ఇసటట ననస:21-57
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:21-58
వయససస:41
లస: ససస స
7678 NDX1742155
పపరర: యయసస కరరణ అమరస ల

94-84/871

తసడడ:డ ననరరయణ కణపల
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:21-57
వయససస:45
లస: ససస స
7675 NDX0200345
పపరర: వలమమబ షపక

7667 NDX0264010
పపరర: లకడక దసరర దదసతష

7665 NDX2034536
పపరర: సతఖ ననరరయణ చదలవరడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చనడవలమడ
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దదసతష
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:40
లస: ఇ

భరస : వనసకటబడవప కర
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:31
లస: ససస స
7672 NDX1288133
పపరర: మగరదల శరఖమలమ

94-91/935

తసడడ:డ రరజజరరవప� ఇకలరరస
ఇసటట ననస:21-55
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:21-56
వయససస:42
లస: పప
7669 NDX0320879
పపరర: వమల. కర

7664 NDX0410530
పపరర: ననగరశసరమక ఇకలరరస

7689 NDX3255577
పపరర: వజయ కలమమర దదవసడర

94-63/1150

తసడడ:డ ససపత రరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:21-110/1
వయససస:19
లస: పప
94-86/1196

94-87/1378
7692 NDX3144664
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ పరపరసణణ

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ పరపరసణణ
ఇసటట ననస:21-110/1
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: వవణమమమధవ ఏమ
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94-87/1379

తసడడ:డ శక రరస ఏమ
ఇసటట ననస:21-110/1
వయససస:26
లస: పప
7696 NDX2704195
పపరర: బబబ సలలమ పలర

94-86/939

94-87/1381

94-87/1384

94-87/1387

7703 NDX3107497
పపరర: భబణమ సరయ హరరరసథ పపరస

7706 NDX2659845
పపరర: కరశన శశటట సతఖ ననరరయణ

94-64/698

7709 NDX2596948
పపరర: మమదదస శశటట అచచ మమసబ

94-87/1389

7712 NDX3102324
పపరర: ఆదదలకడక పసడడగమ
భరస : అశశక కలమమర పసడడగమ
ఇసటట ననస:21-130/3
వయససస:43
లస: ససస స

7714 NDX3115565
పపరర: హహరగ పపజ మమటటకలసదస

7715 NDX3081106
పపరర: శరరద బబలరసకకసడ

94-87/1392

తలర : రగజ లకడక మమటటకలసదస
ఇసటట ననస:21-130/3
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-130/4
వయససస:59
లస: పప
7720 NDX2124865
పపరర: సరసబశవ రరవప గటటట
తసడడ:డ వనసకటటససరరర గటటట
ఇసటట ననస:21-193
వయససస:36
లస: పప

94-87/1385

7718 NDX3150752
పపరర: కణక లకడక బటటట

94-56/573

7721 NDX1626797
పపరర: రతతకలమమరర కనజస
భరస : వనసకటటశసర రరవప కనజస
ఇసటట ననస:21-198
వయససస:57
లస: ససస స

7701 NDX3129863
పపరర: లకడక మణణ కరకరర

94-87/1383

7704 NDX2843001
పపరర: సతఖననరరయణ మమదదసశశటట

94-87/1386

7707 NDX2623809
పపరర: కరశన శశటట లకడక రరజఖస

94-56/574

భరస : కరశన శశటట సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-130/2 FLOT 507
వయససస:52
లస: ససస స
94-65/805

7710 NDX2912715
పపరర: వనసకట రరమయఖ జటట

94-87/1388

తసడడ:డ తషలశ ననరరయణ రరవప జటట
ఇసటట ననస:21-130/3
వయససస:52
లస: పప
94-87/1390

7713 NDX3107182
పపరర: కవత జటట

94-87/1391

భరస : వనసకటరరమయఖ జటట
ఇసటట ననస:21-130/3
వయససస:43
లస: ససస స
94-86/1000

7716 NDX3169463
పపరర: రరమకకషష బటటట

94-87/1393

తసడడ:డ నరసససహస బటటట
ఇసటట ననస:21-130/4
వయససస:64
లస: పప
94-87/1395

భరస : రరమకకషష బటటట
ఇసటట ననస:21-130/4
వయససస:56
లస: ససస స
94-85/303

94-87/1380

తసడడ:డ భబసయర రరవప మమదదసశశటట
ఇసటట ననస:21-130/2
వయససస:80
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-130/4
వయససస:50
లస: ససస స
94-87/1394

7698 NDX3043411
పపరర: రరజరసదడ పడసరద మగళళపప

భరస : కరశవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మమదదస శశటట సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:21-130/2 FLOT 507
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలశ ననరరయణ రరవప లమతద జటట
ఇసటట ననస:21-130/3
వయససస:52
లస: పప

7717 NDX3080116
పపరర: శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ

94-87/1382

తసడడ:డ కరశన శశటట ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:21-130/2 FLOT 507
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ మమదదస శశటట భబసయర రరవప
ఇసటట ననస:21-130/2 FLOT 507
వయససస:67
లస: పప
7711 NDX3106846
పపరర: వనసకటరరమయఖ జటట

7700 NDX3045044
పపరర: సరసబడజఖస మగళళపప

94-86/938

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మగళళపప
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ నగరశసరరరవప పపరస
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కరసనశశటట
ఇసటట ననస:21-130/2
వయససస:67
లస: పప
7708 NDX2596872
పపరర: మమదదస శశటట సతఖ ననరరయణ

94-87/1375

భరస : రరజరసదడ పడసరద మగళళపప
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప పపరస
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:41
లస: పప
7705 NDX2855237
పపరర: సతఖననరరయణ కరసనశశటట

7697 NDX3074994
పపరర: శకనస లసక

7695 NDX2701506
పపరర: లలథర పరల పలర

తసడడ:డ శరమమఖయయల పలర
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మర రరజ లసక
ఇసటట ననస:21/130/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:64
లస: పప
7702 NDX3115987
పపరర: ననగరశసర రరవప పపరస

94-84/957

భరస : శకనస లసక
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లలథర పరల పలర
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:53
లస: ససస స
7699 NDX3102548
పపరర: గసగధర రరవప దదవరరడడడ

7694 NDX3062312
పపరర: శరసత కలమమరర లసక

7719 NDX3155710
పపరర: కకటటశసరమక కరసరణణ

94-65/877

భరస : శకహరర రరవప కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-187
వయససస:63
లస: ససస స
94-90/870

7722 NDX2028117
పపరర: మలర కరరరరన రరవప రరయల

94-90/871

తసడడ:డ శవ కకటటశసర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:21-198
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: భబగఖలకకక మమదదగగసడ
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94-61/683

7724 NDX0708982
పపరర: లకడక పప లలరర

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మమదదగగసడ
ఇసటట ననస:21-213
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బడహకననయమడడ పప లలరర
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:30
లస: ససస స

7726 NDX1161702
పపరర: అసజమక దసడడబబ యన

7727 JBV2774289
పపరర: శశభన చతత
స రర

94-61/686

భరస : శకనస దసడబబ యన
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:34
లస: ససస స
7729 NDX1539776
పపరర: కకకషషమక దసడడబబ యన

94-61/689

94-61/692

94-84/984

94-61/696

94-64/667

94-64/699

భరస : చటటటవవననచయయమ కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:45
లస: ససస స

7739 NDX1960575
పపరర: ననగరశసరమక కకమమకరర

7742 NDX1111194
పపరర: శవరరమ కకషరషరరడడడ దదశరరడడడ

7745 NDX3050028
పపరర: ససధకర రరడడడ దదశరరడడడ

94-61/699

7748 AP151010198106
పపరర: శసకరరరవప చతత
స రర

94-59/1080

7751 NDX2785152
పపరర: వనసకటటశసరరర సరథదపటట
తసడడ:డ రమమడడ సరథదపటట
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:45
లస: పప

7731 AP151010198383
పపరర: వనసకటటశసరరర సరతషపరటట

94-61/691

7734 NDX1461474
పపరర: పపదదనత పప లలరర

94-61/694

7737 NDX1787169
పపరర: రమఖ రరడడ చసటట

94-61/695

భరస : వనసకట రరమ రరడడ చసటట
ఇసటట ననస:21-220
వయససస:36
లస: ససస స
94-61/697

7740 NDX1113091
పపరర: పలర వ దదశరరడడడ

94-64/666

భరస : శవరరమకకషరషరరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-221
వయససస:40
లస: ససస స
94-64/668

7743 AP151010201292
పపరర: బమచచరరమరరడడడ దదశరరడడడ

94-64/669

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-221
వయససస:82
లస: పప
94-64/809

7746 AP151010198302
పపరర: జమమననరరణణ చతత
స రర

94-61/698

భరస : గసగనత చతత
స రర
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:55
లస: ససస స
94-61/700

తసడడ:డ ననగనత చతత
స రర
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:57
లస: పప
94-61/1113

94-61/688

తసడడ:డ పరపనత దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బమచచ రరమరరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-221
వయససస:41
లస: పప

భరస : గసగయఖ రరగరల
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:77
లస: ససస స
7750 NDX2913663
పపరర: వజయ లకడక కకసడపరటటరర

94-61/693

తసడడ:డ రరమరరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-221
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకశరక రరడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-221
వయససస:20
లస: పప
7747 AP151010198301
పపరర: రరజమక రరగరల రరగరల

7736 NDX2802163
పపరర: భవరన గమసడ రరడడడ

7728 AP151010198163
పపరర: ననగరతతమ పప లలరర

తసడడ:డ రరమమడడ సరతషపరటట
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరసదడస కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-220
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : బమచచరరమరరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-221
వయససస:64
లస: ససస స
7744 NDX2600369
పపరర: వఘఘతశసర రరడడడ దదశరరడడడ

94-61/690

భరస : బదదన
డ నరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-219
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవరజ కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-220
వయససస:64
లస: ససస స
7741 NDX1112796
పపరర: శవపరరసత దదశరరడడ

7733 NDX1161686
పపరర: శకనస దసడడబబ యన

94-61/685

భరస : పపదదనత పప లలరర
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసటయఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప మమరరగగననడ
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:37
లస: పప
7738 NDX1960591
పపరర: కకషష కలమమరర కకమమకరర

94-61/687

తసడడ:డ పపదదనత పప లలరర
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదదనత
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:57
లస: పప
7735 NDX3141942
పపరర: శకనవరస రరవప మమరరగగననడ

7730 AP151010198059
పపరర: ససబబబరరవప పప లలరర

7725 NDX0358036
పపరర: కకటటశసరమక పప లలరర

భరస : ససబబబరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతనత చతత
స రర
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మణణయమ దసడబబ యన
ఇసటట ననస:21-218
వయససస:66
లస: ససస స
7732 AP151010198437
పపరర: బడహకననయమడడ

94-61/684

7749 NDX2787299
పపరర: రరఢ చటట
ట రర

94-61/1112

భరస : శసకరరరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:60
లస: ససస స
94-61/1114

7752 NDX2785129
పపరర: శకనవరస కలమఖణ చటట
ట రర

94-61/1115

తసడడ:డ శసకరరరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:35
లస: పప
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94-61/1116

తసడడ:డ శసకరరరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:29
లస: పప
94-61/701

7759 JBV2774081
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-61/704

94-61/707

94-61/709

94-61/712

94-61/715

94-61/718

7766 NDX0358085
పపరర: కకషరషరరడడడ మమనగరల

7769 NDX1087360
పపరర: దసరర మమడ

7772 NDX1087345
పపరర: మసగమక తతకల

7775 NDX1087329
పపరర: వనసకరయమక తతకల

94-61/721

7778 NDX1087394
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ

94-61/710

7781 NDX2752186
పపరర: రమమడడ మమడ
తసడడ:డ గమరవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:35
లస: పప

7761 AP151010198325
పపరర: మమమమమన షపక

94-61/706

7764 NDX2650083
పపరర: షపక శశగలజ

94-72/1006

7767 AP151010198109
పపరర: వజయలకడక అనతస

94-61/711

భరస : సరసబశవరరవప అనతస
ఇసటట ననస:21-226
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/713

7770 NDX1087311
పపరర: పపనతమక మమడ

94-61/714

భరస : శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/716

7773 JBV2774206
పపరర: వజయలకడక మమనగరల

94-61/717

భరస : మధసససధనరరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:37
లస: ససస స
94-61/719

7776 NDX1087386
పపరర: మణణకసఠ తతకల

94-61/720

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:28
లస: పప
94-61/722

తసడడ:డ గమరవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:39
లస: పప
94-61/724

94-61/703

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:21-224
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమమలల తతకల
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� అనతస
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:67
లస: పప

94-61/708

భరస : శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప అనతస
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:50
లస: ససస స

7780 AP151010198031
పపరర: సరసబశవరరవప అనతస

7763 JBV2774024
పపరర: ఇబడహహస షపక

7758 NDX2053593
పపరర: రరజరష మదడడగమ

భరస : మమబమ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:21-224
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమమడడ మమడ
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:34
లస: ససస స

7777 NDX0406553
పపరర: వరయఖ తతకల

94-61/705

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-225
వయససస:87
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:30
లస: ససస స

7774 AP151010198239
పపరర: పదనకవత అనతస అనతస

7760 NDX0599910
పపరర: పదక దదససబబ యన

94-64/670

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మదడడగమ
ఇసటట ననస:21-223
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-224
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:21-225
వయససస:45
లస: పప

7771 NDX0358101
పపరర: మహహశసరర తతకల

94-61/702

భరస : లకకయఖ దదససబబ యన
ఇసటట ననస:21-224
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖమససమమసహహబ� షపక
ఇసటట ననస:21-224
వయససస:82
లస: ససస స

7768 NDX1087402
పపరర: కకటమక మగరల

7757 JBV2774073
పపరర: ససబబబయమక శలస

7755 NDX0287979
పపరర: లకకకననరరయణ కకతస

తసడడ:డ ననగరశసరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:47
లస: పప

భరస : దదవవసదడ శలస
ఇసటట ననస:21-223
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:21-224
వయససస:35
లస: ససస స

7765 JBV2774131
పపరర: మధసససధనరరడడడ మమనగరల

94-61/1117

భరస : శకనవరస కలమఖణ చటట
ట రర
ఇసటట ననస:21-222
వయససస:26
లస: ససస స

7756 NDX2053585
పపరర: లకడక పపరష శరరసణణ
తడపపరమలలర
భరస : రరజరష మదడడగమ
ఇసటట ననస:21-223
వయససస:30
లస: ససస స

7762 AP151010198019
పపరర: దనదదబ షపక�

7754 NDX2785186
పపరర: ససమత చటట
ట రర

7779 AP151010198112
పపరర: వనసకటరరవప అనతస

94-61/723

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అనతస
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:52
లస: పప
94-61/1120

7782 NDX2752178
పపరర: వనసకట రమణ తతకల

94-61/1121

తసడడ:డ మణణకరసత తతకల
ఇసటట ననస:21-228
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: వరయఖ తతకల
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94-2/1080

తసడడ:డ చనత శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:37
లస: పప
7786 NDX0358143
పపరర: దసరర గడదస

94-61/727

94-61/730

94-61/1122

94-61/732

94-61/735

94-56/724

94-56/492

తసడడ:డ శవరసజనవయమలల గగలలయసడ
ఇసటట ననస:21-233
వయససస:31
లస: ససస స

7796 NDX1821785
పపరర: అపరపరరవప గనపసశశటట

7799 NDX2624666
పపరర: డసడసరర బబబమ

7802 NDX2574101
పపరర: ఆసజనవయమలల డసడసరర

7805 NDX2663342
పపరర: బసరపపరస దసరరరశసరర

94-61/737

7808 NDX0358200
పపరర: సరసబయఖ మమటపరటట

94-61/733

7811 AP151010198264
పపరర: పడమల గగలలయసడ
భరస : శవరసజనవయమలల గగలలయసడ
ఇసటట ననస:21-233
వయససస:49
లస: ససస స

7791 NDX2565117
పపరర: మహహశసరర తతకల

94-61/971

7794 NDX2048834
పపరర: ససభబషసణణ గనపసశశటట

94-61/731

7797 NDX2048826
పపరర: వనసకట అపరపరరవప గనపసశశటట

94-61/734

తసడడ:డ వనసకరటరరవ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:21-230
వయససస:41
లస: పప
94-56/576

7800 NDX2615276
పపరర: పడసనత మమదడబబ యన

94-56/577

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:21-231
వయససస:22
లస: ససస స
94-61/972

7803 NDX2802957
పపరర: గగపస మమదడబబ యన

94-61/1123

తసడడ:డ శరసబయఖ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:21-231
వయససస:29
లస: పప
94-56/578

7806 NDX0231878
పపరర: మమధవ దదశబబ యన

94-61/736

భరస : వర లకకయఖ దదశబబ యన
ఇసటట ననస:21-232
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/738

తసడడ:డ వనసకయఖ మమటపరటట
ఇసటట ననస:21-232
వయససస:70
లస: పప
94-61/739

94-61/729

భరస : వనసకట అపరపరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:21-230
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:21-232
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మమటపరటట
ఇసటట ననస:21-232
వయససస:65
లస: ససస స
7810 NDX0358267
పపరర: ససనత గగలలయసడ

94-55/810

తసడడ:డ బకయయఖ డసడసరర
ఇసటట ననస:21-231
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:21-232
వయససస:25
లస: పప
7807 NDX0358226
పపరర: అనససయమక మమటపరటట

7793 NDX3089711
పపరర: కకటటశసర రరవప మమజన రరవప

7788 NDX2012706
పపరర: రరజజ కలమకసరన

భరస : వరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:21-231
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:21-231
వయససస:39
లస: ససస స
7804 NDX1857947
పపరర: ననగరశసర రరవప దదవర కకసడన

94-61/970

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:21-230
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప కలమకసరన
ఇసటట ననస:21-230
వయససస:65
లస: పప
7801 NDX2882314
పపరర: ననగ కలమమరర డసడడరర

7790 NDX2564946
పపరర: మసగమక తతకల

94-61/726

తసడడ:డ యగయఖ కలమకసరన
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:21-230
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప మమజనరరవప
ఇసటట ననస:21-230
వయససస:55
లస: ససస స
7798 NDX0358168
పపరర: కకటటశసరరరవప కలమకసరన

94-61/728

భరస : చనత శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:72
లస: ససస స
7795 NDX0358184
పపరర: వనసకటససబబమక మమజనరరవప

7787 JBV1391101
పపరర: ససబబమక� అనతస�

7785 NDX2012714
పపరర: లమవణఖ కలమకసరన

భరస : రరజజ కలమకసరన
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర� అనతస
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:43
లస: పప
7792 NDX2798023
పపరర: మహలకడక గరమమడలమ

94-61/725

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:21-229
వయససస:34
లస: ససస స
7789 NDX1852467
పపరర: రమణయఖ గగనసగమసటర

7784 NDX1457523
పపరర: ధనలకడక యడర పలర

7809 NDX2595726
పపరర: మధస బబబమ మకరయన

94-61/973

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:21-232
వయససస:19
లస: పప
94-61/740

7812 NDX0231118
పపరర: కకషషపడసరద గగలలయసడ

94-61/741

తసడడ:డ శవ ఆసజనవయమలల గగలలయసడ
ఇసటట ననస:21-233
వయససస:35
లస: పప
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7813 AP151010198130
పపరర: శవరసజనవయమలల గగలలయసడ

94-61/742

తసడడ:డ కకటరరమయఖ గగలలయసడ
ఇసటట ననస:21-233
వయససస:57
లస: పప
7816 NDX1848854
పపరర: ననగరశసర రరవప దమకలపరటట

94-61/745

94-61/748

94-56/494

94-61/751

94-61/754

94-61/757

94-56/497

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరశస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:31
లస: పప

7826 NDX0970673
పపరర: ఉషరరరణణ గవన

7829 JBV1390475
పపరర: రరమకకషష సజర

7832 NDX2258549
పపరర: ఏడడకకసదలల మమధనమసచ

7835 NDX2958874
పపరర: కకషష సససగ కతడ

94-61/759

7838 JBV2774446
పపరర: నరసమక కరసస

94-61/752

7841 NDX0230821
పపరర: రరమమసజనవయ రరడడడ దదవరరడడడ
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:31
లస: పప

7821 NDX2012193
పపరర: శక భవఖ మసడపరటట

94-56/493

7824 NDX2508729
పపరర: మసజ భబరర వ సజర

94-61/750

7827 AP151010198309
పపరర: వనసకటససబబమక కళళఖణణ

94-61/753

భరస : భదడయఖ కళళఖణణ
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:55
లస: ససస స
94-61/755

7830 NDX0970640
పపరర: మమన వనసకటరమణ గవన

94-61/756

తసడడ:డ రరజనత గవన
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:51
లస: పప
94-61/758

7833 NDX1360957
పపరర: తషమత ఎసపస రర

94-56/496

భరస : జజననబబమ
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:29
లస: ససస స
94-56/725

7836 NDX2869717
పపరర: కలమఖణణ కసస

94-57/957

భరస : రరఢ కకషష కసస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:18
లస: ససస స
94-61/760

భరస : నరసససహరరవప కరసస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:65
లస: ససస స
94-61/762

94-61/747

తసడడ:డ రరమ కకషష సజర
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప కరసస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:47
లస: ససస స
7840 NDX0230698
పపరర: రరధనకకకషష కరశస

94-56/495

తసడడ:డ ననరరయణ మమధనమసచ
ఇసటట ననస:21-239
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:36
లస: పప
7837 AP151010198555
పపరర: రమమదదవ కరసస

7823 NDX2012177
పపరర: హనసమసత రరవప మసడపరటట

7818 NDX0358325
పపరర: నరరష జసపన

భరస : అనసరరధ మసడపరటట
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ రరవప సజర
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ గవన
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:73
లస: పప
7834 NDX1360940
పపరర: తషమత జజన బబబమ

94-61/749

భరస : మమన వనసకటరమణ గవన
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజనత గవన
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:68
లస: ససస స
7831 NDX0970707
పపరర: రరజనత గవన

7820 AP151010198258
పపరర: సరమమమజఖస గగగరనవన గగగరనవన

94-61/744

తసడడ:డ నరరసదడ బబబమ జసపన
ఇసటట ననస:21-235
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకషష సజర
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:44
లస: ససస స
7828 NDX0970723
పపరర: లకకకదదవ గవన

94-61/746

భరస : గణపతరరవప గగగరనవన
ఇసటట ననస:21-236
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:21-237
వయససస:46
లస: ససస స
7825 AP151010198297
పపరర: లకడక దసరర సజర

7817 NDX0358309
పపరర: మమధవలత జసపన

7815 NDX0737536
పపరర: శవకలమమర గటటట

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ గటటట
ఇసటట ననస:21-234
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరరష జసపన
ఇసటట ననస:21-235
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:21-235
వయససస:78
లస: పప
7822 NDX2012185
పపరర: అనసరరధ మసడపరటట

94-61/743

భరస : చసదడశశఖర రగళర
ఇసటట ననస:21-234
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర దమకలపరటట
ఇసటట ననస:21-234
వయససస:33
లస: పప
7819 NDX1161645
పపరర: రరమమలల అసదసగమల

7814 NDX0799817
పపరర: అరరణ శక రగళళ

7839 NDX0559948
పపరర: కరరణకలమమర కరశస

94-61/761

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరశస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:28
లస: పప
94-61/763

7842 NDX1960914
పపరర: నరసససహ రరవప కరసస

94-61/764

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరసస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:33
లస: పప
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7843 NDX0708800
పపరర: వనసకట శవరరరడడడ ఒసటటదద స

94-61/765

తసడడ:డ ననగరరరడడడ ఒసటటసదస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:33
లస: పప
7846 NDX2762417
పపరర: కతడ గసగరబబయ

94-61/1124

94-61/770

94-61/773

94-56/498

94-61/778

94-61/781

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-245
వయససస:49
లస: ససస స
7864 NDX2076462
పపరర: లలత కరదడమద

94-61/783

భరస : శకనవరసరరవప పపలమర
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:48
లస: ససస స

7856 NDX0235259
పపరర: వనసకట రమణ సరనకకమమక

7859 NDX0708834
పపరర: శకనవరసరరవప మమదదగగసడ

94-61/786

7851 NDX0970756
పపరర: కకటటరరడడడ ఒసటటదద స

94-61/772

7854 JBV1391929
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ
మమదదగగసడ
తసడడ:డ వనసకటరరవప మమదదకకసడ
ఇసటట ననస:21-243
వయససస:46
లస: పప

94-61/775

94-61/776

7857 NDX1787532
పపరర: బబల జజసఫ రణధదర కకచడరబ

94-61/777

తసడడ:డ చనత బబబమ కకచడరర
ఇసటట ననస:21-244
వయససస:25
లస: పప
94-61/779

7860 NDX0406447
పపరర: చనత బబబమ కకచడచరర

94-61/780

తసడడ:డ వనసకటసతఖననరరయణ మమదదకకసడ
ఇసటట ననస:21-244
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మరరయనత కకచడచరర
ఇసటట ననస:21-244
వయససస:54
లస: పప

7862 NDX0709238
పపరర: మసరసన షపక

7863 NDX3054251
పపరర: జననరరన రరడడడ మలపరటట

94-61/782

7865 AP151010198503
పపరర: ససజజత పరలవలర

7868 NDX0235309
పపరర: సపజనఖ వవపపరర వవపపరర

7871 AP151010198479
పపరర: ఈససరమక తయఖగమరర
భరస : సరసబరరడడడ తయఖగమరర
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:52
లస: ససస స

94-7/936

తసడడ:డ కకషష రరడడడ గమడదడ టట
ఇసటట ననస:21-247
వయససస:28
లస: పప
94-61/784

7866 NDX1457572
పపరర: చసదడ శశఖర కరదదమడ

94-61/785

తసడడ:డ రరజరష కథదమడన
ఇసటట ననస:21-248
వయససస:26
లస: పప
94-61/787

భరస : రమమష వవపపరర
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:30
లస: ససస స
94-61/789

94-61/769

94-61/774

భరస : రరజరష పరలవలర
ఇసటట ననస:21-248
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరయపప పరలవలర
ఇసటట ననస:21-248
వయససస:50
లస: పప
7870 NDX0230904
పపరర: ననగరశసరర పపలమర

7853 JBV1392141
పపరర: వనసకటరరవప మమదదగగసడ

7848 JBV2774412
పపరర: రవణమక ఒసటటదద స

తసడడ:డ ననగరరరడడడ ఒసటటసదస
ఇసటట ననస:21-242
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-245
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశ కరదడమద
ఇసటట ననస:21-248
వయససస:24
లస: ససస స
7867 AP151010198529
పపరర: రరజరష పరలవలర

94-61/771

భరస : జయరరమరరడడడ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:21-244
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడ రరడడడ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:21-244
వయససస:40
లస: పప
7861 AP151010198022
పపరర: ఫరతమమబ షపక

7850 NDX2258630
పపరర: ఆదడమక ఇనసకకలలర

94-61/767

భరస : ననగరరరడడడ ఒసటటసదస
ఇసటట ననస:21-242
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మమదదకకసడ
ఇసటట ననస:21-242
వయససస:75
లస: పప

భరస : చనత బబబమ�
ఇసటట ననస:21-244
వయససస:51
లస: ససస స
7858 NDX0231621
పపరర: జయరరమరరడడడ సరనకకమమక

94-64/700

భరస : యయసకయఖ ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:21-242
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ఒసటటసదస
ఇసటట ననస:21-242
వయససస:53
లస: పప
7855 NDX0190728
పపరర: రరమశశటట లలరరద మమరర�

7847 NDX2574770
పపరర: కతడ కకషష సససగ

7845 NDX1601674
పపరర: వనసకటటశసరరర కరశస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరశస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప మమదదకకసడ
ఇసటట ననస:21-242
వయససస:70
లస: ససస స
7852 JBV2774396
పపరర: ననగరరరడడడ ఒసటటదద స

94-61/766

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరసస
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకషష సససగ
ఇసటట ననస:21-240
వయససస:43
లస: ససస స
7849 NDX0358341
పపరర: ససతమక మమదదగగసడ

7844 AP151010198658
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కరసస

7869 JBV1390087
పపరర: రరజరశసరర� ఉపపపటటరర�

94-61/788

భరస : రరఘవరరడడడ� ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:36
లస: ససస స
94-61/790

7872 NDX0234724
పపరర: రమమష వవపపరర

94-61/791

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:34
లస: పప
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7873 NDX0709279
పపరర: రరఘవరరడడడ ఉపపపటటరర

94-61/792

తసడడ:డ ననగరరరడడడ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:40
లస: పప
7876 NDX3070182
పపరర: సరసబ రరడడడ తయఖగమర

94-61/1125

94-61/795

94-62/865

94-61/800

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:28
లస: ససస స
7891 NDX1313600
పపరర: ససధనఖ జమకలమమడడ

94-61/806

94-61/809

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ� సరగర
ఇసటట ననస:21-254
వయససస:61
లస: పప

94-61/798

7886 NDX1920520
పపరర: ససపసడయ మనతవ

7889 NDX0599498
పపరర: షపక గగససయమ

7892 AP151010198082
పపరర: బబజట బ షపక

7895 NDX0231050
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-61/812

7898 AP151010198260
పపరర: మసరసన వల షపక

94-61/801

7901 NDX3137114
పపరర: ఎలజబబత యసబడడ
భరస : యహన కలవరసరపప
ఇసటట ననస:21-255
వయససస:49
లస: ససస స

7881 AP151010198201
పపరర: సపచదన షపక

94-61/797

7884 NDX0599449
పపరర: బబషర షపక

94-61/799

7887 NDX1787003
పపరర: ఆసజనవయమలల మనతవ

94-61/802

తసడడ:డ వనసకరటరరవ మనతవ
ఇసటట ననస:21-252
వయససస:80
లస: పప
94-61/804

7890 NDX0235366
పపరర: హససనన షపక

94-61/805

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:35
లస: ససస స
94-61/807

7893 NDX0230797
పపరర: ససజజత ననల

94-61/808

భరస : కకటటశసరరరవప ననల
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:49
లస: ససస స
94-61/810

7896 AP151010198622
పపరర: మరరవల షపక

94-61/811

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:43
లస: పప
94-61/813

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:49
లస: పప
94-61/815

94-61/794

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:21-251
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:47
లస: పప
7900 AP151010198669
పపరర: వరపడసరద సరగర�

7883 NDX0970772
పపరర: హససనన షపక

7878 NDX1929134
పపరర: నససమమ షపక

తసడడ:డ హహనసతరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-250
వయససస:62
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:67
లస: ససస స
7897 AP151010198621
పపరర: కరరమమలమర షపక

94-61/796

తసడడ:డ జజన షపక షపక
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరగర బబబమ జమమకళరమమడడ
ఇసటట ననస:21-253
వయససస:38
లస: ససస స
7894 JBV2774529
పపరర: బబనసభ షపక

7880 AP151010198470
పపరర: ననతబ షపక�

తసడడ:డ జగన మహన రరవప మనతవ
ఇసటట ననస:21-252
వయససస:26
లస: ససస స
94-61/803

94-61/974

భరస : జజన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:21-250
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-251
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:21-251
వయససస:35
లస: పప
7888 NDX0599464
పపరర: ఆషర పరరసన షపక

94-61/1126

భరస : మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:21-250
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:21-250
వయససస:35
లస: పప
7885 NDX0230631
పపరర: హహసపసన షపక

7877 NDX3071339
పపరర: ఈశసరమక తయఖగమర

7875 NDX2576148
పపరర: పవన కలమమర రరడడ ఉపపపటటరర

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సపచదన షపక
ఇసటట ననస:21-250
వయససస:57
లస: ససస స
7882 NDX2836401
పపరర: బబష షపక

94-61/793

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తయఖగమరర
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:21-249
వయససస:55
లస: పప
7879 AP151010198471
పపరర: ననగమర భ షపక

7874 AP151010198357
పపరర: సరసబరరడడడ తయఖగమరర

7899 AP151010198544
పపరర: భబరత సరగర

94-61/814

భరస : ఆదదననరరయణ సరగర
ఇసటట ననస:21-254
వయససస:67
లస: ససస స
94-56/726

7902 NDX3099397
పపరర: యహన కలవరసరపప

94-56/727

తసడడ:డ ఏసరడఏల యహన
ఇసటట ననస:21-255
వయససస:45
లస: పప
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7903 NDX3220506
పపరర: హహహ థదక తదజ కలవరసరపప

94-56/810

తసడడ:డ యహన కలవరసరపప
ఇసటట ననస:21-255
వయససస:20
లస: పప
7906 NDX0358424
పపరర: ససధనఖరరణణ ఒసటటదద స

94-61/823

94-61/826

తసడడ:డ ఫపలమరరరడ�డడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:62
లస: పప
7915 NDX2982296
పపరర: దసరర లకడక గగరరర

94-61/1129

94-56/580

94-61/833

7919 NDX2508679
పపరర: లకడక గగగరనవన

7922 AP151010198502
పపరర: శవ లసగమక ఒసటటదద స

7925 JBV2774701
పపరర: ససజజత నసదదపరటట
భరస : చసదడశశఖర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:36
లస: ససస స

7927 AP151010198125
పపరర: శవమక నసదదపరటట

7928 NDX1929274
పపరర: జయ మసచగలపరటట

94-61/839

భరస : నసదదరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదదరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:41
లస: పప

94-61/1127

94-56/499

7931 AP151010198014
పపరర: శవశసకరరరడడడ నసదదపరటట
నసదదపరటట
తసడడ:డ నసదదరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:42
లస: పప

7911 NDX1814764
పపరర: శకనవరస రరవప దనమమలలరర

94-61/828

7914 NDX3124666
పపరర: ససబబలకడక చకయ

94-61/1128

7917 NDX2679116
పపరర: అనసర షపక

94-56/579

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:21-259
వయససస:20
లస: పప
94-61/830

7920 NDX2585198
పపరర: ఫరదదన షపక

94-61/975

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:21-262
వయససస:20
లస: పప
94-61/834

7923 AP151010198494
పపరర: కకటటరరడడడ ఒసటటదద స

94-61/835

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-263
వయససస:68
లస: పప
94-61/837

7926 JBV2774693
పపరర: ససనత నసదదపరటట

94-61/838

భరస : శవశసకరరకడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:37
లస: ససస స
94-61/840

భరస : పవన రరజ సససగ మసచగలపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:55
లస: ససస స
94-61/842

94-61/825

భరస : రఘమ
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-263
వయససస:64
లస: ససస స
94-61/836

7908 NDX1787318
పపరర: హహహమమవత దనమమలలరర

తసడడ:డ అపరప రరవప దనమమలలరర
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:42
లస: పప

7916 NDX2149715
పపరర: లకడక గగగరనవన

తసడడ:డ పవన రరజ సససహ మసచగలపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:28
లస: ససస స

7930 AP151010198159
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ నసదదపరటట

94-61/827

భరస : కకశశరర బబబమ గగగరనవన
ఇసటట ననస:21-260
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-263
వయససస:38
లస: ససస స
7924 NDX1914077
పపరర: హహమ బసదస మసచగలపరటట

7910 JBV1391168
పపరర: సరయపడకరష ఒసటటదద స

7913 NDX2828234
పపరర: శకనవరసరరవప దవపలలరర

94-56/728

భరస : అపరపరరవప దనమమలలరర
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకశశర గగగరనవన
ఇసటట ననస:21-259
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:21-259
వయససస:20
లస: పప
7921 JBV2774578
పపరర: వససత ఒసటటదద స

94-61/824

తసడడ:డ రరమకకటయఖ డక
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశసర రరవప గగరరర
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:23
లస: ససస స
7918 NDX2660033
పపరర: అనసర షపక

7907 AP151010198493
పపరర: రతస మక ఒసటటదద స

తసడడ:డ బబపసరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:40
లస: పప
94-61/829

7905 NDX3127487
పపరర: రఘమ చకయ

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబపసరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఓబమలరరడడడ అజరగమడడడ
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:67
లస: ససస స
7912 AP151010198095
పపరర: బబపసరరడడడ ఒసటటదద స�

94-61/822

తసడడ:డ ఓబమల రరడడడ అజరగమడడడ
ఇసటట ననస:21-255
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరయ పడకరష రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:21-256
వయససస:70
లస: ససస స
7909 AP151010198492
పపరర: పరరసతమక అజరగమటట

7904 NDX0876854
పపరర: శకనవరస రరడడడ అజరగమడడడ

7929 NDX1929308
పపరర: ససదదప సససహ మసచగలపరటట

94-61/841

తసడడ:డ పవన రరజ సససహ మసచగలపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:31
లస: పప
94-61/843

94-61/844
7932 NDX1929266
పపరర: పవన రరజ సససగ మసచగలపరటట

తసడడ:డ లకకణ సససగ మసచగలపరటట
ఇసటట ననస:21-264
వయససస:65
లస: పప
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94-61/845

తసడడ:డ మమబమససబబన షపక
ఇసటట ననస:21-265
వయససస:20
లస: ససస స
7936 AP151010198120
పపరర: ఆదస బ షపక

94-61/848

94-59/835

94-61/853

94-61/856

94-61/858

94-61/861

94-61/864

భరస : రవసదడ రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:21-271
వయససస:39
లస: ససస స

7946 NDX2984334
పపరర: వననటటబ శవ రరడడ నసదదపరటట

7949 AP151010198111
పపరర: ససరరఉనతసర బబగస

7952 NDX0235010
పపరర: రరఘవరరడడడ చదవపరర చదవపరర

7955 AP151010198490
పపరర: రరఘవరరడడడ చడవపరర చదవపరర

94-56/729

7958 NDX3090255
పపరర: పడసరద యడర పలర

94-92/788

7961 JBV1392380
పపరర: సరగజన దదవ చలమర
భరస : ననరరయణరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:21-271
వయససస:40
లస: ససస స

7941 NDX2508810
పపరర: భరత రరడడడ నసదదపరటట

94-61/852

7944 NDX2508844
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ నసదద పరటట

94-61/855

7947 AP151010198113
పపరర: మహబమబ్

94-61/857

భరస : ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:21-267
వయససస:72
లస: ససస స
94-61/859

7950 NDX0235952
పపరర: రతతకలమమరర చదవపరర

94-61/860

భరస : జననరర న రరడడడ చదవపరర
ఇసటట ననస:21-269
వయససస:36
లస: ససస స
94-61/862

7953 AP151010198121
పపరర: రబబబన షపక

94-61/863

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:21-269
వయససస:42
లస: పప
94-61/865

7956 NDX2785244
పపరర: తరరమలలశసర రరడడడ దసగరరరరడడడ

94-61/1130

తసడడ:డ జనరరధన రరడడడ దసగరరరరడడడ
ఇసటట ననస:21-269
వయససస:19
లస: పప
94-59/1081

తసడడ:డ కరలదనసస యడర పలర
ఇసటట ననస:21-270
వయససస:42
లస: పప
94-61/866

94-61/850

తసడడ:డ నసదద రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ చదవపరర
ఇసటట ననస:21-269
వయససస:87
లస: పప

భరస : పడసరద యడర పలర
ఇసటట ననస:21-270
వయససస:37
లస: ససస స
7960 NDX2142529
పపరర: కమల కలమమరర గమసటక

94-61/854

తసడడ:డ శవ కకటటరరడడడ చదవపరర
ఇసటట ననస:21-269
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-269
వయససస:52
లస: పప
7957 NDX2998136
పపరర: భమలకడక యడర పలర

7943 NDX1802769
పపరర: నరరసదడ రరడడడ నసదదపరటట

7938 AP151010198021
పపరర: మమబమ ససబబన షపక

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:21
లస: పప

భరస : అబమదల ఖమదర బబగస
ఇసటట ననస:21-268
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవకకటరరడడడ చదవపరర
ఇసటట ననస:21-269
వయససస:52
లస: ససస స
7954 NDX0385054
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప బతష
స ల

94-61/851

తసడడ:డ నసడడ రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:21-267
వయససస:61
లస: పప
7951 AP151010198249
పపరర: వజయలకడక చదవపరర

7940 NDX1262617
పపరర: రరమమ దదవ నసదదపరటట

94-61/847

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-265
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నసదద రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:52
లస: పప
7948 NDX0231688
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

94-61/849

భరస : వవసకట శవర రరడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:24
లస: పప
7945 NDX2012672
పపరర: వనసకట శవర రరడడడ నసదదపరటట

7937 NDX0233734
పపరర: మమలమల షపక

7935 NDX0358515
పపరర: ఫరతమమబ షపక�

భరస : మమబమ ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:21-265
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-265
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వవనయతసవర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-266
వయససస:20
లస: పప
7942 NDX1802819
పపరర: సరయకలమమర రరడడ నసదదపరటట

94-61/846

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:21-265
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-265
వయససస:52
లస: ససస స
7939 NDX2667343
పపరర: భరత రరడడడ నసదదపరటట

7934 NDX2258689
పపరర: షరరన షపక

7959 NDX3090404
పపరర: భమలకడక యడర పలర

94-59/1082

భరస : పడసరద యడర పలర
ఇసటట ననస:21-270
వయససస:37
లస: ససస స
94-61/867

7962 AP151010198269
పపరర: రరధమక చలమర

94-61/868

భరస : రరమణనరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:21-271
వయససస:67
లస: ససస స
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7963 AP151010198179
పపరర: వనసకటరతరనస కమతస

94-61/869

భరస : కకషషమమరరస కమతస
ఇసటట ననస:21-271
వయససస:82
లస: ససస స
7966 JBV2774735
పపరర: సరసబశవరరవప కమతస

94-61/872

94-61/875

7967 NDX1457408
పపరర: అనసష కమతస

7970 AP151010198175
పపరర: ఆదదశశషమక కమతస కమతస

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కమతస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:31
లస: పప
94-61/881

94-61/976

94-61/886

94-61/889

భరస : అకయయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:21-275
వయససస:44
లస: ససస స

7985 NDX0709097
పపరర: కకటటశసరరరవప మనవత

94-61/1132

7988 NDX3005691
పపరర: సరయననథ వససత

7991 NDX1693341
పపరర: అరరణ తదజ బబ సత
తసడడ:డ అకయయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:21-275
వయససస:25
లస: పప

94-61/877

94-61/880

94-61/882

7977 AP151010198416
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కమతస

94-61/883

తసడడ:డ కకషషమమరరస కమతస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:57
లస: పప
94-61/884

7980 NDX2076363
పపరర: కలమఖణణ మనవత

94-61/885

భరస : కకషరషరరవప కరళహహసససస
ఇసటట ననస:21-273
వయససస:42
లస: ససస స
94-61/887

7983 NDX0709048
పపరర: కకషరషరరవప కరళహససస

94-61/888

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:21-273
వయససస:43
లస: పప
94-61/890

7986 NDX3005659
పపరర: శకనవరస రరవప వససత

94-61/1131

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప వససత
ఇసటట ననస:21-274
వయససస:57
లస: పప
94-61/1133

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వససత
ఇసటట ననస:21-274
వయససస:27
లస: పప
94-58/666

7971 NDX0074989
పపరర: సతష కలమమర ఆవపల

7974 NDX0235515
పపరర: శవ కకటటశసరరరవప కమతస
కమతస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప కమతస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భమషణ రరవప మనవత
ఇసటట ననస:21-273
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వససత
ఇసటట ననస:21-274
వయససస:46
లస: ససస స
7990 NDX2663995
పపరర: కకటటశసరమక బబ సత

7982 NDX0358705
పపరర: లకడక� మనవత�

94-61/874

94-61/879

భరస : కకటటశసరరరవప� మనవత
ఇసటట ననస:21-273
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:21-273
వయససస:54
లస: పప
7987 NDX3005618
పపరర: సప మ కలమమరర వససత

7979 NDX0234906
పపరర: కలపన మననత

7968 AP151010198176
పపరర: ననసచనరమక కమతస కమతస

తసడడ:డ వనసకటబడవప ఆవపల
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:30
లస: పప

భరస : నవన కకషష మననత
ఇసటట ననస:21-273
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మనకధ రరవప బకకయ
ఇసటట ననస:21-273
వయససస:47
లస: ససస స
7984 NDX0358721
పపరర: మనకధ రరవప సరరపపడడ

94-61/876

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కమటస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:27
లస: ససస స
7981 NDX0235747
పపరర: ససనసద బకకయ

7976 NDX0074971
పపరర: వనసకటబడవప ఆవపల

94-61/871

భరస : కకషషమమరరస కమతస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కమతస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప ఆవపల
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:35
లస: పప
7978 NDX2607711
పపరర: జజనకక కమటస

94-61/873

భరస : సరసబశవరరవప కమతస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:52
లస: ససస స

94-61/878 7973 NDX0235663
7972 NDX0234187
పపరర: అనల కలమమర కమతస కమతస
పపరర: రమమష కమతస

7965 AP151010198188
పపరర: ననరరయణరరడడడ చలమర

తసడడ:డ రరమణన రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:21-271
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ కకటటశసర రరవప కరమసతస
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప ఆవపల
ఇసటట ననస:21-272
వయససస:50
లస: ససస స

7975 NDX0074997
పపరర: సరసబశవరరవప ఆవపల

94-61/870

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:21-271
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస కమతస
ఇసటట ననస:21-271
వయససస:57
లస: పప
7969 NDX0075010
పపరర: పరరసత ఆవపల

7964 NDX2508703
పపరర: శవ శసకర రరడడడ చలర

7989 NDX3005634
పపరర: సరయ కమమమననథ వససత

94-61/1134

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వససత
ఇసటట ననస:21-274
వయససస:23
లస: పప
94-61/891

7992 NDX2669521
పపరర: బమఖలమ బబ సత

94-78/818

తసడడ:డ అకయయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:21-275
వయససస:22
లస: ససస స
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7993 NDX2592715
పపరర: అకయయఖ బబ సత
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94-96/535

తసడడ:డ వరయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:21-275
వయససస:49
లస: పప
94-61/894

తసడడ:డ వనసకయఖ కఠరరర
ఇసటట ననస:21-276
వయససస:59
లస: పప
94-61/895

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అమమదనల
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:21
లస: ససస స
94-61/898

94-61/901

94-61/904

94-84/1054

తసడడ:డ నత
ఇసటట ననస:21-495
వయససస:50
లస: పప
94-64/672

భరస : శకనవరస రరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:22-1-53
వయససస:49
లస: ససస స

94-61/899

8006 AP151010198384
పపరర: శవమననహర మరరశశటట

94-61/902

94-96/101

94-61/905

8012 NDX0287763
పపరర: శకనవరస రరవప కకలకలలరర

94-64/671

8018 NDX1041375
పపరర: ఆరగగఖమక మమకల

8021 NDX0477315
పపరర: సరగరరర వనసకటససబబమక�
భరస : వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-1-53
వయససస:71
లస: ససస స

94-61/897

8004 AP151010198299
పపరర: సరససత ఆమమదనల

94-61/900

8007 AP151010198263
పపరర: కకటటశసరరరవప ఆమమదనల

94-61/903

8010 NDX2752434
పపరర: వనడ ఆదరర ఆమమదనల

94-61/1137

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ఆమమదనల
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:18
లస: పప
8013 NDX2997732
పపరర: శవ పడసరద రరడడడ కరరరసరణణ

94-63/1043

తసడడ:డ రరడడడ కరరరసరణణ
ఇసటట ననస:21-8470
వయససస:30
లస: పప
94-83/519

8016 NDX2271575
పపరర: సససదరర మమకల

94-96/100

తలర : ఆరగగఖస మమకల
ఇసటట ననస:22-1/53
వయససస:26
లస: ససస స
94-96/102

భరస : కకటటశసర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:22-1/53
వయససస:49
లస: ససస స
94-97/130

8001 NDX1457226
పపరర: మహ లకడక తషలలవ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆమమదనల
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:47
లస: పప

8009 AP151010198133
పపరర: సరసబశవరరవప ఆమమదనల
ఆమమదనల
తసడడ:డ లకకయఖ ఆమమదనల
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:80
లస: పప

8015 NDX2840643
పపరర: మమరళ కకషష జసపన

94-61/1136

భరస : సరసబశవరరవప ఆమమదనల
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:22-1-53
వయససస:32
లస: పప

భరస : బడహకయఖ పపయఖల
ఇసటట ననస:22-1/53
వయససస:34
లస: ససస స
8020 NDX2044261
పపరర: యశశద వసగరపపరపప

8003 NDX0358747
పపరర: పపరష కళళవత మరరశశటట

7998 NDX2828218
పపరర: ననగ నఖల సరయ గటటట

భరస : శవ రరమ బబపయఖ తషళళవ
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:21-7304
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-8508
వయససస:24
లస: పప
8017 NDX2271617
పపరర: నరకల పపయఖల

94-61/896

తసడడ:డ రవకకషప ర మరరశశటట
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మరరశశటట
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:62
లస: పప

8014 NDX1876400
పపరర: వనసకట శవ గమసటటరర

8000 NDX1313659
పపరర: రమఖ తషలలవ

94-61/893

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరరరవప గటటట
ఇసటట ననస:21-276
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవకకషప ర మరరశశటట
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ తషళళవ
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:76
లస: ససస స

8011 NDX3114568
పపరర: వనసకటటశసర రరవప రరచకకసడ

94-61/1135

తసడడ:డ శవ రరమ బబపయఖ తషళళవ
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప ఆమమదనల
ఇసటట ననస:21-278
వయససస:47
లస: ససస స

8008 AP151010198140
పపరర: రవకకషప ర మరరశశటట

7997 NDX2828176
పపరర: లకడక కరటటరర

7995 NDX1693358
పపరర: సరసబడజఖస తషలలవ

భరస : బబల కకటయఖ తషలలవ
ఇసటట ననస:21-276
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : అదద ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:21-276
వయససస:55
లస: ససస స

7999 NDX2235174
పపరర: మణణ సరయ దదపసక అమమదనల

8005 NDX1457218
పపరర: సరసబబడజఖస తషలలవ

94-61/892

భరస : వనసకయఖ కకఠరరర
ఇసటట ననస:21-276
వయససస:75
లస: ససస స

7996 JBV2774776
పపరర: ఆదదననరరయణరరవప కఠరరర

8002 AP151010198231
పపరర: ఆమమదనల ససజజత

7994 JBV1391820
పపరర: ఇసదదరరదదవ కకఠరరర

8019 NDX2044279
పపరర: పరవన జసపన

94-97/129

భరస : మమరళ కకషష జసపన
ఇసటట ననస:22-1-53
వయససస:37
లస: ససస స
94-97/131

8022 NDX2044246
పపరర: శకనవరస రరవప వసగరపపరపప

94-97/132

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:22-1-53
వయససస:52
లస: పప
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8023 NDX1041391
పపరర: రరయపప మమకల
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94-96/103

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:22-1/54
వయససస:34
లస: పప
8026 NDX0197855
పపరర: బబజ కలసచనల

94-96/106

94-96/107

94-94/94

94-96/112

94-96/115

94-96/116

94-96/119

తసడడ:డ రరమసయఖ పసలర
ఇసటట ననస:22-1-72
వయససస:58
లస: పప

8036 NDX2271567
పపరర: రరమలసగరగయమ పప తనట

8039 NDX2495190
పపరర: కకషష వవణణ గమసజజ

8042 NDX2271658
పపరర: వనజజకడ పపతతమ తన

8045 NDX0081307
పపరర: పడసరద ననమమ�

94-96/121

8048 NDX2078443
పపరర: సససహరరయలల పల ననథద

94-96/113

8051 NDX1215235
పపరర: రమణయఖ పసలర
తసడడ:డ పపలలసస పసలర
ఇసటట ననస:22-1/72
వయససస:83
లస: పప

8031 NDX1329267
పపరర: ససవరరస మమకల

94-96/109

8034 NDX1329283
పపరర: ససజజత గజరలకకసడ

94-96/111

8037 NDX0195818
పపరర: ససజజత వరమ�

94-96/114

భరస : పడసరద� వరమ
ఇసటట ననస:22-1/64
వయససస:41
లస: ససస స
94-94/95

8040 NDX2282481
పపరర: కకసడమక గమసజ

94-94/96

భరస : సరసబయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:22-1/65
వయససస:39
లస: ససస స
94-96/117

8043 NDX2271633
పపరర: బబలకకషష పపతతమ తన

94-96/118

తలర : చనత వనసకటటశసర పపతతమ తన
ఇసటట ననస:22-1/67
వయససస:30
లస: ససస స
94-96/120

8046 NDX1251826
పపరర: సరసమమలల వపలన

94-66/38

తసడడ:డ picchayya
ఇసటట ననస:22-1/71
వయససస:52
లస: పప
94-96/122

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పల ననథద
ఇసటట ననస:22-1/71
వయససస:35
లస: పప
94-94/98

94-94/93

భరస : శసకర గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:22-1/61
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదతరరవప� ననమమ
ఇసటట ననస:22-1/68
వయససస:45
లస: పప

భరస : సససహ రరయలల పల ననథద
ఇసటట ననస:22-1/71
వయససస:33
లస: ససస స
8050 NDX1215466
పపరర: ససమనస పసలర

94-96/110

భరస : బబలకకషష పపతతమ తన
ఇసటట ననస:22-1/67
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససమనస పసలర
ఇసటట ననస:22-1/68
వయససస:35
లస: ససస స
8047 NDX2097401
పపరర: మమరర పల ననథద

8033 NDX1628041
పపరర: రరజరశసరర నకరయ

8028 NDX2282432
పపరర: గగపస కసచనల

భరస : మరరయ దనసస మమకల
ఇసటట ననస:22-1/60
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గమసజజ
ఇసటట ననస:22-1/65
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : కకసడమక గమసజ
ఇసటట ననస:22-1/65
వయససస:25
లస: ససస స
8044 NDX0679449
పపరర: నవరతతస పసలర

94-96/108

తసడడ:డ కకఠయఖ లలట పప తనట
ఇసటట ననస:22-1/63
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శసకర గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:22-1/64
వయససస:24
లస: పప
8041 NDX2271468
పపరర: పరరసత గమసజ

8030 NDX0198291
పపరర: అసజ గమసజజ�

94-96/105

తసడడ:డ చన వనసకటటససరరర కసచనల
ఇసటట ననస:22-1/57
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప నకరయ
ఇసటట ననస:22-1/61
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమలసగరగయమ పప తనట
ఇసటట ననస:22-1/63
వయససస:62
లస: ససస స
8038 NDX2282655
పపరర: గగపసననధ గజరలకకసడ

94-94/92

భరస : చనత అబబబయ� గమసజజ
ఇసటట ననస:22-1/58
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడకరశ రరవప నకయ
ఇసటట ననస:22-1/61
వయససస:56
లస: ససస స
8035 NDX2271583
పపరర: సరసబబడజఖస పప తనట

8027 NDX2282465
పపరర: తరరపతయఖమక కసచనల

8025 NDX0200030
పపరర: ననగమణణ కలసచనల�

భరస : వనసకటటశసరరర� కలసచనల
ఇసటట ననస:22-1/55
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగపస కసచనల
ఇసటట ననస:22-1/57
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అసజ గమసజజ
ఇసటట ననస:22-1/58
వయససస:36
లస: ససస స
8032 NDX1628322
పపరర: మరరయమక నకయ

94-96/104

భరస : బబజ� కలసచనల
ఇసటట ననస:22-1/55
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత కలసచనల
ఇసటట ననస:22-1/55
వయససస:36
లస: పప
8029 NDX0200352
పపరర: మలలర శసరర గమసజజ�

8024 NDX0200162
పపరర: భవరన కలసచల�

8049 NDX1215458
పపరర: సవరమమక పసలర

94-94/97

భరస : ససమనస పసలర
ఇసటట ననస:22-1/72
వయససస:54
లస: ససస స
94-94/99

8052 NDX2471167
పపరర: లలరరద మమరర కలచపపడడ

94-12/1147

భరస : రరజరశసర రరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:22-1/73
వయససస:45
లస: ససస స
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94-88/497

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:22-1/73
వయససస:23
లస: ససస స
8056 NDX0836742
పపరర: ససభదడ నల

94-96/123

94-96/126

94-96/129

94-83/74

94-100/520

94-100/622

94-100/625

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:34
లస: ససస స

94-96/130

8064 NDX0195289
పపరర: చనతమమకయ పసలర

94-96/131

భరస : ననగరశసరరరవప� పసలర
ఇసటట ననస:22-1/82
వయససస:46
లస: ససస స
94-66/40

8069 NDX0259010
పపరర: ససవరరస చసతల

8072 NDX0336404
పపరర: వజయకలమమరర� తషరర �

8075 AP151010261103
పపరర: పడకరశరరవప చసతల

94-100/998

8078 NDX3204757
పపరర: ససరరప రరణణ దదడర

94-100/521

8081 AP151010261222
పపరర: సససదరమక దదడర�
భరస : ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:44
లస: ససస స

94-66/41

8070 JBV2671105
పపరర: శశఖర� చదతల�

94-100/522

తసడడ:డ రరమమలల� చసతల �
ఇసటట ననస:22-14-1153
వయససస:35
లస: పప
94-100/623

8073 AP151010261489
పపరర: భబగఖమక చసతల�

94-100/624

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:22-16-1179
వయససస:57
లస: ససస స
94-100/626

8076 AP151010261193
పపరర: బమజర దదడర�

94-100/669

భరస : మఖరల�
ఇసటట ననస:22-16-1191
వయససస:42
లస: ససస స
94-100/999

తలర : బమజర దదడర
ఇసటట ననస:22-16-1191
వయససస:19
లస: ససస స
94-100/671

8067 JBV1322460
పపరర: నరకలమదదవ వరసరగరరర
భరస : రమమష నసతకకయ
ఇసటట ననస:22-1-1256
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమపప
ఇసటట ననస:22-16-1179
వయససస:62
లస: పప

తలర : బమజర ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:22-16-1191
వయససస:21
లస: ససస స
8080 NDX0868273
పపరర: దదడర మమరర నకతడస�

94-96/128

భరస : రవ కకరణ�
ఇసటట ననస:22-16-1179
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1179
వయససస:39
లస: పప
8077 NDX3205176
పపరర: ఇసదనడణణ దదడర

8066 NDX1066034
పపరర: వజయలకడక మమనగల

94-96/125

8061 NDX0264085
పపరర: శవ శసకర వర పడసరద�
రరవనసతల�
తసడడ:డ యయససరతతస� రరవనసతల
ఇసటట ననస:22-1/79
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపద వనలరసగర
ఇసటట ననస:22-14-1153
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:22-16-1179
వయససస:31
లస: ససస స
8074 NDX2273563
పపరర: షపరరబబబమ చసతల

8063 NDX0200394
పపరర: మమరర పసలర

8058 NDX0836544
పపరర: రరసబబబమ నల

94-96/127

తసడడ:డ చసదడరరడడడ
ఇసటట ననస:22-1/118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శశఖర బబబమ�
ఇసటట ననస:22-14-1153
వయససస:32
లస: ససస స
8071 NDX0336321
పపరర: భబగఖలకడక నవలటటరర

8060 NDX2078450
పపరర: మమరర పళపత

94-95/28

తసడడ:డ ససబబబరరవప నల
ఇసటట ననస:22-1/77
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప� పసలర
ఇసటట ననస:22-1/82
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబన సససదర శశఖర కకరర
ఇసటట ననస:22-1-89
వయససస:29
లస: పప
8068 NDX0259085
పపరర: శరగమణణ� చసతల�

94-96/124

భరస : రరయపప పళపత
ఇసటట ననస:22-1/79
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల అనతవరపప
ఇసటట ననస:22-1/80
వయససస:43
లస: పప
8065 NDX0870998
పపరర: అశశక వరరన కకరర

8057 NDX0836585
పపరర: నలమ బబబమ�

8055 NDX2404465
పపరర: రరజరశసరరరవప కలచపపడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబయఖ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:22-1/74
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఏససబబబమ� నలమ
ఇసటట ననస:22-1/77
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరయపప� మమకల
ఇసటట ననస:22-1/79
వయససస:37
లస: ససస స
8062 NDX2078468
పపరర: హనసమసత రరవప అనతవరపప

94-66/39

తసడడ:డ కరససస సరహహబ
ఇసటట ననస:22-1/74
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరసబబబమ నల
ఇసటట ననస:22-1/77
వయససస:43
లస: ససస స
8059 NDX0343285
పపరర: వరణణ మమకల�

8054 NDX1250992
పపరర: గగస బబషర షపక

8079 NDX1061043
పపరర: పరప దదడర

94-100/670

భరస : భబసయర రరవప దదడర
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:30
లస: ససస స
94-100/672

8082 AP151010261218
పపరర: నరకల దదడర�

94-100/673

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:47
లస: ససస స
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8083 AP151010261026
పపరర: పడకరశమక బబ దసదకలరర�

94-100/674

భరస : ఇశరకయలల�
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:57
లస: ససస స
8086 NDX0259747
పపరర: భబసయర రరవప� దదడర�

94-100/677

94-83/449

94-82/781

94-100/725

94-66/990

94-98/456

94-71/704

8099 NDX3076528
పపరర: వనసకట శకరరమ మమరరస పదనఖల

8102 NDX2890259
పపరర: తడపపర కలమమరర వర మలర

8105 NDX2027564
పపరర: లకడక ససజజత కకమమకరర

94-85/306

8108 JBV1480292
పపరర: శకకళ కదచబబ టర
భరస : వజయభబసయర కసచభభటర
ఇసటట ననస:23-1-2
వయససస:43
లస: ససస స

8091 NDX0809061
పపరర: జ ఆలలఖఖ�

94-97/703

8094 NDX2810836
పపరర: కనకదసరర ననగమలలర శసరరరవప
ఐనవవలల
తసడడ:డ అపపరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:22-5231
వయససస:43
లస: పప

94-65/957

94-98/488

8097 NDX1054113
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

94-66/989

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:22-181259
వయససస:69
లస: పప
94-65/927

8100 AP151010255127
పపరర: శకనవరసరరవప ఊటటకలరర

94-98/455

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:22-241523
వయససస:46
లస: పప
94-98/668

8103 NDX2731917
పపరర: పరవన షపక

94-97/783

తసడడ:డ బమడడ
ఇసటట ననస:22-291684
వయససస:29
లస: ససస స
94-85/304

భరస : కకషష చడచతనఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:23-1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� thummala
ఇసటట ననస:23-1
వయససస:55
లస: పప
8110 NDX1513812
పపరర: శవరజ కసచబబ టర

8096 NDX0671941
పపరర: ననగమణణ ససకలరరతడ

94-100/1000

94-82/744

భరస : శకనవరస వరవలర
ఇసటట ననస:22-241525
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడవణ జవసల
ఇసటట ననస:23
వయససస:42
లస: ససస స
8107 AP151010213902
పపరర: కరమమశసరరరవప తషమకల�

8093 AP151010249252
పపరర: లకడక ననగరనవన�

8088 NDX2998664
పపరర: భబణమ పడకరశ దదడర

భరస : సరసబశవ రరజ�
ఇసటట ననస:22-1484
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ పదనఖల
ఇసటట ననస:22-221481
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖల తసగరరరల
ఇసటట ననస:22-241523
వయససస:55
లస: పప
8104 NDX2956936
పపరర: శశగలజ కకనల

94-83/450

తసడడ:డ కకషరషరరవప ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:22_3
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:22-181292
వయససస:35
లస: పప
8101 NDX0517847
పపరర: పడభబకర రరవప తసగరరరల

8090 AP151010246424
పపరర: సరసబశవరరవప కరసరన

94-100/676

తసడడ:డ ఏససపరదస దదడర
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:20
లస: పప

భరస : శశషగరరర�
ఇసటట ననస:22-4156
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఆదమ�
ఇసటట ననస:22-Q3-1103
వయససస:47
లస: ససస స
8098 NDX0589143
పపరర: తదజజ నఖల మదసద� మమడడ

94-100/678

తసడడ:డ రతస యఖ కరరసరన
ఇసటట ననస:22-1427
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శకఇవసరరరవ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:22-4128
వయససస:18
లస: పప
8095 AP151010261191
పపరర: తదరరజమక నలర పప�

8087 NDX1183706
పపరర: హకదయరరజ దదడర

8085 NDX1061027
పపరర: ససరరసదడ బబబమ దదడర

తలర : సససదరమక
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర దనసరర
ఇసటట ననస:22-1421
వయససస:24
లస: ససస స
8092 NDX2602118
పపరర: తదజ కగశక మమదరమమటర

94-100/675

తసడడ:డ ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-16-1192
వయససస:38
లస: పప
8089 NDX1896291
పపరర: హరరరత దనసరర

8084 NDX1188788
పపరర: మధసబబబమ బదదకలరర

8106 AP151010216948
పపరర: ససధనరరణణ తషమకల�

94-85/305

భరస : కరమమశసరరరవప� thummala
ఇసటట ననస:23-1
వయససస:51
లస: ససస స
94-141/32

8109 JBV1480078
పపరర: శరఖమలమదదవ కదచబబ టర

94-141/33

భరస : చదదడశశఖరశరక కసచభభటర
ఇసటట ననస:23-1-2
వయససస:45
లస: ససస స

94-141/36

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసచబబ టర
ఇసటట ననస:23-1-2
వయససస:37
లస: పప
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ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,007

ససత సలల
5,422

ఇతరరలల
1

మతత స
10,430

5,007

5,422

1

10,430
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