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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-45

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 11556

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

2

0

7

2

94 / 2

12

13

0

25

3

94 / 3

6

9

0

15

4

94 / 4

3

1

0

4

5

94 / 5

4

3

0

7

6

94 / 6

1

1

0

2

7

94 / 7

1

1

0

2

8

94 / 8

6

7

0

13

9

94 / 10

1

1

0

2

10

94 / 12

2

0

0

2

11

94 / 13

2

1

0

3

12

94 / 16

1

0

0

1

13

94 / 17

1

0

0

1

14

94 / 18

1

0

0

1

15

94 / 19

1

1

0

2

16

94 / 20

0

1

0

1

17

94 / 21

1

0

0

1

18

94 / 30

1

0

0

1

19

94 / 31

1

1

0

2

20

94 / 33

1

0

0

1

21

94 / 35

2

0

0

2

22

94 / 39

0

1

0

1

23

94 / 40

1

1

0

2

24

94 / 44

0

1

0

1

25

94 / 45

1

0

0

1

26

94 / 48

0

1

0

1

27

94 / 50

3

2

0

5

28

94 / 51

0

2

0

2

29

94 / 53

335

350

0

685

30

94 / 54

429

444

0

873

31

94 / 55

376

396

0

772

32

94 / 56

279

274

0

553

33

94 / 57

224

240

0

464

34

94 / 58

259

247

0

506

35

94 / 59

579

560

0

1,139

36

94 / 60

536

553

0

1,089

37

94 / 61

171

163

1

335

38

94 / 62

0

4

0

4

39

94 / 63

4

6

0

10

40

94 / 64

2

4

0

6

41

94 / 65

6

7

0

13

42

94 / 66

3

3

0

6

43

94 / 67

2

7

0

9

44

94 / 68

6

2

0

8

45
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9

8

0

17

46
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7

1

0

8
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94 / 71

5

8

0

13
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3

2

0

5
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8

9

0

17

50
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9

7

0

16

51
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16

14

0

30

52
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30

39

0

69

53
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4

10

0

14

54
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5

9

0

14

55
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9

5

0

14

56
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331
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0

642

57
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373

480

1

854

58
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0
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0

1

59
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3

1

0

4

60
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5

7

0

12

61
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12

16

0

28

62

94 / 86

94

98

0

192

63
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392

426

0

818

64

94 / 88

98

121

0

219

65

94 / 89

152

181

0

333

66

94 / 90

323

347

0

670

67

94 / 91

260

278

0

538

68

94 / 92

1

4

0

5

69

94 / 93

122

144

0

266

70

94 / 94

10

12

0

22

71

94 / 95

9

9

0

18

72

94 / 96

4

6

0

10
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94 / 97

4

0

0

4

74

94 / 98

2

0

0

2

75

94 / 99

3

0

0

3

76

94 / 100

2

5

0

7

77

94 / 103

0

1

0

1

78

94 / 105

1

0

0

1

79

94 / 110

1

1

0

2

80

94 / 112

1

0

0

1

81

94 / 114

1

0

0

1

82

94 / 117

0

2

0

2

83

94 / 121

0

1

0

1

84

94 / 126

0

1

0

1

85

94 / 130

1

0

0

1

86

94 / 132

4

2

0

6

87

94 / 134

1

0

0

1

88

94 / 137

0

1

0

1

89

94 / 178

1

1

0

2

90

94 / 192

0

1

0

1

91

94 / 199

2

1

0

3

92

94 / 200

0

1

0

1

93

94 / 202

0

1

0

1

94

94 / 203

0

1

0

1

95

94 / 210

1

1

0

2

96

94 / 213

1

1

0

2

97

94 / 215

2

0

0

2

98

94 / 225

1

0

0

1

99

94 / 236

1

0

0

1

100

94 / 241

2

1

0

3

101

94 / 243

0

1

0

1

102

94 / 244

0

1

0

1

103

94 / 245

1

0

0

1

104

95 / 1

1

0

0

1

105

95 / 2

1

0

0

1

106

95 / 11

4

3

0

7

107

95 / 12

0

1

0

1

108

95 / 35

1

0

0

1

109

95 / 39

0

1

0

1

110

95 / 40

2

0

0

2

111

95 / 42

0

1

0

1

112

95 / 55

1

1

0

2

113

95 / 61

0

1

0

1

114

95 / 63

0

1

0

1

115

95 / 67

0

1

0

1

116

95 / 79

1

0

0

1

117

95 / 81

1

0

0

1

118

95 / 83

0

1

0

1

119

95 / 130

1

0

0

1

120

95 / 135

2

3

0

5

121

95 / 179

0

6

0

6

122

95 / 180

0

1

0

1

123

95 / 181

0

1

0

1

124

95 / 182

5

4

0

9

125

95 / 183

6

3

0

9

126

95 / 184

0

1

0

1

127

95 / 185

1

1

0

2

128

95 / 186

0

1

0

1

129

95 / 200

1

3

0

4

130

95 / 201

1

0

0

1

131

95 / 203

0

1

0

1

132

95 / 213

0

1

0

1

133

95 / 220

1

0

0

1

134

95 / 221

1

0

0

1

135

95 / 224

0

1

0

1

136

1,094 / 10

0

1

0

1

137

1,094 / 64

1

3

0

4

138

1,094 / 65

1

2

0

3

139

1,094 / 67

5

3

0

8

140

1,094 / 68

3

1

0

4

141

1,094 / 70

0

1

0

1

142

1,094 / 71

2

2

0

4

143

1,094 / 75

0

1

0

1

144

1,094 / 92

0

1

0

1

145

1,094 / 98

1

0

0

1

146

1,094 / 99

0

1

0

1

147

1,094 / 101

3

2

0

5

148

1,094 / 104

0

1

0

1

149

1,094 / 106

3

1

0

4

150

1,094 / 107

0

2

0

2

151

1,094 / 120

0

1

0

1

మతస స ఓటరర వవరరలల

5,646

5,950

2

11,598

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

5783 NDX1289032
పపరర: మదదదపటర జజఖత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-89/291

తసడడ:డ చచననయయఖ
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:27
లస: ససస స
5786 NDX0193524
పపరర: మయరరత కలమయర కక

94-89/295

94-89/298

94-89/301

94-89/305

94-89/308

94-59/64

94-93/707

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:19-2-20
వయససస:44
లస: పప

5796 NDX1331024
పపరర: పపరర ఆతక వనసకటటష కటటకక

5799 NDX2188390
పపరర: వనవషరవ పపసపరటట

5802 NDX1098763
పపరర: పపసపరటట ససరర బభబణ

5805 NDX2590552
పపరర: వనసకటననరరయణ పప దదల

94-59/67

5808 NDX2660678
పపరర: లకడక పప దదల

94-89/306

5811 NDX0011932
పపరర: లకకక దచవరకకసడ
తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:29
లస: ససస స

5791 NDX0182295
పపరర: ననగ మలలర సవర రరవప

94-89/300

5794 NDX2005081
పపరర: వరరసజననయణలల దచవసడర

94-89/304

5797 NDX1757428
పపరర: గరరరబభబణ కకడనల

94-89/307

తసడడ:డ భభససరరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:19-1-422
వయససస:42
లస: పప
94-59/62

5800 NDX1846734
పపరర: రమఖ కకషర పపసపరటట

94-59/63

తసడడ:డ ససరరబభబణ పపసపరటట
ఇసటట ననస:19-2
వయససస:28
లస: ససస స
94-59/65

5803 NDX3266764
పపరర: మమనక ఆమణదనల

94-59/1269

భరస : ఫసరగజ కలమయర ఆమణదనల
ఇసటట ననస:19-2-11
వయససస:29
లస: ససస స
94-21/664

5806 NDX0236414
పపరర: రమణమక పప దదల

94-59/66

భరస : వనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:19-2-19
వయససస:44
లస: ససస స
94-59/783

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:19-2-19
వయససస:22
లస: ససస స
94-59/69

94-89/297

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దచవసడర
ఇసటట ననస:19-1-418
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:19-2-19
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:19-2-19
వయససస:42
లస: పప
5810 JBV2766194
పపరర: ఇననయఖ గగనన

94-89/303

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:19-2
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-2-12 WNO 4
వయససస:56
లస: ససస స
5807 NDX0235325
పపరర: వనసకటభదదడ పప దదల

5793 NDX0329573
పపరర: వనసకటటశవర రరవప దదవనవల

5788 NDX0354472
పపరర: లకడక జ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బభబణ పపసపరటట
ఇసటట ననస:19-2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:19-2
వయససస:39
లస: ససస స
5804 NDX1082635
పపరర: రరజమక పపదద

94-89/299

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-1-422
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:19-1-423
వయససస:47
లస: పప
5801 NDX1027648
పపరర: గగవసదమక కలవకకలర

5790 NDX0193573
పపరర: వరలకడక కక

94-89/294

భరస : హరర కలమయర
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-1-419
వయససస:44
లస: పప
5798 NDX1896937
పపరర: జగరగ రరడడడ కలరరక

94-89/296

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:50
లస: పప
5795 NDX1797762
పపరర: ససరకష కలమయర పరమణలపరటట

5787 NDX0322099
పపరర: భభగఖలకడక దదవనవల

5785 NDX0201640
పపరర: ఉషర అపరర కకశరననన

భరస : వనణణ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:71
లస: ససస స
5792 NDX0189647
పపరర: హరర కలమయర

94-89/292

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శవర రరవప
ఇసటట ననస:19-1-417
వయససస:55
లస: ససస స
5789 NDX0193482
పపరర: ససజజత జ

5784 NDX0322016
పపరర: సతఖ ససధ దదవనవల

5809 NDX0072140
పపరర: సససదరమక గగనన

94-59/68

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:19-2-20
వయససస:44
లస: ససస స
94-59/70

5812 NDX0420356
పపరర: మమరరపదకజ గగవసదస

94-59/71

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:29
లస: ససస స
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5813 NDX0012005
పపరర: ననరరయణమక దచవరకకసడ

94-59/72

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:29
లస: ససస స
5816 NDX0457762
పపరర: పడసరద గగవసదస

94-59/75

94-59/78

94-59/81

94-59/84

94-59/87

94-59/90

94-89/309

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ దసటర
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:68
లస: పప

5826 NDX0791541
పపరర: నగరరకసటట వనసకటయఖ

5829 JBV2766277
పపరర: ససబభబరరవప పగడనల

5832 NDX2428563
పపరర: శశషరరతనస చససడడడ

5835 NDX2429280
పపరర: వనసకయఖ గగనసగణసటర

94-59/93

5838 NDX2943744
పపరర: పదనకవత బబలరసకకసడ

94-59/85

5841 NDX2611416
పపరర: గణణశ రరడడడ దసటర
తసడడ:డ ననగరరరడడడ దసటర
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:35
లస: పప

5821 JBV2766178
పపరర: జయలకడక దచవరరజగటటట

94-59/80

5824 JBV2766301
పపరర: చదననమక దచవరరజగటటట

94-59/83

5827 JBV2766293
పపరర: శకనస దచవరరజగటటట

94-59/86

తసడడ:డ శశషరదదడ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: పప
94-59/88

5830 JBV2766129
పపరర: ననగకశవరరరవప దచవరరజగటటట

94-59/89

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: పప
94-59/91

5833 NDX2950764
పపరర: పపరర శశఖర రరడడడ మదసగణల

94-59/943

తసడడ:డ రసగ రరడడడ మదసగణల
ఇసటట ననస:19-2-24
వయససస:25
లస: పప
94-89/310

5836 NDX2357911
పపరర: సమరర ససలయసనన షపక

94-59/92

తసడడ:డ నసరరలయ షపక
ఇసటట ననస:19-2-24 WARD NO-4
వయససస:22
లస: ససస స
94-54/838

భరస : హరరబభబణ
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:47
లస: ససస స
94-59/784

94-59/77

భరస : శశషరదదడ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస గగనసగణసటర
ఇసటట ననస:19-2-24
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నసరరలయ షపక
ఇసటట ననస:19-2-24 WARD NO-4
వయససస:23
లస: పప
5840 NDX2611382
పపరర: ననగరరరడడడ దసటర

94-59/82

భరస : అమకరరజ చససడడడ
ఇసటట ననస:19-2-24
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ గగనసగణసటర
ఇసటట ననస:19-2-24
వయససస:44
లస: ససస స
5837 NDX2357903
పపరర: మమలయల షపక

5823 NDX0072538
పపరర: కకసడమక దచవరరజగటటట

5818 NDX0457796
పపరర: ఇననయఖ గగవసదస

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: పప
5834 NDX2404077
పపరర: పరరవత గగనసగణసటర

94-59/79

తసడడ:డ చన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: పప
5831 JBV2766285
పపరర: శశషరదదడ దచవరరజగటటట

5820 NDX0791988
పపరర: నగరరకసటట ధనలకడక

94-59/74

తసడడ:డ పపదఇననయఖ
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:29
లస: పప

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరదదడ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: పప
5828 NDX0067793
పపరర: చననయఖ దచవరరజగటటట

94-59/76

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: ససస స
5825 NDX0441212
పపరర: ఆదదననరరయణ దచవరరజగటటట

5817 NDX0011841
పపరర: వనసకట ననరరయణ దచవరకకసడ

5815 NDX0420331
పపరర: అసతతనమక గగవసదస

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : వరమక
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:19-2-23
వయససస:29
లస: ససస స
5822 JBV2766269
పపరర: లకకమక పగడనల

94-59/73

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:19-2-21
వయససస:29
లస: పప
5819 NDX0072728
పపరర: మలలర శవరర దచవ దచవరరజగటటట

5814 NDX0011999
పపరర: ఆదదమక దచవరకకసడ

5839 NDX3089026
పపరర: సరయ దదననశ రరడడడ మణతఖస

94-58/764

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ మణతఖస
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:23
లస: పప
94-59/785

5842 NDX2718658
పపరర: బబలరసకకసడ హరరబభబణ

94-59/944

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:52
లస: పప
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94-59/945

భరస : హరరబభబణ
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:46
లస: ససస స
5846 SQX2546810
పపరర: ససబణబలల కకపపలయ

5844 NDX2725166
పపరర: సరయబభబణ నసబమరర

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:35
లస: పప
95-182/744

5847 NDX2868917
పపరర: చటటటమక మణపరపళర

భరస : పపదద గలయఖ కకపపలయ
ఇసటట ననస:19-2-25/A L R COLONY
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:19-2-26
వయససస:72
లస: ససస స

5849 NDX2868875
పపరర: భభనసమత మణపరపళర

5850 NDX0417717
పపరర: ఫకధదవ ననగ మణకరసమల

94-59/950

భరస : అపపరరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:19-2-26
వయససస:50
లస: ససస స
5852 NDX2005529
పపరర: ఉదయ లకడక గణసటటపలర

94-89/311

94-90/126

94-59/95

94-90/130

94-58/765

భరస : కకషప ర బభబణ
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:52
లస: ససస స

94-89/312

5862 NDX0204529
పపరర: శకలకడక� ఎస�

5865 NDX2644771
పపరర: శకనవరస అలవల

94-59/787

5868 NDX0233759
పపరర: రమణకలమయరర మయనస

94-90/127

5871 NDX1928490
పపరర: వజయ లకడక మయనస
భరస : వనసకటటశవర రరవప మయనస
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:61
లస: ససస స

5851 NDX2867604
పపరర: జయ దసరగ గణసటటపలర

94-59/951

5854 NDX2005842
పపరర: సరసబశవ రరవప గణసటటపలర

94-89/313

5857 NDX1802611
పపరర: వనసకటటశవర రరవప మయనస

94-90/128

తసడడ:డ వరయఖ మయనస
ఇసటట ననస:19-2-30
వయససస:62
లస: పప
94-59/96

5860 NDX1583872
పపరర: hemaja మయమడనల

94-90/129

తసడడ:డ సరయ బభబణ మయమడనల
ఇసటట ననస:19-2-33
వయససస:32
లస: ససస స
94-90/131

5863 NDX0185868
పపరర: సరయ బభబణ� మయమడనల�

94-90/132

తసడడ:డ పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:19-2-33
వయససస:35
లస: పప
94-59/786

5866 NDX2579209
పపరర: మహలకడక అలవల

94-67/950

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-2-34
వయససస:46
లస: ససస స
94-59/97

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:44
లస: ససస స
94-59/99

94-59/949

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-2-28
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:19-2-34
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నలల
ర రర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-2-35
వయససస:18
లస: ససస స
5870 NDX0420521
పపరర: లకడక మణరకకసడ

5859 NDX0561522
పపరర: రరజకసదడ పడసరద ఆకలరరత

5848 NDX2868818
పపరర: అపప రరవప మణపరపళర

తసడడ:డ సతశ కలమయర గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-2-28
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరయబభబణ�
ఇసటట ననస:19-2-33
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-2-34
వయససస:47
లస: ససస స
5867 NDX2612315
పపరర: నలల
ర రర హరర తచజ

94-59/94

తసడడ:డ భభవననరరయణ
ఇసటట ననస:19-2-32
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సరయబభబణ�
ఇసటట ననస:19-2-33
వయససస:31
లస: ససస స
5864 NDX2866762
పపరర: మహలకడక అలవల

5856 NDX1802454
పపరర: అశశక జతచసదడ ఎసడస
ర రర

94-59/947

తసడడ:డ ససబబ రరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:19-2-26
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప ఎసడస
ర రర
ఇసటట ననస:19-2-30
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:19-2-32
వయససస:66
లస: ససస స
5861 NDX0204586
పపరర: హరర దదపసస� ఎస�

94-59/948

తసడడ:డ శకనవరస యడర పలర
ఇసటట ననస:19-2-28
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర మరరకకసడన
ఇసటట ననస:19-2-29
వయససస:27
లస: పప
5858 NDX0533059
పపరర: సరసవత ఆకలరరత

5853 NDX1917105
పపరర: అమరసరయపడభణ యడర పలర

5845 NDX2718666
పపరర: బబలరసకకసడ సరయ పడశరసత

తసడడ:డ హరరబభబణ
ఇసటట ననస:19-2-25
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:19-2-27
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-2-28
వయససస:44
లస: ససస స
5855 NDX1625914
పపరర: సరయ కరరరసక మరరకకసడన

94-59/946

5869 NDX0660795
పపరర: పడశరసత చడడపప తష

94-59/98

భరస : బభబణరరవప
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:30
లస: ససస స
94-59/100

5872 NDX1010065
పపరర: చదవతనఖ కలమయర చడడపప తష

94-59/101

తసడడ:డ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:30
లస: పప
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5873 NDX0235135
పపరర: శకనవరసరరవప మయనస
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94-59/102

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప మనస
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:30
లస: పప
5876 NDX0417659
పపరర: బభబణరరవప చడడపప తష

94-59/105

94-59/789

94-59/954

94-59/957

94-89/315

94-90/912

94-59/109

94-59/112

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:32
లస: ససస స
5900 NDX2013795
పపరర: పడశరసత కకమకననన
భరస : జగన మహన రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:50
లస: ససస స

94-59/955

5886 NDX3159795
పపరర: పదనకవత సథసపదద

5889 NDX3145414
పపరర: శకనవరసరరవప దచవరకకసడ

5892 NDX1262377
పపరర: దదవఖ శక కలకకట

5895 NDX2013779
పపరర: తచజససవ కకమకననన

94-59/958

5881 NDX2777316
పపరర: రవకలమయర దసడమమడడ

94-59/953

5884 NDX2869972
పపరర: సరయ కకరణ రరడడడ ఉయమఖరర

94-59/956

5887 NDX2268126
పపరర: ససవరలల బసడనరర

94-89/314

భరస : వనసకటటసవరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:19-2-37
వయససస:36
లస: ససస స
94-89/865

5890 NDX3124625
పపరర: జజహనవ సరఇబనస
ద దచవరకకసడ

94-89/866

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-2-37
వయససస:23
లస: ససస స
94-59/107

5893 NDX1027507
పపరర: కకటటశవరర దమణక

94-59/108

భరస : నరకసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:44
లస: ససస స
94-59/110

5896 NDX2013837
పపరర: అవన కకమకననన

94-59/111

తసడడ:డ జగన మహన రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:32
లస: ససస స

5898 JBV2970044
పపరర: ఈశవరర కలకకటట

5899 NDX0709964
పపరర: లకడక మదదద

94-59/113

భరస : శవరరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:45
లస: ససస స
94-59/115

94-59/788

తసడడ:డ ననగ భమషణ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ కలమయర
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:44
లస: ససస స
5897 NDX0534727
పపరర: హరరణణ మదదద

5883 NDX3007291
పపరర: హరరష రరడడడ దసటట

5878 NDX2623528
పపరర: దసటట సరసబరరడడడ

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట అపపయఖ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-2-37
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడతపరడడ దచవగరరర
ఇసటట ననస:19-2-39
వయససస:61
లస: ససస స
5894 NDX1027465
పపరర: దదవఖ దమణక

94-59/952

భరస : శకనవరస రరవప దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-2-37
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:19-2-37
వయససస:41
లస: పప
5891 NDX2593721
పపరర: పపషరపవత దచవగరరర

5880 NDX2869048
పపరర: ససరకశ బభబణ మణపరపళర

94-59/104

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:19-2-36 FLAT NO 103
వయససస:45
లస: పప
5888 NDX2268365
పపరర: వననకటటసవరరర బసడనరర

94-59/106

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరకశ బభబణ మణపరపళర
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:38
లస: ససస స
5885 NDX2882769
పపరర: రవ కలమయర దసడమమడడ

5877 NDX0436303
పపరర: కకషప ర బభబణ మణరకకసడ

5875 NDX1009943
పపరర: యయడడకకసడలల చలర పలర

తసడడ:డ నరసయఖ చలర పలర
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:56
లస: పప

భరస : దసటట సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:46
లస: ససస స
5882 NDX2869410
పపరర: అరరణ శక మణపరపళర

94-59/103

తసడడ:డ ననగభమషణస దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-2-36
వయససస:52
లస: పప
5879 NDX2652246
పపరర: దసటట ససధనరరణణ

5874 NDX0522102
పపరర: రరసబభబణ దచవరకకసడ

5901 NDX0420232
పపరర: మమరరస ఎసజలమక దమణక
భరస : జగనననథరరవప
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:44
లస: ససస స

94-59/114

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:49
లస: ససస స
94-59/116

5902 NDX0521831
పపరర: మదదద హరరష

94-59/117

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:28
లస: పప
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5903 NDX1325398
పపరర: ఇసదడసపననరరడడడ కలకకట
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94-59/118

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:29
లస: పప
5906 NDX0436592
పపరర: బభజ కలమయర దమణక

94-59/121

94-59/124

94-59/792

94-59/125

94-90/134

94-90/137

94-61/1042

5916 NDX0012211
పపరర: అసకమక వనసపరటట

5919 NDX1435677
పపరర: అరరణ కలమయరర మలర వరపప

5922 NDX1750489
పపరర: లయవణఖ మననన

94-59/959

5927 NDX1717471
పపరర: సయఖద అహమకద బభషర
గగణగటటరర
తసడడ:డ అబణదల రహహస గగణగటటరర
ఇసటట ననస:19-3-29
వయససస:36
లస: పప

94-90/141

5925 NDX3122256
పపరర: మసగర కకతవథ

94-59/126

94-90/135

5931 JBV2755320
పపరర: రరమయఖ వనసపటట
తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:19-3-44
వయససస:28
లస: పప

94-59/791

5914 NDX2694313
పపరర: భభరగ వ శరకవణణ టటలబత

94-121/382

5917 NDX2038314
పపరర: లకడక ననరరయణ వనసపరటట

94-59/127

5920 NDX1435875
పపరర: లకడక పడసనన వనరరచరర

94-90/136

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:19-2-49
వయససస:26
లస: ససస స
94-90/138

5923 NDX1751206
పపరర: కకషర భసవసత మకకసన

94-90/139

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప మకకసన
ఇసటట ననస:19-2-147/1
వయససస:34
లస: పప
94-89/870

5926 NDX2052462
పపరర: దసరగ మక మలలర ల

94-90/140

భరస : శవ మలలర ల
ఇసటట ననస:19-3-11
వయససస:32
లస: ససస స
94-58/26

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-44
వయససస:26
లస: ససస స
94-58/28

5911 NDX2697175
పపరర: భణవననశవరర టటలబత

తసడడ:డ పపలర యఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:19-2-43
వయససస:42
లస: పప

భరస : వశకస కకతవథ
ఇసటట ననస:19-3-1-88
వయససస:27
లస: ససస స
5928 NDX1449033
పపరర: లకడక దసరగ వనసపరటట

94-59/123

తసడడ:డ రవకలమయర టటలబత
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హరరష మననన
ఇసటట ననస:19-2-142
వయససస:46
లస: ససస స

5924 NDX2740942
పపరర: జజహనవ సరయ బసదస
దచవరకకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-2-377
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-44
వయససస:28
లస: పప

5913 NDX2805521
పపరర: రరగ మమనక టటటబత

5908 NDX0521823
పపరర: రరమయఖ మదదద

భరస : రవ కలమయర టటలబత
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరద బభబణ
ఇసటట ననస:19-2-46
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-51
వయససస:25
లస: పప

5930 NDX0457218
పపరర: మలర కరరరరన రరవప వనసపటట

94-59/790

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:19-2-43
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:19-2-43
వయససస:62
లస: ససస స
5921 NDX1626151
పపరర: శక హరర మయరరడడడ

5910 NDX2666287
పపరర: రవ కలమయర తదలర యబటట

94-59/120

తసడడ:డ వనసకట బభపయఖ మదదద
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమయర టటలబత
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:19-2-41
వయససస:44
లస: ససస స
5918 NDX0527028
పపరర: అసకమక� వనససరటట�

94-59/122

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:48
లస: పప

భరస : పవన కలమయర మదదద
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:26
లస: ససస స
5915 NDX0420273
పపరర: హనసమయయమక వలల
ర రరపలర

5907 JBV2728004
పపరర: శవరరరడడడ కలకకటట

5905 NDX0417220
పపరర: నరకసదడ బభబణ దమణక

తసడడ:డ జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకమకననన
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:59
లస: పప
5912 NDX2667970
పపరర: హరరక వసకరయల

94-59/119

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:19-2-40
వయససస:44
లస: పప
5909 NDX2014280
పపరర: జగన మహన రరవప కకమకననన

5904 NDX0521856
పపరర: మదదద పవన కలమయర

5929 NDX0065623
పపరర: అసకమక వనసపటట

94-58/27

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-44
వయససస:28
లస: ససస స
94-58/29

5932 NDX3063435
పపరర: వజయ లకడక కరట

94-58/808

భరస : హరర బభబణ కరట
ఇసటట ననస:19-3-45 FLAT NO 406
వయససస:36
లస: ససస స
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5933 SQX1779420
పపరర: సరబభ కకసర మహమకద

95-83/31

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-46
వయససస:27
లస: ససస స
5936 NDX2479400
పపరర: హసస రకఖ పప లలరర

5934 SQX1932995
పపరర: బణజర బసడనరర

95-183/10

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:19-3-46
వయససస:37
లస: పప
94-58/30

5937 NDX2695575
పపరర: జలన బభష షపక

5935 NDX2714814
పపరర: వరససత పరపరలల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరపరలల
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:19
లస: ససస స
94-58/644

5938 NDX2697530
పపరర: నసరజహన షపక

తసడడ:డ వనసకట సరయ ససరఖననరరయణ రరవప పప ల తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-3-47
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:20
లస: ససస స
వయససస:59
లస: పప

భరస : జలన బభష షపక
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:52
లస: ససస స

5939 NDX2696672
పపరర: ససభభన షపక

5941 NDX2993350
పపరర: శకధర పరమణలపరటట

94-58/646

తసడడ:డ జలన బభష షపక
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:31
లస: పప
5942 NDX2898617
పపరర: ననగవలర పప లలరర

94-58/811

94-58/814

తసడడ:డ వనసకట రవ కకశశర చమలమరరక
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:18
లస: పప
5948 NDX1289073
పపరర: షపక షరరకలయ

తసడడ:డ మయధవ పడసరద పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:46
లస: పప

5943 NDX2997351
పపరర: శకదచవ పరమణలపరటట

5944 NDX2898625
పపరర: హసస రకఖ పప లలరర

94-58/812

భరస : మహమకధ రఫస
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:41
లస: ససస స
5951 NDX1751412
పపరర: వజయలకడక బసడనరరపలర

94-90/146

94-90/149

భరస : శవ రరమ కకషర నలయర
ఇసటట ననస:19-3-47/201
వయససస:62
లస: ససస స

94-90/144

5952 NDX1716606
పపరర: అమయన ఖయన పఠరన

5955 NDX2047398
పపరర: రరమ మహన రరచపపడడ

94-90/152

5958 NDX0381889
పపరర: శక రరమ కకషర బసవ చచదరర

94-90/147

5961 NDX2012599
పపరర: శవ రరమ కకషర నలయర
తసడడ:డ బభపయఖ నలయర
ఇసటట ననస:19-3-47/201
వయససస:71
లస: పప

94-90/142

5950 NDX0193805
పపరర: ఉదయ లకడక సస హహచ

94-90/145

94-90/148
5953 NDX1626219
పపరర: వనసకట కకషర సరయరరస నసజలయర

తసడడ:డ ససబభబరరవప నసజలయర
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:27
లస: పప
94-90/150

5956 NDX1289057
పపరర: షపక మహమకధ రఫస

94-90/151

తసడడ:డ అబణబల ఖయదర
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:49
లస: పప
94-90/153

తసడడ:డ అచసఖత రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:64
లస: పప
94-58/32

5947 NDX1289081
పపరర: షపక చనసదదన

భరస : బభబణరరవప
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ భభవననరరయణ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:55
లస: పప
5960 NDX2012607
పపరర: వర లకడక నలయర

5949 NDX0325118
పపరర: పదనకవత వనలననన

94-58/813

తసడడ:డ బభబర
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మణజబభర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప మకసపరటట
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:38
లస: పప
5957 NDX1716598
పపరర: మణజబభర ఖయన పఠరన

94-58/815

భరస : పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లలట భభనస పడసరద బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:67
లస: ససస స
5954 NDX2101673
పపరర: చరసజవ మకసపరటట

5946 NDX2747251
పపరర: వరససత పరపప లల

94-58/810

తసడడ:డ వనసకట సరయ ససరఖ ననరరయణ రరవప ప
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరపప లల
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:18
లస: ససస స
94-90/143

94-58/645

94-58/809
5940 NDX2898609
పపరర: వనసకట సరయ ససరఖ ననరరయణ
రరవప పప లలరర
తసడడ:డ పరమ హసస పప లలరర
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట సరయ ససరఖ ననరరయణ రరవప పప ల భరస : శకధర పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-47
ఇసటట ననస:19-3-47
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:41
లస: ససస స
5945 NDX3075975
పపరర: శరసడడలఖ చమలమరరక

94-31/782

5959 NDX1448944
పపరర: లకడక తరరమయరరడడ

94-58/31

భరస : హరర కలమయర
ఇసటట ననస:19-3-47/201
వయససస:44
లస: ససస స
94-58/33

5962 NDX0457077
పపరర: సతఖననరరయణ మయదల

94-58/34

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:19-3-47/202
వయససస:77
లస: పప
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5963 NDX2635217
పపరర: చదవతనఖ కకషర కకమకననన

94-58/647

తసడడ:డ మదనల సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-47/202
వయససస:21
లస: పప
5966 NDX0233874
పపరర: శవ లసగకశవరర కటటట

94-58/37

94-58/40

94-58/43

94-58/44

5978 NDX0438606
పపరర: లకడక ననరరయణ వరక పపరరరర

94-58/47

94-58/49

94-58/648

5976 NDX0457085
పపరర: రవ యరకసశశటట

5979 NDX2639409
పపరర: ధవల వరక పపరరరర

5982 NDX0350397
పపరర: భభరత కకతస

94-58/52

5985 NDX0772962
పపరర: జయశక చమలమరరక

94-58/45

తసడడ:డ మణరళ కకషర చకసల
ఇసటట ననస:19-3-47/501
వయససస:21
లస: ససస స

5988 NDX0431684
పపరర: అననపపరర మక బటడ

94-58/650

5991 JBV2753937
పపరర: లలతకలమయరర చనతరరజపలర
భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-47/507
వయససస:50
లస: ససస స

94-58/42

5974 NDX2656106
పపరర: కలయఖణణ చలలకలరర

94-58/649

5977 NDX0391995
పపరర: జజఖత వరక పపరరరర

94-58/46

5980 NDX0234914
పపరర: పదనకవత యడర పలర

94-58/48

భరస : పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/404
వయససస:52
లస: ససస స
94-58/50

5983 NDX0350108
పపరర: శశరకఖ కకతస

94-58/51

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-47/408
వయససస:61
లస: ససస స
94-58/53

5986 NDX0773309
పపరర: వ రవకకషప ర ససహహచ

94-58/54

తసడడ:డ సస బ కర శరక
ఇసటట ననస:19-3-47/411
వయససస:46
లస: పప
94-58/55

భరస : మయణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/502
వయససస:59
లస: ససస స
94-58/57

5971 NDX2414977
పపరర: మధస బభబణ పరపప లల

భరస : లకడక ననరరయణ వరక
ఇసటట ననస:19-3-47/403
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవ కకషప ర
ఇసటట ననస:19-3-47/411
వయససస:44
లస: ససస స
94-58/651

94-58/39

భరస : వనసకట రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:19-3-47/308
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-47/408
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పరవతనలల
ఇసటట ననస:19-3-47/408
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-47/503
వయససస:70
లస: పప

5973 NDX2632537
పపరర: అజహర సప హహయల షపక

5968 NDX1791947
పపరర: అనసషస ఖయన పఠరన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరపప లల
ఇసటట ననస:19-3-47/302
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరక పపరరరర
ఇసటట ననస:19-3-47/403
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/404
వయససస:55
లస: పప

5990 NDX0031278
పపరర: నరసససహ రరవప రరడడ

94-58/41

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-3-47/401
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/403
వయససస:55
లస: పప

5987 NDX2638732
పపరర: మమళ నఖల చకసల

5970 NDX0236026
పపరర: శక లకడక పపప లల

94-58/36

తసడడ:డ మణజబభర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-3-47/301
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:19-3-47/303
వయససస:20
లస: పప

5975 NDX1795089
పపరర: శకరరమకకషరర బసవ చచదరర
ఉపపల
తసడడ:డ అచసఖత రరమయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:19-3-47-312
వయససస:65
లస: పప

5984 NDX0457093
పపరర: ఆదదననరరయణ కకతస

94-58/38

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/302
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/302
వయససస:47
లస: పప

5981 NDX0208702
పపరర: పడభభకరర రరవప వనలననన

5967 NDX0211722
పపరర: బణచచయఖ కటట

5965 NDX1407072
పపరర: శకరరస కలమయర నజజసపటనస

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ నజజసపటనస
ఇసటట ననస:19-3-47/207
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-47/212
వయససస:66
లస: పప

భరస : మజజబర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-3-47/301
వయససస:50
లస: ససస స
5972 NDX0210195
పపరర: శకనవరస రరవప పరపప లల

94-58/35

భరస : శకరరస కలమయర నజజసపటనస
ఇసటట ననస:19-3-47/207
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బణచచయఖ
ఇసటట ననస:19-3-47/212
వయససస:56
లస: ససస స
5969 NDX1792093
పపరర: షమ బబగమ పఠరన

5964 NDX1407064
పపరర: అహలయఖ నజజసపటనస

5989 NDX0080390
పపరర: వర లకడక రరడడ

94-58/56

భరస : నరరససహ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:19-3-47/503
వయససస:67
లస: ససస స
94-58/60

5992 JBV2753986
పపరర: శవనననరరయణ చనతరరజపలర

94-58/61

తసడడ:డ వరరసరవమ
ఇసటట ననస:19-3-47/507
వయససస:58
లస: పప
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5993 NDX0490037
పపరర: హహహమయవత జవనరరవప

94-58/62

భరస : ననగకకషర పదకభమషణ
ఇసటట ననస:19-3-47/510
వయససస:38
లస: ససస స
5996 NDX0490011
పపరర: ఉదయలకడక చదననసశశటట

94-58/65

భరస : బభబణరరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/511
వయససస:52
లస: ససస స
5999 NDX1647439
పపరర: నలలష భబవ వనమమరర

94-58/68

94-3/1260

94-58/71

94-58/73

94-58/818

94-58/76

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:25
లస: పప

94-3/1261

6006 NDX2948313
పపరర: వరణణ కకలర

6009 JBV2755213
పపరర: ససభభగఖరరవప మపరరస

6012 NDX2756575
పపరర: భభరత కకననథస

6015 NDX2770808
పపరర: సరయరరస చనగసటట

94-58/78

6018 JBV2755270
పపరర: కకరణ బభల కలల
ర రర

94-58/816

94-58/74

6021 JBV2755288
పపరర: వనసకటశవయఖ కలల
ర రర
తసడడ:డ బణలర వరయఖ
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:53
లస: పప

6001 NDX2362036
పపరర: తచజశక ఇసటటరర

94-3/1259

6004 NDX0233908
పపరర: లలయవత జ

94-58/70

6007 JBV2755189
పపరర: యస డడ కక కక మణణమసజరర
మపరరస
భరస : ససభభగఖరరవప
ఇసటట ననస:19-3-50
వయససస:26
లస: ససస స
6010 NDX2756534
పపరర: రగజ కకననథస

94-58/72

94-58/817

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ కకననథస
ఇసటట ననస:19-3-51
వయససస:46
లస: ససస స
94-58/819

6013 AP151010195486
పపరర: లకడక చనగసటట

94-58/75

భరస : సరసబశవ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:19-3-52
వయససస:59
లస: ససస స
94-58/820

6016 NDX2123487
పపరర: ఆశర కకరణ కలల
ర రర

94-58/77

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:23
లస: ససస స
94-58/79

భరస : వనసకటశవయఖ
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:48
లస: ససస స
94-58/81

94-58/67

భరస : శవరజ బభబణ
ఇసటట ననస:19-3-48
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : లకడక చనగసటట
ఇసటట ననస:19-3-52
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆర కర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:33
లస: ససస స
6020 NDX1448936
పపరర: వనసకట సరయ తచజ కలల
ర రర

6003 NDX2361996
పపరర: రరధనకకషర ఇసటటరర

5998 NDX1647454
పపరర: భభరతరరవప వనమమరర

తసడడ:డ రరధనకకషర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:19-3-47/f.no 204
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కకననథస
ఇసటట ననస:19-3-51
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-3-52
వయససస:67
లస: పప
6017 NDX0483479
పపరర: కరకసత చలయర

94-58/69

తసడడ:డ శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:19-3-50
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కకననథస
ఇసటట ననస:19-3-51
వయససస:22
లస: పప
6014 JBV2753093
పపరర: సరసబ శవరరవప చనగసటట

6000 NDX1647413
పపరర: కకటటశవరరరవప వనమమరర

94-58/64

భరస : కకటటశవర రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:19-3-47/512
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర కకలర
ఇసటట ననస:19-3-48
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభగఖరరవప
ఇసటట ననస:19-3-50
వయససస:26
లస: పప
6011 NDX2898476
పపరర: భరత రరడడడ కకననథస

94-58/66

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:19-3-47/f.no 204
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరరస
ఇసటట ననస:19-3-48
వయససస:59
లస: పప
6008 NDX0850404
పపరర: ననగ రవచసదడ మపరరస

5997 NDX0514521
పపరర: బభబణరరవప చదననసశశటట

5995 NDX0515148
పపరర: సరయ మమనక చదననసశశటట

తసడడ:డ బభబణరరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/511
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద ననరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:19-3-47/512
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరధనకకషర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:19-3-47/f.no 204
వయససస:46
లస: ససస స
6005 NDX0208066
పపరర: శవరజ బభబణ గటటటననన

94-58/63

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-47/511
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:19-3-47/512
వయససస:38
లస: పప
6002 NDX2362002
పపరర: పదనకవత ఇసటటరర

5994 NDX0516658
పపరర: ననగకకషర పదకననభరరవప
జవననడవప
తసడడ:డ జవన రరవప
ఇసటట ననస:19-3-47/510
వయససస:34
లస: పప

6019 AP151010195487
పపరర: నరసమక చలయర

94-58/80

భరస : వనసకటశవరరమ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:55
లస: ససస స
94-58/82

6022 AP151010195207
పపరర: వనసకటశవరరమ కకషరర రరడడడ చలర

94-58/83

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:64
లస: పప
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6023 SQX2172724
పపరర: సరయ మణణకరసత పరదరరస

95-185/841

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:19-3-53
వయససస:22
లస: పప
6026 AP151010196053
పపరర: మయరరత పడసరదస పరపసరన

94-57/100

94-57/103

94-57/679

94-57/869

94-57/108

94-57/111

94-57/114

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప జనసన
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:33
లస: పప

6036 NDX1717406
పపరర: మధస ఎకలల

6039 NDX0906818
పపరర: అనల కలమయర వనమణగసటట

6042 NDX0473678
పపరర: నవన కలమయర యరక

6045 NDX1188291
పపరర: కకటటశవరరరవప యరరక

94-57/117

6048 NDX2012284
పపరర: రరధ రరణణ గసడడ

94-90/154

6051 NDX1039296
పపరర: ససనల కలమయర గసడడ
తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:40
లస: పప

6031 NDX1188283
పపరర: శకనవరసరరవప పరలలస

94-57/105

6034 NDX1244540
పపరర: భరత భభషఖస

94-57/106

6037 NDX0956367
పపరర: అపరర వనమణగసటట

94-57/107

తసడడ:డ అనల కలమయర
ఇసటట ననస:19-3-57
వయససస:27
లస: ససస స
94-57/109

6040 AP151010195270
పపరర: కమల యరక

94-57/110

భరస : హనసమసత రరవప యరక
ఇసటట ననస:19-3-58
వయససస:61
లస: ససస స
94-57/112

6043 AP151010195237
పపరర: హనసమసత రరవప యరక

94-57/113

తసడడ:డ శశషయఖ యరక
ఇసటట ననస:19-3-58
వయససస:66
లస: పప
94-57/115

6046 NDX1935701
పపరర: రమయ దచవ జనసన

94-57/116

భరస : గగపసకకషర జనసన
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:33
లస: ససస స
94-57/118

భరస : ఆసజననయణలల గసడడ
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:59
లస: ససస స
94-57/120

94-57/102

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:19-3-56
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:19-3-59
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:38
లస: ససస స
6050 NDX1700062
పపరర: గగపస కకషర జనసన

94-58/652

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యరక
ఇసటట ననస:19-3-58
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-59
వయససస:68
లస: ససస స
6047 JBV2755015
పపరర: భభరగ వ లసకర

6033 NDX2659860
పపరర: మరరకడడడ శరకవణణ

6028 NDX0208124
పపరర: శకనవరస రరవప కలచపపడడ

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:19-3-55
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరవప వనమణగసటట
ఇసటట ననస:19-3-57
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యరక
ఇసటట ననస:19-3-58
వయససస:35
లస: పప
6044 NDX1104827
పపరర: తరరపతమక యరరక

94-57/104

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ఎకలల
ఇసటట ననస:19-3-56
వయససస:24
లస: పప

భరస : అనల కలమయర వనమణగసటట
ఇసటట ననస:19-3-57
వయససస:57
లస: ససస స
6041 NDX0473884
పపరర: వసశ పడవణ యరక

6030 NDX1189141
పపరర: పదకజ పరలలస

94-57/99

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-3-54
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-55
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : రరజకశవరర దసడడ
ఇసటట ననస:19-3-56
వయససస:19
లస: పప
6038 NDX0350199
పపరర: వనసకట కలమయర భభరత పలలర

94-57/101

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-3-55
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-3-55
వయససస:21
లస: ససస స
6035 NDX2797199
పపరర: లలకకశ దసడడ

6027 NDX0515213
పపరర: చదననకకశవరరవప వరయలపఅల

6025 AP151010195550
పపరర: వరమక పరపసరన

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-3-54
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసదలల వ
ఇసటట ననస:19-3-54
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:19-3-54
వయససస:70
లస: పప
6032 NDX2660553
పపరర: పరలలస పడణణత

94-57/98

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-3-54
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-3-54
వయససస:41
లస: పప
6029 AP151010196054
పపరర: వనసకటటశవరరర పరపసరన�

6024 NDX0236208
పపరర: శక లకడక పరపన

6049 NDX2188119
పపరర: శవ శసకర జమణకల

94-57/119

తసడడ:డ వరరసజననయణలల జమణకల
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:22
లస: పప
94-57/121

6052 NDX0458059
పపరర: అనల కలమయర లసక

94-57/122

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:41
లస: పప
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6053 NDX0773143
పపరర: ఆసజననయణలల గసడడ�

94-57/123

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:63
లస: పప
6056 JBV2753192
పపరర: శకకరసత పససపపలలటట

94-57/125

94-57/128

Deleted
94-57/131

Deleted

భరస : నజర మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:43
లస: ససస స

6065 NDX1188242
పపరర: సతషపడ
డ డడ గరదదగరకవయర

94-57/134

తసడడ:డ రరయపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:34
లస: పప
6068 SQX2171411
పపరర: హసన కమల షపక

95-183/783

94-57/138

94-89/316

తసడడ:డ శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:19-3-66
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:31
లస: ససస స
6063 NDX0389692
పపరర: రరణణ� గరదద�

94-57/132

6069 SQX2562270
పపరర: షపక రగషన జమల

6072 NDX2403319
పపరర: పవన సరగర తచలపప డ లల

6075 NDX0204156
పపరర: శరకవరణణ బభయ కక

94-90/155

6078 NDX3152634
పపరర: తలశల శరకవణణ

6081 AP151010195389
పపరర: వరమక గణడడ స�
భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-66
వయససస:57
లస: ససస స

6061 NDX0483404
పపరర: ససధఖ� గరదద గకరవయర�

94-57/130

6064 NDX2492148
పపరర: యయకలబ బభషర మహమకద

94-57/133

తసడడ:డ నజర మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:20
లస: పప
94-57/135

6067 NDX0438770
పపరర: రరయప రరడడడ గరదద

94-57/136

తసడడ:డ ససరరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:61
లస: పప
95-182/750

6070 NDX0929364
పపరర: ఉషశక తదలపప డ లల

94-57/137

తసడడ:డ చసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:19-3-63
వయససస:29
లస: ససస స
94-57/139

6073 JBV2755155
పపరర: చసదడబభబణ తచలపరడలల

94-57/140

తసడడ:డ కడరసరగర
ఇసటట ననస:19-3-63
వయససస:53
లస: పప
94-89/317

6076 NDX1464817
పపరర: జవర లయల ననయక రతనల

94-89/318

తసడడ:డ రరమణలల ననయక
ఇసటట ననస:19-3-64
వయససస:24
లస: పప
94-89/874

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:19-3-65
వయససస:19
లస: ససస స
94-57/142

94-57/127

Deleted

భరస : రరయపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:54
లస: ససస స
6066 NDX2362697
పపరర: నజర మహమకద

6058 JBV2753598
పపరర: రమణయఖ పససపపలలటట

తసడడ:డ రరయపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసగత ననయక
ఇసటట ననస:19-3-64
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథస�
ఇసటట ననస:19-3-64
వయససస:38
లస: పప
6080 JBV2753705
పపరర: వరలకడక� గడడ స�

94-57/129

తసడడ:డ చసదడబభబణ తచలపప డ లల
ఇసటట ననస:19-3-63
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:19-3-64
వయససస:24
లస: ససస స
6077 NDX0186593
పపరర: రరమకకకషర� యస�

6060 NDX1244524
పపరర: అనసష జకకసరరడడడ

94-57/124

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:19-3-61
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ షపక రఫస
ఇసటట ననస:19-3-62/B
వయససస:18
లస: పప

భరస : చసదడబభబణ
ఇసటట ననస:19-3-63
వయససస:45
లస: ససస స
6074 NDX1792358
పపరర: పలర వ పరలలస

94-57/126

తసడడ:డ ససలలమయన మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గకసప
ఇసటట ననస:19-3-62/A
వయససస:30
లస: పప
6071 AP151010195532
పపరర: రమణణ తచలపప డ లల

6057 JBV2753218
పపరర: మణరళకకషర పససపపలలటట

6055 JBV2753606
పపరర: రమయదచవ పససపపలలటట

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:19-3-61
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:19-3-61
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నజర మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-62
వయససస:22
లస: ససస స

6062 NDX2362705
పపరర: అఖల బబగమ షపక

95-186/606

భరస : ననగమల మర షపక
ఇసటట ననస:19-3-60
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:19-3-61
వయససస:33
లస: పప
6059 NDX2362721
పపరర: కరరషరక మహమకద

6054 SQX2171874
పపరర: హససన షపక

6079 NDX0844928
పపరర: గరతనభవరన గడదస

94-57/141

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-66
వయససస:31
లస: ససస స
94-57/143

6082 NDX0527978
పపరర: కకషర కలమయరర దచవననన

94-89/319

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-3-66
వయససస:24
లస: ససస స
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6083 NDX0596700
పపరర: సరసబశవరరవప దచవననన

94-89/320

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-66
వయససస:24
లస: పప
6086 NDX1666124
పపరర: ననగకసదడఎస ఓరరచ

94-89/321

94-89/324

94-89/327

94-89/330

94-89/333

94-89/336

94-89/339

6096 NDX0623736
పపరర: కకతనస ససవరచల దచవ

6099 NDX1666264
పపరర: కకషర దచవనసడర

6102 NDX1666207
పపరర: శకనవరస రరవప దచవనసడర

6105 NDX0622753
పపరర: యణగసధర ససరఖదచవర�

94-89/342

6108 NDX0622837
పపరర: ససరకసదడ రరడడడ వనననన

94-89/331

6111 NDX1894790
పపరర: శకహరర రరవప బబ సదలపరటట
తసడడ:డ ససబభబ రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:54
లస: పప

6091 NDX0623751
పపరర: అరరణకలమయరర ఏలలరర

94-89/326

6094 NDX0623777
పపరర: పరల వనసకట రమణ

94-89/329

6097 NDX0623660
పపరర: భవనస యగమక

94-89/332

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: ససస స
94-89/334

6100 NDX1666066
పపరర: ఉదయ శసకర ఉమకననన

94-89/335

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉమకననన
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:28
లస: పప
94-89/337

6103 NDX0622779
పపరర: నవన చచదరర బబ సదలపరటట

94-89/338

తసడడ:డ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప
94-89/340

6106 NDX2005446
పపరర: బణజర బభబణ మయలలసపరటట

94-89/341

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మయలలసపరటట
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:47
లస: పప
94-89/343

తసడడ:డ మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప
94-89/345

94-89/323

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప
6110 NDX0622795
పపరర: యస యస ససబభబరరవప
ససరఖదచవర
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప

94-89/328

తసడడ:డ పపదద బకస దచవనసడర
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప
6107 NDX0622746
పపరర: శకనవరసరరవప ఏటటరర

6093 NDX0623694
పపరర: భభరతమక అడడససమలర

6088 NDX1847062
పపరర: లయవణఖ బబ సదలపరటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దచవనసడర
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మణసరసబ అల
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప
6104 NDX0622738
పపరర: వజయభభససర రరడడడ భవనస

94-89/325

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:32
లస: ససస స
6101 NDX0622829
పపరర: హసజజ అల మహమకద

6090 NDX0623702
పపరర: ససరఖదచవర రమయదచవ

94-57/145

భరస : నవన చచదరర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకహరర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:54
లస: ససస స
6098 NDX0623728
పపరర: ససరఖదచవర రరజఖలకడక

94-89/322

తసడడ:డ యగకసదర
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరకసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: ససస స
6095 NDX1847120
పపరర: రరజజ కలమయరర బబ సదలపరటట

6087 NDX0623686
పపరర: భభషఖస రమఖ కకషర

6085 NDX0438564
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ మణకరసల

తసడడ:డ శవరరడడడ మణకరసల
ఇసటట ననస:19-3-66/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దచవనసడర
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:34
లస: ససస స
6092 NDX0623652
పపరర: వనననన ననగశక

94-57/144

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ మణకరసల
ఇసటట ననస:19-3-66/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:31
లస: ససస స
6089 NDX1666231
పపరర: వనసకరటమక దచవనసడర

6084 NDX0431726
పపరర: ససమత మణకరసల

6109 NDX0622811
పపరర: హనసమసతరరవప కకటట

94-89/344

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప
94-89/346

6112 NDX0622720
పపరర: ననగరరరడడడ భవనస�

94-89/347

తసడడ:డ పసచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:19-3-67
వయససస:24
లస: పప
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6113 SQX2455681
పపరర: శరరష రరవపలపలర
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95-182/627

తసడడ:డ గగవరరన రరవపలపలర
ఇసటట ననస:19-3-68
వయససస:18
లస: ససస స
6116 NDX0515387
పపరర: శవ ననగకశవరరరవప పడతసపరటట

94-57/148

94-59/970

94-57/872

94-57/150

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-74
వయససస:25
లస: ససస స
6128 AP151010195548
పపరర: ససబభబరరవప

94-57/153

94-57/156

94-57/680

తసడడ:డ కకశశర కలమయర పపలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-77
వయససస:20
లస: పప

95-183/11

94-57/873

6121 NDX2945699
పపరర: గరరర ననథ చసతనడ

94-57/871

6124 NDX2188135
పపరర: పరడవననఖ గగనసగణసటర

94-57/149

తసడడ:డ ససబభబరరవప గగనసగణసటర
ఇసటట ననస:19-3-74
వయససస:22
లస: ససస స

6126 AP151010195269
పపరర: లయవణఖ

6127 AP151010195343
పపరర: శకదచవ

94-57/151

6129 NDX0929257
పపరర: తబత కకకసట సయన�

6132 NDX3221843
పపరర: పదక కరమమశవరమక గణడనల

6135 NDX0488601
పపరర: మహన పడతమ కరమననన

6138 NDX2548808
పపరర: రరకన సయద

6141 SQX2503811
పపరర: రరకన సయద
తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:19-3-77 padarthi vari
వయససస:20
లస: ససస స

94-57/152

భరస : బభలకకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-74
వయససస:65
లస: ససస స
94-57/154

6130 NDX0389775
పపరర: నరకలయ మజకస కకకషట సయన

94-57/155

భరస : మజకస
ఇసటట ననస:19-3-75
వయససస:49
లస: ససస స
94-57/1129

6133 NDX2659209
పపరర: వరణణ పలలర బబ యన

94-56/560

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-3-76
వయససస:39
లస: ససస స
94-57/157

6136 NDX0906024
పపరర: ననగమలలర శవరర కరమననన

94-57/158

భరస : పపరరచసదడరరవప
ఇసటట ననస:19-3-77
వయససస:51
లస: ససస స
94-100/889

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:19-3-77
వయససస:21
లస: ససస స
95-183/12

94-57/870

తసడడ:డ మలలర శవర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:19-3-73 SANGADIGUNTA
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:19-3-77
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అనవర హహసపన సయద
ఇసటట ననస:19-3-77
వయససస:72
లస: ససస స
6140 SQX1978915
పపరర: ఈశవర ననగణ పపలపరటట

6123 SQX1872555
పపరర: సరయచసద బసడనరర

6118 NDX3129954
పపరర: వనసకట లకడక డడగరగ రరడడడ

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:19-3-73
వయససస:51
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:19-3-75
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-3-76
వయససస:41
లస: పప
6137 NDX2848158
పపరర: రగశన బఇవనవ సయద

94-80/827

తసడడ:డ సవరసగ మజకస�
ఇసటట ననస:19-3-75
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ డడ బ మజకస
ఇసటట ననస:19-3-75
వయససస:53
లస: పప
6134 NDX2666022
పపరర: వనమన పలలర బబ యన

6120 NDX2645281
పపరర: దసగరగరరడడడ వనసకట లకడక

94-57/147

తసడడ:డ రమ రరడడడ డడగరగ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-72
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-3-74
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-74
వయససస:47
లస: పప
6131 NDX0438531
పపరర: సవరన మజకస కకకషట సయన

94-58/84

భరస : రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-72
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గరరర ననథ చసతనడ
ఇసటట ననస:19-3-73
వయససస:44
లస: ససస స
6125 NDX1603761
పపరర: వసదన తషమకల

6117 NDX2381457
పపరర: శకదచవ పడతసపరటట

6115 NDX0515379
పపరర: బభల శసకర పడసరద పడతసపరటట

తసడడ:డ శవ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-71
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ ననగకశవర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:19-3-71
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ దసగరగరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-72
వయససస:42
లస: పప
6122 NDX2898716
పపరర: ననగ మలర శవరర చసతనడ

94-57/146

తసడడ:డ ససవర ననగకశవర రరవప పడతపత
ఇసటట ననస:19-3-71
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-71
వయససస:57
లస: పప
6119 NDX3129566
పపరర: రమణ రరడడడ దసగరగరరడడడ

6114 NDX1834192
పపరర: యయశవసత ఈశవర పడతపత

6139 SQX2503381
పపరర: లకడక సరరవగరన యకసల

95-182/714

తసడడ:డ ససబడహకణఖస యకసల
ఇసటట ననస:19-3-77
వయససస:18
లస: ససస స
95-181/1282

6142 SQX2504058
పపరర: శభన సయద

95-182/715

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:19-3-77 padarthi vari
వయససస:18
లస: పప
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6143 NDX0956334
పపరర: శకదచవ జమకల
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94-57/159

భరస : వరరసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-3-78
వయససస:34
లస: ససస స
6146 NDX3000577
పపరర: సరసబశవ రరవప కరటడగడడ

94-57/874

94-57/162

94-57/165

95-182/5

94-57/170

94-57/172

94-57/174

తసడడ:డ చదసచయఖ పప తపరలలపప
ఇసటట ననస:19-3-86
వయససస:32
లస: పప

6156 NDX0235879
పపరర: గణతస కమల

6159 NDX2641926
పపరర: పపరర సససగ బబ సదదల

6162 NDX0119933
పపరర: రరసబభబణ తతరరరకకసడ

6165 NDX2269041
పపరర: వనసకట రమణ రరడడ కకసర

94-57/176

6168 NDX2865863
పపరర: దసరగ భవన దచవననన

6171 SQX2043008
పపరర: ఇబడహహస ఎసడడ
తసడడ:డ గకస ఎసడడ
ఇసటట ననస:19-3-86
వయససస:19
లస: పప

6151 NDX1634519
పపరర: శవ పరరవత దచవ బసడనరర

94-57/164

94-57/167
6154 NDX0211136
పపరర: రరమమహన రరవప నననపననన

94-57/168

94-57/169
6157 NDX1039528
పపరర: జననరబన మయరరత బభల
ససబడహకణఖస గణతనస
తసడడ:డ రరమకకషర మహనరరవప గణతనస
ఇసటట ననస:19-3-81
వయససస:27
లస: పప

94-57/681

6160 NDX0473876
పపరర: శసకర రరవప మలననన

94-57/171

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-3-82
వయససస:49
లస: పప
94-57/173

6163 SQX1800010
పపరర: ననగ రరజ లసగమలలర

95-183/13

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:19-3-83
వయససస:22
లస: పప
94-90/156

6166 NDX2240331
పపరర: సరయ వరర దచవననన

94-57/175

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దచవననన
ఇసటట ననస:19-3-85
వయససస:22
లస: ససస స
94-57/877

తసడడ:డ ససబబ రరవప దచవననన
ఇసటట ననస:19-3-85
వయససస:19
లస: ససస స
95-183/14

94-57/876

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:19-3-80
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడ కకసర
ఇసటట ననస:19-3-84
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప దచవననన
ఇసటట ననస:19-3-85
వయససస:23
లస: ససస స
6170 SQX1932961
పపరర: ననగరరజ పప తపరలలపప

94-57/166

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:19-3-83
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రమణనరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-3-84
వయససస:38
లస: ససస స
6167 NDX2188218
పపరర: మమదదన చసదడ దచవననన

6153 NDX0207977
పపరర: మనససవ పడణణత నననపననన

6148 NDX2848166
పపరర: రహహమయన సయద

తసడడ:డ తరరపత రరవప లలట బసడనరర
ఇసటట ననస:19-3-80
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బణధనరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:19-3-81
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరసబభబణ తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:19-3-83
వయససస:39
లస: ససస స
6164 NDX0465682
పపరర: శరరద� కకసర�

94-57/163

తసడడ:డ కకషర మహన రరవప
ఇసటట ననస:19-3-81
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబయఖ
ఇసటట ననస:19-3-81
వయససస:53
లస: పప
6161 NDX0119776
పపరర: శకదచవ తతరరరకకసడ

6150 NDX0457945
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ఉపపలపరటట

94-57/161

తసడడ:డ యశన సయద
ఇసటట ననస:19-3-78
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:19-3-80
వయససస:31
లస: పప

భరస : రసగరరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:19-3-80
వయససస:58
లస: ససస స
6158 NDX0636449
పపరర: రరమకకకషర మహనరరవప గణతనస

94-57/875

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:19-3-79
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:19-3-80
వయససస:61
లస: ససస స
6155 SQX1872134
పపరర: రరమ దచవ కకపపపరరవపరర

6147 NDX3001732
పపరర: హహహమవత కరటడగడడ

6145 NDX1039536
పపరర: వరరసజననయణలల జమణకల

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:19-3-78
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:19-3-78
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-79
వయససస:53
లస: ససస స
6152 NDX0234302
పపరర: నననపపననన పదనకవత

94-57/160

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-78
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:19-3-78
వయససస:41
లస: పప
6149 NDX0344648
పపరర: రతన ఉపపలపరటట

6144 NDX0956284
పపరర: రతస మక పపవరవడ

6169 SQX2404598
పపరర: భరరరర దచవ కససకలరరస

95-183/786

భరస : కససకలరరస రరఢ కకషర
ఇసటట ననస:19-3-85
వయససస:48
లస: ససస స
95-201/836

6172 NDX1244599
పపరర: మసజష పప చసపలర

94-57/177

భరస : శరఖమసససదర రరవప
ఇసటట ననస:19-3-87
వయససస:49
లస: ససస స
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6173 NDX1244573
పపరర: పకథదవరరజ పప చసపలర
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94-57/178

తసడడ:డ శరఖససససదర రరవప పప చసపలర
ఇసటట ననస:19-3-87
వయససస:27
లస: పప
6176 NDX2053379
పపరర: లకకణ కలమయర చదలవరడ

94-57/181

తసడడ:డ బభబమజ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:19-3-88
వయససస:45
లస: పప
6179 NDX1716515
పపరర: సవరరప కలమయర మయచవరపప

94-90/157

94-57/682

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:19-3-91
వయససస:67
లస: ససస స
6188 NDX2269124
పపరర: భవరణణసవరర కకతస పలర

94-90/158

94-57/189

95-184/9

తసడడ:డ భదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-242
వయససస:83
లస: పప

94-89/875

6183 NDX2667855
పపరర: పఠరన ఖయజజ మహహదద న

6186 NDX2188234
పపరర: రరహహల చచదరర కకతస పలర

6189 NDX0483420
పపరర: ననగ పదనమయవత గసగధనరర

6192 NDX0473868
పపరర: లకకణ రరవప� గసగధనరర�

6195 NDX2868719
పపరర: సరసబ ననయక రరమవత

94-89/853

6198 NDX2868461
పపరర: ఝనస బభయ అదవథ

94-57/683

6201 NDX2515955
పపరర: మహహశవర రరడడడ
తసడడ:డ మలయఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-245
వయససస:24
లస: పప

6181 NDX0456210
పపరర: ఖయజవల పఠరన

94-57/182

6184 JBV2753366
పపరర: సరగజ కకకతస పలర

94-57/183

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:19-3-91
వయససస:40
లస: ససస స
94-57/185

6187 AP151010195101
పపరర: శకనవరస కకకతస పలర

94-57/186

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-91
వయససస:47
లస: పప
94-57/187

6190 NDX0408021
పపరర: వజయకలమయరర గసగధనరర

94-57/188

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-3-93
వయససస:59
లస: ససస స
94-57/190

6193 NDX0465351
పపరర: శకనవరసరరవప గసగధనరర

94-57/191

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:19-3-93
వయససస:64
లస: పప
94-58/727

6196 NDX1715871
పపరర: పరరవత దచవ కకతస

94-90/884

భరస : సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:19.-3-214
వయససస:60
లస: ససస స
94-58/728

తసడడ:డ హనసమ ననయక అదవథ
ఇసటట ననస:19-03-232
వయససస:18
లస: ససస స
94-57/274

94-57/879

తసడడ:డ మసరసన ఖయన
ఇసటట ననస:19-3-89
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకక ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:19-03-196
వయససస:62
లస: పప

భరస : హతరరమ ననయక కకదవథస
ఇసటట ననస:19-03-227
వయససస:19
లస: ససస స
6200 JBV2753143
పపరర: ససబభబరరడడడ తదవయగణరర

6180 NDX2876282
పపరర: సరయ వనడ రరవపరటట

94-57/180

తసడడ:డ లకకణ కలమయర చదలవరడ
ఇసటట ననస:19-3-88
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-93
వయససస:38
లస: పప

భరస : అహకదసలయర మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-94
వయససస:37
లస: ససస స
6197 NDX3031796
పపరర: రగజ కకదవథస

6178 NDX3006152
పపరర: అమరననథ చదలవరడ

94-57/878

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-3-93
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-93
వయససస:38
లస: పప
6194 SQX1872977
పపరర: మణసరటరరఖయజజ షపక

6177 NDX2995348
పపరర: గకరర చదలవరడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:19-3-91
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-3-91
వయససస:25
లస: ససస స
6191 NDX0473835
పపరర: శవరరమకకషర� గసగధనరర�

భరస : లకణ కలమయర
ఇసటట ననస:19-3-88
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన ఖయజజ గరరబణల నమయజ
ఇసటట ననస:19-3-89
వయససస:19
లస: పప
94-57/184

6175 NDX1535584
పపరర: అసజన చదలవరడ

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప పప చసపలర
ఇసటట ననస:19-3-87
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:19-3-88/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పఠరన ఖయజజ గరరబణల నమజ
ఇసటట ననస:19-3-89
వయససస:37
లస: ససస స
6185 AP151010195429
పపరర: బడమరరసఖ కకకతస పలర �

94-57/179

భరస : లకకణ కలమయర చదలవరడ
ఇసటట ననస:19-3-88
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : వజయ కలమయరర మయచవరపప
ఇసటట ననస:19-3-88
వయససస:26
లస: పప
6182 NDX2666766
పపరర: పఠరన హససనన బబగస

6174 NDX1244581
పపరర: శరఖససససదర రరవప పప చసపలర

6199 JBV2753135
పపరర: శవమక తదవయగణరర

94-57/273

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-242
వయససస:75
లస: ససస స
94-57/276

6202 NDX0489336
పపరర: పదనకవత పపరస

94-57/1140

భరస : మయలయఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-245
వయససస:50
లస: ససస స
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6203 NDX2433001
పపరర: మననహరరరడడడ పపరస
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94-58/371

తసడడ:డ మలయఖదదర
డ రడడడ పపరస
ఇసటట ననస:19-3-245
వయససస:21
లస: పప
6206 NDX2190700
పపరర: మయరరయ సపలవ శరసతయగణ

94-90/228

94-57/278

94-58/374

94-90/232

94-58/378

94-58/380

94-58/383

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:41
లస: పప

6216 NDX0489740
పపరర: పపరరరమ చరరమయమళళ

6219 NDX1525296
పపరర: సరయ కకషర చరరమయమళర

6222 NDX2208759
పపరర: వజయ శసకర రరడడడ కకటట

6225 NDX2869725
పపరర: సరసబశవ రరవప వటటటకలటట

94-59/967

6228 NDX2418945
పపరర: లయశఖత మణపపవరపప

94-58/376

6231 NDX2663177
పపరర: రతన కలమయరర వణణకలరర
భరస : రసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:50
లస: ససస స

6211 NDX1928730
పపరర: శశకళ కకతస పలర

94-90/230

6214 NDX0527499
పపరర: ననగకసదడస� మయచరర �

94-90/231

6217 JBV2753259
పపరర: లకకకకలమయరర చరరమయమళళ

94-58/377

భరస : లకకకపడసరద
ఇసటట ననస:19-3-253
వయససస:49
లస: ససస స
94-90/233

6220 NDX2012565
పపరర: కకమల చలకలపపడడ

94-58/379

భరస : రరజశశఖర చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:19-3-256
వయససస:42
లస: ససస స
94-58/381

6223 NDX2012557
పపరర: రరజజ శశఖర చలకలపపడడ

94-58/382

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:19-3-256
వయససస:45
లస: పప
94-58/805

6226 NDX2833119
పపరర: సరసబశవ రరవప వటటటకలటట

94-59/966

Deleted

తసడడ:డ రరమయఖ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:19-3-257
వయససస:86
లస: పప
94-58/384

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణపపవరపప
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:21
లస: ససస స
94-58/386

94-57/277

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-252
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:19-3-257
వయససస:86
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:19-3-257
వయససస:85
లస: ససస స
6230 NDX2208734
పపరర: నరకసదడ దరరవపరర

94-58/375

తసడడ:డ వరరరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:19-3-256
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-3-257
వయససస:41
లస: ససస స
6227 NDX2869758
పపరర: బణదదబమత వటటటకలటట

6213 AP151010183466
పపరర: వనసకటరరడడడ తయఖగమర

6208 JBV2753184
పపరర: వజయ లకడక వసకరయలపరటట

భరస : శకపక
డ రశ కకతస పలర
ఇసటట ననస:19-3-250
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక పడసరద చరరమయమళర
ఇసటట ననస:19-3-253
వయససస:26
లస: పప

భరస : వర రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:19-3-256
వయససస:46
లస: ససస స
6224 AP151010195391
పపరర: కమలమక కకసరన

94-58/373

తసడడ:డ లకడకపడసరద
ఇసటట ననస:19-3-253
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకపత
ఇసటట ననస:19-3-253
వయససస:59
లస: పప
6221 NDX2448249
పపరర: రరజకశవరర కకటట

6210 NDX1928045
పపరర: శక పడకరష కకతస పలర

94-90/227

భరస : వదనఖ సరగర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-250
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-251
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ భభససరరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-252
వయససస:40
లస: పప
6218 JBV2753267
పపరర: లకకకపడసరద చరరమయమళళ

94-90/229

తసడడ:డ కకసడయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:19-3-250
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-251
వయససస:58
లస: ససస స
6215 NDX0596718
పపరర: సరసబశవరరవప� అదచద పలర �

6207 NDX2190692
పపరర: అసబబడ స శరసతయగణ

6205 NDX2190684
పపరర: ఏసజరల బడట ట శరసతయగణ

తసడడ:డ అసబబడ స శరసతయగణ
ఇసటట ననస:19-3-246
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబబడ స సబబసస రన
ఇసటట ననస:19-3-246
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-250
వయససస:57
లస: పప
6212 AP151010186445
పపరర: వజయభభరత తయఖగమర

94-58/937

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-245
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరసతయగణ
ఇసటట ననస:19-3-246
వయససస:44
లస: ససస స
6209 JBV2753036
పపరర: వదనఖ సరగర వసకరయలపరటట

6204 NDX0516005
పపరర: మయలయఖదదడ రరడడడ పపరస

6229 NDX2208643
పపరర: రజన

94-58/385

భరస : నరకసదడ
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:41
లస: ససస స
94-58/640

6232 NDX2645836
పపరర: పడసరద గణదచ

94-58/641

తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:39
లస: పప
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94-58/806

తసడడ:డ koteswarao polineni
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:37
లస: పప
6236 JBV3275203
పపరర: శకనవరసరరవప మణపపవరపప

94-91/11

94-58/807

94-58/391

94-90/235

94-90/236

94-58/397

94-58/400

భరస : రరమకకకషర
ఇసటట ననస:19-3-264
వయససస:70
లస: ససస స

6246 NDX1786492
పపరర: అమల పపదదట

6249 NDX2492171
పపరర: సరయ తషలసస కరకపప

6252 NDX0431775
పపరర: పదనకవత గరల

6255 NDX0622902
పపరర: జయ శకకకషర గణతస కకసడ�

94-58/401

6258 AP151010195098
పపరర: లకడకననరయణ తమకరరజ

94-58/393

6261 AP151010195157
పపరర: సతష గణమకలలరర
తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:19-3-264
వయససస:28
లస: పప

6241 JBV3705985
పపరర: లకడక హరరష ననలకలరరస

94-58/390

6244 NDX2645075
పపరర: కవఖ మణపరపళర

94-58/642

6247 NDX0831735
పపరర: బభలరరజ పపదదట

94-58/394

తసడడ:డ పస.ఆర.అల ఫప నస సస
ఇసటట ననస:19-3-260
వయససస:54
లస: పప
94-58/395

6250 NDX2492163
పపరర: సరయ మమనక కరకపప

94-58/396

తసడడ:డ శక హరర రరడడడ కరకపప
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:26
లస: ససస స
94-58/398

6253 NDX1254796
పపరర: సమర కలమయర కలడడమణల

94-58/399

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:28
లస: పప
94-90/237

6256 NDX2018720
పపరర: శకహరర రరడడడ కరకపప

94-90/238

తసడడ:డ గగపరల రరడడ కరకపప
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:48
లస: పప
94-58/402

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:19-3-262
వయససస:28
లస: పప
94-58/404

94-58/388

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మణపరపళర
ఇసటట ననస:19-3-259
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస సససదర రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకడకననరయణ
ఇసటట ననస:19-3-262
వయససస:28
లస: ససస స
6260 NDX0845032
పపరర: శకవరణణ ఉపదడషట

94-58/392

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:25
లస: పప
6257 AP151010195094
పపరర: అనసరరధ తమకరరజ

6243 NDX1932665
పపరర: కకటట రతయఖ ననలకలరరస

6238 NDX1039262
పపరర: ననగకశవర రరవప పపసడనఖల

తసడడ:డ కకటట రతస యఖ
ఇసటట ననస:19-3-259
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర రరడడడ కరకపప
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకహరర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-3-261
వయససస:25
లస: ససస స
6254 NDX0457036
పపరర: శకనవరస రరవప కలడడమణల

94-58/389

తసడడ:డ బభలరరజ పపదదట
ఇసటట ననస:19-3-260
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగపస బలయర
ఇసటట ననస:19-3-260
వయససస:33
లస: ససస స
6251 NDX0234047
పపరర: మయధవ లత కరక పప

6240 NDX0528315
పపరర: కకషర కలమయరర ననల కలరరక

94-90/234

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-3-258/401
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:19-3-259
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రతస యఖ
ఇసటట ననస:19-3-259
వయససస:33
లస: పప
6248 NDX1716549
పపరర: రరమ దచవ బలయర

94-58/387

భరస : కకటట రతస యఖ
ఇసటట ననస:19-3-259
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రతస యఖ
ఇసటట ననస:19-3-259
వయససస:42
లస: పప
6245 NDX1062744
పపరర: శకకరసత ననలకలరరస

6237 NDX0956383
పపరర: శకదచవ పస

6235 NDX0527515
పపరర: ఝయనస� అదచదపలర �

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19/3/258/401
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ సజరల
ఇసటట ననస:19-3-258 , flat no 101
వయససస:34
లస: ససస స
6242 JBV3705977
పపరర: శక కరసత ననలకలరరస

94-59/968

భరస : వశవననథ
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరహరరరరవప మణపపవరపప
ఇసటట ననస:19-3-258
వయససస:53
లస: పప
6239 NDX2872216
పపరర: ససధఖ యరకసశశటట

6234 NDX3103934
పపరర: రరషక వనమమరర

6259 NDX0929372
పపరర: ససవరచల దచవ అబబరరజ

94-58/403

భరస : వనసకట రరమయరరవప
ఇసటట ననస:19-3-263
వయససస:28
లస: ససస స
94-58/405

6262 JBV2753713
పపరర: రరమకకకషర గణమకలలరర

94-58/406

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-3-264
వయససస:79
లస: పప
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6263 NDX2208726
పపరర: తషలసస బతష
స ల
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94-58/407

తసడడ:డ శకహరరబభబణ
ఇసటట ననస:19-3-267
వయససస:24
లస: ససస స
6266 NDX2240471
పపరర: ననగకశవర రరవప గరరర పరటట

94-58/410

94-89/487

94-58/412

94-59/128

94-59/131

94-59/134

94-89/488

Deleted
94-89/492

తసడడ:డ కకశవ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-196
వయససస:52
లస: పప
6290 NDX0773085
పపరర: ససమఖ పసడయ కరసరననన
తసడడ:డ వనణణ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:19-4-328
వయససస:28
లస: ససస స

94-58/413

6276 NDX0420380
పపరర: రరధదక యసపరరల

6279 NDX1158732
పపరర: వనసకట రరడకడ కకటట

6282 NDX2123503
పపరర: ససరరఖ ననరరయణ రరడడ కకటట

6285 NDX0829333
పపరర: బబ మయకరరడడడ కకషరకలమయరర

94-59/129

తసడడ:డ అసకమక రరవప�
ఇసటట ననస:19-4-256
వయససస:47
లస: పప
94-57/370

6271 NDX0233833
పపరర: ససజజతన ఘసటభ

6274 NDX0209684
పపరర: శవ పడసరద చచదరర మదదదరరల

6277 NDX1158781
పపరర: సరసబభడజఖస కకటట

94-59/132

94-58/414

94-59/130

6280 NDX1010008
పపరర: వర రరఘవపలల జలససతడస

94-59/133

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:28
లస: పప
94-59/135

6283 NDX3147949
పపరర: శవ పరరవత మదస
ద రర

94-89/878

భరస : పసచచ రరడడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:55
లస: ససస స
94-89/489

6286 NDX0569715
పపరర: పపననయఖ మమడ

94-89/490

తసడడ:డ రరమయరరవప మమడ
ఇసటట ననస:19-4-196
వయససస:29
లస: పప
94-89/493

6289 NDX1762237
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

94-89/494

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:19-4-256
వయససస:47
లస: పప

94-57/371 6292 NDX0463844
6291 NDX0573410
పపరర: మమరర సససధసరర రరడడడ గరదద గరదదమమరర
పపరర: ధనమసమక గరదద

తసడడ:డ చననప రరడడడ గరదద
ఇసటట ననస:19-4-334
వయససస:30
లస: ససస స

94-58/411

భరస : ససరఖననరరయణ రరడడ క
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడతనప రరడడ
ఇసటట ననస:19-4-196
వయససస:46
లస: ససస స
6288 NDX0909309
పపరర: ఉగరగరరల రవ దచవరరజ�

94-90/239

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:19-3-558
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చదననన రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ బబ మయకరరడడ
ఇసటట ననస:19-4-196
వయససస:25
లస: ససస స
6287 NDX0830695
పపరర: బబ మయకరరడడడ పడతనపరరడడడ

6273 NDX1039478
పపరర: రరజజ శరత చసదడ మదదదరరల

6268 NDX1627001
పపరర: ననగరరరరనరరడడడ తషమకపపడడ

భరస : మదదద రరల శవ పడసరద
ఇసటట ననస:19-3-558
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:53
లస: పప
6284 NDX1509746
పపరర: పలర వ బబ మయకరరడడడ

94-90/240

భరస : శకనవరస రరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషర మమరరస యసపరరల
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:74
లస: ససస స
6281 NDX0522995
పపరర: పపద పసచచరరడడడ మదసరర

6270 NDX0193722
పపరర: సరయ మమనక సస హహచ

94-58/409

తసడడ:డ రగశరరడడడ తషమకపపడడ
ఇసటట ననస:19-3-267
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద చచదరర
ఇసటట ననస:19-3-558
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:19-4
వయససస:28
లస: ససస స
6278 JBV2762706
పపరర: హనసమయయమక యసపరరల

94-58/643

తసడడ:డ బభబణరరవప
ఇసటట ననస:19-3-447
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద చచదరర
ఇసటట ననస:19-3-558
వయససస:29
లస: పప
6275 NDX1158773
పపరర: రరధన కకటట

6267 NDX2663540
పపరర: కకటటశవర రరవప కటట మమరర

6265 NDX2240463
పపరర: రరమ దచవ తతటకలర

భరస : ననగకశవర రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:19-3-267
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ కటట మమరర
ఇసటట ననస:19-3-267
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:19-3-364
వయససస:24
లస: పప
6272 NDX0211334
పపరర: సరహహతఖ చసదడ మదదదరరల

94-58/408

భరస : ననగకశవర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:19-3-267
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:19-3-267
వయససస:45
లస: పప
6269 NDX0622761
పపరర: ననరరయణ అడడససమలర

6264 NDX2240497
పపరర: ననగ లకడక గరరర పరటట

94-57/372

భరస : చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-334
వయససస:50
లస: ససస స
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94-57/373

తసడడ:డ శశరరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-4-334
వయససస:52
లస: పప
6296 NDX0844985
పపరర: లకడక యడవలర

94-57/374

94-57/377

94-90/259

94-57/382

94-57/384

94-89/888

94-89/525

భరస : మధసససదనరరవప�
ఇసటట ననస:19-4-347
వయససస:62
లస: ససస స

6306 NDX0596429
పపరర: ననరరయణ పచచ ల

6309 NDX0515494
పపరర: రమణ తనటటపరక�

6312 NDX0488817
పపరర: పడమల మణననసగర�

6315 NDX1795030
పపరర: హనమ రరడడ యరకస

94-57/389

6318 JBV2754414
పపరర: శవననగకశవరరరవప శనగరపప

94-89/524

6321 NDX0956219
పపరర: సరగజన మణసడడరరర
భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-4-348
వయససస:67
లస: ససస స

6301 NDX0915728
పపరర: రగహహత చచదరర మహసకరళ

94-57/379

6304 JBV2753911
పపరర: వషష
ర చచతనఖ పచచల

94-57/381

6307 AP151010195497
పపరర: పడభభవత తనటటపరక�

94-57/383

భరస : ఉమయమహహశవరరరవప�
ఇసటట ననస:19-4-341
వయససస:47
లస: ససస స
94-57/385

6310 AP151010195377
పపరర: ఉమయమహహశవరరరవప తనడడవరక

94-57/386

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-4-341
వయససస:67
లస: పప
94-57/387

94-57/388
6313 NDX0515577
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ మణననసగర�

తసడడ:డ పరనకరల రరడడ �
ఇసటట ననస:19-4-342
వయససస:68
లస: పప
94-89/526

6316 NDX0409722
పపరర: శకరరస కలచన కలచన

94-89/527

తసడడ:డ వపలర యఖ కలచన
ఇసటట ననస:19-4-342
వయససస:46
లస: పప
94-57/390

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-4-344
వయససస:51
లస: పప
94-58/415

94-57/376

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:19-4-340
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటట రరడడ యరకస
ఇసటట ననస:19-4-342
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-4-344
వయససస:51
లస: ససస స
6320 NDX0465963
పపరర: వజయలకడక� మణపపలననన�

94-57/380

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ �
ఇసటట ననస:19-4-342
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకరరమ కలచన
ఇసటట ననస:19-4-342
వయససస:38
లస: ససస స
6317 JBV2753523
పపరర: లలత శనగవర

6303 JBV2754059
పపరర: రరజశక� పచచల�

6298 NDX0210302
పపరర: ససబభబరరవప యడర వలర

తసడడ:డ మణరళకకషర
ఇసటట ననస:19-4-339
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశవరరరవప�
ఇసటట ననస:19-4-341
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:19-4-341
వయససస:34
లస: ససస స
6314 NDX0322032
పపరర: రజన కలచన

94-57/378

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:19-4-340
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశవరరరవప�
ఇసటట ననస:19-4-341
వయససస:32
లస: పప
6311 NDX3085990
పపరర: ఉమ మహహశవరర పరతతరర

6300 NDX0488668
పపరర: సరమయమ జఖస మయరరపపడడ

94-90/258

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-4-336
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవరజ� �
ఇసటట ననస:19-4-340
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-4-340
వయససస:55
లస: పప
6308 NDX0515544
పపరర: శకనవరస తనటటవరకర

94-57/375

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:19-4-339
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప మలలనన
ఇసటట ననస:19-4-339
వయససస:24
లస: పప
6305 JBV2753754
పపరర: శవరజ పచచల

6297 AP151010195392
పపరర: రమణమక యదవలర

6295 NDX1751438
పపరర: రమణ వయలపలర

భరస : చదననకకశవ రరవప వయలపలర
ఇసటట ననస:19-4-335
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-4-336
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బభలకకషర
ఇసటట ననస:19-4-339
వయససస:71
లస: ససస స
6302 NDX1735994
పపరర: అఖల శషరసక మలలనన

94-90/257

తసడడ:డ వదనఖసరగర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:19-4-334
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-4-336
వయససస:31
లస: ససస స
6299 NDX0488759
పపరర: ససతమక గసడపననన

6294 NDX1735978
పపరర: జవన దసరగ వసకరయలపరటట

6319 NDX2811362
పపరర: శకనవరససలల అవరకన

94-89/889

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అవననన
ఇసటట ననస:19-4-346
వయససస:55
లస: పప
94-58/416

6322 NDX1039593
పపరర: వనసకటటశవరరర మణసడస
ర రర

94-58/417

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:19-4-348
వయససస:66
లస: పప
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6323 NDX2240513
పపరర: శవ కలమయరర గడడపపడడ

94-58/418

భరస : ససరకష గడడపపడడ
ఇసటట ననస:19-4-349
వయససస:35
లస: ససస స
6326 AP151010195410
పపరర: జజఖత గసడసరర

94-58/421

94-58/821

94-59/973

94-58/426

94-89/529

94-58/427

94-58/430

తసడడ:డ ససబభబరరయణడడ సప మ
ఇసటట ననస:19-5
వయససస:52
లస: పప

6336 NDX2097252
పపరర: రమణన దచవసడర

6339 NDX1802132
పపరర: షరహహన ఖయన

6342 NDX0071514
పపరర: సతఖవత జ

6345 NDX2076066
పపరర: అనసదదప మసడసరర

94-58/653

6348 NDX2357945
పపరర: దచవకక సప మ

94-90/260

6351 NDX3045861
పపరర: శకనవరస రరఘవ రరడడ కలర
తసడడ:డ నగరరరడడడ కలర
ఇసటట ననస:19-5
వయససస:43
లస: పప

6331 NDX2951861
పపరర: బల కకటటశవర రరవప తషలలవ

94-58/823

6334 NDX0438580
పపరర: రరజకష దదయఖ

94-58/425

6337 NDX1542985
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-89/528

భరస : చనన రరమయసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-4-423
వయససస:25
లస: ససస స
94-90/261

6340 NDX2589802
పపరర: అమమలలఠర ననగకశవర రరవప

94-90/913

తసడడ:డ అమమలలఠర శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-4-475
వయససస:37
లస: పప
94-58/428

6343 NDX2076074
పపరర: శరరద మసడసరర

94-58/429

భరస : అమర బభబణ మసడసరర
ఇసటట ననస:19/4/576
వయససస:49
లస: ససస స
94-58/431

6346 NDX2076108
పపరర: అమర బభబణ మసడసరర

94-58/432

తసడడ:డ పడభభకర రరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:19/4/576
వయససస:50
లస: పప
94-59/136

తసడడ:డ వననసటటసమమరరస సప మ
ఇసటట ననస:19-5
వయససస:21
లస: ససస స
94-59/138

94-58/423

తసడడ:డ మయణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:19-4-351
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అమర బభబణ మసడసరర
ఇసటట ననస:19/4/576
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస తషరపరటట
ఇసటట ననస:19-4-782
వయససస:21
లస: పప
6350 NDX1239854
పపరర: వనసకటటశమమరరస సప మ

94-58/424

భరస : రవసదడననథ ఠరగమర
ఇసటట ననస:19/4/576
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:19/4/576
వయససస:25
లస: పప
6347 NDX2681153
పపరర: చనన వనసకయఖ తషరపరటట

6333 JBV2755130
పపరర: ననగవరబ న దచవత

6328 NDX0850388
పపరర: శవరరమయఖ కకట

తసడడ:డ శవరరస బభపయఖ తషలలవ
ఇసటట ననస:19-4-350
వయససస:27
లస: పప

భరస : బభజ ఖయన
ఇసటట ననస:19-4-430
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర బభబణ మసడసరర
ఇసటట ననస:19/4/576
వయససస:29
లస: ససస స
6344 SAA1004670
పపరర: ఫణణసదడ కకరకపరటట

94-58/822

భరస : వరసరవమ దచవసడర
ఇసటట ననస:19-4-404
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరమయసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-4-423
వయససస:25
లస: పప
6341 NDX2076082
పపరర: అసశమత మసడసరర

6330 NDX2951416
పపరర: ననగ భవన శశషస

94-58/420

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:19-4-350
వయససస:86
లస: పప

భరస : తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:19-4-351
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలననటయఖ
ఇసటట ననస:19-4-351
వయససస:51
లస: పప
6338 NDX1543025
పపరర: మసగర రరవప బతష
స ల

94-58/422

భరస : శకనవరసరరవప శశషస
ఇసటట ననస:19-4-350
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ రరస బభపయఖ తషలలవ
ఇసటట ననస:19-4-350
వయససస:46
లస: ససస స
6335 JBV2755148
పపరర: తరరమలరరవప దచవత

6327 NDX0844951
పపరర: అనససయమక మయనస

6325 NDX2240489
పపరర: ససరకష గడడపపడడ

తసడడ:డ పసచచయఖ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:19-4-349
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-4-350
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకటయఖ తషలలవ
ఇసటట ననస:19-4-350
వయససస:54
లస: పప
6332 NDX2951879
పపరర: మహలకడక తషలలవ

94-58/419

తసడడ:డ అనల కలమయర
ఇసటట ననస:19-4-349
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-4-350
వయససస:65
లస: ససస స
6329 NDX2951432
పపరర: శవ రరస బభపయఖ తషలలవ

6324 NDX2208684
పపరర: సరయభభరగ వ

6349 NDX1239862
పపరర: ఉమయదచవ సప మ

94-59/137

భరస : వనసకటటశమమరరస
ఇసటట ననస:19-5
వయససస:41
లస: ససస స
94-89/891

6352 NDX2269348
పపరర: సపవన బభయ రరమయవత

94-90/262

భరస : బభలల రరమయవత
ఇసటట ననస:19-5-156
వయససస:47
లస: ససస స
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6353 NDX2269371
పపరర: బభలల రరమయవత
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94-90/263

తసడడ:డ తషరరచ రరమయవత
ఇసటట ననస:19-5-156
వయససస:52
లస: పప
6356 NDX1525270
పపరర: పడసనన కలమయరర రరబబవరపప

94-90/290

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరబబవరపప
ఇసటట ననస:19-5-394
వయససస:28
లస: ససస స
6359 NDX1735952
పపరర: ననగ మయరరత కరవపరర

94-90/293

94-59/139

తసడడ:డ బదదడ ననరరయణ గణపస గణడడవరడ
ఇసటట ననస:19-6-17/1
వయససస:19
లస: ససస స
6368 NDX1723486
పపరర: నరరప గడదస

94-89/588

భరస : మయరరత పడసరద గడదస
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:38
లస: ససస స
6371 NDX1723502
పపరర: హహహమయవత గడదస

6357 NDX1525304
పపరర: పడసరద రరవప రరబబవరపప

6358 NDX1583880
పపరర: రరగ జజఖత పప లశశటట

భరస : అపరపరరవప గడదస
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:60
లస: ససస స

6360 NDX2047455
పపరర: శవయఖ దచవనసడర

6363 NDX2188507
పపరర: ససబభబరరవప మణదడబబ యన

తసడడ:డ రమయరరవప మతదపలర
ఇసటట ననస:19-7-4/7
వయససస:24
లస: పప

94-90/294

94-59/144

94-59/140

94-78/1072

6364 NDX1898149
పపరర: నసరరలర షపక

94-59/141

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:19-6
వయససస:51
లస: పప
94-89/586

6369 NDX1723536
పపరర: శవ రసజన మరదన

94-89/589

6370 NDX1331065
పపరర: ససరఖ కలమయరర కడడయయల
కడడయయల
తసడడ:డ ససబభబరరవప కడడయయల
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:48
లస: ససస స

94-89/590

94-89/592

6373 NDX1331032
పపరర: ససబభబరరవప కడడయయల
కడడయయల
తసడడ:డ సరసబయఖ కడడయయల
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:35
లస: పప

94-89/593

94-59/142

6376 NDX0236927
పపరర: సరమయమ జఖస గమడవలర

94-59/143

6372 NDX1331057
పపరర: ససపత కడడయయల కడడయయల

6378 NDX0821793
పపరర: జజగరర మమడడ శసకర రరవప

6381 NDX2592871
పపరర: నఖల రరజ బదద
తసడడ:డ మదన మమహన బదద
ఇసటట ననస:19-7-463
వయససస:18
లస: పప

6367 NDX1331040
పపరర: చదవతనఖకలమయర పడతపత

94-89/587

తసడడ:డ ససబభబరరవప కడడయయల
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-7
వయససస:66
లస: ససస స
94-59/145

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:19-7
వయససస:68
లస: పప
94-57/935

6361 NDX2966109
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపరటట
భసధసవప: రరణణక చరక
ఇసటట ననస:19-5-512
వయససస:44
లస: పప

భరస : శసకరయఖ
ఇసటట ననస:19-7
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:19-7
వయససస:29
లస: పప
6380 NDX2956589
పపరర: రమమశ మతదపలర

భరస : మలర కరరరరన రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:19-5-419
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప కడడయయల
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరప రరవప మయరదన
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:49
లస: పప

94-90/292

6366 NDX2068857
పపరర: రజత చసతలపపడడ
చసతలపపడడ
భరస : ససధదర చససడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:29
లస: ససస స

94-89/594 6375 NDX0791798
6374 NDX1723585
పపరర: వనసకట వరధన రరవప మయరదన
పపరర: జజగరర మమడడ పపననమక

6377 AP151010195065
పపరర: ననగకశవరరరవప గమడవలర

94-90/291

భరస : వనసకట వరధన రరవప మరదన
ఇసటట ననస:19-6-293/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-89/591

94-90/289

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరబబవరపప
ఇసటట ననస:19-5-394
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:19-6
వయససస:24
లస: పప
94-57/698

6355 NDX1525353
పపరర: పడశరసత రరబబవరపప

తసడడ:డ లలట సతఖ ననరరయణ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:19-5-336
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపద బకస దచవనసడర
ఇసటట ననస:19-5-435
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:19-6
వయససస:24
లస: ససస స
6365 NDX2610491
పపరర: నసదదన గణడడవరడ

94-90/264

తసడడ:డ అసకయఖ రరబబవరపప
ఇసటట ననస:19-5-394
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఈశవరచసద కరవపరర
ఇసటట ననస:19-5-420
వయససస:26
లస: ససస స
6362 NDX2188481
పపరర: జజఖత మణదడబబ యన

6354 NDX1751198
పపరర: చసదడ శశఖర మసతడవరదద

6379 NDX2269447
పపరర: ససధచషర జజగరర మమడడ

94-90/296

భరస : సరసబశవ రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:19-7
వయససస:36
లస: ససస స
94-90/914

6382 NDX2268571
పపరర: సరసబశవ రరవప జజగరర మమడడ

94-90/354

తసడడ:డ శసకర రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:19-7, CHAINTANYA PURI
వయససస:42
లస: పప
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6383 JBV2764520
పపరర: చసదనడవత మయరరడడడ
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94-59/146

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:29
లస: ససస స
6386 NDX2867018
పపరర: రమణ వనసపటట

94-59/977

94-59/980

94-89/629

94-57/1138

94-8/1135

94-59/149

94-89/630

6396 NDX0791558
పపరర: రసగసపటట శరత చసదడ

6399 NDX3012713
పపరర: ఖతజజ షపక

6402 NDX2013852
పపరర: జజఖత పడథమ కకరణ దనసరర

94-59/152

6405 NDX2796118
పపరర: దసరరగ ననగరరజ వనలలపరర

94-59/148

6408 NDX1554766
పపరర: శకనవరస రరడడడ పమక

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-11
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-11
వయససస:50
లస: పప

94-59/928
6410 NDX3131505
పపరర: వనసకట ససత రరమ కకటటశవర రరవప
దచవరశశటట
తసడడ:డ బడహకనసదరరవప దచవరశశటట
ఇసటట ననస:19-11-10 FLAT NO 501
వయససస:39
లస: పప

6411 NDX3120953
పపరర: బడహకనసద రరవప దచవరశశటట
తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:19-11-10 F NO 501
వయససస:64
లస: పప

6391 NDX2466928
పపరర: రరజకశ కలసచల

94-57/558

6394 NDX1789256
పపరర: కరరరసక వర రరఘవ పరవపలలరర

94-89/631

6397 NDX2640399
పపరర: భణవననశవరర ఉయఖల

94-8/1134

తసడడ:డ సరయ బభబణ ఉయఖల
ఇసటట ననస:19-9-10/3
వయససస:18
లస: ససస స
94-57/952

6400 NDX2947778
పపరర: మయధవ సరయ పరలబబ ఠరలయ

94-57/848

తసడడ:డ ఏసస పరలబబ ఠరలయ
ఇసటట ననస:19-09-204
వయససస:19
లస: పప
94-59/150

6403 NDX0235697
పపరర: పడశరసత శరఖమల

94-59/151

తసడడ:డ శవ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:19-10
వయససస:36
లస: పప
94-61/1041

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ వనలలపరర
ఇసటట ననస:19-10
వయససస:24
లస: పప
94-59/154

94-59/979

తసడడ:డ ననగరవ వనసకట చసదడ శశఖర రరవప పరవప
ఇసటట ననస:19-8-25
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కనకదసరగ పడసరద దనసరర
ఇసటట ననస:19-10
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటసరవమ దనసరర
ఇసటట ననస:19-10
వయససస:63
లస: పప
6407 NDX1554774
పపరర: ససజజత పమక

6393 NDX1797879
పపరర: దసరరగ పడసరద కకసడడడ

6388 NDX2956845
పపరర: వనసకటసరవమ నగరర కసటట

తసడడ:డ రమణయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:19-8-13/12
వయససస:30
లస: పప

భరస : హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:19-9-174
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకదసరగ పడసరద దనసరర
ఇసటట ననస:19-10
వయససస:24
లస: పప
6404 NDX2013878
పపరర: కనకదసరగ పడసరద దనసరర

94-89/713

తలర : పసచనకరమక
ఇసటట ననస:19-9
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జగరరమ ననయక మయలయవథ
ఇసటట ననస:19-9-165
వయససస:21
లస: పప
6401 NDX2013811
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస దనసరర

6390 NDX2602001
పపరర: మమఘన గణవవల

94-59/976

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ నగరర కసటట
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:41
లస: పప

తలర : లలరరర మమరర కకసడడడ
ఇసటట ననస:19-8-25
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఫజలయర షపక
ఇసటట ననస:19-8-72
వయససస:49
లస: ససస స
6398 NDX2664548
పపరర: జజనకక రరస ననయక మయలయవథ

94-59/978

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహర బభబణ కరటటరర
ఇసటట ననస:19-8-25
వయససస:25
లస: పప
6395 NDX3259363
పపరర: నసరజహన షపక

6387 NDX3104585
పపరర: జజఖత గణవవల

6385 NDX2866929
పపరర: నరసససహరరవప వనసపటట

తసడడ:డ కకసడయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ గణవవల
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ గణవవల
ఇసటట ననస:19-8వయససస:40
లస: ససస స
6392 NDX1798190
పపరర: రరహహల కరటటరర

94-59/147

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసససహహలల వనసపటట
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:46
లస: ససస స
6389 NDX2868966
పపరర: జజఖత గణవవల

6384 JBV2762466
పపరర: ససబభబరరడడడ మయరరడడడ

6406 NDX1554758
పపరర: చసదన గకరర పమక

94-59/153

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:19-11
వయససస:24
లస: ససస స
94-59/155

6409 NDX3205788
పపరర: వనసకట చదసచమక దచవరశశటట

94-59/927

భరస : బడహకనసద రరవప దచవరశశటట
ఇసటట ననస:19-11-10 FLAT NO 501
వయససస:55
లస: ససస స
94-59/926

6412 NDX2664100
పపరర: శఖమల చసదదలల

94-8/1127

భరస : వనసకట రవ కలమయర
ఇసటట ననస:19-11-527
వయససస:28
లస: ససస స

Page 26 of 391

6413 NDX2872901
పపరర: జవహరరరల చసదదలల
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94-59/929

తసడడ:డ వనసకయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:19-11-527,4TH WARD
వయససస:65
లస: పప
6416 NDX2634319
పపరర: మధవ కరరరమమరర

94-8/1128

6417 NDX2639391
పపరర: సరయ పసడయ కరరమమరర

94-57/849

6420 NDX3158409
పపరర: పదక ఆలపరటట

94-8/1129

6423 NDX1524843
పపరర: అమల ససదద నబతషత న

6418 NDX2532042
పపరర: భభరత నలల
ర రర

94-90/1013

94-85/1201

6424 NDX2638922
పపరర: రఫస అహమకద షపక
తసడడ:డ నజర బభష షపక
ఇసటట ననస: 19-11-531
వయససస:34
లస: పప

6425 NDX2572378
పపరర: వనసకట ససబబయఖ గసగరశశటట

6426 NDX2646222
పపరర: తరరపతయఖ గసగరశశటట

6427 NDX2645919
పపరర: పరరవత గసగరశశటట

6428 NDX2645687
పపరర: అసజల గసగరశశటట
తసడడ:డ తరరపతయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:19-12
వయససస:19
లస: ససస స
6431 AP151010195511
పపరర: అనసరరధ దచవననవ

94-58/433

94-66/999

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-13
వయససస:55
లస: పప

6432 NDX0465823
పపరర: మహలకడక దచవననన

6435 NDX2479418
పపరర: అసజల పప లమమర

94-89/856

6438 NDX1667155
పపరర: దదవఖ మణరరకకసడన

94-58/434

6441 NDX2036789
పపరర: ససతనరతనస ఐనసపపడడ
భరస : ససబభబ రరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:19-13-556
వయససస:66
లస: ససస స

6430 NDX2391217
పపరర: భక పఠరన

94-58/436

6433 AP151010195342
పపరర: ససబభబరరవప దచవననవ

94-58/435

తసడడ:డ ససతరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-12-241
వయససస:58
లస: పప
94-58/437

6436 NDX3055274
పపరర: కకసడమక ననగరరకరసత

94-59/933

భరస : చసదడయఖ ననగరరకరసత
ఇసటట ననస:19-13
వయససస:40
లస: ససస స
94-90/308

తసడడ:డ మణతస రరవప మణరరకకసడన
ఇసటట ననస:19-13
వయససస:26
లస: ససస స
94-90/310

94-58/615

తసడడ:డ బభబణ పఠరన
ఇసటట ననస:19-12-32 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవననగకసదడ రరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:19-12-542
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరవమ ననగరరకరసత
ఇసటట ననస:19-13
వయససస:36
లస: పప
6440 NDX0076737
పపరర: మణతనసరరవప మణరకకసడ

94-88/279

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-12-241
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర బభలబథదన
ఇసటట ననస:19-12-276/2
వయససస:19
లస: పప
6437 NDX3058567
పపరర: చసదడయఖ ననగరరకరసత

6429 NDX1525049
పపరర: ససవలల కలవ

94-8/1122

భరస : తరరపతయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:19-12
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కలవ
ఇసటట ననస:19/12/28
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-12-241
వయససస:58
లస: ససస స
6434 NDX2592814
పపరర: శరరష బభలబథదన

94-58/614

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గసగరశశటట
ఇసటట ననస:19-12
వయససస:39
లస: పప
94-213/734

94-103/1197

భరస : భగవరన రరడడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరలవ
ఇసటట ననస:19-11-529, SATYA COMFORT,
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:19-12
వయససస:20
లస: పప

94-19/545

6421 NDX3086196
పపరర: లకడక శశవత అటట
ర రర

తసడడ:డ రరమరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:19-11-529, Flat No. 504
వయససస:53
లస: పప
94-30/977

94-8/1068

భరస : ససబభబ రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : తడననథ రరవప దదనవలర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:41
లస: ససస స
94-8/1130

6415 NDX2532026
పపరర: ససబబరరవప నలల
ర రర

తసడడ:డ శవరరమయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అదదరరడడడ కరరమమరర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:56
లస: పప
6422 NDX2630036
పపరర: అదదరరడడడ కరరరమమరర

94-59/930

భరస : జవహరలయల చసదదలల
ఇసటట ననస:19-11-527,4TH WARD
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అదదరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:45
లస: ససస స
6419 NDX3128188
పపరర: శవ గగవసద రరవప మయగణలలరర

6414 NDX2872976
పపరర: అననపపరర చసదదలల

6439 NDX0078121
పపరర: లకడక మణరకకసడ

94-90/309

భరస : మణతనసరరవప మణరకకసడ
ఇసటట ననస:19-13
వయససస:49
లస: ససస స
94-58/438

6442 NDX1617309
పపరర: ససబభబరరవప ఐనసపపడడ

94-58/439

తసడడ:డ బసవయఖ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:19-13-557
వయససస:69
లస: పప
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94-58/729

తసడడ:డ ననగయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:19-13-557
వయససస:53
లస: పప
6446 NDX0489765
పపరర: లకడక నననపననన

94-58/441

94-58/444

94-56/559

94-58/448

94-58/451

94-58/454

94-58/616

తసడడ:డ నరసయఖ వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:76
లస: పప
6467 NDX2623882
పపరర: మమఘన ననకససటట

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకసన
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:24
లస: ససస స

94-58/446

6456 NDX2111250
పపరర: పపరమక కసకణసపరటట

6459 NDX1188275
పపరర: అరరణ కలమయర కకసన

94-58/619

94-58/449

94-58/452

94-58/455

6465 NDX2615789
పపరర: జయ లకడక వటటటకకసడ

94-58/617

6471 NDX1084029
పపరర: లకకక సరమయమ జఖస కకసనన
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:49
లస: ససస స

94-90/311

6454 NDX1811208
పపరర: పడతభ గకరకనన

94-58/447

6457 NDX1928110
పపరర: అరరణన కకమకననన

94-58/450

6460 NDX1928144
పపరర: అభషపక కకమకననన

94-58/453

తసడడ:డ శకనవరస బభబణ కకమకననన
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:33
లస: పప
6463 NDX0951145
పపరర: ససబభబరరవప కకసన

94-58/456

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:53
లస: పప
6466 NDX2616670
పపరర: వజయ కలమయర ననకససటట

94-58/618

తసడడ:డ మహన రరవప ననకససటట
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:50
లస: పప
94-59/934

తసడడ:డ రఘణరరమ రరడడ గణడడబసడనర
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:26
లస: పప
94-90/312

6451 NDX1845918
పపరర: గగపసననద మమమలలజ

భరస : శకనవరస బభబణ కకమకననన
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:58
లస: ససస స

6462 NDX1757949
పపరర: వనసకట రరధ కకషర మమరరస
గకరకనన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గకరకనన
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:47
లస: పప

6468 NDX3048659
పపరర: నరరసదడ రరడడడ గణడడబసడనర

94-58/443

భరస : వనసకట రరధ కకషర మమరరస గకరకనన
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమ రరవప వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమయర ననకససటట
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:21
లస: ససస స
6470 NDX1802355
పపరర: మమనష కకసన

6453 NDX2111235
పపరర: శరరద కసకణసపరటట

6448 NDX2094795
పపరర: బభల వరరచనరర మమమలలగక

తసడడ:డ బభల వర చనరర
ఇసటట ననస:19-13-559
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బభబణ కకమకననన
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:34
లస: పప
6464 NDX2615854
పపరర: ససత రరమ రరవప వటటటకకసడ

94-58/445

భరస : సరసబశవరరవప కసకణసపరటట
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసకణసపరటట
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:31
లస: పప
6461 NDX1928136
పపరర: కరరసక కకమకననన

6450 AP151010195459
పపరర: సరసబశవరరవప నసలల

94-58/440

తసడడ:డ వరరచనరర మమమలలగక
ఇసటట ననస:19-13-559
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససధనకర కసకణసపరటట
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:50
లస: ససస స
6458 NDX2111243
పపరర: ససధనకర కసకణసపరటట

94-58/442

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-13-559
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమయర ననకససటట
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:23
లస: ససస స
6455 JBV3705936
పపరర: కకసనన లకకక సరమయమ జఖస

6447 AP151010195273
పపరర: అరరణకలమయరర నసలల

6445 NDX2240505
పపరర: శరరష మమమలలజ

తసడడ:డ బభల వర చనరర మమమలలజ
ఇసటట ననస:19-13-559
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-13-559
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:19-13-559
వయససస:50
లస: పప
6452 NDX2624864
పపరర: భవన ననకససటట

94-58/730

తసడడ:డ రరమ రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:19-13-557
వయససస:20
లస: పప

భరస : అసకకనడడ పడసరద
ఇసటట ననస:19-13-559
వయససస:50
లస: ససస స
6449 NDX0516310
పపరర: అసకకనడడ పడసరద నననపననన

6444 NDX2898492
పపరర: సరయ దతస కరమననన

6469 NDX2597169
పపరర: జజజ ననశవరర ననకససటట

94-89/709

భరస : వజయ కలమయర ననకససటట
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:47
లస: ససస స
94-90/313

6472 NDX1541979
పపరర: బభలవరరచనరర మమమలలజ

94-90/314

తసడడ:డ వరరచనరర మమమలలజ
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:48
లస: పప
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94-90/1014

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అయననల
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:20
లస: పప
6476 NDX2025717
పపరర: అఖల ససరరఖ దచవర

94-90/317

94-59/156

94-76/655

94-58/459

94-58/462

94-58/465

94-58/468

భరస : సరసబశవరరవప పపసటయఖల
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:54
లస: ససస స

6486 NDX2448140
పపరర: అబణదల రఖబ షపక

6489 NDX1448969
పపరర: ససజజత గణసటటపలర

6492 NDX0529941
పపరర: సతఖకలమయరర కసకణనల�

6495 NDX0516344
పపరర: శకకరసత కసకణనల

94-58/471

6498 NDX0516385
పపరర: అపరపరరవప కసకణనల

94-58/460

6501 NDX0076729
పపరర: సరసబశవరరవప పపసటభఖల
తసడడ:డ మణరహరర రరవప పపసటయఖల
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:59
లస: పప

6481 NDX3091980
పపరర: అనల దచవరరజ గటటట

94-59/935

6484 NDX2646552
పపరర: వనసకట ననగమణణ యయరవ

94-58/621

6487 NDX1449009
పపరర: రమఖ గణసటటపలర

94-58/461

తసడడ:డ వనణణ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:19-14-564
వయససస:26
లస: ససస స
94-58/463

6490 NDX1448985
పపరర: వనణణ గగపరల రరవప గణసటటపలర

94-58/464

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:19-14-564
వయససస:56
లస: పప
94-58/466

6493 NDX1234038
పపరర: అమత జరటట

94-58/467

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:26
లస: పప
94-58/469

6496 NDX0516401
పపరర: శకనవరస కసకణనల

94-58/470

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:36
లస: పప
94-58/472

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:59
లస: పప
94-58/457

94-58/620

తసడడ:డ ససబభబరరవప యయరవర
ఇసటట ననస:19-14-56
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:58
లస: పప
6500 NDX0076299
పపరర: అచచమయసబ పపసటభఖల

94-89/710

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:29
లస: పప
6497 JBV2762102
పపరర: వనసకటటశవరరరవప జరటట

6483 NDX2603033
పపరర: ససరకశ దచవరరజగటటట

6478 NDX2624500
పపరర: ససరకశ దచవరరజగటటట

తసడడ:డ చనయఖ దచవరరజ గటటట
ఇసటట ననస:19-14
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనణణ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:19-14-564
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప జరటట
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:50
లస: ససస స
6494 NDX1233972
పపరర: సరహహఠ జరటట

94-59/157

తసడడ:డ బడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-14-538
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనణణ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:19-14-564
వయససస:30
లస: ససస స
6491 NDX1234079
పపరర: సవరరప రరణణ జరటట

6480 JBV2762714
పపరర: శకనవరస రరవప యసపరరల

94-90/316

తసడడ:డ నగకశవరరరవప దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:19-14
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:19-14
వయససస:23
లస: పప

భరస : దసరగ పడసరద తషనకకపటట
ఇసటట ననస:19-14-135
వయససస:34
లస: ససస స
6488 NDX1449041
పపరర: నలమ గణసటటపలర

94-90/318

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:19-14
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-14
వయససస:23
లస: పప
6485 NDX2467538
పపరర: శరసతపసడయ తషనకకపటట

6477 NDX1845967
పపరర: శకధర బభబణ పలయర

6475 NDX1739392
పపరర: పపజత ఆలలకస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:19-13-561
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-13-561
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ దచవరరజగణటట
ఇసటట ననస:19-14
వయససస:21
లస: పప
6482 NDX2624609
పపరర: ససరకశ దచవరరజగటటట

94-90/1015

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అయననల
ఇసటట ననస:19-13-560
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ భభససర
ఇసటట ననస:19-13-561
వయససస:24
లస: పప
6479 NDX2492213
పపరర: అనల దచవరరజగణటట

6474 NDX2924736
పపరర: పడశరసత అయననల

6499
పపరర: అమత జరటట

94-112/558

తసడడ:డ జరటట వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-14-565
వయససస:25
లస: పప
94-58/458

6502 NDX2144095
పపరర: రమఖ పరతతరర

94-58/473

భరస : కకషప ర పరతతరర
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:33
లస: ససస స
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6503 JBV3705969
పపరర: బడహహకసదడ శకవరణణ పపసటభఖల

94-58/474

భరస : శకధర పపసటభఖల
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:37
లస: ససస స
6506 NDX2144087
పపరర: కకషప ర పరతతరర

94-58/477

94-58/480

94-58/481

94-58/484

94-90/320

తసడడ:డ వనసకట రమణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-14-567
వయససస:24
లస: పప
6521 NDX0457002
పపరర: వనసకట ననరరయణ పపడనడజల

94-58/488

94-59/159

తలర : ససజజత చసదడ
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:25
లస: పప

94-58/482

6516 NDX2197284
పపరర: సరయ అభ రరమ తరరగగపపల

94-58/491

94-58/485

6520 NDX0717033
పపరర: ధనలకడక పసడనడజలల

6528 NDX2057256
పపరర: ససలలచన చసడడ

6531 NDX2639466
పపరర: మమనక చసదడ
తసడడ:డ ససజజత చసదడ
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:22
లస: ససస స

94-58/483

6517 NDX0916882
పపరర: వనసకటరమణ వలల
ర రర

6519 NDX2758878
పపరర: వనసకట రరమరరవప దసటభట

6525 NDX2240711
పపరర: రతస యఖ వనలగ

94-58/731

6514 NDX0912832
పపరర: శరరద వలల
ర రర

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-14-567
వయససస:49
లస: పప

94-58/732

94-58/486

94-58/487

భరస : సతఖననరరయణ పసడనడజల
ఇసటట ననస:19-14-571
వయససస:53
లస: ససస స
94-58/489

6523 NDX2240737
పపరర: ననగ మలలర శవరర వనలగ

94-59/158

భరస : రతస యఖ వనలగ
ఇసటట ననస:19-14-572
వయససస:64
లస: ససస స
94-59/160

6526 NDX2057249
పపరర: ససజజత చసడడ

94-58/490

భరస : శకనవరస రరవప చసడడ
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:49
లస: ససస స
94-58/492

భరస : ననరయఖ చసడడ
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:49
లస: ససస స
94-58/622

6511 NDX2882504
పపరర: జజజ బభబణ బబ బభబ

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:19-14-567
వయససస:23
లస: పప

6522 NDX0438416
పపరర: సతఖననరరయణ పసడనడజల�

94-58/479

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:19-14-567
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:19-14-572
వయససస:69
లస: పప

భరస : బభబణ రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:61
లస: ససస స
6530 NDX2636207
పపరర: భరదనవజ చసదడ

6513 NDX1647421
పపరర: శలప యయరర గడనడ

6508 NDX2166024
పపరర: రతస యఖ పరతతరర

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ బభబ
ఇసటట ననస:19-14-566CHAITANYAPURI
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:19-14-571
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ వనలగ
ఇసటట ననస:19-14-572
వయససస:54
లస: పప
6527 NDX2012656
పపరర: ఝయనస యలవరరర

94-90/319

తసడడ:డ ననగయఖ దసటభట
ఇసటట ననస:19-14-570
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-14-571
వయససస:35
లస: పప
6524 NDX2240687
పపరర: శకనవరస రరవప వనలగ

6510 NDX1626334
పపరర: కకషర మమరరస వససథ కలమయర

94-58/476

తసడడ:డ వనసకయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:50
లస: పప

భరస : తషలససకలమయర నమకగడడ
ఇసటట ననస:19-14-567
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:19-14-567
వయససస:72
లస: ససస స
6518 NDX1716556
పపరర: సరయ ఫణణ శకకరసత వలల
ర రర

94-58/478

తసడడ:డ రతనస కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:19-14-567
వయససస:30
లస: ససస స
6515 NDX0583443
పపరర: ననగకసదడమక పప సరన

6507 NDX0473926
పపరర: శకధర పపసటభఖల

6505 NDX1667957
పపరర: ఝయనస రరణణ మమకల

భరస : పడభభకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపసటభఖల
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:68
లస: పప
6512 NDX0912782
పపరర: వణ సవరరప వలల
ర రర

94-58/475

భరస : రతస యఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:19-14-566
వయససస:34
లస: పప
6509 NDX1668906
పపరర: పడభభకర రరవప మమకల

6504 NDX2166065
పపరర: ననగరరజ పరతతరర

6529 NDX2012649
పపరర: బభబణ రరవప యలవరరర

94-58/493

తసడడ:డ రతస యఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:66
లస: పప
94-58/623

6532 NDX3121027
పపరర: శకనవరస రరవప చసదడ

94-58/733

తసడడ:డ ననరయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:50
లస: పప
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94-58/734

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసడడ
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:25
లస: పప
6536 NDX2448173
పపరర: వనసకటటశవరరర వరద

94-58/495

94-58/497

94-58/500

94-58/503

94-58/506

94-89/858

94-58/511

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ సససహదదడ
ఇసటట ననస:19-14.583
వయససస:62
లస: పప

6546 NDX1149608
పపరర: పడణణత మసడల

6549 NDX2415040
పపరర: యశవసత గణసటటపలర

6552 NDX0065730
పపరర: వజయలకడక యడర పలర

6555 NDX2945921
పపరర: జననరర న రరవప తష0గల

94-90/321

6558 NDX1739525
పపరర: ననగ మహహష కలమయర కకతనస

94-58/504

6561 NDX0969196
పపరర: లల అననపపరర కకతనస
భరస : హనసమసత రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:19-14-583/202
వయససస:56
లస: ససస స

6541 JBV2754703
పపరర: పడమల వడనడణస

94-58/499

6544 JBV2754570
పపరర: శకనవరసరరవప వడనడణస

94-58/502

6547 JBV2754117
పపరర: శకనవరసరరవప మసడల

94-58/505

తసడడ:డ బభడహకణయఖ
ఇసటట ననస:19-14-579
వయససస:55
లస: పప
94-58/507

6550 NDX2053940
పపరర: గగపసచసద గణసటటపలర

94-58/508

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-14-580
వయససస:50
లస: పప
94-58/509

6553 NDX0457010
పపరర: వశశవశవర రరవప యడర పలర

94-58/510

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-14-581
వయససస:77
లస: పప
94-58/736

6556 NDX2952513
పపరర: మసజలత తష0గల

94-58/737

భరస : జననరబ న రరవప తష0గల
ఇసటట ననస:19-14-583
వయససస:64
లస: ససస స
94-90/322

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:19-14-583
వయససస:32
లస: పప
94-90/359

94-58/496

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:19-14-578
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తష0గల
ఇసటట ననస:19-14-583
వయససస:70
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:19-14-583
వయససస:42
లస: ససస స
6560 NDX1525312
పపరర: కలమయర బభబణ సససహదదడ

94-58/501

భరస : వశశవశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-14-581
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-14-582
వయససస:22
లస: ససస స
6557 NDX1739509
పపరర: మయధవ లత భవనస

6543 NDX0850230
పపరర: ననగకశవర రరవప వరయలపలర

6538 NDX1253368
పపరర: భభనసమత రరడడడ

భరస : శకనవరసరరవప వరదనడణస
ఇసటట ననస:19-14-578
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసచసద గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-14-580
వయససస:23
లస: పప

భరస : హనమ రరడడడ దదసడచటట
ఇసటట ననస:19-14-580
వయససస:30
లస: ససస స
6554 NDX2208767
పపరర: హరరక రరడడడ

94-58/498

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-14-579
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగపసచసద
ఇసటట ననస:19-14-580
వయససస:45
లస: ససస స
6551 NDX3099157
పపరర: ననగ లకడక దదసడచటట

6540 NDX2208676
పపరర: రమయదచవ వరయలపలర

94-58/494

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:19-14-577
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-14-578
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-14-579
వయససస:52
లస: ససస స
6548 JBV2753549
పపరర: పదనకవత గణసటటపలర

94-89/857

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-14-578
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-14-578
వయససస:75
లస: ససస స
6545 JBV2754125
పపరర: పదనకవత మసడల

6537 NDX3147816
పపరర: గరతనసజల అవపతష

6535 NDX2448181
పపరర: కకమల వరద

భరస : వనసకటటశవరరర వరద
ఇసటట ననస:19-14-575
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:19-14-576
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:19-14-577
వయససస:52
లస: పప
6542 NDX0844779
పపరర: దసరగ మక వరయలపలర

94-58/735

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:19-14-573
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప లలట వరద
ఇసటట ననస:19-14-575
వయససస:35
లస: పప
6539 NDX1253350
పపరర: వనసకట రరడడడ రరడడడ

6534 NDX2969905
పపరర: మమనక చసదడ

6559 NDX1739483
పపరర: అసజ రరడడడ భవనస

94-90/323

తసడడ:డ రరమ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:19-14-583
వయససస:52
లస: పప
94-58/512

6562 NDX1048156
పపరర: హనసమసత రరవప కకతనస

94-58/513

తసడడ:డ మలర యఖ కకతనస
ఇసటట ననస:19-14-583/202
వయససస:67
లస: పప
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6563 NDX1529926
పపరర: ఝయనస రరణణ నమకగడడ

94-58/514

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-14-583/401
వయససస:66
లస: ససస స
6566 NDX2469229
పపరర: వటటటకలటట తచజశవన

6564 NDX1647447
పపరర: తషలసస కలమయర నమకగడడ

94-58/515

తసడడ:డ ససబబరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:19-14-583/401
వయససస:43
లస: పప
94-90/324

6567 NDX2469211
పపరర: వటటటకలటట లలయ శల పరణణ

6565 NDX1449025
పపరర: ససబభబరరవప నమకగడడ

94-58/516

తసడడ:డ గగపరలరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:19-14-583/401
వయససస:67
లస: పప
94-90/325

6568 NDX2268530
పపరర: గక యసజన మపరరరస

94-90/326

భరస : వటటటకలటట లలయ శల పరణణ
ఇసటట ననస:19-14-583 F-402, MAHI RESID
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వటటటకలటట రఘణ
ఇసటట ననస:19-14-583 F-402, MAHI RESID
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ మపరరరస
ఇసటట ననస:19-14-583, MAHI RESIDENCY
వయససస:21
లస: ససస స

6569 NDX2268555
పపరర: మహన కకషర మపరరరస

6570 NDX2412088
పపరర: జలయకక షపక

6571 NDX0287649
పపరర: రరజశశఖరరకడడడ మమటట ట

94-90/327

తసడడ:డ శశషయఖ మపరరరస
ఇసటట ననస:19-14-583, MAHI RESIDENCY
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-14-1063
వయససస:30
లస: పప

6572 NDX3062783
పపరర: రవచసదడ తషరర పరటట

6573 JBV2754133
పపరర: మణణ దగణగమలర

94-89/859

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:19-15-534 FLAT NO 5A
వయససస:26
లస: పప

భరస : హరర గగపరలస దగణగమలర
ఇసటట ననస:19-15-584
వయససస:62
లస: ససస స

6575 NDX0077958
పపరర: లయవణఖ� ననమయన�

6576 NDX0844746
పపరర: లయవణఖ ననమయన

94-90/328

భరస : దసరరగ పడసరద�
ఇసటట ననస:19-15-584
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బమనన ననమయన
ఇసటట ననస:19-15-585
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-15-586
వయససస:37
లస: పప
6584 NDX3212164
పపరర: వమల ఆళరగడడ

94-59/936

తసడడ:డ ససరకష కలమయర ఆవపల
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:21
లస: ససస స

94-58/519

6585 NDX2992345
పపరర: ససరఖ పడకరశ తతట

94-58/741

6588 NDX2393718
పపరర: వజయ లకడక ఆవపల

94-58/522

6591 NDX1665423
పపరర: లకడక ససజజత కలపపస
భరస : వనసకట రరఘవనసదడ రరవప కలపపస
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:37
లస: ససస స

6577 JBV2754232
పపరర: మయనకరఖసబ ననమయన

94-58/520

6580 NDX1928151
పపరర: రరమ పడసరద కసచదరర

94-58/523

తసడడ:డ ససబభబ రరవప కసచదరర
ఇసటట ననస:19-15-586
వయససస:36
లస: పప
94-58/738

6583 NDX3092905
పపరర: శరరష ఆళరగడడ

94-58/739

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:19-15-586
వయససస:22
లస: ససస స
94-57/850

6586 NDX2978906
పపరర: ననగకశవరరవప అవపల

94-58/740

తసడడ:డ శరసబయఖ అవపల
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:70
లస: పప
94-84/21

భరస : ననగకశవర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:63
లస: ససస స
94-90/329

94-58/518

భరస : బమనన ననమయన
ఇసటట ననస:19-15-585
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభణషణస తతట
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమయనసజయఖ తతట
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:54
లస: పప
6590 NDX2175058
పపరర: వనత ఆవపల

6582 NDX3090891
పపరర: శరరష ఆళరగడడ

6574 JBV2754141
పపరర: హరర గగపరలస దగణగమలర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-15-584
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:19-15-586
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:19-15-586
వయససస:46
లస: ససస స
6587 NDX2992279
పపరర: ననగభణషణస తతట

94-58/517

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-15-585
వయససస:77
లస: పప
94-58/524

94-59/161

తసడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-15
వయససస:34
లస: పప

భరస : వ యస దసరరగపడసరద
ఇసటట ననస:19-15-585
వయససస:37
లస: ససస స

94-58/521 6579 AP151010195299
6578 JBV2754224
పపరర: వ వ యస దసరగ పడసరద ననమయన
పపరర: బమనన ననమయన

6581 NDX1253376
పపరర: రరజశశఖర తరరమలశశటట

94-213/26

6589 NDX2978864
పపరర: వజయ లకడక అవపల

94-89/860

భరస : ననగకశవరరవప అవపల
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:62
లస: ససస స
94-90/330

94-90/331
6592 NDX1665399
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ రరవప కలపపస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలపపస
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:47
లస: పప
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6593 NDX2395069
పపరర: ననగకశవర రరవప ఆవపల

94-90/332

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:19-15-589
వయససస:71
లస: పప
6596 NDX0208157
పపరర: రరజగగపరల రరవప తనళళళరర

94-58/526

94-58/527

94-58/530

94-59/939

94-59/938

భరస : కకటట ససరఖ పడకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-15-594 f no 4b
వయససస:53
లస: ససస స
6611 NDX3048865
పపరర: అనససరఖమక చగరమ రరడడ

94-89/862

94-58/747

6606 NDX2772887
పపరర: వనసకట చదవతనఖ ఏలలరర

94-58/750

94-58/742

6601 NDX0465401
పపరర: వనసకట రమణ బభబణ మణవవ

6604 NDX3280526
పపరర: బభలససబడహకణఖస మదసగ

6607 NDX2872711
పపరర: కకటట ససరఖ పడకరశ రరడడడ గణజరల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:19-15-594 FLAT NO 5B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-15-594 f no 4b
వయససస:60
లస: పప

6609 NDX2911667
పపరర: శక లకడక గణజరల

6610 NDX2996544
పపరర: అచచమక ఇసడసరర

94-58/744

6612 NDX3065588
పపరర: అనససరఖమక కకటర

6615 NDX3072055
పపరర: ��������� ��� ������

6618 NDX3065349
పపరర: సరవత వనమణల

6621 NDX3053337
పపరర: అనససయమక కకటర
భరస : లకక రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:76
లస: ససస స

94-58/529

94-58/532

94-59/937

94-58/743

భరస : నగరరరడడడ ఇసడసరర
ఇసటట ననస:19-15-594, F NO 4B
వయససస:65
లస: ససస స
94-58/745

6613 NDX2976041
పపరర: ససబబరరవప కసచరర

94-58/746

తసడడ:డ రమయరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:64
లస: పప
94-58/748

94-58/751

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమణల
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:26
లస: ససస స
94-59/940

94-58/625

తసడడ:డ రరమసరవమ మదసగ
ఇసటట ననస:19-15-593
వయససస:64
లస: పప

Deleted

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప వనమణల
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:50
లస: ససస స

94-58/531

తసడడ:డ ������������ ������
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వనమణల
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:50
లస: ససస స
6620 NDX3071206
పపరర: లలయవత వనమణల

6603 NDX3280534
పపరర: వజయలకడక మదసగ

6598 NDX2645828
పపరర: శశకలజ శరఖమమరర

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద
ఇసటట ననస:19-15-592
వయససస:42
లస: పప

భరస : లకక రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర వనమణల
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:56
లస: పప
6617 NDX3009016
పపరర: లలయవత వనమణల

94-58/528

భరస : కకటట ససరఖ పడకరశ రరడడడ గణజరల
ఇసటట ననస:19-15-594,FLAT 413
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకసడరరడడడ
ఇసటట ననస:19-15-594 , fno 4b
వయససస:71
లస: ససస స
6614 NDX3008893
పపరర: శకనవరస రరవప వనమణల

6600 NDX1188259
పపరర: పకదదవ కకషర చననస

94-90/333

భరస : రవకరసత
ఇసటట ననస:19-15-591
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బభలససబడహకణఖస మదసగ
ఇసటట ననస:19-15-593
వయససస:60
లస: ససస స

భసధసవప: శక లకడక గరజల
ఇసటట ననస:19-15-594 flat 4b
వయససస:60
లస: పప
6608 NDX2872612
పపరర: శక లకడక గణజరల

94-58/624

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:19-15-592
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:19-15-592
వయససస:53
లస: పప
6605 NDX2898377
పపరర: కకటట ససరఖ పడకరశ రరడడడ గరజల

6597 NDX2647238
పపరర: రవకరసత శరఖమమరర

6595 NDX2404267
పపరర: శవరరమకకషరర
రరడడ వణణకలరర

తసడడ:డ వరర రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:19-15-590
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-15-591
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-15-592
వయససస:51
లస: ససస స
6602 JBV2754885
పపరర: సరసబశవరరవప చననస

94-89/861

భరస : శవ రరమ కకషరరరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:19-15-590
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:19-15-591
వయససస:81
లస: పప
6599 JBV2754877
పపరర: ససపపరర పడససన చననస

6594 NDX3117447
పపరర: గగవరరనమక వణణకలరర

6616 NDX2973147
పపరర: పదదకన కసచరర

94-58/749

భరస : ససబబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:55
లస: ససస స
6619 NDX2682813
పపరర: కకటర అదదమక

94-59/780

భరస : లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:50
లస: ససస స
94-89/863

6622 NDX3066982
పపరర: కరబ రరడడడ కకటర

94-89/864

తసడడ:డ లసగ రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:29
లస: పప
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6623 NDX1811075
పపరర: యయమన కకటటశవరర తరరగగపపల

94-58/533

6624 NDX2621613
పపరర: రరఘవ రరడడడ మణననసగర

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:19-15-596
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:19-15-596
వయససస:51
లస: పప

6626 NDX3160975
పపరర: వనసకటటశవర రరవప దదపపలపపడడ

6627 NDX2739050
పపరర: కకరస ర భవన చరక

94-58/752

భసధసవప: అరరణకలమరర
ఇసటట ననస:19-15-596
వయససస:57
లస: పప
6629 NDX2782464
పపరర: అభలయయ వనసకటటష పపదద

94-58/626

94-58/627

భరస : రరఘవ రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:19-15-596
వయససస:44
లస: ససస స
94-58/753

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చరక
ఇసటట ననస:19-15-596
వయససస:22
లస: ససస స

6628 NDX2612141
పపరర: సరకకథ రరడడడ మణననసగర

94-59/781

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:19-15-596
వయససస:20
లస: పప
94-58/534

6631 NDX0709857
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
తరరగగపపల
తసడడ:డ అసకమక రరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:19-15-596/102
వయససస:50
లస: పప

94-58/535

6634 NDX0489872
పపరర: అరరణకలమయరర దదపపలపపడడ

94-58/538

భరస : రరధ కకషర రరడడడ బభపరటట యయరరగణటట
ఇసటట ననస:19-15-596/304
వయససస:57
లస: ససస స

94-58/537
6633 NDX2415065
పపరర: రరధ కకషర రరడడడ బభపరటట
యయరరగణటట
తసడడ:డ అసజ రరడడ బభపరటట యయరరగణటట
ఇసటట ననస:19-15-596/304
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప దదపపలపపదద
ఇసటట ననస:19-15-596/502
వయససస:27
లస: ససస స

6635 NDX0514455
పపరర: వనసకటటశవర రరవప దదపపలపపడడ

6636 NDX2812451
పపరర: వససత లకడక ఉయమఖరర

6637 NDX2771822
పపరర: ససరఖననరరయణ మలర పపదదద

94-59/941

తసడడ:డ రమమష పపదద
ఇసటట ననస:19-15-596
వయససస:25
లస: పప
6632 NDX2415081
పపరర: పదక బభపరటట యయరరగణటట

భరస : వ సరసబశవ రరవప తరరగగపపల
ఇసటట ననస:19-15-596/102
వయససస:51
లస: ససస స
94-58/536

94-58/539

తసడడ:డ ససబభబరరవప దదపపలపపదద
ఇసటట ననస:19-15-596/502
వయససస:57
లస: పప
6638 NDX2733087
పపరర: వరణణ పడసనన తదళళ

6630 NDX0109108
పపరర: శశభభరరణణ తరరగగపపల

6625 NDX2612166
పపరర: ననగవనణణ మణననసగర

94-58/755

94-137/679

భరస : వర రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:19-15-596 FLAT NO 201
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ మలర పపదద
ఇసటట ననస:19-15-596 FLAT NUMBER 402
వయససస:56
లస: పప

6639 NDX2733178
పపరర: శవ పడసరద రరవప తదళళ

6640 NDX2864197
పపరర: అసకమక రరవప తరరగగపపల

94-58/754

భరస : శవ పడసరద రరవప తదళళ
ఇసటట ననస:19-15-596 F NO 204. Supriya E
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప తదళళ
ఇసటట ననస:19-15-596 F No 204,Supriya E
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరవమ తరరగగపపల
ఇసటట ననస:19-15-596, F NO102
వయససస:93
లస: పప

6641 NDX1027028
పపరర: అనసషర రరడడడ మమటట ట

6642 NDX1560060
పపరర: రరమ కకషర రరడడడ మమటట ట

6643 NDX1571349
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మమటట ట

94-59/162

భరస : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-16
వయససస:36
లస: ససస స
6644 NDX1199355
పపరర: సరవతడ మసడలననన
తసడడ:డ శవ బడహకస
ఇసటట ననస:19-16/1
వయససస:32
లస: ససస స
6647 NDX1262385
పపరర: వజయ మసడలననన

భరస : లకడక ననరరయణ వడదడసపపడడ
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:48
లస: ససస స

6645 NDX1199363
పపరర: శరకవరణణ మసడలననన

94-59/166

6648 NDX1262690
పపరర: లకకణ రరవప మసడలననన

94-59/164

6651 NDX2012508
పపరర: పదనకవత కరపప
భరస : సరసబశవ రరవప కరపప
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:49
లస: ససస స

94-90/335

6646 NDX1199371
పపరర: సరమయమ జఖస మసడలననన

94-59/165

తసడడ:డ శవ బడహమమ
ఇసటట ననస:19-16/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-59/167

తసడడ:డ శవబడహకస
ఇసటట ననస:19-16/1
వయససస:36
లస: పప
94-58/540

94-58/757

తలర : కకటటశవరర
ఇసటట ననస:19-16
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:19-16/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవబడహకస
ఇసటట ననస:19-16/1
వయససస:55
లస: ససస స
6650 NDX2012581
పపరర: వనసకట రమణమక వడదడసపపడడ

94-90/334

తసడడ:డ అపసప రరడడ
ఇసటట ననస:19-16
వయససస:35
లస: పప
94-59/163

94-58/756

6649 NDX1262682
పపరర: శవబడహస మసడలననన

94-59/168

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:19-16/1
వయససస:62
లస: పప
94-58/541

6652 NDX2012516
పపరర: కసస
స రర పరటటబసడర

94-58/542

భరస : చనన రరడడయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:70
లస: ససస స
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94-58/543 6654 NDX1430610
6653 NDX1449017
పపరర: మధసససధన రరవప కసదదమళళ
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:45
లస: పప
6656 NDX2660561
పపరర: శరణస శకనవరస రరవప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:48
లస: పప
94-58/628

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:51
లస: పప
6659 NDX2268605
పపరర: లకడక కకట

6657 NDX2661155
పపరర: శరణస మహ లకడక

94-90/336

6660 NDX2847481
పపరర: నరకద బతస న

94-58/629

6663 NDX2268597
పపరర: దదవఖ ననగ కరకసత కరపప

94-58/545

6658 NDX2747731
పపరర: అసజల కసదదమళర

94-58/758

భరస : మధసససదన రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:39
లస: ససస స
94-90/1016

తసడడ:డ మయధవ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:21
లస: ససస స
94-90/340

6655 NDX2012490
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరపప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కరపప
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:19-16-598
వయససస:39
లస: ససస స
6662 NDX2268563
పపరర: తచజససవ కకట

94-58/544

6661 NDX2771111
పపరర: బతస న మననహర

94-58/759

తసడడ:డ బతస న మయధవ రరవప
ఇసటట ననస:19-16-598 FLAT NO 104
వయససస:19
లస: పప
94-90/341

6664 NDX2268613
పపరర: నరకద బతస న

94-90/342

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:19-16-598, ABHIGNA CLASSIC
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరపప
ఇసటట ననస:19-16-598, ABHIGNA CLASSIC
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మయధవ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:19-16-598, ABHINAYA CLASSI
వయససస:22
లస: ససస స

6665 NDX2655660
పపరర: శకనవరస రరవప శరణస

6666 NDX2655108
పపరర: మహలకడక శరణస

6667 NDX2654978
పపరర: హరర వరబ న గణపస శరణస

94-58/630

భసధసవప: మహలకడక శరణస
ఇసటట ననస:19-16-598, Flat-7
వయససస:50
లస: పప
6668 JBV1350123
పపరర: సవపనచచదరర రరవపరటట

భరస : శకనవరస రరవప శరణస
ఇసటట ననస:19-16-598, flat-7
వయససస:45
లస: ససస స
94-58/546

తసడడ:డ చచధరర
ఇసటట ననస:19-16-599
వయససస:35
లస: ససస స
6671 NDX2165646
పపరర: పడమల రరణణ పపదదట

94-57/578

94-58/551

భరస : వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-16-602
వయససస:73
లస: ససస స

6672 NDX2165943
పపరర: శశరర కలమయర ననగగతష

6675 NDX0235093
పపరర: పరపరరజ కకషర జజఖత�

94-58/554

6678 AP151010195056
పపరర: ససమసతకలమయర పరపరరజ

94-58/549

6681 NDX0457044
పపరర: బభబణ చసద యరకమననన
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-16-602
వయససస:37
లస: పప

94-58/548

6673 NDX1104470
పపరర: ననగకసదడమక కరవపరర

94-58/550

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-16-600/201
వయససస:40
లస: ససస స
94-58/552

6676 AP151010195370
పపరర: ససబబలకడక పరపరరజ

94-58/553

భరస : ససమసతకలమయర
ఇసటట ననస:19-16-601
వయససస:58
లస: ససస స
94-58/555

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ�
ఇసటట ననస:19-16-601
వయససస:65
లస: పప
94-58/557

6670 JBV1350081
పపరర: చచదరర రరవపరటట
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-16-599
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససజయ�
ఇసటట ననస:19-16-601
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:19-16-601
వయససస:38
లస: పప
6680 NDX0391854
పపరర: తరరపతమక యరకమననన

94-58/547

తసడడ:డ లలరడ యయఖ ననగగతష
ఇసటట ననస:19-16-600/102
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:19-16-600/201
వయససస:26
లస: పప
6677 NDX0207688
పపరర: ససజయ కరకటట

6669 JBV1350115
పపరర: కకటటశవరర రరవపరటట

94-58/632

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శరణస
ఇసటట ననస:19-16-598, flat-7,
వయససస:24
లస: పప

భరస : చచధరర
ఇసటట ననస:19-16-599
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శశరర కలమయర ననగగతష
ఇసటట ననస:19-16-600
వయససస:49
లస: ససస స
6674 NDX1114958
పపరర: శకనవరసరరవప కరవపరర

94-58/631

6679 NDX0391805
పపరర: జయలకడక యరకమననన

94-58/556

భరస : బభబణ చసద
ఇసటట ననస:19-16-602
వయససస:40
లస: ససస స
94-58/558

6682 JBV1802636
పపరర: గకరర వరససరరడడడ � �

94-58/559

భరస : పడసనన భదడ పడభణ � �
ఇసటట ననస:19-16-603
వయససస:55
లస: ససస స
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6683 JBV1802644
పపరర: పడసననభదపడభణ� వరససరరడడడ�

94-58/560

తసడడ:డ పసచచయఖచచదరర�
ఇసటట ననస:19-16-603
వయససస:65
లస: పప
6686 NDX2743953
పపరర: శకలసతల ధసళళపరళళ

94-58/762

94-58/763

94-90/337

94-58/565

94-58/568

6701 NDX1666710
పపరర: రరప చలర ర

94-90/339

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:19-16-609
వయససస:27
లస: ససస స
94-58/573

94-90/338

6696 JBV2753895
పపరర: శవశసకరరరవప చలర ర

94-58/566

94-58/576

94-58/569

6702 NDX0772970
పపరర: పడణవ పచచల

94-58/571

6708 AP151010195988
పపరర: ననగమలలర శవరర బబ దసదలలరర

6711 AP151010195987
పపరర: సతఖననరయణ బబ దసదలలరర
తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-16-613
వయససస:62
లస: పప

94-58/564

6694 NDX2268399
పపరర: రరధదక జమణకల

94-90/343

6697 NDX2057173
పపరర: రరధ కకమకరరజ

94-58/567

6700 NDX2057165
పపరర: కరమమశవర రరవప కకమకరరజ

94-58/570

తసడడ:డ శవనసవర రరవప కకమకరరజ
ఇసటట ననస:19-16-609
వయససస:66
లస: పప
6703 NDX1628801
పపరర: మకదసల పచచల

94-58/572

తసడడ:డ అపరప రరవప పచచల
ఇసటట ననస:19-16-610
వయససస:35
లస: ససస స
94-58/574

6706 NDX0773259
పపరర: అపరపరరవప పచచల�

94-58/575

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� పచచల
ఇసటట ననస:19-16-610
వయససస:65
లస: పప
94-58/577

భరస : సతఖననరయణ
ఇసటట ననస:19-16-613
వయససస:58
లస: ససస స
94-58/579

6691 NDX2448157
పపరర: జయసత యలర సటట

భరస : కరమమశవర రరవప కకమకరరజ
ఇసటట ననస:19-16-609
వయససస:58
లస: ససస స

6699 NDX1253384
పపరర: శవ రరమ కకషర సరయ
కకమకరరజ
తసడడ:డ కరమమశవర రరవప కకమకరరజ
ఇసటట ననస:19-16-609
వయససస:40
లస: పప

6705 NDX2146752
పపరర: రరజఖ లకకమక పతచల

94-58/562

భరస : శకనవరస రరవప జమణకల
ఇసటట ననస:19-16-606, CHINTANYA PURI 1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ పతచల
ఇసటట ననస:19-16-610
వయససస:95
లస: ససస స

భరస : రమనకలమయర�
ఇసటట ననస:19-16-613
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:19-16-613
వయససస:55
లస: పప

6693 NDX2268498
పపరర: శశషయఖ జమణకల

6688 JBV2755049
పపరర: శకహరర కసతచటట

తసడడ:డ ససదరరనస యలర సటట
ఇసటట ననస:19-16-605
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప పచచల
ఇసటట ననస:19-16-610
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అపరప రరవప పచచల
ఇసటట ననస:19-16-610
వయససస:53
లస: ససస స

6710 AP151010195989
పపరర: రమణ కలమయర నమకగడడ

94-58/563

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-16-608
వయససస:58
లస: పప

6698 NDX1253392
పపరర: కకషర చదవతనఖ కకమకరరజ
కకమకరరజ
తసడడ:డ కరమమశవర రరవప కకమకరరజ
ఇసటట ననస:19-16-609
వయససస:36
లస: పప

6707 AP151010195990
పపరర: కళళఖణణకలమయరర నమకగడడ �

6690 NDX2448165
పపరర: సరగజ యలర సటట

94-58/761

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:19-16-604
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరటట రరవప జమణకల
ఇసటట ననస:19-16-606
వయససస:78
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:19-16-608
వయససస:54
లస: ససస స

6704 JBV3003548
పపరర: రజన పచచల

94-58/561

భరస : ససదరరనస యలర సటట
ఇసటట ననస:19-16-605
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ జమణకల
ఇసటట ననస:19-16-606
వయససస:43
లస: పప
6695 JBV2753887
పపరర: లలత� చలర ర�

6687 JBV2755064
పపరర: రరధ కసతచటట

6685 NDX3004793
పపరర: శవ కలమయర గణసటటపలర

భరస : అపరప రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-16-603
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:19-16-604
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర కసతచటట
ఇసటట ననస:19-16-604
వయససస:29
లస: పప
6692 NDX2268852
పపరర: శకనవరస జమణకల

94-58/760

తసడడ:డ శరసబయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:19-16-603
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ధసళళపరళళ
ఇసటట ననస:19-16-603
వయససస:43
లస: ససస స
6689 NDX2749513
పపరర: రరసపవన కసతచటట

6684 NDX3004835
పపరర: అపరప రరవప గణసటటపలర

6709 NDX2094852
పపరర: సరయ మధసర నమకగడడ

94-58/578

తసడడ:డ రమణ కలమయర నమకగడడ
ఇసటట ననస:19-16-613
వయససస:26
లస: పప
94-58/580

6712 JBV2755031
పపరర: రతనజజఖతకలమయరర పపరరకల

94-58/581

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:19-17
వయససస:28
లస: ససస స
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94-59/169

భరస : వనసకట రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:19-17
వయససస:31
లస: ససస స
6716 NDX1700088
పపరర: నరరస రరడడడ వననన

94-59/172

94-58/583

94-58/586

94-59/175

95-1/61

94-59/178

94-59/180

భరస : పడసరద చససడడ
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:42
లస: ససస స

6726 NDX2468122
పపరర: కకమల దచవ కలసడసరర

6729 NDX0791384
పపరర: రరణణ బణరకమణకలస

6732 JBV2764843
పపరర: మయధవరరడడడ

6735 NDX0233478
పపరర: రరజఖ లకడక యయసడస
ర రర

94-59/183

6738 NDX1026947
పపరర: శకలసతల లగడపరటట

94-60/109

6741 NDX0236174
పపరర: సరగజ పపరసశశటట
భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:19-22
వయససస:48
లస: ససస స

6721 NDX0465542
పపరర: ససబభబరరవప నసజరలర

94-58/585

6724 NDX1498444
పపరర: కకకషరవనణణ రరపరర

94-59/174

6727 NDX2468114
పపరర: ససదద రరడడడ కలసడసరర

94-60/110

తసడడ:డ కకటటరరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:35
లస: పప
94-59/176

6730 NDX0522037
పపరర: ససరకసదడ కలమయర బణరకమణకలస

94-59/177

తసడడ:డ ననగరరరడడడ బణరకమణకలస
ఇసటట ననస:19-19
వయససస:28
లస: పప
94-59/179

6733 NDX2429397
పపరర: మహనవనసకట సరయ దదననష
కలమయర నసజలయర
తసడడ:డ ససబబ రరవప నసజలయర
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:23
లస: ససస స

94-48/909

94-59/181

6736 NDX1028018
పపరర: వననద రరణణ చలర పలర

94-59/182

భరస : యయడడకకసడలల
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:53
లస: ససస స
94-59/184

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:73
లస: ససస స
94-59/942

94-58/582

భరస : వనసకటటసవరరరరవ రరపరర
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మయధవ రరడడ ఈదన
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:56
లస: ససస స
6740 NDX2898328
పపరర: ససధ రరణణ చససడడ

94-59/173

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:19-20
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరసబభబణ
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:45
లస: ససస స
6737 NDX1399436
పపరర: నరజ ఈదన

6723 NDX1960211
పపరర: ఓసకరర పరవన రరమననన

6718 NDX0234849
పపరర: శకదచవ నసజరళర

తసడడ:డ ససబభబరరయణడడ
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:49
లస: పప

భరస : తరరమల రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:19-19
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మయధవరరడడడ
ఇసటట ననస:19-20
వయససస:30
లస: ససస స
6734 NDX0533117
పపరర: శశకలజ దచవరకకసడ

94-58/584

భరస : ససదబ రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ రరగణల
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:36
లస: పప
6731 JBV2764868
పపరర: కలయఖణణ ఈద

6720 NDX0465534
పపరర: చదవతనఖ కలమయర నసజరసడర

94-59/171

భరస : ససబభబ రరవప నసజరళర
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద చచదరర రరమననన
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప రరపరర
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:45
లస: పప
6728 SQX1982040
పపరర: ననగకశవర రరవప రరగణల

94-59/782

తసడడ:డ వరద రరజలల
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరయణడడ
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:49
లస: పప
6725 NDX1498477
పపరర: వనసకటటసవర రరవప రరపరర

6717 NDX2635316
పపరర: అఖల చదలకరన

6715 NDX1027135
పపరర: కకటటశవరర రరడడడ మమటట ట

భరస : అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-17
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ బభబణ చదలకరన
ఇసటట ననస:19-17
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరదరరజలల
ఇసటట ననస:19-18
వయససస:63
లస: ససస స
6722 NDX0211466
పపరర: వరద రరజలల నసజరసడర

94-59/170

భరస : నరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-17
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భమపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:19-17
వయససస:57
లస: పప
6719 NDX0234815
పపరర: సతఖవత నసజరసడర

6714 NDX1700096
పపరర: సరమయమ జఖస వననన

6739 NDX1470640
పపరర: సతఖ నఘ మణకరసమల

94-59/185

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ మణకరసమల
ఇసటట ననస:19-21
వయససస:27
లస: పప
94-59/186

6742 NDX0533174
పపరర: వనసకట రమణమక పసరసశశటట

94-59/187

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:19-22
వయససస:78
లస: ససస స
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6743 JBV2763944
పపరర: వనసకటరమణ పపరసశశటట

94-59/188

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:19-22
వయససస:27
లస: పప
6746 NDX0956672
పపరర: మయనస వనసపరటట

94-57/579

94-59/192

94-57/583

94-59/193

94-57/588

94-59/194

94-57/592

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:26
లస: పప

6756 JBV3706066
పపరర: ససనత వనసపరటట

6759 JBV3706090
పపరర: మలలర శవరర వనసపరటట

6762 NDX0417774
పపరర: వజయ కరకక

6765 NDX0406363
పపరర: ససగణణ కరకక

94-59/198

6768 NDX0533232
పపరర: శవ పరరవత శరఖమల

94-57/586

6771 NDX0522128
పపరర: శరఖమల కకటటరరడడ
తసడడ:డ మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:76
లస: పప

6751 AP151010195268
పపరర: తరరపతమక ఎసపరటట

94-57/582

6754 AP151010195197
పపరర: కకసడయఖ ఎసపరటట

94-57/585

6757 NDX0455931
పపరర: క�ంసడలరరవప వనసపరటట

94-57/587

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:19-25/1
వయససస:36
లస: పప
94-57/589

6760 JBV3706082
పపరర: చనకకసడయఖ వనసపరటట

94-57/590

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:19-25/2
వయససస:56
లస: పప
94-59/195

6763 JBV3706165
పపరర: వజయ మదదలయయర

94-57/591

భరస : రరమణ
ఇసటట ననస:19-27
వయససస:36
లస: ససస స
94-59/196

6766 NDX0420612
పపరర: ఛనయయదచవ కరకక

94-59/197

భరస : రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:19-27
వయససస:43
లస: ససస స
94-59/199

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:44
లస: ససస స
94-59/201

94-59/191

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:19-25
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:19-27
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకట రరజ
ఇసటట ననస:19-27
వయససస:76
లస: పప
6770 NDX1554824
పపరర: జయకకషర రరడడడ శరఖమల

94-57/584

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:19-26
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనణణగగపరల
ఇసటట ననస:19-27
వయససస:34
లస: పప
6767 NDX1495374
పపరర: వనసకట కకషర పసలర

6753 NDX0438788
పపరర: పపదలకకయఖ వనసపరటట

6748 JBV2763902
పపరర: శశకలజ మణకరసమల

భరస : కకసడయఖ ఎసపరటట
ఇసటట ననస:19-25
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-25/2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:19-26
వయససస:43
లస: ససస స
6764 NDX0473660
పపరర: లకడక మదదలయయర

94-57/581

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:19-25/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-25/2
వయససస:29
లస: ససస స
6761 NDX0420596
పపరర: డడ.యల.యస ససకనఖ

6750 JBV3706058
పపరర: కకసడమక వనసపరటట

94-59/190

భరస : రవసదడబభబణ
ఇసటట ననస:19-24
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదమయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-25
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కరసయఖ
ఇసటట ననస:19-25
వయససస:43
లస: పప
6758 NDX0956649
పపరర: ససనత వనసపరటట

94-57/580

భరస : పపదలకకయఖ
ఇసటట ననస:19-25
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర
ఇసటట ననస:19-25
వయససస:31
లస: పప
6755 JBV2762326
పపరర: దచవసహయస తలయపటట

6747 NDX0956581
పపరర: ధనలకడక వనసపరటట

6745 NDX1498311
పపరర: షపక మసససన

తసడడ:డ ఆజజద షపక మమలయనన అబణదల కలస
ఇసటట ననస:19-23
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనన లకకయఖ
ఇసటట ననస:19-24
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:19-24
వయససస:43
లస: పప
6752 NDX0790626
పపరర: మననహర యసపరటట

94-59/189

భరస : మసససన షపక
ఇసటట ననస:19-23
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద లకకయఖ
ఇసటట ననస:19--24
వయససస:27
లస: ససస స
6749 JBV2763894
పపరర: రవసదడబభబణ మణకరసమల

6744 NDX1498386
పపరర: షబనన సయఖద

6769 NDX1607912
పపరర: జవన కకషర రరడడడ శరఖమల

94-59/200

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:26
లస: పప
94-59/202

6772 NDX2869378
పపరర: వనసకటటశవరరరవప ససరపననన

94-59/960

తసడడ:డ వలర యఖ ససరపననన
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:72
లస: పప
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6773 NDX2869188
పపరర: కమల కలమయరర ససరపననన

94-59/961

భరస : వనకటటశవరగ ససరపననన
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:58
లస: ససస స
6776 NDX2869196
పపరర: ఉమ శరసత ససరపననన

94-59/964

94-60/111

94-57/594

94-59/204

94-57/596

94-59/207

94-59/210

భరస : కకశశర బభబణ
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:30
లస: ససస స

6786 JBV2764322
పపరర: ననగరరరరన చచధరర మదమసచ

6789 NDX0210146
పపరర: కలటటసబరరవప చలయర

6792 NDX0237057
పపరర: బభలయజ కకలసరన

6795 NDX0389312
పపరర: నళన� వసకరయల�

94-57/600

6798 AP151010195278
పపరర: శవయఖ వసకరయల�

6801 NDX0420653
పపరర: రరధదక కకరకపరటట
భరస : మహహశవర రరవప
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:30
లస: ససస స

6781 JBV2753689
పపరర: అనల గణసడవరపప

94-57/593

6784 JBV2763738
పపరర: లకకకరమఖ మదమసచ

94-59/203

94-59/205

94-59/206
6787 NDX2188440
పపరర: ససజన ఏసద రరవప మహన
మదమసచ
తసడడ:డ శక మనననరఆయయనన మదమసచ
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:64
లస: పప

94-57/597

6790 NDX2269264
పపరర: గగపస దననవత

94-90/347

తసడడ:డ తచజ దననవత
ఇసటట ననస:19-31-131
వయససస:24
లస: పప
94-59/208

6793 NDX0235796
పపరర: దచవ ఆనసద కకలసరన

94-59/209

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-32
వయససస:26
లస: పప
94-57/598

6796 JBV2755056
పపరర: శవపరరవత వసకరయల�

94-57/599

భరస : ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:42
లస: ససస స
94-57/601

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:44
లస: పప
94-59/211

94-59/793

తసడడ:డ ససజననసదడమహన
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:62
లస: ససస స
6800 NDX0406454
పపరర: అనత కకరకపరటట

94-57/595

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-32
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:19-32
వయససస:26
లస: పప
6797 AP151010195277
పపరర: ససశలమక వసకరయల�

6783 AP151010195426
పపరర: సరసబశవరరవప గణసడవరపప

6778 NDX2711562
పపరర: కకశశర మహసకరళ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర చలయర
ఇసటట ననస:19-31
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-32
వయససస:26
లస: ససస స
6794 NDX0636084
పపరర: ననగకశవరరరవప కకలసరన

94-60/112

తసడడ:డ మహన
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:26
లస: పప

భరస : కలటటసబ రరవప�
ఇసటట ననస:19-31
వయససస:57
లస: ససస స
6791 NDX0420646
పపరర: పదనకవత కకలసరన

6780 NDX2428605
పపరర: శక ససదదప మయగమలలరర

94-59/963

తసడడ:డ కకసడలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:19-28-9096
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససజననసదడమహన మదమసచ
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:64
లస: ససస స
6788 NDX0234377
పపరర: బకవత చలయర�

94-59/965

తసడడ:డ జయధర రరవప మయగమలలరర
ఇసటట ననస:19-29
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:52
లస: ససస స
6785 NDX2188457
పపరర: ససతకలమయరర మదమసచ

6777 NDX2869212
పపరర: అఖల ససరపననన

6775 NDX2869246
పపరర: నరకల కలమయరర ససరపననన

భరస : కకరణ కలమయర ససరపననన
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరరజ కలమయర ససరపననన
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జయ ధనరర రరవప మయగణలలరర
ఇసటట ననస:19-29
వయససస:49
లస: ససస స
6782 AP151010195422
పపరర: బణలలర మక గణసడవరపప

94-59/962

తసడడ:డ వనసకటటశవరరవప ససరపననన
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నగరరజ కలమయర ససరపననన
ఇసటట ననస:19-28
వయససస:42
లస: ససస స
6779 NDX2106350
పపరర: రతన కలమయరర మయగణలలరర

6774 NDX2869261
పపరర: కకరణ కలమయర ససరపననన

6799 AP151010195382
పపరర: ససరఖననరరయణ వసకరయల

94-57/602

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:67
లస: పప
94-59/212

6802 NDX0235267
పపరర: సతఖవరణణ గణసటటపలర

94-59/213

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:30
లస: ససస స
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6803 AP151010195996
పపరర: లకకక కకరకపరటట

94-59/214

భరస : పరనయఖ
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:30
లస: ససస స
6806 NDX0231266
పపరర: ససబభబరరవప గణసటటపలర

94-59/217

94-59/219

6810 AP151010195999
పపరర: ససజజత గగళళ

94-59/222

6813 AP151010196000
పపరర: అజయ కలమయర గగళళ

94-59/969

6816 AP151010195055
పపరర: ఏరరవ శశరరలల
భరస : కసరసరరడడడ
ఇసటట ననస:19-37
వయససస:48
లస: ససస స

6818 NDX1149590
పపరర: ససదదపప యయరరవ

6819 AP151010195183
పపరర: కసరసరరడడడ ఏరరన

94-57/605

తసడడ:డ కసరప రరడకడ
ఇసటట ననస:19-37
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససగమననన
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:23
లస: ససస స
6824 JBV2754851
పపరర: కననఖకలమయరర పలర పప డ లల�

94-57/610

భరస : వనసకటననగ రమయరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:45
లస: ససస స

94-59/223

6825 NDX0456012
పపరర: శకహరర� పలర పప డ లల�

94-58/587

94-59/972

94-59/218

6811 NDX0406546
పపరర: వనసకట రతనస ఆవపల

94-59/221

6814 AP151010195997
పపరర: ససబభబరరవప గగళళ

94-59/224

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:42
లస: పప
94-57/603

6817 NDX1104918
పపరర: రగజమక యయరరవ

94-57/604

భరస : బభలరరడడడ
ఇసటట ననస:19-37
వయససస:83
లస: ససస స
94-57/606

6820 NDX3256062
పపరర: అపసనన షపక

94-58/933

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:19-37-63
వయససస:39
లస: ససస స
94-57/608

6823 NDX2240299
పపరర: ఉమ మహహశవరర సససగమననన

94-57/609

భరస : శకనవరసరరవప సససగమననన
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:46
లస: ససస స
94-57/611

తసడడ:డ మహహశవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:33
లస: పప

భరస : దసరరగమలలర శవర రరవప
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:36
లస: ససస స
6830 NDX3091444
పపరర: శరఖమల కసచరర

6822 NDX1336148
పపరర: మసజష పలర పప డ ల

6808 NDX1262534
పపరర: శశ కళ ఆవపల

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహహశవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:54
లస: ససస స
6827 NDX1436873
పపరర: రరజకశవరర బసరబతష
స న

94-59/220

తసడడ:డ బభలరరడడడ
ఇసటట ననస:19-37
వయససస:54
లస: పప
94-57/607

94-59/216

తలర : వనసకట రతనమ
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ససరరసదడ కలమయర నననపననన
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:34
లస: ససస స

6821 NDX2240307
పపరర: రరప చచదరర సససగమననన

94-3/1428

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస యడర పలర
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:56
లస: ససస స
6815 NDX3122249
పపరర: వనసకట రమణ నననపననన

6807 NDX2834000
పపరర: షపక రబయయథసల బసరరయయ

6805 JBV2762177
పపరర: మహహశవరరరవప కకరకపరటట

తసడడ:డ పరనయఖ
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:27
లస: పప

భరస : షపక బణడద
ఇసటట ననస:19-35-16
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : వనసకట రతనస ఆవపల
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:27
లస: ససస స
6812 NDX2123545
పపరర: నరకల యడర పలర

94-59/215

తసడడ:డ పరనయఖ
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:30
లస: పప
6809 NDX1262484
పపరర: శకకళ ఆవపల

6804 NDX0409086
పపరర: కకశశర బభబణ కకరకపటట

6826 AP151010195190
పపరర: మహహశవరరరడడడ పలర పప డ లల

94-57/613

తసడడ:డ పరనకరలరరడడడ
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:62
లస: పప

6828 NDX1436865
పపరర: దసరరగ మలలర శవర రరవప
బసరబతష
స న
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:44
లస: పప

94-58/588

6831 NDX2268381
పపరర: అనసష కరటకసశశటట

94-90/356

6829 NDX3123494
పపరర: వనసకటననగ రమయరరవప కసచరర

94-59/971

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కసచరర
ఇసటట ననస:19-39
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరయ కరటకసశశటట
ఇసటట ననస:19-39, CHAINTANYA PURI 1ST
వయససస:21
లస: ససస స

6832 NDX2268415
పపరర: వషష
ర వరబ న కటకసశశటట

94-90/357

తసడడ:డ సరయ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:19-39, CHAINTANYA PURI 1ST
వయససస:22
లస: పప
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94-57/614

భరస : రమమషరబబణ� �
ఇసటట ననస:19-40
వయససస:55
లస: ససస స
6836 NDX2991743
పపరర: భభణణ రరషస యలవరరర

94-93/1392

తసడడ:డ వనసకట రమణ యలవరరర
ఇసటట ననస:19-42
వయససస:20
లస: పప
6839 NDX2718336
పపరర: ససధదర చటటటపప తష

94-57/897

94-63/839 6835 NDX2991693
6834 NDX2691715
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర యలవరరర
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర
యయలయవథద
తసడడ:డ వరపడసరదరరవప యలవరరర
తసడడ:డ వర పడసరద రరవప యయలయవథద
ఇసటట ననస:19-42
ఇసటట ననస:19-42
వయససస:53
లస: పప
వయససస:53
లస: పప

6837 NDX2718351
పపరర: వర ననథ బభబణ చడడపప తష

94-57/895

6838 NDX2718344
పపరర: వనసకట రతనస చడడపప తష

భరస : వరననథ బభబణ చడడపప తష
ఇసటట ననస:19-53,F.NO.202 SRI SAI
వయససస:49
లస: ససస స

6840 NDX2718328
పపరర: హహమసత కలమయర చటటటపప తష

6841 NDX1104959
పపరర: మయధసరర పపలగస

94-57/898

94-57/636

తసడడ:డ వరరరధన బభబణ చటటటపప తష
ఇసటట ననస:19-53,F.NO.202 SRI SAI
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-55
వయససస:38
లస: ససస స

6842 NDX1114966
పపరర: శకనవరసరరడకడ పపలగణ

6843 NDX2960060
పపరర: ససజత కలమయర వలవనటట

6844 NDX1603787
పపరర: వనసకట తచజశవన లసగసటట

తసడడ:డ వనమయరరడడడ
ఇసటట ననస:19-55
వయససస:45
లస: పప
6845 NDX0557520
పపరర: వరలకడక లసగసటట

94-57/650

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:45
లస: ససస స
94-59/226

భరస : సపస గరరరరరవ యలమల
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస వలవనటట
ఇసటట ననస:19-60,PLOT-503 JASPER ARC
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:25
లస: ససస స

6846 NDX0579938
పపరర: శకనవరససలల లసగసటట

6847 NDX0231449
పపరర: వనసకట పదకజ కసదసరర

6849 NDX0535104
పపరర: వజయలకడక దచవభకలసన

94-59/229

6852 NDX2149822
పపరర: సపస గరరరరరవ యలమల

తసడడ:డ శవరరమకకషర పడసరద దచవభకలసన
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ యలమల
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:53
లస: పప

6854 NDX0523456
పపరర: శవరరమకకషర పడసరద దచవభకలసన

6855 AP151010195048
పపరర: కకషరవనణణ నకసశశటట

94-59/232

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:63
లస: పప
94-59/989

భరస : పడసరద రరవప ఠదదశశటట
ఇసటట ననస:20-1-3
వయససస:53
లస: ససస స

6858 NDX2776284
పపరర: రరసబభబణ మటటటపలర

94-59/227

6861 NDX3140076
పపరర: పదక కరమమపలర
భరస : అపపరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:20-1-3
వయససస:52
లస: ససస స

94-59/225

6850 NDX0523399
పపరర: కకషప ర దచవభకలసన

94-59/228

తసడడ:డ శవ రరమకకకషర పడసరద దచవభకలసన
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:33
లస: పప
94-59/230

6853 NDX0237115
పపరర: మధసససధన రరవప కసదసరర

94-59/231

తసడడ:డ శకరరమణలల దచవభకలసన
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:53
లస: పప
94-59/233

6856 JBV2763332
పపరర: పసచచయఖ నకసశశటట

94-59/234

తసడడ:డ చదననయఖ నకసశశటట
ఇసటట ననస:20-1-2
వయససస:65
లస: పప
94-59/990

తసడడ:డ రరమణలల మటటటపలర
ఇసటట ననస:20-1-2/1
వయససస:32
లస: పప
94-59/1001

94-57/649

భరస : మధసససధన రరవప కసదసరర
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ నకసశశటట
ఇసటట ననస:20-1-2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరసబభబణ మటట పలర
ఇసటట ననస:20-1-2/1
వయససస:39
లస: ససస స
6860 NDX2992931
పపరర: వనసకట నరసమక ఠదదశశటట

94-57/651

భరస : శవ రరమ కకషరపడసరద దచవభకలసన
ఇసటట ననస:20-1-1
వయససస:33
లస: ససస స

6851 NDX0636092
పపరర: కకరణ దచవభకలసన

6857 NDX2776292
పపరర: వజయలకడక మటట పలర

94-58/824

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-64
వయససస:48
లస: పప

6848 NDX2149814
పపరర: కకషరమఅలయ యలమల

94-57/896

తసడడ:డ సససగయఖ చడడపప తష
ఇసటట ననస:19-53,F.NO.202 SRI SAI
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వర ననగ బభబణ చటటటపప తష
ఇసటట ననస:19-53,F.NO.202 SRI SAI
వయససస:30
లస: పప
94-57/637

94-93/1391

6859 NDX3012499
పపరర: పడసరద రరవప ఠదదశశటట

94-59/1000

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ఠదదశశటట
ఇసటట ననస:20-1-3
వయససస:55
లస: పప
94-89/906

6862 NDX1028174
పపరర: దదపసస పపదద

94-59/235

తసడడ:డ శవరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:53
లస: ససస స
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94-59/236

తసడడ:డ శవరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:53
లస: ససస స
6866 NDX1554923
పపరర: ఝయనసరరణణ యరకసననన

94-59/239

94-59/1003

94-59/242

94-90/360

తసడడ:డ మణనవనసకటరమణ గవన
ఇసటట ననస:20-1-5
వయససస:24
లస: పప
6878 NDX2240729
పపరర: తడవనణణ రరమరరడడడ

94-59/246

94-59/249

94-59/252

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:29
లస: ససస స

94-59/243

6876 NDX1062777
పపరర: ననగకశవరరరవప ఘటట మననన

94-90/361

6882 JBV2764108
పపరర: ననగమక రరమరరడడ

6885 NDX0069724
పపరర: నరసససహ రరడడడ రరమరరడడడ

94-59/255

6888 JBV2764629
పపరర: ఓబణల రరడడడ రరమరరడడడ

6891 NDX2734747
పపరర: సతఖవత మయరసరరడడడ
భరస : తరరపతరరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:42
లస: ససస స

6871 SQX2543981
పపరర: ఆశ గరయతడ మయజకటట

95-179/1216

6874 NDX0235820
పపరర: ననగసరయ ఘటట మననన

94-59/244

6877 NDX2240661
పపరర: లలత రరమరరడడడ

94-59/245

భరస : నరసససహ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:26
లస: ససస స
94-59/247

6880 NDX0075036
పపరర: లకకకదచవ శగరరరరరడడడ

94-59/248

భరస : బభల ససబభబరరడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:25
లస: ససస స
94-59/250

6883 NDX0232892
పపరర: శకకరసత రరడడడ రరమరరడడడ

94-59/251

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:31
లస: పప
94-59/253

6886 NDX0418566
పపరర: బభలససబభబరరడడ శరరగరరరరరడడడ

94-59/254

తలర : ఓబణళమక
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:43
లస: పప
94-59/256

తసడడ:డ యయలరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:60
లస: పప
94-59/1011

94-59/241

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:20-1-5
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఓబణలలడడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:49
లస: పప
6890 NDX2776458
పపరర: రరజశశకర రరడడడ మయరసరరడడడ

6873 NDX0421339
పపరర: వనసకటపడసనననకలమయరర
ఘటట మననన
భరస : ననగకశవరరరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:20-1-5
వయససస:52
లస: ససస స

6879 NDX0230896
పపరర: అనసష రరమరరడడడ

6868 NDX1554949
పపరర: బభలసరవమ యరకసననన

తసడడ:డ రరజకశవరరరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:20-1-4 nukavari street
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఓబణల రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబణలరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:52
లస: పప
6887 JBV2762433
పపరర: కకషరరరరడడడ రరమరరడడడ

94-59/1004

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:37
లస: ససస స
6884 JBV2762664
పపరర: ఎలయరరరడడడ రరమరరడడడ

6870 NDX3045457
పపరర: శవ పరరవత కకసడమడడగణల

94-59/238

తసడడ:డ రరమకకటయఖ యరకసననన
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఘటమననన
ఇసటట ననస:20-1-5
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఎలయర రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:27
లస: ససస స
6881 JBV2763043
పపరర: ససత రరమరరడడడ

94-59/240

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:20-1-5
వయససస:33
లస: ససస స
6875 NDX1736042
పపరర: లకడక శకనవరస గవన

6867 NDX1928615
పపరర: కలల
ర రర పడభభకర బభబర

6865 NDX1928466
పపరర: భభగఖ లకడక కలల
ర రర

భరస : కలల
ర రర పడభభకర బభబర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:33
లస: పప
6872 NDX0421313
పపరర: అనసశర ఘటట మననన

94-59/237

భరస : రమమష కలమయర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బభలసరవమ యరకసననన
ఇసటట ననస:20-1-4
వయససస:53
లస: ససస స
6869 NDX3051521
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడమడడగణల

6864 NDX0535153
పపరర: శకదచవ కలల
ర రర

6889 NDX2776466
పపరర: తరరపతరరడడడ మయరసరరడడడ

94-59/1010

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-7
వయససస:48
లస: పప
94-203/674

6892 NDX2057306
పపరర: లలత పరమణలపరటట

94-59/257

తసడడ:డ రరధ కకషర పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:27
లస: ససస స
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6893 NDX2057314
పపరర: కలయఖణణ జజఖత పరమణలపరటట

94-59/258

తసడడ:డ రరధ కకషర పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:27
లస: ససస స
6896 AP151010195022
పపరర: శరసతకలమయరర వడర పపడడ

94-59/261

94-59/264

94-132/29

94-132/32

94-59/265

94-59/268

94-59/271

భరస : శవకలమయర కరరనటట
ఇసటట ననస:20-1-11
వయససస:35
లస: ససస స

6906 NDX0630319
పపరర: కకశవ రరడడడ పలలర రర

6909 NDX0533588
పపరర: మమరర మసజలరరణణ ఏరరవ

6912 JBV2762961
పపరర: ఆదదలకడక గణసడనబతస న

6915 NDX0527424
పపరర: రరప వరణణ� శలసననన�

94-59/272

6918 NDX2165232
పపరర: శవకలమయర కరరనటట

94-132/33

6921 NDX2866887
పపరర: శకనసవరససలల ధసళపరళళ
తసడడ:డ బల కకషరమమరరస ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:20-1-11
వయససస:55
లస: పప

6901 NDX1773143
పపరర: వనసకట లకడక సహహత కసకకపరటట

94-132/28

6904 NDX0633305
పపరర: అనల కలమయర వనలలచరర

94-132/31

6907 NDX2651768
పపరర: కకసటపననన వనసకటసరవమ

94-225/1294

తసడడ:డ కకసటపననన మణసలయఖ
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:63
లస: పప
94-59/266

6910 JBV2763001
పపరర: రరధదక గణసడనబతస న

94-59/267

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:40
లస: ససస స
94-59/269

6913 NDX2113819
పపరర: బభలయజ రరవప గణసడబతతరర

94-59/270

తసడడ:డ మయలయ కకసడయఖ గణసడబతతరర
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:37
లస: పప
94-90/362

6916 NDX0596981
పపరర: శకనవరసరరవప� శలసననన�

94-90/363

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:48
లస: పప
94-59/273

తసడడ:డ పడసరద రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:20-1-11
వయససస:33
లస: పప
94-59/275

94-59/263

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:20-1-11
వయససస:51
లస: ససస స
6920 NDX1733089
పపరర: డనడకకయన కరరనటట

94-132/30

భరస : మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:67
లస: పప
6917 NDX2103364
పపరర: భమలకడక కరరనటట

6903 NDX1986985
పపరర: తచజ సరమసత కటటకల

6898 AP151010195298
పపరర: శకనవరసరరవప వడర పపడడ

తసడడ:డ వనసకట పరమమశవర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరయపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:43
లస: ససస స
6914 JBV2762615
పపరర: మయలకకసడయఖ గణసడనబతస న

94-59/806

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:66
లస: పప

భరస : బభలయజ రరవప
ఇసటట ననస:20-1-9
వయససస:37
లస: ససస స
6911 JBV2762987
పపరర: వజయలకడక గణసడనబతస న

6900 NDX2658367
పపరర: కకసటపననన ననగమక

94-59/260

తసడడ:డ మహహశవరరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర కటటకల
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపదదనన�
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:64
లస: పప
6908 NDX0232850
పపరర: గరతనవరణణ గణసడబతష
స రర

94-59/262

భరస : కకసటపననన వనసకటసరవమ
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:32
లస: ససస స
6905 NDX0633289
పపరర: శకనవరసరరవప� వనలలచరర�

6897 NDX1262781
పపరర: వశవననధ చరణ వడర పపడడ

6895 NDX2057298
పపరర: రరజకశవరర పరమణలపరటట

భరస : రరధ కకషర పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వడర పపడడ
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:27
లస: పప
6902 NDX1897612
పపరర: అరవసద యయరకసశశటట

94-59/259

భరస : శకనవరసరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహహశవరరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:20-1-8
వయససస:52
లస: ససస స
6899 NDX2057280
పపరర: రరధ కకషర పరమణలపరటట

6894 AP151010195189
పపరర: శవకలమయరర వడర పపడడ

6919 NDX2103331
పపరర: పడసరద రరవప కరరనటట

94-59/274

తసడడ:డ శకరరమణలల కరరనటట
ఇసటట ననస:20-1-11
వయససస:56
లస: పప
94-59/985

6922 NDX2866713
పపరర: ససధనరరణణ దసలపలర

94-59/986

భరస : శకనసవరసరరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:20-1-11
వయససస:45
లస: ససస స
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6923 NDX2268548
పపరర: శశవతన అననన
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94-90/364

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:20-1-13
వయససస:21
లస: ససస స

94-90/1027

తసడడ:డ సతశ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:20-1-13
వయససస:19
లస: పప

6926 NDX2433191
పపరర: వజయలకడక మణనగరల

94-60/113

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:20-1-15
వయససస:42
లస: ససస స
94-59/276

తసడడ:డ రమణయఖ దచవళర
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:48
లస: పప

6927 NDX2433175
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ మణనగరల

94-60/114

94-90/367

తసడడ:డ హరర కకకషర దచవళర
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:26
లస: పప

6930 NDX1717448
పపరర: శశకలజ కసరల

94-90/365

95-200/1250

6933 NDX2404275
పపరర: శవననరరయయణ పసలర లటర

భరస : రసజత నసక
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:36
లస: ససస స

6936 SQX2516490
పపరర: రసజత నసక

6928 SQX2039824
పపరర: లకడక మమనక కకపపపరరవపరర

94-90/368

6931 NDX1583930
పపరర: వనసకటరమణ దచవళర

94-90/366

6934 SQX1816719
పపరర: వనసకట రరధన లకడక కటకస

95-200/1251

6937 SQX2012169
పపరర: వనసకట కలససమ కలమయరర
పబబశశటట
భరస : ననగ రరజ పబబశశటట
ఇసటట ననస:20-1-16 gf5,
వయససస:48
లస: ససస స
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భరస : వనణణ కలమయమ
ఇసటట ననస:20-4-385
వయససస:43
లస: ససస స
8096 NDX1027481
పపరర: మమరర భభవన పడజవల కకమయకరరడడ
తసడడ:డ థనమస రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-388
వయససస:29
లస: ససస స
8099 NDX0354357
పపరర: ససనత పప లల

94-60/511

భరస : పడతనప రరడడడ యయరరమయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-390
వయససస:45
లస: ససస స

8097 NDX0698811
పపరర: వకకటరరయయరరణణ కకమయకరరడడ

8100 JBV2765055
పపరర: వనసకటలకకకనరసమక పప లల

94-60/514

8103 NDX0372896
పపరర: ననగకసదడ పప లల

94-60/509

8106 NDX2240877
పపరర: తచజ వనత రరడడ యయరరమయరరడడడ
తసడడ:డ పడతనప రరడడడ యయరరమయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-390
వయససస:22
లస: పప

94-90/528

8098 NDX0021477
పపరర: బభలపడదదప రరడడడ కకమయకరరడడ

94-60/510

తసడడ:డ ధనమస రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-388
వయససస:31
లస: పప
94-60/512

8101 JBV2765071
పపరర: వనసకటరసగమక� ఆకలల�

94-60/513

భరస : వనసకటరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:20-4-389
వయససస:78
లస: ససస స
94-60/515

తసడడ:డ పప లలససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-4-389
వయససస:36
లస: పప
94-60/517

8095 NDX1509787
పపరర: వనణణ కలమయమ

95-179/861

తసడడ:డ ఆదదశశషష కలమయమ
ఇసటట ననస:20-4-385
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-4-389
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లలససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-4-389
వయససస:31
లస: పప
8105 NDX2240851
పపరర: రరగన మయధసరర యయరరమయరరడడ

94-90/527

భరస : థనమస రరడడ
ఇసటట ననస:20-4-388
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-4-389
వయససస:34
లస: ససస స
8102 NDX0234021
పపరర: నరకష పప లల

8094 NDX1287994
పపరర: పపయఖలమటట ససతనరరవమక

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:20-4-385
వయససస:87
లస: ససస స
94-60/508

95-179/3

తసడడ:డ రమమష బభబణ కటకస
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ పడకరశ నసక
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:39
లస: పప

94-90/526

95-180/773

భరస : హరరకకషర దచవళర
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:62
లస: పప

6935 SQX2516482
పపరర: శరరష నసక

94-60/1144

తసడడ:డ జయ కలమయర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:20-01-15
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ గణసడబతషన
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:41
లస: ససస స

6932 NDX1916685
పపరర: వననద కలమయర దచవళర

6925 NDX2744159
పపరర: శశవత అననన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:20-1-13/4 1ST LANE
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదద రరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:20-1-15
వయససస:47
లస: పప

6929 NDX1928516
పపరర: హరర కకకషర దచవళర

8093 NDX1509795
పపరర: అనసరరధ కలమయమ

6924 NDX2864189
పపరర: సరయ శక హరర మలర సపరటట

8104 NDX0436550
పపరర: ససబబయఖ పప లల

94-60/516

తసడడ:డ రరమనన
ఇసటట ననస:20-4-389
వయససస:62
లస: పప
94-60/518

8107 NDX2188572
పపరర: పడతనప రరడడ యయరరమయరరడడడ

94-60/519

తసడడ:డ మయరరకడడడ యయరరమయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-390
వయససస:53
లస: పప
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8108 NDX2625705
పపరర: శకనవరసరరవప అరరగరల
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94-60/1000

తసడడ:డ ససరఖపడకరసరరరవ అరరగరల
ఇసటట ననస:20-4-390/3
వయససస:45
లస: పప
8111 NDX3206984
పపరర: వజయ కలమయరర తరరమలశశటట

8109 NDX2625713
పపరర: అరరగరల ఇసదదరర

94-60/1001

8110 NDX3200706
పపరర: వజయ భభససర రరవప
తరరమలశశటట
తసడడ:డ కకసడలరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-4-390/3
వయససస:46
లస: పప

94-60/1208

94-60/1210

8113 NDX3176096
పపరర: సరయ పడమద తరరమలశశటట

94-66/1047

భరస : శకనవరసరరవప అరరగరల
ఇసటట ననస:20-4-390/3
వయససస:43
లస: ససస స
94-60/1209

8112 NDX3167905
పపరర: నలమ తరరమలశశటట

భరస : వజయ భభససర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-4-390/3
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భభససర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-4-390/3
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భభససర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-4-390/3
వయససస:23
లస: పప

8114 NDX3186061
పపరర: వజయ కలమయరర తరరమలశశటట

8115 NDX0703397
పపరర: ఫణణ మయధవ కకడదల�

8116 AP151010195001
పపరర: నరకల కకడదల

94-89/923

Deleted

భరస : వజయ భభససర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-4-390/3
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:20-4-392
వయససస:40
లస: ససస స

8117 AP151010195160
పపరర: హనసమసతరరవప కకడదల

8118 NDX2240596
పపరర: ససనసద చనమల

94-60/522

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:20-4-392
వయససస:62
లస: పప
8120 NDX2240620
పపరర: చసదడ రరడడడ తయఖగమర

94-59/601

94-59/604

94-59/607

94-59/608

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:20-5
వయససస:52
లస: ససస స

8127 NDX1751503
పపరర: రతన కలమయరర మణసజలలరర

8130 NDX1928664
పపరర: శకనవరస బసడర మమడడ

94-90/532

8133 NDX0191833
పపరర: మణరళకకషర� కకట�

94-59/605

8136 NDX0333872
పపరర: వజయ బభబణ జజననలగడడ
తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:20-5
వయససస:37
లస: పప

8122 NDX0237040
పపరర: మరరయమక శలస

94-59/603

8125 NDX1751792
పపరర: తరరపత రరవప మణసజలలరర

94-59/606

తసడడ:డ కకటయఖ మణసజలలరర
ఇసటట ననస:20-4-396
వయససస:64
లస: పప
94-90/529

8128 NDX1624387
పపరర: సరహహత దసగరగసపపడడ

94-90/530

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:20-4-397
వయససస:26
లస: ససస స
94-59/609

8131 NDX0204578
పపరర: దదపసస� కక�

94-90/531

తసడడ:డ మణరళ కకషర�
ఇసటట ననస:20-4-398
వయససస:34
లస: ససస స
94-90/533

తసడడ:డ శవరరమయఖ�
ఇసటట ననస:20-4-398
వయససస:59
లస: పప
94-56/474

94-59/600

భరస : పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:20-4-396
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-4-398
వయససస:34
లస: పప

భరస : మణరళకకషర�
ఇసటట ననస:20-4-398
వయససస:57
లస: ససస స
8135 AP151010192282
పపరర: వజయమక జజననలగడడ

94-59/602

భరస : తరరపత రరవప మణసజలలరర
ఇసటట ననస:20-4-396
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నలబబ ల
ఇసటట ననస:20-4-398
వయససస:25
లస: ససస స
8132 NDX0898981
పపరర: కకట ఝయనసలకడక�

8124 NDX0232744
పపరర: ససతతష రరవప కలడనరర

8119 NDX2240646
పపరర: రకవత తయఖగమర
భరస : చసదడ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-4-395
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససపప
ఇసటట ననస:20-4-396
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:20-4-396
వయససస:64
లస: పప
8129 NDX1912378
పపరర: అనసశర నలబబ ల

94-59/599

భరస : ససతతష రరవప
ఇసటట ననస:20-4-396
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప రకవప
ఇసటట ననస:20-4-396
వయససస:32
లస: పప
8126 NDX0522441
పపరర: దగణగమలర కకటటశవరరరవప

8121 NDX0237701
పపరర: కకకసస సమత కలడనరర

94-60/521

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:20-4-392
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హనసమ రరడడడ చనమల
ఇసటట ననస:20-4-395
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-4-395
వయససస:61
లస: పప
8123 NDX2178110
పపరర: పడవణ రకవప

94-60/520

8134 NDX1751990
పపరర: రమయదచవ అనసతష

94-89/661

భరస : రమమష బభబణ అనసతష
ఇసటట ననస:20-4-419
వయససస:24
లస: ససస స
94-56/475

8137 AP151010192330
పపరర: జజసఫ జజననలగడడ

94-56/476

తసడడ:డ జజనస�
ఇసటట ననస:20-5
వయససస:57
లస: పప
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8138 NDX2014587
పపరర: వనసకట రమణ రరజకకసడ

94-60/523

భరస : వనసకటటసవరరర రరజకకసడ
ఇసటట ననస:20-5
వయససస:33
లస: ససస స
8141 NDX1717257
పపరర: రమఖ నగరన గణసటటపలర

94-60/524

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-5
వయససస:35
లస: పప
94-90/534

భరస : కళళఖణ కలమయర గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-5
వయససస:31
లస: ససస స
8144 NDX3155769
పపరర: అసజమక గరడచ

8139 NDX2014413
పపరర: కళళఖణ కలమయర గణసటటపలర

భరస : శవరరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:20-5-13
వయససస:51
లస: ససస స

8142 NDX2603561
పపరర: రరజకశ రరడడడ మణవవ

94-93/1290

8145 NDX3203825
పపరర: భవన తచజ రరడడడ గరడచ

94-93/1413

తలర : గగపరల కకకషరమక
ఇసటట ననస:20-5-102
వయససస:66
లస: పప
8153 NDX2596898
పపరర: ధనలకడక కలశస

94-65/801

94-89/665

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర యయగసటట
ఇసటట ననస:20-5-344
వయససస:24
లస: ససస స
8165 NDX3026564
పపరర: మమససయ శరససస స బసడ
తసడడ:డ లలరదయఖ బసడ
ఇసటట ననస:20 -5 -466
వయససస:39
లస: పప

8154 NDX3249018
పపరర: లయలమక బబజవరడ

94-89/1068

94-93/1130

8152 NDX2660496
పపరర: శశషసరరడడడ కలశస

94-13/1169

8155 NDX3189149
పపరర: లయలమక బబజవరడ

94-93/1415

తలర : ఆసజననయణలల Bezawada
ఇసటట ననస:20-5-269/2
వయససస:50
లస: ససస స

8160 NDX1625930
పపరర: జజసఫ పడవణ రరడడడ కకలలకలల

8163 NDX1723551
పపరర: సకజన వరయలపలర

8166 NDX0195495
పపరర: శశకలజ నమకగడడ నమకగడడ

94-89/664

భరస : చననపప రరడడ వటటట
ఇసటట ననస:20-5-343
వయససస:55
లస: ససస స
94-89/666

8161 NDX0815183
పపరర: శవ పడసరద ఎరరక

94-89/667

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ఎరక
ఇసటట ననస:20-5-343
వయససస:64
లస: పప
94-89/669

తసడడ:డ చదననకకశవ రరవప వరయలపలర
ఇసటట ననస:20-5-351
వయససస:26
లస: ససస స
94-93/1393

8149 NDX2078229
పపరర: కలససమ కలమయరర బబ లర

94-89/663 8158 NDX1625872
8157 NDX1625989
పపరర: మమరర బసదస మయధవ కకలలకలల
పపరర: మయరరయయ రరణణ వటటట

తసడడ:డ లలరర రరడడడ కకలలకలల
ఇసటట ననస:20-5-343
వయససస:43
లస: పప
94-89/668

94-93/1414

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-115
వయససస:59
లస: పప

భరస : జజసఫ పడవణ రరడడడ కకలలకలల
ఇసటట ననస:20-5-343
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద ఎరక
ఇసటట ననస:20-5-343
వయససస:55
లస: ససస స
8162 NDX1723528
పపరర: చదవతనఖ యయగసటట

94-93/1132

Deleted

తసడడ:డ శవపడసరదస ఎరక
ఇసటట ననస:20-5-343
వయససస:30
లస: ససస స
8159 NDX0815175
పపరర: పదకజ దచవ ఎరరక

8151 NDX2436137
పపరర: పడసరద మణపరపళర

తలర : ఆసజననయణలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:20-5-269/2
వయససస:50
లస: ససస స
94-89/662

8146 NDX3183886
పపరర: భవన తచజ రరడడడ గరడచ

భరస : కకషర రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:20-5-102
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మణపరపళర
ఇసటట ననస:20-5-109
వయససస:53
లస: పప

భరస : శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-115
వయససస:68
లస: ససస స
8156 NDX0815167
పపరర: అనసష ఎరరక

94-93/1129

తసడడ:డ ససబభబరరవప పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:20-5-102
వయససస:25
లస: ససస స
94-93/1131

94-93/1411

తసడడ:డ శవరరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:20-5-13
వయససస:24
లస: పప

94-90/938 8148 NDX2024149
8147 NDX2597375
పపరర: వనసకట పదక వత పచచపపలలసస
పపరర: రరజఖ లకడక పసనననబబ యన

8150 NDX0632802
పపరర: జజగరబభబణ తతట

8143 NDX3210135
పపరర: శవరరడడడ గరడచ
తసడడ:డ ససతనరరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:20-5-13
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవరరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:20-5-13
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససతనపత
ఇసటట ననస:20-5-67
వయససస:48
లస: ససస స

94-60/525

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-5
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ మణవవ
ఇసటట ననస:20-05-13
వయససస:38
లస: పప
94-93/1412

8140 NDX1607516
పపరర: ససరకసదడ ననథ మయలలసపరటట

8164 NDX0854885
పపరర: ఎన కలమయర�

94-90/885

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:20 5-461
వయససస:50
లస: పప
94-91/312

తసడడ:డ ససతనరరమయసజననయ ససదబ నసత నమకగడడ
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:30
లస: ససస స

8167 NDX0835876
పపరర: ఏ గరతనజజఖత

94-91/313

భరస : యస వ యస యస రరవప
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:50
లస: ససస స
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8168 NDX0324806
పపరర: లకడక కలమయరర పపయఖలమటట

94-91/314

8169 NDX0324863
పపరర: వనసకటమహలకడక పపయఖలమమటట

94-91/315

8170 NDX2142396
పపరర: సరయ బభబభ నసదద రరజ

భరస : యన .యశ.ఆర ససధనసత పపయఖలమటట
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమపతరరవప పపయఖలమటట
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప నసదద రరజ
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:23
లస: పప

8171 NDX0324996
పపరర: సతఖరఘణ పపయఖలమమటట

94-91/318
8172 NDX0835926
పపరర: యస వ యస సతఖననరరయణ
రరవప పపయఖలమటట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపయఖలమటట
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:54
లస: పప

8173 NDX2423457
పపరర: ననగరరరరనరరడడడ పప టర పలర

94-91/317

తసడడ:డ హనసమపతరరవప పపయఖలమటట
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:47
లస: పప
8174 NDX2018324
పపరర: లలథర పరల బణరదగణసట

94-91/319

తసడడ:డ జజసఫ బణరదగణసట
ఇసటట ననస:20-5-649
వయససస:49
లస: పప
8177 NDX2190635
పపరర: ససగరత మదదన

94-90/824

తసడడ:డ వనసకటరరవప మదదన
ఇసటట ననస:20--5---650
వయససస:23
లస: ససస స
8180 NDX1876103
పపరర: భభరగ వ తచజజ రరడడడ బబ మణక
తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ బబ మణక
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:24
లస: పప
8183 NDX2784791
పపరర: మహహశవర వసరస
తసడడ:డ శసకర రరవప వసరస
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:32
లస: పప
8186 NDX3265428
పపరర: పదచకసపనన సరననరరడడ

94-91/1421

94-99/879

94-91/323

8184 NDX2784809
పపరర: లకడక భభనసజజ వసరస

8187 NDX0402727
పపరర: హరరణణ శఖయకకలర �

8190 NDX1412766
పపరర: కకషర కకశశర మదదన

94-63/917

8193 NDX2269512
పపరర: శరరష గసగగలల

94-91/1166

తసడడ:డ రసగయఖ కకమర
ఇసటట ననస:20-5-650 flatno 501 harichanda
వయససస:60
లస: పప

8196 NDX3217783
పపరర: మరర రరణణ చనసమలల

94-91/321

8182 NDX2605327
పపరర: గకతస తచజ రరడడడ బబ మణక

94-91/1025

94-91/1167
8185 NDX2785731
పపరర: మననజ కలమయర రరడడ వణణకలరర

తసడడ:డ నరసజన రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:23
లస: పప
94-92/205

8188 JBV3707676
పపరర: రరధనకకషరమమరరస� శఖయకకలర �

94-92/208

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:47
లస: పప
94-110/205

8191 NDX2224384
పపరర: ససరరష కకపప పలల

94-3/1258

భరస : కకటటశవర రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:20-5-650/2
వయససస:35
లస: ససస స
94-91/324

భరస : కకటటశవర రరవప గసగగలల
ఇసటట ననస:20-5-650/2
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/384

8179 NDX2077965
పపరర: పపడమలత మదదన

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ బబ మణక
ఇసటట ననస:20-05-650
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవ మదదన
ఇసటట ననస:20--5--650
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప గసగగలల
ఇసటట ననస:20-5-650/2
వయససస:40
లస: పప
8195 NDX2522795
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కకమర

8181 NDX2077957
పపరర: వనసకట రరవప మదదన

94-3/1257

భరస : వనసకట రరవప మదదన
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: పదచకసపనన సరననరరడడ
ఇసటట ననస:20/5/650
వయససస:56
లస: పప
8192 NDX2861755
పపరర: కకటటశవర రరవప గసగగలల

94-91/320

భరస : మహహశవర వసరస
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దయకర రరడడడ సరననరరడడ
ఇసటట ననస:20/5/650
వయససస:50
లస: ససస స
8189 NDX3265444
పపరర: దయకర రరడడడ సరననరరడడ

8178 NDX1490242
పపరర: హరరక సనననరరడడడ

తసడడ:డ రరమయచనరరఖలల మదదన
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:54
లస: పప
94-91/1165

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:20-5-648
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రరడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ దయయకర సనననరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:31
లస: ససస స
94-91/322

94-93/1181

94-3/1256 8176 NDX2224285
8175 NDX2224293
పపరర: తరరణ కలమయర రరడడ వణణకలరర
పపరర: నరసజన రరడడడ వణణకలరర

తసడడ:డ నరసజన రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:20-5-650
వయససస:22
లస: పప

94-91/316

8194 NDX2552479
పపరర: పవన కలమయర కకమర

94-90/934

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కకమర
ఇసటట ననస:20-5-650 FLAT.NO 501
వయససస:32
లస: పప
94-91/1168

భరస : పపరర చసదడ రరవప చనసమలల
ఇసటట ననస:20-5-650,flat 201,Harichandana
వయససస:38
లస: ససస స

8197 NDX3169992
పపరర: పపరర చసదడ రరవప చనసమలల

94-91/1169

భసధసవప: మరర రరణణ చనసమలల
ఇసటట ననస:20-5-650,flat no 201,Harichand
వయససస:40
లస: పప
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8198 NDX2356848
పపరర: వజయ లకడక మణససనన

94-3/1263

8199 NDX0325142
పపరర: రరధదక వనదనపతప

94-91/325

8200 NDX0325100
పపరర: మలర క వనదనపతప

భరస : కకషర కకశశర మదదన
ఇసటట ననస:20-5-650,HARICHANDANA AP
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమయచనరర వనదనపతప
ఇసటట ననస:20-5-654
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమయచనరర వనదనపతప
ఇసటట ననస:20-5-654
వయససస:37
లస: ససస స

8201 NDX0325076
పపరర: రరజఖలకడక వనదనపతప

94-91/328
8202 NDX2151199
పపరర: వనణణ గగపరల కకషరమయచనరరఖలల
వనదనసథస
తసడడ:డ గగపరల కకషరమయచనరరఖలల వనదనసథస
ఇసటట ననస:20-5-654
వయససస:67
లస: పప

8203 NDX0084525
పపరర: సతఖవనణణ మయవపరర

94-91/327

Deleted

భరస : కకషరమయచనరర వనదనపతప
ఇసటట ననస:20-5-654
వయససస:59
లస: ససస స
8204 NDX1691188
పపరర: వజయ ససశల బసధననధస

94-91/330

8205 NDX1691170
పపరర: రజన మలర సపరటట

భరస : మదననస లలరరబ రరజ బసధననధస
ఇసటట ననస:20-5-654/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకలయ జగనననథ రరడడ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:20-5-654/1
వయససస:52
లస: ససస స

8207 NDX0194860
పపరర: జయలకడక ననరరశశటట

8208 NDX0325316
పపరర: వజయలకడక చగణరరపరటట

94-91/333

భరస : ననరరయణ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:20-5-656
వయససస:32
లస: ససస స
8210 NDX0325225
పపరర: ససరఖకలమయరర చగణరరపరటట
భరస : సతఖనననరరయణ చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:20-5-656
వయససస:77
లస: ససస స
8213 NDX2018191
పపరర: ఝయనస లకడక గగటటటమణకసల

94-91/339

భరస : గసగరధర రరవప గగటటటమణకసల
ఇసటట ననస:20-5-660
వయససస:76
లస: ససస స
8216 NDX2495109
పపరర: భభనస శసకర వనలదద

94-93/1183

తసడడ:డ చసదడ మమళ వనలదద
ఇసటట ననస:20-5-660
వయససస:20
లస: పప
8219 NDX0793059
పపరర: రరమణలమక తయఖగమర
భరస : వరరరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-5-661
వయససస:70
లస: ససస స
8222 NDX3126174
పపరర: వనసకట రరమయఖ దసవపవరర

భసధసవప: ననగరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-662
వయససస:36
లస: ససస స

94-91/334

8209 NDX0194811
పపరర: ససజజత ననరరశశటట ననరరశశటట

94-91/335

భరస : ననరరయణ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:20-5-656
వయససస:49
లస: ససస స

8211 NDX0325274
పపరర: సరయకమల చగణరరపరటట

94-91/337

94-91/338

భరస : శకనవరసరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:20-5-660
వయససస:49
లస: ససస స

8214 JBV3275765
పపరర: గపగరధరరరవప గగటటటమణకసల

8215 NDX2494953
పపరర: వనసకట ససబణబలల వనలదద

94-91/340

తసడడ:డ వనపకటససబబయఖ గగటటటమణకసల
ఇసటట ననస:20-5-660
వయససస:81
లస: పప

భరస : చసదడ మమళ వనలదద
ఇసటట ననస:20-5-660
వయససస:40
లస: ససస స

8217 NDX2495141
పపరర: చసదడ మమళ వనలదద

8218 NDX0792895
పపరర: శవ ననగవరరబన తయఖగమర

94-93/1184

8220 NDX0793208
పపరర: రరమరరడడడ తయఖగమర

8223 NDX3162906
పపరర: వనసకట రరమయఖ దసవపవరర

8226 NDX3146347
పపరర: లయవణఖ గణసటటపలర

94-91/343

94-91/341

8221 NDX0793224
పపరర: వరరరరడడడ తయఖగమర

94-91/344

తసడడ:డ రరమరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-5-661
వయససస:86
లస: పప
94-91/1171

94-91/1174

Deleted

భసధసవప: ననగరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-662
వయససస:36
లస: ససస స

94-93/1182

భరస : రరమరరడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-5-661
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: ననగరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-662
వయససస:42
లస: పప
94-91/1173

8212 JBV3276029
పపరర: శకదచవ తషమకల

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ రరవప చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:20-5-656
వయససస:54
లస: పప

Deleted

భసధసవప: ననగరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-662
వయససస:75
లస: పప
8225 NDX3190691
పపరర: లయవణఖ గణసటటపలర

94-91/332

తసడడ:డ వరరరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-5-661
వయససస:59
లస: పప
94-91/1170

భరస : శశషగరరరరరవప మయవపరర
ఇసటట ననస:20-5-654/1
వయససస:47
లస: ససస స
8206 NDX0084533
పపరర: వ వ యస శశషగరరర రరవప
మయవపరర
తసడడ:డ వర భదడ రరవప మయవపరర
ఇసటట ననస:20-5-654/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబణబలల వనలదద
ఇసటట ననస:20-5-660
వయససస:50
లస: పప
94-91/342

94-91/329

94-91/331

భరస : సరయకమల చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:20-5-656
వయససస:38
లస: ససస స
94-91/336

94-91/326

8224 NDX3201548
పపరర: వనసకట రరమయఖ దసవపవరర

94-91/1172

భసధసవప: ననగరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:20-5-662
వయససస:42
లస: పప
8227 NDX1464999
పపరర: లలక మసజరర గదదద

94-90/565

తసడడ:డ రమమష బభబణ
ఇసటట ననస:20-5-665
వయససస:26
లస: ససస స
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8228 NDX1465005
పపరర: తడవనణణ గదదద
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94-90/566

తసడడ:డ రమమష బభబణ
ఇసటట ననస:20-5-665
వయససస:28
లస: ససస స
8231 JBV3275351
పపరర: వశరలయకడ పపదద

94-91/346

94-91/349

94-91/352

8235 NDX0197897
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ మమకల

8238 NDX0324632
పపరర: కకషరరరరడడడ పపదద

94-91/355

8241 NDX0324533
పపరర: లపగరరరడడడ

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ గణఠరకకననడ
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:58
లస: పప
94-91/1179

భరస : శకనవరస రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:42
లస: ససస స
8249 NDX2495026
పపరర: మధసమత రరడడడ పపదద

94-93/1185

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:20
లస: ససస స
8252 NDX2616407
పపరర: రగశయఖ చటటట

94-56/571

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపలలసగణలయ
ఇసటట ననస:20-5-667
వయససస:19
లస: పప

94-91/353

94-91/348

8236 NDX0324673
పపరర: వనణణగగపరలరరడడ పపదద

94-91/351

8239 NDX0324608
పపరర: శకనవరసరరడడడ పపదద

94-91/354

తసడడ:డ లపగరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:51
లస: పప
94-91/356

8242 NDX2990745
పపరర: గగవసద రరవప భటటటపప డ లల

94-91/1175

తసడడ:డ వనసకట కకషరరరవప భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:59
లస: పప
94-91/1177

8245 NDX2785012
పపరర: శకనవరస రరడడడ పపదద

94-91/1178

భరస : రమ రరడడడ గణఠరకకననడ
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:47
లస: పప

94-91/1180
8247 NDX2858827
పపరర: మయధవ వనసకట సరయ కకశశర రరడడ
తయఖగమర
తసడడ:డ రమ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:24
లస: పప

8248 NDX2785699
పపరర: కకరసన కకసడ
భరస : జయ సరయ కకషర రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:19
లస: ససస స

8250 NDX2991529
పపరర: శక లకడక భటటటపప డ లల

8251 NDX2627891
పపరర: రరమణలమక వపలలసగణలయ

94-93/1503

8253 NDX2784692
పపరర: ఈశవరమక చటటట

8256 NDX1665928
పపరర: తషరరమమళళ లలయ ఉదయ శక
భరస : తషరరమమళళ నలయ0బరస
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:52
లస: ససస స

94-91/1181

94-1/1299

భరస : అదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:20-5-667
వయససస:66
లస: ససస స
94-91/1182

భరస : రగశయఖ చటటట
ఇసటట ననస:20-5-667
వయససస:41
లస: ససస స
94-91/1184

8233 JBV3275518
పపరర: శకలకడక పపదద

తసడడ:డ లపగరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగవసద రరవప భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:20-5-667
వయససస:44
లస: పప
8255 NDX2784676
పపరర: బల గగపస వపలలసగణలయ

94-91/350

తసడడ:డ కనకరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:80
లస: పప

94-91/1176 8244 NDX2785871
8243 NDX2785632
పపరర: గగపస సససదర రమ రరడడడ గణఠరకకననడ
పపరర: పరమమశవరర గణఠరకకననడ

94-91/345

భరస : సతఖనననరరయణరరడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లపగరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన బమన
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:55
లస: పప

8246 NDX2785707
పపరర: వనజ కలమయరర పపదద

94-91/347

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లపగరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:47
లస: పప
8240 NDX0627844
పపరర: శకనస బమన

8232 NDX0627877
పపరర: అననపపరర బమన

8230 NDX0198317
పపరర: పదక మమకల

భరస : వజయ భభససర రరడడడమమకల మమకల
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస బమన
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లపగరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:75
లస: ససస స
8237 JBV3275500
పపరర: సతఖనననరరయణరరడడడ పపదద

94-90/567

తసడడ:డ ససబడహకణఖస బమడటట
ఇసటట ననస:20-5-665
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనణణగగపరలరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-666
వయససస:38
లస: ససస స
8234 NDX0324566
పపరర: రపగమక పపదద

8229 NDX1525346
పపరర: ననగరరజ బమడటట

8254 NDX2784916
పపరర: గగవసదమక వపలలసగణలయ

94-91/1183

భరస : శకనవరస రరవప వపలలసగణలయ
ఇసటట ననస:20-5-667
వయససస:39
లస: ససస స
94-90/568

8257 NDX1665894
పపరర: తషరరమమళళ నలయ0బరస

94-90/569

తసడడ:డ తషరరమమళళ అబడహస
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:57
లస: పప
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8258 NDX2596609
పపరర: ఉషరరణణ కకమకరరడడ
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94-90/936

భరస : అలర రరజ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:19
లస: ససస స
8261 NDX2784999
పపరర: రరజ రరడడడ అలర స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:55
లస: పప
94-91/1185

తసడడ:డ జజజ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:51
లస: పప
8264 NDX3037504
పపరర: యజత భమవరపప

94-93/1505

94-91/357

94-91/360

94-91/363

94-91/366

94-91/369

భరస : శకనవరసరరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:20-5-673
వయససస:36
లస: ససస స

8271 NDX1572842
పపరర: యయమన అదదసకక

8274 NDX1606674
పపరర: అసజల ససవరర అదదసకక

8277 NDX0793869
పపరర: వజయలకడక బభణన

8280 NDX0196048
పపరర: ససబభబరరడడడ మయరరడడడ

94-91/372

8283 NDX3242724
పపరర: తరరమల అజయ రరడడడ బభణన

94-91/361

8286 NDX1929043
పపరర: రమణ రరడడడ అసబటట
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:20-5-673
వయససస:31
లస: పప

8269 NDX1372507
పపరర: వజయ ససశల రరణణ ఎదసదల

94-91/359

8272 NDX0627588
పపరర: జజఖతసత రరణణ కకడనల

94-91/362

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:20-5-671
వయససస:31
లస: ససస స
94-91/364

8275 NDX1572834
పపరర: పడసరద రరవప అదదసకక

94-91/365

తసడడ:డ ససబడమణఖస అదదసకక
ఇసటట ననస:20-5-671
వయససస:58
లస: పప
94-91/367

8278 NDX0196402
పపరర: ససతమక మయరరడడ

94-91/368

భరస : నరరసరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:59
లస: ససస స
94-91/370

8281 NDX1203116
పపరర: దశరథరరమరరడడడ బననన

94-91/371

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ బననన
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:46
లస: పప
94-91/1406

తసడడ:డ దశరథ రరమరరడడడ బభణన
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:18
లస: పప
94-91/374

94-91/1051

భరస : పడసరద ఎదసదల
ఇసటట ననస:20-5-670
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పప లరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:76
లస: పప
8285 JBV3276334
పపరర: ఇననమమరర అసబటట

94-91/358

భరస : దశరథ రరమరరడడడ బభణన
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరపబరరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:70
లస: ససస స
8282 NDX0196063
పపరర: నరరసరరడడడ మయరరడడడ

8268 NDX1372481
పపరర: అమమలఖ ఎదసదల

8266 NDX2575611
పపరర: పడసరద రరడడడ దదననపరటట
తసడడ:డ శసకర రరడడడ దదననపరటట
ఇసటట ననస:20-5-669/A
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:20-5-671
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-672
వయససస:35
లస: ససస స
8279 NDX0385468
పపరర: శవమక చలలకలరర

94-90/937

తసడడ:డ పడసరద రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:20-5-671
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:20-5-671
వయససస:32
లస: ససస స
8276 NDX0196287
పపరర: రమయదచవ మయరరడడడ

8265 NDX2686103
పపరర: శరరష దదననపరటట

94-93/1504
8263 NDX2857407
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ సరనకకమణక

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ఎదసదల
ఇసటట ననస:20-5-670
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవరరజ ఎదసదల
ఇసటట ననస:20-5-670
వయససస:58
లస: పప
8273 NDX0627653
పపరర: జగదదష రరస కకడనల

94-91/1186

భరస : పడసరద రరడడడ దదననపరటట
ఇసటట ననస:20-5-669/a
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ఎదసదల
ఇసటట ననస:20-5-670
వయససస:31
లస: ససస స
8270 NDX1372499
పపరర: పడసరద ఎదసదల

8262 NDX2990760
పపరర: టటన ససగరత అలర స

94-90/1055

తసడడ:డ జజజరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరగ పడసరద రరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:20-5-668
వయససస:29
లస: ససస స
8267 NDX1372515
పపరర: సససత ఎదసదల

94-90/1054 8260 NDX2836880
8259 NDX2859999
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ సరనకకమణక
పపరర: రరజరరడడడ అలర స

8284 NDX1667247
పపరర: హహమలత అసబటట

94-91/373

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:20-5-673
వయససస:26
లస: ససస స
94-91/375

8287 JBV3276151
పపరర: శకనవరసరరడడడ అపబటట

94-91/376

తసడడ:డ వరరరరడడడ అపబటట
ఇసటట ననస:20-5-673
వయససస:43
లస: పప
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94-91/1187

తసడడ:డ కకషర రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-674
వయససస:19
లస: ససస స
8291 NDX3161973
పపరర: వజయ లకడక పపదద

94-93/1506

94-3/1262

94-90/1057

94-90/1060

94-91/1189

8298 NDX2899920
పపరర: మహహసదడ బభబణ భమయననన

8301 NDX2789568
పపరర: శవ పరరవత భమన

8304 NDX2786796
పపరర: అననపపరర భమన

94-91/1192

8307 NDX2784619
పపరర: మహహసదడ బభబణ భమయననన

8310 NDX2627966
పపరర: వనసకట అరవసద రరడడడ బభన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భమన
ఇసటట ననస:20-5-676 muthyala reddy
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దశరథ రరసరరడడడ బభన
ఇసటట ననస:20-05-677
వయససస:23
లస: పప

8312 NDX2785590
పపరర: శకనవరస రరడడడ దసగరగసపపడడ

8313 NDX2785582
పపరర: శవ లకడక దసగరగసపపడడ

94-91/1196

తసడడ:డ మరరకడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:20-5-678
వయససస:53
లస: పప
8315 NDX2701381
పపరర: లకకమక పసరసవమమలయ
భరస : బడహకయఖ పసరసవమమలయ
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:31
లస: ససస స

94-90/1058

94-90/1061

8316 NDX2019017
పపరర: శకదచవ పసచసమరరస
భరస : భమపత రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:45
లస: ససస స

8296 NDX2789485
పపరర: శకనవరసరరవప భమన

94-90/1056

8299 NDX2789576
పపరర: మహహసదడ బభబణ భmaననన

94-90/1059

8302 NDX2785822
పపరర: శకనవరస రరవప భమన

94-91/1188

తసడడ:డ అయఖనన భమన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:53
లస: పప
94-91/1190

8305 NDX2785608
పపరర: లకడక దచవ భమమరరడడ

94-91/1191

భరస : ననగర రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/1193

8308 NDX2786598
పపరర: శవ పరరవత భననన

94-91/1194

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భననన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:18
లస: ససస స
94-1/1298

8311 NDX2785764
పపరర: ననగ లకడక కకనసడసలయ

94-91/1195

భరస : ససజవ రరడడడ కకనసడసలయ
ఇసటట ననస:20-5-678
వయససస:68
లస: ససస స
94-91/1197

భరస : శకనవరస రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:20-5-678
వయససస:44
లస: ససస స
94-67/952

94-94/1158

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప భమయననన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప భమయననన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:26
లస: పప
94-90/939

8293 NDX3246931
పపరర: వజయ సరయ రరడడడ పపదద

తసడడ:డ అయఖనన భమన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప భమన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నగరరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:35
లస: ససస స
8309 NDX2544146
పపరర: మహహసదడ బభబణ భమన

94-3/1291

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భమయననన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:43
లస: పప
8306 NDX3045218
పపరర: లకకకదచవ భమమరరడడడ

8295 NDX2626596
పపరర: భమన మహహసదడ బభబణ భమన

94-93/1187

తసడడ:డ వనణణ గగపరల రరడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-674
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప భమయననన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భమన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:18
లస: ససస స
8303 NDX2785616
పపరర: ననగర రరడడడ భమమరరడడడ

94-93/1507

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భమన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప భమన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:38
లస: ససస స
8300 NDX2899979
పపరర: శవ పరరవత భమన

8292 NDX3125796
పపరర: మణరళమహన కకషర రరడడడ పపదద

8290 NDX2495133
పపరర: వనసకట కరరరసక రరడడడ పపదద

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-674
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-674
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భమన
ఇసటట ననస:20-5-676
వయససస:27
లస: పప
8297 NDX2789543
పపరర: అననపపరర భమన

94-93/1186

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-674
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషర రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-5-674
వయససస:45
లస: ససస స
8294 NDX2536720
పపరర: మహహసదడ బభబణ భమననన

8289 NDX2494839
పపరర: మధసరరమ రరడడడ పపదద

8314 NDX2690865
పపరర: బడహకయఖ పసరసవమమలయ

94-60/1004

తసడడ:డ రసగయఖ పసరసవమమలయ
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:35
లస: పప
94-90/570

8317 NDX2018977
పపరర: భమపత రరవప పసచసమరరస

94-90/571

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:53
లస: పప
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8318 NDX2623437
పపరర: లకకమక పసరసవమమలయ

94-90/940

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:31
లస: ససస స
8321 NDX2863538
పపరర: వనసకటటశవర రరవప నసతలపత

94-90/1064

8322 NDX2863504
పపరర: ససరకష బభబణ నసతలపత

94-90/1067

8325 NDX3102308
పపరర: ������ ������ ������

8328 NDX0231886
పపరర: ననగ మలర శవరర కకమకననన

తసడడ:డ పసచసమరరస భమపత రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:20-5-679 , flat no: 402
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:20-5-680
వయససస:49
లస: ససస స

8330 NDX1462167
పపరర: ససధనకర రరడడడ కకలర

8331 NDX3245610
పపరర: వ ఏస పదనకవత శసగసపలర

94-90/572

తసడడ:డ వనసకట కకషరర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-682
వయససస:70
లస: పప
8333 NDX3036829
పపరర: చలపతరరవప వడర పపడడ

94-91/1107

94-93/1508

94-35/867

తసడడ:డ బణచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:57
లస: పప

94-60/526

8340 NDX2604213
పపరర: వరర రరడడడ కరరరమణడడ

94-60/528

8343 NDX2433084
పపరర: అనలయ కలమయరర కకడనల

94-58/930

8346 NDX2604262
పపరర: శవ కలమయరర బబ బబ
భరస : వరరరరడడడ కరరరమణడడ
ఇసటట ననస:20-05-685
వయససస:52
లస: ససస స

8326 NDX3078169
పపరర: చకకవరరస పసచసమరరస

94-91/1200

8329 NDX0232546
పపరర: శవ శసకరరరవప కకమకననన

94-60/527

8332 NDX3116431
పపరర: కలమయరర వడర పపడడ

94-91/1106

భసధసవప: చలపతరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:20/5/684
వయససస:58
లస: ససస స
94-91/1201

8335 NDX3039302
పపరర: మమలక చనటడగడడ

94-91/1202

తసడడ:డ గగపయఖ చనటడగడడ
ఇసటట ననస:20-5-684
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/898

8338 NDX2444362
పపరర: బసవయఖ కకడనల

94-35/835

తసడడ:డ పపద రరఘవయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:89
లస: పప
94-50/518

8341 NDX2619757
పపరర: లకడక ససధ చతనసరర

94-50/520

భరస : వర మహహశ యకమ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:30
లస: ససస స
94-60/529

భరస : రవ శసకర కకడనల
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:44
లస: ససస స
94-60/1005

94-90/1066

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:20-5-680
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకకరరడడడ కరరరమణడడ
ఇసటట ననస:20-05-685
వయససస:55
లస: పప

భరస : ధన రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:40
లస: ససస స
8345 NDX2671188
పపరర: మహహశవర రరడడడ ససరసరణణ

8337 NDX2673663
పపరర: వనసకట రరడడడ మమక

8323 NDX2836922
పపరర: ససరకశ బభబణ నసతలపత

తసడడ:డ పసచసమరరస భమపత రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:20-5-679 flat no. 402
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరస రరడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ కరరరమణడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:24
లస: పప
8342 NDX0229849
పపరర: శకలత అళళళ

94-91/1198

భరస : పడసరద వడర పపడడ
ఇసటట ననస:20-5-684
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద వడర పపడడ
ఇసటట ననస:20-5-684
వయససస:38
లస: పప
8339 NDX2604130
పపరర: దదననశ కరరరమణడడ

8334 NDX2988459
పపరర: కలమయరర వడర పపడడ

94-90/1063

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర శసగసపలర
ఇసటట ననస:20-5-683
వయససస:68
లస: ససస స

భసధసవప: మమలక చనటడగడడ
ఇసటట ననస:20/5/684
వయససస:37
లస: పప
8336 NDX2977783
పపరర: చలపత రరవప వడర పపడడ

94-90/1065

భరస : ���������� ���
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:64
లస: ససస స
94-91/1199

8320 NDX2879252
పపరర: వనసకటటశవర రరవప నసతలపత

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరకశ బభబణ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:38
లస: ససస స
8327 NDX3118767
పపరర: మహత పసచసమరరస

94-90/1062

భరస : వనసకటటశవర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:20-5-679
వయససస:64
లస: పప
8324 NDX2836914
పపరర: సపసదన నసతలపత

8319 NDX2879229
పపరర: కకషర కలమయరర నసతలపత

8344 NDX2433068
పపరర: రవ శసకర కకడనల

94-60/530

తసడడ:డ బసవయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:51
లస: పప
94-65/798

8347 NDX2928174
పపరర: కక వ ససబబ రరడడ కకనసడసలయ

94-90/1068

తసడడ:డ కక ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:47
లస: పప
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8348 NDX2840080
పపరర: కక కరమమశవరర కకనసడసలయ

94-90/1069

8349 NDX2483089
పపరర: జతన చకకవరరస కకడనల

భరస : కక వ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ శసకర కకడల
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:20
లస: పప

94-91/1203
8351 NDX2858678
పపరర: వనసకట రమమశ చసదడ కలమయర
రరమశశటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:56
లస: పప

8352 NDX2785715
పపరర: ధన రరడడడ అలర
తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ అలర
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:49
లస: పప

8354 NDX2785723
పపరర: కనఖ కలమయరర మమక

8355 NDX2858652
పపరర: వనసకట యశవసత రరమశశటట

94-91/1206

భరస : వనసకట రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:39
లస: ససస స
8357 NDX2619385
పపరర: వనసకట లకడక యకమ

94-93/1292

భరస : పపరరచసదడ రరవప యకమ
ఇసటట ననస:20-05-685
వయససస:58
లస: ససస స
8360 NDX2804854
పపరర: కక రకవత సససధస కకనసడసలయ

94-100/939

భరస : రరమయరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:20-5-694
వయససస:53
లస: ససస స
8366 NDX0076257
పపరర: శశషగరరరరరవప యలర లచదరరవప

94-93/1189

భరస : ఇజజడయల గణడడసప
ఇసటట ననస:20-05-703
వయససస:70
లస: ససస స
8372 NDX2424836
పపరర: అరరణ కరమరరడడడ

భరస : కమలయకర రరవప కకశరన
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:51
లస: ససస స

8358 NDX2607109
పపరర: వర మహహశ యకమ

8359 NDX2858124
పపరర: శశషష కలమయరర రరమశశటట

8364 NDX2865921
పపరర: లలఖన చగణరరపరటట

8367 NDX2594034
పపరర: మసగ పరదరరస

8370 NDX2993525
పపరర: కకమల భగస

94-93/1190

8373 NDX2424828
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ కరమరరడడడ

94-93/1297

8376 NDX3275971
పపరర: మమఘన కకశరన
తసడడ:డ కమలయకర రరవప కకశరన
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:22
లస: ససస స

94-91/1208

94-93/1509

భరస : వనసకట రమమశ చసదడ కలమయర రరమశశటట
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:50
లస: ససస స
94-91/1413

8362 NDX3254497
పపరర: నవన చసటట

94-91/1415

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసటట
ఇసటట ననస:20-5-687
వయససస:22
లస: పప
94-93/1510

8365 NDX0083329
పపరర: కకసడ మణణ యలర లచదరరవప

94-93/1188

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:20-5-700
వయససస:59
లస: ససస స
94-83/467

8368 NDX2928844
పపరర: ఇజజడయల గణడడసప

94-90/1026

తసడడ:డ ఇజజడయల గణడడసప
ఇసటట ననస:20-05-703
వయససస:74
లస: పప
94-8/1356

8371 NDX2950558
పపరర: రవ పరదరరస

94-93/1511

తసడడ:డ హనసమయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:20-5-704 TEJA HOMES
వయససస:43
లస: పప
94-93/1191

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-705
వయససస:47
లస: పప
94-59/1271

94-91/1205

8356 NDX2785756
పపరర: తరరణ రరడడడ అలర
తసడడ:డ ధన రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప భగస
ఇసటట ననస:20-5-704
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-705
వయససస:38
లస: ససస స
8375 NDX3275989
పపరర: వరసవ జజఖత కకశరన

94-91/1207

భరస : రవ పరదరరస
ఇసటట ననస:20-5-702
వయససస:34
లస: ససస స
94-93/1395

8353 NDX3032943
పపరర: రరజఖ లకడక అలర

తసడడ:డ వనసక రమమశ చసదడ కలమయర రరమశశటట
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:27
లస: పప

8361 NDX3251667
పపరర: పడవణ చసటట

94-91/1026

భరస : ససధకర రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:20-5-696
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-5-700
వయససస:63
లస: పప
8369 NDX2913432
పపరర: ఇసదదరర దచవ గణడడసప

94-91/1204

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసటట
ఇసటట ననస:20-5-687
వయససస:20
లస: పప
94-90/573

8350 NDX2618122
పపరర: అఖల రరడడడ కరరరమణడడ

తసడడ:డ వరరరరడడడ కరరరమణడడ
ఇసటట ననస:20-05-685
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప యకమ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కక వ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:21
లస: ససస స
8363 NDX1686007
పపరర: పదనకవత కలచ

94-91/377

8374 NDX2687515
పపరర: భవన పపసట

94-93/1298

భరస : ఎరరనయణడడ పపసట
ఇసటట ననస:20-5-705
వయససస:28
లస: ససస స
94-91/1428

8377 NDX2436194
పపరర: సరయ చసదన నమకగడడ

94-93/1192

తసడడ:డ వనరకసజననయణలల నమకగడడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:22
లస: ససస స
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94-93/1193

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ దనడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:23
లస: ససస స
8381 NDX2436228
పపరర: ససత నమకగడడ

94-93/1196

94-93/1199

94-93/1202

8385 NDX2482925
పపరర: నరకల శరఖమమరర

8388 NDX0534941
పపరర: జక వజయ శకనవరస

94-93/1205

8391 NDX2482917
పపరర: వనసకటరరవప శరఖమమరర

8394 NDX1381839
పపరర: మయనస కకసడవటట

భరస : వనసకటటశవర రరవప జససస
ఇసటట ననస:20-5-709 BALAJIRESIDENCY
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:30
లస: ససస స

8396 NDX0677419
పపరర: జజ ననమక

8397 NDX1148840
పపరర: మయధసరర దచవ కకసడవటట

94-93/1209

భరస : చనన అపరప రరడడ
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:46
లస: ససస స
8399 NDX1475681
పపరర: ససధనకర వటటటకలటట

94-93/1200

94-93/1203

8400 NDX0984757
పపరర: రరమయఖ ఇకలసరరస

94-93/1206

94-93/1207

94-93/1210

94-93/1213

8403 NDX2018563
పపరర: శవ వనసకట సతష బభబణ
కలనల
తసడడ:డ పపనన రరవప కలనల
ఇసటట ననస:20-5-711
వయససస:38
లస: పప

94-91/378

8406 NDX0533554
పపరర: మమరర జరసససత అలర స

94-59/612

భరస : పపనన రరవప కలనల
ఇసటట ననస:20-5-711
వయససస:65
లస: ససస స

94-91/1209

భరస : శశరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-716
వయససస:26
లస: ససస స

94-93/1204

8392 NDX3275963
పపరర: కమలయకర రరవప కకశరన

94-91/1427

8395 NDX1525528
పపరర: సరయ కకషర వనణణ తషపకలళ

94-93/1208

8398 NDX0068775
పపరర: వనళళసగర రరడడడ కక

94-93/1211

తసడడ:డ పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:30
లస: పప

8402 NDX0068825
పపరర: దచససయ సస హహచ

8405 NDX2812485
పపరర: సరసవత కలనల

8389 NDX2269843
పపరర: వనసకటటశవర రరవప వడర మమడడ

భరస : కకరణ బభబణ వసస
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససవర రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:65
లస: పప

94-93/1201
8386 NDX2269835
పపరర: చసదడ గగపరల చచదరర వడర మమడడ

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకశరన
ఇసటట ననస:20-5-709 BALAJI RESIDENCY
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశవర రరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:43
లస: పప
94-93/1215

94-93/1198

తసడడ:డ బణచచయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:53
లస: పప

భరస : అపరపరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/1212

8383 NDX2436202
పపరర: లల సరయ మణపరపళర

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:65
లస: పప
94-93/1512

94-93/1195

భరస : పడసరద మణపరపళర
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:52
లస: పప
8393 NDX3177490
పపరర: శశషమక జజససస

94-93/1197

భరస : వనసకటటశవరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:42
లస: పప
8390 NDX2436160
పపరర: వరరసజననయణలల నమకగడడ

8382 NDX2269736
పపరర: ఉష రరణణ వడర మమడడ

8380 NDX1950410
పపరర: పసడడసగర లకడక ససకనఖ

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బభవనననరరయయణ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:60
లస: ససస స
8387 NDX1950402
పపరర: పసడడసగర వనసకట ససబభబరరవప

94-93/1194

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనరకసజననయణలల నమకగడడ
ఇసటట ననస:20-5-709
వయససస:46
లస: ససస స
8384 NDX0913962
పపరర: పడససననసబ కకతస పలర

8379 NDX2269694
పపరర: చసదన వడర మమడడ

8401 NDX1148865
పపరర: అపరపరరవప కకసడవటట

94-93/1214

తసడడ:డ రరజజశశఖర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-5-710
వయససస:58
లస: పప
8404 NDX2604031
పపరర: కలననలయ సరసవత

94-91/1052

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:20-5-711
వయససస:65
లస: ససస స
8407 NDX0525014
పపరర: శశరరడడడ అలర స

94-59/613

తసడడ:డ ఇనననరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-716
వయససస:26
లస: పప
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8408 NDX2882900
పపరర: మలన బ మమసహమకద

94-60/1213

భరస : యయకలబ అల మమసహమకద
ఇసటట ననస:20-5-716
వయససస:37
లస: ససస స
8411 NDX2351526
పపరర: నషసత రరడడడ తషమక

94-91/379

94-93/1299

94-93/1396

94-93/1218

94-90/576

94-90/579

94-90/582

భరస : ససరర�
ఇసటట ననస:20-5-804
వయససస:46
లస: ససస స

8421 NDX2269876
పపరర: బభబణ షపక

8424 NDX2018969
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

8427 NDX1876707
పపరర: మధస బభబణ కకతస పలర

94-90/585

94-93/1219

8436 NDX0205278
పపరర: ససధనరరణణ� తనడడగరరర�
భరస : ఆనసదబభబణ�
ఇసటట ననస:20-5-809
వయససస:33
లస: ససస స

94-93/1217

8419 NDX2898153
పపరర: ఉదదసడడ బఇవనవ షపక

94-60/1142

8422 NDX2594109
పపరర: రవ పరదరరస

94-95/736

తసడడ:డ హనసమయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:20-5-762
వయససస:42
లస: పప
94-90/577

8425 NDX1584029
పపరర: దదసతరరడడడ రరమరరడడడ

94-90/578

తసడడ:డ కకషరర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-789
వయససస:66
లస: పప
94-90/580

8428 NDX1624056
పపరర: ససరకష పపరరగణ

94-90/581

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపరరగణ
ఇసటట ననస:20-5-790
వయససస:33
లస: పప
94-90/584

భరస : రమమష బభబణ పపరరగణ
ఇసటట ననస:20-5-799
వయససస:30
లస: ససస స
94-90/586

భరస : రరజశశఖర రరడకడ
ఇసటట ననస:20-5-800
వయససస:39
లస: ససస స
94-90/588

8416 JBV3262979
పపరర: వనసకట సరగజన ననమననన

94-90/583 8431 NDX1665530
8430 NDX0203380
పపరర: వనసకట రమణమక� సససగనరపప�
పపరర: ఉష పపరరగణ

8433 NDX1165760
పపరర: లకకక వసత

94-91/1053

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:20-05-723
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమయర రరడడడ�
ఇసటట ననస:20-5-798
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపరరగణ
ఇసటట ననస:20-5-799
వయససస:30
లస: పప
8435 NDX0201558
పపరర: దచవమక� తనడడగరరర�

94-93/1513

తసడడ:డ వషష
ర కలమయర కకతస పలర
ఇసటట ననస:20-5-790
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:20-5-792
వయససస:40
లస: ససస స
8432 NDX1665605
పపరర: రమమష బభబణ పపరరగణ

8418 NDX2910156
పపరర: సతశ రరడడడ రకగణల

8413 NDX2549582
పపరర: శకనవరసరరవప జమణకల

భరస : ససతనరరమదనసస ననమననన
ఇసటట ననస:20-5-721
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-5-789
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ర కలమయర
ఇసటట ననస:20-5-790
వయససస:27
లస: పప
8429 NDX1435545
పపరర: కళళఖణణ మకరసన

94-64/694

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:20-5-723
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపననన రరడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-789
వయససస:26
లస: ససస స
8426 NDX1325117
పపరర: బభల కకషర కకటట పలర

8415 NDX2567915
పపరర: అజయ కలమయర మయదల

94-90/575

భసధసవప: అసజయఖ జమణకల
ఇసటట ననస:20-5-718/A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచ రరడడ రకగణల
ఇసటట ననస:20-5-721
వయససస:36
లస: పప

భరస : బభబణ షపక
ఇసటట ననస:20-5-723
వయససస:27
లస: ససస స
8423 NDX1584037
పపరర: దదసతరరడడడ లకడక తరరమల

94-93/1216

తసడడ:డ శకనవరస మయదల
ఇసటట ననస:20-5-719
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతశ రకగళర
ఇసటట ననస:20-05-721
వయససస:34
లస: ససస స
8420 NDX2269777
పపరర: మయలన షపక

8412 NDX2534428
పపరర: శకనవరసరరవప

8410 NDX1435917
పపరర: జజసఫ రరడడడ అలర స

తసడడ:డ షప రరడడ
ఇసటట ననస:20-5-716
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ జమణకల
ఇసటట ననస:20-5-718
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జమణకల
ఇసటట ననస:20-5-718/A
వయససస:29
లస: ససస స
8417 NDX2913234
పపరర: వజయ కలమయరర రకగళర

94-90/574

భరస : జజసఫ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-716
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప రరడడ తషమక
ఇసటట ననస:20-5-718
వయససస:25
లస: ససస స
8414 NDX2546778
పపరర: నవఖ జమణకల

8409 NDX1435834
పపరర: వజయ శక అలర స

8434 NDX1163922
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ వసతన

94-90/587

తసడడ:డ బబ లయర రరడకడ
ఇసటట ననస:20-5-800
వయససస:45
లస: పప
94-90/589

8437 NDX0203125
పపరర: మయరస మక� తనడడగరరర�

94-90/590

భరస : దననయయల�
ఇసటట ననస:20-5-830
వయససస:76
లస: ససస స
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94-56/477

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-6
వయససస:26
లస: ససస స
8441 NDX1454479
పపరర: వనసకటటశవరరర పప దదల

94-56/480

94-60/962

94-61/564

94-90/593

94-90/596

94-90/599

94-90/602

భరస : రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-679
వయససస:39
లస: ససస స

8451 NDX0204123
పపరర: రరజఖస� మణణ�

8454 NDX0205187
పపరర: మమరరమక� దనసరర�

8457 NDX0202077
పపరర: అనసరరధ తలకరయల

8460 NDX2169937
పపరర: శరరష లకరసకలల

94-90/605

8463 NDX0203257
పపరర: లలత� చమల దదననన�

94-90/594

8466 NDX0203851
పపరర: అహలయఖదచవ� దనరర �
భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-682
వయససస:51
లస: ససస స

8446 NDX2268407
పపరర: ననగరరరరన మటటపలర

94-90/591

8449 NDX0204503
పపరర: జవరవదద భభరగ వ�

94-90/592

8452 NDX0204446
పపరర: ఉమ మహహశవరర� సస హహచ�

94-90/595

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:20-6-441
వయససస:30
లస: ససస స
94-90/597

8455 NDX0204438
పపరర: ససనత� దనసరర�

94-90/598

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-6-480
వయససస:32
లస: ససస స
94-90/600

8458 NDX0205161
పపరర: మమరర ససకనఖ కకపపపల

94-90/601

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:20-6-496/2
వయససస:37
లస: ససస స
94-90/603

8461 NDX0204537
పపరర: ఉమ మహహశవరర� ఓతతరర�

94-90/604

భరస : ఆసజననయణలల�
ఇసటట ననస:20-6-676
వయససస:41
లస: ససస స
94-90/606

భరస : పప లయఖ�
ఇసటట ననస:20-6-676
వయససస:51
లస: ససస స
94-90/607

94-59/614

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-436
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర లకరసకలల
ఇసటట ననస:20-6-513
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-6-676
వయససస:46
లస: ససస స
8465 NDX0203604
పపరర: అరరణన� పటభనయకలన�

94-61/565

భరస : యయససదనస రరగర
ఇసటట ననస:20-6-496
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-502
వయససస:31
లస: ససస స
8462 NDX0204024
పపరర: రమయదచవ� గమరకపపశరల�

8448 NDX0359166
పపరర: అబడహస చలకర

8443 NDX1532309
పపరర: పపననయఖ మటటపలర

తసడడ:డ పపననయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:20-6
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఏలయఖ�
ఇసటట ననస:20-6-479
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : తమకయఖ�
ఇసటట ననస:20-6-494
వయససస:31
లస: ససస స
8459 NDX0204453
పపరర: వనలసగరణణ� ననలటటరర�

94-60/963

భరస : గకరర పడసరద�
ఇసటట ననస:20-6-440
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-458
వయససస:33
లస: ససస స
8456 NDX0204214
పపరర: అనసష� నలర పరటట�

8445 NDX0791426
పపరర: గరమలపరటట వరకసదడ గమలపరటట

94-56/479

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:20-6
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప చలకర
ఇసటట ననస:20-6-411
వయససస:35
లస: పప

భరస : మననజ కలమయర
ఇసటట ననస:20-6-439
వయససస:31
లస: ససస స
8453 NDX0202242
పపరర: ఇసదదర� బతష
స ల�

94-56/481

తలర : పసచచమక gamalapati
ఇసటట ననస:20.6
వయససస:30
లస: పప

భరస : అబడహస చలకర
ఇసటట ననస:20-6-411
వయససస:31
లస: ససస స
8450 NDX0204016
పపరర: అలవనణణ కనననజ

8442 NDX1361088
పపరర: వనసకటటశవరరర కలకలలరపలర

8440 NDX1256395
పపరర: వనసకటభడవప పప దదల

తసడడ:డ వనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:20-6
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-6
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గమలపరటట
ఇసటట ననస:20.6
వయససస:40
లస: ససస స
8447 NDX0359158
పపరర: శరరర చలకర

94-56/478

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-6
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:20-6
వయససస:35
లస: పప
8444 JBV1352798
పపరర: పసచచమక గమలపరటట

8439 NDX1454487
పపరర: శవ పప దదల

8464 NDX2018696
పపరర: రజత దదపరలపపడడ

94-91/385

భరస : సరయ రరకకశ కరశకళ
ఇసటట ననస:20-6-678
వయససస:32
లస: ససస స
94-90/608

8467 NDX0204305
పపరర: రతస మక� బమరరగ�

94-90/609

భరస : రరమణలల�
ఇసటట ననస:20-6-686
వయససస:69
లస: ససస స
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94-90/610

భరస : మణకససటట మయగణలలరర
ఇసటట ననస:20-6-726
వయససస:37
లస: ససస స
8471 NDX2977106
పపరర: వననససట పరల ససకలరర

94-90/1073

94-60/532

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ అగణస
ఇసటట ననస:20-6-729
వయససస:28
లస: ససస స
8480 NDX1158831
పపరర: శవకలమయరర గరల
భరస : శసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:20-6-732
వయససస:30
లస: ససస స
8483 NDX1158666
పపరర: శసకర రరడకడ గరల

94-60/538

94-60/540

94-60/543

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:20-6-734
వయససస:44
లస: ససస స

8481 NDX1158856
పపరర: వనసకట ననగపదక శకగకకలర పప

8484 NDX3141819
పపరర: హరరత కకమల మపరరరస

8487 NDX0791236
పపరర: వటటటచరర ననగకసదడ రరడడడ

8490 NDX2018837
పపరర: మసరసన రరడడడ వటటటచదరర

94-91/1211

8493 NDX2787307
పపరర: వర రరఘవమక వటటటచనరరర

94-60/536

8496 NDX1356468
పపరర: శకనవరస రరవప కకయ
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-6-734
వయససస:47
లస: పప

8479 NDX1541854
పపరర: వనసకటటసవర రరడడడ అగణగ

94-90/615

8482 NDX1158716
పపరర: ననగరరజ పపపపల

94-60/537

తసడడ:డ బభలయయఖ
ఇసటట ననస:20-6-732
వయససస:40
లస: పప
94-93/1516

8485 NDX0709980
పపరర: లకడక పడసనన వటటటచదరర

94-60/539

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:29
లస: ససస స
94-60/541

8488 JBV1352608
పపరర: శకనవరసరరవప� పపలవరరస�

94-60/542

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:45
లస: పప
94-90/616

8491 NDX2787323
పపరర: శరకవసత వటటటచనరరర

94-90/1074

భరస : ననగరసదడ రరడడడ వటటటచనరరర
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:29
లస: ససస స
94-91/1212

భరస : వనసకట రరడడడ వటటటచనరరర
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:53
లస: ససస స
94-60/544

94-60/534

తసడడ:డ శక కకషర రరడడడ అగణగ
ఇసటట ననస:20-6-729
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వటటటచదరర
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసరసనన రరడడడ వటటటచనరరర
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:59
లస: పప
8495 NDX1356450
పపరర: ఉషర రరణణ కకయ

94-90/614

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ వటటటచరర
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:59
లస: పప
8492 NDX2785160
పపరర: వనసకట రరడడడ వటటటచనరరర

8478 NDX1541664
పపరర: పదనకవత అగణస

8476 NDX0229930
పపరర: రరయపప రరడడడ ఏరరవ�
తసడడ:డ జజరరకడడడ�
ఇసటట ననస:20-6-728
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహహ మపరరరస
ఇసటట ననస:20-6-732
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:53
లస: ససస స
8489 NDX0021501
పపరర: వనసకట రరడడడ వటటటచరర

94-60/533

భరస : ననగరరజ పపపపల
ఇసటట ననస:20-6-732
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయ రరడడ క
ఇసటట ననస:20-6-732
వయససస:43
లస: పప
8486 NDX0791905
పపరర: వరరరఘవమక వటటటచరర

8475 NDX1158724
పపరర: రరయప రరడకడ తషమయక

94-60/531

భరస : రరయప రరడకడ
ఇసటట ననస:20-6-728
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ అగణస
ఇసటట ననస:20-6-729
వయససస:49
లస: ససస స
94-60/535

94-90/612

94-91/1210 8473 NDX1157791
8472 NDX2929115
పపరర: పడసనన లకడక కలమయరర ఆసప దస
పపరర: జజసస జయభభరత తషమయక

తసడడ:డ చననప రరడకడ
ఇసటట ననస:20-6-728
వయససస:49
లస: పప
94-90/613

8470 NDX2273738
పపరర: మణకససటట మయగణలలరర

తసడడ:డ రరమయఖ మయగణలలరర
ఇసటట ననస:20-6-726
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససరకశ బభబణ ససకలరర
ఇసటట ననస:20-6-727
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరయపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:20-6-728
వయససస:53
లస: ససస స
8477 NDX1541706
పపరర: ససకల అగణస

94-90/611

తసడడ:డ మణకససటట మయగణలలరర
ఇసటట ననస:20-6-726
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరకశ బభబణ ససకలరర
ఇసటట ననస:20-6-727
వయససస:19
లస: పప
8474 NDX0237313
పపరర: పదనకవత ఏరరవ�

8469 NDX2273779
పపరర: శవరరస మయగణలలరర

8494 NDX2787364
పపరర: ననగరసదడ రరడడడ వటటటచనరరర

94-91/1213

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వటటటచనరరర
ఇసటట ననస:20-6-733
వయససస:38
లస: పప
94-60/545

8497 NDX1739939
పపరర: హహహమయవత దసడమమడడ

94-90/617

భరస : జగనననథరరవప దసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-6-735
వయససస:68
లస: ససస స
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8498 NDX1739913
పపరర: జగనననథరరవప దసడమమడడ

94-90/618

తసడడ:డ వనసకయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:20-6-735
వయససస:74
లస: పప
8501 NDX2605400
పపరర: లకడక రజన తయఖగమర

94-90/915

భరస : శవ ననగర రరడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-06-736
వయససస:44
లస: ససస స
8504 NDX2581163
పపరర: ఆశ జజఖత మరస ల

94-90/942

94-93/1517

94-79/548

8500 NDX2526796
పపరర: ససతనరమక మరరసల

తసడడ:డ సరసబ శవ రరడడ మరరసల
ఇసటట ననస:20-6-0735 SAI BABA ROAD
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలయరరరడడడ మరరసల
ఇసటట ననస:20-6-736
వయససస:79
లస: ససస స

8502 NDX2603611
పపరర: భరత అభషపక రరడడడ తయఖగమర

8503 NDX2581130
పపరర: పడతమ రరడడడ ససదదమమరరస

94-90/916

8505 NDX2526804
పపరర: సరసబ శవ రరడడ మరరసల

8508 NDX2526572
పపరర: లకక రరడడడ మరరసల

94-90/619

94-90/941

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-736
వయససస:29
లస: ససస స
94-91/387

తసడడ:డ చనన మలయరరరడడడ మరరసల
ఇసటట ననస:20-6-736
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-6-736
వయససస:50
లస: పప
8510 NDX1650432
పపరర: రరమలసగ రరడడడ కసబభలపలర

94-91/386

తసడడ:డ శవ ననగర రరడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-06-736
వయససస:26
లస: పప

భరస : మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-736
వయససస:23
లస: ససస స
8507 NDX2857605
పపరర: శవ ననగర రరడడ తయఖగమర

8499 NDX2526549
పపరర: మలర రరడడడ మరరసల

8506 NDX2526788
పపరర: శకలకడక ఇరరగకలయ

94-91/388

భరస : శకనసవరస రరడడడ ఇరరగకలయ
ఇసటట ననస:20-6-736
వయససస:37
లస: ససస స
94-91/389

8509 NDX2526622
పపరర: ననగకసదడమక మరరసల

94-91/390

తసడడ:డ శవ రరడడడ మరరసల
ఇసటట ననస:20-6-0736 SAI BABA ROAD
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరడడ మరరసల
ఇసటట ననస:20-6-0736 SAI BABA ROAD
వయససస:50
లస: ససస స

8511 NDX2424463
పపరర: ఝయనస కసబభలపలర

8512 NDX2467892
పపరర: వసగ పపరర నసదదన

94-192/7

94-90/626

తసడడ:డ యగరరరడడడ కసబభలపలర
ఇసటట ననస:20-6-736,FLAT NO:201
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమలసగరరడడడ కసబభలపలర
ఇసటట ననస:20-6-736,FLAT NO:201
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వసగ ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-736,FNO:501,MAKINENI
వయససస:21
లస: ససస స

8513 NDX2467900
పపరర: అఖల వసగ

8514 NDX2467926
పపరర: వసగ ఉదయ లకడక

8515 NDX2467918
పపరర: వసగ ససధనకర రరడడడ

94-90/627

94-90/628

94-90/629

తసడడ:డ వసగ ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-736,FNO:501,MAKINENI
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వసగ ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-736,FNO:501,MAKINENI
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వసగ ససబ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-736,FNO:501,MAKINENI
వయససస:46
లస: పప

8516 NDX1027119
పపరర: మమతన రరడడడ భమనపరటట

8517 NDX1027440
పపరర: అననపపరర భమనపరటట

8518 NDX1009125
పపరర: గగవసదరరడడడ భమనపరటట

94-60/546

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-737
వయససస:31
లస: ససస స
8519 NDX2013654
పపరర: హరరక గరరకపరటట

భరస : గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-737
వయససస:58
లస: ససస స
94-60/549

భరస : వనణణ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-6-738
వయససస:25
లస: ససస స
8522 JBV2764488
పపరర: లకడక� వటటటకకసడ�

తసడడ:డ రరమననధస�
ఇసటట ననస:20-6-738
వయససస:60
లస: పప

8520 NDX1027002
పపరర: మకదసల గరరకపరటట

94-60/552

8523 NDX1199389
పపరర: రరసబభబణ ననగరసడర

94-60/550

8526 NDX0072470
పపరర: మదనమసజరర పచచల
భరస : ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:20-6-741
వయససస:57
లస: ససస స

8521 NDX1027150
పపరర: మమత గరరకపరటట

94-60/551

భరస : వనణణ
ఇసటట ననస:20-6-738
వయససస:46
లస: ససస స
94-60/553

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-6-738
వయససస:35
లస: పప
94-60/555

94-60/548

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-6-737
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనణణ
ఇసటట ననస:20-6-738
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-738
వయససస:51
లస: ససస స
8525 JBV2764827
పపరర: వనసకటటశవరరరవప� వటటటకకసడ�

94-60/547

8524 NDX0420539
పపరర: వనణణ గరరకపరటట

94-60/554

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-6-738
వయససస:52
లస: పప
94-60/556

8527 NDX0233684
పపరర: హరరష� తషమకల�

94-60/557

తసడడ:డ పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-741
వయససస:39
లస: పప
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8528 NDX0067819
పపరర: ధశరధకలమయర పచచల

94-60/558

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప�
ఇసటట ననస:20-6-741
వయససస:40
లస: పప
8531 NDX2224343
పపరర: రరమయరరవప అరరకరపపడడ

94-3/1265

8532 NDX2858066
పపరర: శశవత కకలర

94-60/1218

8535 NDX3259660
పపరర: అఖల గగలర పలర
తసడడ:డ ససబబ రరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:20-6-746
వయససస:20
లస: ససస స

8537 NDX3149259
పపరర: ననన మధవ చసతలపపడడ

8538 NDX0649632
పపరర: జవన కకషప ర చసతలపపడడ

94-91/1214

భసధసవప: జవన కకశశర
ఇసటట ననస:20-6-757
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:20-6-761
వయససస:53
లస: ససస స
8543 NDX0067769
పపరర: పడసరద� చదరరకల�

94-60/563

8544 NDX2671774
పపరర: ససనత ఇసదసరర

94-65/799

8547 NDX3178563
పపరర: రరపపశ భభషఖస

94-90/1075

8550 NDX1288018
పపరర: నలమ బభజ
తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-6-767
వయససస:27
లస: పప

8552 NDX1074947
పపరర: బభజ నరకస

8553 JBV3276557
పపరర: కకటటశవరరరవప నలప

94-91/392

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప నరకస
ఇసటట ననస:20-6-767
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:37
లస: పప

94-130/153

8556 NDX1541755
పపరర: అదద లకడక పప కల
భరస : అదద ననరరయణ పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:39
లస: ససస స

94-60/1217

8536 NDX3259686
పపరర: అనత గగలర పలర

94-92/946

8539 NDX3168937
పపరర: వనసకట రరమ లకడక అతతకరర

94-91/1215

భరస : శవ పడసరద అతతకరర
ఇసటట ననస:20-6-760
వయససస:33
లస: ససస స
94-60/561

8542 NDX0067744
పపరర: శశరసక� చదరరకల�

94-60/562

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:20-6-761
వయససస:32
లస: పప
94-60/1006

8545 NDX2604494
పపరర: ఓబణలల రరడడడ ఇసదసరర

94-63/840

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:20-06-762
వయససస:52
లస: పప
94-91/1216

8548 NDX3166352
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర

94-91/1111

తసడడ:డ కకషర రరవప కకలయర
ఇసటట ననస:20-06-762 VENKATA NAGA R
వయససస:42
లస: పప
94-90/620

8551 JBV3276565
పపరర: పరరవత నలప

94-91/391

భరస : కకటటశవరరరవప నలప
ఇసటట ననస:20-6-767
వయససస:40
లస: ససస స
94-91/393

తసడడ:డ వరయఖ నలప
ఇసటట ననస:20-6-767
వయససస:48
లస: పప
94-60/565

8533 NDX2883080
పపరర: యయగరనన వరళళసళ కకలయరర

తసడడ:డ ససబబ రరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:20-6-746
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:20-6-762
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:20-6-762 VENKATA NAGA SA
వయససస:42
లస: ససస స

8555 NDX1009133
పపరర: ననగభమషణస ననగరసడర

94-92/945

భరస : ఓబణలల రరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:20-6-762
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబణల రరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:20-06-762
వయససస:25
లస: ససస స
8549 NDX3189107
పపరర: రరకకకణణ కకలర

8541 NDX2391357
పపరర: ఎల వ ఎన రవ తచజ గణసడన

94-3/1264

తసడడ:డ శవ రరమ కకటటశవర రరవప కకలయరర
ఇసటట ననస:20-6-746
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పసచనచ రరవప గణసడన
ఇసటట ననస:20-6-761
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శశభననదద�డ
ఇసటట ననస:20-6-761
వయససస:65
లస: పప
8546 NDX2678845
పపరర: అనసష ఇసదసరర

94-93/1518

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:20-6-757
వయససస:71
లస: పప
94-60/560

8530 NDX2224392
పపరర: శవకలమయరర అరరకరపపడడ

భరస : రరమయరరవప అరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:20-6-742
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకలర
ఇసటట ననస:20-6-745
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకటటశవర రరవప కకలయరర
ఇసటట ననస:20-6-746
వయససస:18
లస: ససస స

8540 NDX0072199
పపరర: ననగ వరబన� చదరరకల�

94-60/559

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-6-741
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అపయఖ అరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:20-6-742
వయససస:67
లస: పప
8534 NDX2898062
పపరర: అపరర కకలయరర

8529 NDX0067827
పపరర: ననగభమషణరరవప పబబల

8554 NDX1199348
పపరర: హహమలతన ననగరసడర

94-60/564

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:31
లస: ససస స
94-90/621

8557 NDX1509894
పపరర: ఆనసద జజఖత పప కరల

94-91/394

భరస : వరభదడ రరవప పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:29
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-91/395

తసడడ:డ వరరపజననయణలల చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:34
లస: ససస స
8561 NDX0676700
పపరర: వససత రరవప పప కల

94-91/398

94-91/401

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-6-773
వయససస:43
లస: ససస స
8570 NDX0203638
పపరర: తషలశమక దససరర

94-90/625

94-2/1077

8565 NDX0385302
పపరర: పరరవత ఉలర పగణల

94-60/569

భరస : పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:20-7-774/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-7-775
వయససస:46
లస: పప
8585 NDX2995033
పపరర: మణరళకకషర వపటటకలరర

94-90/623

8571 NDX2829604
పపరర: మణసతనజ షపక

94-2/1413

తసడడ:డ లకడక శకనవరసరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:20-7-777
వయససస:22
లస: పప

8566 NDX0386037
పపరర: కకటటశవరరరవప ఉలర పగణల

8574 NDX0623850
పపరర: ఆళళ ససమలత�

8569 NDX0201905
పపరర: లకడక� గజరనకకసడ�

94-90/624

8572 NDX2854040
పపరర: జజహహర బ షపక

94-90/630

94-91/1217

8575 NDX1555129
పపరర: పడమల రరణణ నలర మతష

94-60/566

భరస : రరమలసగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-7-774
వయససస:62
లస: ససస స
94-60/1007

8578 NDX2295459
పపరర: శరకవఖ లయవప

భసధసవప: రరమలసగకశవరరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:20-7-774
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప లయవప
ఇసటట ననస:20-7-774/1
వయససస:22
లస: ససస స

8580 NDX0635979
పపరర: పడసరదరరవప� లయవప�

8581 NDX0622977
పపరర: కరరణనకర రరడడడ అలయ�

94-60/570

94-60/568

94-90/631

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:20-7-775
వయససస:42
లస: పప

8583 NDX1929100
పపరర: ధన మణణ గగలర

8586 NDX2997187
పపరర: పపషరపవత వపటటకలరర

94-91/403

భరస : భభష షపక
ఇసటట ననస:20-7-18
వయససస:36
లస: ససస స

94-60/571

భరస : ససబబ రరవప కరరకలటర
ఇసటట ననస:20-7-776
వయససస:59
లస: ససస స
94-59/1069

94-91/400

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:20-6-834
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-7-774/1
వయససస:57
లస: పప
94-90/632

8563 JBV3276037
పపరర: శవయఖ పప కల

తసడడ:డ మసరసనయఖ ఉలర పగణల
ఇసటట ననస:20-6-769
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:20-7-85/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల నలర మతష
ఇసటట ననస:20-7-774
వయససస:47
లస: పప

8582 NDX0622951
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కకలశశటట

94-91/402

8568 NDX1164037
పపరర: శవరరమ కకషర తషళళ
ర రర

94-60/567 8577 NDX2675676
8576 NDX2492270
పపరర: రరమ లసగకశవర రరవప నలర మతష
పపరర: ఆసజననయణలల నలర మతష

94-91/397

తసడడ:డ గగపయఖ పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:57
లస: పప

భరస : జమల షపక
ఇసటట ననస:20-7-18
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:20-7-26
వయససస:33
లస: పప

8579 NDX0698787
పపరర: శకవరణణ� లయవప�

94-91/399

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-6-773
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-6-876
వయససస:71
లస: ససస స
8573 NDX2608578
పపరర: లకడక ననరరయణ గగడవరరస

8562 NDX1489112
పపరర: ఆదదననరరయణ పప కల

భరస : కకటటశవరరరవప ఉలర పగణల
ఇసటట ననస:20-6-769
వయససస:53
లస: ససస స
94-90/622

8560 NDX0676601
పపరర: వరభదడ రరవప పప కల

తసడడ:డ శవయఖ పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లలరబయఖ పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:58
లస: పప
8567 NDX1165885
పపరర: ననగవనణణ నడడమణకసల

94-91/396

భరస : శవయఖ పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పప కల
ఇసటట ననస:20-6-768
వయససస:34
లస: పప
8564 NDX1489104
పపరర: ననగయఖ రరవపలపలర

8559 JBV3276045
పపరర: కకటటశవరర పప కల

8584 NDX1929118
పపరర: ససబబ రరవప కరరకలటర

94-60/572

తసడడ:డ అబడహస కరరకలటర
ఇసటట ననస:20-7-776
వయససస:65
లస: పప
94-60/1219

భరస : లకడక శకనవరసరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:20-7-777
వయససస:45
లస: ససస స

94-91/1218
8587 NDX3035060
పపరర: లకడక శకనవరసరరవప వపటటకలరర

తసడడ:డ నరసససహరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:20-7-777
వయససస:50
లస: పప
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8588 NDX2024958
పపరర: గకరర ససపసడయ భవనస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-60/573

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-7-779
వయససస:30
లస: ససస స
94-60/576

8594 JBV2781896
పపరర: పవన కలమయర తతనసగణసటర

94-60/579

తసడడ:డ శక కకషర చదవతనఖ
ఇసటట ననస:20-7-782
వయససస:38
లస: పప
94-60/582

94-72/1225

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:20-7-786
వయససస:61
లస: పప
8606 NDX0905448
పపరర: వజయ� గమదచటట�

94-60/589

8595 JBV2781730
పపరర: కకశశర� టట.ఏల.వ.రరవప�

8596 JBV2781540
పపరర: శక కకషర చదవతనఖ తతనసగణసటర

94-60/581

94-60/580

8598 NDX1258524
పపరర: మణణకసట రరడడడ లసకకరరడడడ

తసడడ:డ రరధన కకషర గణపరస
ఇసటట ననస:20-7-782
వయససస:76
లస: పప
94-60/583

8601 NDX3026366
పపరర: ససమలత ఆలర

8604 NDX2106715
పపరర: వనసకట పదనకవత మణళరపపడడ

8607 NDX0696997
పపరర: భభరతదడ
డ డడ � గమడచటట�

94-60/592

8610 NDX0791210
పపరర: కకరకపరటట పవన కలమయర�

94-90/1076

94-60/584

8602 NDX1713750
పపరర: ఉదయ లకకక పప టట
ర రర

94-60/585

భరస : కకషర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-7-786
వయససస:65
లస: ససస స
94-60/587

8605 NDX0663336
పపరర: వనసకటససబభబరరవప కరజ

94-60/590

8608 NDX0636043
పపరర: బడహకనసదరరడడడ� గణదచటట�

94-60/593

8611 NDX2622322
పపరర: సరయ భరత రరడడడ మదసగణల

భసధసవప: కకటట వర వనసకట ఈశవరర మదసగణల
ఇసటట ననస:20-7-793
వయససస:55
లస: పప

8615 NDX3056579
పపరర: ధన లకడక శరరగరరర

8616 NDX3056397
పపరర: వజయ శవరన శరరగరరర

8617 NDX3026481
పపరర: వనసకట ససబబరరవప ససనసదన

భరస : పడసనన కలననర శరరగరరర
ఇసటట ననస:20-7-794
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసనన కలమయర శరరగరరర
ఇసటట ననస:20-7-794
వయససస:19
లస: ససస స

94-58/663

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మదసగణల
ఇసటట ననస:20-7-793
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: కకటట వర వనసకట ఈశవరర మదసగణల
ఇసటట ననస:20-7-793
వయససస:55
లస: పప
94-60/1221

94-60/591

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-7-789
వయససస:59
లస: పప

8614 NDX2598498
పపరర: కకటట వర వనసకట ఈశవరర
మదసగణల
భరస : శకనవరస రరడడడ మదసగణల
ఇసటట ననస:20-7-793
వయససస:48
లస: ససస స

94-60/1220

94-60/588

తసడడ:డ లకడక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:20-7-787
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:20-7-790
వయససస:48
లస: పప
8613 NDX2597284
పపరర: శకనవరస రరడడడ మదసగణల

8599 NDX0791301
పపరర: లసకకరరడడడ మయధవ రరడడ
తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-7-783
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-7-789
వయససస:31
లస: పప

భరస : పవన కలమయర�
ఇసటట ననస:20-7-790
వయససస:42
లస: ససస స
8612 NDX3044690
పపరర: శకనవరస రరడడడ మదసగణల

తసడడ:డ వజయ ఆనసద సరగర బభబణ గగలర పపడ
ఇసటట ననస:20-7-780
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభబరరవప కరజ
ఇసటట ననస:20-7-787
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బడహకనసదరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-7-789
వయససస:55
లస: ససస స
8609 NDX0231910
పపరర: శశకలజ లసక�

94-60/578

భరస : మధసససదన రరడడడ ఆలర
ఇసటట ననస:20-7-783
వయససస:38
లస: ససస స
94-60/586

94-60/575

8593 NDX0234401
పపరర: వజయ ఆనసద సరగర బభబణ�
గగలర పపడడ�
తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:20-7-780
వయససస:56
లస: పప

94-60/577

తసడడ:డ మయధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-7-783
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ ఆలర
ఇసటట ననస:20-7-783
వయససస:64
లస: పప
8603 NDX1454867
పపరర: కకషరర రరవప ననమయన

8592 NDX2240992
పపరర: లలకకశ గగలర పపడడ

8590 NDX2025006
పపరర: గగవసద రరడడడ భవనస

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-7-779
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషరచదవతనఖ � �
ఇసటట ననస:20-7-782
వయససస:38
లస: పప

భరస : మయధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-7-783
వయససస:53
లస: ససస స
8600 NDX3024882
పపరర: పడభభకర రరడడడ ఆలర

94-60/574

భరస : గగవసద రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-7-779
వయససస:49
లస: ససస స

8591 NDX0636548
పపరర: ససనత కలమయరర
లకకసననబబ యన�
భరస : వజయయనసద సరగర బభబణ�
ఇసటట ననస:20-7-780
వయససస:46
లస: ససస స

8597 NDX0791632
పపరర: లసకకరరడడడ రమయదచవ

8589 NDX2025030
పపరర: ఉష రరణణ భవనస

94-95/737

94-60/1222

94-95/738

94-59/1070

తసడడ:డ తరరవననగ నయయ ససనసదన
ఇసటట ననస:20-7-797
వయససస:57
లస: పప

Page 61 of 391

8618 NDX2983906
పపరర: వజయ నరకల ససనసదన
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94-59/1071

భరస : వనసకట ససబబరరవప ససనసదన
ఇసటట ననస:20-7-797
వయససస:50
లస: ససస స
8621 NDX0627638
పపరర: జయలకడక కకడనల

94-59/615

భరస : తనకరచలస ఆర
ఇసటట ననస:20-7-799
వయససస:37
లస: ససస స
94-93/1220

భరస : ససబభబరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:20-7-799
వయససస:56
లస: ససస స
8624 NDX2295277
పపరర: వనసకరయయమక తనడడశశటట

94-59/617

భరస : ససబభబరరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:20-7-800
వయససస:57
లస: ససస స
8627 NDX3130929
పపరర: ససరకశ కలమయర రరవపరటట

8619 NDX2240802
పపరర: లకడక టట

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:20-7-800
వయససస:48
లస: పప
8630 NDX2483386
పపరర: అనత పపరస

94-90/633

8622 NDX2448108
పపరర: ససబభబరరవప కకడనల

94-59/623

8625 NDX2295251
పపరర: ససబభబరరవప తనడడశశటట

8626 NDX2692572
పపరర: శవ శసకర అనసమల

94-59/618

8628 NDX2970283
పపరర: రరజఖ లకడక రరవపరటట

94-60/1224

భరస : ససరకశ కలమయర రరవపరటట
ఇసటట ననస:20-7-800
వయససస:42
లస: ససస స
8631 NDX2483378
పపరర: ఏడడకకసడలల పపరస

94-90/634

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:20-7-802
వయససస:20
లస: పప
8639 NDX2419034
పపరర: శవనననరరయణ దనమరర

94-60/594

తసడడ:డ బభపయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:20-7-803
వయససస:57
లస: పప
8642 NDX2240752
పపరర: ఆరరదడ తతట

తసడడ:డ ససత రరమయసజననయణలల మమమననన
ఇసటట ననస:20-7-806
వయససస:22
లస: ససస స

94-91/1220

94-59/621

8643 NDX2240745
పపరర: జజగర బభబణ తతట

94-59/830

8646 NDX2492288
పపరర: రకవత మమమననన
భరస : ససత రరమయసజననయణలల మమమననన
ఇసటట ననస:20-7-806
వయససస:44
లస: ససస స

8635 NDX2870434
పపరర: అరరరనరరవప కలసబ

94-60/1226

8638 NDX2419059
పపరర: వనసకటటష దనమరర

94-59/619

8641 NDX2666139
పపరర: లలపదచవ దనమరర

94-59/831

తసడడ:డ శవనననరరయణ దనమరర
ఇసటట ననస:20-7-803
వయససస:25
లస: ససస స
94-59/622

తసడడ:డ గగపరల కకషర తతట
ఇసటట ననస:20-7-804
వయససస:69
లస: పప
94-60/596

94-58/664

తసడడ:డ శవనననరరయణ దనమరర
ఇసటట ననస:20-7-803
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ దనమరర
ఇసటట ననస:20-7-803
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజగర బభబణ తతట
ఇసటట ననస:20-7-804
వయససస:59
లస: ససస స
8645 NDX2492254
పపరర: రగహహణణ తచజససవ మమమననన

8640 NDX2662351
పపరర: కకటటశవరర దనమరర

8632 NDX2616233
పపరర: రరమ దచవ వటటటకకసడ

భసధసవప: లయవణఖ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:20-7-801
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటభట
ఇసటట ననస:20-7-802
వయససస:19
లస: పప
94-59/620

94-60/1225

భరస : లవ కకశశర వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:20-7-800 CHIGURUPATI SHIN
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరన రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:20-7-801
వయససస:21
లస: ససస స
8637 NDX3108305
పపరర: కకషర శశరసక కటభట

8629 NDX3110095
పపరర: రరజఖ లకడక రరవపరటట
భరస : ససరకశ కలమయర రరవపరటట
ఇసటట ననస:20-7-800
వయససస:42
లస: ససస స

8634 NDX2415396
పపరర: మమఘన రకచల కలసభ

94-60/1227

94-59/795

తసడడ:డ కకసడయఖ అనసమల
ఇసటట ననస:20-07-800
వయససస:42
లస: పప

8633 NDX3035185
పపరర: ససరకశ కలమయర రరవపరటట

8636 NDX3051299
పపరర: కకషర శశరసక కటట

94-56/572

తసడడ:డ శత రరమ రరవప వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:20-7-800
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:20-7-800 1ST FLOOR
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:20-7-800 FLAT-301
వయససస:48
లస: పప

8623 NDX2616381
పపరర: లవ కకశశర వటటటకకసడ

తసడడ:డ రరసబడహకయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:20-7-799,GOUTHAM NAGAR 3
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల పపరస
ఇసటట ననస:20-7-800 1ST FLOOR
వయససస:32
లస: ససస స
94-91/1219

94-59/616

తసడడ:డ రరమలసగస కక
ఇసటట ననస:20-7-799
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:20-7-800
వయససస:68
లస: పప
94-60/1223

8620 NDX2240760
పపరర: తనకరచలస ఆర

8644 NDX2498855
పపరర: వనసకట సరయ ససరకఖ మమమననన

94-60/595

తసడడ:డ ఆసజననయణలల మమమననన
ఇసటట ననస:20-7-806
వయససస:20
లస: ససస స
94-60/597

8647 NDX2492239
పపరర: ససతనరరమయసజననయణలల మమమననన

94-60/598

తసడడ:డ చలమయఖ మమమననన
ఇసటట ననస:20-7-806
వయససస:49
లస: పప
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8648 NDX2123552
పపరర: లకడక గగగరననన
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94-60/599

భరస : వనసకటటశవర రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:20-7-808
వయససస:37
లస: ససస స
8651 NDX2494169
పపరర: నజర షపక

94-60/602

94-60/605

94-60/1010

94-60/607

94-60/610

94-60/613

94-60/616

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:20-8-12
వయససస:27
లస: ససస స

8661 NDX0696971
పపరర: గరరరధర రరవప� సప మణ�

8664 NDX0636266
పపరర: మయలత� మమకల�

8667 NDX2492247
పపరర: సరయ పడసరద మణపపననన

8670 NDX0698860
పపరర: రరజఖలకడక� గగపప�

94-60/619

8673 NDX0560284
పపరర: బభలయజ దదడ ణనదసల

94-60/608

8676 NDX0557918
పపరర: శరసత కకరణ దదడ ణనదసల
తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:20-8-12
వయససస:48
లస: ససస స

8656 NDX2671865
పపరర: కకట మణతనఖలమక

94-60/1009

8659 NDX0536227
పపరర: శరరష రరణణ� సప మణ�

94-60/606

8662 NDX0525378
పపరర: శకనవరసరరవప సప మణ�

94-60/609

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:20-7-812
వయససస:39
లస: పప
94-60/611

8665 NDX0635961
పపరర: శరఖమ నసదన� మమకల�

94-60/612

తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:20-7-814
వయససస:61
లస: పప
94-60/614

8668 NDX1913178
పపరర: సరయ దదలప మణపపననన

94-60/615

తసడడ:డ శకనవరస మణపపననన
ఇసటట ననస:20-7-815
వయససస:24
లస: పప
94-60/617

8671 NDX0636068
పపరర: ఆసతతన రరడడడ� గగపప�

94-60/618

తసడడ:డ సలలమయన రరడడడ�
ఇసటట ననస:20-7-816
వయససస:37
లస: పప
94-59/624

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:20-8-11
వయససస:30
లస: పప
94-59/626

94-60/604

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:20-7-812
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసతతన రరడడడ�
ఇసటట ననస:20-7-816
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-2
వయససస:52
లస: పప
8675 NDX1395616
పపరర: వదనఖధరర దదడ ణనదసల

94-59/1072

తసడడ:డ శకనవరస మణపపననన
ఇసటట ననస:20-7-815
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-7-815
వయససస:47
లస: పప
8672 NDX0422436
పపరర: అసకమకరరవప� యడవలర �

8658 NDX3156130
పపరర: గరరరధర రరవప సప మణ

8653 NDX2103893
పపరర: శవనననరరయణ మటటటపపడడ

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శరఖమనసదన�
ఇసటట ననస:20-7-814
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:20-7-815
వయససస:48
లస: ససస స
8669 NDX0636027
పపరర: శకనవరస మణపపననన�

94-60/1008

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:20-7-812
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశవననధస�
ఇసటట ననస:20-7-812
వయససస:70
లస: పప
8666 NDX0636217
పపరర: లకడక పడసనన మణపపననన

8655 NDX2671097
పపరర: మటటపపడక సరసబశవరరవప

94-60/601

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:20-7-812
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:20-7-812
వయససస:36
లస: పప
8663 NDX0525444
పపరర: ససరఖపడకరశ రరవప సప మణ�

94-60/603

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:45
లస: ససస స
8660 NDX0697003
పపరర: అనల కలమయర� సప మణ�

8652 NDX2076249
పపరర: రరఘవనసదడ మటటటపపడడ

8650 NDX2494037
పపరర: ఖయససస బ షపక

భరస : ససదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:45
లస: పప
8657 NDX2671287
పపరర: మటటపపడక శవ లకడక

94-60/600

తసడడ:డ పసచచయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:20-7-808
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-7-811
వయససస:22
లస: పప
8654 NDX2492296
పపరర: ససదద సరహహబ షపక

8649 NDX2120442
పపరర: వనసకటటశవర రరవప గగగరననన

8674 NDX0560292
పపరర: శకనవరససలల దదడ ణనదసల

94-59/625

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-8-11
వయససస:30
లస: పప
94-59/627

8677 NDX0799957
పపరర: ఆనసద కలమయర మలయరదద

94-59/628

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-8-19
వయససస:27
లస: పప
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8678 NDX0523613
పపరర: సతష బభబణ పసననమననన

94-59/629

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-8-19
వయససస:27
లస: పప
94-59/632

8684 JBV1350727
పపరర: మహన రరడడడ మదన

94-59/635

94-60/1011

94-89/672

94-60/623

94-60/626

94-59/637

8691 NDX1258482
పపరర: లకకక తరరపతమక ఖయజజ

8694 NDX0436154
పపరర: రవ కజ

8697 NDX2546851
పపరర: ససనత పప కల

8700 NDX1314368
పపరర: రరజఖలకకక తతనసగణసటర

94-60/628

8703 JBV1352368
పపరర: బభలతడపపరసససదరర గజరలకకసడ

94-60/621

8706 JBV1352749
పపరర: కకకషర ర � గజరలకకసడ�
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:37
లస: పప

8686 JBV1352079
పపరర: రమణమక� పపలవరరస�

94-60/620

8689 NDX0528158
పపరర: తచజ శక� మరరకడడడ�

94-89/671

8692 JBV1352731
పపరర: ససబడమణఖమక� కరజ�

94-60/622

భరస : పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-817
వయససస:50
లస: ససస స
94-60/624

8695 JBV1352723
పపరర: పపలర యఖ కరజ

94-60/625

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కరజజ
ఇసటట ననస:20-8-817
వయససస:55
లస: పప
94-60/1012

8698 NDX0422352
పపరర: రమమష మసరల

94-60/64

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-8-823
వయససస:32
లస: పప
94-59/638

8701 NDX2420206
పపరర: శకవలర గజరలకకసడ

94-60/627

భరస : బభల కకషర గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:27
లస: ససస స
94-60/629

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:55
లస: ససస స
94-60/631

94-59/634

భరస : ససబబరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-8-436
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శక కకషర చదవతనఖ
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : మమమసయఖ
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:37
లస: పప

94-89/670

భరస : భభససర రరవప పప కల
ఇసటట ననస:20-8-820
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల తషరకపఅల
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:32
లస: ససస స

8705 NDX1539487
పపరర: వనసకట రరవప గణసతననల

8688 NDX1743351
పపరర: శరరష పససపపలలటట

8683 JBV2762128
పపరర: జరవపరల రరడడడ మదన

భరస : శకనవరస రరవప� �
ఇసటట ననస:20-8-90O
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ కరజజ
ఇసటట ననస:20-8-817
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నడపరరజ
ఇసటట ననస:20-8-819
వయససస:20
లస: పప

8702 NDX1539800
పపరర: గణసతననల తడవనణణ

94-59/636

భరస : రవ కలమయర కరజజ
ఇసటట ననస:20-8-817
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ కరజ
ఇసటట ననస:20-8-817
వయససస:31
లస: పప

8699 NDX1532226
పపరర: వనసకట పదనకవత తషరకపఅల

8685 JBV1350537
పపరర: వనసకట ససబభబరరడడడ మదన

94-59/631

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-8-60
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-8-436
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమయర మదదదల
ఇసటట ననస:20-8-436
వయససస:38
లస: ససస స

8696 NDX2492262
పపరర: గగవరబన రరవప నడపరరజ

94-59/633

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-8-60
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకకణరరవప
ఇసటట ననస:20-8-240
వయససస:23
లస: ససస స

8693 NDX0422261
పపరర: శవ శసకర కరజ

8682 NDX2357937
పపరర: పదనకవత మదన

8680 NDX0535302
పపరర: రజన బబ మకరరడడడ

భరస : పడభభకరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-8-20
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరడడ మదన
ఇసటట ననస:20-8-60
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-8-60
వయససస:28
లస: పప

8690 NDX1723569
పపరర: ననగజజఖత మదదదల

94-59/630

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:20-8-20
వయససస:30
లస: ససస స

8681 NDX0799965
పపరర: వనసకట రరమ శవ కరమమశవరర
మలయరదద
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-8-20
వయససస:30
లస: ససస స

8687 NDX2679520
పపరర: యయమల గరరరజ కలయఖణణ

8679 NDX1028182
పపరర: లకడక పరపసరన

8704 NDX0231811
పపరర: బభలకకషర� గజరలకకసడ�

94-60/630

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:33
లస: పప
94-60/632

8707 NDX2984508
పపరర: ఏడడకకసడలల తషరకపలర

94-60/1228

తసడడ:డ గణరవయఖ తషరకపలర
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:36
లస: పప
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94-90/635

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:27
లస: ససస స
94-60/633

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-829
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/636

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:20-8-830
వయససస:29
లస: ససస స
94-60/638

తసడడ:డ బభబణ
ఇసటట ననస:20-8-831
వయససస:36
లస: పప
94-60/640

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-833
వయససస:35
లస: ససస స
94-60/1013

8718 JBV1352442
పపరర: లకడక యడవలర

8721 NDX0430975
పపరర: శవపరరవత గణడడకసదసల

8724 NDX2646685
పపరర: చసదస గణడడకసదసల

94-60/643

8727 NDX0635995
పపరర: శశషయఖ బబ సతష

94-60/639

భరస : ఎడడకకసడలల బబ సతష
ఇసటట ననస:20-8-834
వయససస:38
లస: ససస స

8730 JBV1352145
పపరర: అసకర రరవప తతరటట

94-60/641

తసడడ:డ పపలర రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:20-8-835
వయససస:44
లస: పప

8733 NDX0236364
పపరర: వనసకట రమణ టట�

94-60/1014

8736 NDX1356500
పపరర: వనసకయఖ చదరరకలరర
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-838
వయససస:32
లస: పప

94-60/637

8719 NDX3044187
పపరర: రతయఖ పపరల

94-74/867

8722 NDX0436469
పపరర: ననగకశవరరరవప గణడడకసదసల

94-60/642

8725 NDX2276129
పపరర: భభససర సరయ గణడడకసదసల

94-89/673

తసడడ:డ ససబభబరరవప గణడడకసదసల
ఇసటట ననస:20-8-833
వయససస:22
లస: పప
94-60/644

8728 NDX0525808
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ సతష

94-60/645

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:20-8-834
వయససస:44
లస: పప
94-60/646

8731 NDX2909695
పపరర: సరమమమజజయక తతరరటట

94-60/1229

భరస : అసక రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:20-8-835
వయససస:46
లస: ససస స
94-60/647

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:20-8-836
వయససస:33
లస: ససస స
94-60/648

8716 JBV1352491
పపరర: దచవ నరరకలళళపరటట

తసడడ:డ ఈశవరయఖ
ఇసటట ననస:20-8-833
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పపలయర రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:20-8-835
వయససస:44
లస: పప
94-60/1230

94-60/635

తసడడ:డ రగశయఖ పపరల
ఇసటట ననస:20-8-832
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:20-8-834
వయససస:37
లస: పప
94-60/1324

8713 NDX0791533
పపరర: పప తషపరలలపప సరసబయఖ�

భరస : బభబణ
ఇసటట ననస:20-8-831
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప గణడడకసదసల
ఇసటట ననస:20-8-833
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:20-8-834
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-8-838
వయససస:28
లస: ససస స

95-61/853

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-8-833
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గణడడకసదసల
ఇసటట ననస:20-8-833
వయససస:43
లస: పప

8735 NDX1356492
పపరర: అసకమక చదరరకలరర

8715 SQX1653732
పపరర: పగరళర వనసకట రమణ

94-90/637

తసడడ:డ చదసచయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-829
వయససస:50
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:20-8-832
వయససస:42
లస: ససస స

8720 NDX0423863
పపరర: ససతనమహలకడక� గణడడకసదసల�

8732 NDX2871135
పపరర: రమమశ తతరరటట

94-60/634

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:20-8-830
వయససస:29
లస: ససస స

8717 JBV1352772
పపరర: ననగరరజ నరరకలళళపరటట

8729 NDX3218880
పపరర: ఈశవరమక బబ సతష

8712 JBV1352830
పపరర: ససరకషషబభబణ� జడడమమటర�

8710 NDX2268639
పపరర: భభగఖ లకడక గసగవరపప

భరస : శకనవరస రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:20-8-826
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:20-8-829
వయససస:39
లస: పప

8714 NDX2223287
పపరర: పగరళర వనసకట రమణ

8726 NDX0535054
పపరర: దసరగ మక బబ సత

94-90/636

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:20-8-825
వయససస:31
లస: పప

8711 NDX0791665
పపరర: పప తషపరలలపప బణలలర మక�

8723 NDX2650349
పపరర: ససబభబరరవప గణడడకసదసల

8709 NDX1289156
పపరర: తషరరకపఅల ఏడడకకసడలల

8734 NDX1289149
పపరర: చచరరకలరర వనకయఖ

94-90/638

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-837
వయససస:32
లస: పప
94-60/649

8737 NDX2662773
పపరర: పసలరరరశశటట దసరగ

94-10/998

భరస : పడతనప కలమయర
ఇసటట ననస:20-8-840
వయససస:29
లస: ససస స
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8738 NDX1555152
పపరర: ససబభబరరవప పరలకకటట
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94-59/639

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-8-840
వయససస:32
లస: పప
8741 NDX2601367
పపరర: పసలరరరశశటట వరలకడక

8739 JBV2764678
పపరర: మసగతనయయరర పసలర యరరశశటట

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-8-840
వయససస:45
లస: ససస స
94-64/695

భరస : ననయణడడ రరజ
ఇసటట ననస:20-8-840
వయససస:70
లస: ససస స

8742 NDX3256435
పపరర: వజయ కలమయరర కటట

తసడడ:డ ఏసస దనస కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:20-8-842
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ కరరమమరర
ఇసటట ననస:20-8-843
వయససస:42
లస: ససస స
8750 NDX1027671
పపరర: ననగలకడక వలర భభపపరపప

8748 NDX2269256
పపరర: లలరరద మమరర కకసదమమడడ

94-60/654

8751 NDX1009570
పపరర: పప తషరరజ వలర భభపపరపప

భరస : నరకసదడ వసస
ఇసటట ననస:20-8-845
వయససస:25
లస: ససస స

8754 NDX0423616
పపరర: కకకషరకలమయరర� కకలలకకసడ�

తసడడ:డ ననరరయణసరవమ
ఇసటట ననస:20-8-847
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-8-847/1
వయససస:64
లస: పప
8762 NDX3006616
పపరర: మసజల కకసడవటట

భరస : బభల కకషర పపరరల
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:25
లస: ససస స

8760 NDX2760676
పపరర: శరసతకలమయరర కకసడవటట

94-60/1234

8763 NDX1555137
పపరర: శవ కలమయరర పపరరల

94-60/655

8766 NDX0235168
పపరర: వనసకట రతనస పపరరల
భరస : హరరబభబణ
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:47
లస: ససస స

8746 JBV2762854
పపరర: రరమ రరజ కరరరమమరర

94-60/653

8749 NDX2269298
పపరర: అసజయఖ కరరరమమరర

94-90/640

8752 NDX2212140
పపరర: మయథవ వసస

94-90/641

భరస : వనసకటటష బభబణ వసస
ఇసటట ననస:20-8-845
వయససస:22
లస: ససస స
94-60/656

8755 NDX1912865
పపరర: సరయ కకరణ కకలలకకసడ

94-60/657

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరవప కకలలకకసద
ఇసటట ననస:20-8-847
వయససస:27
లస: పప
94-60/659

8758 NDX2188598
పపరర: బభల కకషర కకసడవటట

94-60/660

తసడడ:డ ససబభబ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-8-847/1
వయససస:37
లస: పప
94-60/1232

8761 NDX3005725
పపరర: జగదదశ కకసడవటట

94-60/1233

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-8-847/1
వయససస:47
లస: పప
94-59/640

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:62
లస: ససస స
94-60/662

94-60/1327

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:20-8-843
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-8-847/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జగదదశ కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-8-847/1
వయససస:34
లస: ససస స
8765 NDX2014397
పపరర: కలయఖణణ పపరరల

94-90/639

భరస : బభల కకషర కకసడవటట
ఇసటట ననస:20-8-847/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/661

8743 NDX3226933
పపరర: బభబణ మయచరర

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:20-8-843
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఉమయమహహసవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-847
వయససస:52
లస: ససస స

94-60/658 8757 NDX2014348
8756 JBV2764959
పపరర: ఉమయమహహశవర రరవప కకలలకకసడ
పపరర: దసరగ మక కకసడవటట

8759 NDX2188606
పపరర: ససబభబ రరవప కకసడవటట

94-60/652

తలర : రకణణక
ఇసటట ననస:20-8-844
వయససస:38
లస: పప
94-90/642

94-60/651

తసడడ:డ మయరస మయచరర
ఇసటట ననస:20-8-842
వయససస:30
లస: పప

భరస : అసజయఖ కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:20-8-843
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:20-8-844
వయససస:39
లస: ససస స
8753 NDX2212157
పపరర: శవ ననగ జజఖత వసస

94-59/1267

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:20-8-843
వయససస:40
లస: ససస స
94-60/1231

8740 JBV2766012
పపరర: ససబభబరరవప పసలర యరరశశటట

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:20-8-840
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవ శసకర కటట
ఇసటట ననస:20-8-842
వయససస:37
లస: ససస స

94-91/1430 8745 JBV2762839
8744 NDX3277522
పపరర: చనన మరరయమక కలకసమమడడ
పపరర: పరరమళకలమయరర కరరరమమరర

8747 NDX2870251
పపరర: ససనత కరరమమరర

94-60/650

8764 NDX3063534
పపరర: శవ కలమయరర పపరల

94-59/1074

భరస : వనసకట రరవప పపరల
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:31
లస: ససస స
94-60/663

8767 NDX0233957
పపరర: బభలకకషర� పపరరల�

94-60/664

తసడడ:డ హరరబభబణ�
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: వనసకటరరవప పపరరల
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94-60/665

తసడడ:డ హరరబభబణ
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:33
లస: పప
8771 NDX0423269
పపరర: శరయమక� బతష
స ల�

94-60/668

94-60/671

94-60/674

94-60/675

94-60/678

94-60/680

94-60/684

భరస : కకటటశవరరరవప వపరర
ఇసటట ననస:20-8-856
వయససస:27
లస: ససస స

8781 NDX1365808
పపరర: లకడక తరరపతమక కరకరర

8784 NDX0231605
పపరర: రరమయరరవప� కరకరర �

8787 NDX0636571
పపరర: వజయలకడక�

8790 NDX0522649
పపరర: వనసకట కకషర మయరరసపపరస�

94-60/687

8793 NDX0423145
పపరర: సరసబభడజఖస� కకలలకకసడ�

94-60/676

8796 JBV1351766
పపరర: కకటటశవరరరవప� వపపరర �
తసడడ:డ శకనస� �
ఇసటట ననస:20-8-856
వయససస:33
లస: పప

8776 NDX0231738
పపరర: ననగరరజ మకరసన�

94-60/673

8779 NDX2580991
పపరర: శవమక భమవరపప

94-64/697

8782 NDX0237370
పపరర: చటటటమక కరకరర

94-60/677

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:20-8-852
వయససస:43
లస: ససస స
94-60/679

8785 NDX2258556
పపరర: పడవణ కలమయర పప ల

94-61/566

తసడడ:డ సలయకన రరజ పప ల
ఇసటట ననస:20-8-853
వయససస:22
లస: పప
94-60/681

8788 NDX2295830
పపరర: తరరపఠమక మయరరసపపరరమ

94-60/683

భరస : తరరపతయఖ మయరరసపపరరకస
ఇసటట ననస:20-8-854
వయససస:58
లస: ససస స
94-60/685

8791 NDX2240984
పపరర: శవ ననగ మలలర సవరర
కకలలకసడన
భరస : శకనవరస ననయణడడ కకలలకసడన
ఇసటట ననస:20-8-855
వయససస:38
లస: ససస స

94-60/688

94-60/689
8794 NDX0436089
పపరర: శకనవరస ననయణడడ� కకలలకకసడ�

భరస : ననరరయణసరవమ�
ఇసటట ననస:20-8-855
వయససస:76
లస: ససస స
94-60/690

94-60/670

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:20-8-851
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల�
ఇసటట ననస:20-8-854
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ననయణడడ
ఇసటట ననస:20-8-855
వయససస:38
లస: ససస స
8795 NDX2295871
పపరర: ననగమణణ వపరర

94-64/696

భరస : రవకలమయర�
ఇసటట ననస:20-8-854
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకరరమణలల�
ఇసటట ననస:20-8-854
వయససస:76
లస: ససస స
8792 NDX0423129
పపరర: శవ ననగమలలర శవరర కకలలకకసడ

8778 NDX2581015
పపరర: పసచచయఖ భమవరపప

8773 NDX0636613
పపరర: శవ పరరవత మకరసన

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-849
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగకసదడస�
ఇసటట ననస:20-8-852
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర మయరరసపపరరకస
ఇసటట ననస:20-8-854
వయససస:24
లస: ససస స
8789 NDX0423004
పపరర: తషలశమక� పరరచసరర�

94-60/672

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:20-8-852
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:20-8-852
వయససస:35
లస: పప
8786 NDX2111268
పపరర: శక లకడక మయరరసపపరరకస

8775 NDX1324789
పపరర: వసశ కకషర మకకసనన

94-60/667

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-8-849
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జగగ యఖ
ఇసటట ననస:20-8-851
వయససస:75
లస: పప

భరస : హరర బభబణ కరకరర
ఇసటట ననస:20-8-852
వయససస:27
లస: ససస స
8783 NDX0234641
పపరర: హరరబభబణ కరకరర

94-60/669

తలర : శవ పరరవత
ఇసటట ననస:20-8-849
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-849
వయససస:61
లస: పప
8780 NDX2014330
పపరర: అనసష కరకరర

8772 NDX2295798
పపరర: రమయదచవ మకరసన

8770 NDX0235127
పపరర: హరరబభబణ� పపరరల�

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరరజ మకరసన
ఇసటట ననస:20-8-849
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మకరసన
ఇసటట ననస:20-8-849
వయససస:54
లస: ససస స
8777 NDX0231779
పపరర: సరసబయఖ మకరసన�

94-60/666

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:20-8-847/2
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-848
వయససస:55
లస: ససస స
8774 NDX2295780
పపరర: శవ పరరవత మకరసన

8769 NDX0861716
పపరర: పపరరల వనసకటరరవప�

94-60/686

తసడడ:డ శవ ననరరయణ సరవమ�
ఇసటట ననస:20-8-855
వయససస:48
లస: పప
94-60/691

8797 NDX0234997
పపరర: వనసకటటశవర రరవప పపలలససరర

94-60/692

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-8-856
వయససస:37
లస: పప
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8798 NDX3128246
పపరర: రరజరరవప కకమటటగణసట

94-60/1235

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:20-8-857
వయససస:35
లస: పప
8801 NDX0236844
పపరర: వనసకటటష తషరకపలర

94-60/695

94-60/698

94-60/701

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:20-8-861
వయససస:39
లస: పప
8810 NDX1913442
పపరర: ఖయజజబ షపక

94-60/704

94-60/707

భరస : యహహ షషవ�
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:39
లస: ససస స
8819 JBV1350859
పపరర: కరరమణలయర� షపక�
తసడడ:డ మహబమబవల� �
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:35
లస: పప
8822 JBV2763753
పపరర: అననవర భభష షపక�
తసడడ:డ గరలలబ�
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:57
లస: పప
8825 NDX0421453
పపరర: బభబణ రరజకసదడ పడసరద� కటభట�
తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:20-8-864
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:20-8-861
వయససస:60
లస: ససస స

8808 NDX1821603
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ మకశశటట

8809 NDX1158815
పపరర: లకకక కరరనటట

94-60/702

8811 NDX0234260
పపరర: ఫరరరనన షపక�

8814 NDX0229906
పపరర: జరవనబ బల కకన ససలయసన షపక�

8817 AP151010195141
పపరర: మయలన బ షపక

8820 JBV1351212
పపరర: చననకషతకరవల� షపక�

8823 NDX2295756
పపరర: ఘనర ద షపక

94-60/705

8826 NDX2647352
పపరర: ఖజ బఇవనవ షపక
భరస : షబబరర షపక
ఇసటట ననస:20-8-864
వయససస:28
లస: ససస స

94-60/703

8812 NDX0536045
పపరర: హబబ షపక

94-60/706

భరస : కరససకవల
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:35
లస: ససస స
94-60/708

8815 JBV1350776
పపరర: ససలయసనన బబగస� షపక�

94-60/709

భరస : మసరసనవల� �
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:38
లస: ససస స
94-60/711

8818 AP151010195140
పపరర: మమహరరకననస షపక

94-60/712

భరస : మహబమబ వల
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:60
లస: ససస స
94-60/714

8821 AP151010195551
పపరర: సపవదన షపక�

94-60/715

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:53
లస: పప
94-60/717

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:58
లస: పప
94-60/719

94-60/700

భరస : చసదడశశఖర రరడకడ
ఇసటట ననస:20-8-862
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబవల� �
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:37
లస: పప
94-60/716

94-60/697

భరస : ననగ మహన రరవప పసరసళవపల
ఇసటట ననస:20-8-861
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అననవర భభష
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:47
లస: ససస స
94-60/713

8803 NDX0421255
పపరర: ససరరబభబణ తషరకపలర

94-60/699 8806 NDX1821645
8805 NDX1821694
పపరర: కనక దసరగ భవరన పసరసళవపల
పపరర: లకడక శవ కలమయరర బబ మకశశటట

భరస : అమర హహసపసన�
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:37
లస: ససస స
94-60/710

94-60/694

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-8-859
వయససస:56
లస: పప

భరస : గరలబ�
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమణలయర షపక
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:35
లస: ససస స
8816 NDX0230029
పపరర: శరసత మయగణలలరర�

94-60/696

తసడడ:డ మటట యఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:20-8-861
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:20-8-863
వయససస:25
లస: ససస స
8813 NDX2295822
పపరర: షరమమణనసర షపక

8802 NDX0235226
పపరర: శకనవరసరరవప తషరకపలర

8800 NDX0423152
పపరర: సరసబభడజఖస తషరకపలర

భరస : ససరరబభబణ
ఇసటట ననస:20-8-859
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరబభబణ
ఇసటట ననస:20-8-859
వయససస:32
లస: పప

భరస : రమమష బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:20-8-861
వయససస:32
లస: ససస స
8807 NDX1821512
పపరర: రమమష బబ మకశశటట

94-60/693

భరస : శకనవరసరరవప తషరకపలర
ఇసటట ననస:20-8-859
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ తషరకపలర
ఇసటట ననస:20-8-859
వయససస:29
లస: పప
8804 NDX1821579
పపరర: ససపపరర బబ మకశశటట

8799 NDX2295806
పపరర: గసగ తషరకపలర

8824 NDX0423186
పపరర: కనకవలర � కటభట�

94-60/718

భరస : కక.బ.ఆర పడసరద�
ఇసటట ననస:20-8-864
వయససస:41
లస: ససస స
94-60/1015

8827 NDX2268985
పపరర: షరమమణననసర షపక

94-90/643

తసడడ:డ కరరమణలయర షపక
ఇసటట ననస:20-8-864
వయససస:35
లస: ససస స
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94-90/644

తసడడ:డ బభబణ రరజకసదడ పడసరద కటభట
ఇసటట ననస:20-8-864
వయససస:24
లస: పప
8831 NDX0237784
పపరర: గకససయయ షపక�

94-60/721

8832 JBV1352632
పపరర: మసరసనమక షపక

94-60/724

8835 JBV1351071
పపరర: గరలబ షపక

8838 NDX0205385
పపరర: జజన బ� షపక�

తసడడ:డ ఉమయ మహహశవర రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:33
లస: ససస స

8840 NDX0182832
పపరర: భభషర� షపక�

8841 NDX0423236
పపరర: చనన ససతతషస బతష
స ల

94-90/648

తసడడ:డ దనదన సరహహబ�
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:37
లస: పప
8843 NDX0234476
పపరర: ససతనమహలకడక పపససలలరర

94-60/729

94-90/650

94-90/653

తసడడ:డ బభబణ రరవప చనటర
ఇసటట ననస:20-8-871
వయససస:25
లస: పప

94-90/646

8850 JBV2766038
పపరర: రవకలమయర� జడడమమటర�

94-90/655

8853 NDX0597195
పపరర: శకకరసత� తడలకర�

94-60/727

8856 NDX1027812
పపరర: ససతతషస నసకతతటట
తలర : కలమయరర
ఇసటట ననస:20-8-873
వయససస:34
లస: ససస స

8836 JBV1351089
పపరర: అమర హహసపసన� షపక�

94-60/726

8839 NDX0189845
పపరర: సపవదన వల� షపక�

94-90/647

8842 NDX0354464
పపరర: దసరరగదచవ పపససలలరర

94-60/728

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/730

8845 NDX0203307
పపరర: శరఖమల� పగడనల�

94-90/649

తసడడ:డ బభల కరశయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:31
లస: ససస స
94-90/651

8848 NDX1331016
పపరర: యత రరజలల నలల
ర రర

94-90/652

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:37
లస: పప
94-60/731

8851 NDX2059195
పపరర: పదక వససతస

94-90/654

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ వససతస
ఇసటట ననస:20-8-869
వయససస:39
లస: ససస స
94-90/656

తసడడ:డ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-869
వయససస:40
లస: పప
94-60/732

94-60/723

తసడడ:డ ఖయజజవల�
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప� �
ఇసటట ననస:20-8-868
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర ఉపపల
ఇసటట ననస:20-8-869
వయససస:62
లస: ససస స
8855 NDX2428571
పపరర: యయసస చనటర

8847 NDX0182253
పపరర: పపషప కళళఖణ శకనవరస� పస�

8833 JBV2764496
పపరర: అలయరభక షపక

తసడడ:డ సపవదన� �
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బభల కరశయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భక ననయక�
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:51
లస: పప
8852 NDX2059203
పపరర: వనసకరయమక ఉపపల

94-60/725

తసడడ:డ పపద మసరసనస
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకశశర తషమమకటట
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:32
లస: ససస స
8849 NDX0179309
పపరర: శతషడ ననయక� బ�

8844 NDX0233155
పపరర: ససరఖననరరయణ పపససలలరర

94-60/720

తసడడ:డ దనదన
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-8-867
వయససస:53
లస: ససస స
8846 NDX1583831
పపరర: రరజకశవరర తషమమకటట

94-60/722

తసడడ:డ అనవరరమషర
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:36
లస: పప
94-90/645

8830 NDX2420172
పపరర: మహహబమబ షపక

భరస : కరరమణలయర షపక
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దనదన
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర బభషర షపక
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:34
లస: పప
8837 NDX1736182
పపరర: లకకక శవ పడసనన కకలలకకసడ

94-90/943

తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:20-8-864
వయససస:29
లస: పప

భరస : కససకర వల�
ఇసటట ననస:20-8-865
వయససస:36
లస: ససస స
8834 JBV2764991
పపరర: ససభభన షపక

8829 NDX2591709
పపరర: షబబరర షపక

8854 NDX2059187
పపరర: లకడక ననరరయణ వససతస

94-90/657

తసడడ:డ అరరణ పడసరద వససతస
ఇసటట ననస:20-8-869
వయససస:47
లస: పప
94-60/733

8857 JBV1351303
పపరర: వససతకలమయరర� కనపరరస�

94-60/734

భరస : పడభణదనసస� �
ఇసటట ననస:20-8-873
వయససస:55
లస: ససస స
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94-90/658

భరస : పపడమ సరగర బబజవరడ
ఇసటట ననస:20-8-873
వయససస:38
లస: ససస స
8861 JBV1351527
పపరర: ధనలకడక మయడడగణల

94-60/737

94-60/740

94-90/659

94-90/1077

94-60/743

94-60/744

94-60/1019

భరస : అసజ బభబణ
ఇసటట ననస:20-8-880
వయససస:32
లస: ససస స

8871 NDX2240844
పపరర: కమలమక మమసడదఎస

8874 NDX2647543
పపరర: అననమమరర దనసరర

8877 NDX2295731
పపరర: పరరవత మసగళళపపరస

8880 NDX2673317
పపరర: యశశద కలలరర

94-90/661

8883 NDX1464932
పపరర: పరరవత మసగళళపపరస

94-60/741

8886 NDX0423475
పపరర: లకడక వరకర
భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:20-8-880
వయససస:55
లస: ససస స

8866 NDX2673259
పపరర: కమలమక మమసడదస

94-60/1017

8869 NDX2575256
పపరర: ఆదదరరల ఏలజకబఠ

94-90/945

8872 JBV2765113
పపరర: మరరయమక దనసరర

94-60/742

భరస : డచవడ
ఇసటట ననస:20-8-877
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/1018

8875 NDX2269413
పపరర: పడసనన దనసరర

94-90/660

తసడడ:డ దనవద
ఇసటట ననస:20-8-877
వయససస:22
లస: ససస స
94-60/745

8878 NDX0522714
పపరర: శశరరలల మసగలపపరస

94-60/746

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:58
లస: పప
94-60/1020

8881 NDX3079985
పపరర: మహహమ కరకసత పనధరపప

94-60/1236

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పనధరపప
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:20
లస: పప
94-90/662

భరస : ససరరలల
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:53
లస: ససస స
94-60/747

94-60/739

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:20-8-875
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప కకటభనల
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:20
లస: ససస స
8885 NDX1258532
పపరర: లకకక దచవ వరకర

94-90/944

భరస : ససరరలల మసగళళపపరస
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శశరరలల
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:30
లస: ససస స
8882 NDX2268977
పపరర: తడవనణణ కకటభనల

8868 NDX2575678
పపరర: ఆదదరరల యలర యఖ

8863 JBV1351360
పపరర: కకటటశవరరరవప� మయడడగణల�

భరస : దచవదననస
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : డచవడ
ఇసటట ననస:20-8-877
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:37
లస: ససస స
8879 NDX2668820
పపరర: మసగళళపపరస రమణ

94-60/1016

భరస : దచవదననస మమసడదఎస
ఇసటట ననస:20-8-876
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయల�
ఇసటట ననస:20-8-877
వయససస:44
లస: పప
8876 NDX0457861
పపరర: దరరగ కలటనననల

8865 NDX2672848
పపరర: కమలమక మమసడదస

94-60/736

తసడడ:డ ఇననయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:20-8-875
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ ఆదదరరల
ఇసటట ననస:20-8-875
వయససస:19
లస: పప
8873 AP151010195583
పపరర: డచవడ దనసరర�

94-60/738

భరస : దచవదననస
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవదస�
ఇసటట ననస:20-8-875
వయససస:41
లస: పప
8870 NDX2777340
పపరర: చసదడ బభబణ ఆదదరరల

8862 JBV1351394
పపరర: పడసరదస� మయడడగణల�

8860 JBV1351568
పపరర: శవననగకశవరర� మయడడగణల�

భరస : కకటటశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ యరకయఖ మయడడగణల
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:72
లస: పప
8867 NDX0188045
పపరర: అబడహమణ� అసదసగణల�

94-60/735

భరస : పడసరదస� �
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:20-8-874
వయససస:56
లస: ససస స
8864 NDX2498863
పపరర: ఇననయఖ మయడడగణల

8859 JBV1351543
పపరర: ససజజత� మయడడగణల�

8884 NDX2623726
పపరర: కకటభనల తడవనణణ

94-93/1300

తసడడ:డ తరరపత
ఇసటట ననస:20-8-879
వయససస:20
లస: ససస స
94-60/748

8887 NDX0421776
పపరర: అసజబభబణ వరకర

94-60/749

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:20-8-880
వయససస:33
లస: పప
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8888 NDX2738029
పపరర: అనల కలమయర ససఖకకలనస

94-60/1237

తసడడ:డ రగజ రరవప ససఖకకలనస
ఇసటట ననస:20-8-880
వయససస:33
లస: పప
94-60/752

భరస : పడభణదనస
ఇసటట ననస:20-8-882
వయససస:49
లస: ససస స
94-60/755

తసడడ:డ పడభణదనస
ఇసటట ననస:20-8-882
వయససస:27
లస: పప
94-60/758

తసడడ:డ దననయయలల�
ఇసటట ననస:20-8-883
వయససస:37
లస: పప
94-59/1075

94-60/1240

8906 NDX2494029
పపరర: మయధవ పగడనల

8898 NDX0421677
పపరర: ససవరరస దనసరర�

8901 JBV1351055
పపరర: రరతషమక� కసభసపరటట�

8904 JBV1352228
పపరర: శరరమక గగన

94-60/763

8907 NDX0792010
పపరర: పగడనల పదనకవత�

94-60/759

తసడడ:డ బకకననయక
ఇసటట ననస:20-8-885/1
వయససస:50
లస: పప

8910 JBV1350842
పపరర: కకపరవత� మయలపప లల�

94-60/760

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-886
వయససస:32
లస: పప

8913 JBV1351402
పపరర: వజయబభబణ మయలపప లల

94-60/761

8916 JBV1352574
పపరర: పదక అవడడ
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:45
లస: ససస స

94-60/757

8899 NDX2733426
పపరర: యయసప బణ కసబసపరటట

94-60/1238

8902 NDX2766335
పపరర: అశశక కసభసపరటట

94-60/1239

8905 JBV1351519
పపరర: ఎలశమక� గగన�

94-60/762

భరస : మరరయనన�
ఇసటట ననస:20-8-884
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/764

94-60/765
8908 NDX2494086
పపరర: పపషప కళళఖణ శకనవరస పగడనల

తసడడ:డ బభల కరశయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:20-8-885/1
వయససస:28
లస: పప
94-60/767

8911 NDX0233437
పపరర: అరరణ మయలపప లల�

94-60/768

భరస : ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-886
వయససస:49
లస: ససస స
94-60/770

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:20-8-886
వయససస:33
లస: పప
94-60/772

8896 JBV2763142
పపరర: పడమల� దనసరర�

తసడడ:డ యయసప బణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:20-8-883/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:20-8-886
వయససస:34
లస: ససస స
94-60/769

94-60/754

తసడడ:డ కకటయఖ కసబసపరటట
ఇసటట ననస:20-8-883
వయససస:53
లస: పప

భరస : బభల ససరయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-885/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/766

8893 NDX1836917
పపరర: ఇసరడఅల గణసటటరర

భరస : యయససరతనస� �
ఇసటట ననస:20-8-883
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:20-8-884
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపషప కళళఖణ శకనవరస పగడనల
ఇసటట ననస:20-8-885/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:32
లస: ససస స

94-60/756

భరస : యయసప బణ�
ఇసటట ననస:20-8-883/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మయరస మయచరర
ఇసటట ననస:20-8-883/1
వయససస:23
లస: ససస స

8915 NDX1027275
పపరర: మరరయకలమయరర ససపరడ

8895 NDX1009539
పపరర: పడభణదనస గణసటటరర

94-60/751

తసడడ:డ పడభణ దనస గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-8-882
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దననయయల�
ఇసటట ననస:20-8-883
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ యయసప బణ కసబసపరటట
ఇసటట ననస:20-8-883/1
వయససస:21
లస: ససస స

8912 NDX0235986
పపరర: కకషప ర బభబణ� మలయపప లల�

94-60/753

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:20-8-882
వయససస:34
లస: పప

8897 JBV2763159
పపరర: యయససరతనస� దనసరర�

8909 NDX0791400
పపరర: బభననవత శతషడ ననయక

8892 NDX2188580
పపరర: దదనమక కకకకసలగడనడ

8890 NDX1027168
పపరర: రరబన గణసటటరర

తసడడ:డ పడభణదనస గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-8-882
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజరతనస కకకకసలగడనడ
ఇసటట ననస:20-8-882
వయససస:56
లస: ససస స

8894 NDX1356476
పపరర: ఐజజక గణసటటరర

8903 NDX2920650
పపరర: దచవమణణ మయచరర

94-60/750

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:20-8-881
వయససస:50
లస: ససస స

8891 NDX1027796
పపరర: ఎలజబబత గణసటటరర

8900 NDX2760726
పపరర: కకటటశవరర కసబసపరటట

8889 JBV1351576
పపరర: పపషపలల� సప పపర�

8914 NDX0234575
పపరర: వనసకటటశవరర

94-60/771

భరస : భభససర
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:31
లస: ససస స
94-60/773

8917 JBV1351196
పపరర: వజయమక� బతష
స ల�

94-60/774

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:45
లస: ససస స
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94-60/775

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:36
లస: పప
8921 JBV1352756
పపరర: సతఖననరరయణ� అవడడ�

94-60/778

94-60/781

94-60/784

94-60/785

94-90/663

94-60/789

94-60/791

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:20-8-897
వయససస:45
లస: ససస స

8931 NDX0422055
పపరర: ఏడడకకసడలల చదరరకలరర

8934 NDX2295624
పపరర: ససజనఖ మటభనల

8937 JBV2763316
పపరర: ననగకశవరరరవప మణససగణ

8940 NDX3160389
పపరర: రగహహత కలమయర మణససకల

94-60/793

8943 NDX2295590
పపరర: శకనవరస రరవప ఉలర సగగలల

94-60/786

8946 JBV1352426
పపరర: చటటటమక మటభనల
భరస : చదననకకశవపలల
ఇసటట ననస:20-8-898
వయససస:45
లస: ససస స

8926 NDX1836933
పపరర: సరయ గగపస కకషర కకలల
ర రర

94-60/783

8929 NDX2870889
పపరర: సరయ ఉరరకల కకషర కకలల
ర రర

94-60/1241

8932 NDX3013042
పపరర: హహమ చసదడ లలఖ చదరరకలరర

94-60/1242

తసడడ:డ అయఖపప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:20-8-893
వయససస:18
లస: ససస స
94-60/787

8935 JBV1352434
పపరర: కకటటశవరమక మణససగణ

94-60/788

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-8-894
వయససస:55
లస: ససస స
94-60/790

8938 NDX0843276
పపరర: ససజనఖ� మటభనల�

94-90/664

భరస : చదననకకశవపలల�
ఇసటట ననస:20-8-894
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/1243

8941 JBV1352558
పపరర: మమరర ఉలర సగణల

94-60/792

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-8-896
వయససస:37
లస: ససస స
94-60/795

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఉలర సగగలల
ఇసటట ననస:20-8-896
వయససస:48
లస: పప
94-60/796

94-60/780

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-8-892
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప మణససకల
ఇసటట ననస:20-8-895
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:20-8-896
వయససస:37
లస: ససస స
8945 JBV1352350
పపరర: బసవమక రరదడవరపప

94-19/571

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:20-8-894
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగకశవర రరవప మణససకల
ఇసటట ననస:20-8-895
వయససస:37
లస: ససస స
8942 JBV1352111
పపరర: రరణణ ఉలర సగణల

8928 NDX2709129
పపరర: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర

8923 JBV1352525
పపరర: కకకషరవనణణ ఏటటరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-8-891
వయససస:24
లస: పప

భరస : చదననకకశవపలల మటభనల
ఇసటట ననస:20-8-894
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-8-894
వయససస:39
లస: పప
8939 NDX2295657
పపరర: వనసకట రమణ మణససకల

94-60/782

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:20-8-893
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చదరరకలరర
ఇసటట ననస:20-8-893
వయససస:25
లస: పప
8936 NDX1009554
పపరర: చదననకకశవపలల మటభనల

8925 NDX1913053
పపరర: శకకరనస యయటటరర

94-60/777

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:20-8-891
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-8-892
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:20-8-893
వయససస:47
లస: ససస స
8933 NDX1736208
పపరర: అయఖపప చదరరకలరర

94-60/779

తసడడ:డ అపరపరరవప యయటటరర
ఇసటట ననస:20-8-891
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:20-8-891
వయససస:48
లస: పప
8930 JBV1352509
పపరర: శవమక� చదరరకలరర�

8922 NDX0421818
పపరర: నరసససహరరవప� బతష
స ల�

8920 NDX0953646
పపరర: వనసకటటశవరరర బతష
స ల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-8-891
వయససస:45
లస: ససస స
8927 NDX0940791
పపరర: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర

94-60/776

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరమయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-887
వయససస:50
లస: పప
8924 NDX0951137
పపరర: కకషరకలమయరర కకలల
ర రర

8919 JBV1352236
పపరర: బసగరరయఖ గగన

8944 NDX3169521
పపరర: జజఖత ఉలయగగలల

94-60/1244

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉలయగగలల
ఇసటట ననస:20-8-896
వయససస:19
లస: ససస స
94-60/797

8947 JBV2764686
పపరర: తరరపతమక వనదసళళపలర

94-60/798

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:20-8-898
వయససస:65
లస: ససస స
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8948 JBV1352541
పపరర: శరయమక� మటభనల�

94-60/799

భరస : పప తషరరజ� �
ఇసటట ననస:20-8-898
వయససస:75
లస: ససస స

8949 JBV1352129
పపరర: చదననకకశవపలల� మటభనల�

తసడడ:డ పప తషరరజ� �
ఇసటట ననస:20-8-898
వయససస:50
లస: పప

8951 NDX2268431
పపరర: పప తషరరజ మటభనల

94-90/671

తసడడ:డ చనన కకశవపలల మటభనల
ఇసటట ననస:20-8-898,
వయససస:24
లస: పప

8952 NDX3284635
పపరర: కకటటరతనస వనరరచనరరర

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-8-899
వయససస:61
లస: పప
94-60/804

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-900
వయససస:33
లస: పప

8958 NDX1140631
పపరర: చదవకల వనసకట రతనస

94-60/807

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-8-902
వయససస:35
లస: పప

8961 NDX0422246
పపరర: పడసరద� పగడనల�

94-60/802

94-60/810

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-904
వయససస:41
లస: ససస స

8964 JBV2765709
పపరర: రరమయరరవప� కసభభల�

94-60/805

94-60/813

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:20-8-905
వయససస:36
లస: ససస స

8967 JBV1351972
పపరర: కలమయరర మలర వరపప

94-60/808

భరస : లకకణ రరవప మకరసన
ఇసటట ననస:20-8-906
వయససస:36
లస: ససస స
8972 NDX1740050
పపరర: పదక మలయరరపప

94-60/811

94-90/668

8973 NDX2268670
పపరర: సరమయమ జఖస కరకరర

94-60/814

8976 JBV1352053
పపరర: వరమక� సససకకససల�
భరస : గరలలయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-911
వయససస:67
లస: ససస స

8959 NDX0423749
పపరర: ఆశరలత పగడనల

94-60/806

8962 NDX0236604
పపరర: కనకదసరగ కరకరర �

94-60/809

8965 JBV2765048
పపరర: మలలర శవరర కసబభల

94-60/812

8968 JBV1350867
పపరర: వనసకటటశవరరర� మలర వరపప�

94-60/815

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-905
వయససస:60
లస: పప
94-90/666

8971 NDX2268811
పపరర: శక రరమణలల గణసటటరర

94-90/667

తసడడ:డ పప తష రరజ గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-8-906
వయససస:68
లస: పప
94-90/669

భరస : వనసకటటశవరరర కరకరర
ఇసటట ననస:20-8-909
వయససస:49
లస: ససస స
94-60/816

94-60/803

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-905
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మయవడనల
ఇసటట ననస:20-8-906
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ కలమయర మలయరరపప
ఇసటట ననస:20-8-907
వయససస:26
లస: ససస స
8975 NDX2014538
పపరర: లకడక తరరపఠమక అపరపపపరస

8970 NDX2268803
పపరర: సరసబశవ రరవప మయవడనల

8956 JBV1352418
పపరర: శవకలమయరర పప కల

తలర : కకకషరవనణణ�
ఇసటట ననస:20-8-904
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-8-905
వయససస:51
లస: ససస స
94-60/1245

94-60/801

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:20-8-902
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-904
వయససస:39
లస: పప

8966 JBV2765030
పపరర: లకకక కసభభల

8953 NDX1009513
పపరర: పపరర ససధనకర వనరరచరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-8-900
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-902
వయససస:39
లస: పప

8963 NDX0235648
పపరర: కకకషరవనణణ కరకరర

94-90/665

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:20-8-899
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:20-8-901
వయససస:36
లస: పప

8960 JBV2765931
పపరర: రవకలమయర� మలర వరపప�

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల అపరపపపరపప
ఇసటట ననస:20-8-911
వయససస:24
లస: ససస స

94-59/1274

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:20-8-900
వయససస:30
లస: ససస స

8957 NDX0422162
పపరర: కకరణ కలమయర� పప కల�

8950 NDX2268688
పపరర: రసగ రరవప మటభనల

తసడడ:డ చదననకకశవపలల మటభనల
ఇసటట ననస:20-8-898
వయససస:21
లస: పప

భరస : మణరళమహన రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-8-899
వయససస:46
లస: ససస స

94-60/1325 8955 NDX0423731
8954 NDX3220423
పపరర: మణరళమహన రరవప వనరరచనరరర
పపరర: తరరమల రరణణ� పప కల�

8969 NDX3078664
పపరర: వనసకటరమమ మకరసన

94-60/800

8974 NDX2268464
పపరర: వనసకటటశవరరర కరకరర

94-90/670

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:20-8-909
వయససస:63
లస: పప
94-60/817

8977 JBV1352087
పపరర: ఏడడకకసడలల� అపరపపపరస�

94-60/819

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-911
వయససస:47
లస: పప
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94-60/820 8979 NDX2870830
8978 JBV1352301
పపరర: వనసకటటశవరమక� అపరపపపరపప�
పపరర: శకనస రకగణలకలసట

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:20-8-911
వయససస:65
లస: పప
8981 JBV2764884
పపరర: ససతనరరమయఖ� గడడ స�

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర రకగణలకలసట
ఇసటట ననస:20-8-911
వయససస:27
లస: పప
94-60/822

తసడడ:డ బణచచయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-914
వయససస:40
లస: పప
8984 JBV2764850
పపరర: సతఖననరరయణ గడడ స

94-60/825

94-60/828

94-60/831

94-59/643

94-59/646

94-60/835

తసడడ:డ శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:20-9-914
వయససస:18
లస: ససస స

8991 NDX1148006
పపరర: హహమసత కలమయర మయదనల

8994 NDX1147990
పపరర: బబ స బభబణ మయదనల

8997 NDX0420497
పపరర: రరధమక గణసటటపలర

9000 NDX2240976
పపరర: లకడక తడవనణణ దచపపరర

94-60/838

9003 NDX2240935
పపరర: బడహకసవర రరవప దచపపరర

94-59/641

9006 NDX2797637
పపరర: శకహరర మలలర ల
తసడడ:డ వనసకట రరయణడడ
ఇసటట ననస:20-9-914
వయససస:48
లస: పప

8986 NDX0422816
పపరర: వనసకటటశవరరర� పప దదల�

94-60/827

8989 NDX1836941
పపరర: వనసకట నరకసదడ కకతస పలర

94-60/830

8992 NDX1147982
పపరర: కకషర చదవతనఖ మయదనల

94-59/642

తసడడ:డ బబ స బభబణ
ఇసటట ననస:20-9-10
వయససస:27
లస: పప
94-59/644

8995 NDX0792937
పపరర: వపపపల పదనకవత

94-59/645

భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-9-11
వయససస:30
లస: ససస స
94-59/647

8998 JBV2763639
పపరర: మరరబ షపక

94-60/834

భరస : పపరర సరహహబ
ఇసటట ననస:20-9-290
వయససస:61
లస: ససస స
94-60/836

9001 NDX2123578
పపరర: రమణ కరకలమయనస

94-60/837

భరస : సరసబశవ రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:20-9-913
వయససస:48
లస: ససస స
94-60/839

తసడడ:డ హరర బభబణ దచపపరర
ఇసటట ననస:20-9-913
వయససస:34
లస: పప
94-59/833

94-60/824

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:20-8-921
వయససస:24
లస: పప

భరస : బడహకమమశవర రరవప దచపపరర
ఇసటట ననస:20-9-913
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:20-9-913
వయససస:30
లస: పప
9005 NDX2658029
పపరర: వజయ లకడక గడడ స

94-60/829

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-9-11
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరకలమయనస దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:20-9-913
వయససస:22
లస: ససస స
9002 NDX0255596
పపరర: దసరరగరరవప కరకలమయనస�

8988 NDX0536169
పపరర: ససతమక కకతస పలర

8983 NDX0424143
పపరర: వజయలకడక చటటట

తసడడ:డ ససబబయఖ� పప దదల
ఇసటట ననస:20-8-918
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-9-10
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబ సస బభబణ
ఇసటట ననస:20-9-11
వయససస:30
లస: ససస స
8999 NDX2470581
పపరర: కరకలమయనస మనన

94-60/826

తసడడ:డ బబ స బభబణ
ఇసటట ననస:20-9-10
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-9-10
వయససస:38
లస: పప
8996 NDX1147974
పపరర: రకణణకర మయదనల

8985 NDX0422709
పపరర: అసకయఖ� మటభనల�

94-60/821

భరస : శకనవరస చసటట
ట
ఇసటట ననస:20-8-915
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:20-8-921
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:20-8-921
వయససస:29
లస: పప
8993 NDX0233346
పపరర: ససధనకర రరడడడ వపపల

94-60/823

తసడడ:డ వనసకయఖ� మటభల
ఇసటట ననస:20-8-917
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటలసగస పప కల
ఇసటట ననస:20-8-919
వయససస:55
లస: ససస స
8990 NDX1356534
పపరర: వర ననగకసదడ కలమయర కకతస పలర

8982 JBV2765360
పపరర: సరవతడ� గడడ స�

8980 JBV2765337
పపరర: కలమయరర� గడడ స�

భరస : ససతనరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:20-8-914
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:20-8-915
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బణచచయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:20-8-915
వయససస:62
లస: పప
8987 JBV2765519
పపరర: రరజఖలకడక పప కల

94-60/1246

9004 NDX3154549
పపరర: వజయ లకడక గడడ స

94-54/839

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:20-9-914
వయససస:18
లస: ససస స
94-61/1099

9007 NDX2797645
పపరర: మసగమక మలలర ల

94-61/1100

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:20-9-914
వయససస:44
లస: ససస స
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94-60/840

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చతష
స
ఇసటట ననస:20-9-915
వయససస:25
లస: ససస స
9011 NDX2494110
పపరర: భమలకడక ఉలర సగణల

94-60/842

94-60/845

94-60/1021

94-59/650

94-60/1022

94-87/107

94-90/672

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:20-9-926
వయససస:51
లస: ససస స

9021 JBV2765352
పపరర: లకడక� పప కల�

9024 NDX1555269
పపరర: సరసబశవ రరవప ధరకరరవప

9027 NDX0321950
పపరర: వనసకటటశవరరర మగమలలరర

9030 NDX1465062
పపరర: రరమణలమక గజరలకకసడ

94-94/76

9033 JBV2764454
పపరర: చదననమక� మటభనల�

94-60/849

9036 NDX0236133
పపరర: మలర ఖయరరరనరరవప� పప లశశటట �
తసడడ:డ యయససరతనస� పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-9-926
వయససస:32
లస: పప

9016 NDX0522755
పపరర: వనసకయఖ మతననల

94-60/847

9019 JBV1351931
పపరర: UMA devi Podili

94-60/848

9022 NDX3159951
పపరర: జజఖత జకలద

94-60/1247

భరస : మఖకయయలల జకలద
ఇసటట ననస:20-9-919
వయససస:20
లస: ససస స
94-59/651

9025 NDX2295848
పపరర: శకనవరసరరవప కకటట పల

94-60/850

తసడడ:డ వరయఖ కకటట పల
ఇసటట ననస:20-9-921
వయససస:49
లస: పప
94-87/108

9028 NDX2270635
పపరర: దదవఖ బబవరరపప గణ

94-94/75

తసడడ:డ కకరణ
ఇసటట ననస:20-9-923
వయససస:30
లస: ససస స
94-90/673

9031 NDX1665498
పపరర: చనన ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ

94-90/674

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-924
వయససస:39
లస: పప
94-60/851

భరస : చదననకకశవపలల� �
ఇసటట ననస:20-9-925
వయససస:51
లస: ససస స
94-60/853

94-60/844

భరస : వనసకటటశవరరర పప దదల
ఇసటట ననస:20-9-918
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-9-924
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-9-924
వయససస:43
లస: పప
9035 JBV2765394
పపరర: నగరరజకలమయరర పప లశశటట

94-59/649

తసడడ:డ మసరసన మగణలలరర
ఇసటట ననస:20-9-923
వయససస:41
లస: పప

భరస : చనన ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-924
వయససస:35
లస: ససస స
9032 NDX2270643
పపరర: పపదద ఏడడకకసడలల గజరలకకసడ

9018 NDX1555244
పపరర: శకలకడక మణదసకకసడ

9013 JBV2763498
పపరర: పడసరదస� ఉలర సగణల�

తసడడ:డ రరఘవపలల మతననల
ఇసటట ననస:20-9-917
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చననవరయఖ
ఇసటట ననస:20-9-921
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర మగణలలరర
ఇసటట ననస:20-9-923
వయససస:39
లస: ససస స
9029 NDX1665472
పపరర: వజయ లకడక గజరలకకసడ

94-60/846

భరస : వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-9-919
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరకసదడ గరమయలపరటట
ఇసటట ననస:20-9-920
వయససస:26
లస: ససస స
9026 NDX0317743
పపరర: రరజకశవరర మగమలలరర

9015 NDX0536219
పపరర: కరశమక మమటభనల

94-59/648

తసడడ:డ అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:20-9-916
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసకరలల
ఇసటట ననస:20-9-918
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-9-919
వయససస:25
లస: పప
9023 NDX2668572
పపరర: వజయ లకడక తతరరటట

94-60/843

భరస : వనసకయఖ మటనల
ఇసటట ననస:20-9-917
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మనడపరటట
ఇసటట ననస:20-9-917
వయససస:23
లస: ససస స
9020 NDX1555251
పపరర: గగపసరరజజ పప కల

9012 JBV2764181
పపరర: ఈశవరమక ఉలర సగణల

9010 NDX1262591
పపరర: భమలకకక ఉలర సగణల

భరస : ఏసస పడసరద
ఇసటట ననస:20-9-916
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:20-9-916
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ మటభల
ఇసటట ననస:20-9-917
వయససస:37
లస: ససస స
9017 NDX2644474
పపరర: అనసష మనడ పరటట

94-60/841

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటట
ఇసటట ననస:20-9-915
వయససస:24
లస: పప

భరస : యయసస పడసరద ఉలర సగణల
ఇసటట ననస:20-9-916
వయససస:27
లస: ససస స
9014 NDX0423988
పపరర: మలలర శవరర మటభనల

9009 NDX2188564
పపరర: వననద కలమయర చటటట

9034 NDX0422949
పపరర: చదననకకశవపలల మటభనల

94-60/852

తసడడ:డ అసకయఖ మటభనల
ఇసటట ననస:20-9-925
వయససస:61
లస: పప
94-60/854

9037 NDX0877720
పపరర: ఎససరతనస పప లశశటట

94-60/855

తసడడ:డ హనసమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-9-926
వయససస:33
లస: పప
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9038 NDX0422998
పపరర: బడహహకశవర రరవప� పప లశశటట �

94-60/856

తసడడ:డ యయససరతనస� పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-9-926
వయససస:36
లస: పప

9039 NDX0877647
పపరర: పరరవత� ననగమలర సక�

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప� నగమళసక
ఇసటట ననస:20-9-927
వయససస:52
లస: ససస స

94-60/859 9042 AP151010195765
9041 AP151010195766
పపరర: పపణఖవత కసచరర ౬౬౬౬౬౬౬౭౭
పపరర: ననగమక ఎడవలర � ఎడవలర

భరస : ససబభబరరవప kancharla
ఇసటట ననస:20-9-928
వయససస:42
లస: ససస స
9044 NDX0235143
పపరర: శకలకడక మసదపరటట�

94-60/862

94-90/675

94-60/866

94-60/869

94-59/652

94-60/874

భరస : కలయఖణ శశఖర బబవరపప గమ
ఇసటట ననస:20-9-938
వయససస:22
లస: ససస స

9054 JBV2763258
పపరర: రమయదచవ పరకరల పరకరల

9057 AP151010195744
పపరర: పసచచమక కకసడడపరటట కకసడడపరటట

9060 AP151010240042
పపరర: ననగససశల కకసడచటట కకసడచటట

94-60/876

9063 NDX0234328
పపరర: కళళఖణ శశఖర� బబవరపప గణ�

94-60/867

9066 NDX0636225
పపరర: బభలయఖ బ�ంసతష�
తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:20-9-939
వయససస:40
లస: పప

9046 NDX2766426
పపరర: భరత గణడడకసదసల

94-60/1248

9049 NDX1009406
పపరర: రరమణ దలరరజలల దలరరజలల

94-60/865

9052 NDX2269470
పపరర: చసదడకళ దలరరజల

94-90/676

భరస : రరమణ
ఇసటట ననస:20-9-932
వయససస:21
లస: ససస స
94-60/870

9055 AP151010195743
పపరర: అజయ కలమయర పరకరల�
పరకరల
తసడడ:డ కకశవపలల� పరకరల
ఇసటట ననస:20-9-934
వయససస:47
లస: పప

94-60/871

94-60/872

9058 NDX0422535
పపరర: శకనవరసరరవప� కకసడదపరటట�

94-60/873

తలర : పసచచమక� కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:20-9-936
వయససస:31
లస: పప
94-60/875

9061 NDX2898146
పపరర: అరజసయయ రరవప కకసడచటట

94-60/1249

తసడడ:డ వనసకటటశవరరలల కకసడచటట
ఇసటట ననస:20-9-937
వయససస:64
లస: పప
94-60/877

తసడడ:డ కకషర మహన� బబవరపప గణ
ఇసటట ననస:20-9-938
వయససస:31
లస: పప
94-60/1023

94-60/861

తసడడ:డ రరసబభబణ దలరరజలల
ఇసటట ననస:20-9-932
వయససస:31
లస: పప

భరస : అరరరనరరవప కకసడడటట
ఇసటట ననస:20-9-937
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకకషరమహన భబవరపప గణ
ఇసటట ననస:20-9-938
వయససస:56
లస: ససస స
9065 NDX2646081
పపరర: మహలకడక బబవరపప గమ

94-60/864

భరస : శవయఖ కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:20-9-936
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-9-936
వయససస:44
లస: పప
9062 NDX0072587
పపరర: రసగమక బబవరపప గణ

9051 JBV2763696
పపరర: వనసకటటశవరరర నసససస

9043 JBV2762946
పపరర: ససబభబరరవప కసచరర � కసచరర

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గణగరకసడడలయ
ఇసటట ననస:20-9-931
వయససస:19
లస: పప

భరస : అజయణసమయర పరకరల
ఇసటట ననస:20-9-934
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:20-9-936
వయససస:32
లస: ససస స
9059 NDX0861583
పపరర: గణడడకసదసల ససబభబరరవప�

94-60/863

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:20-9-932
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప కడప
ఇసటట ననస:20-9-933
వయససస:33
లస: పప
9056 NDX1555145
పపరర: వనసకట రమణ కకసడచపరటట

9048 NDX2101475
పపరర: లకడక దలరరజల

94-60/858

తసడడ:డ వరయఖ� కసచరర
ఇసటట ననస:20-9-928
వయససస:81
లస: పప

భరస : రరసబభబణ దలరరజల
ఇసటట ననస:20-9-932
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ దలరరజలల
ఇసటట ననస:20-9-932
వయససస:53
లస: పప
9053 NDX2467397
పపరర: పప తషరరజ కడప

94-60/860

భరస : వనసకటరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:20-9-929
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గణడడకసదసల
ఇసటట ననస:20-9-931
వయససస:39
లస: పప
9050 NDX1212323
పపరర: రరసబభబణ దనల రరజల

9045 JBV2764819
పపరర: ససబణబలల కరకరర

9040 NDX0424176
పపరర: ననగమణణ� యడవలర �

భరస : సతఖననరరయణ� ఎడవలర
ఇసటట ననస:20-9-928
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ� ఎడవలర
ఇసటట ననస:20-9-928
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-9-929
వయససస:29
లస: ససస స
9047 NDX1736190
పపరర: వనసకటరరమయఖ గణడడకసదసల

94-60/857

9064 NDX0373381
పపరర: కకరణ� భబవరపప గణ�

94-60/878

తసడడ:డ కకకషరమహన� భబవరపప గణ
ఇసటట ననస:20-9-938
వయససస:33
లస: పప
94-60/833

9067 NDX2025055
పపరర: ససబబ లకకక బబ నస
గ

94-60/879

భరస : బభలయఖ బబ నస
గ
ఇసటట ననస:20-9-939
వయససస:33
లస: ససస స
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94-60/1250

తసడడ:డ రరమయఖ బబ సతష
ఇసటట ననస:20-9-939
వయససస:39
లస: పప
9071 NDX1555160
పపరర: రమణ వససతపపరపప

94-59/653

94-60/882

94-60/884

94-60/1251

94-60/889

94-60/892

9089 JBV2762383
పపరర: శవపడసరద గగలలకకసడ

94-60/895

94-60/885

9081 JBV1352590
పపరర: ననగకసదడస� గజరలకకసడ�

9084 NDX2103919
పపరర: శకకరసత గజరరలకకసడ

9087 NDX0861666
పపరర: పవన కలమయర� గగలలకకసడ

9090 NDX3127586
పపరర: ననగమణణ గగలల కకసడ

94-60/887

భరస : నరరసదడ కలమయర గగలలకక0డ
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:27
లస: ససస స

9093 NDX2870442
పపరర: దదపసక గగలలకక0డ

94-60/890

9096 NDX0424051
పపరర: సరసబభడజఖస� నలర పరటట�
భరస : వనసకటపపయఖ� నలపరటట
ఇసటట ననస:20-9-947
వయససస:61
లస: ససస స

94-59/655

9079 AP151010195753
పపరర: సరయబభబణ బలలససపరటట�

94-60/886

9082 JBV2764587
పపరర: రమణ� గజరలకకసడ�

94-60/888

9085 JBV2763340
పపరర: శసకరర� గజరలకకసడ�

94-60/891

తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:20-9-943
వయససస:38
లస: పప
94-60/893

94-60/1252

9088 NDX0861633
పపరర: గగలలకకసడ నరకసదడకలమయర�
గగలలకకసడ
తసడడ:డ శవపడసరద� గగలలకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:30
లస: పప
9091 NDX3107307
పపరర: దదపసక గగలలకకసడ

94-60/894

94-60/1253

భరస : పవన కలమయర గగలలకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:19
లస: ససస స
94-90/1079

భరస : పవన కలమయర గగలలకక0డ
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:19
లస: ససస స
94-60/897

9076 NDX1555186
పపరర: ననగలకడక బలలససపరటట

భరస : మణరళ� �
ఇసటట ననస:20-9-943
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ కలమయర గగలల కకసడ
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:27
లస: ససస స
94-90/1078

94-59/834

తసడడ:డ ఆసజననయణలల�
ఇసటట ననస:20-9-942
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద� గగలలకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరమయఖ గగమణకకసద
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-9-947
వయససస:60
లస: ససస స

9078 AP151010195755
పపరర: సరగజన బలలససపరటట

9073 NDX2664597
పపరర: శరకవణణ వససతపపరస

తసడడ:డ సరయ బభబణ
ఇసటట ననస:20-9-942
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళ కకషర గజరరలకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-943
వయససస:24
లస: పప

9086 NDX0863605
పపరర: గగలలకకసడ వనసకట రమణ
గగలలకకసడ
భరస : శవపడసరద గగలలకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-944
వయససస:48
లస: ససస స

9095 NDX0536193
పపరర: సరసబభడజఖస� పరలడడగణ�

94-60/883

భరస : శసకరర� �
ఇసటట ననస:20-9-943
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:20-9-943
వయససస:65
లస: ససస స

9092 NDX2870418
పపరర: ననగమణణ గగలలకక0డ

9075 JBV2765105
పపరర: బభలచదననయఖ వససతపపరస

94-60/881

తసడడ:డ బల చననయఖ
ఇసటట ననస:20-9-941
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:20-9-942
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబణ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:20-9-942 ,W NO 4
వయససస:23
లస: ససస స
9083 JBV2764579
పపరర: రరమణలమక� గజరలకకసడ�

94-59/654

తసడడ:డ చనచదననయఖ వససతపపరస
ఇసటట ననస:20-9-941
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బభబణ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:20-9-942
వయససస:24
లస: ససస స
9080 NDX2745602
పపరర: శకదచవ బలలససపరటట

9072 NDX1555178
పపరర: బభల చదననయఖ వససతపపరపప

9070 JBV1351436
పపరర: కకసడయఖ� నలగరలవ�

తసడడ:డ పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:20-9-940
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపదదనన
ఇసటట ననస:20-9-941
వయససస:32
లస: పప

భరస : బభలచదననయఖ� �
ఇసటట ననస:20-9-941
వయససస:37
లస: ససస స
9077 NDX1713776
పపరర: భమదచవ బలలససపరటట

94-60/880

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-9-940
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభలచదననయఖ
ఇసటట ననస:20-9-941
వయససస:32
లస: ససస స
9074 JBV2765089
పపరర: రమణ� వససతపపరస�

9069 NDX0905398
పపరర: కకశమక పరలకకటట

9094 JBV2765949
పపరర: పడమళ మసదపరటట

94-60/896

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-9-947
వయససస:43
లస: ససస స
94-60/898

9097 JBV2764561
పపరర: శకనవరసరరవప� నలర పరటట�

94-60/899

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-9-947
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: అనసష మసదపరటట
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94-60/1254

తసడడ:డ ససబభబరరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:20-9-947
వయససస:23
లస: ససస స
9101 NDX2835270
పపరర: రమఖ హహపససబ చదనసనరర

94-60/1255

94-60/904

94-60/906

94-60/909

94-60/912

94-60/915

తసడడ:డ గగపయఖ� పప కల
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:64
లస: పప
9122 NDX0905455
పపరర: సరమయమ జఖస� పప కల�
భరస : అయఖనన� పప కల
ఇసటట ననస:20-9-952
వయససస:62
లస: ససస స
9125 NDX2657781
పపరర: పపడమ కలమయర పప కల
తసడడ:డ యయససదనసస
ఇసటట ననస:20-9-952
వయససస:18
లస: పప

9111 NDX2416808
పపరర: అలపరటట వనసకట మహలకడక

94-60/910

9114 JBV2762441
పపరర: జయలకడక� పప కల�

9117 JBV2762409
పపరర: వరరసరవమ� పప కల�

9120 NDX2661874
పపరర: భభగఖ లకడక పప కల

9123 JBV2763175
పపరర: యయససదనస పప కల

9126 NDX2268654
పపరర: రరమ దచవ నరరకలలపరటట
భరస : సరసబశవ రరవప నరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:20-9-953
వయససస:36
లస: ససస స

94-60/905

94-60/908

9112 JBV2763167
పపరర: వనసకటభడమయఖ� గగపరరజ�

94-60/911

తసడడ:డ ఉమయమహహశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:37
లస: పప
94-60/913

9115 NDX0905463
పపరర: పరవనకలమయరర� పప కల�

94-60/914

భరస : ఏససదనసస� పప కల
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:39
లస: ససస స
94-60/916

9118 JBV2762458
పపరర: వరపడకరశరరవప� పప కల�

94-60/917

తసడడ:డ హహహమయరరవప� �
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:40
లస: పప
94-60/1024

9121 NDX0204479
పపరర: శకలకడక� పస�

94-90/677

భరస : తతకల వరరసరవమ�
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/920

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:20-9-952
వయససస:44
లస: పప
94-60/1027

9106 NDX0232959
పపరర: ననగలకడక కకలవననసన� కకలవననస

భరస : ఉమయమహహశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:18
లస: ససస స
94-60/919

94-60/903

94-60/907 9109 AP151010195757
9108 NDX0229591
పపరర: దసరరగభవరన కకలవననసన కకలవననస
పపరర: రరజఖలకడక గగపపరరజ

తసడడ:డ హహహమయరరవప� �
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:35
లస: పప
94-60/918

9103 JBV2763803
పపరర: ససబభబయమక దనసరర

తసడడ:డ బభబణరరవప� కకలవననస
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరపడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హహహమరరవప పప కల
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:57
లస: ససస స
9119 JBV2764736
పపరర: హహహమయరరవప� పప కల�

94-59/656

భరస : అలపరటట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వర సరవమ పప కల
ఇసటట ననస:20-9-951
వయససస:31
లస: ససస స
9116 NDX0424093
పపరర: ననగకసదడస పప కల

9105 NDX1359520
పపరర: కకలవననసన బభబణ రరవప

94-60/901

భరస : రరమదనసస దనసరర
ఇసటట ననస:20-9-949
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబణరరవప కకలవననస
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభబణరరవప� కకలవననస
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:51
లస: ససస స
9113 NDX1555194
పపరర: శక లకడక పప కల

94-60/902

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:20-9-950
వయససస:31
లస: ససస స
9110 NDX0230979
పపరర: సతఖవత కకలవననసన� కకలవననస

9102 JBV2764173
పపరర: వజయలకడక� దనసరర�

9100 NDX2420156
పపరర: ససవర ననగకశవర రరవప చదనసనరర

తసడడ:డ పడసరద చదనసనరర
ఇసటట ననస:20-9-948
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:20-9-949
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసస దనసరర
ఇసటట ననస:20-9-949
వయససస:41
లస: పప
9107 NDX0536185
పపరర: మహలకడక� గగపరరజ�

94-60/900

భరస : ససవర ననగకశవర రరవప చదనసనరర
ఇసటట ననస:20-9-948
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప చదనసనరర
ఇసటట ననస:20-9-948
వయససస:18
లస: ససస స
9104 JBV2763514
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

9099 NDX2420164
పపరర: చసకసమక చదనసనరర

9124 NDX2662302
పపరర: యయససదనసస పప కల

94-60/1026

తసడడ:డ అయనన
ఇసటట ననస:20-9-952
వయససస:44
లస: పప
94-90/678

9127 NDX1555202
పపరర: లకడక తరరపతమక మసదడపప

94-60/921

భరస : సతష
ఇసటట ననస:20-9-954
వయససస:32
లస: ససస స
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9128 NDX1407213
పపరర: పపరరరమ మసదనడడపప
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94-60/922

భరస : హరరశ మసదనడడపప
ఇసటట ననస:20-9-954
వయససస:28
లస: ససస స
9131 NDX1324763
పపరర: సతష మసదడడపప

94-60/925

9132 NDX1407197
పపరర: హరరశ మసదనడడపప

94-60/929

9135 NDX1324755
పపరర: రరజకష కకలవననసన

9138 JBV2764280
పపరర: బడహకయఖ� రరచకకసడ�

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ననగరయలసక
ఇసటట ననస:20-9-957
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ� �
ఇసటట ననస:20-9-957
వయససస:55
లస: పప

9140 NDX2208791
పపరర: అనత కలకటర పలర

9141 NDX0803635
పపరర: నరసససహస లకడక�

94-61/567

భరస : మయణణకఖ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:20-10-591
వయససస:31
లస: ససస స
9143 NDX0232306
పపరర: సరమయమ జఖస యరకస

94-59/663

94-60/935

94-56/485

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:20-15
వయససస:67
లస: పప
9152 NDX0322511
పపరర: రరజకష వనలకర

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ససరరగరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-17
వయససస:25
లస: పప

9147 NDX2620359
పపరర: పపరర వనసకట పవన గణపస కకలర

94-91/407

94-60/933

9136 NDX0236547
పపరర: ససబభబరరవప నలర పరటట

94-56/482

94-56/483

తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:20-13
వయససస:43
లస: పప
94-59/664

9145 NDX0698795
పపరర: రగజ హహలయక� ఎదసద�

94-60/934

తసడడ:డ భమషణస�
ఇసటట ననస:20-13
వయససస:67
లస: ససస స
94-6/603

9148 AP151010192458
పపరర: పపననమక జజగరర మమడడ�

9150 NDX0463331
పపరర: పడసనన సససకర

9151 NDX0322487
పపరర: వజయలకడక వనలక

తసడడ:డ అజయణసమయర ససదద స
ఇసటట ననస:20-17
వయససస:31
లస: పప

94-59/657

9142 NDX0803742
పపరర: నరసససహస వరరసరవమ

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:20-15
వయససస:60
లస: ససస స

9156 NDX1074822
పపరర: చసదడశశఖర ససదద స

94-60/931

9139 NDX1359546
పపరర: బకకలల కకలవననసన

తసడడ:డ కక కక పస వ ఏ ఏస జ పస ఆర గణపస కకలర
ఇసటట ననస:20-13-15
వయససస:22
లస: పప

9153 NDX0386235
పపరర: సరలకన రరజ సససకర

94-60/927

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:20-9-958
వయససస:51
లస: పప

94-91/405

94-56/484

94-91/406

భరస : సపవదసలల వనలకర
ఇసటట ననస:20-16
వయససస:53
లస: ససస స
94-91/408

తసడడ:డ ఆసదడయఖ సససకర
ఇసటట ననస:20-16
వయససస:36
లస: పప
94-89/674

9133 JBV2765329
పపరర: శకదచవ� కకలవననసన�

తసడడ:డ చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:20-9-956
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరలకన రరజ సససకర
ఇసటట ననస:20-16
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల వనలకర
ఇసటట ననస:20-16
వయససస:32
లస: పప
9155 NDX1619065
పపరర: పపదద ససబబ రరడడ ససరరగరరరడడడ

94-60/930

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-13
వయససస:61
లస: పప

భరస : జల పడభభకర రరవప�
ఇసటట ననస:20-13
వయససస:85
లస: ససస స
9149 AP151010192472
పపరర: శసకరరరవప జజగరర మమడడ

9144 NDX1009927
పపరర: హరరకకషర బచసచ

94-60/924

భరస : బకకలల� �
ఇసటట ననస:20-9-955
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరరసరవమ�
ఇసటట ననస:20-13
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:20-13
వయససస:61
లస: ససస స
9146 NDX0557611
పపరర: పదక దచవమణణ ఎదసద�

94-60/926

తసడడ:డ భకలల
ఇసటట ననస:20-9-955
వయససస:35
లస: పప
94-60/932

9130 JBV2764413
పపరర: ననగకసదడస బబలరగణబబల

భరస : మయరస యఖ
ఇసటట ననస:20-9-954
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : గణరవమక మసదనడడపప
ఇసటట ననస:20-9-954
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:20-9-955
వయససస:31
లస: పప
9137 NDX1737511
పపరర: దసరరగరరవప ననగరయలసక

94-60/923

భరస : రరసబభబణ� �
ఇసటట ననస:20-9-954
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబణ
ఇసటట ననస:20-9-954
వయససస:26
లస: పప
9134 NDX0422774
పపరర: దసరగ రరవప కకలవననసన

9129 JBV2764405
పపరర: గణరవమక� మసదడపప�

9154 NDX0322461
పపరర: సపవదసలల వనలక

94-91/409

తసడడ:డ గగపయఖ వనలకర
ఇసటట ననస:20-16
వయససస:60
లస: పప
94-91/410

9157 NDX3069085
పపరర: నసదదన ససదద స

94-91/1112

భరస : శకకరసత కలమయర ససదద స
ఇసటట ననస:20-17
వయససస:18
లస: ససస స
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9158 NDX3069341
పపరర: బణలలర మక ససదద స
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94-93/1401

భరస : అజయ కలమయర ససదద స
ఇసటట ననస:20-17
వయససస:48
లస: ససస స
9161 JBV2764116
పపరర: పకధదవరరమ మలర సపరటట

94-59/666

94-59/804

94-91/411

94-91/1410

95-203/1317

94-58/826

భరస : శవసరసబమమరరస
ఇసటట ననస:20-19
వయససస:27
లస: ససస స

9171 NDX3247905
పపరర: గణసడనల లకడక సరయమననఙఙ

9174 NDX2662732
పపరర: గగపస రరజ బసడరర

9177 NDX2683589
పపరర: ధనలకడక బకసమసతషల

94-58/828

9180 NDX3163565
పపరర: జజతవథ కకసలఖ

94-91/1411

94-10/991

9183 NDX3276870
పపరర: జజతవథ ససరకశ ననయక

94-58/658

9186 NDX0072314
పపరర: శలయర బ షపక
భరస : గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:20-19
వయససస:27
లస: ససస స

94-89/910

9169 NDX3210978
పపరర: గణసడనల సరయ మననఙఙ

94-91/1115

9172 NDX3109097
పపరర: సతఖననరరయణ గణసడనల

94-93/1403

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గణసడర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:39
లస: పప
9175 NDX3120185
పపరర: దనకల ననయక కకతవథ

94-58/825

9178 NDX2945830
పపరర: వససత బకసమసతషల

94-58/827

భరస : మయలకకసడయఖ బకసమసతషల
ఇసటట ననస:20-18-223
వయససస:30
లస: ససస స
94-58/829

9181 NDX2872240
పపరర: పదకజ అసకకరరడడడ

94-58/830

భరస : ధదరగదనతస రరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:20-18-490
వయససస:29
లస: ససస స
94-58/938

తసడడ:డ జజతవథ రరమణడడ
ఇసటట ననస:20-18-695
వయససస:27
లస: పప
94-59/669

9166 NDX3168556
పపరర: ననగమక చలర

తసడడ:డ సమఖ కకతవథ
ఇసటట ననస:20-18-177
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : జజతవథ ఏసస ననయక
ఇసటట ననస:20-18-408
వయససస:24
లస: ససస స
94-88/280

94-59/668

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహహమయకలమయర డచససబబ యనన
ఇసటట ననస:20-18-223
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నగకశ కలమయర పప టట
గ రర
ఇసటట ననస:20/18/670
వయససస:25
లస: పప
9185 JBV2765311
పపరర: సదనలకకక మలర సపరటట

94-91/1114

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:20-18-102
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జకఠవథ బబ జజఖ ననయక
ఇసటట ననస:20-18-408
వయససస:62
లస: పప
9182 NDX1594911
పపరర: శశషష కలమయర పప టట
గ రర

9168 NDX3109113
పపరర: నలన గణసడనల

9163 JBV2764082
పపరర: శవసరసబమమరరస మలర సపరటట

భరస : వనసకటటశవరరర చలర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:48
లస: ససస స

Deleted

భరస : దనకల ననయక కకతవథ
ఇసటట ననస:20-18-177
వయససస:62
లస: ససస స
9179 NDX3217346
పపరర: జకఠవథ దచశ ననయక

94-89/909

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:20
లస: ససస స
9176 NDX3081254
పపరర: హనసమయయమక కకతవథ

9165 NDX3164829
పపరర: వనసకటటశవరరర చలర

94-59/665

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ గణసడనల
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:50
లస: ససస స
9173 SQX2502367
పపరర: మసజ షపక

94-59/667

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ చలర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఉమయశసకర రరడడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:51
లస: ససస స
9170 NDX3247855
పపరర: గణసడనల ధనలకకక

9162 NDX1009745
పపరర: వనసకట రరమయఖ అడడససమలర

9160 NDX0231522
పపరర: ససరకష గదదద

తసడడ:డ పరరవతశస
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చన రరమయఖ
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:29
లస: పప
9167 NDX0932616
పపరర: ససధనఖరరణణ కకసడపలర

94-93/1402

భరస : నరరసదడ శశటట
ఇసటట ననస:20-17-813
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవసరసబమమరరస
ఇసటట ననస:20-18
వయససస:27
లస: పప
9164 NDX2654705
పపరర: కమల రరజ గణరకస

9159 NDX3125994
పపరర: పపషప శశటట

9184 NDX3151453
పపరర: రకవసత కలమయర లలలయ

94-58/831

తసడడ:డ వనసకట రరవప లలలయ
ఇసటట ననస:20-18-707
వయససస:18
లస: పప
94-59/670

9187 NDX0322396
పపరర: పడభభకర గగననపలర

94-91/412

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గగననపలర
ఇసటట ననస:20-20
వయససస:57
లస: పప
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9188 NDX2858918
పపరర: ససజజత గననవరపప
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94-91/1117

భరస : ఏసస బభబణ గననవరపప
ఇసటట ననస:20-20
వయససస:34
లస: ససస స
9191 AP151010228270
పపరర: పదనకవత కరటటరర

94-91/413

94-91/416

94-91/419

94-91/422

94-91/425

94-91/428

94-91/431

తసడడ:డ వనపకయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:20-24
వయససస:56
లస: పప

9201 JBV3275971
పపరర: శకలపతల నలర

9204 JBV3263597
పపరర: పడభభకరరరడడడ దసగరసపపడడ

9207 AP151010228274
పపరర: ఆదదలకడక మరరయయల

9210 NDX2560217
పపరర: అఖల మలలర తతట

94-91/432

9213 JBV3275096
పపరర: మలలర శవరర ఇపడర

94-91/423

9216 NDX3095932
పపరర: రగహహణణ దచవ ఇసడర
భరస : కకటటశవరరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:20-24
వయససస:85
లస: ససస స

9196 AP151010228017
పపరర: వర వనసకటటశవరరర కరటటరర

94-91/418

9199 JBV3275963
పపరర: జయలకడక నలర

94-91/421

9202 NDX1145416
పపరర: అరరణ ససగసపపడడ

94-91/424

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ దసగగ సపపడక
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:30
లస: పప
94-91/426

9205 JBV3275955
పపరర: మలలర శవరరరవప నలర

94-91/427

తసడడ:డ దచవయఖ నలర
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:65
లస: పప
94-91/429

9208 AP151010228326
పపరర: హనసమసతరరవప మరరయయల

94-91/430

తసడడ:డ మసరసన రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:20-23
వయససస:44
లస: పప
94-91/1029

9211 NDX2604593
పపరర: అఖల మలలర తతట

94-91/1030

తసడడ:డ రరధకకషర
ఇసటట ననస:20-23
వయససస:20
లస: పప
94-91/433

భరస : పడసరద ఇసడర
ఇసటట ననస:20-24
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/435

94-91/415

తసడడ:డ మలలర శవరరరవప నలర
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : పడమల మలలర తతట
ఇసటట ననస:20-23
వయససస:20
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ గణసడనల
ఇసటట ననస:20-24
వయససస:36
లస: ససస స
9215 JBV3275088
పపరర: పడసరద ఇపడర

94-91/420

భరస : మసరసన రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:20-23
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ మరరయయల
ఇసటట ననస:20-23
వయససస:83
లస: పప
9212 NDX2059302
పపరర: నళన గణసడనల

9198 NDX1145333
పపరర: హరరక రరడడడ దసగగ సపపడక

9193 NDX2506038
పపరర: గసగరరజ కలమయర కరటటరర

తసడడ:డ గసగరధరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మరరకరరడడడ దసగరసపపడడ
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:51
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:20-23
వయససస:41
లస: ససస స
9209 NDX1105782
పపరర: మసరసన రరవప మరరయయల

94-91/417

భరస : మలలర శవరరరవప నలర
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శవరరరవప నలర
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:38
లస: పప
9206 JBV3275104
పపరర: రరమలకడక మరరయయల

9195 NDX0376855
పపరర: ససరకష కరటటరర

94-56/486

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ దసగగ సపపడక
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరరడడడ దసగరసపపడడ
ఇసటట ననస:20-22
వయససస:47
లస: ససస స
9203 JBV3275344
పపరర: ఈశవరరరవప నలర

94-91/414

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరటటరర
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరజ కరటటరర
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:56
లస: పప
9200 JBV3263571
పపరర: లకడక కలమయరర దసగరసపపడడ

9192 AP151010228251
పపరర: వనసకటలకడక కరటటరర

9190 NDX1256429
పపరర: వనసకటటశవరరరట కకలయర

తసడడ:డ శవ రరమ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:35
లస: పప
9197 AP151010228001
పపరర: ననగకశవరరరవప కరటటరర

94-93/1404

భరస : పడభభకర రరవప గగననపలర
ఇసటట ననస:20-20
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వర వనసకటటశవరరర కరటటరర
ఇసటట ననస:20-21
వయససస:42
లస: ససస స
9194 NDX0322438
పపరర: సతష కరటటరర

9189 NDX2720639
పపరర: వనసకట శవ ననగ లకడక గగననపలర

9214 NDX0080762
పపరర: కకటటశవరరరవప ఇసడర

94-91/434

తసడడ:డ పడసరద ఇసడర
ఇసటట ననస:20-24
వయససస:31
లస: పప
94-91/1118

9217 NDX3179462
పపరర: కకమయరర ఇసడర

94-93/1405

తసడడ:డ పడసరద ఇసడర
ఇసటట ననస:20-24
వయససస:34
లస: ససస స
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9218 NDX1361021
పపరర: కకతడ చలర పలర
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94-56/487

తలర : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:20-25
వయససస:27
లస: ససస స
9221 NDX1509860
పపరర: పరవన పప గరరరస

94-91/436

94-91/439

94-91/442

94-91/445

94-60/936

9228 JBV3276003
పపరర: వరసస పప గరరస

9231 NDX0628719
పపరర: రమయదచవ పపదదపప డ లల

9234 NDX1876764
పపరర: పపటభట రరవప తనడడబబ యన

94-91/449

9237 NDX3122116
పపరర: పదనకవత తనడడబబ యన

9240 NDX0934182
పపరర: ససజనఖ గణతనస

భరస : వనపకటపడభభకరపటభటభరరమయరరవప గణతనస
ఇసటట ననస:20-31
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషరమమరరస గణతనస
ఇసటట ననస:20-31
వయససస:78
లస: ససస స

94-91/454
9242 JBV3275690
పపరర: వనపకటపడభభకరపటభటభరరమయరరవప
గణతనస
తసడడ:డ రరధనకకషరమమరరస గణతనస
ఇసటట ననస:20-31
వయససస:60
లస: పప

9243 NDX2779908
పపరర: మనక మమటట ల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:20-31
వయససస:20
లస: ససస స

9245 NDX1542993
పపరర: బలరరస గరజలల

9246 NDX1665555
పపరర: కరకరరనబబ షపక

తసడడ:డ గగపరల కకషర
ఇసటట ననస:20-48
వయససస:51
లస: పప

94-91/443

94-90/692

94-91/446

9226 NDX0670042
పపరర: రవసదడ పప గరరస

94-91/441

9229 NDX0628750
పపరర: శక కరవఖ పపదదపప డ లల

94-91/444

9232 NDX1395045
పపరర: ససబడమణఖస పపదపప డ లల

94-91/447

తసడడ:డ రసగననయకలలల పపదపప డ లల
ఇసటట ననస:20-28
వయససస:57
లస: పప
94-90/681

9235 NDX1073873
పపరర: బభలశకకరసత వపపరర

94-91/448

తసడడ:డ శకరరమణలల వపపరర
ఇసటట ననస:20-30
వయససస:27
లస: పప
94-91/1119

9238 JBV3275807
పపరర: శరకవణణ గణతనస

94-91/450

తసడడ:డ వనపకటపడభభకరపటభటభరరమయరరవప గణతనస
ఇసటట ననస:20-31
వయససస:33
లస: ససస స
94-91/452

9241 JBV3275799
పపరర: మననహర గణతనస

94-91/453

తసడడ:డ వనపకటపడభభకరపటభటభరరమయరరవప గణతనస
ఇసటట ననస:20-31
వయససస:35
లస: పప
94-91/1120

Deleted

భరస : జనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-49
వయససస:72
లస: ససస స

94-91/438

తసడడ:డ ససబడహకణఖస పపదపప డ లల
ఇసటట ననస:20-28
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపలర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:20-30
వయససస:54
లస: ససస స
94-91/451

9223 NDX0940585
పపరర: రరమకస దదగణడడ

తసడడ:డ వరసస పప గరరస
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:20-30
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర వపపరర
ఇసటట ననస:20-30
వయససస:52
లస: పప
9239 JBV3275732
పపరర: ఉషరదచవ గణతనస

94-91/440

తసడడ:డ ససబడమణఖస పపదపప డ లల
ఇసటట ననస:20-28
వయససస:53
లస: పప

భరస : రవతచజ వపపరర
ఇసటట ననస:20-29
వయససస:22
లస: ససస స
9236 NDX1074053
పపరర: శకరరస వపపరర

9225 NDX0198614
పపరర: భభససర రరవప పప గరరస

94-90/680

భరస : వనసకటటసస దదగణడడ
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పప గరరస
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస పపదదపప డ లల
ఇసటట ననస:20-28
వయససస:32
లస: పప
9233 NDX2433290
పపరర: అలలఖఖ వపపరర

94-91/437

తసడడ:డ వరసస పప గరరస
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసస దదగణడడ
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:42
లస: పప
9230 NDX2059278
పపరర: యణగన దదసవర పపదదపప డ లల

9222 JBV3276011
పపరర: వనసకరయమక పప గరరస

9220 NDX2097294
పపరర: యయసప బణ మణరరగణల

తసడడ:డ పడసరద మణరరగరల
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరసస పప గరరస
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర పప గరరస
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:87
లస: ససస స
9227 AP151010228041
పపరర: శకనస దదగణడడ

94-90/679

భరస : శకనవరస రరడడ గణమకడడ
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప పప గరరరస
ఇసటట ననస:20-27
వయససస:28
లస: ససస స
9224 NDX0324483
పపరర: గణరవమక పప గరరస

9219 NDX2137264
పపరర: అరరణ కలమయరర గణమకడడ

94-90/693

9244 NDX3247061
పపరర: వరయఖ ననలబబ ఈనన

94-58/931

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ననలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:20-35-107
వయససస:58
లస: ససస స
9247 NDX2579480
పపరర: శత మహలకడక ఉదయగరరర

94-93/1293

భరస : శకనవరస రరవప ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:20-50-467
వయససస:43
లస: ససస స
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9248 NDX2269959
పపరర: కకకషరవనణణ ననరరళర
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94-93/1221

భరస : వనసకట రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:20-50-553
వయససస:42
లస: ససస స
9251 NDX2853885
పపరర: ససనత గరరకపరటట

94-91/1156

భరస : బభపర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:40
లస: ససస స
9254 NDX2269827
పపరర: అరరణ కలమయర అబమబరర

94-93/1224

94-93/1482

భరస : శతనరరమయఖ తనటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:43
లస: ససస స
9263 NDX2858207
పపరర: జయ శక గరరకపరటట
భరస : శతనరరమయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:40
లస: ససస స
9266 NDX2857118
పపరర: ననగ కవఖ తనటట

94-93/1491

94-93/1225

94-93/1480

9258 NDX2857373
పపరర: బభపరరరవప గరరకపరటట

9261 NDX2858231
పపరర: ససజజత సప నట ననన

9264 NDX2857431
పపరర: ససనత గరరకపరటట

9267 NDX2858223
పపరర: దదవఖ తనటట

9270 NDX2269801
పపరర: శశష గరరర రరవప అబమబరర

94-93/1498

9273 NDX2991644
పపరర: మసరసన రరవప పరమణలపరటట

94-93/1483

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-56 MANIKANTA NILAYAM
వయససస:25
లస: పప

94-93/1481

9259 NDX2858199
పపరర: ససతన రరమయఖ గరరకపరటట

94-93/1484

తసడడ:డ నరసయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:49
లస: పప
94-93/1486

9262 NDX2949022
పపరర: సరసబశవ రరవప కరటడగడడ

94-93/1487

తసడడ:డ ససబబరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:41
లస: పప
94-93/1489

9265 NDX2949030
పపరర: హహహమవత కరటడగడడ

94-93/1490

భరస : సరసబశవరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/1492

94-93/1493
9268 NDX3022340
పపరర: సరసబశవ వర పడసరద గరరకపరటట

తసడడ:డ బభపర రరవప
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:18
లస: పప
94-93/1226

9271 NDX2969616
పపరర: రవ కకలలసస

94-93/1497

తసడడ:డ సరసబయఖ కకలలసస
ఇసటట ననస:20-56-11
వయససస:34
లస: పప
94-93/1494

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-56 MANIKANTA NILAYAM
వయససస:53
లస: పప
94-93/1496

9256 NDX2857134
పపరర: పపషరపవత సప నట ననన
భరస : హనసమసత రరవప సప నట ననన
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:20-56/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ కకలలసస
ఇసటట ననస:20-56-11
వయససస:30
లస: ససస స
9275 NDX2991610
పపరర: సరయ పకథదవ పరమణలపరటట

9255 NDX2857159
పపరర: హనసమసత రరవప సప నట ననన

94-93/1223

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శతనరరమయఖ తనటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప గణమకళర
ఇసటట ననస:20-56/1
వయససస:23
లస: ససస స
9272 NDX2923597
పపరర: కరమకడ కకలలసస

9253 NDX2269884
పపరర: దసశఖసత గరరకపరటట

94-93/1222

భరస : బభపరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శతనరరమయఖ తనటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:22
లస: ససస స
9269 NDX2269728
పపరర: పసడయయసక గణమకళర

9252 NDX2269785
పపరర: పదనకవత గణసడవలర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప సప నట ననన
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:42
లస: ససస స
94-93/1488

94-93/1418

తసడడ:డ రరజ శశఖర కకసగర
ఇసటట ననస:20-54 YAGNA RESIDENCY
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:53
లస: పప
94-93/1485

9250 NDX3022365
పపరర: భరత చసదడ కకసగర

తసడడ:డ శకమనననరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:20-54 YAGNA RESIDENCY
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ సప నట ననన
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:53
లస: పప
9260 NDX2721462
పపరర: వనసకయమక తనటట

94-93/1417

భరస : కకటటశవర రరవప గణసడవలర
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:20-56
వయససస:27
లస: పప
9257 NDX2721975
పపరర: బభపర రరవప గరరకపరటట

9249 NDX3168788
పపరర: శకకరసత ఆలపరటట

9274 NDX2991628
పపరర: శశకలజ పరమణలపరటట

భరస : మసరసన రరవప పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-56 MANIKANTA NILAYAM
వయససస:46
లస: ససస స

94-100/938 9277 NDX3145513
9276 NDX2996155
పపరర: చసదడ శశఖర చచదరర పరమణలపరటట
పపరర: లలత రరసటల

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:20-56 manikanta nilayam
వయససస:20
లస: పప

94-93/1495

94-59/1062

భరస : కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:20-57
వయససస:47
లస: ససస స
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9278 NDX3145091
పపరర: పకథదవరరజ భరదనవజ రరసటల

94-59/1063

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-57
వయససస:27
లస: పప
9281 NDX2967495
పపరర: వనసకట రరడడడ గణమకడడ

94-89/928

94-93/1515

94-59/672

తసడడ:డ వరససదచవ గణపస గకసథద
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:29
లస: ససస స
9290 NDX2299303
పపరర: వనసకట లకడక జయపడద గకసథద

94-59/675

94-59/678

94-93/1228

94-59/681

9288 NDX2076173
పపరర: పదనకవత తలశల

9289 NDX1028034
పపరర: వజయలకడక యలవరరస

9291 NDX2299287
పపరర: కకటట ససరఖస గకసథద

94-93/1514

9286 NDX2299337
పపరర: రమఖ తచజ గకసథద
భరస : వనసకటటశవర గణపస గకసథద
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:28
లస: ససస స

94-59/673

94-59/671

94-59/674

భరస : వనసకట రమణకలమయర
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:35
లస: ససస స
94-59/676

9292 NDX2299311
పపరర: వనసకటటశవర గణపస గకసథద

94-59/677

తసడడ:డ వరససదచవ గణపస గకసథద
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:33
లస: పప

94-59/679 9295 NDX2076157
9294 NDX1423029
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప అనననదనసస
పపరర: వనసకటటశవర పడసరద తలశల

9297 NDX2876183
పపరర: షరలస రరజ తనడడగరరర

9300 NDX2740926
పపరర: కరశరతనస వనలరలచదరరవప

94-59/680

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ తలశల
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:55
లస: పప
94-88/1231

తసడడ:డ పడభణదనసస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:20
లస: పప
94-59/1066

9283 NDX2718187
పపరర: కకషరరరరరన రరడడడ కకసడ

తసడడ:డ శవ రరడడ కకసడన
ఇసటట ననస:20-58, CHITANYA PURI 4 TH L
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనననదనసస
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గకసథద
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:62
లస: పప
9299 NDX2898278
పపరర: అసజల ననదదళర

9285 NDX2269918
పపరర: లయవణఖ కకసడన

94-89/927

తసడడ:డ హనమ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:20-58
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర గకసథద
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మయలకకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:38
లస: పప
9296 NDX2299295
పపరర: వరససదచవ గణపస గకసథద

94-110/1140

భరస : వనసకటటసవర పడసరద తలశల
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరససదచవ గణపస గకసథద
ఇసటట ననస:20-60
వయససస:55
లస: ససస స
9293 NDX2240695
పపరర: చనన మయలయఖదదడ పప దదల

9282 NDX2967503
పపరర: పడవలర క గరయతడ గణమకడడ

9280 NDX2960276
పపరర: శకనవరస రరడడడ గణమకడడ

తసడడ:డ లచ రరడడడ గణమకడడ
ఇసటట ననస:20-57
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గణమకడడ
ఇసటట ననస:20-57
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరరన రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:20-58
వయససస:50
లస: ససస స
9287 NDX2299329
పపరర: ననగ వనత గకసథద

94-59/1064

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:20-57
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గణమకడడ
ఇసటట ననస:20-57
వయససస:24
లస: పప
9284 NDX2718179
పపరర: సతఖవత కకసడ

9279 NDX3154119
పపరర: భభరగ వ తచజ భరరవట రరసటల

9298 NDX2898286
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప ననదదళర

94-59/1065

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ననదదళర
ఇసటట ననస:20-60 SANTOSH MANTION
వయససస:59
లస: పప
94-60/1214

9301 NDX2740934
పపరర: భరత కలమయర వనలరలచదరరవప

94-60/1215

భరస : చసదడ శశఖర రరవప ననదదళర
ఇసటట ననస:20-60 SANTOSH MANTION
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వనలరలచదరరవప
ఇసటట ననస:20-60, F.NO.401 SANTOSH
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనలరలచదరరవప
ఇసటట ననస:20-60, F.NO.401 SANTOSH
వయససస:30
లస: పప

9302 NDX2738821
పపరర: అమరకశవరర గగరగర

9303 NDX3007085
పపరర: తచజ కకనదల

9304 NDX3078185
పపరర: సవపనదచవ బసడడ

94-60/1216

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గగరగర
ఇసటట ననస:20-60, F.NO.401 SANTOSH
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర కకనదల
ఇసటట ననస:20-61
వయససస:32
లస: ససస స

9305 NDX2020220
పపరర: వనసకట శలప చమలదసడడ

9306 NDX2020469
పపరర: ననగకశవరరరవప చమలదసడడ

భరస : ననగకశవరరరవప చమలదసడడ
ఇసటట ననస:20-61
వయససస:33
లస: ససస స

94-199/8

తసడడ:డ జమయలయఖ చమలదసడడ
ఇసటట ననస:20-61
వయససస:42
లస: పప

94-59/1067

94-89/929

భరస : వనసకటటశవరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:20-61
వయససస:29
లస: ససస స
94-199/9

9307 NDX0230318
పపరర: కకషర పడసరద తతమయటట

94-59/682

తసడడ:డ బభలకకషర
ఇసటట ననస:20-62
వయససస:31
లస: పప
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9308 AP151010196001
పపరర: బభలకకషర తతమయటట

94-59/683

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-62
వయససస:64
లస: పప
94-90/695

భరస : వజయభభససర రరడడడ అడపర
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:33
లస: ససస స

9312 NDX2031565
పపరర: ననగమణణ బసరబతస న

94-90/1070

9315 NDX2879476
పపరర: భవన మమడడశశటట
భరస : వనసకట నరసయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:33
లస: ససస స

9317 NDX2901346
పపరర: వజయ రరడడడ కలరరక

9318 NDX1509530
పపరర: వనసకటటశవరమక మసచనళళ

94-100/940

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:20-63 FF-1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసచనలయర
ఇసటట ననస:20-64
వయససస:39
లస: పప
9323 NDX1554840
పపరర: అనసరరధ ధసళపరళళ

94-59/684

94-59/687

94-59/690

తసడడ:డ రరమరరడడడ మణకరసమళ
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:35
లస: పప

94-90/698

9327 NDX1009901
పపరర: వజయకకషర ధసళపరళళ

9330 NDX0430892
పపరర: లకడక పసడయయసక మణకరసమళళ

94-59/693

9333 NDX2458941
పపరర: నవన కలమయర గణసటటరర

94-90/701

9336 NDX2458826
పపరర: వనసకట రరవప గణసటటరర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:54
లస: పప

9316 NDX2777357
పపరర: వజయ భభససర మమడడశశటట

94-90/1072

9319 NDX1509589
పపరర: ననగ రరజజ కలమయరర మసచనల

94-90/699

9322 NDX1541789
పపరర: సరసబశవ రరవప మసచనళళ

94-90/702

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మసచనళళ
ఇసటట ననస:20-64
వయససస:74
లస: పప
94-59/685

9325 NDX1158807
పపరర: లకకక ధసలపరళళ

94-59/686

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-65
వయససస:60
లస: ససస స
94-59/688

9328 NDX1158765
పపరర: శకనవరస రరవప దసలపరళళ

94-59/689

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-65
వయససస:65
లస: పప
94-59/691

9331 NDX2460533
పపరర: పదనకవత గణసటటరర

94-59/692

భరస : వనసకట రరవప గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:47
లస: ససస స
94-59/694

తసడడ:డ వనసకట రరవప గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:23
లస: పప
94-59/696

94-90/697

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:20-64
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:31
లస: ససస స
9335 NDX2076207
పపరర: వనసకట పడసరఠ మణకరసమళ

9324 NDX1027861
పపరర: పపషపలత ధసళపరళళ

9313 NDX2139427
పపరర: వజయభభససరరరడడడ అడపర

తసడడ:డ శకమన ననరరయణ మమరరస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:20-65
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-65
వయససస:33
లస: పప
9332 JBV1351774
పపరర: పడమల మణకసమళళ

94-90/1071

భరస : వజయకకషర
ఇసటట ననస:20-65
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:20-65
వయససస:33
లస: పప
9329 NDX1009828
పపరర: వనసకటటశవరరర ధసళపరళళ

9321 NDX1541722
పపరర: శకనవరస రరవప మసచనళళ

94-90/694

తసడడ:డ ఆదదరరడడద అడపర
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసచనళళ
ఇసటట ననస:20-64
వయససస:42
లస: పప

భరస : అజయ కకషర
ఇసటట ననస:20-65
వయససస:34
లస: ససస స
9326 NDX1009802
పపరర: అజయ కకషర ధసళపరళళ

94-90/696

భరస : ససబబరరవప మసచనళళ
ఇసటట ననస:20-64
వయససస:27
లస: ససస స
94-90/700

9310 NDX2268423
పపరర: సడవసత నలల
ర రర

తసడడ:డ హనసమసత పడసరద నలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరరన రరవప
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ మమరరస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:52
లస: ససస స

9320 NDX1541904
పపరర: ససబబ రరవప మసచనలయర

94-89/930

భరస : వజయ రరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:49
లస: ససస స

9311 NDX2169853
పపరర: గరయతడ అడపర

9314 NDX2861250
పపరర: పదకజ మమడడశశటట

9309 NDX2876233
పపరర: వనసకట రతనస కలరక

9334 NDX0521997
పపరర: శకకరసత రరడడడ మయరరడడడ

94-59/695

తసడడ:డ ససబభబ రరడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:29
లస: పప
94-59/697

94-59/698
9337 NDX2177617
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ మణకసమళళ

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ మణకసమళళ
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:60
లస: పప
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94-90/703

భరస : కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:48
లస: ససస స
9341 NDX1716820
పపరర: కకటటశవర రరవప రరసటల

94-90/706

94-59/701

94-59/704

94-59/707

94-59/710

94-59/713

94-59/716

తసడడ:డ శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:20-71
వయససస:49
లస: ససస స

9351 JBV2764041
పపరర: నవన ఒలలటట

9354 NDX0420828
పపరర: వనసకరయమక కకసనన

9357 NDX1242163
పపరర: వజయభభరత కలరరక

9360 NDX0418004
పపరర: ససబభబరరవప కకసనన

94-59/719

9363 NDX0581918
పపరర: శకనవరసరరవప నలల
ర రర

94-59/708

9366 NDX1239847
పపరర: సరధదవ మమదరమమటర
తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-71
వయససస:31
లస: ససస స

9346 NDX1262658
పపరర: కకటటశవర రరవప దగణగమలర

94-59/703

9349 NDX1436261
పపరర: ఆదదమక పరలలరర

94-59/706

9352 NDX0230920
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమలయ

94-59/709

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-68
వయససస:54
లస: పప
94-59/711

9355 NDX0580670
పపరర: ఝయనస రరణణ నలల
ర రర

94-59/712

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:25
లస: ససస స
94-59/714

9358 NDX1158740
పపరర: ససతతష బసడక

94-59/715

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:45
లస: పప
94-59/717

9361 NDX1242155
పపరర: ససనలలసమయర కలరరక

94-59/718

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:42
లస: పప
94-59/720

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:28
లస: పప
94-59/722

94-59/700

భరస : చదననన రరడడ
ఇసటట ననస:20-68
వయససస:76
లస: ససస స

తలర : అసకమక
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:49
లస: పప
9365 NDX1158799
పపరర: జజతసత బసడడ

94-59/705

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:28
లస: పప
9362 NDX1960153
పపరర: సరయ కటకసశశటట

9348 NDX0533489
పపరర: పదనకవత మమల

9343 NDX1262401
పపరర: వజయ లకకక దగణగమలర

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:20-67
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరద
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:45
లస: ససస స
9359 NDX1262849
పపరర: ననగ రరజ

94-59/702

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-68
వయససస:36
లస: పప

భరస : చనన మయలయఖదదడ
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:42
లస: ససస స
9356 NDX0420786
పపరర: వరలకడక బసడడ

9345 NDX0236620
పపరర: రసగరరరవప యసరరడడడ

94-90/705

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-67
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-68
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-68
వయససస:32
లస: పప
9353 NDX1086446
పపరర: ససజజత పప దదల

94-59/699

తసడడ:డ ససబబ రసగయఖ
ఇసటట ననస:20-67
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:20-67
వయససస:68
లస: పప
9350 NDX0235150
పపరర: హహమసత రరడడడ మమలయ

9342 NDX1262393
పపరర: శరకవఖ దగణగమలర

9340 NDX1716770
పపరర: పకధదవ రరజ భరరఢనవజ రరసటల

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-67
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబ రసగయఖ
ఇసటట ననస:20-67
వయససస:61
లస: ససస స
9347 NDX0067710
పపరర: ససబబ రసగయఖ యయమయరరడడ

94-90/704

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బణచచశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:20-66
వయససస:55
లస: పప
9344 NDX0072181
పపరర: రసగ లకడక యయమయరరడడ

9339 NDX1716796
పపరర: భభరగ వ తచజ భరరఢనవజ రరసటల

9364 NDX0696955
పపరర: శవరరమపడసరద బసడడ

94-59/721

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-70
వయససస:45
లస: పప
94-59/723

9367 NDX1086404
పపరర: గణరవమక పప దదల

94-59/724

భరస : చనన మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-71
వయససస:49
లస: ససస స
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94-59/725 9369 NDX1242148
9368 NDX1323831
పపరర: సరయ చనధ మదరర మమటటటయఖ
పపరర: వనసకటరరవప కలరరక

తసడడ:డ వననసటటశవరరవప
ఇసటట ననస:20-71
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-71
వయససస:66
లస: పప

9371 NDX2116425
పపరర: ససధన రరణణ బతస ననన

94-59/727

భరస : శకనవరసరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:20-72
వయససస:40
లస: ససస స
94-59/730

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-74
వయససస:70
లస: పప
94-59/733

భరస : బసవపపననన రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-76
వయససస:43
లస: ససస స
9380 JBV1350719
పపరర: అరరణ కలమయరర కకలయర

94-59/736

భరస : పపరరచసదడరరవప
ఇసటట ననస:20-77
వయససస:57
లస: ససస స

9375 JBV2763076
పపరర: వరలకడక ఒలలటట

9378 JBV1351469
పపరర: బసవపపననన రరడడ అననపరరడడడ

94-90/708

భరస : బభల కకషర నలలరర
ఇసటట ననస:20-78
వయససస:62
లస: ససస స
94-59/739

తసడడ:డ శవకకటట రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-79
వయససస:46
లస: పప

94-59/734

94-59/735
9379 NDX2467983
పపరర: ఇసదదరర పసడయయ దరరరన కలరపరటట

తసడడ:డ పపద పటభటభ రరమ రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-76
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగకశవర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:20-77
వయససస:35
లస: ససస స

9381 NDX2467975
పపరర: ననగకశవర రరవప కలరపరటట

9382 NDX1736034
పపరర: బభల రమఖ యయటట ల

9384 NDX1751511
పపరర: బభల కకషర నలలరర

9387 NDX0792812
పపరర: మలలర పపదదద కలపన

తసడడ:డ వనసకటపయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:20-82
వయససస:67
లస: పప
9392 NDX2268589
పపరర: లకడక దసరగ ననగమతష

9390 NDX2057264
పపరర: అరరణన ననగమతష

94-59/737

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:20-83
వయససస:22
లస: ససస స
94-59/745

9393 NDX2357978
పపరర: బసదస శక నరరక

94-90/707

94-90/709

9385 NDX2120327
పపరర: లకడక పడసనన భవనస

94-59/738

భరస : శకనవరస రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-79
వయససస:32
లస: ససస స
94-59/740

9388 NDX0791020
పపరర: మలలర పపదద కకటటశవర రరవప

94-59/741

తసడడ:డ రరధనకకషరయఖ
ఇసటట ననస:20-80
వయససస:69
లస: పప
94-59/742

9391 NDX0791483
పపరర: ననతనన అపరపరరవప

94-59/743

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ
ఇసటట ననస:20-83
వయససస:60
లస: పప
94-59/756

9394 NDX0237354
పపరర: రరధదక జజగరర మమడడ

94-59/744

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస నరరక
ఇసటట ననస:20-84, CHAITANYAPURI MAIN
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:20-85
వయససస:33
లస: ససస స

9396 NDX0953653
పపరర: జజగరర మమడడ కళళఖణచకకవరరస

9397 NDX1751537
పపరర: ననగకశవరరరవప జజగరర మమడడ

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-85
వయససస:40
లస: పప

94-59/732

తలర : అగకనసమక యయటట ల
ఇసటట ననస:20-78
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:20-83
వయససస:41
లస: ససస స
94-90/710

94-59/729

9376 NDX1912287
పపరర: రరజజ రవ చసదడ కకషన
పపపరపల
తసడడ:డ మహన గణణశ పపపరపల
ఇసటట ననస:20-75
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-80
వయససస:56
లస: ససస స
94-59/1073

9373 JBV2763068
పపరర: ససతనమహలకడక కడడయయల

94-59/731

తసడడ:డ చచదయఖ నలలరర
ఇసటట ననస:20-78
వయససస:71
లస: పప

9386 NDX2123495
పపరర: శకనవరస రరడడడ భవనస

94-59/1068

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:20-74
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:20-77
వయససస:42
లస: పప

9383 NDX1739772
పపరర: లకడక దచవ నలలరర

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-85
వయససస:61
లస: ససస స

94-59/728

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-75
వయససస:49
లస: ససస స

9377 JBV1351477
పపరర: నలమ అననపరరడడడ

9395 NDX0421230
పపరర: ఉషర రరణణ జజగరర మమడడ

9372 NDX2116417
పపరర: శకనవరసరరవప బతస ననన

9370 NDX3006400
పపరర: వనసకట రమ రరడడడ వననన

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-71
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:20-72
వయససస:46
లస: పప

9374 JBV2763050
పపరర: అపరపరరవప కడడయయల

9389 NDX2958353
పపరర: రసగ రరవప రరమననన

94-59/726

94-59/746

94-90/711

తసడడ:డ హనసమయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:20-85
వయససస:65
లస: పప
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95-12/1253

భరస : ససరరసదడ బభబణ కకరరవ
ఇసటట ననస:20-85
వయససస:22
లస: ససస స
94-90/712

9404 JBV3261914
పపరర: వనసకటటశవరరర� దచవరకకసడ�

94-90/715

94-59/749

94-90/716

94-95/739

94-63/843

94-59/754

9411 NDX1886094
పపరర: వజయకలమయరర అరకటట

9414 NDX0421362
పపరర: లకడక వపపరర

9417 NDX2603256
పపరర: వర లకడక నకస

9420 NDX0522870
పపరర: గగపసరరడడడ బసడడ

94-61/568

9423 NDX2519452
పపరర: భభరగ వ కలసబ

94-90/717

94-59/751

తసడడ:డ గణరవయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:20-2172
వయససస:50
లస: పప

94-90/947

9409 NDX1840058
పపరర: బదరరననథ అరకటట

94-89/676

9412 JBV2763993
పపరర: శరరద కరనసల

94-59/750

9415 NDX0905638
పపరర: శవరజబభబణ వపపరర

94-59/752

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:20-93
వయససస:36
లస: పప
94-86/935

9418 NDX0535096
పపరర: రరజఖలకడక బసడడ

94-59/753

భరస : గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-96
వయససస:36
లస: ససస స
94-59/755

9421 NDX2666717
పపరర: సరయ దదలప రరడడడ బసడడ

94-59/832

తసడడ:డ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-96
వయససస:23
లస: పప
94-93/1227

Deleted

9426 NDX0599258
పపరర: ఏసప బణ కరవపరర

9406 NDX2590610
పపరర: భవన పడసరద అననలదనసస

భరస : వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-91
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కలసబ
ఇసటట ననస:20-411
వయససస:23
లస: ససస స
94-61/569

94-90/714

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ననయణడడ అరకటట
ఇసటట ననస:20-90
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-96
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ� కకటభరర
ఇసటట ననస:20-276
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:20-2170
వయససస:21
లస: పప

94-89/675

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:20-95
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:20-96
వయససస:26
లస: పప

9425 NDX2255289
పపరర: వనయ కలమయర లసగరల

9408 NDX1839796
పపరర: అభ రరస వపరర

9403 NDX1464858
పపరర: కకషర కలమయర దచవరకకసడ

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:20-89
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవరజబభబణ
ఇసటట ననస:20-93
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:20-95
వయససస:21
లస: ససస స

9422 JBV2774818
పపరర: లకడక కకటభరర

94-90/946

భరస : వనసకట రరడడడ ననయణడడ అరకటట
ఇసటట ననస:20-90
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సమణదడస
ఇసటట ననస:20-91
వయససస:62
లస: పప

9419 NDX1912121
పపరర: రవతచజ రరడడడ బసడడ

9405 NDX2623767
పపరర: అననలదనసస జజనకక రరమయఖ

94-59/748

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-89
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ బభబణ వపరర
ఇసటట ననస:20-90
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ ననయణడడ అరకటట
ఇసటట ననస:20-90
వయససస:35
లస: ససస స

9416 NDX2603165
పపరర: శకలకడక ఆకలల

94-90/713

తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:20-89
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ లకకకననరరయణ గసగణరర
ఇసటట ననస:20-90
వయససస:40
లస: పప

9413 NDX2617942
పపరర: కరనసరర వనసకటటశవరరర

9402 NDX1464866
పపరర: వససత దచవరకకసడ

9400 NDX0522029
పపరర: కకసగర వనసకట పపరరచసదడరరవప

తసడడ:డ దసరగ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:20-87
వయససస:36
లస: పప

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:20-89
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:20-89
వయససస:52
లస: పప

9410 NDX1886037
పపరర: జజహనవ అరకటట

94-59/747

భరస : వనసకట పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:20-87
వయససస:36
లస: ససస స

9401 JBV3261906
పపరర: లకడక వనసకటటశవరమక�
దచవరకకసడ�
భరస : వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-89
వయససస:49
లస: ససస స

9407 NDX1009620
పపరర: ససధనకర రరవప గసగణరర

9399 NDX0534404
పపరర: పడమల రరణణ కకసగర

94-61/570

9424 NDX2624815
పపరర: బడహకయఖ పసరవమమలయ

94-58/662

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:20-679
వయససస:35
లస: పప
9427 NDX1165679
పపరర: భభరత దచవ తషళళ
ర రర

94-90/718

భరస : శవరరమ కకషర
ఇసటట ననస:20-6773
వయససస:60
లస: ససస స
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9428 NDX2798767
పపరర: ఏబననజర పరల గణవవల

94-61/1066

తసడడ:డ బభబణ గణవవల
ఇసటట ననస:20-20184
వయససస:18
లస: పప
9431 NDX2959898
పపరర: శశరర రరడడడ అలర స

94-75/1282

94-61/1142

94-88/297

94-91/658

94-92/955

94-91/663

94-91/666

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:50
లస: పప

9441 NDX0371054
పపరర: ననగకశవరరరవప మలశశటట

9444 JBV3276771
పపరర: శకదచవ కకరరరగపగణపడడ

9447 JBV1435148
పపరర: మహన కలమయర కకరరరగపగణపడడ

9450 NDX0195131
పపరర: ననగలకడక భమమరరడడడ

94-91/669

9453 NDX2131381
పపరర: లకకమక కరసస

94-91/659

9456 NDX0195156
పపరర: గణరవర రరడడడ భమమరరడడడ
తసడడ:డ ననగరరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:55
లస: పప

9436 JBV1434901
పపరర: కలమయరర కకమకజ

94-91/479

9439 NDX0320689
పపరర: ససరకఖ మలర శశటట

94-91/657

9442 NDX1887829
పపరర: పవన కలమయర జజనననకలటట

94-91/660

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:21-13-676
వయససస:39
లస: పప
94-91/661

9445 NDX1895442
పపరర: హహమ కలమయరర గసగణసడడ

94-91/662

భరస : మహన కలమయర గసగణసడడ
ఇసటట ననస:21-13-677
వయససస:36
లస: ససస స
94-91/664

9448 JBV3276763
పపరర: శకనవరససలల కకరరరగసగణసడడ

94-91/665

తసడడ:డ నరసససగపప కకరరరగసగణసడడ
ఇసటట ననస:21-13-677
వయససస:47
లస: పప
94-91/667

9451 NDX2131399
పపరర: జయ లకడక కరసస

94-91/668

భరస : శకనవరస రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/670

భరస : సరసబ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:76
లస: ససస స
94-91/672

94-79/689

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:21-13-674
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గణరవరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వకటర పరల కరరక
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:59
లస: ససస స
9455 NDX2131407
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసస

94-65/876

తసడడ:డ ఈరనన కకరరరగసగణసడడ
ఇసటట ననస:21-13-677
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గణరవరరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:30
లస: ససస స
9452 AP151010228246
పపరర: అననమమరర కరరక కరరక

9438 NDX3136785
పపరర: రరఘవనసదడ పకథదవ లల

9433 NDX3056314
పపరర: శరసత చననపసల

తసడడ:డ మతస యఖ కకమకజ
ఇసటట ననస:21-11-148
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల కకరరరగసగణసడడ
ఇసటట ననస:21-13-677
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఈరనన కకరరరగసగణసడడ
ఇసటట ననస:21-13-677
వయససస:57
లస: ససస స
9449 NDX0195180
పపరర: రసజతన రరడడడ భమమరరడడడ

94-79/686

తసడడ:డ వనపకటటశవరరర మలశశటట
ఇసటట ననస:21-13-674
వయససస:60
లస: పప

భరస : పవన కలమయర జజననకలటట
ఇసటట ననస:21-13-676
వయససస:34
లస: ససస స
9446 AP151010228011
పపరర: శరరదన కకరరరగసగణసడడ

9435 NDX2871879
పపరర: రరషస దచవ రరజ వటటటకలటట

94-93/1528

భరస : ఆతక బభయ టట
ఇసటట ననస:21-8-4/5
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప లల
ఇసటట ననస:21-13-12
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:21-13-674
వయససస:55
లస: ససస స
9443 NDX3277597
పపరర: జజశన రరణణ జజననకలటట

94-79/688

తసడడ:డ బభలయజ పడసరద వటటటకలటట
ఇసటట ననస:21-10-452
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మదనర సరహహభ షపక
ఇసటట ననస:21/11/623
వయససస:40
లస: పప
9440 NDX0376913
పపరర: లలతకలమయరర మలర శశటట

9432 NDX3056322
పపరర: ఆనసద కలమయర చననపసలర

9430 NDX2991727
పపరర: హరరరత గణడచడ టట

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ గణడచడ టట
ఇసటట ననస:21-2-432
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమయరరకజ చననపసలర
ఇసటట ననస:21-8-4/5
వయససస:38
లస: పప

భరస : అచచ రరడడడ పరశస
ఇసటట ననస:21-9-369
వయససస:44
లస: ససస స
9437 JBV3262656
పపరర: సపవదసలల షపక

94-74/868

తసడడ:డ ఆతనకరరస మగరణణ
ఇసటట ననస:21
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఇనననరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:21/3a
వయససస:60
లస: పప
9434 NDX2843795
పపరర: వజయలకడక పరశస

9429 NDX2959617
పపరర: భభణణ జగదదశ మగరణణ

9454 AP151010228247
పపరర: జజసపఫ కరరక

94-91/671

తసడడ:డ వకటర పరల కరరక
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:44
లస: పప
94-91/673

9457 AP151010228310
పపరర: వకటర పరల కరరక కరరక

94-91/674

తసడడ:డ జవరతనస కరరక
ఇసటట ననస:21-13-680
వయససస:67
లస: పప
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94-91/675

తసడడ:డ శవననగర రరడడడ గణసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:21-13-681
వయససస:27
లస: ససస స
9461 NDX0195065
పపరర: వనణణ గగపరలరరడడ గణసడదడ
డ డడ

94-91/678

94-91/681

94-91/684

94-91/687

94-91/1235

94-90/745

94-91/690

తసడడ:డ రరస కకటట చచరరకలమయల
ఇసటట ననస:21-13-691
వయససస:53
లస: పప

9471 NDX0676908
పపరర: బభలసరవమ మరరకపపడడ

9474 AP151010225221
పపరర: మయలత మయమళరపలర

9477 NDX3125119
పపరర: సవరర లత బణటటట

9480 NDX1074251
పపరర: పడతతఖష కలరరక

94-91/693

9483 NDX1821314
పపరర: దనవద చచరరకలమలర

94-91/688

9486 NDX2907806
పపరర: బబర ససస బబనత ర చసత
తసడడ:డ జయరరస చసత
ఇసటట ననస:21-13-691/1
వయససస:18
లస: పప

9466 JBV1432632
పపరర: రరకకష బభబణ చగణరరపరటట

94-91/683

9469 NDX2018654
పపరర: సరవత మరరకపపడడ

94-91/686

9472 NDX2990752
పపరర: జజఖత మరరకపపడడ

94-91/1234

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-13-684
వయససస:20
లస: ససస స
94-90/743

9475 NDX0726935
పపరర: నరకశ మయమళరపలర

94-90/744

తసడడ:డ అకలసలల
ఇసటట ననస:21-13-685
వయససస:41
లస: పప
94-244/1248

9478 NDX0322081
పపరర: మసరసనమక పలర పప

94-91/689

భరస : కకటటశవరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:21-13-688
వయససస:51
లస: ససస స
94-91/691

9481 AP151010228015
పపరర: అనసతలకడక బబలరస

94-91/692

భరస : హనసమసతరరవప బబలరస
ఇసటట ననస:21-13-690
వయససస:61
లస: ససస స
94-91/694

తసడడ:డ రరమ రరవప చచరరకలమలర
ఇసటట ననస:21-13-691
వయససస:24
లస: పప
94-91/1236

94-91/680

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-684
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : అనసత లకకక కలరరక
ఇసటట ననస:21-13-690
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:21-13-690
వయససస:67
లస: పప
9485 NDX2784858
పపరర: కకటటశవర రరవప చచరరకలమయల

94-91/685

తసడడ:డ మరరయదనసస బణటటట
ఇసటట ననస:21-13-686
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : మసరసనమక పలర పప
ఇసటట ననస:21-13-688
వయససస:35
లస: పప
9482 AP151010228159
పపరర: హనసమసతరరవప బబలరస బబలరస

9468 JBV3276714
పపరర: శకకరసతరరడడద అనసమల

9463 NDX0195115
పపరర: శవ ననగరరరడడడ గణసడదడ
డ డడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:21-13-682
వయససస:37
లస: పప

భరస : అకలసలల
ఇసటట ననస:21-13-685
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ మయమళరపలర
ఇసటట ననస:21-13-685
వయససస:71
లస: పప
9479 NDX0677039
పపరర: రరసబభబణ పలర పప

94-91/682

తసడడ:డ పప లయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-684
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-13-684
వయససస:20
లస: ససస స
9476 AP151010225098
పపరర: అకలసలల మయమళరపలర

9465 JBV3276821
పపరర: ఆశలత అనసమల

94-91/677

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ గణసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:21-13-681
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకరరరడడడ అనసమల
ఇసటట ననస:21-13-682
వయససస:41
లస: పప

భరస : బభలసరవమ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-684
వయససస:33
లస: ససస స
9473 NDX2979573
పపరర: జజఖత మరరకపపడడ

94-91/679

భరస : పడభభకరరరడడడ అనసమల
ఇసటట ననస:21-13-682
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చగణరరపరటట
ఇసటట ననస:21-13-682
వయససస:40
లస: పప
9470 NDX0321893
పపరర: శవకలమయరర మరరపపపడడ

9462 JBV3275195
పపరర: హననక బబసజమన కరరక

9460 NDX0195099
పపరర: పదక గణసడదడ
డ డడ

భరస : శవ ననగరరరడడడ గణసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:21-13-681
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర పరల కరరక
ఇసటట ననస:21-13-681
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రమన రకడకడ అనసమల
ఇసటట ననస:21-13-682
వయససస:32
లస: ససస స
9467 JBV1433614
పపరర: కకరణ చగణరరపరటట

94-91/676

భరస : హహ నచ బబసజమన కరరక
ఇసటట ననస:21-13-681
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరరరడడడ గణసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:21-13-681
వయససస:32
లస: పప
9464 NDX0197780
పపరర: రజన అనసమల

9459 NDX1073931
పపరర: ససజజత కరరక

9484 NDX1929142
పపరర: రరమయరరవప చదరరకలపలర

94-91/695

తసడడ:డ రరమ కకటట చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:21-13-691
వయససస:49
లస: పప
94-88/1235

9487 NDX0715292
పపరర: ససనత చదరరకలమలర

94-91/696

తసడడ:డ రరజకశ చరరకలమలర
ఇసటట ననస:21-13-692
వయససస:31
లస: ససస స
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9488 NDX0677013
పపరర: రరజకష చదరరకలమలర
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94-91/697

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప చరరకలమలర
ఇసటట ననస:21-13-692
వయససస:33
లస: పప
9491 AP151010228153
పపరర: శకనవరసస మరరకపపడడ

94-91/700

94-91/703

94-91/706

94-91/709

94-91/1238

94-91/711

94-91/714

తసడడ:డ మయభణ ససభభన
ఇసటట ననస:21-13-698
వయససస:21
లస: ససస స

9501 NDX2733525
పపరర: ససరఖ తచజ కకలసరన

9504 NDX2908515
పపరర: ఝనస రరణణ కలచపపడడ

9507 JBV3275542
పపరర: రపజజన బ షపక

9510 NDX3258209
పపరర: షపక మసస నబ షపక

94-91/715

9513 JBV1434018
పపరర: శవసపవదనబ షపక

94-91/1237

9516 NDX2858942
పపరర: ననగమరరబ షపక
భరస : గగపస షపక
ఇసటట ననస:21-13-698
వయససస:21
లస: ససస స

9496 NDX0677088
పపరర: రరజకష కకలల
ర రర

94-91/705

9499 NDX2018449
పపరర: వజయ లకడక నరరక

94-91/708

9502 NDX2907798
పపరర: వనత చసత

94-88/1236

భరస : జయరరస చసత
ఇసటట ననస:21-13-696/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-88/1237

9505 NDX1074426
పపరర: రసజజన బ షపక

94-91/710

భరస : సపవదన వల షపక
ఇసటట ననస:21-13-697
వయససస:28
లస: ససస స
94-91/712

9508 NDX2018100
పపరర: సపవదస బభబణ షపక

94-91/713

తసడడ:డ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:21-13-697
వయససస:28
లస: పప
94-85/1445

9511 NDX2404085
పపరర: మమరరజజన షపక

94-89/678

భరస : జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:21-13-698
వయససస:26
లస: ససస స
94-91/716

భరస : కరశ షపక
ఇసటట ననస:21-13-698
వయససస:55
లస: ససస స
94-91/1060

94-91/702

భరస : కకటటశవర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:21-13-696
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మయభణ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:21-13-698
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఖయససప షపక
ఇసటట ననస:21-13-698
వయససస:37
లస: ససస స
9515 NDX2576247
పపరర: మసరసన బ షపక

94-91/707

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:21-13-697
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:21-13-697
వయససస:37
లస: పప
9512 NDX0322115
పపరర: సపవదనబ షపక

9498 NDX0677328
పపరర: అనతన చసతన

9493 AP151010228229
పపరర: పప లయఖ మరరకపపడడ

తసడడ:డ కళళనధద కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-13-695
వయససస:35
లస: పప

భరస : ధరక రరవప
ఇసటట ననస:21-13-697
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:21-13-697
వయససస:39
లస: ససస స
9509 JBV1435130
పపరర: బభజ షపక

94-91/704

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:21-13-696
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషర చసత
ఇసటట ననస:21-13-696/1
వయససస:37
లస: పప
9506 NDX0878678
పపరర: బభజ షపక

9495 AP151010228026
పపరర: రరజకశవరర కకలల
ర రర

94-91/699

తసడడ:డ నరసససహరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-694/1
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప చసతన
ఇసటట ననస:21-13-696
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భమపత రరవప చసతన
ఇసటట ననస:21-13-696
వయససస:41
లస: పప
9503 NDX2762185
పపరర: జయరరస చసత

94-91/701

భరస : కరళళనధద కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-13-695
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరవమ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-13-695
వయససస:58
లస: పప
9500 NDX0677377
పపరర: వనసకటటశవర రరవప చసతన

9492 AP151010228085
పపరర: సరసబశవరరవప మరరకపపడడ

9490 AP151010228226
పపరర: కకసడమక మరరకపపడడ

భరస : సరసబశవరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-694/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-694/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కళళనధద కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-13-695
వయససస:36
లస: ససస స
9497 AP151010228008
పపరర: కరళళనధద కకలల
ర రర

94-91/698

భరస : శకనవరస మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-694
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-694/1
వయససస:42
లస: పప
9494 NDX0677104
పపరర: ససనత కకలల
ర రర

9489 NDX0321869
పపరర: పదనకవత మరరపపపడడ

9514 NDX0677427
పపరర: సపవదనవల షపక

94-91/717

తసడడ:డ ఖయససప షపక
ఇసటట ననస:21-13-698
వయససస:34
లస: పప
94-91/1239

9517 NDX0432450
పపరర: నబ షపక

94-91/718

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-13-699
వయససస:66
లస: ససస స
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9518 NDX2018159
పపరర: నబ సరహహబ షపక
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94-91/719

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-13-699
వయససస:69
లస: పప
9521 JBV1434836
పపరర: రరజకష జ మకశశటట

94-91/722

94-91/725

94-91/728

94-91/731

94-91/734

94-91/737

94-91/740

భరస : వనసకటటశవరరర చసతల
ఇసటట ననస:21-13-704/1
వయససస:67
లస: ససస స

9531 JBV3276219
పపరర: అనససయమక జమకశశటట

9534 JBV1433416
పపరర: పసచచయఖ జమకశశటట

9537 NDX0677138
పపరర: ససరకష గణరజల

9540 NDX1203074
పపరర: గణరవయఖ పసక

94-91/743

9543 NDX0195941
పపరర: శకరరమణలల కలసభభ

94-91/732

9546 JBV3275229
పపరర: వనసకటటశవరరర చసతల
తసడడ:డ రరమకకటయఖ చసతల
ఇసటట ననస:21-13-704/1
వయససస:77
లస: పప

9526 NDX1819624
పపరర: ఆదదలకడక పగడనల

94-91/727

9529 AP151010228073
పపరర: వమల మమడ

94-91/730

9532 NDX1819749
పపరర: ధనలకడక కకలయరర

94-91/733

భరస : సతనఖననరరయయణరరవప కకలయరర
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:64
లస: ససస స
94-91/735

9535 AP151010228072
పపరర: ననగకశవరరరవప మమడ

94-91/736

తసడడ:డ పపననయఖ మమడ
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:52
లస: పప
94-91/738

9538 NDX2435956
పపరర: అకసమక పపరరమయళర

94-91/739

భరస : గణరవయఖ పపరరమయళర
ఇసటట ననస:21-13-703
వయససస:42
లస: ససస స
94-91/741

9541 NDX1509829
పపరర: శకదచవ కకణపల

94-91/742

భరస : ననరరయణ రరవప కకణపల
ఇసటట ననస:21-13-704
వయససస:39
లస: ససస స
94-91/744

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:21-13-704
వయససస:30
లస: పప
94-91/746

94-91/724

భరస : ననగకశవరరరవప మమడ
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతనస పసక
ఇసటట ననస:21-13-703
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:21-13-704
వయససస:30
లస: పప
9545 AP151010228048
పపరర: అనవరయమక చసతల

94-91/729

తసడడ:డ ససబడమణఖస గణరజజల
ఇసటట ననస:21-13-702
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ పపరరమయళళ
ఇసటట ననస:21-13-703
వయససస:23
లస: పప
9542 NDX0197848
పపరర: ఆసజననయణలల కలసభభ

9528 NDX1819715
పపరర: రరమయసజననయణలల పగడనల

9523 NDX1819574
పపరర: గకరకసవరర సరరకపలర

భరస : రరమయసజననయణలల పగడనల
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసకటటశవరరర జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరకష గణరజజల
ఇసటట ననస:21-13-702
వయససస:32
లస: ససస స
9539 NDX2435949
పపరర: రరజకష పపరరమయళళ

94-91/726

భరస : వనపకటటశవరరర జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : ససశల మమడ
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:26
లస: పప
9536 NDX0322057
పపరర: రజన గణరజజల

9525 JBV3276227
పపరర: ససశల మమడ

94-91/721

తసడడ:డ అపరపల ననయణడడ సరరకపలర
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కమకగరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనపకటటశవరరర నసనన
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:55
లస: ససస స
9533 NDX2018514
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ

94-91/723

భరస : లకడకననరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకపడలల కరరక
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:45
లస: ససస స
9530 JBV3276201
పపరర: ససబణబలల నసనన

9522 NDX2018167
పపరర: రకణణక మమడ

9520 JBV3275948
పపరర: వనపకరయమక మతషకలరర

భరస : వనపకటటశవరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:21-13-700
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-13-701
వయససస:38
లస: ససస స
9527 JBV1434042
పపరర: సతఖనత కరరక

94-91/720

భరస : రరజకష జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-13-700
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ జమకశశటట
ఇసటట ననస:21-13-700
వయససస:41
లస: పప
9524 JBV1434000
పపరర: కకషరకలమయరర జమకశశటట

9519 JBV1434026
పపరర: వజయలకడక జమకశశటట

9544 NDX0377028
పపరర: ససభభషసణణ మసదటట

94-91/745

భరస : రవకలమయర మసదటట
ఇసటట ననస:21-13-704/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-91/747

9547 NDX0635755
పపరర: పడభభవత ఆవపల

94-91/748

భరస : శకనస ఆవపల
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:33
లస: ససస స
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పపరర: లకడక ఆవపల
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94-91/749

భరస : రరమకకషర ఆవపల
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:41
లస: ససస స
9551 AP151010228197
పపరర: శవ ననగకసదడస ఆవపల

94-91/752

94-91/755

తసడడ:డ బణలర యఖ
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:45
లస: పప
9560 NDX1289685
పపరర: శవరలలత కలమయరర తతట

94-91/760

94-91/763

భరస : శరత బభబణ తషరక
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:42
లస: ససస స
9569 NDX2784833
పపరర: రవ కలమయర మయమళరపలర

94-91/1242

భరస : పడవణ దనసరర
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:63
లస: ససస స

9558 NDX1289693
పపరర: అశవన కకళళ

94-91/758

94-88/350

94-91/761

9564 NDX0195347
పపరర: ససతనరరమసరవమ నగరస

94-91/764

94-90/747

9559 NDX0195388
పపరర: రజన కకపపపరరవపరర

94-91/759

9562 NDX0628875
పపరర: ససశల అతస లలరర

94-91/762

9565 NDX2990737
పపరర: అనసత లకడక తషరకర

94-91/1240

9568 NDX1074491
పపరర: ససధదర మయమళళ పలర

94-91/765

తసడడ:డ రవ కలమయర పలర
ఇసటట ననస:21-13-707
వయససస:29
లస: పప
94-91/1243

9573 NDX2018951
పపరర: ససజనఖ కనననగసటట

తసడడ:డ పడవణ దనసరర
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:29
లస: పప

94-91/757

భరస : శరత బభబణ
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:42
లస: ససస స

9567 NDX0381996
పపరర: రవ అమలర పలర

9576 NDX1666892
పపరర: వనన దనసరర

9556 NDX0627208
పపరర: రరసబభబణ తరరమలశశటట

భరస : దతస రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:82
లస: ససస స

9571 NDX2784783
పపరర: ససదచప మయమళరపలర

94-91/1244

తసడడ:డ రవ కలమయర మయమళరపలర
ఇసటట ననస:21-13-707
వయససస:33
లస: పప
94-90/748

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ కనననగసటట
ఇసటట ననస:21-13-708
వయససస:25
లస: ససస స
94-90/750

94-91/754

భరస : శకకకషర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:44
లస: ససస స

9561 NDX0195313
పపరర: పదనకవత నగరస

9570 NDX2784841
పపరర: కళళవత మయమళరపలర

9553 JBV1433820
పపరర: ననగరరజ ననననబబ యన

తసడడ:డ కకసడలరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవ కలమయర మయమళరపలర
ఇసటట ననస:21-13-707
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:21-13-708
వయససస:75
లస: ససస స
9575 NDX1666926
పపరర: దనవరకమయణణ గమతస

94-91/756

తసడడ:డ చననకకటయఖ
ఇసటట ననస:21-13-707
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకటయఖ మయమళరపలర
ఇసటట ననస:21-13-707
వయససస:59
లస: పప
9572 JBV3262383
పపరర: ససమత వననగళళ

9555 JBV3276482
పపరర: రరమకకషన ఆవపల

తసడడ:డ కకషరయఖ నగరస
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:67
లస: పప
94-91/1241

94-91/751

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప ననననబబ యన
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససత రరమసరవమ నగరస
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బణలర యఖ బసదస
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:36
లస: పప
9566 NDX3151743
పపరర: అనసత లకడక తతరసరస

94-91/753

భరస : అనల కలమయర కకళళ
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటట ససబభబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:21-13-706
వయససస:55
లస: ససస స
9563 NDX0463315
పపరర: వనణణ బభబణ బసదస

9552 AP151010228236
పపరర: నననమక ననననబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:44
లస: పప
94-90/746

9550 NDX0626929
పపరర: అనసరరధ తరరమలశశటట

భరస : రరసబభబణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర ననననబబ యన
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:41
లస: పప
9557 NDX2025774
పపరర: వనణణ బభబణ ససదస

94-91/750

భరస : వనణణ చసదస
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:21-13-705
వయససస:57
లస: ససస స
9554 AP151010228276
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపల

9549 NDX0676767
పపరర: ననగలకడక చసదస

9574 NDX1624700
పపరర: టటవసకలల దనసరర

94-90/749

భరస : వనసకటటసవరరర లసగరల
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:32
లస: ససస స
94-90/751

9577 NDX1666959
పపరర: పడవణ దనసరర

94-90/752

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర దనసరర
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:55
లస: పప
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94-91/766

భరస : బభబభవ వరల షపక
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:30
లస: ససస స
9581 NDX2018050
పపరర: గగపస షపక

94-91/769

94-91/771

9587 NDX0197376
పపరర: రమయదచవ మసచ

94-91/774

94-91/777

94-91/779

94-91/1062

94-91/775

9591 NDX2795334
పపరర: పదక కకట

9594 NDX0676957
పపరర: బడహకస చచరకల

9597 NDX2853273
పపరర: గగపస చసడడ కకట

94-90/753

9600 NDX1163906
పపరర: బణచచయఖ

94-88/1238

భరస : వనణణ బణజర ననమననన
ఇసటట ననస:21-13-715
వయససస:42
లస: ససస స

9603 NDX2018605
పపరర: వజయ లకడక వరవలర

94-91/780

9606 JBV3276318
పపరర: రరజఖలకడక దచశననన
భరస : పరసధనమయఖ దచశననన
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:42
లస: ససస స

94-91/773

9589 NDX0197251
పపరర: శవ సరసబభడజఖస కటకస

94-91/776

9592 NDX0676981
పపరర: అరరణన చచరరళళ

94-91/778

9595 NDX2599934
పపరర: శవ లకడక కకట

94-91/1061

భరస : గగపస చసద
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:28
లస: ససస స
94-91/1245

9598 NDX2018621
పపరర: ఆసజననయణలల నమననన

94-91/781

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నమననన
ఇసటట ననస:21-13-713/1
వయససస:49
లస: పప
94-90/754

9601 NDX0463349
పపరర: రతన కలమయరర కననజజమ

94-91/782

భరస : వనసకటటశవరరర కననజజమ
ఇసటట ననస:21-13-714
వయససస:53
లస: ససస స
94-91/784

భరస : రరమకకషర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:21-13-715
వయససస:67
లస: ససస స
94-91/786

9586 NDX2435931
పపరర: సరయ లకడక మసచ

భరస : బడహకస చచరరళళ
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద నరసయఖ
ఇసటట ననస:21-13-714
వయససస:78
లస: పప
94-91/783

94-91/1422

భరస : శవరరమయఖ కటకస
ఇసటట ననస:21-13-712/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:33
లస: పప

భరస : బణచచయఖ
ఇసటట ననస:21-13-714
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : తషలససరరమ బతసశశటట
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:41
లస: ససస స

9588 NDX0197129
పపరర: వనసకటటశవరరర మసచ

9583 NDX3265881
పపరర: శకలకడక ఎనసమణల

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మసచ
ఇసటట ననస:21-13-712
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర చచరరళళ
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగపస చసద
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:28
లస: ససస స

9605 NDX1509852
పపరర: అరరణన బతసశశటట

94-91/772

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయయణ అబమబ
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:46
లస: ససస స

9602 NDX2018670
పపరర: ననగ జజఖత నమననన

9585 NDX0793950
పపరర: మణనపలర అసకలలల

94-91/768

తసడడ:డ భభససర వనవఫ
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మసచ
ఇసటట ననస:21-13-712
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ కటకస
ఇసటట ననస:21-13-712/1
వయససస:65
లస: పప

9599 NDX1165828
పపరర: నసకకశవరర చరరమయమలయర

94-91/770

తసడడ:డ చన కకటయఖ అసకలలల
ఇసటట ననస:21-13-711
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర మసచ
ఇసటట ననస:21-13 -712
వయససస:44
లస: ససస స

9596 NDX2600096
పపరర: శవ లకడక కకట

9582 NDX0463299
పపరర: ససభభన షపక

9580 NDX2018068
పపరర: ఖయససస సపవదసలల షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బణడచ షపక
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:56
లస: పప

9584 NDX0322198
పపరర: చసదడమక మయమళరపలర
మయమళరపలర
తలర : అకసమక మయమళరపలర
ఇసటట ననస:21-13-711
వయససస:57
లస: ససస స

9593 NDX0197418
పపరర: నరసమక అబమబ అబమబ

94-91/767

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-13-709
వయససస:25
లస: పప

9590 NDX0196923
పపరర: శవరరమయఖ కటకస

9579 NDX2018498
పపరర: సపలవ మహమకద

9604 NDX1509845
పపరర: నరకద దచశననన

94-91/785

తసడడ:డ రమమష దచశననన
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-91/787

9607 AP151010228248
పపరర: రమణ అసదద

94-91/788

భరస : పసచచయఖ అసదద
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:47
లస: ససస స
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94-91/789

భరస : రరమయఖ అసదద
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:52
లస: ససస స
9611 JBV3276532
పపరర: పరసధనమయఖ దచశననన

94-91/792

తసడడ:డ రరమదనసస దచశననన
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:75
లస: పప
9614 NDX0676502
పపరర: అచచయఖ నసదదగరమ

94-91/795

94-91/851

94-100/20

94-90/766

94-90/769

94-90/772

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:40
లస: ససస స

94-91/852

9621 NDX0526384
పపరర: అజజజ రహమత�

9624 NDX0596023
పపరర: గఫరర ఖయన� పఠరన�

9627 JBV3261369
పపరర: సపధనఖరరణణ� గరల�

9630 AP151010225197
పపరర: పపడమ కలమయర గరల

94-91/1407

9633 NDX2018886
పపరర: అనసష మలర శశటట

94-90/764

9636 AP151010225041
పపరర: అసజల కలమయరర మలర శశటట �
భరస : పడసరదనడవప�
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:53
లస: ససస స

9616 NDX1557471
పపరర: అలవనలలమసగమక చచవపరర

94-91/850

9619 JBV3275682
పపరర: అసజరర శశషస

94-91/853

9622 NDX0918664
పపరర: పఠరన అమరరననసర�

94-90/765

భరస : గఫరర ఖయన�
ఇసటట ననస:21-14-737
వయససస:58
లస: ససస స
94-90/767

9625 NDX0713370
పపరర: ఝయనస రరణణ� జ�

94-90/768

భరస : వజయ కలమయర�
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:31
లస: ససస స
94-90/770

9628 AP151010225120
పపరర: ససవరరస గరల

94-90/771

భరస : భభససరరరవప
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:57
లస: ససస స
94-90/773

9631 AP151010225078
పపరర: కమల కలమయర గరల�

94-90/774

తసడడ:డ భభససరరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:42
లస: పప
94-90/775

భరస : వనయ కలమయర మలర శశటట
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:24
లస: ససస స
94-90/777

94-91/794

భరస : నరసససహరరవప శశషస
ఇసటట ననస:21-13-970
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససరరరవప
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప గల
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:72
లస: పప
9635 AP151010225043
పపరర: అరరణకలమయరర బడచ�

9618 NDX2075092
పపరర: సవరర లత బబ డపరటట

9613 AP151010228327
పపరర: లకడక శశటట పలర

భరస : ననగరరజ చచవపరర
ఇసటట ననస:21-13-753
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కమల కలమయర� గరల�
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససరరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:37
లస: పప
9632 NDX3245248
పపరర: భభససర రరవప గల

94-91/796

తసడడ:డ వరలఖయన�
ఇసటట ననస:21-14-737
వయససస:60
లస: పప

భరస : పపడమ కలమయర�
ఇసటట ననస:21-14-738
వయససస:32
లస: ససస స
9629 NDX0076711
పపరర: వజయకలమయర� గరల�

9615 AP151010228013
పపరర: మణతనఖలరరవప చదటట పలర

94-91/791

భరస : మణతనఖలరరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:21-13-716
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర ఖయన�
ఇసటట ననస:21-14-737
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన గఫరఫర ఖయన
ఇసటట ననస:21-14-737
వయససస:33
లస: పప
9626 NDX0526269
పపరర: ససకనఖ� గరల�

94-91/793

భరస : రమమశ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:21-13-759
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస తషమటట
ఇసటట ననస:21-13-1126
వయససస:51
లస: ససస స
9623 NDX0595983
పపరర: పఠరన అమయనసలయర ఖయన

9612 NDX0676536
పపరర: ససజజత నసదదగస

9610 NDX0720623
పపరర: వనసకట రరవప తనసడడ

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర తనసడడ
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ చదటట పలర
ఇసటట ననస:21-13-716
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:21-13-753
వయససస:41
లస: పప
9620 NDX2273308
పపరర: వజయ కలమయరర తషమటట

94-91/790

భరస : అచచయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:21-13-716
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల నసదదగరమ
ఇసటట ననస:21-13-716
వయససస:42
లస: పప
9617 NDX1557463
పపరర: కకటటబభబణ రరయపపడడ

9609 JBV3276458
పపరర: వనసకటమహలకడక దచశననన
దచశననన
భరస : పరసధనమయఖ దచశననన
ఇసటట ననస:21-13-715/1
వయససస:67
లస: ససస స

9634 NDX1145515
పపరర: మలర శశటట మయనస

94-90/776

భరస : మణణ కలమయర
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:28
లస: ససస స
94-90/778

9637 JBV1436179
పపరర: మణణకలమయర� మలర శశటట �

94-90/779

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:33
లస: పప
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9638 NDX0333674
పపరర: వనయ కలమయర� మలర శశటట �

94-90/780

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:34
లస: పప
9641 NDX2892123
పపరర: అపపరరవప బడచ

94-90/1083

94-90/783

94-90/786

94-90/789

94-90/791

94-90/794

94-90/797

తసడడ:డ కరలష�
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:33
లస: పప

9651 NDX2554988
పపరర: పడసరదస రవ తచజ

9654 NDX0190132
పపరర: ససరకసదడ మలశశటట

9657 NDX2018712
పపరర: ససపపరర గరల

9660 JBV1434067
పపరర: అబడహస గరల

94-90/800

9663 NDX0942193
పపరర: శకనవరసరరవప మలర శశటట

94-90/948

9666 NDX2025683
పపరర: వరయఖ నసడసరర
తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:41
లస: పప

9646 JBV3261591
పపరర: సవపన మణవరవ

94-90/785

9649 JBV1436229
పపరర: దసరరగపడసరద మణవరవ

94-90/788

9652 NDX0203158
పపరర: వరలకడక� మలర శశటట �

94-90/790

భరస : ససరకసదడ�
ఇసటట ననస:21-14-744
వయససస:33
లస: ససస స
94-90/792

9655 NDX0179572
పపరర: ససరకశ బభబణ మలర శశటట

94-90/793

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-744
వయససస:38
లస: పప
94-90/795

9658 NDX2190734
పపరర: అయఖపప చదరరకలరర

94-90/796

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:21-14-746
వయససస:37
లస: పప
94-90/798

9661 NDX0886382
పపరర: ససజ� మలర శశటట �

94-90/799

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-747
వయససస:31
లస: ససస స
94-90/801

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-14-747
వయససస:52
లస: పప
94-90/803

94-88/352

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-14-743
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ డచవడ� �
ఇసటట ననస:21-14-746
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:21-14-747
వయససస:76
లస: ససస స
9665 JBV1433515
పపరర: ఆదస శరఫస� షపక�

94-90/787

తసడడ:డ డచవద గరల
ఇసటట ననస:21-14-746
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ డచవడ గరల
ఇసటట ననస:21-14-746
వయససస:40
లస: పప
9662 NDX0886390
పపరర: సరసబభడజఖమక బబ రరగడడ

9648 JBV3261583
పపరర: నజయలకడక మణవరవ

9643 NDX2358455
పపరర: కకరణ గరల

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-14-743
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:21-14-744
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:21-14-746
వయససస:40
లస: ససస స
9659 NDX2007780
పపరర: వసదనమణ గరల

94-90/784

తసడడ:డ పస వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:21-14-743
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప మలర షపటట
ఇసటట ననస:21-14-744
వయససస:63
లస: ససస స
9656 JBV1434075
పపరర: మమరర జజనస� గరల�

9645 JBV1436427
పపరర: ఏజక నసఖటన గరల

94-90/782

తసడడ:డ ఐజక నసఖటన గరల
ఇసటట ననస:21-14-742
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరయఖ� �
ఇసటట ననస:21-14-743
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : ననగరమక
ఇసటట ననస:21-14-743
వయససస:52
లస: పప
9653 NDX1751313
పపరర: రతన కలమయరర మలర షపటట

94-91/1255

తసడడ:డ డచవడ
ఇసటట ననస:21-14-742
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-743
వయససస:46
లస: ససస స
9650 JBV3261526
పపరర: వనసకటటశవర రరవప పడసరదస

9642 NDX2970309
పపరర: పదదకన బడచ

9640 AP151010225062
పపరర: పడసరద రరవప మలర శశటట

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:57
లస: పప

భరస : అపప రరవప బడచ
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏజక నసఖటన�
ఇసటట ననస:21-14-742
వయససస:47
లస: ససస స
9647 JBV3261575
పపరర: ధనలకడక� పడసరదస�

94-90/781

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:21-14-741
వయససస:47
లస: పప
9644 JBV1436419
పపరర: ఇపదదర గరల

9639 AP151010225147
పపరర: దచవయఖ బడచ

9664 JBV1435403
పపరర: భభగఖలకడక� బబ రరగడడ �

94-90/802

భరస : డచవడ� �
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:44
లస: ససస స
94-90/804

9667 NDX2194652
పపరర: శకనవరస రరవప భరర

94-90/805

తసడడ:డ శకరరమణలల భరర
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:47
లస: పప
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94-90/806

తసడడ:డ సలలమయనస� �
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:48
లస: పప
9671 NDX2194660
పపరర: శకరరమణలల భరర

94-90/809

9672 NDX1557570
పపరర: ససరకష కలమయర కకట కకట

94-90/811

9675 NDX1189539
పపరర: ననగమలలర శవరరకవప మనననస

తసడడ:డ ననగ మలర శవర రరవప
ఇసటట ననస:21-14-749
వయససస:23
లస: పప
94-90/814

94-90/817

9684 NDX0000901
పపరర: బబగస� షపక�

94-90/820

9687 NDX0720094
పపరర: వజయ కలమయర బబ లలర�

9690 NDX2190726
పపరర: ససరరఖ తచజ కకలసరన

తసడడ:డ రరమ కకటటశవర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:21-14-873
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కకలయసరన
ఇసటట ననస:21-14-964
వయససస:22
లస: పప

9692 NDX3061157
పపరర: జయ లకడక బణటటట

9693 JBV1435577
పపరర: రగజజ బబజరప

94-100/943

తసడడ:డ ససబబ రరవప బణటటట
ఇసటట ననస:21-15-750
వయససస:49
లస: ససస స
9695 JBV1435585
పపరర: ససధనకర కలమయర బబజరప
తసడడ:డ రరజమహనరరవప
ఇసటట ననస:21-15-751
వయససస:49
లస: పప

94-91/1256

94-90/815

9696 NDX0202614
పపరర: ఉమయదచవ� సస హహచ�
భరస : ససబబరరవ�
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:39
లస: ససస స

9676 NDX1062769
పపరర: ససబభబరరవప మనననస

94-90/813

9679 NDX2785848
పపరర: అనరరదబ వషష
ర మలకల

94-91/1257

9682 NDX0878595
పపరర: రరసబభబణ� ఈదర�

94-90/816

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-755
వయససస:37
లస: పప
94-90/818

9685 NDX0320614
పపరర: రవసదడ సలగల

94-90/819

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:21-14-759
వయససస:44
లస: పప
94-90/821

9688 NDX2190742
పపరర: లకడక చదరరకలరర

94-90/822

భరస : కకటటశవర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:21-14-862
వయససస:57
లస: ససస స
94-90/825

9691 NDX1509803
పపరర: శరరష పపరరగణ

94-91/856

భరస : ససరకష పపరరగణ
ఇసటట ననస:21-15-575
వయససస:29
లస: ససస స
94-90/826

భరస : ససధనకర కలమయర
ఇసటట ననస:21-15-751
వయససస:43
లస: ససస స
94-90/828

94-90/810

తసడడ:డ ససబబ రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:21-14-749
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడభకర రరవప మమళస
ఇసటట ననస:21-14-780
వయససస:35
లస: పప
94-90/823

9673 AP151010225038
పపరర: శకదచవ మనననస

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:21-14-749
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవసదడ�
ఇసటట ననస:21-14-759
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ శరలగల
ఇసటట ననస:21-14-764
వయససస:44
లస: ససస స
9689 NDX2178003
పపరర: పవన కలమయర బబలరసకకసడ

94-90/812

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-14-755
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఇననయఖ�
ఇసటట ననస:21-14-758
వయససస:69
లస: ససస స
9686 NDX0000885
పపరర: జజఖత శరలగల

9681 NDX0686030
పపరర: ఏససరరజ� ఈదర�

94-90/808

భరస : ననగమలలర శవరరరవప
ఇసటట ననస:21-14-749
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబటట
ర వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:21-14-749
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:21-14-755
వయససస:43
లస: ససస స
9683 NDX0000893
పపరర: చలకమక� తనడడగరరర�

94-91/855

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:21-14-749
వయససస:46
లస: పప

94-90/949 9678 NDX2785624
9677 NDX2616316
పపరర: సరయ పడసనన కలమయర మనననస
పపరర: ససబబ రరవప వషష
ర మలకల

9670 NDX0376368
పపరర: రసగరరరవప� కకట�

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:21-14-749
వయససస:67
లస: ససస స

9680 NDX0839795
పపరర: సససనన ప�ల కరరక

94-90/807

తసడడ:డ చనన ఖయససస
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ భరర
ఇసటట ననస:21-14-748
వయససస:70
లస: పప
9674 AP151010225037
పపరర: ససబభబయమక మనననస

9669 AP151010225069
పపరర: కరలషర షపక

9694 JBV1433622
పపరర: కకటటశవరర� బబజరప�

94-90/827

భరస : రరజజ మహనరరవ� �
ఇసటట ననస:21-15-751
వయససస:67
లస: ససస స
94-90/829

9697 NDX1288406
పపరర: సవరరజ వదనఖ సరగర ఎస

94-90/830

తసడడ:డ శరఖమ
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:26
లస: పప
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9698 NDX0190934
పపరర: కకటటశవర రరవప� సస హహచ�

94-90/831

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:33
లస: పప
9701 NDX0677310
పపరర: మయధవ గడదస

94-91/858

94-90/834

9702 NDX1557455
పపరర: ననగ రరజ ఓబభబన

94-91/859

9705 NDX1288372
పపరర: జజనననకలటట అవవయర

94-90/835

9708 NDX1901090
పపరర: అరచనన రతనస జజనననకలటట

94-91/861

తసడడ:డ యయసస రతనస జజనననకలటట
ఇసటట ననస:21-15-754
వయససస:29
లస: ససస స

94-91/1258
9710 NDX3013455
పపరర: ననగ పపరర శకనవరస రరవప
గరరర పరటట
తసడడ:డ పపరర కకటటశవర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-15-755 1st FLOOR
వయససస:43
లస: పప

9711 NDX2950483
పపరర: మధస ససధనన రరవప గరరర పరటట

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:21-15-755 1ST FLOOR
వయససస:33
లస: పప

9713 AP151010225324
పపరర: పడకరశనలకసఠస గణసడనల�

9714 NDX0201947
పపరర: పసడత� కక�

తసడడ:డ దయయశల�
ఇసటట ననస:21-15-756
వయససస:62
లస: పప
9716 NDX0180653
పపరర: రరజకశ కలమయర� కక�
తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:21-15-757
వయససస:34
లస: పప
9719 NDX1362599
పపరర: రరమ రరవప బబతపపడడ

9717 NDX0942219
పపరర: నరసససహరరవప కనపరరస

తసడడ:డ శవయఖ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:21-15-758
వయససస:48
లస: పప

9720 AP151010225272
పపరర: సవరర లత బబ డడపరటట�

తసడడ:డ గలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల ససదస
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:24
లస: పప

94-90/840

9726 NDX3235637
పపరర: అదద లకడక గణడడమమటర
భరస : రసగ పడసరద గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:30
లస: ససస స

94-90/836

9709 NDX2972537
పపరర: పపరర కకటటశవర రరవప గరరర పరటట

94-86/1001

9712 AP151010225002
పపరర: ఆరగగఖస గణసడనల�

94-90/838

9715 AP151010225222
పపరర: వనసకటరతనస కనపరరస

94-90/841

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:21-15-757
వయససస:53
లస: ససస స
94-90/843

9718 NDX1362607
పపరర: అనసత వరణణ బబతపపడడ

94-90/844

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:21-15-758
వయససస:46
లస: ససస స
94-90/846

9721 AP151010225276
పపరర: రమమష� బబ డడపరటట�

94-90/847

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:21-15-759
వయససస:49
లస: పప
94-90/848

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:53
లస: పప
94-91/863

9706 NDX1916644
పపరర: అభషపక జజనననకలటట

భరస : నలకసఠస�
ఇసటట ననస:21-15-756
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:21-15-759
వయససస:42
లస: ససస స

94-71/699 9723 NDX0183574
9722 NDX3206158
పపరర: గణడడమమటర రసగ పడసరద గణడడమమటర
పపరర: చనన ఆసజననయణలల� ససదస�

9725 NDX2075050
పపరర: రసగ పడసనన కలమయర ససదస

94-91/1259

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:21-15-757
వయససస:61
లస: పప
94-90/845

94-91/860

తసడడ:డ రరఘవయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-15-755
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:21-15-757
వయససస:31
లస: ససస స
94-90/842

9703 NDX0652024
పపరర: ససబభబరరవప చచవపరర

తసడడ:డ యయససరతనస జజనసననటట
ఇసటట ననస:21-15-754
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబభడహస
ఇసటట ననస:21-15-754
వయససస:65
లస: పప

94-90/839

94-90/833

తసడడ:డ ససబబయఖ చచవపరర
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:75
లస: పప

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:21-15-754
వయససస:63
లస: ససస స
94-90/837

9700 JBV1434083
పపరర: శరఖమ� మయదనసస�

తసడడ:డ దచవసహయప� �
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చదసచస రరమయఖ ఓబభబన
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:21-15-754
వయససస:29
లస: ససస స
9707 NDX1288356
పపరర: జజనననకలటట యయససరతనమ

94-90/832

తసడడ:డ తరరమల దనసస
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గడదస
ఇసటట ననస:21-15-753
వయససస:48
లస: ససస స
9704 NDX1288398
పపరర: జజనననకలటట అరచన రతనస

9699 NDX0320440
పపరర: శకనవరసరరవప గడదస

9724 NDX2075043
పపరర: అనసష ససదస

94-91/862

తసడడ:డ ఆసజననయణలల ససదస
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:24
లస: ససస స
94-91/1403

9727 NDX3235652
పపరర: రసగ పడసరద గణడడమమటర

94-91/1404

తసడడ:డ గరలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:36
లస: పప
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9728 NDX3235710
పపరర: కకటటశవరర ససధస
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94-91/1405

భరస : చనన ఆసజననయణలల ససధస
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:46
లస: ససస స
9731 NDX3007697
పపరర: లకడక రవపననజ

తసడడ:డ గలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:55
లస: పప
94-63/929

భరస : ననరరయణ రవపననజ
ఇసటట ననస:21-16-88
వయససస:36
లస: ససస స
9734 NDX1071117
పపరర: శరరషర మహహ కసజల

94-87/124

94-67/81

94-86/12

94-87/126

తసడడ:డ లల సప మశశఖర చకరస
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:24
లస: ససస స
9746 NDX1071448
పపరర: అనసష పప కలరర

94-87/129

94-87/132

భరస : శశషగరరర రరవప మయతషకలమలర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:45
లస: ససస స

94-86/10

9741 NDX2569945
పపరర: రవ చసదడ కలనస ననన

94-87/135

94-86/940

94-67/68

9739 NDX1862730
పపరర: సరయ రఘణవర చచదరర కకలయర

94-86/11

9742 NDX2752889
పపరర: కమల కలసననమమనన

94-86/1002

తసడడ:డ వర పశపత ననరరయణ కలనస ననన
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:28
లస: పప

భరస : వర పశపత ననరరయణ కలననమమనన
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:57
లస: ససస స

9744 NDX1693978
పపరర: మయనసపరటట ససషసకత

9745 NDX1071539
పపరర: మహహతన మణనసపటట

94-87/127

9747 NDX1071463
పపరర: దసరగ ససనసదదన పప రసకక

9750 JBV3261047
పపరర: ననగకశవరర మయరస

9753 NDX0717744
పపరర: సజన లయవణఖ నసతలపరటట

9756 NDX2023430
పపరర: పరరవత చకరస
భరస : లల సప మశశఖర చకరస
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:47
లస: ససస స

94-87/128

తసడడ:డ ఉతస మ కలమయర మణనసపటట
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:31
లస: ససస స
94-87/130

9748 NDX2001733
పపరర: కరతనఖయన అలర స

94-87/131

తసడడ:డ షప రరడడ అలర స
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:39
లస: ససస స
94-87/133

9751 NDX0203497
పపరర: శకలత కక

94-87/134

భరస : శకనవరసరరవప కక
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:40
లస: ససస స
94-87/136

భరస : ససరరల పరల నసతలపత
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/138

9736 NDX0980128
పపరర: చనన కసదసకలరర హహమలత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలయర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగరరరరనసరగర మయరస
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నగకశ బభబణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:44
లస: ససస స
9755 NDX1444033
పపరర: సతఖ మయధవ మయతషకలమలర

9738 NDX1488601
పపరర: సపవదమ బదదడ

94-84/887

భరస : జజన హనననరరజ
ఇసటట ననస:21/16/763
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లలకర శకనవరసరరవప పప రసకక
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:39
లస: ససస స
9752 NDX1741272
పపరర: పదకజ రరవపరటట

94-87/125

తసడడ:డ ఉతస మ కలమయర మయనసపరటట
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరకష కలమయర పప కలరర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:31
లస: ససస స
9749 NDX0942383
పపరర: శకలకకక లతక పరలపరరస

9735 NDX2276087
పపరర: నఖల నలమల

9733 NDX2713881
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరగణసట
భసధసవప: వరలకడక కసచర గణసట
ఇసటట ననస:21-16-377/4
వయససస:46
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప బదదడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళ కకషర కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:27
లస: పప
9743 NDX2023448
పపరర: మమనక దచవ చకరస

94-86/1024

తసడడ:డ భభససర రరవప నలమల
ఇసటట ననస:21-16-736
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషట ప ఫర
ఇసటట ననస:21/16/763
వయససస:52
లస: పప
9740 NDX1390566
పపరర: వనసకటభడమ కరమరరజగడడ

9732 NDX3105079
పపరర: రగహహణణ సరయ రవపననజ

94-86/1003

తసడడ:డ కకసడలల మయధ
ఇసటట ననస:21-16-77
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:21-16-88
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-16-730
వయససస:28
లస: ససస స
9737 NDX0959189
పపరర: జజన హననన రరజ

94-114/862 9730 NDX2786275
9729 NDX3212008
పపరర: గణడడమమటర రసగ పడసరద గణడడమమటర
పపరర: చరసజవ మయధ

9754 NDX1524926
పపరర: జజఖత రరవపరటట

94-87/137

భరస : శసకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:44
లస: ససస స
94-87/139

9757 NDX0886416
పపరర: లలయదచవ ససరక

94-87/140

భరస : వనసకట రరమ ససబభబరరవప సరక
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:47
లస: ససస స
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9758 NDX1071190
పపరర: లకడకపడసనన కలమయరర
తరరపరదసల
భరస : ససరకష తరరపదసల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:49
లస: ససస స
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9761 NDX1071505
పపరర: ససనసద కర యస కక యస

94-87/141

94-87/144

94-87/147

94-87/150

94-87/153

94-87/156

94-87/159

94-87/162

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర NALMALA
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:49
లస: పప

9771 NDX1012566
పపరర: శకకరసత పసదదరర

9774 NDX1012442
పపరర: ససదదప పసదదరర

9777 NDX1012996
పపరర: ససధదర లసగమలలర

9780 NDX1296466
పపరర: ససకరపడసరద ఆరరవనధసల

94-87/165

9783 NDX0595918
పపరర: శకనవరసరరవప క�లయర

94-87/154

9786 NDX1524934
పపరర: శసకర రరవప మమకల
తసడడ:డ వనసకటటసవరరర మమకల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:51
లస: పప

9766 NDX0717777
పపరర: ందజజనమక నసతలపరటట

94-87/149

9769 NDX1509068
పపరర: శవరరరడడడ జరకకసరరడడడ

94-87/152

9772 NDX1137025
పపరర: సరయ బభబణ బడడరర

94-87/155

తసడడ:డ ఆసజననయణలల బడడరర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:29
లస: పప
94-87/157

9775 NDX0942102
పపరర: వనసకట పడదదప దసనన

94-87/158

తసడడ:డ పడవత దసనన
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:35
లస: పప
94-87/160

9778 NDX1012590
పపరర: శకనవరస రరజన ఈదన తతక

94-87/161

తలర : పరరవత తతక
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:39
లస: పప
94-87/163

9781 JBV3261039
పపరర: ననగరరర నసరగర మయరస

94-87/164

తసడడ:డ చనఆపజననయణలల మయరస
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:47
లస: పప
94-87/166

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ కకళర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:48
లస: పప
94-87/168

94-87/146

తసడడ:డ ననగరరరడడడ జరకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరపటటవయయ ఆరరవనదసల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వలయస నసతలపత
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:47
లస: పప
9785 NDX0884122
పపరర: భభససర రరవప నలమయల

94-87/151

తసడడ:డ మహన రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శరఖససన వనలలపల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:43
లస: పప
9782 NDX0719856
పపరర: ససరరల పరల నసతలపరటట

9768 JBV1434166
పపరర: రవకకరణ బబవసరన

9763 NDX0886267
పపరర: పదనకవత పబబసపటట

భరస : వలయస నసతలపత
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసదదరర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:36
లస: పప
9779 NDX0884148
పపరర: వరపడసరద వనలలపల

94-87/148

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసదదరర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మణరళకకషర కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:30
లస: పప
9776 NDX0884106
పపరర: శరత బభబణ పబబసపటట

9765 NDX1444116
పపరర: వర లకడక మయతషకలమలర

94-87/143

భరస : సరసబశవరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరవప బబవసరన
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ కలమయర గదదదగగపపల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:28
లస: పప
9773 NDX1012152
పపరర: రవతచజ కరమరరజగడడ

94-87/145

భరస : గణరరననథస మయతషకలమలర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళకకషర కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:27
లస: పప
9770 NDX1394725
పపరర: శవ ననగ సతష గదదదగగపపల

9762 NDX1071224
పపరర: కలససమయసబ కనమరర పపడడ

9760 NDX1071489
పపరర: లకడకససజజత కరమరరజగడడ

భరస : మణరళకకషర కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జగన మహనరరవప ఇదన
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:65
లస: ససస స
9767 NDX1410695
పపరర: వనసకరటభడమ కరమరరజగడడ

94-87/142

భరస : శరఖససన వనలలపల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఉతస మ కలమయర కక యస
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:61
లస: ససస స
9764 NDX1071174
పపరర: పరరవత ఇదన

9759 NDX0886333
పపరర: ససలలచన వనలలపల

9784 NDX1444025
పపరర: శశషగరరర రరవప మయతషకలమలర

94-87/167

తసడడ:డ గణరరననథస మయతషకలమలర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:49
లస: పప
94-87/169

9787 NDX1137199
పపరర: శకనవరసరరవప తతబభటట

94-87/170

తసడడ:డ సప మయఖ తతబభటట
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:52
లస: పప
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9788 NDX1012632
పపరర: ఉమయ మహహశవరరరవప బబవసరన

94-87/171

తసడడ:డ రతస యఖ బబవసరన
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:54
లస: పప
9791 NDX2059005
పపరర: సరసబశవ రరవప పబబశశటట

94-87/172

తసడడ:డ రరమకకటటశవర రరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:58
లస: పప
94-87/174

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:65
లస: పప
9794 NDX1443985
పపరర: గణరరననథస మయతషకలమలర

9789 NDX1012475
పపరర: సతఖననరరయణ పసదదరర

9792 NDX0884130
పపరర: శరఖససన వనలలపల

9795 NDX2571586
పపరర: సరయ రఘణ వర చచదరర కకల

తసడడ:డ వనసకట ననగకసరవర రరవప మయతషకలమలర
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:23
లస: పప

9797 NDX2578599
పపరర: దదవఖవరరరణణ మమరతతటట

9798 NDX2575595
పపరర: హరరరణణ కసససంరరర మమరతతటట

94-66/1000

94-87/175

94-87/176
9793 NDX1012699
పపరర: పరసడడరసగరరరవప కనమరర పపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:69
లస: పప
94-87/1306

9796 NDX2705564
పపరర: వర పశపత ననరరయణ చసదడ

94-86/941

9799 NDX2381580
పపరర: వనసకట లకడక గణడడపలర

94-86/13

తసడడ:డ జజన హనన రరజ మమరతతటట
ఇసటట ననస:21-16-763, FLAT NO.104
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:35
లస: ససస స

9800 NDX0918631
పపరర: వరలకడక కటభరర

9801 NDX1472018
పపరర: లలత గమడడ

9802 NDX0320382
పపరర: దసరగ మమజనరరవప

భరస : మకతషఖసజయ కటభరర
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:39
లస: ససస స
9803 NDX1768672
పపరర: ననగ మలలర శవరర కకనసదన
భరస : ననగకశవర రరవప కకనసదన
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:51
లస: ససస స
9806 NDX0923078
పపరర: మకతషఖసజయ రరవప కటభరర

94-87/185

94-86/14

భరస : చన ససబభబరరవప గణసడన
ఇసటట ననస:21-16-767
వయససస:33
లస: ససస స

9807 NDX1472216
పపరర: సరసబశవ రరవప గమడడ

9810 NDX0319905
పపరర: శకదచవ చరరమయమళర

94-87/190

9813 NDX0370767
పపరర: సరసబశవరరవప చరరమయమలర

94-87/186

9816 NDX1033026
పపరర: చనససబభబరరవప గణసడన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గణసడన
ఇసటట ననస:21-16-767
వయససస:41
లస: పప

94-87/184

9808 NDX0327189
పపరర: శకనవరసరరవప మమజనరరవప

94-87/187

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప మమజజననడవప
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:47
లస: పప
94-87/188

9811 NDX0319616
పపరర: రరజఖలకడక కకలల
ర రర

94-87/189

భరస : శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-16-766
వయససస:46
లస: ససస స
94-87/191

తసడడ:డ శసకర రరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:21-16-766
వయససస:34
లస: పప
94-86/15

9805 NDX1180108
పపరర: అసజననయణలల నలర గగసడ
తసడడ:డ ననగకశవర రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకరరరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:21-16-766
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:21-16-766
వయససస:59
లస: ససస స
9815 NDX1032994
పపరర: అసజజనదచవ గణసడన

94-87/182

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ చచదరర ససఖవరసస
ఇసటట ననస:21-16-766
వయససస:50
లస: పప
9812 NDX0319723
పపరర: చననమయకయ చరరమయమళర

9804 NDX0942094
పపరర: నరసససహ రరవప నలర గగసడ

94-87/180

భరస : శకనవరసరరవప మమజజననడవప
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటభరర
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:40
లస: పప
9809 NDX2403897
పపరర: శకనవరసరరవప ససఖవరసస

94-87/179

భరస : సరసబశవ రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:21-16-765
వయససస:41
లస: ససస స
94-87/181

94-94/957

తసడడ:డ కకటయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జజన హనన రరజ మమరతతటట
ఇసటట ననస:21-16-763, FLAT NO.104
వయససస:20
లస: ససస స
94-87/178

94-87/173

తసడడ:డ వనసకట రరమణలల కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ డచవడ వనలలపల
ఇసటట ననస:21-16-763
వయససస:68
లస: పప
94-87/177

9790 NDX1012350
పపరర: మణరళకకషర కరమరరజగడడ

9814 NDX1137223
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ననతల

94-87/192

తసడడ:డ వనసకనన ననతల
ఇసటట ననస:21-16-766
వయససస:50
లస: పప
94-86/16

9817 NDX1033018
పపరర: భవరన గణసడన

94-86/17

భరస : ససబభబరరవప గణసడన
ఇసటట ననస:21-16-768
వయససస:38
లస: ససస స
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94-86/18

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గణసడన
ఇసటట ననస:21-16-768
వయససస:35
లస: పప
9821 NDX2001402
పపరర: దసరగ పడసరద జజజమగగల

94-87/194

94-87/197

94-2/1078

94-87/200

94-87/203

94-87/206

94-87/209

భరస : రమణనరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-16-776
వయససస:46
లస: ససస స

9831 NDX0320374
పపరర: ననగలకడక బభజమగగ ల

9834 NDX0320309
పపరర: నవరతనస మధదర

9837 NDX0326983
పపరర: ననగకశవరరరవప జజజమగగ ల

9840 NDX0320416
పపరర: రరజఖలకడక తతట

94-87/212

9843 AP151010225867
పపరర: అకసమక మమటట ల

94-87/201

9846 NDX2785962
పపరర: గగవసదరరవప మసడల
తసడడ:డ గగపపవయయ (లలట) మసడల
ఇసటట ననస:21-16-777
వయససస:56
లస: పప

9826 NDX1380690
పపరర: అభలయష మమరబతషల

94-87/199

9829 NDX2703825
పపరర: అనసత లకడక మడదపలర

94-89/724

9832 NDX1180496
పపరర: పదనకవత కరరసరన

94-87/202

భరస : సససదర రరమరరడకడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:46
లస: ససస స
94-87/204

9835 NDX2002210
పపరర: అబణదల రషసద పఠరన

94-87/205

తసడడ:డ నసర బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:24
లస: పప
94-87/207

9838 NDX1180140
పపరర: సససదరరరమరరడడడ కరసరణణ

94-87/208

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:54
లస: పప
94-87/210

9841 NDX0762740
పపరర: వనసకటటశవరరరవప తతట

94-87/211

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర తతట
ఇసటట ననస:21-16-774
వయససస:40
లస: పప
94-87/213

భరస : శశషయఖ మమటట ల
ఇసటట ననస:21-16-775
వయససస:87
లస: ససస స
94-87/215

94-87/196

భరస : ఈశవర భశకచనరర మడదపలర
ఇసటట ననస:21-16-772
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర తతట
ఇసటట ననస:21-16-774
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:21-16-775
వయససస:62
లస: ససస స
9845 NDX0320432
పపరర: కవత మమటట ల

94-86/942

తసడడ:డ వనసకటభడవప జజజమగగ ల
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మణసలయఖ జజజమగగ ల
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:58
లస: పప
9842 AP151010225868
పపరర: భమలకడక మమటట ల

9828 NDX2692796
పపరర: ఈశవర భషక చరర మడదపలర

9823 NDX1927328
పపరర: మననకడ మమరబతషల

తసడడ:డ ససరకసదడ మమరబతషల
ఇసటట ననస:21-16-769
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏససదనసస మధదర
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదనసస మధదర
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:33
లస: పప
9839 NDX0326942
పపరర: వనసకటభడవప జజజమగగ ల

94-87/198

భరస : ననగకశవరరరవ బభజమగగ ల
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప బభజమగగ ల
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:51
లస: ససస స
9836 NDX0327072
పపరర: వనణణ మధదర

9825 NDX0320317
పపరర: జజలమక మయలయబతష
స ల

94-87/193

భరస : అభలయష మమరబతషల
ఇసటట ననస:21-16-769
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకటటశవరర
ర మడదపలర
ఇసటట ననస:21-16-772
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహహశ తసటభ
ఇసటట ననస:21-16-773
వయససస:29
లస: ససస స
9833 NDX0320531
పపరర: పరరవత బభజమగగ ల

94-87/195

భరస : ససరకసదడ మలబతష
స ల
ఇసటట ననస:21-16-769
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఈశవర భశకచనరరఈ మడడపఅల
ఇసటట ననస:21-16-772
వయససస:30
లస: ససస స
9830 NDX1165711
పపరర: వశరలకకక తసటభ

9822 NDX1163930
పపరర: సససగర రరవప మధదర

9820 NDX1165729
పపరర: జవత మధదర

భరస : వనణణ మధదర
ఇసటట ననస:21-16-768
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అకసయఖ మధదర
ఇసటట ననస:21-16-768
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససరకసదర మలబతష
స ల
ఇసటట ననస:21-16-769
వయససస:35
లస: ససస స
9827 NDX2704799
పపరర: అనసతలకడక మడడపఅల

94-86/19

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గణసడన
ఇసటట ననస:21-16-768
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప జజజమగగల
ఇసటట ననస:21-16-768
వయససస:25
లస: పప
9824 NDX0942292
పపరర: వజయ లకకక మయలయబతష
స ల

9819 NDX1033463
పపరర: ససబభబరరవప గణసడన

9844 NDX2059013
పపరర: శవలకడక కరశరరడడ

94-87/214

భరస : మదసలలటట రరడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-776
వయససస:41
లస: ససస స
94-86/1004

9847 NDX2785681
పపరర: ననగరశమయక మసడల

94-86/1005

భరస : గగవసదరరవప మసడల
ఇసటట ననస:21-16-777
వయససస:48
లస: ససస స
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94-86/1006

భరస : చరసజవ మయధ
ఇసటట ననస:21-16-777
వయససస:19
లస: ససస స
9851 NDX1380682
పపరర: జయభభరత రరడడడ బబవరరడడడ

94-87/218

94-87/220

94-87/223

94-86/1008

94-87/225

94-87/228

94-87/231

భరస : కరరమణలయర పఠరన
ఇసటట ననస:21-16-784
వయససస:36
లస: ససస స

9861 NDX0256750
పపరర: పదనకవత కరరసరన

9864 NDX0713412
పపరర: లలత గరసజపలర

9867 NDX1165752
పపరర: జయయవరస కవత

9870 NDX0319707
పపరర: ననగలకడక జయవరస

94-87/234

9873 NDX0884171
పపరర: వరనన జయవరస

94-86/20

9876 AP151010225185
పపరర: రహహమయ పఠరన
భరస : బభజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:21-16-784
వయససస:43
లస: ససస స

9856 NDX0364521
పపరర: కరరమణలయర షపక

94-87/222

9859 NDX2951838
పపరర: తరరపఠమక దసపరటట

94-86/1007

9862 NDX0336248
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరరసరన

94-86/21

తసడడ:డ ససర రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-16-780/1
వయససస:46
లస: పప
94-87/226

9865 NDX0319855
పపరర: ధనలకకక గరసజపలర

94-87/227

భరస : శకనవరసరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:21-16-781
వయససస:50
లస: ససస స
94-87/229

9868 AP151010225165
పపరర: పదక పపదద ననన

94-87/230

భరస : మలలర శవరరరవప పపదద ననన
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:40
లస: ససస స
94-87/232

9871 AP151010225162
పపరర: మలలర శవరరరవప పపదద ననన

94-87/233

తసడడ:డ చరసజననడవప పపదద ననన
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:47
లస: పప
94-87/235

తసడడ:డ వనసకటరసగయఖ జరవవరరస
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:55
లస: పప
94-87/237

94-87/219

భరస : వనసకటసరవమ దసపరటట
ఇసటట ననస:21-16-780
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వరనన జరవవరరస
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చరసజననడవప పపదద ననన
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:52
లస: పప
9875 NDX2114445
పపరర: రజయయ పఠరన

94-87/224

భరస : వర పడసరద కవత
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపదద ననన
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:42
లస: ససస స
9872 AP151010225163
పపరర: శకనవరసరరవప పపదద ననన

9858 AP151010225174
పపరర: బణడచ సరహహబ షపక

9853 NDX0320135
పపరర: అమరరన షపక

తసడడ:డ బణడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-16-778
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:21-16-781
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరరవప పపదద ననన
ఇసటట ననస:21-16-781
వయససస:72
లస: ససస స
9869 AP151010225164
పపరర: జజఖత పపదద ననన

94-87/221

భరస : శకనవరసరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-16-780/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:21-16-781
వయససస:29
లస: ససస స
9866 AP151010225180
పపరర: వనసకరయమక పపదద ననన

9855 NDX2131324
పపరర: బభజ షపక

94-87/217

భరస : కరరమణలయర షపక
ఇసటట ననస:21-16-778
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శలయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-16-778
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరవమ దసపరటట
ఇసటట ననస:21-16-780
వయససస:53
లస: పప
9863 NDX1071315
పపరర: నరగష గరసజపలర

94-87/1396

తసడడ:డ బమడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-16-778
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అదదప సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-16-778
వయససస:44
లస: పప
9860 NDX2948370
పపరర: శవరరస పడసరద దసపరటట

9852 NDX2980894
పపరర: వరమక పససపపలలటట

9850 NDX0320283
పపరర: ననగకశవరమక యకసల

భరస : లకకకననరరయణ యకసల
ఇసటట ననస:21-16-777
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబభబణ
ఇసటట ననస:21-16-777
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:21-16-778
వయససస:38
లస: ససస స
9857 NDX0364653
పపరర: ననయబ రససల షపక

94-87/216

భరస : ననగకశవర రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:21-16-777
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖప రరడడడ బబవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-777
వయససస:43
లస: పప
9854 NDX0376574
పపరర: షకకలయ బబగప షపక

9849 NDX1740738
పపరర: మహహశవరర కటకసశశటట

9874 NDX0725770
పపరర: శకనవరసరరవప గరసజపలర

94-87/236

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గరసజపలర
ఇసటట ననస:21-16-783
వయససస:55
లస: పప
94-87/238

9877 JBV1432087
పపరర: కరరమణలయర పఠరన

94-87/239

తసడడ:డ అజశ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:21-16-784
వయససస:46
లస: పప
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9878 AP151010225066
పపరర: బభజ ఖయన పఠరన

94-87/240

తసడడ:డ పహహజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:21-16-784
వయససస:47
లస: పప
9881 NDX0365197
పపరర: మణనన షపక

94-87/243

94-87/246

94-87/249

94-87/252

94-87/255

94-87/258

94-87/261

భరస : ననగరరరరన నడడమదదడడడ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:33
లస: ససస స

9891 NDX0774034
పపరర: పదనకవత నరవ

9894 NDX2001543
పపరర: చరసజవ ననరవ

9897 NDX0686097
పపరర: సరయ పగడనల

9900 NDX0319822
పపరర: ననగమణణ బసడడ

94-87/264

9903 NDX0322917
పపరర: యయసస పడభభకర రరవప బసడడ

94-87/253

9906 NDX0319913
పపరర: శశరమక కలరకవరడడ
భరస : పరపర రరవప కలరకవరడడ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:42
లస: ససస స

9886 NDX2275618
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కళళఖణస

94-87/248

9889 NDX0319533
పపరర: చదనననరరణణ పగడనల

94-87/251

9892 NDX0319384
పపరర: లకడక పగడనల

94-87/254

భరస : వనసకటటశవరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:66
లస: ససస స
94-87/256

9895 NDX0909697
పపరర: ససరకష టసకసరల

94-87/257

తసడడ:డ ననగయఖ టసకసరల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:31
లస: పప
94-87/259

9898 NDX0325878
పపరర: దసరరగపడసరద పగడనల

94-87/260

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:49
లస: పప
94-87/262

9901 NDX0686162
పపరర: శవ కకషర బసడడ

94-87/263

తసడడ:డ యయసస పడభభకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:21-16-788
వయససస:35
లస: పప
94-87/265

తలర : మయణణకఖస బసడడ
ఇసటట ననస:21-16-788
వయససస:56
లస: పప
94-87/267

94-87/245

భరస : దసరరగపడసరద పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యయసస పడభభకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:21-16-788
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస పడభభకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:21-16-788
వయససస:37
లస: పప
9905 NDX0319970
పపరర: ననగమణణ నడడమదదడడడ

94-87/250

తసడడ:డ వనసకరకసవరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గగపస కకషర బసడడ
ఇసటట ననస:21-16-788
వయససస:36
లస: ససస స
9902 NDX0322909
పపరర: గగపసకకషర బసడడ

9888 NDX0319574
పపరర: ననగలకడక పగడనల

9883 NDX0884155
పపరర: రరమకకకషర కరరనటట

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:21-16-786
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బభబణ రరవప ననరవ
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభబమరరవప నరవ
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:36
లస: పప
9899 NDX2514800
పపరర: నలమ పసడయ బసడడ

94-87/247

భరస : బభబమరరవప NARVA
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరగ పడసరద పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:25
లస: పప
9896 NDX0713982
పపరర: ననగకశవరరరవప నరవ

9885 NDX0203745
పపరర: మయధవ కకరణకయ కక

94-87/242

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కరరనటట
ఇసటట ననస:21-16-785
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరయ పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ టసకశరల
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:50
లస: ససస స
9893 NDX1741140
పపరర: సరయ కకరణ పగడనల

94-87/244

భరస : వనసకట రమమశ క
ఇసటట ననస:21-16-786
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప ననరకవ
ఇసటట ననస:21-16-787
వయససస:33
లస: ససస స
9890 NDX0898635
పపరర: కకషరకలమయరర టసకశరల

9882 NDX0320101
పపరర: వరసస ఆవపల

9880 NDX2131266
పపరర: షబన షసక

భరస : మయధవ షపక
ఇసటట ననస:21-16-785
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవ ఆవపల
ఇసటట ననస:21-16-785
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:21-16-785
వయససస:56
లస: పప
9887 NDX0319889
పపరర: వనసకట పడమల నరవ

94-87/241

తసడడ:డ బభబమరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:21-16-785
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-16-785
వయససస:39
లస: ససస స
9884 NDX0370700
పపరర: మసరసన వల షపక

9879 NDX0320200
పపరర: వజయలకడక ఆవపల

9904 NDX2131241
పపరర: ననమక పడశరసత కలకసల

94-87/266

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలకసలయ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:32
లస: ససస స
94-87/268

9907 NDX0319947
పపరర: సతఖవత కలకసల

94-87/269

భరస : శకనవరసరరవప కలకసలయ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:46
లస: ససస స
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9908 NDX0803262
పపరర: షమమ షపక
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94-87/270

భరస : కలరరరద షపక
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:48
లస: ససస స
9911 NDX0319673
పపరర: పపదద పరప లకడక కలకసల

94-87/273

94-87/276

94-87/279

94-87/282

94-87/285

94-87/288

94-87/291

తలర : రరజఖలకకక
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:29
లస: పప

9921 NDX1769746
పపరర: ననగ రరజ తతకల

9924 NDX1768714
పపరర: దసరగ మధస రరణణ పగడనల

9927 NDX0686063
పపరర: బభజ పగడనల

9930 NDX1721902
పపరర: ననగ పరవన కకజజర

94-86/24

9933 NDX1383041
పపరర: వరలకడక ససరరబబ యన

94-87/283

9936 NDX1410570
పపరర: వరరసజననయణలల కకజజర
తసడడ:డ కకటటశవరరవప కకజజర
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:53
లస: పప

9916 NDX2131225
పపరర: వనసకట రమణ కలకసల

94-87/278

9919 NDX1769944
పపరర: అనసష తతకల

94-87/281

9922 NDX1769969
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

94-87/284

తసడడ:డ మలర యఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-790
వయససస:31
లస: పప
94-87/286

9925 NDX2275857
పపరర: సరయ కలమయరర పగడనల

94-87/287

భరస : వనసకట రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-792
వయససస:34
లస: ససస స
94-87/289

9928 NDX2275717
పపరర: వనసకట రరవప పగడనల

94-87/290

తసడడ:డ సరసబయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-792
వయససస:39
లస: పప
94-86/22

9931 NDX1721928
పపరర: దదవఖ వరణణ కకజజర

94-86/23

తసడడ:డ వరరసజననయణలల కకజజర
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:26
లస: ససస స
94-86/25

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:45
లస: ససస స
94-86/27

94-87/275

తసడడ:డ మలర యఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-790
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయణలల కకజజర
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:26
లస: ససస స
9935 NDX1383033
పపరర: బభలల పడదదప ఉలర స

94-87/280

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-792
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-792
వయససస:66
లస: పప
9932 NDX1383025
పపరర: తనసజ మమటట ల

9918 NDX0690735
పపరర: హరరకకషర కలకసల

9913 NDX0322883
పపరర: ననగరరరన నడడమదదడడడ

తసడడ:డ వనసకట మణతఖస కలకసల
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:54
లస: పప

భరస : బభజరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-792
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-16-792
వయససస:56
లస: ససస స
9929 NDX0746867
పపరర: సరసబశవ రరవప పగడనల

94-87/277

తసడడ:డ పరపరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-16-790
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-790
వయససస:55
లస: పప
9926 NDX0319624
పపరర: శవపరరవత పగడనల

9915 NDX0713040
పపరర: పరపరరరవప కలరకవరడడ

94-87/272

తసడడ:డ ననరరయణ నడడమదదడడడ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప కలకసలయ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:71
లస: పప

భరస : మలర యఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-790
వయససస:48
లస: ససస స
9923 NDX1769464
పపరర: మలర యఖ తతకల

94-87/274

తసడడ:డ యయససదనస కలరకవరడడ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మణతఖస కలకసలయ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:57
లస: పప
9920 NDX1769852
పపరర: రమణ తతకల

9912 NDX2131217
పపరర: భభనసచసదనర కలకసల

9910 NDX2131233
పపరర: అనసత లకడక కలకసల

భరస : వనసకట రమణ కలకసల
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలకసల
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలకసలయ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:44
లస: పప
9917 NDX0322867
పపరర: ససబభబరరవప కలకసల

94-87/271

భరస : ససబభబరరవప కలకసలయ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కలకసలయ
ఇసటట ననస:21-16-789
వయససస:61
లస: ససస స
9914 NDX0322875
పపరర: శకనవరసరరవప కలకసల

9909 NDX0319640
పపరర: వజయలకడక కలకసల

9934 NDX1831503
పపరర: రఘణ ననధ కకలల
ర రర

94-86/26

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:26
లస: పప
94-86/28

9937 NDX2131316
పపరర: తషలశమక తతకల

94-87/292

భరస : ససబభబ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:67
లస: ససస స
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9938 NDX1444322
పపరర: కరకసత కలమయర తతకల
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94-87/293

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-16-793
వయససస:26
లస: పప
9941 NDX2435824
పపరర: పప తష రరజ వజజరగరరర

94-87/296

94-87/300

94-87/303

94-87/304

94-87/307

94-87/310

94-87/1359

9951 NDX1444314
పపరర: ససససకత గరలటట

9954 NDX0319756
పపరర: కకటమక తతకల

9957 NDX0322826
పపరర: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర

94-87/313

9960 NDX1831479
పపరర: రరజకశ కలమయమ

94-87/305

94-87/315

9965 AP151010225446
పపరర: భభరత కలరకవరడడ

94-87/318

9963 NDX0354407
పపరర: పదనకవత కలసబ

94-87/308

భరస : గణరవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:67
లస: ససస స

94-87/302

9949 NDX1721845
పపరర: హకదయ రరజ తతకల

94-86/29

9952 NDX1768961
పపరర: శరసత తతకల

94-87/306

9955 NDX0928630
పపరర: కకరణ జరససస తతకల

94-87/309

తసడడ:డ హకదయరరజ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:29
లస: పప
94-87/311

9958 NDX0686113
పపరర: హకదయరరజ తతకల

94-87/312

తసడడ:డ ససరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:51
లస: పప
94-86/30

9961 JBV3263902
పపరర: రజన మమడన

94-87/314

భరస : వనపకటటశవరరర మద
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/316

భరస : వనసకటటసవరరరరవ కలమబ
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:54
లస: ససస స
9966 AP151010225443
పపరర: సరగజన మమడ

9946 NDX2108547
పపరర: అరరణ రరజ మతష
స

భరస : పడభభకర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసవరరరరవ కలమయమ
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:26
లస: పప

9962 NDX2177740
పపరర: వనసకట లకకక పడసనననసజన
గదదల
భరస : లలయ పడసరదరరవప గదదల
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:44
లస: ససస స

94-87/299

తసడడ:డ శశరరయఖ తతకఅలయ
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బభబమరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అచచరరడడడ గగరసటర
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:51
లస: పప

భరస : యయససదనసస కలరకవరడడ
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:57
లస: ససస స

9948 NDX2568558
పపరర: ననగమణణ వనటట గణసట

9943 NDX2108570
పపరర: జయ లకడక మతష
స

తసడడ:డ రరజ మతష
స
ఇసటట ననస:21-16-795
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజజ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:47
లస: పప
9959 NDX0322834
పపరర: ననగరరజ గగరసటర

94-87/301

భరస : వనసకటటశవరరర గరలటట
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హకదయరరజ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:51
లస: ససస స
9956 NDX1571307
పపరర: పడభభకర రరవప తతకల

9945 NDX1444298
పపరర: ససదదర కలమయర బణడచడనగరరర

94-87/295

భరస : అరరణ రరజ మతష
స
ఇసటట ననస:21-16-795
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకపరనథద వనటట గణసట
ఇసటట ననస:21-16-795
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మరరయన మమరరవన లలవస తతకల
ఇసటట ననస:21-16-796
వయససస:32
లస: ససస స
9953 AP151010225237
పపరర: పదక తతకల

94-87/298

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప బణడచడనగరరర
ఇసటట ననస:21-16-795
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరడడడ బణడదడ నగరరర
ఇసటట ననస:21-16-795
వయససస:40
లస: పప
9950 NDX0803296
పపరర: కలపన తతకల

9942 NDX1012574
పపరర: రరజజరరవప తతకల

9940 NDX1071307
పపరర: లలయవత తతకల

భరస : రరజజ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-16-794
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప తతకల
ఇసటట ననస:21-16-794
వయససస:65
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ బణడచడ నగరరర
ఇసటట ననస:21-16-795
వయససస:31
లస: ససస స
9947 NDX1444181
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ బణడదడ నగరరర

94-87/294

భరస : పప తష రరజ వజజరగరరర
ఇసటట ననస:21-16-794
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప వజజరగరరర
ఇసటట ననస:21-16-794
వయససస:36
లస: పప
9944 NDX1444348
పపరర: ససజజత బణడచడ నగరరర

9939 NDX2435832
పపరర: ససధఖ రరణణ వజజరగరరర

9964 NDX0318550
పపరర: కనకరలల దచవళళ

94-87/317

భరస : జయరరమణలల దచవపళళ
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:56
లస: ససస స
94-87/319

9967 NDX1149129
పపరర: సరమసత గరరకపరటట

94-87/320

తసడడ:డ కకషర మమరరస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:27
లస: పప
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9968 NDX0322818
పపరర: మహహశ కలసభభ
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94-87/321

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:32
లస: పప
9971 NDX2002798
పపరర: లకడక అననస

94-87/324

94-87/327

94-87/325

9975 NDX0189944
పపరర: అజయ కలమయర దతస

94-87/330

9978 NDX0319236
పపరర: బభల శశభభ రరణణ అలర స

94-87/328

భరస : ఆసజననయణలల అలర స
ఇసటట ననస:21-16-802
వయససస:62
లస: ససస స

9981 NDX1189497
పపరర: ఆసజననయణలల అలర స

9973 NDX0319350
పపరర: ససధనసజన అలర స

94-87/326

9976 NDX0322776
పపరర: శకకరసత అలర స

94-87/329

తసడడ:డ వరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:21-16-799
వయససస:31
లస: పప
94-87/331

భరస : చదననకకశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:21-16-801
వయససస:34
లస: ససస స
94-87/333

94-87/323

తసడడ:డ వరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:21-16-799
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరకష కలమయర దతస
ఇసటట ననస:21-16-799
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మణతనఖలయఖ అలర స
ఇసటట ననస:21-16-799
వయససస:54
లస: పప
9980 AP151010225152
పపరర: లలరబ మక అలర స

9972 NDX2003200
పపరర: కకటటశవర రరవప అననస

9970 NDX0319277
పపరర: శవపరరవత తతకల

తసడడ:డ ససరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:21-16-798
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ అననస
ఇసటట ననస:21-16-798
వయససస:64
లస: పప

భరస : వరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:21-16-799
వయససస:52
లస: ససస స
9977 AP151010225008
పపరర: వరయఖ అలర స

94-87/322

తసడడ:డ శశషయఖ గదదల
ఇసటట ననస:21-16-797
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప అననస
ఇసటట ననస:21-16-798
వయససస:50
లస: ససస స
9974 AP151010225161
పపరర: పదనకవత అలర స

9969 NDX2177757
పపరర: లలయ పడసరదరరవప గదదల

9979 AP151010225440
పపరర: చదననకకశవ రరవప అలర స
తసడడ:డ ఆసజననయణలల అలర స
ఇసటట ననస:21-16-801
వయససస:39
లస: పప

94-87/334

తసడడ:డ మణతనఖలయఖ అలర స
ఇసటట ననస:21-16-802
వయససస:67
లస: పప

9982 NDX0319327
పపరర: వనసకటటశవరమక రరయపప డ లల

తసడడ:డ చసత గణసటర కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:21-16-805
వయససస:25
లస: పప

9986 NDX2196153
పపరర: మసచనల చసతగణసటర

9988 NDX2601532
పపరర: భరత చసతగణసటర

Deleted

భరస : కకటటశవర రరవప చసతగణసటర
ఇసటట ననస:21-16-805
వయససస:41
లస: ససస స
9989 NDX2190973
పపరర: మమరరసవరర లత చసతగణసటర

94-93/1229

భరస : కరశరరడడడ జవన
ఇసటట ననస:21-16-806/1
వయససస:59
లస: ససస స

9990 NDX1662775
పపరర: వనసకట రమణ కసదద

94-87/340

9993 NDX0686220
పపరర: వనసకట బడహకనసదస బసడర

94-93/1230

9996 NDX0702472
పపరర: జజనకమక కమకరర
భరస : కకషర కమకరర
ఇసటట ననస:21-16-806/1
వయససస:73
లస: ససస స

94-86/1009

94-87/1307

9991 NDX0319434
పపరర: దసరగ పసలయరరసపటట

94-87/339

భరస : పడతనప పసళరరరశశటట
ఇసటట ననస:21-16-806
వయససస:30
లస: ససస స
94-87/341

తసడడ:డ సపవదయఖ బసడర
ఇసటట ననస:21-16-806
వయససస:40
లస: పప
94-87/343

9985 NDX2880532
పపరర: చసత గణసటర మననహర

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప చసతగణసటర
ఇసటట ననస:21-16-805
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటసవర రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:21-16-805
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట బడహకనసదస బసడర
ఇసటట ననస:21-16-806
వయససస:29
లస: పప
9995 NDX0319475
పపరర: లకకక జవన

94-87/338

తసడడ:డ ససతన రరమయరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:21-16-805
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప చసతగణసటర
ఇసటట ననస:21-16-805
వయససస:24
లస: ససస స
9992 NDX1012251
పపరర: సప మశశఖర రరఘవ బసడర

9987 NDX2193084
పపరర: సరయ పడసరద యరకసశశటట

94-87/335

భరస : వనసకట శవ రరమకకషర రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:21-16-803
వయససస:49
లస: ససస స

94-87/336 9984 NDX2800027
94-93/1523
9983 NDX0322701
పపరర: వనసకట శవరరమకకకషర రరయపప డ లల
పపరర: కరమమశవర ఓసకరర వరబ న
రరయపప డ లల
తసడడ:డ కరమమశవర రరవప రరయపప డ లల
తసడడ:డ ఆర వ ఏస ఆర కక శరక రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:21-16-803
ఇసటట ననస:21-16-803
వయససస:54
లస: పప
వయససస:18
లస: పప
94-87/337

94-87/332

9994 NDX0319178
పపరర: ధనలకడక కమకరర

94-87/342

భరస : పదక ననయణడడ కమకరర
ఇసటట ననస:21-16-806/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-87/344

9997 NDX0322727
పపరర: పడతనప పసలయరరసపటట

94-87/345

తసడడ:డ ససబభబరరవప పసళరరరశశటట
ఇసటట ననస:21-16-806/1
వయససస:32
లస: పప
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9998 NDX1824128
పపరర: జయ కలమయర కమకళ

94-87/346

తసడడ:డ కకషర కమకళ
ఇసటట ననస:21-16-806/1
వయససస:44
లస: పప
10001 NDX0319319
పపరర: ససతనరరవమక బబలగణబబల

94-87/349

94-87/351

94-87/355

94-87/358

94-86/1013

94-87/361

94-87/364

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:21-16-810
వయససస:74
లస: పప

10011 NDX2991214
పపరర: మధవ చపల

10014 NDX2002616
పపరర: సతఖననరరయణ రరవపననజ

10017 NDX0319053
పపరర: వనసకరయమక చమటభ

10020 AP151010225279
పపరర: ధనససజయణడడ యయలయయరరస

94-87/366

10023 NDX1770123
పపరర: వనసకట రమణ పప తషరరజ

94-86/1011

10026 NDX0322636
పపరర: శకనవరసరచనరర కపదసకలరర
తసడడ:డ వరరచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-16-811
వయససస:36
లస: పప

10006 NDX0886242
పపరర: సలమమన షపక

94-87/353

10009 NDX0000851
పపరర: శకరరమ రరగర

94-87/357

10012 NDX2991149
పపరర: శకనవరససలల చపల

94-86/1012

తసడడ:డ వనసకయఖ చపల
ఇసటట ననస:21-16-808
వయససస:47
లస: పప
94-87/359

10015 NDX0319152
పపరర: వరణణ చమటభ

94-87/360

భరస : శకనవరసరరవప చసత
ఇసటట ననస:21-16-809
వయససస:36
లస: ససస స
94-87/362

10018 NDX1163823
పపరర: ఉదయ భభససర యలవరరస

94-87/363

తసడడ:డ ధనసజకయణడడ యలవరరస
ఇసటట ననస:21-16-809
వయససస:36
లస: పప
94-87/365

10021 NDX1721944
పపరర: రరమమమరరస పప తషరరజ

94-86/31

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:21-16-810
వయససస:74
లస: పప
94-87/367

భరస : రరమమమరరస పప తషరరజ
ఇసటట ననస:21-16-810
వయససస:64
లస: ససస స
94-87/369

94-86/1010

తసడడ:డ బపగరరయఖ రరగర
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శరక యయలయయరరస
ఇసటట ననస:21-16-809
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమమమరరస పప తషరరజ
ఇసటట ననస:21-16-810
వయససస:43
లస: ససస స
10025 AP151010225181
పపరర: రరమమమరరస పప తషరరజ

94-87/356

భరస : పసచచయఖ చసత
ఇసటట ననస:21-16-809
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనసజకయణడడ యలవరరస
ఇసటట ననస:21-16-809
వయససస:40
లస: పప
10022 AP151010225341
పపరర: సవరర లత పప తషరరజ

10008 AP151010225435
పపరర: జజన షపక

10003 NDX3158359
పపరర: రసజజన బ షపక

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప రరవపననజ
ఇసటట ననస:21-16-808
వయససస:43
లస: పప

భరస : ధనససజయణడడ యయలయయరరస
ఇసటట ననస:21-16-809
వయససస:60
లస: ససస స
10019 NDX1163880
పపరర: రవకకరణ యలవరరస

94-87/352

భరస : శకనవరససలల చపల
ఇసటట ననస:21-16-808
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల చనపల
ఇసటట ననస:21-16-808
వయససస:23
లస: ససస స
10016 AP151010225433
పపరర: గరరరజ కలమయరర యయలయయరరస

10005 NDX0319095
పపరర: షపబభ షపక

94-87/348

భరస : షపక సపవదనవల
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖసరన షపక
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:77
లస: పప
10013 NDX2991180
పపరర: శక సరయ దసరగ చపల

94-87/350

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:42
లస: పప
10010 JBV3264884
పపరర: పపదద మమలయల షపక

10002 NDX0381830
పపరర: సరసబశవ రరవప బబలగణబబల

10000 NDX1071356
పపరర: రరతష బబళగణబబల

భరస : రమమష బభబణ బబళగణబబల
ఇసటట ననస:21-16-806/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప బబళగణబబల
ఇసటట ననస:21-16-806/2
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకరరమ రరగర
ఇసటట ననస:21-16-807
వయససస:36
లస: ససస స
10007 NDX1443928
పపరర: సపవదనవల షపక

94-87/347

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబళగణబబల
ఇసటట ననస:21-16-806/2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబళగణబబల
ఇసటట ననస:21-16-806/2
వయససస:56
లస: ససస స
10004 NDX0000927
పపరర: ననగలకడక రరగర

9999 NDX0319194
పపరర: పదకజ బబలగణబబల

10024 NDX0686071
పపరర: గగపరలకకషర పప తషరరజ

94-87/368

తసడడ:డ రరమమమరరస పప తషరరజ
ఇసటట ననస:21-16-810
వయససస:46
లస: పప
94-87/370

10027 JBV3261286
పపరర: సరవతడమక రరఘవప

94-87/371

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప రరఘవప
ఇసటట ననస:21-16-812
వయససస:82
లస: ససస స
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94-87/372

10029 AP151010225219
పపరర: భభగఖలకడక ఆర

తసడడ:డ శవ రరమ కకషరర రరవప రఘణవప
ఇసటట ననస:21-16-813
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషరరరరవప ఆర
ఇసటట ననస:21-16-813
వయససస:52
లస: ససస స

10031 NDX0385633
పపరర: నరకసదడ కలమయర రఘణవప

10032 AP151010225201
పపరర: శవరరమకకషరరరరవప ఆర

94-87/375

తసడడ:డ శవ రరమ కకకషర ర రరవప రరఘవప
ఇసటట ననస:21-16-813
వయససస:33
లస: పప
10034 NDX1773770
పపరర: అసజల రఘణవప

94-86/32

94-87/379

94-87/382

94-87/385

94-87/388

94-87/391

తసడడ:డ కకటయఖ ఉలర సగణల
ఇసటట ననస:21-16-818
వయససస:35
లస: పప

10044 NDX0317966
పపరర: రమయదచవ కకననటట

10047 NDX0410035
పపరర: కకషర కకననటట

10050 NDX2001766
పపరర: శవకలమయరర కళరస

94-87/394

10053 NDX2001485
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ కళరస

94-87/383

10056 NDX0195719
పపరర: తయళ జయ లకడక
భరస : నలస రరమసరవమ తనయ
ఇసటట ననస:21-16-819
వయససస:37
లస: ససస స

10036 NDX2001683
పపరర: దసరరగపడసరద రఘణవప

94-87/378

10039 NDX0321851
పపరర: బడహకనసదరరడడడ మణనగరల

94-87/381

10042 NDX0321885
పపరర: కకటటరరడడడ మణనగరల

94-87/384

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-816
వయససస:51
లస: పప
94-87/386

10045 NDX0317909
పపరర: భభరత మణనగరల

94-87/387

భరస : శవరజయయరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-817
వయససస:53
లస: ససస స
94-87/389

10048 NDX0376418
పపరర: శవరజరరడడడ మణనగరల

94-87/390

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-817
వయససస:57
లస: పప
94-87/392

10051 NDX1071067
పపరర: వజయరరజఖస ఉలర సగణల

94-87/393

భరస : ననగ ససరకష బభబణ ఉలర సగణల
ఇసటట ననస:21-16-818
వయససస:35
లస: ససస స
94-87/395

తలర : జజనస మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-818
వయససస:33
లస: పప
94-87/397

94-87/1397

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-815
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ కళరస
ఇసటట ననస:21-16-818
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-818
వయససస:57
లస: ససస స
10055 NDX1012400
పపరర: ననగ ససరకష బభబణ ఉలర సగణల

94-87/380

తసడడ:డ చననయఖ కకననటట
ఇసటట ననస:21-16-817
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ పడసరద రరడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-818
వయససస:26
లస: ససస స
10052 NDX0318949
పపరర: ఝయనస మణనగరల

10041 NDX0317693
పపరర: ఈశవరమక మణనగరల

10033 NDX2882082
పపరర: నవఖ పరరవత రఘణవప

తసడడ:డ శవశసకరరకవప రఘణవప
ఇసటట ననస:21-16-814
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషర కకననటట
ఇసటట ననస:21-16-817
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట లసగస ననదదసడర
ఇసటట ననస:21-16-817
వయససస:29
లస: పప
10049 NDX2062172
పపరర: అనత మణనగరల

94-87/377

భరస : కకటటరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-816
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర ననదదసడర
ఇసటట ననస:21-16-817
వయససస:25
లస: ససస స
10046 NDX2275600
పపరర: అనల కలమయర ననదదసడర

10038 NDX0205013
పపరర: వనసకట లకడక ఎస

94-87/374

భరస : నరరసదడ కలమయర రఘణవప
ఇసటట ననస:21-16-813
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బడహకనసద రరడడడ ఎస
ఇసటట ననస:21-16-815
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-16-816
వయససస:36
లస: ససస స
10043 NDX2275576
పపరర: శరకవణణ ననదదసడర

94-87/376

భరస : శవశసకరరరవప రరఘవప
ఇసటట ననస:21-16-814
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకరరరవప రరఘవప
ఇసటట ననస:21-16-814
వయససస:40
లస: పప
10040 NDX0386151
పపరర: రరజఖలకడక కసదసకలరర

10035 AP151010225224
పపరర: సరమయమ జఖస రరఘవప

10030 AP151010225225
పపరర: కకషరకలమయరర కసదసకలరర

భరస : వరరచనరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:21-16-813
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖయరరరనరరవప ఆర
ఇసటట ననస:21-16-813
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దసరగ పడసరద రఘణవప
ఇసటట ననస:21-16-814
వయససస:27
లస: ససస స
10037 AP151010225187
పపరర: ససబడమణనఖచనరర రరఘవప

94-87/373

10054 NDX0376665
పపరర: శవపడసరద రరడడడ మణనగరల

94-87/396

తసడడ:డ శవరరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-818
వయససస:34
లస: పప
94-86/33

10057 NDX1740894
పపరర: అరరణన కలమయరర జజలయదద

94-87/398

తసడడ:డ చన చటట యఖ జజలయదద
ఇసటట ననస:21-16-820
వయససస:33
లస: ససస స
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10058 NDX0526541
పపరర: పదకజ పపరరల
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94-87/399

భరస : అచచయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:21-16-820
వయససస:34
లస: ససస స

10059 NDX0717264
పపరర: మయణణకఖస చలవరదద

భరస : నరసససహ రరడడడ చనవడడ
ఇసటట ననస:21-16-820
వయససస:41
లస: ససస స

94-87/403 10062 NDX0596080
10061 NDX1165653
పపరర: సరగజన మమననగరలయ మణనగరల
పపరర: అచచయఖ పపరరల

భరస : అసజ రరడకడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-820
వయససస:73
లస: ససస స
10064 JBV3261146
పపరర: సరమయమ జఖస ఉమకదదజ

94-87/406

94-87/409

94-87/411

94-87/414

94-87/417

94-87/420

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ అనసమసచ
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:45
లస: పప

10074 JBV1433010
పపరర: ఆననపపరరమక ఉమడదజ

10077 NDX0004374
పపరర: లకకక దసరరగ అనననస

10080 NDX2023455
పపరర: హరరష కలమయర మమకల

94-87/423

10083 NDX1163914
పపరర: శకనవరస రరవప కలశశటట

94-87/412

10086 NDX0370973
పపరర: శకనవరసరరవప ఏపపరర
తసడడ:డ హనసమసతషరరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:46
లస: పప

10066 JBV1434950
పపరర: వనసకట ననగరరరరన ఉమకడదజ

94-87/408

10069 NDX2385854
పపరర: వజయ లకడక ఉమకదదజ

94-86/34

10072 NDX0790352
పపరర: జయలకడక ఉమయకడదజ

94-87/413

భరస : బడహకచనరర ఉమయకడదజ
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:38
లస: ససస స
94-87/415

10075 NDX0318923
పపరర: మసగరదచవ ఈపపరర

94-87/416

భరస : శకనవరసరరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/418

10078 NDX1189455
పపరర: ననగకశవరచనరర ఉమకదదగణ

94-87/419

భరస : ననగభమషణచనరర ఉమయకడదగణ
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:46
లస: ససస స
94-87/421

10081 NDX0385740
పపరర: పడసనననసజననయ రరడడడ ఈపపరర

94-87/422

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఇపపరర
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:33
లస: పప
94-87/424

తసడడ:డ అపపల సరవమ కలశశటట
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:42
లస: పప
94-87/426

94-87/405

తసడడ:డ ననగకశవర చనరర ఉమకదదజ
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఇపపరర
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:37
లస: పప
10085 NDX0596056
పపరర: సససదరరరవప అనసమసచ

94-87/410

భరస : శవ శసకర బభబణ అనననస
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమజజననడవప
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:49
లస: ససస స
10082 NDX0376327
పపరర: భదనడ రరడడడ ఈపపరర

10071 NDX0382150
పపరర: మయధసరర ఎసబబరర

10063 NDX0364778
పపరర: నరసర రరడడడ మణనగరల

తసడడ:డ వనపకటభచనరర ఉమకడదజ
ఇసటట ననస:21-16-821
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగభమషణనచనరర ఉమయకడదజ
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరచనరర ఉమయకడదజ
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:45
లస: ససస స
10079 NDX0886358
పపరర: శవపరరవత మమజనరరవప

94-87/407

భరస : శకనవరసరరడడడ ఎసబబరర
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:41
లస: ససస స
10076 JBV1433101
పపరర: వససతకలమయరర ఉమకఢదజ

10068 JBV1433960
పపరర: వనపకటభచనరర ఉమకడదజ

94-87/401

తసడడ:డ అసజరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-820
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ ఉమయకడదజ
ఇసటట ననస:21-16-821
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:34
లస: ససస స
10073 NDX0318865
పపరర: మహలకడక కకసడవటట

94-87/404

తసడడ:డ వనసకటభచనరర ఉమయకడదజ
ఇసటట ననస:21-16-821
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రఘణననథ రరడడడ ఎసబబరర
ఇసటట ననస:21-16-821
వయససస:42
లస: పప
10070 NDX1165778
పపరర: ససమయ కలశశటట

10065 NDX0192302
పపరర: లకకకపడసరద ఉమకడదజ

10060 NDX0319079
పపరర: తదరరసమక మణనగరల

భరస : నరరసస రరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:21-16-820
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరరల
ఇసటట ననస:21-16-820
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనపకటభచనరర ఉమకదదజ
ఇసటట ననస:21-16-821
వయససస:37
లస: ససస స
10067 NDX0381798
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఎసబబరర

94-87/400

10084 NDX0322560
పపరర: శకనవరస కకసడవటట

94-87/425

తసడడ:డ శవరజ కకసడవటట
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:43
లస: పప
94-87/427

10087 NDX0198689
పపరర: శకనవరస ఫణణ కరసతమహనస

94-87/428

తసడడ:డ నతనఖనసదస కరసతమహనస
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:52
లస: పప
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10088 NDX0322578
పపరర: కకషరర రరడడడ గగగర రరడడడ
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94-87/429

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగగర అరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-822
వయససస:84
లస: పప
10091 NDX2403954
పపరర: ససజయ రరడడడ వరకర

94-87/432

94-86/36

94-87/434

94-87/437

94-87/440

94-87/443

94-87/446

తసడడ:డ ససబభబరరవప పపదలసక
ఇసటట ననస:21-16-830
వయససస:52
లస: పప

10101 NDX0082933
పపరర: శకదచవ కకలర

10104 AP151010225315
పపరర: ఈశవరరచనరర పపదర

10107 NDX0316984
పపరర: భవరన వరకర

10110 NDX0321166
పపరర: వరరసజననయ రరడడడ వరకర

94-87/449

10113 AP151010225087
పపరర: మణసతనజ షపక

94-87/438

10116 NDX2267649
పపరర: లకడక కలమయరర బలర పలర
భరస : తరరపత సరవమ బలర పలర
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:32
లస: ససస స

10096 NDX2607059
పపరర: మణణదదప వవలలటట

94-86/943

10099 NDX0128603
పపరర: శకలత కకలర

94-87/436

10102 AP151010225314
పపరర: కరశ అననపపరర పదదరర

94-87/439

భరస : బడహకస పదదరర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:54
లస: ససస స
94-87/441

10105 NDX0185421
పపరర: వజయ రరజ కలమయర వపపరర

94-87/442

తసడడ:డ బడహకయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:53
లస: పప
94-87/444

10108 NDX1741124
పపరర: పరరబ సరరధద రరడడ సససగస

94-87/445

తసడడ:డ నరరస రరడడడ సససగస
ఇసటట ననస:21-16-828
వయససస:24
లస: పప
94-87/447

10111 NDX0318337
పపరర: ఆషర పదదర

94-87/448

తసడడ:డ బడహకస
ఇసటట ననస:21-16-830
వయససస:31
లస: ససస స
94-87/450

భరస : బణడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:21-16-830
వయససస:52
లస: ససస స
94-87/452

94-86/35

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకలర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణన రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:21-16-828
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ శవ
ఇసటట ననస:21-16-830
వయససస:37
లస: ససస స
10115 NDX0376111
పపరర: వనసకట కకషర పపదలసకర

94-87/435

భరస : శకనవరసరరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:21-16-828
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:21-16-828
వయససస:44
లస: పప
10112 NDX0318709
పపరర: ననగమలలర శవరర శవ

10098 NDX0846402
పపరర: యయమన కకలర

10093 NDX2509040
పపరర: మసజలత గణడడపలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:21-16-825
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ పపదర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ యయగసటట కకలర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:55
లస: పప
10109 NDX0364687
పపరర: శకనవరసరరడడడ వరక

94-86/37

భరస : ఏడడకకసడలల కకలర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస పడడరర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:35
లస: పప
10106 NDX0082974
పపరర: ఏడడకకసడలల కకలర

10095 NDX2509057
పపరర: లలకననధ బభబణ గణడడపలర

94-87/431

తసడడ:డ లలకననధ బభబణ గణడడపలర
ఇసటట ననస:21-16-825
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకలర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ పపదర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:47
లస: ససస స
10103 JBV3261070
పపరర: మలర కరరరరన చచరర పదదరర

94-87/433

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గణడడపలర
ఇసటట ననస:21-16-825
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకలర
ఇసటట ననస:21-16-826
వయససస:27
లస: ససస స
10100 AP151010225316
పపరర: శకలకడక పపదర

10092 NDX0322586
పపరర: రరమయరరవప కసదసల

10090 NDX0318840
పపరర: వరలకడక కసదసల

భరస : వనసకటటశవరరర కసదసల
ఇసటట ననస:21-16-823
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కసదసల
ఇసటట ననస:21-16-823
వయససస:36
లస: పప

భరస : లలకననధ బభబణ గణడడపలర
ఇసటట ననస:21-16-825
వయససస:46
లస: ససస స
10097 NDX1390848
పపరర: శకజ కకలర

94-87/430

భరస : రరమయరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:21-16-823
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:21-16-823
వయససస:21
లస: పప
10094 NDX2509024
పపరర: పదకజ గణడడపలర

10089 NDX2275568
పపరర: జజఖత కసదసల

10114 NDX0318683
పపరర: శకపరర శకకస భభరత గణమకడడ

94-87/451

భరస : వనసకట కకషర గణమకడడ
ఇసటట ననస:21-16-830
వయససస:53
లస: ససస స
94-86/38

10117 NDX1380369
పపరర: రతన కలమయరర గమడసరర

94-86/39

భరస : రరమణ గమడసరర
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:47
లస: ససస స
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94-86/40

భరస : దసరరగ రరవప గణరజజల
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:66
లస: ససస స
10121 NDX1380351
పపరర: రరమణ గమడసరర

94-86/43

94-87/455

94-87/458

94-87/461

94-87/464

94-87/467

94-87/470

తసడడ:డ పపదవనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:21-16-836
వయససస:27
లస: పప

10131 NDX0318121
పపరర: పదకజ కకమయకరరడడ

10134 NDX1189398
పపరర: పడశరసత అసతష

10137 NDX1189380
పపరర: మలలర శవరర అసతష

10140 NDX0685990
పపరర: తరరమలయచనరర మమడసరర

94-87/473

10143 NDX0318063
పపరర: కకసడమక ఓరరస

94-87/462

10146 NDX0317834
పపరర: రమన� ఉపపప�
తసడడ:డ చన తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:21-16-837
వయససస:27
లస: ససస స

10126 NDX2003119
పపరర: శశకలజ నలర న

94-87/457

10129 AP151010225198
పపరర: వనసకటటశవరరరవప వడస
డ రర

94-87/460

10132 NDX0657833
పపరర: సపవమన రరడడడ కకమయకరరడడ

94-87/463

తసడడ:డ జజజ రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:21-16-833
వయససస:32
లస: పప
94-87/465

10135 AP151010225091
పపరర: రవణ దచవళళ

94-87/466

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:27
లస: ససస స
94-87/468

10138 NDX0072926
పపరర: ననగకలమయరర మతషకలరర

94-87/469

భరస : సరసబశవరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:57
లస: ససస స
94-87/471

10141 AP151010225216
పపరర: ననగకశవరరరవప దచవళళ

94-87/472

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:27
లస: పప
94-87/474

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:21-16-836
వయససస:27
లస: ససస స
94-87/476

94-87/454

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:21-16-832
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-16-836
వయససస:25
లస: ససస స
10145 AP151010225338
పపరర: పపలర యఖ ఓరరస�

94-87/459

భరస : ససబభబరరవప అసటట
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:27
లస: పప
10142 NDX2276038
పపరర: లత బతష
స ల

10128 NDX2002707
పపరర: వనసకట రరమ రరవప నలర న

10123 NDX0318618
పపరర: రమణమక గణరజజల

భరస : వనసకట రరమ రరవప నలర న
ఇసటట ననస:21-16-832
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప అసటట
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:21-16-834
వయససస:51
లస: ససస స
10139 NDX1509076
పపరర: శవ ననగరరజ డచరసగణల

94-87/456

భరస : జజజరరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:21-16-833
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:21-16-833
వయససస:46
లస: పప
10136 NDX0317339
పపరర: బడహహకశవరమక మమడసరర

10125 NDX0317800
పపరర: ససజజత� వడస
డ రర�

94-86/42

భరస : దసరగ యఖ గణరజజల
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప నలర న
ఇసటట ననస:21-16-832
వయససస:38
లస: పప

భరస : హరరబభబణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:21-16-833
వయససస:31
లస: ససస స
10133 NDX0322180
పపరర: జజజ రరడడడ కకమయకరరడడ

94-87/453

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:21-16-832
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-16-832
వయససస:55
లస: ససస స
10130 NDX0318154
పపరర: శకలకడక కసభసపరటట

10122 NDX0318451
పపరర: రతనకలమయరర గమడసరర

10120 NDX2267912
పపరర: తరరపత సరవమ బలర పలర

తసడడ:డ రరమయఖ బలర పలర
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమణ గమడసరర
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:21-16-832
వయససస:31
లస: ససస స
10127 AP151010225203
పపరర: పదనకవత వడస
డ రర�

94-86/41

తసడడ:డ రరమణ గమడసరర
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:21-16-831
వయససస:57
లస: పప
10124 NDX0318105
పపరర: సవపన� వడస
డ రర�

10119 NDX1380377
పపరర: మసరసనయఖ గమడసరర

10144 NDX2276020
పపరర: మహహసదడ ఓరరస

94-87/475

తసడడ:డ పపలర యఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:21-16-836
వయససస:22
లస: పప
94-87/477

10147 AP151010225115
పపరర: వనసకటలకడక ఉపపప

94-87/478

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:21-16-837
వయససస:27
లస: ససస స
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10148 NDX2992246
పపరర: లకడక పరరవత అనసకలరర

94-63/928

భరస : శకనవరస రరవప అనసకలరర
ఇసటట ననస:21-16-838
వయససస:44
లస: ససస స
10151 NDX0317784
పపరర: ననగ పసడయయసక వనదసళళపలర

94-87/480

94-87/483

94-87/486

94-87/489

94-87/492

94-87/1399

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-16-844
వయససస:46
లస: పప

10161 NDX0685966
పపరర: హరరబభబణ కసభసపరటట

10164 NDX0322495
పపరర: తరరమలరరడడడ మరరకడడడ

10167 NDX2868842
పపరర: శవననరరయణ కకజజర

94-87/495

10170 NDX0909895
పపరర: ఆదనస షఫస షపక

94-87/498

10173 NDX3127396
పపరర: తహహరర బఇవనవ బఇవనవ షపక

94-87/490

10156 NDX1769563
పపరర: ఊహ సరయ యయకరసబభడమ

94-87/485

10159 NDX1125384
పపరర: వనసకట రమణ టటబభటట

94-87/488

10162 NDX0322446
పపరర: లకకకననరరయణ పలర పప తష

94-87/491

తసడడ:డ చదసచయఖ ననయణడడ పలర పప తత
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:41
లస: పప
94-87/493

10165 AP151010225313
పపరర: బడహకస పదదరర

94-87/494

తసడడ:డ బభలయఖ పదదరర
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:61
లస: పప
94-87/1400

10168 NDX2868271
పపరర: పసడయసకర కకజజర

94-87/1401

తసడడ:డ రరమణ కకజజర
ఇసటట ననస:21-16-843
వయససస:21
లస: ససస స
94-87/496

10171 NDX0884288
పపరర: సలయస షపక

94-87/497

తసడడ:డ ఇమయస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-16-844
వయససస:33
లస: పప
94-87/1402

భరస : సలయస షపక
ఇసటట ననస:21-16-845
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:21-16-847
వయససస:26
లస: పప

94-87/482

భరస : శకనవరసరరవప టటబభటట
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:21-16-844
వయససస:30
లస: పప

94-87/500 10176 NDX1443969
10175 NDX1569583
పపరర: డడ వ ఎస ననగ జజఖత మపపరర
పపరర: సరయ నఖల కకమమకరర

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప మపపరర
ఇసటట ననస:21-16-847
వయససస:26
లస: ససస స

94-87/487

తసడడ:డ రరస కకజజర
ఇసటట ననస:21-16-843
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరయబభబభ షపక
ఇసటట ననస:21-16-844
వయససస:38
లస: ససస స
10172 NDX0322354
పపరర: సరయ బభబణ షపక

10158 NDX0803411
పపరర: అనసషర ఏకరసబరస

10153 NDX0317776
పపరర: భభరత ఉలర సగణల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయకరసబభడమ
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపపరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప కకజజర
ఇసటట ననస:21-16-843
వయససస:48
లస: పప
10169 NDX0318659
పపరర: నసరర హననబగస షపక

94-87/484

తసడడ:డ శవయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఏకరసబరస
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:57
లస: పప
10166 NDX2867968
పపరర: రరస కకజజర

10155 NDX0356501
పపరర: పప తషరరజ వనదసళళపలర

94-87/1398

భరస : శశషయఖ ఉలర సగణల
ఇసటట ననస:21-16-839
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏకరసబరస
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఏకరసబరస
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:54
లస: ససస స
10163 NDX0909739
పపరర: శకనవరస రరవప ఏకరసబరస

94-87/481

తసడడ:డ కకషరరరరరనరరవప వనదసళరపలర
ఇసటట ననస:21-16-839
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప టటబభటట
ఇసటట ననస:21-16-840
వయససస:26
లస: ససస స
10160 NDX0803429
పపరర: పదకజ ఏకరసబరస

10152 NDX0354365
పపరర: రమయదచవ వనదసళళపలర

10150 NDX2986362
పపరర: శకనవరస రరవప అకలమమరర

తసడడ:డ వనసగయఖ అకలమమరర
ఇసటట ననస:21-16-838
వయససస:48
లస: పప

భరస : పప తషరరజ వనదసళరపలర
ఇసటట ననస:21-16-839
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ వనదసళరపలర
ఇసటట ననస:21-16-839
వయససస:30
లస: పప
10157 NDX1125277
పపరర: నవఖశక టటబభటట

94-87/479

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:21-16-838
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ వనదసళరపలర
ఇసటట ననస:21-16-839
వయససస:31
లస: ససస స
10154 NDX0356485
పపరర: దసరరగ పడసరద వనదసళళపలర

10149 NDX2131126
పపరర: మహన చకకవరరస ఆకలనసరర

10174 NDX0686089
పపరర: నరసజన రరడడడ తరరమలరరడడడ

94-87/499

తసడడ:డ మరరక రరడడడ తరరమలయరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-846
వయససస:35
లస: పప
94-87/501

10177 NDX0318881
పపరర: అననపపరర మక మరరకడడడ

94-87/502

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:21-16-848
వయససస:47
లస: ససస స
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94-87/503

భరస : శకనవరసస కరసతమహనస
ఇసటట ననస:21-16-848
వయససస:49
లస: ససస స
10181 NDX3116597
పపరర: మధవ లత వరకలయ

94-86/1014

10182 NDX0318535
పపరర: ననగ జజఖత పదదర

94-87/508

10185 NDX1296524
పపరర: జజఖత కలమయరర వవలలటట
భరస : శకనవరసరరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:37
లస: ససస స

10187 NDX1071570
పపరర: ససధనఖరరణణ కలనపరరడడడ

10188 NDX0319012
పపరర: ఖయససస బ షపక

94-87/511

తసడడ:డ శకరరమయసజననయణలల కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:41
లస: ససస స

10190 NDX0318493
పపరర: రరణణ తరరమలరరడడడ

10191 NDX1071141
పపరర: పడమలయదచవ కలనపరరడడడ

94-87/514

భరస : మరరక రరడడడ తరరమలయరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:66
లస: ససస స
10196 NDX2131191
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

94-87/520

94-87/523

తసడడ:డ అబణదల గకస షపక
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:32
లస: ససస స

10197 NDX0706689
పపరర: శకనవరస రరవప వరరలర

10200 NDX3116969
పపరర: మణణకఖమక వరకలయ

94-87/524

10203 NDX0803387
పపరర: భవరన మమజనరరవప

94-87/512

10206 NDX0803486
పపరర: పరరవత మమజనరరవప
భరస : శకనవరసరరవప మమజనరరవప
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:45
లస: ససస స

94-87/507

10186 NDX0318352
పపరర: ననగమణణ వరకర

94-87/510

10189 NDX0318022
పపరర: పదనకవత ససదద స

94-87/513

భరస : ఉమయమహహశవర రరవప ససదద స
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/515

10192 NDX1071125
పపరర: ఆషర షపవక

94-87/516

భరస : జజన షపవక
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:59
లస: ససస స
94-87/518

10195 NDX0322388
పపరర: భభససర రరడడడ వరకర

94-87/519

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:42
లస: పప
94-87/521

10198 NDX0381913
పపరర: ఉమయ మహహశవర రరవప ససదబ స

94-87/522

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప ససదద స
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:51
లస: పప
94-87/1403

10201 NDX3181674
పపరర: ససదదప రరడడడ వరక

94-87/1404

తసడడ:డ భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:18
లస: పప
94-87/525

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమజనరరవప
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:29
లస: ససస స
94-87/527

10183 NDX0886283
పపరర: లకకక ససజజత గణసటటపలర

భరస : భభససర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకరకశవర రరవప వనరకలయ
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మమకతతట
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:22
లస: ససస స
10205 NDX0318808
పపరర: అలయయ ససలయసనన షపక

94-87/509

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప వరరలర
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ససదసద
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:80
లస: పప
10202 NDX2435840
పపరర: పడనసష మమకతతట

10194 NDX1296557
పపరర: శకనవరసరరవ వవలలటట

94-87/505

తసడడ:డ పరపరరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరళళ వవలలటట
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చసదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:48
లస: పప
10199 NDX0192377
పపరర: వనసకటటశవరరర ససదసద

94-87/506

భరస : రరమయసజననయణలల కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:57
లస: ససస స
94-87/517

10180 NDX0364844
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ మరరకడడడ

తసడడ:డ లకకక రరడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:21-16-848
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఈశవరరచనరర పదదరర
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమయసజననయణలల కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:36
లస: ససస స

10193 NDX0942300
పపరర: వనసకటటశవరరర చలర

94-87/504

భరస : శకనవరస రరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:21-16-848
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వరకలయ
ఇసటట ననస:21-16-849
వయససస:41
లస: ససస స
10184 NDX1071281
పపరర: సరరత కలనపరరడడడ

10179 NDX0376434
పపరర: ననగకసదడస ఈవపరర

10204 NDX0318907
పపరర: అతక ససలయసనన షపక

94-87/526

తసడడ:డ అబణదల గకస షపక
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:31
లస: ససస స
94-87/528

10207 NDX0942359
పపరర: బభజబ అబణదల

94-87/529

భరస : గకస అబణదల
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:50
లస: ససస స
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94-87/530

భరస : పపలయరరరడడడ కక
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:51
లస: ససస స
10211 NDX0317891
పపరర: కకకకల కసకణనల

94-87/533

94-87/536

94-87/539

94-87/542

94-87/545

94-87/548

94-87/1308

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ కక
ఇసటట ననస:21-16-856
వయససస:30
లస: ససస స

10221 NDX0886432
పపరర: ననరరయణమక ఉమకడడసససగ

10224 NDX0385799
పపరర: రరజకశ కలమయర అసతష

10227 NDX1189489
పపరర: ససబభబరరవప అసతష

10230 NDX2554301
పపరర: పరసధనమయఖ మణలర పపడడ

94-89/727

10233 AP151010225334
పపరర: ససకల రరజఖలకడక యమ�

94-87/543

10236 NDX0317198
పపరర: లకడక దచవరరడడడ
భరస : రరమణ
ఇసటట ననస:21-16-856
వయససస:42
లస: ససస స

10216 NDX0321828
పపరర: నగకష బభబణ కసకణనల

94-87/538

10219 NDX0317537
పపరర: పరరవత� మణతనఖల�

94-87/541

10222 NDX0942060
పపరర: ససబభబరరవప మణతనఖల

94-87/544

తసడడ:డ ననరరయణ మణతనఖల
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:30
లస: పప
94-87/546

10225 NDX0321562
పపరర: కకటటశవర రరవప మణలర పపడడ

94-87/547

తసడడ:డ పరసదనమయఖ
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:24
లస: పప
94-87/549

10228 NDX0321521
పపరర: గగవసదనచనరర ఉమకడడసససగ

94-87/550

తసడడ:డ మలర యఖ ఉమకడడసససగ
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:65
లస: పప
94-89/725

10231 NDX2554327
పపరర: కకటటశవర రరవప మణలర పపడడ

94-89/726

తసడడ:డ పరసధనమయఖ మణలర పపడడ
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:40
లస: పప
94-87/551

భరస : ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:21-16-855
వయససస:61
లస: ససస స
94-87/552

94-87/535

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప మణలర పపడడ
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప మణలర పపడడ
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:31
లస: ససస స
10235 NDX0202333
పపరర: ననగలకడక కక

94-87/540

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప అసటట
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:63
లస: పప

భరస : పరసధనమయఖ మణలర పపడడ
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:59
లస: ససస స
10232 NDX2554368
పపరర: ననగలకడక మణలర పపడడ

10218 NDX0317404
పపరర: ననగలకడక� మణలర పపడడ�

10213 NDX0204057
పపరర: అనసరరధ కక

తసడడ:డ నరసససహరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-16-853
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప అసటట
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:24
లస: పప
10229 NDX2558203
పపరర: పరరవత మణలర పపడడ

94-87/537

భరస : గగవసదనచనరర ఉమకడడసససగ
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ మణతనఖల
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:32
లస: పప
10226 NDX0364398
పపరర: పరసదనమయఖ మణలర పపడడ

10215 NDX0183004
పపరర: పవన కలమయర కకమర

94-87/532

భరస : వనసకటటశవర రరవప కక
ఇసటట ననస:21-16-853
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరసధనమయఖ�
ఇసటట ననస:21-16-854
వయససస:56
లస: ససస స
10223 NDX0364885
పపరర: కకటటశవర రరవప మణతనఖల

94-87/534

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకమర
ఇసటట ననస:21-16-853
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-16-853
వయససస:37
లస: పప
10220 AP151010225335
పపరర: పరరవత మణళళపపడడ�

10212 NDX0317644
పపరర: సవపన కసకణనల

10210 NDX0371070
పపరర: గకస అబణదల

తసడడ:డ సతనసర అబణదల
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:55
లస: పప

భరస : నగకష బభబణ కసకణనల
ఇసటట ననస:21-16-853
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:21-16-853
వయససస:57
లస: ససస స
10217 NDX0321786
పపరర: శకనవరస బభబణ కసకణనల

94-87/531

తసడడ:డ రతస యఖ మహన
ఇసటట ననస:21-16-850
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస బభబణ కసకణనల
ఇసటట ననస:21-16-853
వయససస:32
లస: ససస స
10214 NDX0317818
పపరర: బసగరరమక కసకణనల

10209 NDX0928663
పపరర: శకనవరసరరవప మహన

10234 NDX2211886
పపరర: రర మణజ

94-86/44

తసడడ:డ పదదయఖ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-856
వయససస:50
లస: పప
94-87/553

10237 AP151010225257
పపరర: పరరవత తనకవననసన

94-87/554

భరస : భభససరరరవప తనకవననసన
ఇసటట ననస:21-16-856
వయససస:60
లస: ససస స
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10238 NDX0187500
పపరర: అలలఖఖ రరడడడ కతస
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94-87/555

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ KATTI
ఇసటట ననస:21-16-856
వయససస:31
లస: పప
10241 NDX0317222
పపరర: రరజఖలకడక బజకరమ

94-87/558

94-87/561

94-86/1015

94-86/45

94-87/565

94-87/568

94-88/1243

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప యయలయయరరస
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:36
లస: ససస స

10251 NDX1264498
పపరర: పడసరద బబ మణక

10254 NDX0257048
పపరర: ససనత� లసగస�

10257 NDX0321430
పపరర: నరరకణరరవప పపసల

10260 NDX1761627
పపరర: బభల ససరయఖ ననరరశశటట

94-87/571

10263 NDX0365130
పపరర: మమరర శరసతమక

94-86/46

10266 NDX0317172
పపరర: ససనతన రరడడడ మరర
భరస : శకనవరస రరడడడ మర
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:42
లస: ససస స

10246 NDX2003275
పపరర: ననగకశవర రరవప ఆలలకస

94-87/563

10249 NDX2978336
పపరర: శక దచవ పపదద సటట

94-66/1048

94-86/1193
10252 NDX3222288
పపరర: జగ ననన వనసకట శవ పడసరద రరగర

తసడడ:డ పపలర యఖ చరర రరగర
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:49
లస: పప
94-87/566

10255 NDX0317115
పపరర: భణవననశవరర పపసల

94-87/567

భరస : నరరకణరరవప పపసల
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:50
లస: ససస స
94-87/569

10258 NDX2867935
పపరర: శరరష లసగస

94-87/1405

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస లసగస
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:19
లస: ససస స
94-86/47

10261 NDX0203679
పపరర: కరవఖ ఎన

94-87/570

భరస : ససరకష బభబణ ఎన
ఇసటట ననస:21-16-861
వయససస:31
లస: ససస స
94-87/572

భరస : పసటర పడసరద
ఇసటట ననస:21-16-861
వయససస:55
లస: ససస స
94-87/574

94-87/560

తసడడ:డ ననగ మలర శవర రరవప
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతయఖ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:21-16-861
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మదదద
ఇసటట ననస:21-16-861
వయససస:37
లస: ససస స
10265 NDX0317099
పపరర: ననగమలలర శవరర యలవరరస

94-87/564

తసడడ:డ రరజకశవరరరవప పపసల
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మలర శవర రరవప
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:25
లస: పప
10262 NDX0702456
పపరర: ననగ రరధదక మదదద

10248 NDX0336271
పపరర: తరరమల దచవ� లసగస�

10243 NDX0883959
పపరర: రరసగగపరల రరడడ బజకరమ

తసడడ:డ అపరప రరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:21-16-858
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:39
లస: పప
10259 NDX2973816
పపరర: కకషర కరసత పపదద సటట

94-87/562

తసడడ:డ మరకకయళ బబ మణక
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:34
లస: ససస స
10256 NDX0321133
పపరర: బససవ రరడడడ తయఖగమర

10245 NDX0371187
పపరర: ససరకసదడ కలమయర అననస

94-87/557

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడ బజకరమ
ఇసటట ననస:21-16-857
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:21-16-859
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస లసగస
ఇసటట ననస:21-16-860
వయససస:23
లస: పప
10253 NDX1284223
పపరర: ససమలత జలలర పలర

94-87/559

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అననస
ఇసటట ననస:21-16-858
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:21-16-859
వయససస:34
లస: ససస స
10250 NDX2400216
పపరర: వనసకట కకషర తచజ లసగస

10242 NDX2003085
పపరర: రజన ఆలలకస

10240 NDX0808725
పపరర: వనసకటలకడక పపరస

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప పపరస
ఇసటట ననస:21-16-857
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:21-16-857
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:21-16-858
వయససస:57
లస: ససస స
10247 NDX2991198
పపరర: మమత నలర పప

94-87/556

తసడడ:డ పదదయఖ
ఇసటట ననస:21-16-856
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరసగగపరల రరడడడ బజకరమ
ఇసటట ననస:21-16-857
వయససస:39
లస: ససస స
10244 AP151010225196
పపరర: సతఖవత బబ డ

10239 AP151010225048
పపరర: రరమణ దచవరరడడడ

10264 NDX1012244
పపరర: వనయ బభబణ మలర వరపప

94-87/573

తసడడ:డ పసటర పడసరద
ఇసటట ననస:21-16-861
వయససస:29
లస: పప
94-87/575

10267 NDX0702340
పపరర: శవపరరవత యలవరరస

94-87/576

భరస : కకటటశవరరరవప యయలయయరరస
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:59
లస: ససస స
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10268 NDX0940536
పపరర: కకషప ర పపసల
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94-87/577

తసడడ:డ నరరకణరరవప పపసల
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:33
లస: పప
10271 NDX0256990
పపరర: శకరరమ మమరరస లసగస

94-87/580

94-86/48

94-87/585

94-87/588

94-87/590

94-87/593

94-87/596

తసడడ:డ కకపరదననస
ఇసటట ననస:21-16-867
వయససస:31
లస: పప

10281 NDX0321216
పపరర: ననగకశవరరరవప మమళస

10284 NDX1088418
పపరర: భణవన మసదనల

10287 NDX2023372
పపరర: వజయ లకడక మసదనల

10290 JBV3262144
పపరర: ఆదదలకడక మరరయయల

94-89/728

10293 NDX0898510
పపరర: అసడనడ పదక

94-87/589

10296 NDX0909606
పపరర: అసడనడ ఎలఫజ
తసడడ:డ కకపరదననస
ఇసటట ననస:21-16-867
వయససస:33
లస: పప

10276 NDX0317131
పపరర: లలత కలమయరర మమళస

94-87/584

10279 NDX0371153
పపరర: చదవతనఖ పడకరశ� మమళస�

94-87/587

10282 NDX3025152
పపరర: పరశ రరవత

94-86/1016

తసడడ:డ కమల రరవత
ఇసటట ననస:21-16-864
వయససస:25
లస: పప
94-87/591

10285 NDX0316943
పపరర: దదపసస మసదనల

94-87/592

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:21-16-865
వయససస:30
లస: ససస స
94-87/594

10288 NDX1012186
పపరర: ససరకష గణదచ

94-87/595

తసడడ:డ మణరహరర రరవప
ఇసటట ననస:21-16-865
వయససస:31
లస: పప
94-87/597

10291 JBV3262136
పపరర: వనసకటటశవరరర మరరయయల

94-87/598

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:21-16-866
వయససస:63
లస: పప
94-87/599

భరస : కకపరదననస
ఇసటట ననస:21-16-867
వయససస:54
లస: ససస స
94-87/601

94-87/582

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-16-866
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథదన నలస
ఇసటట ననస:21-16-866
వయససస:57
లస: పప
10295 NDX0909762
పపరర: జజన పపరరషప తస స

94-87/586

భరస : లకడక ననరరయణ మసదనల
ఇసటట ననస:21-16-865
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ మసదనల
ఇసటట ననస:21-16-865
వయససస:53
లస: పప
10292 NDX2593077
పపరర: ఏ పస సస వదనఖసరగర నలస

10278 NDX2002673
పపరర: వశవ పడతనప మమళస

10273 NDX0256974
పపరర: ససబభబరరవప లసగస

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:21-16-865
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:21-16-865
వయససస:31
లస: ససస స
10289 NDX0370817
పపరర: లకడక ననరరయణ మసదనల

94-87/583

తసడడ:డ మయణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:60
లస: పప

భరస : సతష బభబణ
ఇసటట ననస:21-16-864
వయససస:31
లస: ససస స
10286 NDX0462440
పపరర: లలయ ననగజజఖత మసదనల

10275 NDX0317024
పపరర: అనసష మమళస�

94-87/579

తసడడ:డ సససగయఖ లసగస
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప మమలరస
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:36
లస: పప
10283 NDX1444223
పపరర: వనసకట పదక మణవవ

94-87/581

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:62
లస: ససస స
10280 NDX0883975
పపరర: ననగరతన కలమయర మమళస�

10272 NDX0321398
పపరర: కకటటశవరరరవప యలవరరస

10270 NDX0409755
పపరర: శకనవరసరరడడడ మరర

తసడడ:డ రసగరరరడడడ మర
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జననరర న రరవప యయలయయరరస
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:67
లస: పప

భరస : రతనకలమయర
ఇసటట ననస:21-16-863
వయససస:32
లస: ససస స
10277 NDX0886168
పపరర: లతబ షపక

94-87/578

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప యయలయయరరస
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప లసగస
ఇసటట ననస:21-16-862
వయససస:53
లస: పప
10274 NDX1164839
పపరర: అనసష మమళస

10269 NDX0321372
పపరర: ననగమలలర శవర రరవప యలవరరస

10294 NDX1071299
పపరర: జజఖతకకషర గణడడశశటట

94-87/600

భరస : వనసకటటశవరరరవప గణడడశశటట
ఇసటట ననస:21-16-867
వయససస:58
లస: ససస స
94-87/602

10297 NDX1012202
పపరర: గణరరపరదస గలయర

94-87/603

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:21-16-867
వయససస:41
లస: పప

Page 117 of 391

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45

10298 NDX0184549
పపరర: వనసకట మలర ఖయరరరనరరవప
కలరపరటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:21-16-867
వయససస:60
లస: పప

94-87/604

10301 NDX0317461
పపరర: పదనకవత గరసజపలర

94-87/607

94-87/610

94-87/613

94-87/616

94-87/618

94-87/621

94-87/624

తసడడ:డ సప మయఖ చతనరససపలర
ఇసటట ననస:21-16-872
వయససస:31
లస: పప

10311 NDX2983088
పపరర: కకషరవనణణ తయఖగమర

10314 NDX1296458
పపరర: శకదచవ పపసల

10317 NDX0203190
పపరర: ఆషర లత డక

10320 NDX1137215
పపరర: పరరబసరరధద పస

94-87/627

10323 JBV1431360
పపరర: కకపడనరరడడడ ఉపడచలయ

94-90/1084

10326 NDX1557190
పపరర: శకనసజ ససతనరర
భరస : పడవణ ససతనరర
ఇసటట ననస:21-16-873
వయససస:39
లస: ససస స

10306 NDX0409862
పపరర: శకనవరసరరవప గరసజపలర

94-87/612

10309 JBV3262722
పపరర: ననగకపదడకలమయర ఆకవరపప

94-87/615

10312 NDX1915596
పపరర: లకడక పడసనన సససగసశశటట

94-87/617

భరస : కరశ వశవననథ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:27
లస: ససస స
94-87/619

10315 NDX0318774
పపరర: కళళఖణణ ఇలల
ర రర

94-87/620

భరస : శకనవరసరరడడడ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:39
లస: ససస స
94-87/622

10318 NDX1165786
పపరర: ఉషరరరణణ సససగసశశటట

94-87/623

భరస : శకరరమణలల సససగసశశటట
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:56
లస: ససస స
94-87/625

10321 NDX0322537
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఇలల
ర రర

94-87/626

తసడడ:డ ససరరరరడడడ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:44
లస: పప
94-87/628

తసడడ:డ మయలకకసడరరడడడ ఉసడచలయ
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:60
లస: పప
94-86/50

94-87/609

తసడడ:డ శవననగకశవరరరవప ఆకరవరపప
ఇసటట ననస:21-16-869
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప పస
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:59
లస: పప
10325 NDX1831602
పపరర: శకకరసత చతనరససపలర

94-87/614

భరస : రసగ రరవప డ
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల సససగసశశటట
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:33
లస: పప
10322 NDX1137348
పపరర: శకరరమణలల SINGAMSETTY

10308 JBV3261450
పపరర: బభలచపదడశశఖర ఆకవరపప

10303 NDX1770065
పపరర: మహహత రరడడ మణననసగర

తసడడ:డ రరమయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:21-16-868
వయససస:63
లస: పప

భరస : పడసరద పపసల
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరరబసరరధద పస
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:43
లస: ససస స
10319 NDX1137116
పపరర: రవసదడననథ సససగసశశటట

94-87/611

భరస : బససవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-16-869/4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల సససగసశశటట
ఇసటట ననస:21-16-870
వయససస:30
లస: ససస స
10316 NDX1125335
పపరర: శకలకకక పస

10305 NDX1769399
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ మణననసగర

94-87/606

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:21-16-868
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవననగకశవరరరవప ఆకరవరపప
ఇసటట ననస:21-16-869
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖప ఆకరవరపప
ఇసటట ననస:21-16-869
వయససస:60
లస: పప
10313 NDX1165794
పపరర: ఐశవరఖ సససగసశశటట

94-87/608

తసడడ:డ ననగర రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:21-16-868
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవననగకశవరరకవప ఆకరవరపప
ఇసటట ననస:21-16-869
వయససస:55
లస: ససస స
10310 JBV3261237
పపరర: శవననగకశవరరరవప ఆకవరపప

10302 NDX1165836
పపరర: సతఖవత మణననసగర

10300 NDX1769522
పపరర: వజయ శక మణననసగర

భరస : వనసకట రరమ రరడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:21-16-868
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగర రరడకడ మణననసగర
ఇసటట ననస:21-16-868
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ చసత
ఇసటట ననస:21-16-868
వయససస:46
లస: పప
10307 JBV3261724
పపరర: అపజనదచవ ఆకవరపప

94-87/605

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:21-16-867
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:21-16-868
వయససస:55
లస: ససస స
10304 NDX0322651
పపరర: శకనవరసరరవప చమటభ

10299 NDX0909572
పపరర: అసడనడ కకపరదననస

10324 NDX1721977
పపరర: ససభదడ ఉపపప

94-86/49

భరస : వనసకటటశవరరర ఉపపప
ఇసటట ననస:21-16-872
వయససస:46
లస: ససస స
94-87/629

10327 NDX0316893
పపరర: నవఖ కరరసరన

94-87/630

భరస : శకనవరసరరడడడ నవఖ
ఇసటట ననస:21-16-873
వయససస:45
లస: ససస స
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94-87/631

భరస : సరసబ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-16-873
వయససస:48
లస: ససస స
10331 NDX1898487
పపరర: శలప అసతన

94-86/51

10340 NDX2275824
పపరర: జజఖత బభయన

94-87/634

94-86/54

94-87/638

94-86/56

94-87/643

భరస : చనన బససవ రరడడ తగణరర
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:40
లస: ససస స

94-86/55

94-86/1017

94-87/636

10339 NDX2275808
పపరర: సరయ మమనక బభయన

10344 NDX0000919
పపరర: కకమరవలర జజనకక

10347 NDX3026135
పపరర: బడహకస అకకసనపలర

10350 NDX3057536
పపరర: అననపపరర అకకసననపపతన

10353 NDX1761536
పపరర: జజఖత ననగ లకడక కకతస

10356 NDX1164730
పపరర: Hindhu Hindhu
భరస : Hindhu Hindhu
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:47
లస: ససస స

94-87/637

94-87/640

తసడడ:డ గగపరల రరవప బభయన
ఇసటట ననస:21-16-875
వయససస:50
లస: పప
94-87/641

10345 NDX0409508
పపరర: ననగరరరరన కకమర వలర

94-87/642

తసడడ:డ వరభదడ చనరర కకమరవలర
ఇసటట ననస:21-16-876
వయససస:31
లస: పప
94-71/700

10348 NDX2381614
పపరర: యగరనసద తగణరర

94-86/57

తసడడ:డ చనన బససవ రరడడ తగణరర
ఇసటట ననస:21-16-877
వయససస:22
లస: పప
94-86/1018

10351 NDX2178292
పపరర: సరయ శరకవరణణ ఉలర సగణల

94-86/58

తసడడ:డ శకనవరస ఉలర సగణల
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-86/60

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకతస
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-86/63

10336 NDX0316190
పపరర: అననపపరర అసతన

94-87/639 10342 NDX2275840
10341 NDX2275832
పపరర: ఆదదతఖ సరయ కలమయర బభయన
పపరర: శకనవరసరరవప బభయన

భరస : బడహకస అకరసత పపట
ఇసటట ననస:21-16-877
వయససస:51
లస: ససస స
94-86/59

94-86/53

భరస : శకనవరస రరవప బభయన
ఇసటట ననస:21-16-875
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల అకకసనపలర
ఇసటట ననస:21-16-877
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ఉలర సగణల
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:23
లస: ససస స
10355 NDX1835489
పపరర: మలర శవరర తగణరర

10338 NDX2000701
పపరర: శకనవరసరరవప బయఖన

10333 NDX0376236
పపరర: వనసకటటశవరరర అసతన

భరస : శకమనననరరయణ అసటన
ఇసటట ననస:21-16-874
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వరబదనడచనరర కకమరవలర
ఇసటట ననస:21-16-876
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పవపలలరర
ఇసటట ననస:21-16-877
వయససస:65
లస: ససస స
10352 NDX2178300
పపరర: ఐశవరఖ ఉలర సగణల

94-87/635

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బభయన
ఇసటట ననస:21-16-875
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గణరర బడహక చనరర కకమరవలర
ఇసటట ననస:21-16-876
వయససస:54
లస: పప
10349 NDX2785855
పపరర: వజయ కలమయరర పవపలలరర

10335 NDX0316471
పపరర: మహలకడక దసరరశరల

94-87/633

తసడడ:డ కకటయఖ అసతనన
ఇసటట ననస:21-16-874
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప బయఖన
ఇసటట ననస:21-16-875
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస ననలర లరర
ఇసటట ననస:21-16-876
వయససస:24
లస: ససస స
10346 NDX0000844
పపరర: కకమరవలర వరబదనడచనరర

94-86/52

భరస : వనసకటటశవరరరవప దసరరశరల
ఇసటట ననస:21-16-874
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బభయన
ఇసటట ననస:21-16-875
వయససస:48
లస: ససస స
10343 NDX1721951
పపరర: ననగ జజఖత ననలర లరర

10332 NDX0320515
పపరర: శకమనననరరయణ అసతన

10330 NDX0321042
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరరసరన

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:21-16-873
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర అసతనన
ఇసటట ననస:21-16-874
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకమనననరరయణ ఎ
ఇసటట ననస:21-16-874
వయససస:29
లస: ససస స
10337 NDX1509001
పపరర: ఆదదతఖ సరయ కలమయర
బయఖన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప బయఖన
ఇసటట ననస:21-16-875
వయససస:26
లస: పప

94-87/632

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ససతనరర
ఇసటట ననస:21-16-873
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకమనననరరయణ అసతన
ఇసటట ననస:21-16-874
వయససస:28
లస: ససస స
10334 NDX0203083
పపరర: శకవలర ఎ

10329 NDX1557182
పపరర: పడవణ ససతనరర

10354 NDX1835448
పపరర: సససధస తగణరర

94-86/61

తసడడ:డ చనన బససవ రరడడ తగణరర
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-86/64

10357 NDX1761486
పపరర: చసదడ కళ కకతస

94-86/65

భరస : వనసకట రరమయఖ కకతస
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:47
లస: ససస స
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10358 NDX0040766
పపరర: లడడయ డదరత ససనత బరరక

94-86/67

భరస : కరరమమసట శరమమఖల రరజశశఖర
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:55
లస: ససస స
10361 NDX2000669
పపరర: అనససయమక మమమననన

94-86/70

94-86/73

94-86/76

10365 NDX1761437
పపరర: వనసకట రరమయఖ కకతస

10368 NDX2855369
పపరర: వజయ కలమయరర పవపలలరర

94-86/1021

10371 NDX3139045
పపరర: దసరగ భవన దనసరర

తసడడ:డ బడహకయఖ వపలలసగణలయ
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:54
లస: పప
94-87/644

94-87/647

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ ననదదసడర
ఇసటట ననస:21-16-930
వయససస:60
లస: పప

10380 NDX0884304
పపరర: శకనవరసరరవప మమటట ల

94-87/650

10383 NDX2002400
పపరర: వననద లకడక ననదదసడర

94-86/1022

10386 NDX1863449
పపరర: కకటటశవర రరవప తతకల
తసడడ:డ పరపరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:21-16-996
వయససస:32
లస: పప

10366 NDX1557141
పపరర: రరమచసదడ రరవప దచశరరజ

94-86/75

10369 NDX2762276
పపరర: బసవపపరర యఖ వరవలర

94-86/1020

10372 NDX3117157
పపరర: డకప చసద చసడడ

94-86/1023

తసడడ:డ చన ననగకశవర రరవప చసడడ
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:33
లస: పప
94-87/1407

10375 NDX2393916
పపరర: జయ కకషర ఉమకదదజ

94-86/77

తసడడ:డ ననగకశవర చనరర ఉమకదదజ
ఇసటట ననస:21-16-882
వయససస:21
లస: పప
94-87/645

10378 NDX0325985
పపరర: పపరర చసదడ రరవప ధననకలల

94-87/646

తసడడ:డ వనసకట రతనస ధనకలల
ఇసటట ననస:21-16-926
వయససస:65
లస: పప
94-87/648

10381 NDX1770347
పపరర: అఫరరన ససలయసనన మహమకద

94-87/649

తసడడ:డ శరహహ కలరకషఅద మహమకద
ఇసటట ననస:21-16-930
వయససస:26
లస: ససస స
94-87/651

భరస : వరససదచవ రరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:21-16-930
వయససస:54
లస: ససస స
94-87/653

94-86/72

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనపకటటశవరరర మమటట ల
ఇసటట ననస:21-16-929
వయససస:47
లస: పప

భరస : అహమకద బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:21-16-930
వయససస:46
లస: ససస స
10385 NDX2002889
పపరర: వరససదచవ రరవప ననదదసడర

94-86/1019

భరస : శకనవరస పపరరశశటట
ఇసటట ననస:21-16-926
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కకటటనరర
ఇసటట ననస:21-16-927
వయససస:68
లస: పప
10382 NDX1770016
పపరర: షరహహదన కలరకషఅద సయఖద

10377 NDX1165638
పపరర: జయశక పపరరశశటట

10363 NDX0812214
పపరర: పససపపలలటట ససశల భమషణ

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప దచససరరజ
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకటచరర
ఇసటట ననస:21-16-877/4
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర బబ సకలరర
ఇసటట ననస:21-16-917
వయససస:47
లస: పప
10379 NDX0325977
పపరర: వనసకటటశవరపడసరద కకటటనరర

94-86/74

భరస : రరపపశ కలమయర దనసరర
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:37
లస: ససస స

94-87/1406 10374 NDX2873396
10373 NDX3106531
పపరర: వనసకటటశవర రరవప వపలలసగణలయ
పపరర: వర లకడక కకటచరర

94-86/69

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పవపలలరర
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బసవపపరరయఖ
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:47
లస: ససస స

10376 NDX0320630
పపరర: శకనవరసరరవప బబ సకలరర

94-86/71

తసడడ:డ రజత గరరర పత కకతస
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:63
లస: పప
10370 NDX2762300
పపరర: నరజ వరవలర

10362 NDX2000826
పపరర: హహమసత వరవలర

10360 NDX1557166
పపరర: ఆదదలకడక దచశరరజ

భరస : రరమ చసదడ రరవప దచససరరజ
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపరనయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:42
లస: పప
10367 NDX0812099
పపరర: పససపపలలటట కకషరరరరవప

94-86/68

భరస : బసవ రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బసవ రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:21-16-877/1
వయససస:88
లస: ససస స
10364 JBV3253309
పపరర: వనసకట కకశశర కలమయర మమడడశశటట

10359 NDX2000743
పపరర: రతన కలమయరర మమమననన

10384 NDX1927310
పపరర: హరరవరబ న ననదదసడల

94-87/652

తసడడ:డ వరససదచవ రరవప ననదదసడల
ఇసటట ననస:21-16-930
వయససస:30
లస: పప
94-87/654

10387 NDX1296441
పపరర: కలమయరర వనమణల

94-87/655

భరస : శకనస వనమణల
ఇసటట ననస:21-16-1058
వయససస:34
లస: ససస స
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10388 NDX2058825
పపరర: గగపస మణణదదప మమరగగసదద

94-86/78

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మమరగగసదద
ఇసటట ననస:21-16-1143
వయససస:25
లస: పప
10391 NDX1130103
పపరర: మసరసన బ షపక

10389 NDX2599611
పపరర: శవయఖ బరరక

94-89/729

తసడడ:డ కకసడయఖ బరరక
ఇసటట ననస:21-17-854/1
వయససస:53
లస: పప
94-86/213

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:21-17-912
వయససస:42
లస: ససస స

10392 JBV3707411
పపరర: జజన బ షపక

94-86/216

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:21-17-912
వయససస:28
లస: పప

10395 NDX2267664
పపరర: శవ శసకర రరడడడ కరశరరడడడ

94-86/214

94-87/675

భరస : తడననధ వసస
ఇసటట ననస:21-17-913
వయససస:24
లస: ససస స

10398 NDX2358448
పపరర: సరయ కకషర వనణణ వసస

94-86/217

94-87/678

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప�
ఇసటట ననస:21-17-913
వయససస:35
లస: పప

10401 JBV3262748
పపరర: కకరణ బభబణ వసస

94-87/676

10396 AP151010225199
పపరర: వనసకటటశవరరరవప మమడడకకసడసరర

94-87/674

10399 AP151010225428
పపరర: ననగకశవరర వసస

94-87/677

భరస : గగపరలకకకషర
ఇసటట ననస:21-17-913
వయససస:35
లస: ససస స
94-87/679

తసడడ:డ గగపరల కకషర వసస
ఇసటట ననస:21-17-913
వయససస:35
లస: పప

10403 AP151010225429
పపరర: గగపరలకకకషర వసస

94-86/215

తసడడ:డ కరరసపపడడ మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:21-17-912
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకరణ బభబణ వసస
ఇసటట ననస:21-17-913
వయససస:32
లస: ససస స

10400 NDX0596114
పపరర: అరవసద సరయ� మపపరర�

10393 NDX2267516
పపరర: ససతరరవమక కరశరరడడ
భరస : వనసకట రరడడడ కరశ రరడడ
ఇసటట ననస:21-17-912
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరశ రరడడ
ఇసటట ననస:21-17-912
వయససస:45
లస: పప

10397 NDX1915505
పపరర: లకకకటటరరపఠమక వసస

94-86/212

భరస : శవ శసకర రరడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-912
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఉసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-17-912
వయససస:46
లస: ససస స

10394 NDX1130244
పపరర: రరజమమళ షపక

10390 NDX2267441
పపరర: జజఖత కరశరరడడ

10402 JBV3262755
పపరర: తడననధ వసస

94-87/680

తసడడ:డ గగపరలకకకషర వసస
ఇసటట ననస:21-17-913
వయససస:35
లస: పప

94-87/681

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:21-17-913
వయససస:52
లస: పప

10404 NDX0317297
పపరర: దసరగ తమడపలర
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94-87/682

భరస : మయరరస తసడడపలర
ఇసటట ననస:21-17-914
వయససస:42
లస: ససస స
10407 NDX2058981
పపరర: వల చటటట

94-87/685

తసడడ:డ ససబభబ రరవప పటటటల
ఇసటట ననస:21-17-914/1
వయససస:53
లస: పప

10408 NDX2058973
పపరర: కరశయఖ చటటట

94-86/219

10411 NDX1773713
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-87/686

10414 JBV2390342
పపరర: పదనకవత చటటటమణరర
భరస : శకనవరసరరవప చతష
స మణరర
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:38
లస: ససస స

94-87/684

10409 NDX2000305
పపరర: ససససకత గరరకపరటట

94-86/218

తసడడ:డ శకనవరసస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:21-17-914/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-86/220

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:21-17-914/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-86/222

10406 AP151010225425
పపరర: పప లలరమక కలవకరర

భరస : వనమయఖ కలవకరర
ఇసటట ననస:21-17-914
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ చటటట
ఇసటట ననస:21-17-914
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరయ బభబణ పటటటల
ఇసటట ననస:21-17-914/1
వయససస:47
లస: ససస స
10413 NDX2000008
పపరర: సరయ బభబణ పటటటల

94-87/683

భరస : నయయ బబ సస షపక
ఇసటట ననస:21-17-914
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ చటటట
ఇసటట ననస:21-17-914
వయససస:34
లస: పప
10410 NDX2000065
పపరర: ససత మహ లకడక పటటటల

10405 AP151010225427
పపరర: జలయహభ షపక

10412 NDX2000156
పపరర: యణవ ససనల పటటటల

94-86/221

తసడడ:డ సరయ బభబణ పటటటల
ఇసటట ననస:21-17-914/1
వయససస:24
లస: పప
94-86/223

10415 NDX2212090
పపరర: శకనవరసరరవప చటటటమణరర

94-86/224

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప చటటటమణరర
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:44
లస: పప
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10416 NDX1366707
పపరర: వజయ సరయ వలర శరరష
TURAGA
తసడడ:డ ననగభమషణస తషరగ
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:27
లస: ససస స

94-87/687

10419 NDX1436071
పపరర: వనసకట మణణ నరసససహ గణణష
వసశ కలమయర తషరగ
తసడడ:డ నరసససహరరవప తషరగ
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:25
లస: పప

94-87/690

10422 NDX1436055
పపరర: నరసససహరరవప తషరగ

94-87/693

94-87/695

94-87/698

94-87/701

94-87/704

తసడడ:డ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:72
లస: పప

94-87/696

10429 AP151010225097
పపరర: మయరతమక బసడడ

10432 NDX1012384
పపరర: ఆదదననరరయణ గగరరక

10435 NDX0204925
పపరర: బభగఖలకడక సస హ

94-87/707

10438 NDX2002269
పపరర: ఫరరద షపక

94-87/699

10441 NDX0364612
పపరర: బభజ� షపక�

94-87/702

10444 NDX3007762
పపరర: లకడక ఆతషకలరర
భరస : కకషర మమరరస ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:21-17-919
వయససస:58
లస: ససస స

94-87/694

10427 NDX0257097
పపరర: మయధవలత గగరరక

94-87/697

10430 NDX1012277
పపరర: కకరణ రరజ పరటటబసడర

94-87/700

10433 NDX1443951
పపరర: కలమయరర బబ సకలరర

94-87/703

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ సకలరర
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:24
లస: ససస స
94-87/705

10436 NDX0316257
పపరర: సపవదనబ� షపక�

94-87/706

భరస : బభజ�
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/708

10439 NDX1509126
పపరర: అబణదల మణతర ఫ షపక

94-87/709

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:25
లస: పప
94-87/711

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ�
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:48
లస: పప
94-87/713

10424 NDX1071059
పపరర: భభరత పరటటబసడర

తసడడ:డ భభససర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:24
లస: పప
94-87/710

94-87/692

భరస : ఆదదననరరయణ గగరరక
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఏసస దనసస సస హ
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ గగలర పలర
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:42
లస: పప
10443 AP151010225151
పపరర: జజన షపక

10426 AP151010225096
పపరర: ఉషరరరణణ బసడడ

10421 NDX1331412
పపరర: ననగభమషణస తషరగ

భరస : కకషరరరజ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప గగరరక
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజజయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:50
లస: ససస స
10440 NDX0186924
పపరర: శకనవరసరరవప గగలర పలర

94-86/225

భరస : జజననతనన బసడడ
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:30
లస: ససస స
10437 NDX0803213
పపరర: నరకల లసగరల

10423 NDX2381630
పపరర: సవపన గగరరక

94-87/689

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజననతనన బసడడ
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరబనరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:41
లస: పప
10434 NDX0803437
పపరర: లకడక లసగరల

94-87/691

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గగరరక
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప ఈదల
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:45
లస: ససస స
10431 AP151010225010
పపరర: రమమష బభబణ బసడడ

10420 AP151010213237
పపరర: శకనవరసరరవప చటట మమరర

10418 NDX1436097
పపరర: వజయ లకడక తషరగ

భరస : నరసససహరరవప తషరగ
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప చటట మమరర
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజననథన బసడడ
ఇసటట ననస:21-17-916
వయససస:37
లస: ససస స
10428 AP151010225167
పపరర: సరమయమ జఖస ఈదల

94-87/688

భరస : ననగభమషణస తషరగ
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస తషరగ
ఇసటట ననస:21-17-915
వయససస:82
లస: పప
10425 JBV3261138
పపరర: జజతనతరరణణ బపడడ

10417 NDX1331420
పపరర: ససరఖ సతఖ లకడక తషరగ

10442 NDX0928648
పపరర: జజజయఖ లసగరల

94-87/712

తసడడ:డ ననగయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:21-17-917
వయససస:61
లస: పప
94-86/1033

10445 NDX1750950
పపరర: వనసకట రమణ కలమయరర తతట

94-87/714

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:21-17-919
వయససస:52
లస: ససస స
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94-87/715

తసడడ:డ శశషయఖ తతట
ఇసటట ననస:21-17-919
వయససస:56
లస: పప

10447 NDX2983112
పపరర: హరరక వసగ

94-87/1414

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-919
వయససస:20
లస: ససస స

10449 NDX2621738
పపరర: ఆతషకలరర శకనవరస రరవప

94-89/730

తసడడ:డ ఆతషకలరర కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:21-17-919
వయససస:41
లస: పప

10450 NDX0317438
పపరర: తడవనణణ మమడడకకసడసరర

94-87/718

భరస : వనసకటటశవరరరవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:21-17-922
వయససస:60
లస: ససస స
10455 NDX2429058
పపరర: శసభణ పడసరద రరవప చససడసరర

94-86/234

10453 AP151010225068
పపరర: చరసజవ మమడడకకసడసరర

94-87/716

94-86/1034

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:57
లస: పప
10461 NDX2984664
పపరర: చదననమక పలర క

94-87/719

భరస : బససవ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:60
లస: ససస స
10464 NDX3003431
పపరర: అమరకసదర రరడడడ యరరల
తసడడ:డ మలర రరడడడ యరరల
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:42
లస: పప
10467 NDX3003563
పపరర: లకడక భవన పపనసకలదసరర
భరస : రరమ కకషర పపనసకలదసరర
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:31
లస: ససస స
10470 NDX1165646
పపరర: లకకక వలయసరరపప

10457 NDX2869139
పపరర: రసగ రరడడడ బబ డడ పరటట

94-53/788

భరస : కకటటశవర రరవప వలయసరరపప
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:47
లస: ససస స
10473 NDX0356410
పపరర: కకషర చదవతనఖ చటటటజలలర

10459 NDX2860039
పపరర: రసగ రరడడడ బబ డడ పరటట

10462 NDX2869030
పపరర: అరరణ నసతలపత

10465 NDX2984441
పపరర: ధన లకడక యరరల

10468 NDX2593978
పపరర: పడమల దచవ వననన

10471 NDX0320267
పపరర: లల కలమయరర ధననకలల

94-86/1035

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రవ పడసరద చతష
స జలలర
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:34
లస: పప

10474 NDX1164011
పపరర: కకటటశవర రరవప వలయసరరపప
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వలయసరరపప
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:48
లస: పప

10460 NDX2868958
పపరర: పపరర చసదడ రరవప నసతలపత

94-87/1416

తసడడ:డ అరరణ నసతలపత
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:61
లస: పప
94-87/1418

10463 NDX2869014
పపరర: భవరణణ బబ దసదపత

94-87/1419

భరస : రసగర రరడడడ బబ దసదపత
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:54
లస: ససస స
94-87/1421

10466 NDX3003530
పపరర: రరమకకషర పపనసకలదసరర

94-87/1422

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపనసకలదసరర
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:36
లస: పప
94-89/731

10469 NDX2594000
పపరర: శకనవరస రరడడడ వననన

94-97/709

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:48
లస: పప
94-87/721

భరస : పపరర చసదడ రరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:65
లస: ససస స
94-87/723

94-84/962

తసడడ:డ కరశ రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:42
లస: ససస స
94-87/720

94-86/233

10456 NDX2860013
పపరర: భవన బబ డడ పరటట

భరస : అమరకసదర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:41
లస: ససస స
94-87/1423

10454 NDX2429066
పపరర: ససధఖ చససడసరర

భరస : శసభణ పడసరద రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:21-17-922, CHENNAREDDY EN
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పపరర చసదడ రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:57
లస: ససస స
94-87/1420

94-87/717

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:21-17-922
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నగరరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:53
లస: పప
94-87/1417

10451 AP151010225205
పపరర: రమయకలమయరర మమడడకకసడసరర
భరస : వనసకటటశవరరరవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:21-17-922
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట లసగస చససడసరర
భరస : రసగ రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:21-17-922, CHENNAREDDY EN ఇసటట ననస:21-17-923
వయససస:61
లస: పప
వయససస:53
లస: ససస స
10458 NDX3177516
పపరర: మహహసదడ కలమయర అమణకల

94-87/1415

తసడడ:డ వనసకటపప రరడడడ యయటటగదనద
ఇసటట ననస:21-17-919
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:21-17-922
వయససస:31
లస: ససస స

10452 AP151010225204
పపరర: వరలకడక మమడడకకసడసరర

10448 NDX3212610
పపరర: రకవత లకడక యయటటగడన

10472 NDX0354522
పపరర: రరధకలమయరర చదలవరడ

94-87/722

భరస : రరమచసదడ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:78
లస: ససస స
94-87/724

10475 NDX1164003
పపరర: శకనవరస పపరరశశటట

94-87/725

తసడడ:డ రరమదనసస పపరరశశటట
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:48
లస: పప
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10476 NDX0356535
పపరర: రరమ చసదడ రరవప చదలవరడ

94-87/726

తసడడ:డ ననగభమషణస చదలవరడ
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:84
లస: పప
10479 NDX3234606
పపరర: వజయశక అననస

94-86/1194

94-87/729

94-87/732

10483 NDX1284595
పపరర: రరమకకటట రరడడడ పమక

10486 NDX0886226
పపరర: ధనలకడక మమటట ల

94-87/735

94-87/738

94-89/732

10481 NDX1284579
పపరర: రరమయఖ కకషర పమక

94-87/728

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పసమక
ఇసటట ననస:21-17-928
వయససస:27
లస: ససస స
94-87/730

10484 NDX1284587
పపరర: వనసకట రరడడడ పమక

94-87/731

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ పమక
ఇసటట ననస:21-17-928
వయససస:54
లస: పప
94-87/733

తసడడ:డ వనపకటటశవరరర మమటట ల.
ఇసటట ననస:21-17-929
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనపకటటశవరరర మమటట ల
ఇసటట ననస:21-17-929
వయససస:67
లస: ససస స
10491 NDX2002830
పపరర: ససజజత చదరరకలరర

94-87/727

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పమక
ఇసటట ననస:21-17-928
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మషయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:21-17-928
వయససస:61
లస: పప
10488 NDX0320226
పపరర: తషలశమక మమటట ల

10480 NDX1284249
పపరర: తచజససవ గగలర పపడడ

10478 NDX2587038
పపరర: అనల దచవ కకటగరరర

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జసపరల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:21-17-928
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జసపరల బణరరక
ఇసటట ననస:21-17-928
వయససస:56
లస: ససస స
10485 NDX1769894
పపరర: జజనస పరలయ గగలర పపడడ

94-87/1309

భరస : అనల దచవ కకటగరరర
ఇసటట ననస:21-17-926
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప అననస
ఇసటట ననస:21-17-927
వయససస:53
లస: ససస స
10482 NDX0713453
పపరర: నరకల రరణణ బణరరక

10477 NDX2586816
పపరర: శవ దసరగ పడవణ నగరస

10487 JBV3264579
పపరర: రరజఖలకడక పపలర స

94-87/734

భరస : వనసకటటశవరరర పపలర స
ఇసటట ననస:21-17-929
వయససస:51
లస: ససస స

10489 NDX2169564
పపరర: మణసస బన ససలయసనన
మహమకద
తసడడ:డ శఫసకలలర బబవగ మహమకద
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:23
లస: ససస స

94-87/736

10492 NDX2002137
పపరర: రతననసబ తతమయటట

94-87/739

10490 NDX2150928
పపరర: జజహనవ దచవ మయజకటట

94-87/737

భరస : సతష కలమయర మయజకటట
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:27
లస: ససస స
10493 NDX2108521
పపరర: రరజమణణ కకలకలలరర

94-87/740

భరస : ననగ ఉమ మహహశవర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతమయటట
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జజన రవ కలమయర నసదద
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:47
లస: ససస స

10494 JBV3262110
పపరర: కకషరకలమయరర నసదదపరటట

94-87/742
10495 NDX2003440
పపరర: ననగ ఉమ మహహశవర రరవప
చదరరకలరర
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:41
లస: పప

10496 NDX2108539
పపరర: జజన రవ కలమయర నసదద
తసడడ:డ జజజ న శశరర నసదద
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:51
లస: పప

10498 NDX1012616
పపరర: పసచచరరడడడ కసజల

10499 NDX3006046
పపరర: నవన రరడడడ లలదసగమ

94-87/741

భరస : సరసబశవరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:47
లస: ససస స
10497 JBV3262128
పపరర: రరధసరసబశవరవప నసదదపరటట

94-87/744

తసడడ:డ పరనకరలరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:21-17-930
వయససస:51
లస: పప
10500 NDX2296598
పపరర: నబబ షపక

తసడడ:డ ననగరరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:21-17 930
వయససస:50
లస: పప
94-87/777

భరస : సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1051
వయససస:61
లస: ససస స
10503 NDX1444769
పపరర: మమలయల షపక
తసడడ:డ కరరస శరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-19-1052
వయససస:61
లస: పప

94-87/1057

10501 NDX2275725
పపరర: బభజ షపక

10504 NDX2479319
పపరర: నజయయ షపక
భరస : సదదక షపక
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:21
లస: ససస స

94-61/1110

తసడడ:డ ఓబణల కకసడ రరడడ లలదసగమ
ఇసటట ననస:21-17-1077
వయససస:21
లస: పప
94-87/778

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1051
వయససస:25
లస: పప
94-87/780

94-87/743

10502 NDX1444702
పపరర: రరహమతషననసర షపక

94-87/779

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1052
వయససస:61
లస: ససస స
94-58/589

10505 NDX1284314
పపరర: భభజద బ షపక

94-87/781

భరస : అధమ షఫస
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:32
లస: ససస స
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94-87/782

భరస : ససనల కలమయర�
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:32
లస: ససస స
10509 AP151010225073
పపరర: పపదద ససబభనబ షపక

94-87/785

94-87/788

94-87/791

94-87/1427

94-87/795

94-87/798

94-87/801

భరస : ననగకశవర రరవప కసబభల
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:66
లస: ససస స

10519 NDX2868883
పపరర: హసనబ షపక

10522 NDX2276012
పపరర: అసజయఖ గణమకడడదల

10525 NDX0316620
పపరర: శరరద దసడడకక

10528 NDX0316646
పపరర: ననగససజజత వనలరసకక

94-87/804

10531 AP151010225082
పపరర: పరరవత తరరరకకసడ

94-87/1428

10534 NDX1769043
పపరర: ననగకశవర రరవప చటటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చటటట
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:27
లస: పప

10514 NDX0686188
పపరర: ఆదసషఫస� షపక�

94-87/790

10517 JBV3265220
పపరర: ఖయససస సరహహబ షపక�

94-87/793

10520 NDX0785477
పపరర: అబణదల సలయస షపక�

94-87/794

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:21-19-1054
వయససస:36
లస: పప
94-87/796

10523 NDX2275766
పపరర: మసరసన బ షపక

94-87/797

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1056
వయససస:52
లస: ససస స
94-87/799

10526 NDX1071547
పపరర: వజయ కకషరపరపప

94-87/800

భరస : ననగకశవరరరవప కకషరపరపప
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:37
లస: ససస స
94-87/802

10529 AP151010225266
పపరర: సరవతడ దసడడకక

94-87/803

భరస : వనసకటసరవమ దసడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:42
లస: ససస స
94-87/805

భరస : వనసకటటశవరరర తరరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:57
లస: ససస స
94-87/807

94-87/787

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకషరరమయచరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభపనయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:55
లస: ససస స
10533 NDX1740902
పపరర: రకణణకమక కసబభల

94-87/792

తసడడ:డ తరరపత రరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకసడలల గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:37
లస: ససస స
10530 NDX1444785
పపరర: రరఘమక చనదరశపలర

10516 AP151010225067
పపరర: మణహబమబభసహహబ షపక

10511 NDX0922955
పపరర: షపక రహహస

తసడడ:డ మయబణ�
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర గణమకడడదల
ఇసటట ననస:21-19-1055
వయససస:77
లస: పప

భరస : అనల
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:25
లస: ససస స
10527 NDX1071349
పపరర: అసజమక గజరలకకసడ

94-87/789

భరస : మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:21-19-1053/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన�
ఇసటట ననస:21-19-1054
వయససస:61
లస: పప
10524 NDX1444009
పపరర: తషలసస చదతరరససపలర

10513 NDX0376186
పపరర: ననగమర మరరవల షపక

94-87/784

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకరరసహహబ
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:20
లస: ససస స
10521 NDX0321109
పపరర: మసరసన వల� షపక�

94-87/786

తసడడ:డ ఖయససస
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:38
లస: పప
10518 NDX2869071
పపరర: నజయయ షపక

10510 NDX2296606
పపరర: సరదదక షపక

10508 NDX0316596
పపరర: చన ససభభన బ� షపక�

భరస : ఖయససస�
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:32
లస: పప
10515 NDX0190181
పపరర: ససనల కలమయర గగననల

94-87/783

భరస : కరర శకరసగస
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:21-19-1053
వయససస:54
లస: ససస స
10512 NDX0183871
పపరర: బభజ� షపక�

10507 NDX2023471
పపరర: మయధసరర శకరసగస

10532 NDX0316844
పపరర: లతఫపననసర షపక

94-87/806

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:62
లస: ససస స
94-87/808

10535 NDX1444074
పపరర: అనల చదతషరరసస పలర

94-87/809

తసడడ:డ బభపనయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:31
లస: పప
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10536 NDX0320739
పపరర: మహమకద జఫరర షపక

94-87/810

తలర : లతఫపననసర షపక
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:37
లస: పప
10539 AP151010225262
పపరర: వనసకటటశవరరర చటటట

94-87/813

94-87/816

94-87/819

94-87/1431

94-87/820

94-87/823

94-87/826

తసడడ:డ శకరరమకకషర దనసరర
ఇసటట ననస:21-19-1060
వయససస:28
లస: పప

10543 NDX0320754
పపరర: కకషరరమయచనరర వనలరసకక

తసడడ:డ రరమయఖ కకషర రపపరరపప
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:41
లస: పప
94-87/817

10546 NDX2944437
పపరర: శకనవరస రరవప బబ సకలరర

10549 NDX2944494
పపరర: పరరవత కటర మణడడ

10552 NDX0316745
పపరర: వనసకట ససజజత పప లల

10555 NDX1822759
పపరర: రరజజ కలమయర కకలల
ర రర

10558 NDX0320770
పపరర: వనసకట రమన పప లల

94-87/829

94-87/1429

10547 NDX2939296
పపరర: లకడక బబ సకలరర

94-87/1430

94-87/1432

10550 NDX2819894
పపరర: కలమయరర నమకనగగటట

94-87/1433

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:22
లస: ససస స
94-87/821

10553 NDX0205351
పపరర: చసదడ లలమక యయమనరపప

తలర : ఆదదలకడక
ఇసటట ననస:21-19-1060
వయససస:31
లస: పప

94-87/822

భరస : రరమయఖ యమనరపప
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:61
లస: ససస స
94-87/824

10556 JBV1430537
పపరర: శవ కలమయర రరడడ పరలవలర

94-87/825

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పలర వలర
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:37
లస: పప
94-87/827

10559 NDX2528586
పపరర: లయల భ షపక

94-87/828

భరస : కరరమణలర షపక
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:24
లస: ససస స

94-87/830 10562 NDX1088368
10561 NDX1741413
పపరర: ఐశవరరఖ రరణణ ససయణకస దనసరర
పపరర: వనసకట లకడక రతనస దనసరర

10564 NDX0321000
పపరర: శకకరసత ఛధరపళళ

94-87/818

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ కకషర దనసరర
ఇసటట ననస:21-19-1060
వయససస:24
లస: ససస స
94-87/832

10544 AP151010225119
పపరర: వనసకటటశవరరర తరరరకకసడ
తసడడ:డ ననరరయణ తరరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ పరలల
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకకరసత చనతరరససపలర
ఇసటట ననస:21-19-1060
వయససస:24
లస: ససస స
10563 NDX1012079
పపరర: అరరరన వరససదచవమమరరస దనసరర

94-87/815

తసడడ:డ లకడకననరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ మయచవరపప
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:44
లస: పప
10560 NDX2059021
పపరర: శకలకడక చనతరరససపలర

10541 NDX1012087
పపరర: ననగకశవర రరవప కకషర రపపరరపప

భరస : వనసకట రమన పరలల
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : భదనడరరడడడ ఆటర
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:76
లస: ససస స
10557 NDX2275923
పపరర: ససరకష మయచవరపప

94-87/814

భరస : మణరళ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకననరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1059
వయససస:25
లస: ససస స
10554 JBV3265238
పపరర: పరరవతమక ఆటర

10540 JBV3264835
పపరర: శకనస తరరరకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:30
లస: పప
10551 NDX1822734
పపరర: పడశరసత కకలల
ర రర

94-87/812

తసడడ:డ ఈశవరచనరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ తచరరపతయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:61
లస: పప
10548 NDX2944460
పపరర: మణరళ కటర మణడడ

10538 NDX0180604
పపరర: చన భభగఖరరమయరరవప
యయమవరపప
తసడడ:డ రరమయఖ యయమవరపప
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర తరరరకకసడ
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చటటట
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:46
లస: పప
10545 NDX1443977
పపరర: బభపనయఖ చదతరరససపలర

94-87/811

తసడడ:డ వనసకట సరవమ దసడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ చటటట
ఇసటట ననస:21-19-1058
వయససస:40
లస: పప
10542 NDX2002095
పపరర: సరసబశవ రరవప చటటట

10537 NDX0320697
పపరర: తరరపత రరవప దసడడకక

94-87/831

భరస : శకరరమ కకషర దనసరర
ఇసటట ననస:21-19-1060
వయససస:54
లస: ససస స
94-87/833

10565 NDX1012160
పపరర: శకరరమ కకషర దనసరర

94-87/834

తసడడ:డ వరససదచవ మమరరస దనసరర
ఇసటట ననస:21-19-1060
వయససస:57
లస: పప

Page 126 of 391

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45

10566 NDX1012095
పపరర: వరససదచవమమరరస దనసరర

94-87/835

తసడడ:డ కకషరమమరరస దనసరర
ఇసటట ననస:21-19-1060
వయససస:82
లస: పప
10569 NDX2275790
పపరర: వనణణ దసడడకక

94-87/838

94-87/841

94-87/844

94-87/847

94-87/850

94-87/853

94-61/682

భరస : అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:21-48/1
వయససస:25
లస: ససస స

10579 AP151010225232
పపరర: పదనకవత దసడడకక

10582 NDX0011593
పపరర: సరసబశవరరవప రరజవరపప�

10585 NDX2275865
పపరర: హహసపసన వల షపక

10588 NDX0793810
పపరర: ఫరతమణననసర షపక

94-91/640

10591 NDX0720490
పపరర: అబణదల రహహస షపక

94-87/848

10594 NDX2554004
పపరర: జన బబగమ షపక
భరస : అబణదల రజరక షపక
ఇసటట ననస:21-48/1
వయససస:20
లస: ససస స

10574 NDX0320812
పపరర: లకకకననరరయణ కకలల
ర రర

94-87/843

10577 NDX0004275
పపరర: మహహశవరర దసడడకక

94-87/846

10580 AP151010225084
పపరర: ఆదదలకడక ఛధరపళళ

94-87/849

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:48
లస: ససస స
94-87/851

10583 AP151010225213
పపరర: వనసకటటశవరరర దసడడకక

94-87/852

తసడడ:డ పపటట యఖ
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:25
లస: పప
94-87/854

10586 NDX2275907
పపరర: జజన షపక

94-87/855

తసడడ:డ ససదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:21-19-1066
వయససస:61
లస: పప
94-91/633

10589 NDX0720342
పపరర: అమరరననసర షపక

94-91/635

భరస : అబణదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:21-48/1
వయససస:56
లస: ససస స
94-91/641

తసడడ:డ అబణదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:21-48/1
వయససస:37
లస: పప
94-91/1066

94-87/840

భరస : సరసబయఖ దసడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబణదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:21-48/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:21-48/1
వయససస:34
లస: పప
10593 NDX2562098
పపరర: ఫరరదన షపక

94-87/845

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:21-19-1066
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటసవరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:21-24-135
వయససస:51
లస: ససస స
10590 NDX0712679
పపరర: అబణదల రజజక షపక

10576 NDX2002467
పపరర: దసరగ భవరన రరజ వరపప

10571 AP151010225274
పపరర: సరసబశవరరవప దసడడకక

తసడడ:డ రతస యఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:35
లస: పప

భరస : హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-19-1066
వయససస:39
లస: ససస స
10587 NDX2391449
పపరర: తరరపఠమక యయనసగసటట

94-87/842

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర దదడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:25
లస: పప
10584 NDX2275873
పపరర: బభజ బ షపక

10573 NDX2275899
పపరర: సరసబయఖ దసడడకక

94-87/837

తసడడ:డ పపటట యఖ
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరజ వరపప
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చదటట ట
ఇసటట ననస:21-19-1062
వయససస:41
లస: ససస స
10581 NDX2002921
పపరర: రవ కలమయర దదడడకక

94-87/839

తసడడ:డ పపటట యఖ దసడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:80
లస: పప
10578 NDX0004184
పపరర: సరళ చదటట ట

10570 NDX2275634
పపరర: అశశక దసడడకక

10568 NDX1824292
పపరర: ససశల కటటట

భరస : రరమ రరడడ కటటట
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దసడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపటట యఖ
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:43
లస: పప
10575 AP151010225250
పపరర: పపటట యఖ దసడడకక

94-87/836

భరస : లకకకననరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దసడడకక
ఇసటట ననస:21-19-1061
వయససస:21
లస: పప
10572 AP151010225214
పపరర: కకటటశవరరరవప దసడడకక

10567 NDX0316778
పపరర: కకటటశవరమక కకలల
ర రర

10592 NDX0720771
పపరర: అబణదల సతనసర షపక

94-91/643

తసడడ:డ అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:21-48/1
వయససస:59
లస: పప
94-91/1067

10595 NDX3153780
పపరర: అసకమక రరవప వనలలపరర

94-91/1264

తసడడ:డ కకషర వనలలపరర
ఇసటట ననస:21-50/1
వయససస:51
లస: పప

Page 127 of 391

10596 NDX3152261
పపరర: కకప వనలలపరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-93/1529

తసడడ:డ అసకమక రరవప వనలలపరర
ఇసటట ననస:21-50/1
వయససస:24
లస: ససస స
10599 NDX0198671
పపరర: సపవదనబ షపక

94-91/966

94-93/1519

94-88/354

94-88/357

94-88/360

94-88/361

94-88/364

భరస : పపలర మక ససతలపపరపప
ఇసటట ననస:21-69
వయససస:63
లస: ససస స

10609 NDX1165612
పపరర: లకకమక సప మణ

10612 NDX2786879
పపరర: శకనవరస రరవప పప టట
ర రర

10615 NDX0365049
పపరర: ననగమణణ జకరస

10618 NDX2124782
పపరర: ఉమయమహహశవరర చదరరకలరర

94-84/877

10621 AP151010213388
పపరర: వనసకయఖ చదరరకలరర

94-88/358

10624 NDX0327668
పపరర: షరరఫ షపక
తసడడ:డ ననగణల మరర షపక
ఇసటట ననస:21-69
వయససస:33
లస: పప

10604 NDX2659712
పపరర: ససగణణ ఇ

94-56/582

10607 NDX1180520
పపరర: ఫరతమ షపక

94-88/356

10610 NDX1795410
పపరర: ననగమర భభషర షపక

94-88/359

తసడడ:డ కరరస బభషర షపక
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:27
లస: పప
94-88/1244

10613 NDX2786861
పపరర: వనసకట లకడక పప టట
ర రర

94-88/1245

భరస : శకనవరస రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:48
లస: ససస స
94-88/362

10616 NDX0327502
పపరర: రరసబభబణ జకరస

94-88/363

తసడడ:డ ఆదదశశషష జకరస
ఇసటట ననస:21-68
వయససస:37
లస: పప
94-84/875

10619 NDX0930370
పపరర: చదరరకలరర శవకలమయరర

94-84/876

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:21-69
వయససస:50
లస: ససస స
94-84/878

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:21-69
వయససస:54
లస: పప
94-88/365

94-91/1069

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:21-69
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:21-69
వయససస:67
లస: ససస స
10623 NDX0803460
పపరర: పపలర మక ససతలపపరపప

94-88/355

భరస : రరసబభబణ జకరస
ఇసటట ననస:21-68
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనపకటనరసయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:21-68
వయససస:50
లస: పప
10620 AP151010216398
పపరర: ససభభగఖమక చదరరకలరర

10606 NDX1180512
పపరర: ననగమర బ షపక

10601 NDX2619815
పపరర: హసపవసన వల షపక

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:21-66
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:54
లస: పప

భరస : ధనలకడక యరకసశశటట
ఇసటట ననస:21-68
వయససస:33
లస: ససస స
10617 JBV3264751
పపరర: వనపకటససబభబయమక యరకపశశటట

94-56/581

భరస : సప వడన రకడకడ సప మణ
ఇసటట ననస:21/67
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవలయల షపక
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:33
లస: పప
10614 JBV3264744
పపరర: ధనలకడక యరకపశశటట

10603 NDX2623312
పపరర: ననగకశవర రరవప ఇ

94-84/1098

తసడడ:డ శశకదన వల షపక
ఇసటట ననస:21-64
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరలలషవల షపక
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కరలషరవల షపక
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:65
లస: ససస స
10611 NDX1180132
పపరర: సపవదనవల షపక

94-91/1068

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:21-66
వయససస:71
లస: పప

భరస : సపవదనవల షపక
ఇసటట ననస:21-67
వయససస:30
లస: ససస స
10608 NDX0321083
పపరర: మతబ షపక

10600 NDX2608024
పపరర: ఖససస వల షపక

10598 NDX3080876
పపరర: అననపపరర కకమకననన

భరస : వనసకటటశవర రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:21-64
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శశకదన వల షపక
ఇసటట ననస:21-64
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సపవదన వల
ఇసటట ననస:21/64
వయససస:21
లస: పప
10605 NDX1180504
పపరర: రహహమమన షపక

94-1/1216

తసడడ:డ సపవదన వల షపక
ఇసటట ననస:21/64
వయససస:22
లస: పప

భరస : సపవదనవల షపక
ఇసటట ననస:21-64
వయససస:34
లస: ససస స
10602 NDX2849602
పపరర: ఖయససస వల షపక

10597 NDX2525202
పపరర: ఖససస వల షపక

10622 AP151010213416
పపరర: ససబభబరరవప చదరరకలరర

94-84/879

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-69
వయససస:82
లస: పప
94-88/366

10625 NDX1125376
పపరర: యయమన హహమబసదస ససదద స

94-88/367

భరస : కమలయకరరరవప
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:30
లస: ససస స
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10626 NDX1165802
పపరర: వహహదసన అవవగణసట

94-88/368

భరస : మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:34
లస: ససస స
10629 NDX1137363
పపరర: వనయ కలమయర ససదద స

94-88/371

94-88/374

94-88/377

94-88/380

94-88/383

94-88/386

94-88/389

తసడడ:డ వనసకటసరవమ ఆళళ
ఇసటట ననస:21-74/1
వయససస:51
లస: పప

10639 NDX0321059
పపరర: వనసకరయమక జకరస

10642 NDX0321034
పపరర: శవమక� గగననపలర �

10645 NDX2131308
పపరర: మమలయబ షపక

10648 NDX2131282
పపరర: మమలయబ షపక

94-88/392

10651 NDX1274877
పపరర: రతనకలమయరర ఆళళ

94-88/381

10654 NDX1556796
పపరర: ససజజత పగడనల
భరస : నరకసదడ కలమయర pagadala
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:29
లస: ససస స

10634 JBV3263720
పపరర: కకటటశవరరరవప గణడడకపదసల

94-88/376

10637 NDX0790428
పపరర: వనసకటటశవరమక గణతనస

94-88/379

10640 NDX0364570
పపరర: ఆదదశశషష� జకరస�

94-88/382

తసడడ:డ ససబబయఖ జకరస
ఇసటట ననస:21-73
వయససస:66
లస: పప
94-88/384

10643 NDX1189406
పపరర: నరసమక గగననపలర

94-88/385

భరస : ససతనరరమయఖ గగననపలర
ఇసటట ననస:21-73/1
వయససస:80
లస: ససస స
94-88/387

10646 NDX1662650
పపరర: షహహర భభనస షపక

94-88/388

భరస : శకనస బభషర షపక
ఇసటట ననస:21-74
వయససస:34
లస: ససస స
94-88/390

10649 NDX0371096
పపరర: ససబభబరరవప గసడడకకట

94-88/391

తసడడ:డ వనపకటయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-74
వయససస:50
లస: పప
94-88/393

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:21-74/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-88/395

94-88/373

భరస : వనసకటరరవప గణతనస
ఇసటట ననస:21-72/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : షపక కససస సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:21-74
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:21-74/1
వయససస:30
లస: ససస స
10653 NDX1274869
పపరర: సరసబశవరరవప ఆళళ

94-88/378

భరస : ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:21-74
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-74
వయససస:45
లస: ససస స
10650 NDX1274893
పపరర: శరరష ఆళళ

10636 JBV3263225
పపరర: వనపకటటశవరరర గణడడకపదసల

10631 NDX0183715
పపరర: రసగ సరవమ పశవపల

తసడడ:డ వనపకటటశవరరర గణడడకసదసల
ఇసటట ననస:21-71
వయససస:42
లస: పప

భరస : హరర బభబణ గగననపలర
ఇసటట ననస:21-73/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబభబణ గగననపలర
ఇసటట ననస:21-73/1
వయససస:35
లస: పప
10647 NDX0370791
పపరర: ఉషరరరణణ గసడడకకట

94-88/375

భరస : ఆదదశశషష జకరస
ఇసటట ననస:21-73
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవశపకరరరజ గగననపలర
ఇసటట ననస:21-73/1
వయససస:33
లస: ససస స
10644 JBV3264082
పపరర: శవశపకరరరజ గగననపలర

10633 JBV3263217
పపరర: రకణణక గణడడకపదసల

94-88/370

తసడడ:డ రరమయసజననయణలల పశవపల
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-71
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప గణతనస
ఇసటట ననస:21-72/1
వయససస:41
లస: పప
10641 NDX0321125
పపరర: కరకసత గగననపలర

94-88/372

భరస : వనసకటటశవరరర గణడడకసదసల
ఇసటట ననస:21-71
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరచనరర
ఇసటట ననస:21-71
వయససస:57
లస: పప
10638 NDX0376558
పపరర: వనసకట రరవప గణతనస

10630 NDX0000869
పపరర: కళళఖణ కలమయర గణసటటపలర

10628 NDX1125392
పపరర: హనసమయయమక ససదద స

భరస : వరరచనరర ససదద స
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:67
లస: పప
10635 NDX1163989
పపరర: కమలకర రరవప ససదద స

94-88/369

భరస : కమలయకర రరవప ససదద స
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలయకరరరవప ససదద స
ఇసటట ననస:21-70
వయససస:30
లస: పప
10632 AP151010225309
పపరర: వనసకటటశవరరరవప జటట

10627 NDX1165703
పపరర: శకలసతల ససదద స

10652 NDX1274885
పపరర: నరకష బభబణ ఆళళ

94-88/394

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:21-74/1
వయససస:34
లస: పప
94-85/285

10655 NDX0269159
పపరర: వనసకటరమణ� కకపడడడ�

94-85/286

భరస : పప లలశవరరరవప� kondru
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:41
లస: ససస స
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94-85/287

భరస : శకనస pagadala
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:46
లస: ససస స
10659 AP151010213675
పపరర: శకనస పగడనల�

94-85/290

94-88/397

94-85/292

94-64/665

94-85/297

94-88/400

94-88/403

భరస : శకనవరస నలర గసటపపల
ఇసటట ననస:21-80
వయససస:35
లస: ససస స

10669 NDX1913103
పపరర: భవరన కనపరరస

10672 NDX3299245
పపరర: కమమసల రరమవత

10675 JBV3262557
పపరర: వజయలకడక ఇపటటరర

10678 JBV3262003
పపరర: శకనవరసరరవప ఇపటటరర

94-88/406

10681 NDX1571265
పపరర: సరవతడ పరమరరస

94-85/295

10684 NDX1814574
పపరర: శకనవరస నళగసతపర
తసడడ:డ వనసకనన నళగసతపర
ఇసటట ననస:21-80
వయససస:41
లస: పప

10664 NDX0364729
పపరర: ససజవ రరవప గసడడకకట

94-88/399

10667 AP151010213950
పపరర: శవశసకరరరవప మసడగరరర

94-85/294

10670 AP151010216662
పపరర: ననగససధ కనపరరస�

94-85/296

భరస : వనసకటటసవరరరవప� kanaparthy
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:44
లస: ససస స
94-85/1452

10673 NDX3299252
పపరర: చన రరమవత

94-85/1453

తసడడ:డ బచఖ రరమవత
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:38
లస: ససస స
94-88/401

10676 JBV3262375
పపరర: ననగలకడక మణతనఖల

94-88/402

భరస : తపసరవల మణతనఖల
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:65
లస: ససస స
94-88/404

10679 NDX1509134
పపరర: వనసకటటసవరరర ఆమళపపడడ

94-88/405

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరవప ఆమళపపడడ
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:64
లస: పప
94-85/298

భరస : బడహకస pamarthy
ఇసటట ననస:21-80
వయససస:31
లస: ససస స
94-88/407

94-88/396

తసడడ:డ పపదససబబయఖ mandagiri
ఇసటట ననస:21-76
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససనగయఖ ఇపటటరర
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఆమళపపడడ
ఇసటట ననస:21/79
వయససస:64
లస: పప
10683 NDX1814632
పపరర: లకడక నలర గసటపపల

94-85/293

భరస : శకనవరసరరవప ఇపటటరర
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గణరరసరవమ తషళళళరర
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:71
లస: ససస స
10680 NDX1841312
పపరర: వనసకటటశవరరర ఆమళపపడడ

10666 AP151010213949
పపరర: హరరకకరణణసమయర మసడగరరర

10661 NDX0320994
పపరర: బభల లకడక గసడడకకట

తసడడ:డ వనసకయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:59
లస: పప

భరస : చన రరమవత
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:31
లస: ససస స
10677 NDX1071364
పపరర: శవమక తషళళళరర

94-88/398

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:21-79
వయససస:55
లస: పప
10674 NDX1125434
పపరర: వనసకట సవరరజఖ లకకక

10663 NDX0371195
పపరర: శకనవరసరరవప� గసడడకకట�

94-85/289

తసడడ:డ ససజవరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకరరరవప mandagiri
ఇసటట ననస:21-76
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:21-78
వయససస:27
లస: ససస స
10671 NDX1996281
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కనపరరస

94-85/291

తసడడ:డ ససజవరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:30
లస: పప

భరస : హరర కకరణ కలమయర mandagiri
ఇసటట ననస:21-76
వయససస:36
లస: ససస స
10668 NDX2448942
పపరర: నవఖ ఇసటటరర

10660 NDX0259770
పపరర: పప లలశవరరరవప కకసడడడ�

10658 NDX1556788
పపరర: నరకసదడ కలమయర పగడనల

తసడడ:డ శకనస pagadala
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� kondru
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:44
లస: పప

భరస : వజయలకడక గసడడకకట
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:54
లస: ససస స
10665 NDX0266601
పపరర: అనసరరధ మసడగరరర

94-85/288

భరస : వరయఖ� pagadala
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� pagadala
ఇసటట ననస:21-75
వయససస:43
లస: పప
10662 NDX0320937
పపరర: వజయలకడక గసడడకకట

10657 NDX0266650
పపరర: తరరపతయఖ�

10682 NDX1571240
పపరర: బడహకస పరమరరస

94-85/299

తసడడ:డ సరసబయఖ pamarthy
ఇసటట ననస:21-80
వయససస:41
లస: పప
94-88/408

10685 NDX1180413
పపరర: రరజకశవరర ఇలర పప

94-85/300

భరస : శశభన బభబణ illapu
ఇసటట ననస:21-81
వయససస:33
లస: ససస స
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10686 NDX1181098
పపరర: శశభన బభబణ ఇలర పప
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94-85/301

తసడడ:డ కకసడ బభబణ illapu
ఇసటట ననస:21-81
వయససస:38
లస: పప
10689 NDX1071109
పపరర: లకడక గగటట స

94-88/409

94-7/940

94-93/1234

94-93/1238

94-93/1241

94-93/1531

10699 NDX2492965
పపరర: శకకరసత ససకర

10702 NDX2566503
పపరర: రరమణ కసచరర

10705 NDX3029741
పపరర: శక లకడక మతచ

94-93/1534

10710 NDX2494755
పపరర: పడవణ కలమయర రరయణణతల

94-93/1244

10708 NDX2857290
పపరర: లయవణఖ శశవత ననలస

94-93/1235

తసడడ:డ ఇమయకనసయయల రరయణణతల
ఇసటట ననస:21-82
4-13-108
వయససస:20
లస: ససస స

94-93/1239

10714 NDX2858173
పపరర: వనసకట ధన లకడక ననళస
భరస : వరరసజననయణలల
ఇసటట ననస:21-82- f no 19
వయససస:46
లస: ససస స

94-93/1233

10697 NDX2494813
పపరర: రరధదకర జజలయదద

94-93/1236

10700 NDX2494797
పపరర: వనసకటటశవర రరవప జజలయదద

94-93/1240

తసడడ:డ భభససర రరవప జజలయదద
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:44
లస: పప
94-93/1301

10703 NDX2612216
పపరర: ఉమ దచవ కసచరర

94-93/1302

భరస : రరమణ కసచరర
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/1532

94-93/1533
10706 NDX2802718
పపరర: వనసకట శశష సరయరరస
బరరదసరరజ
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:24
లస: పప

94-93/1535

94-93/1536
10709 NDX2859288
పపరర: వ ననగ సరయ హనసమయన దసరగ
పపడమ కలమయర అననన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అననన
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:19
లస: పప

94-93/1540

10712 NDX2803906
పపరర: వరసజననయణలల ననళస

భరస : రమణ హనసమసతష
ఇసటట ననస:21-82 FLAT-17
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/1538

10694 NDX2495042
పపరర: నహరరక చలక

భరస : వనసకటటశవర రరవప జజలయదద
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయణలల ననలస
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:21
లస: ససస స
10711 NDX2920742
పపరర: హరరత హనసమసతష

94-3/1266

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప చలక
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవసదడ రరవప మతచ
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:28
లస: ససస స

10707 NDX2858082
పపరర: వనసకట ననగ ఉదఖ లకడక భవన
ననలస
తసడడ:డ వరసజననయణలల ననలస
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయణలల ననళస
ఇసటట ననస:21-82 f no 19
వయససస:21
లస: ససస స

94-87/1472

తసడడ:డ బబ లర కకసడయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ భదనడచలస మతచ
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:40
లస: పప

10713 NDX2739324
పపరర: లయవణఖ శశవత ననళస

10696 NDX2269926
పపరర: హహపసస గగరరర రరయయనసతల

10691 NDX2401750
పపరర: శరరద కరటటరర

Deleted

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ అననన
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:47
లస: పప
10704 NDX3029956
పపరర: రవసదడ రరవప మతచ

10693 NDX3038866
పపరర: వనసకటటష గగలర

94-85/1303

భరస : ససరకష బభబణ కరటటరర
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమయనసయయల రరయయనసతల
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ అననన
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:43
లస: ససస స
10701 NDX2224335
పపరర: సతఖననరరయణ అననన

94-88/410

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఇమయనసయయల రరయయనసతల
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:24
లస: ససస స
10698 NDX2224376
పపరర: ససజజత అననన

10690 NDX1012814
పపరర: భభవనననరయణ గగటట స

10688 NDX2787505
పపరర: రరజకశ ఇలయపప

తసడడ:డ శశభన బభబణ ఇలయపప
ఇసటట ననస:21-81
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:21-81
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప గణసడ
ఇసటట ననస:21-82
వయససస:43
లస: ససస స
10695 NDX2269702
పపరర: హహనన గకకస రరయయనసతల

94-85/1302

భరస : సప భభననబఊ ఇలయపప
ఇసటట ననస:21-81
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : భభవనననరరయణ గగటట స
ఇసటట ననస:21-81
వయససస:54
లస: ససస స
10692 NDX3057320
పపరర: వజయ గణసడ

10687 NDX2787497
పపరర: శరరష ఇలయపప

94-93/1537

తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:21-82 f no 19
వయససస:52
లస: పప
94-93/1539

10715 NDX2741114
పపరర: వనసకట ననగ ఉదఖ లకడక భవన
ననలస
తసడడ:డ వరసజననయణలల
ఇసటట ననస:21-82, f no 19
వయససస:22
లస: ససస స

94-93/1541
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10716 NDX2495000
పపరర: సరసబశవరరవప పసటభ
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94-93/1242

తసడడ:డ చసతయఖ పసటభ
ఇసటట ననస:21-82; H.NO.44
వయససస:74
లస: పప
10719 NDX2403913
పపరర: హరరలకడక మణదడబబ యన

94-86/852

94-88/414

94-88/417

10734 NDX3114667
పపరర: వనలలపరర వజయమక

94-88/419

94-88/422

94-91/1268

భరస : నరసససహరరవప కలరవ
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:49
లస: ససస స

94-88/418

10729 NDX0321323
పపరర: వనపకటరమణ దనటల

10732 JBV3262565
పపరర: హహహమయవత దదగణడ

10735 NDX3094323
పపరర: వనలలపరర దసరగ రరవప

94-88/424

10738 JBV3262086
పపరర: వరమక కకరవ

94-88/420

10741 JBV3262763
పపరర: చనననరసపప కకరవ

94-88/423

10744 NDX0191551
పపరర: నరసససహరరవ కలరవ
తసడడ:డ ఈరనన కలరవ
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:52
లస: పప

94-88/416

10727 NDX2416170
పపరర: వనసకటటశవరమక మణదడబబ యన

94-93/1243

10730 NDX0328286
పపరర: శకనస వరసరరజ దనటల

94-88/421

10733 NDX3002466
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బదదడ

94-91/1267

తసడడ:డ ఆసజననయణలల బదదడ
ఇసటట ననస:21-87
వయససస:31
లస: పప
94-91/1269

10736 NDX3116175
పపరర: వనలలపరర ననగ నరకల

94-91/1270

భరస : దసరగ రరవప
ఇసటట ననస:21-88
వయససస:29
లస: ససస స
94-88/425

10739 NDX0205138
పపరర: నరసమక గసపల

94-88/426

భరస : లకకణ గసపల
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:41
లస: ససస స
94-88/428

తసడడ:డ వరనన కకరవ
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:45
లస: పప
94-88/430

10724 NDX0803858
పపరర: మణదడబబ యన నరకసదడ

తసడడ:డ లకకకపత దనటల
ఇసటట ననస:21-85
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చనననరసపప కకరవ
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:39
లస: ససస స
94-88/427

94-88/413

తలర : శకనవరసరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:21-84
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:21-88
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరవ
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:26
లస: పప
10743 NDX2131274
పపరర: పకకరమక కలరవ

10726 NDX2192292
పపరర: శకనవరస రరవప మణదడబబ యన

10721 NDX2192250
పపరర: హరర లకడక మణదడబబ యన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-84
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనస దదగణడ
ఇసటట ననస:21-87
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస కకరవ
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:35
లస: ససస స
10740 NDX1814509
పపరర: వరకశ కలరవ

94-88/415

భరస : శకనస దనటల
ఇసటట ననస:21-85
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:21-88
వయససస:57
లస: ససస స
10737 NDX0321182
పపరర: మయధవ కకరవ

10723 NDX2192375
పపరర: వనసకటటశవరమక మణదడబబ యన

94-88/412

భరస : నరకసదడ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:21/84
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:21/84
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరరసజననయణలల పరశస
ఇసటట ననస:21-85
వయససస:41
లస: ససస స
10731 NDX0928671
పపరర: మధస ససరకష ససతనలపపరపప
ససతనలపపరపప
తసడడ:డ మదదదలలటట ససతనలపపరపప
ఇసటట ననస:21-86
వయససస:28
లస: పప

94-86/853

భరస : శకనవరస రరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:21/84
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-84
వయససస:31
లస: పప
10728 NDX2469856
పపరర: చననమక పరశస

10720 NDX2403921
పపరర: శకనవరసరరవప మణదడబబ యన

10718 NDX1137074
పపరర: శవ పడసరద కరలలవ

తసడడ:డ లకకణ కరలలవ
ఇసటట ననస:21-83
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:21-84
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగపస రరజ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:21-84
వయససస:29
లస: ససస స
10725 NDX0237156
పపరర: గగపసరరజ మణదడబబ యన

94-88/411

భరస : ససరకష బభబణ కరటటరర
ఇసటట ననస:21/83
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరకసదడ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:21-84
వయససస:25
లస: ససస స
10722 NDX1843763
పపరర: పదక మణదడబబ యన

10717 NDX2192367
పపరర: శరరద కరటటరర

10742 NDX0189456
పపరర: శకనస కలరవ

94-88/429

తసడడ:డ ఈరనన
ఇసటట ననస:21-91
వయససస:46
లస: పప
94-88/431

10745 NDX1405290
పపరర: శకలకడక దచవనబబ యన

94-86/854

భరస : లకడక ననరరయణ దచవనబబ యన
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:44
లస: ససస స
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10746 NDX0522565
పపరర: లకడక ననరరయణ దచవనబబ యన

94-86/855

తసడడ:డ వససథ రరవప దచవనబబ యన
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:45
లస: పప
10749 NDX2034858
పపరర: ననగమర షపక

94-88/434

94-91/967

94-86/857

94-86/860

94-86/861

94-88/439

94-88/442

తసడడ:డ వర బడహకస గణతనస
ఇసటట ననస:21-98
వయససస:31
లస: ససస స

10759 NDX0321190
పపరర: దనడకకవల గరల

10762 NDX0336040
పపరర: దసరరగపడసరద పపదద ననన

10765 JBV3264538
పపరర: ఆషర షపక

10768 JBV3264561
పపరర: బభజ షపక

94-88/445

10771 JBV3264504
పపరర: మహమకద అనష షపక

94-88/437

10774 AP151010222252
పపరర: హనసమయయమక గణతనస
భరస : వరబడహకస గణతనస
ఇసటట ననస:21-98
వయససస:59
లస: ససస స

10754 NDX2000594
పపరర: శవర సవరరప అనసపటట

94-86/856

10757 JBV1431162
పపరర: వససతననద అనశశటట

94-86/859

10760 NDX2990885
పపరర: పకకరమక కలరవ

94-91/1271

భరస : నరసససహ రరవప కలరవ
ఇసటట ననస:21-93
వయససస:44
లస: ససస స
94-86/862

10763 NDX0205021
పపరర: ఆషర షపక

94-88/438

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:33
లస: ససస స
94-88/440

10766 JBV3264520
పపరర: నజమణననసర షపక

94-88/441

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:65
లస: ససస స
94-88/443

10769 JBV3264546
పపరర: కరరమణలర షపక

94-88/444

తసడడ:డ హబబణలయర� షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:33
లస: పప
94-88/446

తసడడ:డ పపసటట షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:85
లస: పప
94-86/863

94-88/436

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అనశశటట
ఇసటట ననస:21-93
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:45
లస: పప
10773 NDX2074888
పపరర: రరజఖలకడక గణతనస

94-86/858

భరస : హబబణలయర షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:21/94
వయససస:24
లస: పప
10770 JBV3261484
పపరర: ససభభన షపక

10756 AP151010222011
పపరర: వనసకటలకడ అనశశటట

10751 JBV3263241
పపరర: సపవఫపలయర షపక

భరస : వససత రరవప అనసపటట
ఇసటట ననస:21-93
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవ పపదద ననన
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:40
లస: ససస స
10767 NDX2195726
పపరర: హమద బభషర షపక

94-91/968

తలర : మలలర శవరమక గరల
ఇసటట ననస:21-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవ పపదద ననన
ఇసటట ననస:21-94
వయససస:67
లస: ససస స
10764 JBV3261641
పపరర: అససన షపక

10753 NDX2018019
పపరర: ససభభన షపక

94-88/433

తసడడ:డ మహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరరరఘవయఖ అనశశటట
ఇసటట ననస:21-93
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అనశశటట
ఇసటట ననస:21-93
వయససస:48
లస: పప
10761 AP151010222241
పపరర: సరమయమ జఖస పపదద ననన

94-88/435

తసడడ:డ సఫసఫపలర షపక
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:21-93
వయససస:45
లస: ససస స
10758 JBV1435759
పపరర: శకనవరసరరవప అనశశటట

10750 NDX2034841
పపరర: రవ జజననలగడడ

10748 JBV3263233
పపరర: అజమణననసర� షపక�

భరస : సపవఫపలయర షపక
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష జజననలగడడ
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సఫసఫపలర షపక
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:26
లస: పప
10755 JBV1431386
పపరర: బణదదకలమయరర అనశశటట

94-88/432

భరస : రవ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవఫపలర షపక
ఇసటట ననస:21-92
వయససస:26
లస: పప
10752 NDX2018589
పపరర: ననగమర షపక

10747 NDX2034833
పపరర: జజజ న జజఖత జజననలగడడ

10772 NDX2990802
పపరర: లకకనన గసపల

94-91/1272

తసడడ:డ బజరనన గసపల
ఇసటట ననస:21-96
వయససస:49
లస: పప
94-86/864

10775 NDX1405514
పపరర: అనల కలమయర గణతనస

94-86/865

తసడడ:డ వర బడహకస గణతనస
ఇసటట ననస:21-98
వయససస:37
లస: పప
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10776 AP151010219261
పపరర: శకనవరసరరవప గణతనస

94-86/866

తసడడ:డ వరబడహకస గణతనస
ఇసటట ననస:21-98
వయససస:45
లస: పప
10779 NDX0803452
పపరర: ననగమణణ నసతలపరటట

94-88/447

94-86/869

94-86/996

94-88/450

94-88/453

94-88/456

94-88/459

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర యరకస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:77
లస: పప

10789 NDX0205047
పపరర: మయబణ షపక

10792 NDX1623371
పపరర: కళళఖణణ జజనన

10795 NDX2192656
పపరర: మసగమక కరరనటట

10798 AP151010222026
పపరర: శరసత యరకస

94-86/874

10801 NDX1034602
పపరర: వనసకట కకషప ర యరకస

94-88/451

10804 NDX2483246
పపరర: శకనవరస రరవప మణపరపళర
తసడడ:డ ననరయఖ మణపరపళర
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:70
లస: పప

10784 NDX0381202
పపరర: శకనవరసరరవప మణవరవ

94-86/871

10787 NDX1071455
పపరర: రరజకశవరర ససరరససలర

94-88/449

10790 NDX2192631
పపరర: పపటర యఖ కరరనటట

94-88/452

తసడడ:డ గగవసదస కరరనటట
ఇసటట ననస:21/100
వయససస:48
లస: పప
94-88/454

10793 JBV3262409
పపరర: జజఖత జజనన

94-88/455

భరస : శకనవరస జజనన
ఇసటట ననస:21-101
వయససస:39
లస: ససస స
94-88/457

10796 NDX1623439
పపరర: దసరగ పడసనన కలమయర జజనన

94-88/458

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనన
ఇసటట ననస:21-101
వయససస:27
లస: పప
94-86/872

10799 AP151010222025
పపరర: వనసకరయమక యరకస

94-86/873

భరస : వనసకటటశవరరర యరకస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:77
లస: ససస స
94-86/875

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:28
లస: పప
94-86/877

94-86/868

భరస : అపపలననయణడడ ససరరససలర
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యరకస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:23
లస: పప
10803 AP151010219065
పపరర: శకనవరసరరవప యరకస

94-88/448

భరస : పపటర యఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:21/101
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర జజనన
ఇసటట ననస:21-101
వయససస:46
లస: పప
10800 NDX1999939
పపరర: జసవసత కకశశర యరకస

10786 NDX0203455
పపరర: షకకల బబగస షపక

10781 NDX1436113
పపరర: భవఖ మణవవ

తసడడ:డ అసకమకరరవప మణవరవ
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:54
లస: పప

భరస : దసరగ పడసనన కలమయర జజనన
ఇసటట ననస:21-101
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర అలకలసట
ఇసటట ననస:21-101
వయససస:40
లస: ససస స
10797 JBV3262391
పపరర: శకనవరసస జజనన

94-86/870

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కననమననయణడడ ససరరససలర
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:49
లస: పప
10794 NDX1071158
పపరర: ననగమణణ అలకలసట

10783 NDX1436188
పపరర: అవననష మణవవ

94-87/1473

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణవవ
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబణదల ఖయన షపక
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:48
లస: ససస స
10791 NDX0186023
పపరర: అపరపలననయణడడ ససరరససలర

94-80/774

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణవవ
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబడహస రగకసరరకఅలయ
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:35
లస: ససస స
10788 NDX0203737
పపరర: లకకక బతష
స ల

10780 NDX2466274
పపరర: దసరరగరరవప సప మణల

10778 NDX3059466
పపరర: అలలకఖ గణతనస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గణతనస
ఇసటట ననస:21-98
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరకరరవప సప మణల
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మణవరవ
ఇసటట ననస:21-100
వయససస:49
లస: ససస స
10785 NDX3119328
పపరర: శర రగకసరరకఅలయ

94-86/867

తసడడ:డ రరమసరవమ గణతనస
ఇసటట ననస:21-98
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:21-98
వయససస:41
లస: ససస స
10782 AP151010222208
పపరర: పదక మణవరవ

10777 AP151010219234
పపరర: వరబడహకస గణతనస

10802 NDX2483204
పపరర: శవ సతఖననరరయణ మణపరపళర

94-86/876

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:41
లస: పప
94-87/956

10805 NDX2515104
పపరర: సరసబడజఖస మణపరపళర

94-87/957

భరస : శకనవరసరరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:64
లస: ససస స
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పపరర: లలయవత కరకలమయనస
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94-88/460

భరస : బభలచసదడ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:32
లస: ససస స
10809 NDX2602316
పపరర: ససనత కరకలమయనస

94-86/936

94-88/465

94-86/879

94-88/466

భరస : పడవణ ఏసరసకల
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:24
లస: ససస స
10824 AP151010222002
పపరర: మహలకడక అనననస

94-86/883

తసడడ:డ వరరసజననయణలల ఎలలక
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:28
లస: పప
10830 AP151010219226
పపరర: వనసకటటశవరరరవప అనననస

భరస : లకడక ననరరయణ కరలలవ
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:46
లస: ససస స

94-86/880

94-86/889

10819 NDX2404036
పపరర: సరవత ఊటటకలరర

94-88/467

94-86/881

10825 NDX2267813
పపరర: దసరగ దదననశ ఎలలక

10817 NDX2589752
పపరర: మసచల యమణన

94-86/937

10820 NDX3091386
పపరర: పడవణ ఏసరసకల మసచల

10823 AP151010222153
పపరర: శశషకలమయరర అనననస

94-86/884

10826 NDX1033679
పపరర: రరజకష అనననస

94-91/1223

94-86/882

94-86/885

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప అనననస
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:28
లస: పప

94-86/887 10829 NDX2267763
10828 NDX2267862
పపరర: ననగ వనసకట ఉమయ హరరశ ఎలలక
పపరర: వరరసజననయణలల ఎలలక

94-86/888

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప ఎలలక
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:49
లస: పప
94-87/1377

10834 NDX0908947
పపరర: హహమసత కలమయర తరరమలశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:30
లస: పప

94-86/878

భరస : వనసకటటశవరరరవప అనననస
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రతయఖ కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:65
లస: పప
94-88/469

10814 NDX0524876
పపరర: బభలతడపపర సససదరర చససడసరర

తసడడ:డ మయణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:27
లస: పప

10822 NDX2267755
పపరర: ధన లకడక ఎలలక

10831 NDX3152709
పపరర: శక హరర రరవప కరసరణణ

94-88/464

భరస : పడవణ ఏసరసకల
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయణలల ఎలలక
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర అనననస
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:50
లస: పప
10833 NDX2404044
పపరర: కనక దసరగ కరలలవ

10816 NDX0524827
పపరర: పడసరద రరవప చససడసరర

తసడడ:డ వరరసజననయణలల ఎలలక
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:25
లస: పప
94-86/886

10811 NDX1137280
పపరర: రవకలమయర కరకలమయనస

భరస : పడసరద రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయణలల ఎలలక
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ అనననస
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:62
లస: ససస స
10827 NDX2267748
పపరర: మహహష ఎలలక

94-91/1222

భరస : గగపస ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:24
లస: ససస స
94-91/1224

94-88/462

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:21-103
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:63
లస: పప

భరస : పడవణ ఇసరసకల మసచనల
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:24
లస: ససస స
10821 NDX3096245
పపరర: యమణన మసచల

94-88/463

తసడడ:డ రరమకకషర ఆలకలసట
ఇసటట ననస:21-105
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:21-106
వయససస:32
లస: పప
10818 NDX2403996
పపరర: యమణన మసచనల

10810 NDX1125400
పపరర: కకటటశవరమక కరకలమయనస

10813 NDX3096534
పపరర: ఉదయ శసకర ఆలకలసట

10808 NDX1137157
పపరర: బభలచసదడ కరకలమయనస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:21-103
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మయణణకఖరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:21-105
వయససస:40
లస: ససస స
10815 NDX0524793
పపరర: వర పడసరదస చససడసరర

94-88/461

భరస : రరజనన గమన
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమయర కరకలమయనస
ఇసటట ననస:21-103
వయససస:30
లస: ససస స
10812 NDX0320903
పపరర: ఎపససబభయ మపచనల

10807 JBV3262599
పపరర: సరమయమ జఖ గమన

10832 NDX2404010
పపరర: సరయ పసడయయ కరలలవ

94-88/468

భరస : శవ పడసరదస కరలలవ
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:22
లస: ససస స
94-88/470

10835 NDX0328203
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

94-88/471

తసడడ:డ కకసడల రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:50
లస: పప
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94-91/1225

తసడడ:డ శక హరర రరవప కరసరణణ
ఇసటట ననస:21-107
వయససస:39
లస: పప
10839 NDX1071091
పపరర: వనసకట రమణమక నమకల

94-88/474

94-88/477

94-86/892

94-86/893

94-88/478

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ససరర
ఇసటట ననస:21-113
వయససస:29
లస: పప
10854 NDX2990810
పపరర: ననగరసదడ కతషగకరర

94-91/1231

94-67/953

భరస : మణరళకకషర వనలలగమరర
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:33
లస: ససస స

94-91/1226

10849 NDX2000784
పపరర: ససరకసదడ బభబణ దచవపలపలర

94-64/805

94-86/894

10847 NDX3105921
పపరర: రసగమక తలర బబ యన

10852 NDX2990778
పపరర: శసకర కటటగకరర

10853 NDX2990794
పపరర: పరరవత కకటటగకరర

10858 NDX2404069
పపరర: ససనత ఎస

10861 NDX1488817
పపరర: శశకలజ రరణణ మయజకటట

10864 NDX1693879
పపరర: పడకరశ లత కలమకరర
భరస : గరబడయయల కలమకరర
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:55
లస: ససస స

94-86/891

94-91/1227

10850 NDX3125051
పపరర: రరఘవ కరలలవ
తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:21-112
వయససస:21
లస: పప

94-91/1229

94-91/1228

94-91/1230

భరస : శసకర కకటటగకరర
ఇసటట ననస:21-113-1
వయససస:35
లస: ససస స
94-31/1009

10856 NDX2622694
పపరర: మఖయయయలల జరఎలడడ

94-40/637

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-114
వయససస:22
లస: పప
94-88/479

10859 NDX3050663
పపరర: సతఖవత చవపకలల

94-117/661

భరస : హనసమసత రరవప చవపకలల
ఇసటట ననస:21-114
వయససస:82
లస: ససస స
94-86/895

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:25
లస: ససస స
94-86/897

10844 AP151010222074
పపరర: శరఖమలదచవ అనననస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరక దచవపలపలర
ఇసటట ననస:21-110
వయససస:53
లస: పప

10855 NDX2875946
పపరర: మఖయయలల జకలర

94-88/476

భరస : వనసకట శవయఖ తలర బబ యన
ఇసటట ననస:21-109
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ఎస
ఇసటట ననస:21-114
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:18
లస: ససస స
10863 NDX1033083
పపరర: ననగకశవరర వనలలగమరర

10846 NDX3174034
పపరర: వనసకట శవయఖ తనలబబ ఈనన

10841 NDX1012822
పపరర: ననగరరజ నమకల

భరస : సరసబశవరరవప అనననస
ఇసటట ననస:21-109
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:21-114
వయససస:22
లస: పప

భరస : మఖయయయలల జకలర
ఇసటట ననస:21-114
వయససస:20
లస: ససస స
10860 NDX3089596
పపరర: తనసజ రరణణ చచనస

94-86/890

తసడడ:డ ఆసజననయణలల కటటగకరర
ఇసటట ననస:21-113-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శసకర శసకర
ఇసటట ననస:21-113-1
వయససస:19
లస: పప
10857 NDX2688687
పపరర: జరయత జకలర

10843 NDX1647843
పపరర: హరరక అనననస

94-88/473

తసడడ:డ ససబభబరరవప నమకల
ఇసటట ననస:21-108
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:21-109
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససరకసదడ బభబణ దచవపలపలర
ఇసటట ననస:21-110
వయససస:48
లస: ససస స
10851 NDX2404002
పపరర: వనసకటటసవరరరవప ససరర

94-88/475

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప అనననస
ఇసటట ననస:21-109
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప అనననస
ఇసటట ననస:21-109
వయససస:42
లస: పప
10848 NDX2000974
పపరర: భభనసమత దచవపలపలర

10840 NDX1012731
పపరర: ససబభబరరవప నమకల

10838 NDX1071323
పపరర: ససబబలకడక నమకల

భరస : ననగరరజ నమకల
ఇసటట ననస:21-108
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప నమకల
ఇసటట ననస:21-108
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప నరకల
ఇసటట ననస:21-108
వయససస:37
లస: పప
10845 NDX0867291
పపరర: సరసబశవ రరవప అనననస

94-88/472

భరస : ననగకశవర రరవప నమకల
ఇసటట ననస:21-108
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప నమకల
ఇసటట ననస:21-108
వయససస:68
లస: ససస స
10842 NDX2404028
పపరర: ననగకశవర రరవప నరకల

10837 NDX2403988
పపరర: శవ ననగ మలలర శవరర నమకల

10862 NDX1488833
పపరర: జజఖతసత రరణణ మయజకటట

94-86/896

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:26
లస: ససస స
94-86/898

10865 NDX1951566
పపరర: వనసకట తరరరక

94-86/899

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప తరరరక
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:25
లస: పప
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10866 NDX0525089
పపరర: వనసకట మణరళ కకషర వనలలగమరర

94-86/900

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప వనలలగమరర
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:41
లస: పప
10869 NDX2381663
పపరర: వనసకటటసవరమక కకమటర

94-86/901

94-87/960

94-86/902

94-86/998

94-87/964

94-87/967

94-87/970

తసడడ:డ కకసటయఖ కటట
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:65
లస: పప

10879 NDX3252657
పపరర: జజనకక కకట

10882 NDX0202499
పపరర: ససజనఖ కక

10885 NDX0320671
పపరర: మహహన మయజకటట

10888 AP151010225295
పపరర: ఆదదమక గగపప

94-87/973

10891 NDX0327247
పపరర: సరసబశవరరవప మయజకటట

94-86/1197

10894 NDX2362945
పపరర: గణరవమక బతష
స ల
భరస : అసకమక రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:40
లస: ససస స

10874 NDX1296631
పపరర: సరసబయఖ గగటట స

94-87/962

10877 NDX2866945
పపరర: నరకష కలమయర గడచ

94-86/997

10880 NDX2194835
పపరర: రకసగవరరబన గగపప

94-87/963

తసడడ:డ రసగరరరవప గగపప
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:23
లస: ససస స
94-87/965

10883 NDX0320549
పపరర: అరరణ గగపప

94-87/966

భరస : శకనవరసరరవప గగపప
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:38
లస: ససస స
94-87/968

10886 NDX0004325
పపరర: పరరవత TIRLIKA

94-87/969

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప తరరరక
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:51
లస: ససస స
94-87/971

10889 NDX0371138
పపరర: శకనవరసరరవప గగపప

94-87/972

తసడడ:డ పపలర యఖ గగపప
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:39
లస: పప
94-87/974

తసడడ:డ అపరపరరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:48
లస: పప
94-87/976

94-87/959

తసడడ:డ రరమరరవప గడచ
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపలర యఖ గగపప
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ గగపప
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:47
లస: పప
10893 NDX0909846
పపరర: ననగకశవరరరవప కటట

94-86/903

భరస : సరసబశవరరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప కక
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:59
లస: ససస స
10890 AP151010225903
పపరర: రసగరరరవప గగపప

10876 NDX2381671
పపరర: వననద బతష
స ల

10871 NDX1296656
పపరర: రమయదచవ గగటట స

తసడడ:డ అసజననయణలల గగటట స
ఇసటట ననస:21-116
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప కక
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప గగపప
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:42
లస: ససస స
10887 NDX0203539
పపరర: బభగఖలకడక కక

94-87/961

భరస : దసరగ పడసరద కకట
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖయరరరనరరవప తరరరక
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:30
లస: ససస స
10884 AP151010225296
పపరర: రతనకలమయరర గగపప

10873 NDX1296664
పపరర: పపరరచసదడరరవప యయననగసడనర

94-241/1091

భరస : ససబబవయయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:21-116
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరకష కలమయర గడచ
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:26
లస: ససస స
10881 NDX0004317
పపరర: శకలకడక తరరరక

94-87/958

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల యనగసడర
ఇసటట ననస:21-116
వయససస:27
లస: పప

భరస : హరర బభబణ రరచమలర
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:29
లస: ససస స
10878 NDX2866952
పపరర: సససధస గడచ

10870 NDX2003390
పపరర: అదద లకడక ససదస

10868 NDX3089331
పపరర: టటసడడలసర చచనస

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబయఖ ససదస
ఇసటట ననస:21-116
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అసజననయణలల గగటట స
ఇసటట ననస:21-116
వయససస:63
లస: ససస స
10875 NDX2385839
పపరర: ససజజత రరచమలర

94-88/480

భరస : సప మ ంచలల మమమల
ఇసటట ననస:21-115
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఒగర రరజల రరడడ కకమటర
ఇసటట ననస:21-116
వయససస:53
లస: ససస స
10872 NDX1296649
పపరర: వనసకరయమక గగటట స

10867 NDX2404051
పపరర: చననమయయ మమమల

10892 NDX0011635
పపరర: మలర ఖయరరరనరరవప తరరరక

94-87/975

తసడడ:డ చలపత రరవప తరరరక
ఇసటట ననస:21-117
వయససస:57
లస: పప
94-117/10

10895 SQX1971167
పపరర: భభగఖ శక దదవనవల

95-39/17

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ దదవనవల
ఇసటట ననస:21-119
వయససస:22
లస: ససస స
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94-88/481

భరస : పపరర
ఇసటట ననస:21-120
వయససస:29
లస: ససస స
10899 NDX1012764
పపరర: పపరర ససరర

94-88/484

94-87/978

94-87/981

94-87/984

94-87/986

94-87/989

94-87/992

తసడడ:డ ఇననన రరడడ వటటట
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:28
లస: పప

10909 NDX1488767
పపరర: హరర కకషర గమడడరర

10912 NDX0204636
పపరర: యయసమక దచవసగణల

10915 JBV3262078
పపరర: ససవరర లకడక ఆళళ

10918 JBV3264967
పపరర: నరకల పసల

94-87/995

10921 NDX0710251
పపరర: లకకక పడసనన మదదదకలరర

94-86/904

10924 NDX1768870
పపరర: చననప రరడడడ వటటట
తసడడ:డ ఇననన రరడడ వటటట
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:30
లస: పప

10904 NDX0203901
పపరర: శరరష పలర క

94-87/980

10907 NDX0011700
పపరర: ససరకష తపసపశశటట

94-87/983

94-87/985
10910 NDX2003127
పపరర: వనసగమయసబ లకడక పడసనన గగళళ

తసడడ:డ వనసగళ రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:25
లస: ససస స
94-87/987

10913 JBV3265022
పపరర: ససధనరరణణ వనమమరర

94-87/988

భరస : ససరఖమహన వనమమరర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:39
లస: ససస స
94-87/990

10916 NDX2002541
పపరర: పరరవత గగళళ

94-87/991

భరస : వనసగళ రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/993

10919 NDX1768367
పపరర: వజయ లనన వటటట

94-87/994

భరస : ఇననన రరడడ వటటట
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:50
లస: ససస స
94-87/996

భరస : వనసకటటశవరరర మడడడ కరరర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:63
లస: ససస స
94-87/998

94-87/977

తసడడ:డ ఈశవరరరవప తపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-123
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరవమ పసల
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడమయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:62
లస: ససస స
10923 NDX1768433
పపరర: మదన మహన రరడడ వటటట

94-87/982

భరస : శకనవరసరరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప నలమయల
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:45
లస: ససస స
10920 JBV3265014
పపరర: అసకమక వనమమరర

10906 NDX0320705
పపరర: కళళఖణణ తదలననకలళ

10901 NDX0717272
పపరర: భమలకడక ఎదసదల

భరస : ససరకసదడ పడసరద పళళక
ఇసటట ననస:21-123
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషర దచవరసగణల
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపదద
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:41
లస: ససస స
10917 NDX0886317
పపరర: హహమలత నలమయల

94-87/979

తసడడ:డ వనసగల రరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలమయల
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:31
లస: ససస స
10914 NDX0690966
పపరర: అనసరరధ పపదద

10903 NDX0327262
పపరర: అనల కలమయర ఎదసదల

94-88/483

భరస : అనల కలమయర ఎదసదల
ఇసటట ననస:21-122
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప తదలసగరకలల
ఇసటట ననస:21-123
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశవరరరవప తపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-123
వయససస:30
లస: పప
10911 NDX0942409
పపరర: సరమయమ జఖస నలమయల

94-88/485

తసడడ:డ వనసకట సరవమ ఎదసదల
ఇసటట ననస:21-122
వయససస:43
లస: పప

భరస : పడదదప కలమయర పప లలరర
ఇసటట ననస:21-123
వయససస:35
లస: ససస స
10908 NDX0011601
పపరర: మహహష TIPPISETTY

10900 NDX1012780
పపరర: కకసడలల ససరర

10898 NDX1071414
పపరర: ననగణలల ససరర

భరస : కకసడలల ససరర
ఇసటట ననస:21-120
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద వరయఖ
ఇసటట ననస:21-120
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకట సరవమ ఎదసదల
ఇసటట ననస:21-122
వయససస:60
లస: ససస స
10905 NDX0320747
పపరర: సరరత పప లలరర

94-88/482

భరస : వనసకయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:21/120
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:21-120
వయససస:34
లస: పప
10902 NDX0320572
పపరర: జజజ నసససదరర ఎదసదల

10897 NDX0204131
పపరర: గణరవమక మహసకరళ

10922 NDX2002384
పపరర: వనసగర బభల గగళళ

94-87/997

తసడడ:డ వనసగళ రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:24
లస: పప
94-87/999

10925 NDX0942128
పపరర: శకనవరసరరవప నలమయల

94-87/1000

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర నలమయల
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:44
లస: పప
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10926 AP151010225322
పపరర: ససరఖమహన వనమమరర

94-87/1001

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:45
లస: పప
10929 NDX0884254
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప ససరక

94-87/1004

94-87/1007

94-86/905

94-87/1012

94-87/1015

94-87/1018

94-87/1021

భరస : ఈశవరరరవప కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:57
లస: ససస స

10939 NDX1551549
పపరర: లకడక దసనన

10942 JBV3264876
పపరర: మయధవ నలల
ర రర

10945 NDX2001451
పపరర: శశకలజ గరల

10948 NDX0898387
పపరర: వనసకట ననగమణణ నలల
ర రర

94-87/1024

10951 NDX0320861
పపరర: ధనలకడక బబ మకశశటట

94-87/1013

10954 NDX1524991
పపరర: బలరరమకకషన పపదద
తసడడ:డ వనసకటటసవరరరరవ పపదద
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:25
లస: పప

10934 JBV3261542
పపరర: చపదడశశఖర రరడడడ ఆళళ

94-87/1009

10937 NDX1071273
పపరర: ఇసదస తచజససవన తదలననకలల

94-87/1011

10940 NDX0898783
పపరర: కరరణలకడక బబ మకశశటట

94-87/1014

తసడడ:డ బభలకకషరమమరరస బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:32
లస: ససస స
94-87/1016

10943 JBV3261732
పపరర: గకరర నలల
ర రర

94-87/1017

తసడడ:డ ససబభబరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:36
లస: ససస స
94-87/1019

10946 NDX0899005
పపరర: జయలకడక ఆకలరరత

94-87/1020

భరస : ససరకష బభబణ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:43
లస: ససస స
94-87/1022

10949 NDX0320622
పపరర: ఆదదలకడక కలమయరర తదలననకలల

94-87/1023

భరస : వనసకట నరసససహరరవప తదలసగరకలల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:50
లస: ససస స
94-87/1025

భరస : కకషరమమరరస బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:55
లస: ససస స
94-87/1027

94-87/1006

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప తదలననకలల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమరలసగకశవర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఈశవరరరవప కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:52
లస: ససస స
10953 AP151010225260
పపరర: లకడక కకపసపశశటట

94-87/1010

భరస : శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప లలట దరరర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:46
లస: ససస స
10950 NDX0320648
పపరర: అసజల కకపసపశశటట

10936 NDX1557208
పపరర: గణసజ కకటటశవరర

10931 NDX1768300
పపరర: ఇననన రరడడ వటటట

తసడడ:డ వరరరరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:75
లస: పప

భరస : సరపబశవరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ భవనమణ
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:39
లస: ససస స
10947 NDX1135516
పపరర: శక దచవ దరరర

94-87/1008

భరస : శకనవరసరరవప దసనన
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అనల దచవరశశటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:34
లస: ససస స
10944 NDX0797860
పపరర: చసదడ కళళవత భవనస

10933 NDX0719724
పపరర: సతఖకలమయర గడడడగగపపల

94-87/1003

తసడడ:డ పరపస రరడడ వటటట
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:57
లస: పప

భరస : బభబణలల కకటటశవరర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయజరరవప లసబణ
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:30
లస: ససస స
10941 NDX2001378
పపరర: హరరక దచవరశశటట

94-87/1005

తసడడ:డ ససబభబరరవప గదదదగగపపల
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:69
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:23
లస: ససస స
10938 NDX0320846
పపరర: దదపసక లసబణ

10930 JBV3264975
పపరర: సరవమ పసల

10928 NDX2131258
పపరర: వనసగళ రరవప గగళళ

తసడడ:డ చనన ననగయఖ గగళళ
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆరగగఖమణ పసల
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:62
లస: పప
10935 NDX2381572
పపరర: వనసకట శరరష నలల
ర రర

94-87/1002

తసడడ:డ చపదడశశఖరరరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ సరక
ఇసటట ననస:21-124
వయససస:55
లస: పప
10932 NDX0327411
పపరర: వనసకటభడమయఖ వనమమరర

10927 JBV3262060
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆళళ

10952 JBV3261716
పపరర: రరమణలల నలల
ర రర

94-87/1026

భరస : లకకయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:57
లస: ససస స
94-87/1028

10955 NDX1769704
పపరర: మననజ కలమయర సనససరర

94-87/1031

తసడడ:డ చనన మచలఆ సనససరర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:27
లస: పప
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10956 NDX1284603
పపరర: వననద కలమయర కనననగసటట

94-87/1032

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనననగసటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:27
లస: పప
10959 NDX1012459
పపరర: బభల రవతచజ తదలననకలల

10957 NDX1284553
పపరర: అధదతఖ సరయ ససరకష పపరస

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:27
లస: పప
94-87/1035

10960 NDX1284637
పపరర: వజయ కలమయర కక

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప తదలననకలల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కక
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:30
లస: పప

10962 NDX0436956
పపరర: రరజ కకరణ లసబణ

10963 NDX2002301
పపరర: సపసథదల కలమయర ఎ ఎల

94-87/1038

తసడడ:డ బభలయజరరవప లసబణ
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:32
లస: పప
10965 NDX1551531
పపరర: శకనవరసరరవప దసనన

94-87/1041

94-87/1044

94-87/1047

తసడడ:డ వనసకట రరవప జజనననదసల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:45
లస: పప
10974 AP151010225448
పపరర: వనసకటటశవరరర ఉపపలపరటట

94-87/1050

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:47
లస: పప
10977 NDX2002368
పపరర: చదసచయఖ నలల
ర రర

94-87/1053

భరస : గసగధర రరవప దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:55
లస: ససస స

94-87/1039

94-87/1056

94-87/1042

94-87/1040
10964 NDX1405522
పపరర: వనసకట పవన కలమయర పప కరల

10967 NDX1927435
పపరర: శకనవరస రరవప ఉడడత

94-87/1045

10970 AP151010225045
పపరర: ససబభబరరవప నలల
ర రర నలల
ర రర

తసడడ:డ రమణయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:42
లస: పప

94-87/1048
10972 NDX0909382
పపరర: అమరలసగకశవర రరవప
మగలపపవపవ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగలపపవపవ
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:45
లస: పప

10973 JBV3264983
పపరర: శకనవరసరరవప నలల
ర రర

10975 NDX1284611
పపరర: సతఖననరరయణ కక

10978 AP151010225286
పపరర: ఈశవరరరవప కకపసపశశటట

10981 NDX3005808
పపరర: లకడక ననరరయణ ననదదసడర

10984 NDX3106945
పపరర: దదపసస కకటడ
భరస : అసజననయణలల కకటడ
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-87/1037

94-87/1043

తసడడ:డ ఆసజననయణలల ఉడడత
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:40
లస: పప
94-87/1046

94-87/1049

తసడడ:డ లకకయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:47
లస: పప

94-87/1051

10976 NDX0364448
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప
తదలననకలల
తసడడ:డ గగపరలశశటట తదలసగరకలల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:55
లస: పప

94-87/1052

94-87/1054

10979 NDX2002186
పపరర: పడకరశ రరవప కరమమటట

94-87/1055

తసడడ:డ సరవరయఖ కరమమటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:64
లస: పప
94-86/999

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ననదదసడర
ఇసటట ననస:21-130
వయససస:40
లస: పప
94-77/927

10961 NDX0595934
పపరర: నరసససహరరవప నలల
ర రర

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప పప కరల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:65
లస: పప
10983 NDX3102084
పపరర: అనసత లకడక దచవరరడడడ

10969 AP151010225015
పపరర: సరసబశవరరవప నలల
ర రర

94-87/1034

తసడడ:డ లకకయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబభశవ రరవప కక
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకటటసవరరర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:61
లస: పప
10980 AP151010225016
పపరర: రమణయఖ నలల
ర రర

94-87/1036

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ భవనమణ
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:41
లస: పప
10971 NDX0908863
పపరర: ససరకష బభబణ జజనననదసల

10966 NDX0923052
పపరర: శవననగకలమయర పపరరబబ యన

10958 NDX0923086
పపరర: భభనసపడదదప గణలయస

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గణలయస
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అలగపపన ఎ ఎల
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప దసనన
ఇసటట ననస:21-125
వయససస:37
లస: పప
10968 NDX0797928
పపరర: వనసకట రరడడడ భవనస

94-87/1033

10982 NDX3114527
పపరర: లకడక ననదదసడర

94-61/1109

భరస : ననరరయణ ననదదసడర
ఇసటట ననస:21-130/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-77/928

10985 NDX2623411
పపరర: చనకక రరడడడ భభరగ వ

94-57/727

తసడడ:డ చనకక రరడడడ తషలసస రరడడడ
ఇసటట ననస:21-130/2 FLOT 507
వయససస:26
లస: ససస స

Page 140 of 391

10986 NDX3156965
పపరర: సతఖవరణణ మణలక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-57/954

భరస : వనసకట రరడడడ మణలక
ఇసటట ననస:21-130/3
వయససస:49
లస: ససస స
10989 NDX1731869
పపరర: అనసదదప వననకకట

94-86/907

94-86/910

94-86/913

94-86/916

94-90/852

94-85/302

11007 AP151010225047
పపరర: పపషపవత మలయర�

94-90/857

94-86/914

10999 JBV3264306
పపరర: సలలమ మయడసస

11002 NDX0181107
పపరర: కళళఖణ మయడసస

11005 NDX1071216
పపరర: ననగదసరగ మలయర

11008 JBV1433697
పపరర: శకనవరసరరవప� మలర �

94-90/850

తసడడ:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:21-136
వయససస:65
లస: పప

11011 NDX0686055
పపరర: రరపబభబణ� ఈదర�

94-90/853

11014 NDX0878629
పపరర: సరసబశవరరవప ఈదర�
తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:21-137
వయససస:72
లస: పప

94-86/912

10997 NDX1850750
పపరర: ననగకశవర రరవప పడమటట

94-86/915

11000 NDX0526335
పపరర: దచవ బబజరస

94-90/851

11003 NDX0182436
పపరర: బభబణ పడకరశరరవప మయదనసస

94-90/854

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:21-134
వయససస:60
లస: పప
94-90/855

11006 JBV1434133
పపరర: సప మ ససధ� మలయర�

94-90/856

తసడడ:డ రరమలపగకశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:21-136
వయససస:33
లస: ససస స
94-90/858

11009 AP151010225011
పపరర: మహనశసకర శకనవరసరరవప
మణలయర�
తసడడ:డ ససరఖకరసతమక�
ఇసటట ననస:21-136
వయససస:41
లస: పప

94-90/859

94-90/861

11012 AP151010228213
పపరర: రవకలమయర ఈదర�

94-90/862

తసడడ:డ సరపబశవరరవప�
ఇసటట ననస:21-137
వయససస:35
లస: పప
94-90/863

10994 NDX1731984
పపరర: శశరసక పడసరద పడమటట

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:21-134
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలపగకశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:21-136
వయససస:35
లస: పప
94-90/860

94-86/909

తసడడ:డ కకటయఖ పడమటట
ఇసటట ననస:21-132
వయససస:58
లస: పప

భరస : మహన శసకర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-136
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమలసగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:21-136
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:21-137
వయససస:67
లస: పప

10996 NDX2074862
పపరర: గకరర పడసరద గగగరననన

10991 NDX1731877
పపరర: శశశరసక వననకకట

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప పడమటట
ఇసటట ననస:21-132
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బభబణ పడకరశ రరవప మయడసస
ఇసటట ననస:21-134
వయససస:31
లస: పప

11004 NDX2483121
పపరర: మహన శసకర శకనవరస రరవప
మలయర
తసడడ:డ రరమలసగకశవర రరవప మలయర
ఇసటట ననస:21-136
వయససస:41
లస: పప

11013 AP151010228237
పపరర: ననగభమషణస ఈదర�

94-86/911

భరస : బభబణ పడకరశ రరవప మయడసస
ఇసటట ననస:21-134
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబణ పడకరశ రరవప మయడసస
ఇసటట ననస:21-134
వయససస:29
లస: పప

11010 AP151010225046
పపరర: రరమలసగకశవరరరవప మణలయర

10993 NDX1731992
పపరర: సరసవత పడమటట

94-86/906

తసడడ:డ ననగ మలలర శవర రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:21-131
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:21-132
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:21-132
వయససస:70
లస: పప
11001 NDX1013036
పపరర: శరమమఖల మయడసస

94-86/908

భరస : ననగకశవర రరవప పడమటట
ఇసటట ననస:21-132
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ వపటర
ఇసటట ననస:21-132
వయససస:38
లస: పప
10998 NDX2212116
పపరర: ససదరరనరరవ గగగరననన

10990 NDX1731968
పపరర: రగహహత గకతమ పరరచసరర

10988 NDX1731919
పపరర: శరకవఖ శరఖమల

తసడడ:డ కకటట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:21-131
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:21-131
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ ఊటర
ఇసటట ననస:21-132
వయససస:30
లస: ససస స
10995 NDX1731836
పపరర: వనసకటననరరయణ వపటర

94-77/929

భరస : వనసకట కకశవ రరడడడ మణటటకలసదస
ఇసటట ననస:21-130/3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శవర రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:21-131
వయససస:24
లస: పప
10992 NDX1731844
పపరర: సడవసత ఊటర

10987 NDX3133550
పపరర: రగజ లకడక మణటటకలసదస

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:21-137
వయససస:42
లస: పప
94-90/864

11015 NDX0320556
పపరర: బభలననణణ ఈదర

94-91/969

భరస : నరససపహరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:21-137
వయససస:33
లస: ససస స
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11016 AP151010228169
పపరర: రరఘవమక ఈదర

94-91/970

భరస : సరసబశవరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:21-137
వయససస:57
లస: ససస స
11019 NDX0196915
పపరర: వనసకట రరవప ఆరరసమళళ

94-91/973

94-90/867

94-61/910

94-61/818

94-61/821

94-61/906

94-61/909

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప తనననరర
ఇసటట ననస:26-38-144/211
వయససస:58
లస: పప

11029 NDX0598656
పపరర: బయఖ లలతమక

11032 NDX2012680
పపరర: మమలయల షపక

11035 JBV1392182
పపరర: ససకలసదరరకవప దనసస

11038 AP151010225128
పపరర: భభససరరరవప గరల

94-55/630

11041 NDX2192441
పపరర: వజయ కటటట

94-61/819

11044 NDX2892628
పపరర: ససతనరరమ రరవప అఇననల
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర అఇననల
ఇసటట ననస:26-44-65/7
వయససస:43
లస: పప

11024 NDX2059112
పపరర: రసగ రరవప పపటటట

94-90/869

11027 NDX0234450
పపరర: అనసష కరరరమసచ

94-61/817

11030 NDX0002972
పపరర: జగదదశ గకసధససరర

94-61/820

తసడడ:డ రరజ గకసదనససరర
ఇసటట ననస:21-254-1
వయససస:35
లస: పప
94-61/831

11033 AP151010198123
పపరర: సపవద షపక

94-61/832

తసడడ:డ మసరసదద షపక
ఇసటట ననస:21-262/1
వయససస:67
లస: పప
94-61/907

11036 NDX0599803
పపరర: కకషరమమరరస కమతస

94-61/908

తసడడ:డ కకటయఖ కమతస
ఇసటట ననస:21-595
వయససస:46
లస: పప
94-90/873

11039 NDX2805430
పపరర: పడణణత అబణబ

94-93/1543

తసడడ:డ రమమశ బభబణ అబణబ
ఇసటట ననస:22-1-74
వయససస:23
లస: ససస స
94-88/1085

భరస : జకరయఖ కటటట
ఇసటట ననస:26/20/341
వయససస:36
లస: ససస స
94-57/733

94-90/866

తసడడ:డ పపదదబభబయ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:21-254-1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:21-14738
వయససస:62
లస: పప

భరస : దచవ సహయస రసగరశశటట
ఇసటట ననస:26
వయససస:41
లస: ససస స
11043 NDX2643518
పపరర: ససధనకర తనననరర

94-61/816

తసడడ:డ రరజజరరవప దనసస
ఇసటట ననస:21-595
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమణల మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-595
వయససస:72
లస: పప
11040 NDX2384451
పపరర: ససనత రసగరశశటట

11026 NDX0003103
పపరర: ససజజత గకసధససరర

11021 NDX1717315
పపరర: వర లకడక పపటటట

తసడడ:డ పపద వనసకటటశవర రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:21-139
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:21-262/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : గణరవయఖ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:21-595
వయససస:67
లస: ససస స
11037 NDX0358663
పపరర: గణరవయఖ మదస
ద రర

94-90/868

భరస : రరజ బయఖ
ఇసటట ననస:21-254-1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:21-254-1
వయససస:52
లస: పప
11034 NDX0358671
పపరర: రతస మక మదస
ద రర

11023 NDX1288216
పపరర: బబ య గగపరలస

94-91/972

భరస : రసగ రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:21-139
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జగదదష గకసదనససరర
ఇసటట ననస:21-254-1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపదదబభబయ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:21-254-1
వయససస:47
లస: ససస స
11031 NDX0380808
పపరర: పపదదబభబయ కరరరమసచ

94-90/865

తసడడ:డ మలయఖ
ఇసటట ననస:21-139
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల మదమసచ
ఇసటట ననస:21-239,1ST LANE
వయససస:35
లస: ససస స
11028 NDX0358390
పపరర: నరకల కరరరమసచ

11020 NDX2077817
పపరర: భభరగ వ పపటటట

11018 NDX0196873
పపరర: ససగణణ ఆరరసమళళ

భరస : వనసకట రరవప ఆరరసమళళ
ఇసటట ననస:21-138
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:21-139
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:21-139
వయససస:36
లస: పప
11025 NDX2255214
పపరర: ఉమ మదమసచ

94-91/971

భరస : ననగభమషణస ఈదర
ఇసటట ననస:21-137
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఆరరసమళళ
ఇసటట ననస:21-138
వయససస:46
లస: పప
11022 JBV1436211
పపరర: రఘణబభబణ పపటటట

11017 AP151010228214
పపరర: ననగలకడక ఈదర

11042 NDX2665065
పపరర: రరలర నగరరజ

94-58/673

తసడడ:డ రరలర రరజ
ఇసటట ననస:26-28-254/A
వయససస:22
లస: పప
94-57/961

11045 NDX2657757
పపరర: నగరజ చదలర

94-55/693

తసడడ:డ షసవరయ చలర
ఇసటట ననస:26-45-16
వయససస:23
లస: పప
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11046 NDX3068483
పపరర: ఉమయ దచవ జజనపరటట
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94-93/1557

11047 NDX0597278
పపరర: బడహకయఖ చచదరర� కకరకపరటట�

భరస : శవ ననరరయణ సరవమ జజనపరటట
ఇసటట ననస:27-100, WARD NO 5
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస� కకరకపరటట
ఇసటట ననస:29/9/413
వయససస:64
లస: పప

11049 NDX2903821
పపరర: అరరణ కరసత రరయణడడ

11050 NDX1085760
పపరర: ససరరసదడననద నలర పననన

94-88/1382

తసడడ:డ రరస పడసరద రరయణడడ
ఇసటట ననస:44-17-91/18/A
వయససస:30
లస: పప
11052 NDX3096369
పపరర: వజయ గగరరకపరటట

94-55/883

94-5/1059

భరస : హరర పడసరద జజససస
ఇసటట ననస:55-5-1799
వయససస:37
లస: ససస స
11058
పపరర: వవనక దసటట

94-60/1320

95-224/1387

భరస : కకషర మణరళమహన ఆరర
ఇసటట ననస:83-9-1454
వయససస:40
లస: ససస స
11067 NDX2640761
పపరర: శశఖర బభబణ డచరసగణల

94-60/1111

11057 NDX2200004
పపరర: నన య మ షపక

11059 SQX2397875
పపరర: జజఖతఖత హహమబసదస మదసదల

11062 SQX0852038
పపరర: బభషర షపక SHAIK

11065 NDX2681351
పపరర: రరజకశవరర మహసకరళ

11068 NDX2530459
పపరర: మకదసల రరమయయణస

11071 NDX1405217
పపరర: ససధదర కలమయర మలర వరపప
తసడడ:డ సససదర రరజ మలర వరపప
ఇసటట ననస:102
వయససస:30
లస: పప

11073 SAA0253708
పపరర: శరసత దచవ అపసపకటర

11074 NDX3075702
పపరర: శక లకడక పప సరన

భరస : వజయ వరబన పటట
ఇసటట ననస:102
వయససస:57
లస: ససస స

94-12/1281
11054 NDX2716314
పపరర: మణరళ కకషర మమరరస చససడసరర

11056 NDX2951614
పపరర: రగజ కకరక

భరస : ననగ రరఘవనసదడ రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:101
వయససస:56
లస: ససస స
94-93/1382

94-88/1383

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:55-3-954
వయససస:64
లస: పప

94-57/1077

భసధసవప: ననగరసదడమక పప సరన
ఇసటట ననస:104 mayuri mansions
వయససస:42
లస: ససస స

94-4/1086

తసడడ:డ మ హ మమమ ద ఖయ ససస షప క
ఇసటట ననస:56-2
వయససస:29
లస: పప
95-183/896

11060 SQX2265577
పపరర: రఘణననథ పరల

95-220/1501

తసడడ:డ లఖన పరల
ఇసటట ననస:70-144
వయససస:35
లస: పప
95-221/1127

11063 NDX0424010
పపరర: Lakshmi Nallagalava

94-60/953

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:80-9-940
వయససస:40
లస: ససస స
94-58/716

11066 NDX2699296
పపరర: బభబణ షపక

94-60/1110

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:86-9-574 WARD 25
వయససస:42
లస: పప
94-55/648

తసడడ:డ ససరరసదడ రరమయయణస
ఇసటట ననస:94-14-11-1192/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-59/765

11051 NDX2875094
పపరర: భభరగ వ చరరమయమళర

తసడడ:డ జజవరరత రరరల చసదదలల
ఇసటట ననస:50,SANTHOSH HOMES
వయససస:40
లస: పప

భరస : రమమశ బభబణ మహసకరళ
ఇసటట ననస:85 FLAT NO
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దచరసగణల
ఇసటట ననస:90-4-425/26
వయససస:29
లస: పప
11070 NDX2240562
పపరర: పడమల దచవ గణసటటపలర

94-60/1301

తసడడ:డ యణకరసర SHAIK
ఇసటట ననస:70-147/1
వయససస:29
లస: పప
94-54/737

94-57/966

తసడడ:డ లకడక ధనససజయ చరరమయమళర
ఇసటట ననస:45-15-64/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరఢ కకషర మదసదల
ఇసటట ననస:70-144
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడమణఖస బచసచ
ఇసటట ననస:70-144
వయససస:44
లస: ససస స
11064 NDX2658342
పపరర: భగఖలకడక ఆరర

94-93/1281

భరస : పడకరశ కకరక
ఇసటట ననస:55, 4th Line
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దసటట
ఇసటట ననస:62
వయససస:25
లస: పప
11061 SQX2462216
పపరర: ఉదయలకడక బచసచ

11053 NDX2743292
పపరర: వనసకటరవకలమయర చసదదలల

11048 NDX2880565
పపరర: కకటటశవర రరవప వపరరర పటనస

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:40-21-56/41
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:44-23-46-2
వయససస:49
లస: పప

భరస : అపసపరరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:50-50-91
వయససస:62
లస: ససస స
11055 NDX2658854
పపరర: లకడక శరరష జజససస

94-88/1086

11069 NDX2390813
పపరర: పడసరద కలనపపల

94-54/649

తసడడ:డ ససబడహమనఖ శరక కలనపపల
ఇసటట ననస:94-25-1949/1
వయససస:22
లస: పప
94-60/954

11072 NDX0408617
పపరర: పస యస పడవణ కలమయర రరడడ
కకమయకరరడడడ
తసడడ:డ కసప రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:39
లస: పప

94-60/955

94-57/797

11075 NDX1273853
పపరర: జయలకకక యగణ

94-55/199

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:104, Sapthagiri Heights
వయససస:47
లస: ససస స
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11076 NDX2882744
పపరర: ససశల కలసచనల
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94-59/902

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:120-19-4040
వయససస:44
లస: ససస స
11079 NDX2991594
పపరర: కకటటశవర రరవప కరలలకలరర

94-93/1383

Deleted
94-57/667

11080 NDX2973790
పపరర: మమరర హహలదమయక కరలలకలరర

11083 NDX2622009
పపరర: యకసల మలర కరరరరన రరవప
తసడడ:డ బభలయగణఆరరకవయ
ఇసటట ననస:135-13-626
వయససస:61
లస: పప

11085 NDX2886307
పపరర: రరధ పప తషలలరర

11086 NDX2957017
పపరర: రరమ కకషర తషలస

94-71/684

భరస : వనసకటటశవరరర పప తషలలరర
ఇసటట ననస:135-14-633
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప కనసరర
ఇసటట ననస:181
వయససస:26
లస: ససస స
11091 NDX1777251
పపరర: బభల ససబభబరరవప పప ననస

94-2/627

11092 NDX1437517
పపరర: మయధవ లత రరసటభల

94-2/630

11095 NDX1437525
పపరర: శవ రరమ కకషర రరసటభల

94-8/106

11098 NDX3017589
పపరర: ననగ మణణకసఠ తదడరపప
తసడడ:డ వనసకట రమణ తదడరపప
ఇసటట ననస:201 pvr residency
వయససస:26
లస: పప

11100 NDX3027372
పపరర: పదనకవత తదడరపప

11101 NDX3058328
పపరర: శవ సరయ కలమయర తదడరపప

94-93/1399

భరస : వనసకట రమణ తదడరపప
ఇసటట ననస:201, PVR Residency
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జయరరజ తషమకలపరటట
ఇసటట ననస:203
వయససస:45
లస: ససస స

94-60/1127

11104 NDX2678936
పపరర: శకనవరస హరరదనసస
తసడడ:డ ససబబరరవప హరరదనసస
ఇసటట ననస:205
వయససస:50
లస: పప

94-93/1385

11084 NDX2622108
పపరర: యకసల సరళ కలమయరర

94-58/599

11087 NDX2957009
పపరర: వరణణ తషలస

94-60/1128

భరస : రరమ కకషర తషలస
ఇసటట ననస:162 NEAREST 4-22-64
వయససస:36
లస: ససస స
94-2/625

11090 NDX2036045
పపరర: తరరమల బభబణ చటటటననన

94-2/626

తలర : ఇసదదర దచవ చటటటననన
ఇసటట ననస:183-51
వయససస:33
లస: పప
94-2/628

11093 NDX0240580
పపరర: సరసబభడజఖస జజలయదద

94-2/629

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:183-52
వయససస:61
లస: ససస స
94-2/631

11096 NDX2708618
పపరర: ననగజజఖత మయచనరస

94-2/1067

భరస : శకనవరస రరవప మయచనరస
ఇసటట ననస:189
వయససస:37
లస: ససస స
94-93/1397

11099 NDX3040805
పపరర: వనసకట రమణ తదడరపప

94-93/1398

భసధసవప: పదనకవత తదడరపప
ఇసటట ననస:201, PVR Residency
వయససస:60
లస: పప
94-93/1400

తసడడ:డ వనసకట రమణ తదడరపప
ఇసటట ననస:201, PVR Residency
వయససస:28
లస: పప
94-93/1407

11081 NDX3188760
పపరర: లకడక కకతస

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:135-13-626
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బణచదచశవర రరవప
ఇసటట ననస:183-52
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఈశవర పపరర చసదడ అపరపరరవప అడడసస
ఇసటట ననస:189/B
వయససస:40
లస: ససస స

11103 NDX3114402
పపరర: పరరమళ తషమకలపరటట

94-58/598

భరస : శవ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:183-52
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకకషర రరసటల
ఇసటట ననస:183-52
వయససస:24
లస: పప
11097 NDX1514075
పపరర: షరరకల దచవ అడడససమలర

11089 NDX1779752
పపరర: వజయ లకడక మతటట

94-57/800

భరస : నరసససహరరవప కకతస
ఇసటట ననస:134-204
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ మతటట
ఇసటట ననస:183-51
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకననధ పప ననస
ఇసటట ననస:183-51
వయససస:39
లస: పప
11094 NDX1773580
పపరర: ససరఖ తచజ రరసటల

94-93/1384

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప తషలస
ఇసటట ననస:162 NEAREST 4-22-64
వయససస:48
లస: పప
94-4/1565

11078 NDX2976553
పపరర: లకడక దనసరర

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:126-7-795
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:133-13-3672
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకషరయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:135-9-452 , FLAT NO.401
వయససస:58
లస: పప

11088 NDX2990430
పపరర: అనసష కనసరర

94-61/1024

భరస : గగపసరరజ
ఇసటట ననస:123-2-21
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:133-13-3672
వయససస:58
లస: పప

11082 NDX2686046
పపరర: బభలవనసకటటశవరరరవప కరటడగడడ

11077 NDX3010881
పపరర: భమ లకడక పలర పప

11102 NDX3116696
పపరర: జయరరజ థసమయకలపఅల

94-93/1406

తసడడ:డ జననరబనస థసమయకలపఅల
ఇసటట ననస:203
వయససస:53
లస: పప
94-2/1075

11105 NDX3170925
పపరర: శవ పడసరద బబ లర

94-93/1410

తసడడ:డ కకషర రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:205 - AR PLAZA
వయససస:42
లస: పప

Page 144 of 391

11106 NDX1332444
పపరర: నహరరక యయన
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94-88/1139

తసడడ:డ ననగ రరజ యయన
ఇసటట ననస:213/1141
వయససస:29
లస: ససస స

11107 NDX1284140
పపరర: ససశల మదనసస

94-88/1140

భరస : రరజ మయదనసస
ఇసటట ననస:221/1435
వయససస:51
లస: ససస స

94-88/1142 11110 AP151010237354
11109 NDX1149038
పపరర: జజన ఆరకసట ర
పపరర: వరభదడపస
న గసగ గణజజరళమమఢక
డ రద కసదదమళళ

తసడడ:డ జజన జయరరవప గమజజఱళ మమఢక
ఇసటట ననస:225/210
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ కదదమళళ
ఇసటట ననస:226-257
వయససస:55
లస: పప

11112 NDX2701928
పపరర: భభగఖ లకడక జమణకల

11113 NDX3210374
పపరర: శకనవరస మగమలలరర

94-58/674

భరస : మణరళధర జమణకల
ఇసటట ననస:285-1-33
వయససస:42
లస: ససస స
94-61/978

94-88/1143

భరస : చచదరర పపదద
ఇసటట ననస:301
వయససస:62
లస: ససస స

11118 NDX2991552
పపరర: లకడక వనవషరవ చతరరల

11119 NDX3043551
పపరర: ��������� ����� ����

94-93/1558

తసడడ:డ వనసకట ఉమ మహహశవర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:302
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ������ �����
ఇసటట ననస:302, 4-21-11/B
వయససస:46
లస: ససస స

11121 NDX3112935
పపరర: పవన కలమయర పపసటటల

11122 NDX3113099
పపరర: చనకయ పపసటటందంచల

94-93/1560

94-57/962

94-57/963

94-57/964

94-93/1561

11125 NDX2872125
పపరర: మగర ఎల రరబ రతనస మయతసగర

11127 NDX3127941
పపరర: మమఘన మదదదబబ యన

94-93/1567

తసడడ:డ ననగకశవరరవప మదదదబబ యన
ఇసటట ననస:401,bhagavan towers
వయససస:21
లస: ససస స
11130 NDX2768596
పపరర: ససరఖననరరయణ మలర పపదదద

11123 NDX1677402
పపరర: ఆరత జ ఆర

94-88/1152

94-58/837

11126 NDX2880490
పపరర: బడజకష కలమయర మమలలపపరర

11128 NDX3024767
పపరర: మమససయ శరససస స బసడ

11129 NDX2880284
పపరర: ససరఖననరరయణ మలర పపదదద

11131
పపరర: రవసదడననథ రరడడడ వసగల

11133 NDX2991768
పపరర: కలశరల కరసతచకతన

11134
పపరర: వనసకట సరయ తచజ గమడసరర
తసడడ:డ ననగకసరవవరర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:430
వయససస:22
లస: పప

94-57/656

94-93/1559

తసడడ:డ కకశశర బభబణ మమలలపపరర
ఇసటట ననస:401 Melody Homes
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బభపసరరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:403-755
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర రరవప కరసతచకతన
ఇసటట ననస:410
వయససస:73
లస: ససస స

11120 NDX3099439
పపరర: శవ పరరవత పపసటటల

భరస : పడవణ కలమయర
ఇసటట ననస:308 FLAT RAGHAVA APTS
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ మలర పపదదద
ఇసటట ననస:402, SUPRIYA ENCLAVE
వయససస:55
లస: పప
94-93/1570

11117 NDX2414886
పపరర: అనసరరధ దచవ కకసడవటట

భరస : మలలర శపర యస ఎస
ఇసటట ననస:304,MAYURI APARTMENTS
వయససస:42
లస: ససస స

94-93/1566

తసడడ:డ లలరదయఖ బసడ
ఇసటట ననస:401, P V R Residency
వయససస:39
లస: పప
94-58/842

94-61/919

భరస : ససబభబరరవప పపసటటల
ఇసటట ననస:303,subham apartment
వయససస:53
లస: ససస స

11124
పపరర: వషష
ర వరబన
లస: పప

11114 NDX1787417
పపరర: ఆధద లకడక దనమణలలరర

భరస : కకటటశవర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:302
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పవన కలమయర పపసటటల
ఇసటట ననస:303,subham Apartment
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కనప
ఇసటట ననస:307
వయససస:24

94-61/1151

భరస : రరమణ దనమణలలరర
ఇసటట ననస:299
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప పపసటటల
ఇసటట ననస:303,subham apartment
వయససస:33
లస: పప
94-88/1222

11111 NDX3000759
పపరర: వజయ దదపపలపపడడ
తసడడ:డ మలలర శవరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:230
వయససస:21
లస: పప

11116 NDX3153517
పపరర: కలశరల కలమయరర పపదద

భరస : వర రరఘవ శశష సరయ పసగణలలరర
ఇసటట ననస:299
వయససస:53
లస: ససస స

94-88/1141

భరస : వర మణణ పడతస
ఇసటట ననస:224/157
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప మగమలలరర
ఇసటట ననస:299
వయససస:19
లస: పప

11115 NDX2580470
పపరర: వజయ దసరగ పసగణలలరర

11108 NDX1800904
పపరర: ననగ సతఖ ససమఖ పడతస

94-58/840

94-58/841

భసధసవప: రమయ దచవ మలర పపదద
ఇసటట ననస:402 SUPRIYA ENCLAVE
వయససస:56
లస: పప
94-57/1149

94-88/1144
11132 NDX1436006
పపరర: టట యస శకనవరస రరడడడ
మదసగణల
తసడడ:డ జననరరన రరడడడ మదసగణల
ఇసటట ననస: 404 GAYATRIRESIDENCY
వయససస:25
లస: పప

94-57/1146

11135 NDX2857217
పపరర: వశరల గరరకపరటట

94-93/1741

తలర : ససనత గరరకపరటట
ఇసటట ననస:501 bagawan towers
వయససస:18
లస: పప
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11136 NDX2882488
పపరర: ససరఖతచజ గణరకనన
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94-58/884

11137 NDX3196425
పపరర: గరనననరఅల రరమననన

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరఢ కకషర మమరరస గణరకనన
ఇసటట ననస:501,Lakshminivasam
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరరసదడ బభబణ రరమననన
ఇసటట ననస:505, Sai Towers
వయససస:18
లస: ససస స

11139 SQX1918515
పపరర: సపవదసలయర సయఖద

11140 NDX2429223
పపరర: జజహనవ కనమరర పపడడ

95-79/878

తసడడ:డ సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:596-830
వయససస:25
లస: పప
11142 NDX1662759
పపరర: రజయ షపక

94-88/1146

94-4/1320

తసడడ:డ గగపయఖ ఉపపపథనలయ
ఇసటట ననస:1931
వయససస:43
లస: పప

11146 JBV1435189
పపరర: సరళ బబజరప

94-88/1148

11149 NDX2077650
పపరర: ఉష కలమయరర కసదసల

11152
పపరర: సతఖ భభరగ వ ఉపపపటటరర

తసడడ:డ మసస పడసరద రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:2313/1134
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:2433
వయససస:32
లస: ససస స

11154 NDX2657302
పపరర: లకడక సరయ పసడయసకర కకసడడశశటట

11155
పపరర: ససరకసదడబభబణ తతకల

94-55/695

తసడడ:డ కరమమశవరరరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:3263 SAINAGAR 2NDLANE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ టట వ జ వ అపపరరవప తతకల
ఇసటట ననస:5007
వయససస:34
లస: పప

11157
పపరర: ఆశకత ఉయమఖరర

11158
పపరర: దదలప గమడవలర

94-55/904

తసడడ:డ రరమరరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:13743
వయససస:34
లస: పప
94-88/1224

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:Apt 16
వయససస:26
లస: ససస స

11161 NDX0203240
పపరర: మసరసన బ షపక

94-90/888

11164
పపరర: పడజజ గరరకపరటట
తసడడ:డ కకటయఖ చచదరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:Apt.162
వయససస:27
లస: ససస స

94-88/1223

11144
పపరర: వషష
ర వరబన రరడడడ వరసరరడడడ

94-61/1251

11147 NDX1742916
పపరర: రరమయరరవప మలర వరపప

94-88/1147

తసడడ:డ అదమణ మలర వరపప
ఇసటట ననస:2212-721
వయససస:45
లస: పప
94-88/1149

11150 NDX0205377
పపరర: సహజజన భ� షపక�

94-88/1150

భరస : శవ ననగణ� షపక
ఇసటట ననస:2213/1163
వయససస:33
లస: ససస స
94-88/1221

11153
పపరర: వమల రరజకసదడ కకచదరర

94-55/903

తసడడ:డ హకదయ రరజ కకచదరర
ఇసటట ననస:2466
వయససస:42
లస: పప
94-54/897

11156 NDX1915828
పపరర: ఫరతత ససలయసనన షపక

94-88/1154

తసడడ:డ హబబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:5148A/1 FLOT NO 502
వయససస:25
లస: ససస స
94-4/1716

11159
పపరర: లకడక భవన పపతబభననదళళ

94-57/1145

భసధసవప: హహమసత కలమయర
ఇసటట ననస:23006 27Th Ave
వయససస:27
లస: ససస స
94-88/1

భరస : అబభబస షపక
ఇసటట ననస:.22/12/875
వయససస:44
లస: ససస స
94-58/941

11141
పపరర: శకవణ మణపపవరపప

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:1216
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గమడవలర
ఇసటట ననస:18231 Apt 2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:0
వయససస:18
లస: పప
11163
పపరర: శరకవణణ రరడడడ కటటట

94-93/1793

భరస : దదనన మణణ రరజ కసదసల
ఇసటట ననస:2213/882
వయససస:52
లస: ససస స
94-88/1151

94-88/1416

తసడడ:డ మలర శవర రరవప మణపపవరపప
ఇసటట ననస:651 catamaran st
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకకసట య
స న
ఇసటట ననస:2115-750
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మమడ
ఇసటట ననస:2213/881
వయససస:26
లస: ససస స

11160 NDX2798734
పపరర: గకతస కలమయర బసడడకతనర

94-88/1145

తసడడ:డ ససబబయఖ యరర గడడ
ఇసటట ననస:1019
వయససస:24
లస: పప

11145 NDX2667541
పపరర: శకనస ఉపపపథనలయ

11151 NDX1796491
పపరర: శరఖమ వకటర పరల బతష
స ల

11143
పపరర: అకకలబభబమ యరర గడడ

11138
పపరర: ససహహత రవ

తలర : మసజల రవ
ఇసటట ననస:511
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర నరకసదనమలర
ఇసటట ననస:636
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:972
వయససస:29
లస: ససస స

11148 NDX1814863
పపరర: హహహమవత మమడ

94-58/885

11162 NDX2004471
పపరర: శవ కకషర కరకలమయనస

94-88/2

తసడడ:డ రమమష కరకలమయనస
ఇసటట ననస:.22/12/878
వయససస:29
లస: పప
94-61/1252

11165
పపరర: సరయరరస కసకణనల

94-93/1796

తసడడ:డ శవ కకటటశవర రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:Apt 1303
వయససస:23
లస: పప
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94-93/1373

Deleted

భసధసవప: మణరళమహన కలమయర
ఇసటట ననస:Balaji nagar
వయససస:35
లస: పప
11169 NDX2895407
పపరర: బడహకయఖ కకననదబథదన

94-58/892

తసడడ:డ నరసయఖ కకననదబథదన
ఇసటట ననస:C/O. D.NO. 4-21-86,
వయససస:57
లస: పప
11172 NDX2192326
పపరర: గగపరల రరవప కకడనల

94-88/1158

94-93/1754

భరస : ససబభబరరవప సరరటట
ఇసటట ననస:D NO 4-5-65
వయససస:78
లస: ససస స
11181 NDX3009339
పపరర: రజన పసడయ దసడ

94-55/889

తసడడ:డ రవబభబణ దసడ
ఇసటట ననస:D-NO4-6-42
వయససస:19
లస: ససస స
11184 NDX2879906
పపరర: రరజజవన బబగస షపక
భరస : ఇమయమ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 4-6-133
వయససస:20
లస: ససస స
11187 NDX2390847
పపరర: నరసససహ రరవప తనడడశశటట

94-54/678

భరస : నగరజ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:D NO 4-8-84/1
వయససస:28
లస: ససస స

11173 NDX2991578
పపరర: మలర శవరర వసగపత

94-93/1749

94-61/1243

94-55/651

94-55/653

94-55/654
11177 NDX2390912
పపరర: ఎల వ ఎన సరయ శకధర కటటకక

తసడడ:డ శవ సతఖ ననరరయణ కటటకక
ఇసటట ననస:D NO-4-5-60/8
వయససస:21
లస: పప
94-57/658

11180 NDX2255172
పపరర: రరమమమరరస శరఖమమరర

94-57/659

భరస : రరమమమరరస శరఖమమరర
ఇసటట ననస:D.NO.4-5-67/9, F.NO.102, SA
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:D.NO.4-5-67/9, F.NO.102, SA
వయససస:45
లస: పప

11182 SG10716805
పపరర: శకకరసత దసడసరరజ

11183 SG10716938
పపరర: రమయ దచవ దసడసరరజ

94-61/1234

11185 NDX2993079
పపరర: వషష
ర వరబ న వనమవరపప

11188 NDX2883361
పపరర: రమణ కకతస పలర

11191 NDX2966752
పపరర: భభణణ పడసరద మలర డడ

11194 NDX2612372
పపరర: యశవసత కలమయర మరర
తలర : పడమల మరర
ఇసటట ననస:D. No. 4-9-52 /2
వయససస:18
లస: పప

94-61/1235

భరస : శకకరసత దసడసరరజ
ఇసటట ననస:D. No. 4-6-45/2
వయససస:35
లస: ససస స
94-55/888

11186 NDX2368652
పపరర: హరర పడసరద కలల
ర రర

94-55/656

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 4-6-178/A , 4TH LINE
వయససస:21
లస: పప
94-61/1233

11189 NDX2898021
పపరర: అనససయ మదసదల

94-61/1242

భరస : లకడక ననరరయణ మదసదల
ఇసటట ననస:D-NO 4-6-290
వయససస:64
లస: ససస స
94-61/1236

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మలర డడ
ఇసటట ననస:D.No.4-6-363,
వయససస:32
లస: పప
94-57/1083

11174 NDX2463131
పపరర: ససజత కలమయర యలమసచల

తసడడ:డ వరరసజననయణలల యలమసచల అనసత
ఇసటట ననస:D NO 4-5-26/24
వయససస:35
లస: పప

11176 NDX2368561
పపరర: వనసకటటసవర రరవప నసతలపరటట

11179 NDX2255180
పపరర: వనసకట కవత శరఖమమరర

94-88/1157

భరస : గగపరల రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:DEVARA CASTLEY
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస కకతస పలర
ఇసటట ననస:D NO 4-6-209
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల నలబబ తష
ఇసటట ననస:D-NO4-6-290
వయససస:45
లస: ససస స
11193 NDX3094273
పపరర: జజహనవ పసరరటట

11171 NDX2192318
పపరర: మలలర శవరర కకడనల

94-55/885

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:D-N-O4-6-152
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వర ఆసజననయణలల తనడడశశటట
ఇసటట ననస:D NO-4-6-187
వయససస:53
లస: పప
11190 NDX2898039
పపరర: శవ కలమయరర నలబబ తష

11170 NDX3110780
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కకమయకలపరటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసడసరరజ
ఇసటట ననస:D. No. 4-6-45/2
వయససస:45
లస: పప
94-55/884

94-96/566

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:CHAITANYA PURI COLONY
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరఇఆ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:D.NO.4-5-60/8
వయససస:56
లస: పప
94-55/655

11168 NDX2596674
పపరర: మధసలత పసతగరన

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:BRUNDAVAN GARDENS
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ వసగపత
ఇసటట ననస:D-NO1-2-77
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ ఉరరటట
ఇసటట ననస:D-NO4-5-51/1
వయససస:41
లస: ససస స
11178 NDX2384493
పపరర: దమయసత సరరటట

94-61/1020

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:D-block 302
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:DEVARA CASTLEY
వయససస:83
లస: పప
11175 NDX2991701
పపరర: రరజఖ లకడక ఉరరటట

11167 NDX2580801
పపరర: చదవతనఖ వతస కలసతన

11192 NDX2897973
పపరర: అరరణ వనవదనననమ

94-61/1244

భరస : వనసకయఖ వనవదనననమ
ఇసటట ననస:D-NO4-6-396
వయససస:24
లస: ససస స
94-59/896

11195 NDX2564193
పపరర: భమశనమక ఉపపపటటరర

94-95/837

భరస : ససనల కలమయర వపననస
ఇసటట ననస:D.NO 4-14-51 ANJANEYAPET
వయససస:62
లస: ససస స
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94-95/836 11197 NDX2394310
11196 NDX2549699
పపరర: రకవసత వషష
పపరర: జజసఫ చనననబతషన
ర బభబణ బబ సదలపరటట

తసడడ:డ మధస బభబణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 4-16-13
వయససస:20
లస: పప
11199 NDX2394252
పపరర: రమమష బతష
స ల

తసడడ:డ ససరయఖ చనననబతషన
ఇసటట ననస:D.NO 4-16-96
వయససస:55
లస: పప
94-88/1159

తసడడ:డ పడభణదనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 4-17-13/2 4TH LINE
వయససస:31
లస: పప

11200 NDX2394047
పపరర: శరకవణణ ననలర లరర

తసడడ:డ ఉదయ భభససర రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:D.No.4-19-114,
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప పప చసపలర
ఇసటట ననస:D.NO. 4-21-56
వయససస:23
లస: పప
11208 NDX2540052
పపరర: శవ రరమ కకషర రరడడడ వణణకలరర

11214 NDX2951689
పపరర: బల తచజ గగవసదస

94-58/594

94-61/1232

94-58/909

94-59/1227

భసధసవప: శవ వనసకట రరడడడ యయటటగడడ
ఇసటట ననస:D.No 4-22-61/1
వయససస:43
లస: పప

94-59/1222

11212 NDX2882777
పపరర: సరయకకషర ఉపపల

94-55/652

94-58/907

94-57/1085

11207 NDX3009800
పపరర: శరరష ధననవథ

94-58/906

11210 NDX3143575
పపరర: ఏన రకనసగర దచవ ననరపప రరడడ

94-59/1231

11213 NDX2956704
పపరర: ఏకఆనసద మణదడబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:d-no4-22-3/1
వయససస:32
లస: పప

11215 NDX2548519
పపరర: రవకకరణ రరడడడ ననటట

11216 NDX2548501
పపరర: లలయ లకడక ననటట

11221 NDX2357929
పపరర: దసరగ పడసరద గజవలర

11224 NDX3157286
పపరర: ఉమ మహహశవర రరడడ
థదయయఖగమరర
తసడడ:డ కకషర రరడడడ థదయయఖగమరర
ఇసటట ననస:D NO 4-22-64/C
వయససస:56
లస: పప

94-58/894

తసడడ:డ ఫరదర కసధన శమ
ఇసటట ననస:D No 4-21-86,
వయససస:39
లస: ససస స

94-59/894

94-58/908

94-59/895

తసడడ:డ రవ కకరణ రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:D NO 4-22-27/6E
వయససస:44
లస: పప
94-59/1228

11219 NDX2898104
పపరర: రవ తచజ ఆరర

94-60/1311

తసడడ:డ ఆసజననయణలల ఆరర
ఇసటట ననస:D-NO 4-22-39
వయససస:20
లస: పప
94-59/767

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:D NO-4-22-51/8
వయససస:22
లస: పప
94-60/964

11204 NDX3206711
పపరర: మమరఖ చసదడ పప చసపలర

తసడడ:డ శకరరమకకషరనబసవర చచదరర ఉపపల
ఇసటట ననస:DNo4-21-86,FNO 312
వయససస:33
లస: పప

11218 NDX2898427
పపరర: నరకల ఆరర

94-88/1155

తసడడ:డ ననహరర ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:D-NO4-21-57/11/82
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయణలల ఆరర
ఇసటట ననస:D-NO 4-22-39
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:D.NO.4-22-51
వయససస:44
లస: పప
11223 NDX2537157
పపరర: పప ల రరడడడ తవవ

11209 NDX2898583
పపరర: సరయ మమనక కరకపప

11201 NDX2394070
పపరర: ససధనకర బభబణ ఆలలకస

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప పప చసపలర
ఇసటట ననస:D.NO. 4-21-56
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:D NO 4-22-27/6E
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస ఆరర
ఇసటట ననస:D-NO 4-22-39
వయససస:52
లస: పప
11220 NDX2463180
పపరర: మణరళ కకషర గణసడదబబ యన

94-57/1098

తసడడ:డ శకహరర రరడడడ కరకపప
ఇసటట ననస:D-NO4-21-69/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:D-NO4-22-3/9
వయససస:23
లస: పప
11217 NDX2898419
పపరర: ఆసజననయణలల ఆరర

11206 NDX3202637
పపరర: మమరఖ చసదడ పప చసపలర

94-93/1285

తసడడ:డ కకషరయఖ ఆలలకస
ఇసటట ననస:D.NO.4-19-64,F.NO.301, CHIG
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప పప చసపలర
ఇసటట ననస:D.NO. 4-21-56
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:D NO 4-21-66/A
వయససస:61
లస: పప
11211 NDX3149432
పపరర: ఏస శరవణ కలమయర ససబభథ
కలమయర
తసడడ:డ ఫరదర కకసడడ రరడడ
ఇసటట ననస:D No 4-21-86,
వయససస:44
లస: పప

94-88/1160

భరస : శకనవరసరరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:D-NO4-21-26
వయససస:46
లస: ససస స
94-57/1086

11198 NDX2358521
పపరర: రరఘవమక గణసడడగ

భరస : ససరరలల
ఇసటట ననస:D.NO 4-16-96
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : భభరగ వ సరయ ననలర లరర
ఇసటట ననస:D NO-4-19-3/A
వయససస:26
లస: ససస స

94-73/872 11203 NDX2958270
11202 NDX2750776
పపరర: కనక మహలకడక మమనక ఏవపరర
పపరర: రతన కలమయరర చనపరరల

11205 NDX3189008
పపరర: మమరఖ చసదడ పప చసపలర

94-88/1156

11222 NDX2898401
పపరర: సరగజన వణణకలరర

94-59/1232

భరస : సరసబ రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:D-NO4-22-52
వయససస:58
లస: ససస స
94-93/1744

11225 NDX2381408
పపరర: కకమటటననన ఆదదశశషష

94-55/658

తసడడ:డ కకమటటననన లకడక ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:D NO 4-22-70,3RD LANE
వయససస:26
లస: పప
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11226 NDX2726719
పపరర: సరయ రగహహత మననవ

94-60/1310

తసడడ:డ రఘణ బభబణ మననవ
ఇసటట ననస:D.NO 4-22-84/2A
వయససస:21
లస: పప
11229 NDX2856557
పపరర: సపవడడ బభబణ షపక

94-93/1748

94-93/1746

94-57/392

94-75/1410

94-55/887

94-75/1428

94-60/1312

94-57/1096

భరస : మరరకడడడ చసఠరగమననడట
ఇసటట ననస:D-NO19-3-94
వయససస:58
లస: ససస స
11253 NDX2898831
పపరర: నహరరక బభసఖస
తసడడ:డ నరసయఖ బభసఖస
ఇసటట ననస:D-NO19-3-115
వయససస:28
లస: ససస స

94-54/890

11239 NDX2956456
పపరర: రరహహతఖ గటటటపరటట

11242 NDX2958759
పపరర: చసద బ పటభన

11245 NDX2767622
పపరర: ససధఖ కకలల
ర రర

11248 NDX2898864
పపరర: శవ పరరవత దచవ బసడరర

94-55/886

11234 NDX1742536
పపరర: గగకలల సరయ ఈవపరర

11237 NDX2882363
పపరర: పడసరద మకరసన

94-57/1084

11240 NDX3007127
పపరర: లయవణఖ కసడడడ

94-54/891

94-57/1090

11243 NDX2956977
పపరర: మరర నబ షపక

94-59/1229

భరస : బభజబభబణ షపక
ఇసటట ననస:D-NO18-50
వయససస:27
లస: ససస స
94-58/893

11246 NDX2789592
పపరర: పప తరరజ కకలల
ర రర

94-79/702

తసడడ:డ రమయరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 18-132
వయససస:35
లస: పప
94-57/1094

11249 NDX2951176
పపరర: మరరకడడడ చసఠరగమననడట

94-57/1095

భసధసవప: పపసల కకటటశవరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:D-NO19-3-80
వయససస:52
లస: ససస స

భసధసవప: యజమయన చసఠరగమననడట
ఇసటట ననస:D-NO19-3-94
వయససస:66
లస: పప

11251 NDX2954923
పపరర: లలరరడరకదదద చసఠరగమననడట

11252 NDX2898849
పపరర: నరసయఖ బభసఖస

11254 NDX2950988
పపరర: కకషన రమయవత
తసడడ:డ రతన రమయవత
ఇసటట ననస:D-NO19-3-148
వయససస:26
లస: పప

94-88/94

తసడడ:డ వజయ భభససర కసడడడ
ఇసటట ననస:D-NO18-12-793
వయససస:20
లస: ససస స

94-57/1097

తసడడ:డ మరరకడడడ చసఠరగమననడట
ఇసటట ననస:D-NO19-3-94
వయససస:34
లస: పప
94-57/1092

94-93/1745

తసడడ:డ వనసకయఖ మకరసన
ఇసటట ననస:D.NO 18-7-413
వయససస:37
లస: పప

భరస : పప తరరజ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 18-132
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ ననగకశవరరరవప ననసగకరమ
ఇసటట ననస:D-NO19-1-14
వయససస:34
లస: ససస స
11250 NDX2951150
పపరర: మరరయ రరణణ చసఠరగమననడట

11236 NDX3160520
పపరర: శవ రరడడ అసబటట

11231 NDX2929412
పపరర: ననన మధవ చసతలపపడడ

తసడడ:డ ఉదయ భభససర రరడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:D.No.16/7/398,
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహబమబ ఖయన పటభన
ఇసటట ననస:d-no18-47
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:D-NO18-50
వయససస:32
లస: ససస స
11247 NDX2898138
పపరర: మలర శవరర ననసగకరమ

94-61/1245

తసడడ:డ అపపరరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:D-NO18-12-734
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప మదసదకలరర
ఇసటట ననస:D-NO18-12-798
వయససస:71
లస: ససస స
11244 NDX2910024
పపరర: లకడక బబ షపక

11233 NDX2980175
పపరర: వదనఖసరగర చసతనడ

94-93/1747

తసడడ:డ జవన కకశశర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 4-24-54/B
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:D NO 18-4-217/2
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగకశవర రరవప ఇమయడనబటటటన
ఇసటట ననస:d.no 18-9-543
వయససస:61
లస: ససస స
11241 NDX3003449
పపరర: వనసకయమక మదసదకలరర

94-93/1753

తసడడ:డ వరబడహక చనరరఖలల చసతనదస
ఇసటట ననస:D-NO7-16-143
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 17-18-503
వయససస:44
లస: పప
11238 NDX3187911
పపరర: ననగ మలర శవరర ఇమయడనబటటటన

11230 NDX3006756
పపరర: అభనవ కకపపపరరవపరర

11228 NDX2856524
పపరర: సపవడడ బభబణ షపక

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:D.No. 4-23-50/5
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శక కకషర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:D-NO4-23-54/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబణ కకసడన
ఇసటట ననస:D.NO 4-24-65
వయససస:34
లస: పప
11235 NDX2273746
పపరర: ననగరరజ బబలరసకకసడ

94-91/1388

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:D.no.4-23-50/5
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:D.No. 4-23-50/5
వయససస:24
లస: పప
11232 ZTS2147420
పపరర: ససబడహకణణఖశవరరరవప కకసడన

11227 NDX3042272
పపరర: సపవడడ బభబణ షపక

94-57/1091

భసధసవప: భరత బభసఖస
ఇసటట ననస:D-NO19-3-115
వయససస:59
లస: పప
94-58/896

11255 NDX2948990
పపరర: జజఖత వదదతచ

94-58/897

తసడడ:డ మణన ననయక వదదతచ
ఇసటట ననస:D-NO19-3-149
వయససస:20
లస: ససస స
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11256 NDX2951077
పపరర: రరమకకషర ననయక రరమవత

94-58/898

తసడడ:డ బభలల ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:D-NO19-3-156
వయససస:20
లస: పప
11259 NDX2898658
పపరర: బభలయజ ననయక రరమవత

94-58/901

11260 NDX2898641
పపరర: చనద క
న లభభఈ కకరక

94-58/903

11263 NDX2898393
పపరర: ననయక కకరక

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ రరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:D NO 19-4-322
వయససస:43
లస: పప

11266 NDX2670016
పపరర: పసడయసకర మయజకటట

తసడడ:డ కకటట రరడడడ థదపపపలలరర
ఇసటట ననస:D-NO19-9-481
వయససస:42
లస: పప
94-59/1223

భరస : హరర కకషర దచవళర
ఇసటట ననస:D-NO 20-1-16
వయససస:42
లస: ససస స
11274 NDX2898252
పపరర: హరరశ నలబబ తష
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల నలబబ తష
ఇసటట ననస:D-NO 20-1-81
వయససస:23
లస: పప
11277 NDX2898047
పపరర: ఫణణసదడ నలబబ తష

94-61/1241

94-57/794

94-58/904

11267 NDX2463230
పపరర: రరషసత గణడడసప

94-57/657

94-60/1116

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యణడ పఅల
ఇసటట ననస:D.NO.19-11-523 GIRIDHAR EN
వయససస:37
లస: పప
11272 NDX2898435
పపరర: వజయ కలమయర దచవళర

11273 NDX2898351
పపరర: పడసనన ఉపపప

94-59/1225

11275 NDX2898005
పపరర: లకడక ననరరయణ మదసదల

11278 NDX2516094
పపరర: వజయ శక మమడ

11281 NDX2461754
పపరర: లసగమక మటటపలర
భరస : పపరర చసదడ రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:D NO 20-5-567
వయససస:59
లస: ససస స

11283 NDX2461721
పపరర: పపరర చసదడ రరవప మటటపలర

11284 NDX3016581
పపరర: ససషక తషరరమమలర

భసధసవప: లసగమక మటటపలర
ఇసటట ననస:D NO 20-5-567 SIDDARDHA N
వయససస:69
లస: పప

11264 NDX2898633
పపరర: రజఖలకడక గరడచ

11270 NDX2631935
పపరర: మహన మలర కరరరరన రరవప
ఈడడపపగసటట
తసడడ:డ తలక ఈడడపపగసటట
ఇసటట ననస:D NO 19-29
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప కటకమమసత
ఇసటట ననస:D.NO 20-4-366
వయససస:29
లస: పప
94-91/1017

94-57/1093

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గణడడసప
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-416
వయససస:21
లస: ససస స
94-74/584

94-59/1224

తసడడ:డ రమణయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:D-NO 20-1-16
వయససస:22
లస: ససస స
94-61/1239

తసడడ:డ నలయసబరరస తషరరమమలర
ఇసటట ననస:D NO. 20-5-666/1
వయససస:25
లస: ససస స

11276 NDX2897981
పపరర: ఎడడకకసడలల నలబబ తష

94-61/1240

తసడడ:డ లసగయఖ నలబబ తష
ఇసటట ననస:D-NO 20-1-81
వయససస:49
లస: పప
94-60/966

భరస : వజయ మమడ
ఇసటట ననస:DNO 20-2-116
వయససస:29
లస: ససస స
94-60/1309

11261 NDX2955268
పపరర: మమనక బభయ కకరక

భరస : వవనకసదరకదదద గరడచ
ఇసటట ననస:D-NO19-3-236
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమయఖ మదసదల
ఇసటట ననస:D-NO 20-1-81
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల నలబబ తష
ఇసటట ననస:D-NO 20-1-81
వయససస:24
లస: పప
11280 NDX2750438
పపరర: కరకసత కకరణ కటకమమసత

94-59/1230

తసడడ:డ హరరకకషర దచవళర
ఇసటట ననస:D-NO 20-1-16
వయససస:26
లస: పప
94-59/1226

94-58/900

భరస : సతష ననయక కకరక
ఇసటట ననస:D-NO19-3-165
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట భవన పడసరద మయజకటట
ఇసటట ననస:D NO 19-4-322
వయససస:33
లస: ససస స

94-75/1429 11269 NDX0929604
11268 NDX2977932
పపరర: పడభణ వజయ కలమయర థదపపపలలరర
పపరర: ననగరరజ

11271 NDX2898443
పపరర: వనసకట రమణ దచవళర

94-58/902

తసడడ:డ మసగఖ ననయక కకరక
ఇసటట ననస:d-no19-3-167
వయససస:32
లస: పప
94-57/793

11258 NDX2956720
పపరర: శరసత బభయ ననననవత

భరస : తషలశ రరస ననననవత
ఇసటట ననస:D-NO19-3-160
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయమలననయక కకరక
ఇసటట ననస:D-NO19-3-162
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరవ ననయక కకరక
ఇసటట ననస:d-no19-3-166
వయససస:29
లస: పప
11265 NDX2622314
పపరర: వనసకట భవన పడసరద మయజకటట

94-58/899

తసడడ:డ బల ననయక అదవథ
ఇసటట ననస:D-NO19-3-160
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హరర రరమవత
ఇసటట ననస:D-NO19-3-161
వయససస:18
లస: పప
11262 NDX2898591
పపరర: భభణణ ననయక కకరక

11257 NDX2951085
పపరర: తషలశ రరస ననయక అదవథ

11279 NDX2723302
పపరర: కటకస శశటట శవ రతన కలమయరర

94-60/1308

భరస : కక వ సరసబ శవ రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:d.no 20-4-366
వయససస:53
లస: ససస స
94-91/1015

11282 NDX2461788
పపరర: శక ననగ వషష
ర వరబ న మటటపలర

94-91/1016

తసడడ:డ పపరన చసడడ రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:D NO 20-5-567 SIDDARDHA N
వయససస:39
లస: పప
94-91/1383

11285 NDX3016573
పపరర: ససషసకథ తషరరమమలర

94-91/1384

తసడడ:డ నలయసబరరస తషరరమమలర
ఇసటట ననస:D NO. 20-5-666/1
వయససస:21
లస: ససస స
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94-91/1385 11287 NDX2883353
11286 NDX3016532
పపరర: అభనవ రరజ కలమయర తషరరమమలర
పపరర: కకటట నతశ రరడడడ ససగటట

తసడడ:డ నలయసబరరస తషరరమమలర
ఇసటట ననస:D NO. 20-5-666/1
వయససస:18
లస: పప
11289 NDX3105467
పపరర: సరయ వనమణల

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ససగటట
ఇసటట ననస:D NO 20-18-24A
వయససస:19
లస: పప
94-57/1087

11290 NDX2953115
పపరర: హనసమసతషరరవప మరరయయల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వనమణల
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-687
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మసరసననడవప మరరయయల
ఇసటట ననస:D-NO20-23
వయససస:50
లస: పప

94-91/1386
11292 NDX3013356
పపరర: గరరర పరటట మదసససధన రరవప
గరరర పరటట
తసడడ:డ గరరర పరటట పపరర కకటటశవర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:D.NO.21-15-755
వయససస:33
లస: పప

11293 NDX3207214
పపరర: బభదదరర మమరర కలమయరర
భరస : బభదదరర సరయ బభబణ
ఇసటట ననస:D.NO.21-87
వయససస:20
లస: ససస స

11295 NDX3211026
పపరర: ససమన ననయక జజతవథ

11296 NDX2590495
పపరర: హరరశ గగపస యయమననడక

94-58/895

తసడడ:డ శసకర ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-140
వయససస:30
లస: పప
11298 NDX2672996
పపరర: రఫస షపక

94-60/1118

94-57/1089

11302 NDX2912616
పపరర: శకనవరస కకపపపల

94-61/1238

11305 NDX3003415
పపరర: జజఖత వనజరసడర

94-91/1387

11308 NDX2524494
పపరర: రకవసత కక౦డనబతస న

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:D.NO:4-6-46/A,2ND FLOOR,
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బభజ బభబణ కక౦డనబతస న
ఇసటట ననస:D NO:4-6-232/A
వయససస:22
లస: పప

11310 NDX3191913
పపరర: రరమణ అననస ససరకశ బభబణ
అననస
తసడడ:డ ససరకశ బభబణ అననస
ఇసటట ననస:D.NO:4-23-93
వయససస:33
లస: పప

94-91/1389

11311 NDX2795979
పపరర: కకటటశవరర ననననబబ యన

11313 NDX3019114
పపరర: లకడక భభనసజజ వసరస

94-93/1756

భరస : కకటటశవరవ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:DO NO 4-14-62
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

భరస : మహహశవర వసరస
ఇసటట ననస:DOOR 20-5-650 FLAT 402
వయససస:28
లస: ససస స

11291 NDX2428613
పపరర: పడకరశ కకటటట

94-61/920

11294 NDX2667491
పపరర: వనసకట గగపస గగరరక

94-59/897

తలర : అనససయ గగరరక
ఇసటట ననస:D.no.22-8-365
వయససస:22
లస: పప
94-88/1220

11297 NDX2673135
పపరర: ఫరతమ షపక

94-60/1117

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/23
వయససస:45
లస: ససస స
94-91/1382

11300 NDX3007101
పపరర: శకనవరస రరవప చచకలరర

94-57/1088

తసడడ:డ ససబబ రరవప చచకలరర
ఇసటట ననస:D-NO103
వయససస:44
లస: పప
94-93/1750

11303 NDX2797629
పపరర: మహన కకషర మలలర ల

94-61/1237

తసడడ:డ శకహరర
ఇసటట ననస:DNO 172
వయససస:25
లస: పప
94-58/905

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనజరసడర
ఇసటట ననస:D-NO201
వయససస:51
లస: ససస స
94-58/593

94-243/1046

తసడడ:డ చసదడయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:D NO-21-10-586
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:D-NO134-254
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర
ఇసటట ననస:DNO 172
వయససస:24
లస: పప
11307 NDX2384618
పపరర: వనసకట సరయ తచజ గమడడరర

94-93/1752

తసడడ:డ ససజవ రరవప వసచచటట
ఇసటట ననస:D NO 37-12-2028
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చచకలరర
ఇసటట ననస:D-NO103
వయససస:35
లస: ససస స
11304 NDX2883262
పపరర: పవన కలమయర మలలర

11299 NDX2858728
పపరర: మహహశ వసచచటట

11288 NDX2527786
పపరర: ససజజత కళళ

భరస : ససరకష కళళ
ఇసటట ననస:D NO 20-18-639
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ యయమననడక
ఇసటట ననస:D NO 25-16-146
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/23
వయససస:19
లస: పప
11301 NDX3006822
పపరర: ననగలకడక చచకలరర

94-245/1329

11306 NDX2974988
పపరర: ససదనమయధసరర గగవసదస
భరస : లసగమణసపత నరరసదడ గగవసదస
ఇసటట ననస:D-NO201FLAT
వయససస:48
లస: ససస స

94-55/657

11309 NDX2964419
పపరర: తరరన వనసకట ససగరపప

94-88/1393

తసడడ:డ ససగరపప మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:D no: 4-16-487
వయససస:19
లస: పప
94-93/1755

11312 NDX3043544
పపరర: మహహశవర వసరస

94-91/1391

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప వసరస
ఇసటట ననస:DOOR 20/5/650 FLAT 402
వయససస:32
లస: పప

94-57/1099 11315 NDX2668226
11314 NDX3034360
పపరర: మణరళమహన కకషర పపవరవడ
పపరర: బభససర బదరరననధ పపరర

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ పపవరవడ
ఇసటట ననస:Door No.4-5-61/28/1
వయససస:31
లస: పప

94-93/1751

94-59/898

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:door no 4-19-126/3
వయససస:18
లస: పప

Page 151 of 391

11316 NDX2932895
పపరర: వనసకటటష తనటటకకసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-88/1394

తసడడ:డ సససగయఖ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-9-474
వయససస:20
లస: పప
11319 NDX2837631
పపరర: తడవనణణ ఊమయకడదజ

94-91/1390

తసడడ:డ బడహకచనరర ఊమయకడదజ
ఇసటట ననస:DOOR .NO 21-13-728
వయససస:20
లస: ససస స

11317 NDX3018694
పపరర: ఇసదదరర చనకయ బలయర

11320 NDX2678126
పపరర: గరయతడ నసససమల

11321 NDX2952646
పపరర: రవ ననయక మయధనవథ

94-60/1119

94-93/1757

భరస : రమమశ చసదడ బభబణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:F 3 TEJA RESIDENCY
వయససస:48
లస: ససస స
94-61/1246

11326 NDX2866895
పపరర: మణససబ షరహహ షపక

తసడడ:డ అపరపరరవప ననరరన
ఇసటట ననస:Flaat.101,HouseNo.19-3-47
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: షహహలయ ఖయన
ఇసటట ననస:Flat 101
వయససస:36
లస: పప

11328 NDX2660389
పపరర: వనసకట సరయ కకషర పప టర

11329 NDX2970846
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప చతడపప

94-57/795

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT 102, SRIDEVI HOMES
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ చతడపప
ఇసటట ననస:FLAT-104
వయససస:51
లస: పప

11331 NDX2991586
పపరర: వనసకట నకకత రరజననడడ

11332 NDX3035078
పపరర: వనసకట నకకత రరజననడడ

94-93/1764

94-91/1018

తసడడ:డ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 20-5-472
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసససమల
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 22-18-1256
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పప ల రరడడడ తవవ
ఇసటట ననస:dr no:4-22-51/1
వయససస:21
లస: పప

11318 NDX2381762
పపరర: హసన సరహహబ షపక

తసడడ:డ మహన శశషష శవ కలమయర బలయర
ఇసటట ననస:Door No 17-3-271/272
వయససస:24
లస: ససస స

94-59/766 11323 NDX2919272
11322 NDX2466266
పపరర: వనసకట పవన కలమయర రరడడడ తవవ
పపరర: వజయ లకడక ఏలలరర

11325 NDX3039260
పపరర: శకనవరస రరవప ననరరన

94-74/998

94-58/910

తసడడ:డ తరరపరలల ననయక మయధనవథ
ఇసటట ననస:DR NO 4-21-57/19
వయససస:18
లస: పప
11324 NDX3135191
పపరర: నరసససహరరవప చలకల

94-57/1100

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ చలకల
ఇసటట ననస:F 508 SWATI SAI DAISY
వయససస:63
లస: పప
94-58/911

11327 NDX2992253
పపరర: సరయ వశరల నమననన

94-58/925

తసడడ:డ వనణణ బణజర నమననన
ఇసటట ననస:flat-102
వయససస:18
లస: పప
94-58/926

11330 NDX3119658
పపరర: నవ దసరగ పడమటట

94-93/1763

భరస : శశరసక పడసరద
ఇసటట ననస:flat 110, pavans sunrise
వయససస:26
లస: ససస స
94-93/1765

11333 NDX2857225
పపరర: రసగమక ఈదర

94-93/1762

తసడడ:డ రవ శసకర రరజననడడ
ఇసటట ననస:FLAT 201, BHAGAVAN TOWER
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ శసకర రరజననడడ
ఇసటట ననస:FLAT 201, BHAGAVAN TOWER
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:FLAT 202 DWARAKA HIEGHT
వయససస:62
లస: ససస స

11334 NDX3090743
పపరర: ధనలకడక కకలలసస

11335 NDX2911519
పపరర: మమత బసడనరర

11336 NDX2956670
పపరర: సపనహ చచదరర గణసడపననన

94-93/1766

భరస : ననగకశవర రరవప మదదదబబ యన
ఇసటట ననస:FLAT 401
వయససస:51
లస: ససస స
11337 NDX3096146
పపరర: శవ పరరవత దచవ తలకకల

94-59/1244

భరస : రరమ చసదడరరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 5/A
వయససస:46
లస: ససస స

11338 NDX3161148
పపరర: ననగలకడక తదలలకలటర

94-59/1238

భరస : శక వజకశ పడసరద రరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:Flat No 2B
వయససస:32
లస: ససస స
94-61/1247

భరస : ఆసజననయణలల సప మశశటట
ఇసటట ననస:Flat no 3
వయససస:54
లస: ససస స
11343 NDX2882660
పపరర: ససపపరర దచవ తషరర పరటట

94-58/920

భరస : నరరసదడ చచదరర బసడనరర
తసడడ:డ అనల కలమయర గణసడపననన
ఇసటట ననస:FLAT 504, CHAITANYA HOMES ఇసటట ననస:FLAT NO. 1B
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ తలకకల
ఇసటట ననస:FLAT NO1,3RD LINE
వయససస:53
లస: ససస స
11340 NDX3122579
పపరర: పదనకవత సప మశశటట

94-59/1236

94-59/1240

94-58/912

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 03
వయససస:54
లస: పప

11341 NDX2550374
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
కటకసశశటట
తసడడ:డ వరయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3,
వయససస:61
లస: పప

94-60/1122

11344 NDX2780096
పపరర: సరయ శశవత తషరర పరటట

94-59/1241

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 5/A
వయససస:24
లస: ససస స

11339 NDX2882561
పపరర: వససత రరవప నలల
ర రర

11342 NDX3065612
పపరర: వనసకట

94-57/1105

తసడడ:డ న
ఇసటట ననస:FLAT NO 004
వయససస:54
లస: పప
11345 NDX2668119
పపరర: గసగరరపప ససజజత

94-59/899

తలర : గసగరరపప తరరపఠమక
ఇసటట ననస:flat no 9
వయససస:39
లస: ససస స
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11346 NDX2659100
పపరర: లకడక ననరరయణ రరడడ గసటభ

94-58/718

తసడడ:డ అసజ రరడడడ గసటభ
ఇసటట ననస:FLAT NO.23
వయససస:51
లస: పప
11349 NDX2863041
పపరర: ససరకశ బభబణ మణపరపళర

94-59/1237

Deleted
94-57/1108

తసడడ:డ వర రరఘవ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:46
లస: పప
11355 NDX3128428
పపరర: ననరరయమక చదరరకలరర

94-58/914

భరస : ససబబరరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:65
లస: ససస స
11358 NDX2632685
పపరర: ఖదదర అహకద సయఖద

94-60/1123

94-93/1776

94-57/1112

తసడడ:డ రరజ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:21
లస: పప
11370 NDX2674695
పపరర: రమయ దచవ జవరవజ

తసడడ:డ వర కలమయర
ఇసటట ననస:flat no.301,
వయససస:22
లస: పప

11353 NDX2895696
పపరర: మమరర మయరకసలయ దచవ వసడనన
కరర పపడడ
తసడడ:డ బభబణ పడకరశ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:33
లస: ససస స

94-57/1109

11354 NDX2845915
పపరర: తచజశవ మణపపవరపప

11356 NDX1276492
పపరర: మయణణకఖమక కకలయ

94-60/1330

11359 NDX2857167
పపరర: అనత రరబబ

11362 NDX3109907
పపరర: శకరరమచసదడ మమరరస రరడడడ

11365 NDX2702322
పపరర: ససధఖ రరణణ కసడద

11368 NDX2857951
పపరర: చరణ అనసదదప బసడడ

94-58/717

11371 NDX2873404
పపరర: ససశల గగకవరపప

11374 NDX2515773
పపరర: సపనహ కకరణ తషపరకలల
భరస : వరద రరజ తషపరకలల
ఇసటట ననస:flat no - 302
వయససస:23
లస: ససస స

94-57/1107

94-93/1767

11357 NDX2857795
పపరర: మధవ కకల

94-93/1778

తలర : ఈశవరర కకల
ఇసటట ననస:Flat No-103
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/1775

11360 NDX2867224
పపరర: శకనవరససలల కకపపపరర

94-55/890

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకపపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:53
లస: పప
94-57/1110

11363 NDX2898765
పపరర: ధనలకడక యయరరల

94-57/1111

Deleted

భరస : అమరకసదర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:41
లస: ససస స
94-93/1376

11366 NDX2758373
పపరర: వరననధ బభబణ చడడపప తత

94-93/1768

తసడడ:డ సససగయఖ చడడపప తత
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:52
లస: పప
94-93/1779

11369 NDX3100419
పపరర: మధవ మయచవరపప

94-93/1780

భరస : సరసబశవ రరవప మయచవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO-202 DWARAKA HIEG
వయససస:46
లస: ససస స
94-88/1396

భరస : రరమయసజననయణలల గగకవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:56
లస: ససస స
94-93/1375

94-58/913

భరస : అనల కలమయర మణపపవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO - 102
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO202
వయససస:21
లస: పప

భరస : శశషష కలమయర జవరవజ
ఇసటట ననస:FLAT NO.209
వయససస:35
లస: ససస స
11373 NDX2608388
పపరర: వవనక ఈమన

భరస : బభబణ పడకరశ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కసడద
ఇసటట ననస:FLAT NO-202
వయససస:39
లస: ససస స
94-93/1769

11351 NDX2895571
పపరర: పదకశక కరర పపడడ

భరస : కకషర పడసరద చలలకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101,SREE NILAYAM,4
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకరరమచసదడ మమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:37
లస: ససస స
11367 NDX3065794
పపరర: చరణ అనసదదప బసడడ

94-55/659

భరస : పడసరద రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:Flat No.104 Block-B
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప వపలసగణల
ఇసటట ననస:FLAT NO.107
వయససస:48
లస: ససస స
11364 NDX3126935
పపరర: శకసతనఖచసదడ గకరర రరడడడ

11350 AP151010192558
పపరర: ససజజత చలలకలరర

11348 NDX2898450
పపరర: లకడక మసజషర గరజవరల

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ గరజవరల
ఇసటట ననస:Flat no -101
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహ రరడడడ కకలయ
ఇసటట ననస:Flat No-103
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గకస సయఖద
ఇసటట ననస:Flat No. 104
వయససస:21
లస: పప
11361 NDX2856987
పపరర: దచవక వపలసగణల

94-57/1106

తసడడ:డ బభబణ పడకరశ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:46
లస: పప
11352 NDX2799013
పపరర: భవనస పప లరరడడడ

11347 NDX2895738
పపరర: మహహత కరర పపడడ

11372 NDX3182078
పపరర: అపరర శఖరస

94-57/1113

భరస : ననగకసదడ వరపడసరద శఖరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 301 SARADA'S STAN
వయససస:67
లస: ససస స
94-57/660

11375 NDX2987410
పపరర: శకనవరసరరవప బసడర

94-57/1114

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడర
ఇసటట ననస:flat no 302
వయససస:57
లస: పప
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94-58/915

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ యయరకకదద స
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:36
లస: పప
11379 NDX3056272
పపరర: సరవతడ మదనడడగమ

94-58/917

94-93/1374

94-93/1772

11383 NDX3134400
పపరర: వససత రరవప మలలర ల

11386 NDX3084589
పపరర: వవనక మలలర ల

94-58/719

11389 NDX3104056
పపరర: మరరయమక వసగమరర

94-58/921

11392 NDX2826709
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చససడడ
తసడడ:డ రరఢ కకషర రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:55
లస: పప

11394 NDX2391662
పపరర: పపజత తరరవరయ పత

11395 UON2069946
పపరర: ససతనరరస నటట ల

94-61/921

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరవరయ పత
ఇసటట ననస:FLAT NO411 RAMA MURTHY E
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నటట ల
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయససస:48
లస: పప

11397 NDX3167038
పపరర: పరవన ఐనసపపడడ

11398 NDX3078227
పపరర: కలమయరర మలర వరపప

94-57/1115

భరస : అశశక ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమసయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.503
వయససస:34
లస: పప

11381 NDX2973295
పపరర: ఇసదదరర దచవ బసడనరరపలర

94-57/1117

94-88/1410

94-59/1243

11401 NDX3130341
పపరర: శకనవరస రరవప అయననల

11384 NDX3084001
పపరర: శరసత కలమయరర మమరరగఅలయ

94-93/1773

11387 NDX2854610
పపరర: శవ రరజ గగపరల రరవప మయషపటట

94-54/892

తసడడ:డ మయషపటట జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:flat no 402 4 floor
వయససస:22
లస: పప
94-59/1239

11390 NDX2976686
పపరర: భడమరరసభ మలర శవరర మమరరగనన

94-58/918

భరస : శకకరసత మమరరగనన
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:39
లస: ససస స
94-61/1248

11393 NDX2826717
పపరర: ససవరర చససడడ

94-61/1249

భరస : మలర కరరరరన రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:45
లస: ససస స
94-54/893

11396 NDX2881977
పపరర: రగహహత నటట ల

94-55/891

తసడడ:డ ససతనరరస నటట ల
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయససస:19
లస: పప
94-57/1118

11399 NDX2843027
పపరర: ససధ జమణకల

94-60/1313

భరస : శవ ననగ పడసరద జమణకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:46
లస: ససస స
94-59/1242

11402 NDX2983435
పపరర: నగ రరజ చనగసటట

94-58/919

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,LAKSHMI NIVAS
వయససస:53
లస: పప

భరస : హరరబభబణ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:51
లస: ససస స

11404 NDX2898294
పపరర: పవన కలమయర గణసటటపలర

11405 NDX2842946
పపరర: ననగ ససరకశ కలమయర పపపరపల

తలర : ననగమణణ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:Flat No-503
వయససస:19
లస: పప

94-93/1771

భరస : వససత రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అపప రరవప
ఇసటట ననస:flat no-501
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 501/A
వయససస:78
లస: ససస స
11403 DDN2313864
పపరర: హరర బభబణ చనగసటట

94-93/1770

భరస : ఆడమ రరజ వసగమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకటభరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.404,SVR DEFFOD
వయససస:40
లస: పప

11400 NDX3259280
పపరర: భభరత దచవ మలర సపరటట

94-88/1161

తసడడ:డ వససత రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గసగ రరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO.403
వయససస:55
లస: పప
11391 NDX2844157
పపరర: పడతనప కకటభరర

94-58/916

తసడడ:డ కకషర రరవప మదనడడగమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యయససదనసస మలలర ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సపలఫ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:41
లస: పప
11388 NDX2663045
పపరర: శసకర రరజ వరససరరజ

11380 NDX2394153
పపరర: రమయదచవ కలసభభ

11378 NDX3017050
పపరర: శశషగరరర రరవప మదనడడగమ

భరస : ననగకశవర రరవప కలసభభ
భరస : శవ పడసరద బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 ESWARI APPART ఇసటట ననస:Flat No.402
వయససస:55
లస: ససస స
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమయర కకణతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:44
లస: ససస స
11385 ZZB0961459
పపరర: శకనవరస రరవప తననరర

94-60/1124

భసధసవప: పడవణ నకస
ఇసటట ననస:FLAT No.303
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప మదనడడగమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:33
లస: ససస స
11382 WQN0086439
పపరర: శరఖమల కకణతస

11377 NDX2671642
పపరర: అరరణ కలమయర గరరబల

94-59/1245

94-93/1774

భసధసవప: కకటట ససరఖ పడకరశ రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:38
లస: పప
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94-57/1116

11407
పపరర: భరత భభషఖస

తసడడ:డ మసరసనరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 503,JASMINE TOWE
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ భభషఖస
ఇసటట ననస:Flat No. 605
వయససస:31
లస: పప

11409 NDX2417624
పపరర: ఆర పపషప లత

11410 NDX2417616
పపరర: ఆర వసశ కకషర

94-60/968

భరస : ఆర వసశ కకషర
ఇసటట ననస:FLAT NO FF-2,A BLOCK TEAC
వయససస:36
లస: ససస స

11415 NDX2240604
పపరర: ఝయనస రరణణ గరదద

94-59/769

భరస : దదలప రరజకష కలమయర రరడడ గరదద
ఇసటట ననస:FLAT NO : 102
వయససస:26
లస: ససస స
11418 NDX2975498
పపరర: పవన సరయ రరడడడ
కకసడమడడగణల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 202
వయససస:18
లస: పప

94-60/969

94-60/967

11411 NDX2820777
పపరర: వజయ కలమయరర కకడడరకకరస

94-88/1395

భరస : జజసఫ కకడడరకకరస
ఇసటట ననస:FLAT NO - G8
వయససస:58
లస: ససస స
94-59/768

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO.S3, TEJA HOMES
వయససస:43
లస: పప

11414 NDX2240570
పపరర: ననగ రరఘవనసదడ రరవప
గణసటటపలర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO : 101
వయససస:56
లస: పప

11416 NDX2240588
పపరర: రరధ ఇకలసరరస

11417 NDX2240653
పపరర: వనసకటటష ఇకలసరరస

94-59/771

94-93/1777

94-59/770

భరస : మలర కరరరరన రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO : 301
వయససస:44
లస: ససస స
94-59/1246

11408 NDX2391373
పపరర: శకకరనస మననవ

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ పడకరష మననవ
ఇసటట ననస:FLAT NO F2 KUMAR TOWERS
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:FLAT NO FF-2,A BLOCK TEAC
వయససస:39
లస: పప

94-88/1397 11413 NDX2913689
11412 NDX2820769
పపరర: శరలన రతన కలమయరర కకడడరకకరస
పపరర: శవ నగరజ పపదద ననన

తసడడ:డ జజసఫ కకడడరకకరస
ఇసటట ననస:FLAT NO G8
వయససస:36
లస: ససస స

94-61/1253

11419 NDX2857928
పపరర: సరయ జగకనశ లసగరననన

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO : 301
వయససస:22
లస: పప
94-93/1785

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస లసగరననన
ఇసటట ననస:Flat number 202
వయససస:18
లస: పప

94-93/1781
11420 NDX3205705
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర యకసల

భసధసవప: శవ జజఖత యకసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203, BHAGAV
వయససస:47
లస: పప

94-93/1782 11422 NDX3204120
94-93/1783 11423 NDX3201050
94-93/1784
11421 NDX3202363
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర యకసల
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర యకసల
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర యకసల

భసధసవప: శవ జజఖత యకసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203, BHAGAV
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: శవ జజఖత యకసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203, BHAGAV
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: శవ జజఖత యకసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203, BHAGAV
వయససస:47
లస: పప

11424 NDX3177680
పపరర: శవ జజఖత యకసల

11425 NDX2898468
పపరర: ననగకసదడ వర పడసరద శఖరస

11426 NDX3216330
పపరర: రరజఖ లకడక బబ దసదలలరర

94-93/1786

భరస : వనసకట రమణ కలమయర యకసల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203, BHAGAVA
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర రరవప శఖరస
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 301
వయససస:69
లస: పప

11427 NDX3174679
పపరర: రరజఖ లకడక బబ దసదలలరర

11428 NDX2882496
పపరర: ససరఖననరరయణ మలర పపదద

94-59/1247

భరస : శకరరస పడసరద బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 303
వయససస:57
లస: ససస స
11430 NDX2768778
పపరర: రమయ దచవ మలర పపదదద

94-59/1248

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర రవ
ఇసటట ననస:Flat#102,
వయససస:45
లస: పప

11431 NDX3117926
పపరర: గజలకహహక డడమటట

94-58/923

11434 NDX2851830
పపరర: మమరర కలమయరర జడడమలర
భరస : శశషగరరర రరవప జడడమలర
ఇసటట ననస:FLOT NO 2
వయససస:29
లస: ససస స

11429 NDX2768620
పపరర: ససరఖననరరయణ మలర పపదదద

94-58/924

తసడడ:డ రరఘవయఖ మలర పపదద
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:56
లస: పప
94-61/1250

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:flat number 402
వయససస:39
లస: ససస స
94-59/900

94-57/1119

భరస : శకరరస పడసరద బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 303
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ మలర పపదద
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ మలర పపదదద
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:53
లస: ససస స
11433 NDX2120368
పపరర: కకషర కపరరర రవ

94-58/922

11432 NDX2770857
పపరర: చనగసటట రరజవ

94-60/1314

తసడడ:డ చనగసటట సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 503
వయససస:30
లస: పప
94-57/1120

94-88/1162
11435 NDX0205120
పపరర: హరర వనసకట పపరర చసదడకళ
చససడసరర
భరస : వనసకట ససబడహకణఖస చససడసరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 24
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: శక గకరర ననగరరజ
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94-61/922

11437 NDX2508646
పపరర: లలత సరయ ననగ రరజ

94-61/923

11438 NDX2508737
పపరర: శకనవరస రరవప ననగరరజ

94-61/924

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననగరరజ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననగ రరజ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:22
లస: పప

94-88/1163
11439 NDX1875345
పపరర: వనసకట లకకక రవ కలమయర
వరడరకవప
తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస వరడరకవప
ఇసటట ననస:FLOT NO 103
వయససస:53
లస: పప

11440 NDX1662767
పపరర: ఉదయ కకరణ శకపపరరసబడడరర

తసడడ:డ హరననథ బభబణ శకపపరరసబడడరర
ఇసటట ననస:FLOT NO:502,SHESHU CHAKR
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నగకశవరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:FLTNOT1 PSRHOMES
వయససస:32
లస: పప

11442 NDX3195658
పపరర: వనసకటటశవరరరవప బసడడ

11443 NDX3194487
పపరర: సవపనదచవ బసడడ

11444 NDX3021458
పపరర: అజసతన ఎనమదల

94-59/1250

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననగ రరజ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:52
లస: పప
94-88/1164

94-59/1251

11441 NDX3191954
పపరర: వనసకటటశవరరరవప బసడడ

94-59/1249

Deleted
94-59/1235

తసడడ:డ నగకశవరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:FLTNOT1 PSRHOMES
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:FLTNOT1 PSRHOMES
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ సరగర ఎనమదల
ఇసటట ననస:f.no-1c,varshini apt
వయససస:36
లస: ససస స

11445 NDX3028909
పపరర: హహహమవత పరమణలపరటట

11446 NDX3062965
పపరర: పడభభవత పరటటబసడర

11447 NDX3215415
పపరర: శవ పడసరద అతతకరర

94-59/1233

భరస : మయధవ పడసరద పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:F NO . 3B
వయససస:63
లస: ససస స
11448 XWM0737579
పపరర: ఆనసద కలమయర మదమసచ

94-57/1101

భరస : వనణణ గగపరల రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:F NO 105
వయససస:56
లస: ససస స
94-57/1103

11449 NDX0610311
పపరర: జకసససత ఎరరవ

94-57/1102

తసడడ:డ ససతనరరమసజననయణలల అతతకరర
ఇసటట ననస:F NO 205
వయససస:27
లస: పప
94-88/964

11450 NDX3025483
పపరర: వనసకటటశవరరర కకట

94-93/1758

భసధసవప: ననగ సడవసత నలర మతష
ఇసటట ననస:F NO 301,BRINDAVAM APT
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపదదజజజ రరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:FNO401 RAMACHANDRA RESI
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:F NO . 402
వయససస:56
లస: పప

11451 NDX3025202
పపరర: వనసకయమక కకట

11452 NDX3025434
పపరర: ననగ రరజ కకట

11453 NDX3032323
పపరర: అపరర కకట

94-93/1759

భరస : వనసకటటశవరరర కకట
ఇసటట ననస:F NO . 402
వయససస:51
లస: ససస స
11454 NDX2859874
పపరర: రజనకరసత రరవప కరణస

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకట
ఇసటట ననస:F NO . 402
వయససస:35
లస: పప
94-57/1104

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:F.no. 402, sai towers
వయససస:59
లస: పప
11457 NDX2861185
పపరర: వనసకట చదసచమక దచవరశశటట

94-59/1234

భరస : బడహకనసద రరవప దచవరశశటట
ఇసటట ననస:F. NO.501
వయససస:56
లస: ససస స
11460 NDX2835460
పపరర: లకడక వనలగ

94-93/1760

11455 NDX2642072
పపరర: మణరళ మహన కకడనల

భరస : ననగరరజ కకట
ఇసటట ననస:F NO . 402
వయససస:22
లస: ససస స
94-54/739

11456 JBV3264363
పపరర: పదకజ� పపదదద�

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:F NO 403 SUPRIYA ENCLAVE
వయససస:45
లస: ససస స

11458 NDX3095676
పపరర: నసరజహన షపక

11459 NDX3129343
పపరర: ఖయదర వల షపక

94-57/1121

94-88/1166 11462 NDX2192706
11461 NDX1540765
పపరర: వనసకట శశశ కలమయర చలసరన
పపరర: రరకకశ సససపప

తసడడ:డ బసవశసకర రరవప చలసరన
ఇసటట ననస:GATEWAY TOWERS,42
వయససస:62
లస: పప

11463 NDX1765165
పపరర: పడశరసత బసకర

94-88/1171 11465 NDX2539583
11464 NDX1765223
పపరర: జలయయ సరరప రరణణ బసకర
పపరర: ననగరరణణ రరపప లల

తసడడ:డ వర పడసరద బసకర
ఇసటట ననస:GURAVAREDDY APARTMENTS
వయససస:26
లస: ససస స

94-59/1252

భసధసవప: నసరజహన షపక
ఇసటట ననస:G-1
వయససస:65
లస: పప

భరస : రమమశ బభబణ వనలగ
ఇసటట ననస:G-2 RADHA KRISHNA RESIDE
వయససస:37
లస: ససస స
94-88/1170

94-93/984

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:F NO403 SABARIGIRI TOWER
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఖయదరవల షపక
ఇసటట ననస:G-1
వయససస:64
లస: ససస స
94-93/1787

94-93/1761

భరస : వర పడసరద బసకర
ఇసటట ననస:GURAVAREDDY APARTMENTS
వయససస:72
లస: ససస స

94-88/1168

తసడడ:డ ననగ ససవర రరవప సససపప
ఇసటట ననస:GMC 648
వయససస:30
లస: పప
94-93/1287

భరస : శకనవరస రరవప రరపప లల
ఇసటట ననస:H.NO. 4-16-331
వయససస:23
లస: ససస స
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11466 NDX2371185
పపరర: రవ తచజ పరకల
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94-88/1172

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప పరకల
ఇసటట ననస:H NO 4-17-915A
వయససస:23
లస: పప
11469 NDX2447969
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస కకశవన

94-55/660

94-93/1788

94-88/1174

తసడడ:డ చలపత రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:HOUSE NO B85
వయససస:33
లస: పప
11478 NDX2195734
పపరర: పడమల రరణణ కకననథస

94-88/1176

భరస : శక రరమణలల కకననథస
ఇసటట ననస:KEERTHI ENCLAVE
వయససస:63
లస: ససస స
11481 NDX2190403
పపరర: సహనన చచదరర కకమకననన

94-88/1179

94-88/1180

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:MAHI RESIDENCY
వయససస:31
లస: పప
11487 NDX2357846
పపరర: నరరప ఐనసపపడడ

94-57/661

94-93/1789

94-57/664

11471 NDX2747467
పపరర: భవరన కకలయర

94-60/1316

11474 NDX2074938
పపరర: సరలమక వటటటకకటట

94-88/1173

భసధసవప: ఘసట తరరమలదచవ తరరమలదచవ
ఇసటట ననస:house nem bur: 20 -5 -450,saa
వయససస:43
లస: పప

భరస : లలట పపసటయఖ వటటటకకటట
ఇసటట ననస:HOUSE NO 24
వయససస:33
లస: ససస స

11476 NDX3123437
పపరర: పపషపవత గటర

11477 NDX2178169
పపరర: సబహ ఫరతమయ

94-44/961

94-88/1175

భరస : గగపరల కకషర రరడడడ గటర
ఇసటట ననస:HouseNu 18-6-315 Ward4
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదల అలమ ఖయజ అబణదల
ఇసటట ననస:KEERTHI ENCLAVE
వయససస:22
లస: ససస స

11479 NDX2178151
పపరర: షపక రరయజదదదన

11480 NDX2195759
పపరర: శక రరమణలల కకననథస

94-88/1177

11482 NDX3169901
పపరర: కసచరర నల కమల కసచరర

94-88/1178

తసడడ:డ రరమయఖ కకననథస
ఇసటట ననస:KEERTHI ENCLAVE
వయససస:66
లస: పప
94-54/894

11483 NDX3156676
పపరర: కసచరర నరకల కసచరర

94-54/895

భసధసవప: కసచరర రచన రగహన Rohan
ఇసటట ననస:KK Grand Apts Flat No.101
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: కసచరర రచన రగహన రగహన
ఇసటట ననస:KK Grand Apts, Flat No 101
వయససస:56
లస: ససస స

11485 NDX3064557
పపరర: పడజజ కరళహససస రరడడడ

11486 NDX3040680
పపరర: రకఖ మసడల

94-93/1790

11488 NDX2357820
పపరర: హహహమయవత గడదస

11491 NDX2357952
పపరర: ఇననన రరడడ వటటట

94-57/1122

భరస : శకకరసత మసడల
ఇసటట ననస:Mayuri home flat 301
వయససస:35
లస: ససస స
94-57/662

భరస : అపరపరరవప గడదస
ఇసటట ననస:NEW D NO 19-4-274
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ గడదస
ఇసటట ననస:NEW D NO 19-4-274
వయససస:66
లస: పప
11493 NDX2240943
పపరర: జజజ న సససదరర పపసటభరరడడడ

11473 NDX3069028
పపరర: ఘసట లకడకననరరయణ ఘసట

94-59/1253

భరస : వనసకటటశవరరర కకలయర
ఇసటట ననస:H No 20-6-745
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : లకడక వర పడసరద మమదరమమటర
ఇసటట ననస:Makineni Enclave 302
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మయరరత పడసరద గడదస
ఇసటట ననస:NEW D NO 19-4-274
వయససస:38
లస: ససస స
11490 NDX2357812
పపరర: అపరపరరవప గడదస

94-60/1315

తసడడ:డ షపక అమరరదదదన
ఇసటట ననస:KEERTHI ENCLAVE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కలమయర కకమకననన
ఇసటట ననస:KILARITOWERS
వయససస:22
లస: ససస స
11484 NDX0185496
పపరర: శశధర కకతనస

11470 NDX2747400
పపరర: వనసకటటశవరరర కకలయర

11468 NDX3177250
పపరర: కక చరసజవ రరవప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:H.NO.4-22-28/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ కకలయర
ఇసటట ననస:H No 20-6-745
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకలయర
ఇసటట ననస:H NO 20-6-745
వయససస:28
లస: ససస స
11475 NDX1677295
పపరర: వవనక అసబటట

94-55/739

భరస : వరససరరడడడ వ ఏన ఏమ పడసరద
ఇసటట ననస:h no 4-21-53/5
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకశవన
ఇసటట ననస:H.NO. 7-20-966
వయససస:45
లస: పప
11472 NDX2747442
పపరర: శశవత కకలయర

11467 NDX2657575
పపరర: వరససరరడడడ ధన లకడక

11489 NDX2357838
పపరర: మయరరత పడసరద గడదస

94-57/663

తసడడ:డ అపరపరరవప గడదస
ఇసటట ననస:NEW D NO 19-4-274
వయససస:40
లస: పప
94-59/772

11492 NDX2461267
పపరర: శవ కకటటశవరర కసబభల

94-88/1181

తసడడ:డ మయరరకడడడ వటటట
భరస : శవ రరమకకషర రరవప కసబభల
ఇసటట ననస:NEW NO. 20-7-803, WARD NO ఇసటట ననస:NEW NO 22-29-1677 OLD NO
వయససస:51
లస: పప
వయససస:41
లస: ససస స
94-60/970

భరస : రరజజ రరడడడ పపసటభరరడడడ
ఇసటట ననస:NEW:20-4-390, OLD: 4-22-85
వయససస:68
లస: ససస స

94-60/971
11494 NDX2240836
పపరర: భభరత వకకమ రరడడ
యయరరమయరరడడడ
తసడడ:డ పడతనప రరడడడ యయరరమయరరడడడ
ఇసటట ననస:NEW:20-4-390, OLD: 4-22-85
వయససస:25
లస: పప

11495 NDX2295475
పపరర: రరజజ రరడడ పపసటభరరడడడ

94-60/972

తసడడ:డ ఇననన రరడడ పపసటభరరడడడ
ఇసటట ననస:NEW:20-4-390, OLD: 4-22-85
వయససస:76
లస: పప
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11496 NDX2384691
పపరర: ఫణణశరర ఆవపల
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94-61/1

11497 NDX2966018
పపరర: మమఘన యరకగణసటర

భరస : శశషష బభబణ ఆవపల
ఇసటట ననస:NOA401 SRI SAI NIVAS
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:NTr COLONY
వయససస:21
లస: ససస స

11499 NDX2548733
పపరర: పపరర రరడడడ కకల

11500 NDX2548824
పపరర: కరరణ కలమయరర కకకవ

94-93/1377

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:PLAT 103
వయససస:59
లస: పప
94-88/193

భరస : ససబభబరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:PLOT NO 402
వయససస:38
లస: ససస స

94-93/1378

94-93/1379

11506 NDX2899177
పపరర: జయలకడక కరళహససస

94-93/1791

11501 NDX3123783
పపరర: మననజ కలమయర రరజకసదడన

94-59/1254

11504 NDX3075736
పపరర: వనసకటటశవర రరవప బసడడ

94-57/1123

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:PLTNO T1 PSRHOMES
వయససస:32
లస: పప
94-55/892

భరస : తసడవ కకషర మమరరస కరళహససస
ఇసటట ననస:s-1 vimas homes 4-6-16
వయససస:69
లస: ససస స
94-57/1124

94-88/1398

తసడడ:డ రరజకసదడన రరజకసదడన
ఇసటట ననస:PLOT NO 203
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప లసగరననన
ఇసటట ననస:Plot number 202
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : లకడక శశటట పలర
ఇసటట ననస:room 105,hno5630
వయససస:31
లస: పప
11508 NDX3209673
పపరర: లకకణ రరవప చససడడ

11503 NDX2857910
పపరర: భభరగ వ లసగరననన

11498 NDX3038544
పపరర: దదలప కలమయర యరకగణసటర

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:NTR COLONY
వయససస:19
లస: పప

భరస : జయ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:PLAT 301
వయససస:46
లస: ససస స

11502 NDX2019108
పపరర: మయధవ ఆవపల

11505
పపరర: రరజకశ శశటట పలర

94-73/921

11507 NDX1337708
పపరర: డచవడ రరజ పరలతతటట

94-88/1182

తసడడ:డ జజసపఫ పరలతతటట
ఇసటట ననస:SAHITI CONSTRUCTIONS SF A
వయససస:70
లస: పప

94-88/1183 11510 NDX2004935
11509 NDX2005016
పపరర: వనసకట ననగ లకడక ఉయమఖరర
పపరర: శకనవరస రరవప ఉయమఖరర

94-88/1184

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చససడడ
ఇసటట ననస:SAI BABA ROAD RING ROAD
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకశశర బభబణ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:SAI KRISHNA RESIDENCY
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:SAI KRISHNS RESIDENCY
వయససస:64
లస: పప

11511 NDX2391381
పపరర: సతష కలమయర మదసగపరకల

11512 NDX1842435
పపరర: సరవత కకసడన

11513 NDX2169754
పపరర: శకనవరస రరడడ భమవరపప

94-60/973

94-88/1185

94-88/1186

తసడడ:డ పరశరరమణడడ మదసగపరకల
ఇసటట ననస:SKYLARK TOWERS,FLATNO-3
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకషప ర కలమయర కకసడన
ఇసటట ననస:S L S ENCLAVE FLOT NO 403
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:SRAVANTHI ENCLAVE
వయససస:51
లస: పప

11514 NDX3003423
పపరర: పవన బబ సత

11515 NDX2857183
పపరర: వజయలకడక ఏలలరర

11516
పపరర: వనసకట సరయ హసవనర గణడచ

94-88/1399

తసడడ:డ రమణలల బబ సతన
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:25
లస: ససస స
11517 SOT0926909
పపరర: శకకకషర దచవరరయలల తటభట

తసడడ:డ శవపడసరద కకనస
గ రర
ఇసటట ననస:Teja residency f3,
వయససస:48
లస: ససస స
94-59/1255

11518 NDX0358770
పపరర: కకటటశవరరరవప ఏససపప గణ

తసడడ:డ వనసకట రరఘవర చనరరఖలల తటభట
ఇసటట ననస:VIJAYA LAKSHMI PARADISE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపదదబభబయ ఏససపప గణ
ఇసటట ననస:W0-1-78
వయససస:71
లస: పప

11520 NDX1509332
పపరర: వనజ మహదనసస

11521
పపరర: హరరశ నననపననన

94-88/1187

భరస : వ రరస కలమయర రతనస మదసర
ఇసటట ననస:YAMINI TOWERS
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశవర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:#06-280
వయససస:28
లస: పప

11523 NDX2404234
పపరర: జజనకక దచవ మణవరవ

11524 NDX2591253
పపరర: ధనలకడక చమట

భరస : రరమ రరవప మణవరవ
ఇసటట ననస:1913560
వయససస:53
లస: ససస స

94-93/1792

94-90/889

భరస : బసవనశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-3వయససస:80
లస: ససస స

94-57/1125

తసడడ:డ రమణ రరవప గణడచ
ఇసటట ననస:Unit-17
వయససస:22
లస: పప
94-61/925

11519 NDX2684181
పపరర: హససన షపక

94-60/1125

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:W/o.Shaik.Mastan Vali
వయససస:25
లస: ససస స
94-61/1021

11522 NDX2633352
పపరర: సతఖ పప ఠవరరరలయ

94-57/665

భసధసవప: మననహర పలర
ఇసటట ననస: #16/5 FLAT NO 404
వయససస:20
లస: ససస స
94-68/796

11525 NDX2569275
పపరర: వజయ దసరగ రరడడడ ఉమకడడ

94-70/719

తసడడ:డ యయదగరరర ఉమకడడ
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:18
లస: పప
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11526 NDX2975787
పపరర: భభణణ పడకరశ వనమమరర
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94-68/884

తసడడ:డ డదజ మహన రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:39
లస: పప
11529 NDX3101094
పపరర: ననగర రరడడడ ఉయమఖరర

94-69/516

94-68/795

94-69/430

94-70/786

11541 NDX3066263
పపరర: వనసకట ససరరసదడ కలమయర
నననపననన
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:19-36
వయససస:43
లస: పప

94-69/525

11544 NDX2577096
పపరర: శకనవరసరరడడడ కలర స

94-68/798

94-69/513

11536 NDX3124179
పపరర: ససధఖ బబ పపన

11539 NDX2960425
పపరర: తరరపరతమక ననగరరకరసత

11542 NDX3026317
పపరర: వనసకటయఖ మమడదస

94-68/883

94-69/527

భరస : మహహశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-5-685
వయససస:50
లస: ససస స

11548 NDX2543676
పపరర: భభససర రరవప పప కల
తసడడ:డ ససబబరరవప పప కల
ఇసటట ననస:20-8-820
వయససస:39
లస: పప

94-70/791

Deleted

11534 NDX3096849
పపరర: లకడక ససబబయమక చవట

94-69/514

11537 NDX3041688
పపరర: జÔåÊ కసడవలర

94-69/515

11540 NDX3004934
పపరర: సరవత వనమణల

94-69/523

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమణల
ఇసటట ననస:19-15-595
వయససస:25
లస: ససస స
94-69/528

11543 NDX3026291
పపరర: పసరమక మమడదస

94-69/529

తసడడ:డ వనసకటయఖ మమడదస
ఇసటట ననస:20-3-284
వయససస:59
లస: ససస స
94-69/432

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ కటటకల
ఇసటట ననస:20-4-368/2
వయససస:41
లస: పప
94-69/434

94-68/797

తసడడ:డ ససననలఆ వరససమథస
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మమడదస
ఇసటట ననస:20-3-284
వయససస:69
లస: పప
11545 NDX2695146
పపరర: నరసససహ రరడడడ కటటకల

11531 NDX2602506
పపరర: చససడసరర లలయ మననహర

భరస : ననగకశవర రరవప చవట
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరవమ ననగరరకరసత
ఇసటట ననస:19-8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ గగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:20-3-294
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:21-13-713
వయససస:52
లస: ససస స

11533 NDX2977049
పపరర: ససశల ససడడల

94-69/431

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:18
లస: పప

తలర : అనసరరధ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:40
లస: ససస స

11538 NDX3032026
పపరర: మణరళ కకషర దదకడతషలల
రరచకకసడ
తసడడ:డ యజజ ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-186,
వయససస:66
లస: పప

11550 NDX2981918
పపరర: పదక కకట

94-69/507

భరస : లకకయఖ ససడడల
ఇసటట ననస:18-11-685
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:28
లస: పప

11547 NDX2651123
పపరర: ఉమదచవ చరసరణణ

11530 NDX2984961
పపరర: రజయయ బబగణమ దసదదకలల

11528 NDX2614717
పపరర: సపనహ పరలలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస దసదదకలల
ఇసటట ననస:18-04-200
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:19
లస: పప
11535 NDX2583623
పపరర: లయల అహకద షపక

94-68/885

తసడడ:డ రసగననయకలలల పసగణలలరర
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:48
లస: పప
11532 NDX2595429
పపరర: హరరకకషర వనసపటట

11527 NDX2991362
పపరర: లకడక ననరరయణ పసగణలలరర

11546 NDX2601169
పపరర: రరయయప రరడడడ యయరరవ

94-70/723

తసడడ:డ చనయననపర రరడడ
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:47
లస: పప
94-69/435

11549 NDX2841013
పపరర: రవ యయళళ

94-70/789

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప యయళళ
ఇసటట ననస:20-59
వయససస:52
లస: పప

94-68/888 11552 NDX3182433
94-69/530
11551 NDX3214293
పపరర: గణడడమమటర రసగ పడసరద గణడడమమటర
పపరర: గణడడమమటర రసగ పడసరద గణడడమమటర

తసడడ:డ గలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:55
లస: పప

94-69/531 11554 NDX3209467
94-70/792 11555 NDX3205895
94-70/793
11553 NDX3211760
పపరర: గణడడమమటర రసగ పడసరద గణడడమమటర
పపరర: గణడడమమటర రసగ పడసరద గణడడమమటర
పపరర: గణడడమమటర రసగ పడసరద గణడడమమటర

తసడడ:డ గలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గలయఖ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:21-15-760
వయససస:55
లస: పప
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11556 NDX3150745
పపరర: మఖకయయలల జరఎలడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-70/790

తసడడ:డ వనసకటటశవరరలల జరఎలడడ
ఇసటట ననస:21-114
వయససస:22
లస: పప

6938 NDX0421263
పపరర: మహలకడక ఉగరగరరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-59/277

భరస : రవదచవరరజ
ఇసటట ననస:20-1-17
వయససస:37
లస: ససస స
6941 NDX0408286
పపరర: వరరరఘవయఖ పడతసపరటట

94-59/280

94-59/988

94-59/284

94-56/320

94-90/369

94-59/285

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-21
వయససస:48
లస: ససస స

94-59/796

6951 NDX0011023
పపరర: మకతషఖసజయ పపరరచరర �

6954 NDX1716929
పపరర: రరస బభబణ గణసటటపలర

6957 JBV2764090
పపరర: శభలకకమక రరమరరడడ

94-59/797

6960 NDX2661890
పపరర: గమడవలర అనల కలమయర

94-56/327

6963 NDX0237180
పపరర: పస వ యస యస పడసరద
నకసశశటట
తసడడ:డ పసచచయఖ నకసశశటట
ఇసటట ననస:20-1-21
వయససస:31
లస: పప

6946 NDX0523555
పపరర: వనసకటటశవరరర నసదదకకసడ

94-59/283

6949 NDX0011015
పపరర: పదక పపరరచరర �

94-56/314

6952 NDX1797937
పపరర: అసజన కలమయరర గణసటటపలర

94-89/641

భరస : రరసబభబణ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-1-19
వయససస:25
లస: ససస స
94-90/370

6955 NDX2621944
పపరర: నవఖ పపరరచరర

94-202/643

తసడడ:డ మకతడళసజయ పపరరచరర
ఇసటట ననస:20-1-19
వయససస:22
లస: ససస స
94-59/286

6958 NDX0408328
పపరర: చసదడశశకర రరడడడ రరమరరడడడ

94-59/287

తసడడ:డ యలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-20/1
వయససస:48
లస: పప
94-59/798

తసడడ:డ గమడవలర సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-1-20/2
వయససస:39
లస: పప
94-59/288

94-59/987

భరస : మకతషఖసజయ�
ఇసటట ననస:20-1-19
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-20/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గమడవలర రరమయఖ
ఇసటట ననస:20-1-20/2
వయససస:72
లస: పప
6962 NDX0234674
పపరర: వనసకట పదనకవత భవనస

6948 NDX2626166
పపరర: పవన కలమయర పలర కకసడ

6943 NDX2880045
పపరర: శక లకడక నసదదకకసడ

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:20-1-18
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-1-19
వయససస:52
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-20/1
వయససస:32
లస: ససస స
6959 NDX2661791
పపరర: గమడవలర సరసబయఖ

94-59/282

తసడడ:డ గణరవయఖ�
ఇసటట ననస:20-1-19
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబణ గణసటటపఅల
ఇసటట ననస:20-1-19
వయససస:24
లస: ససస స
6956 NDX0421446
పపరర: వజయలకడక రరమరరడడడ

6945 JBV2763779
పపరర: ననగకశవరర పలలర కకసడ

94-59/279

భరస : వనసకటటశవరరర నసదదకకసడ
ఇసటట ననస:20-1-17
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర కకసడ
ఇసటట ననస:20-1-18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మకతషఖసజయ�
ఇసటట ననస:20-1-19
వయససస:28
లస: ససస స
6953 NDX1716945
పపరర: గరయతడ గణసటటపలర

94-59/281

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-1-18
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:20-1-18
వయససస:42
లస: పప
6950 NDX0011007
పపరర: హరరత పపరరచరర �

6942 NDX2538650
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప ఉగరరరల
గ

6940 NDX0920223
పపరర: రవ దచవరరజ ఉగరగరరల

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:20-1-17
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రవ దచవ ంరజ ఉగరరరల
ఇసటట ననస:20-1-17
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ పడతపత
ఇసటట ననస:20-1-17
వయససస:19
లస: ససస స
6947 JBV2763480
పపరర: శకనవరసరరవప పలలర కకసడ

94-59/278

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:20-1-17
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:20-1-17
వయససస:60
లస: పప
6944 NDX3121118
పపరర: సరసవత పడతపత

6939 JBV2765428
పపరర: జజఖత పడతసపరటట

6961 NDX2661957
పపరర: గమడవలర అనసరరధ

94-59/799

భరస : గమడవలర అనల కలమయర
ఇసటట ననస:20-1-20/2
వయససస:36
లస: ససస స
94-59/289

6964 NDX0067751
పపరర: శకనవరసరరడడడ భవనస

94-59/290

తసడడ:డ ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-21
వయససస:48
లస: పప
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6965 NDX2403376
పపరర: జగదదశ రరడడడ భవనస
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94-61/172

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:20-1-21
వయససస:23
లస: పప
6968 NDX2022978
పపరర: రసగరరరవప మమననమయ

94-59/293

94-90/371

94-59/297

94-90/373

94-59/301

94-90/375

94-59/802

తసడడ:డ ననగభమషణ రరడడడ పపలచదరర
ఇసటట ననస:20-1-26
వయససస:25
లస: పప

6978 NDX1739806
పపరర: శసకర రరడడడ వపరపల

6981 NDX2634392
పపరర: ససరకఖ రరడడడ వణణకలరర

6984 NDX2623486
పపరర: ననగర రరడడడ వణణకలరర

6987 NDX2867851
పపరర: సతఖననరరయణ బటడగణసట

94-59/993

6990 NDX2789998
పపరర: ఖయఖత శక గణడడబసడనర

94-90/374

6993 NDX2579464
పపరర: ససరఖకళ పప లశశటట
భరస : మలర కరరరరనరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-1-26
వయససస:47
లస: ససస స

6973 NDX2029909
పపరర: అరరణ వనవటర

94-59/296

6976 JBV2764702
పపరర: హనసమయరరడడడ కరరసరన

94-59/299

94-59/300
6979 NDX0072801
పపరర: ససవర ననగకసదడకలమయరర వణణకలరర

భరస : ససవర భభససర రరడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:20-1-25/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-59/800

6982 NDX2637627
పపరర: మహన ససబబరరడడడ వణణకలరర

94-59/801

తసడడ:డ శవ భభససర రరడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:20-1-25/1
వయససస:18
లస: పప
94-58/657

6985 NDX0535260
పపరర: కలయఖణణ మణనమ

94-59/302

భరస : సతష
ఇసటట ననస:20-1-25/3
వయససస:34
లస: ససస స
94-59/991

6988 NDX2791002
పపరర: శశకలజ గణడడబసడనర

94-59/992

భరస : ససబబ రరడడడ గణడడబసడనర
ఇసటట ననస:20-1-26
వయససస:52
లస: ససస స
94-59/994

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ గణడడబసడనర
ఇసటట ననస:20-1-26
వయససస:18
లస: ససస స
94-89/643

94-59/295

తసడడ:డ పపటభటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-25
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర బటడగణసట
ఇసటట ననస:20-1-26
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ గణడడబసడనర
ఇసటట ననస:20-1-26
వయససస:20
లస: పప
6992 NDX1761841
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ పపలచదరర

94-59/298

తసడడ:డ వనసకట రరడడ
ఇసటట ననస:20-1-25/3
వయససస:44
లస: పప

భరస : నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-25/3
వయససస:39
లస: ససస స
6989 NDX2789907
పపరర: లకడక వనత రరడడడ గణడడబసడనర

6975 NDX0229872
పపరర: ససధనకర రరడడడ తయఖగమర

6970 NDX0421669
పపరర: ధనలకడక కకయ

భరస : సతష వనవటర
ఇసటట ననస:20-1-25
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ భభససర రరడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:20-1-25/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరకసదరర వసగవటట
ఇసటట ననస:20-1-25/2
వయససస:42
లస: ససస స
6986 NDX2624765
పపరర: శవ కలయఖణణ వణణకలరర

94-90/372

తసడడ:డ మహన రరడడ వపరపల
ఇసటట ననస:20-1-25
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:20-1-25/1
వయససస:47
లస: పప
6983 NDX2276772
పపరర: లకడక మయధసరర వసగవటట

6972 NDX2268779
పపరర: ఉమ మహహశవర రరవప కకయయ

94-59/292

భరస : ఉమయమహహశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-1-24
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-1-25
వయససస:52
లస: పప

భరస : శసకర రరడడడ వపరపల
ఇసటట ననస:20-1-25
వయససస:33
లస: ససస స
6980 NDX2357994
పపరర: శవభభససరరరడడడ వణణకలరర

94-59/294

తసడడ:డ రరమయఖ కకయయ
ఇసటట ననస:20-1-24
వయససస:74
లస: పప

భరస : హనసమయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-25
వయససస:30
లస: ససస స
6977 NDX1739798
పపరర: కలయఖణణ వపరపల

6969 NDX0418699
పపరర: అశశక మమనమ

6967 NDX0436519
పపరర: సతష కలమయర మమనమ

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:20-1-23
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:20-1-23
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశవర రరవప కకయయ
ఇసటట ననస:20-1-24
వయససస:68
లస: ససస స
6974 JBV2765782
పపరర: ధనలకడక కరరసరన

94-59/291

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:20-1-23
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పకరయఖ మమననమయ
ఇసటట ననస:20-1-23
వయససస:61
లస: పప
6971 NDX2268928
పపరర: ధన లకడక కకయయ

6966 NDX0421610
పపరర: సరమయమ జఖస మమనమ

6991 NDX1766833
పపరర: రవ తచజ పప లశశటట

94-89/642

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-1-26
వయససస:27
లస: పప
94-89/716

6994 NDX2623007
పపరర: దదపసస పపదద

94-55/690

తసడడ:డ శవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-27
వయససస:30
లస: ససస స
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6995 NDX0418376
పపరర: శవరరరడడడ పపదద
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94-59/303

తసడడ:డ పసచచరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-1-27
వయససస:55
లస: పప
94-59/997

తసడడ:డ అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:20-1-27
వయససస:24
లస: పప
94-59/304

భరస : శకనవరస రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:35
లస: ససస స

6999 NDX2622934
పపరర: కకరణ కలమయరర పపదద

94-59/803

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:41
లస: పప

7002 NDX2419042
పపరర: మణణ సరయ రరమ గమడడ

7005 NDX2869022
పపరర: శకనవరసరరవప అమయరకశవరరప

94-59/998

7011 SQX2405173
పపరర: మధవ అపరర కనమరర పపడడ
భరస : సతఖననరరయణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:20-1-30
వయససస:45
లస: ససస స

7013 SQX2155729
పపరర: వశరల మయజకటట

7014 SQX2509164
పపరర: ససనత గణడడవరడ

95-200/1112

భరస : దచవ వనసకట రరస కలమయర మయజకటట
ఇసటట ననస:20/1/30
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససధదర కలమయర గణడడవరడ
ఇసటట ననస:20-1-30 nukuvari
వయససస:37
లస: ససస స

7016 AP151010195303
పపరర: సరసబరరడడడ ఎటగడడ

7017 NDX1457374
పపరర: మయరరయ కరకసత కటటకల

94-59/308

తసడడ:డ పకకరర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-31
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:20-1-182
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:20-2
వయససస:30
లస: ససస స

7020 NDX3011442
పపరర: సవరరప చలక

94-59/982

7003 NDX2240638
పపరర: శకనవరస రరడడడ తయఖగమర

7023 NDX0803783
పపరర: వనలలపరర పప లలరమక
భరస : రరమణలల
ఇసటట ననస:20-2
వయససస:55
లస: ససస స

94-59/306

7006 NDX2868982
పపరర: వరలకడక అమయరకశవరరప

94-59/983

భరస : శకనవరస రరవప అమయరకశవరరప
ఇసటట ననస:20-01-29
వయససస:38
లస: ససస స
94-61/1043

తసడడ:డ సనఖససరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:20-01-29
వయససస:30
లస: పప
95-179/911

7012 SQX2404234
పపరర: ఈశవరర పడవలర క కనమరర పపడడ

95-179/912

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:20-1-30
వయససస:23
లస: ససస స
95-179/1181

7015 AP151010195219
పపరర: సరమయమ జఖస ఎటగడడ

94-59/307

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-1-31
వయససస:39
లస: ససస స
94-61/438

7018 NDX0709444
పపరర: మలలర శవరర ఈరర

94-61/439

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:20-1-182
వయససస:29
లస: ససస స
94-61/1052

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలక
ఇసటట ననస:20-1-411
వయససస:22
లస: ససస స
94-56/469

94-2/1073

తసడడ:డ ననగర రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఆనసద బభబణ కరటటకరల
ఇసటట ననస:20-1-171
వయససస:25
లస: ససస స
94-61/440

7000 NDX2648749
పపరర: భభగఖ లకడక అమరకశవరపప

94-59/999 7009 NDX2898054
7008 NDX2975886
పపరర: వనసకట నరసయఖ మణదడబబ యన
పపరర: తరరపత రరవప బసడరర

భరస : వనసకట నరసయఖ మణదడ బబ యన
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:36
లస: ససస స

7022 NDX0803833
పపరర: దసడసరర జయమక

94-59/305

తసడడ:డ నరసయఖ మమదరబనన
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:41
లస: పప
94-62/829

94-59/996

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అమయరకశవరరప
ఇసటట ననస:20-01-29
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ బసడరర
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:53
లస: పప

7019 NDX0359315
పపరర: శరఖమ ఈరర

94-80/828

తసడడ:డ శవ చదననకకశవ రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:20-1-29
వయససస:24
లస: పప

7004 NDX2642676
పపరర: సరసబ శవ రరవప అమరకశవరపప

6997 NDX3093838
పపరర: ఫరరద బఇవనవ షపక

భరస : అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:20-1-27
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:20-1-27
వయససస:31
లస: ససస స

7001 NDX2240612
పపరర: శరసత తయఖగమర

7010 NDX2989457
పపరర: ననగ నరకల మణదడ బబ యన

94-59/995

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:20-1-27
వయససస:59
లస: పప

6998 NDX3151834
పపరర: ఫసరగజ షపక

7007 NDX2910115
పపరర: సనఖససరరవప బసడరర

6996 NDX2869527
పపరర: అలయరబక షపక

7021 NDX2196427
పపరర: మమరర గకకస పప నస గన

94-61/441

తసడడ:డ పసటర పరల పప నస గన
ఇసటట ననస:20-1-592
వయససస:23
లస: ససస స
94-56/470

7024 NDX0803569
పపరర: వనలలపరర రరమణలల�

94-56/471

భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:20-2
వయససస:55
లస: ససస స
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94-56/472

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:20-2
వయససస:34
లస: పప
7028 NDX1324342
పపరర: పడవణ తనడడబబ యన

94-59/309

94-59/312

7032 NDX1324383
పపరర: ససదదయఖ తనడడబబ యన

94-59/315

7035 NDX0408781
పపరర: అనల కలమయర రరయన

94-89/644

7038 SQX1829340
పపరర: రరమ మహన రరవప గగననపలర
తసడడ:డ రరమ మమరరస గగననపలర
ఇసటట ననస:20-2-85
వయససస:45
లస: పప

7040 NDX2059153
పపరర: సరమయమ జఖస సససకర

7041 NDX2059138
పపరర: వరయఖ సససకర

94-90/505

భరస : పసచచయఖ సససకర
ఇసటట ననస:20-2-85 FLOT NO 102
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటభచనరర
ఇసటట ననస:20-2-87
వయససస:43
లస: ససస స
7046 NDX2656817
పపరర: డదనస జవన రరడడడ గరదద

94-5/895

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-2-95
వయససస:53
లస: ససస స

94-59/316

7047 NDX0078188
పపరర: శరలన మదసగణల

94-90/404

7050 NDX0333260
పపరర: అపసప రరడడడ మదసగణల

95-55/32

7053 NDX0204818
పపరర: మహలకడక� పరసస�
భరస : దచవసహయస�
ఇసటట ననస:20-2-95
వయససస:80
లస: ససస స

7033 NDX0421974
పపరర: శరరష రరయన

94-59/314

7036 NDX2668309
పపరర: పడసనన షనసకఖ ససకర

94-59/819

7039 NDX2076272
పపరర: శకదచవ సససకర

94-60/246

భరస : వరయఖ సససకర
ఇసటట ననస:20-2-85 FLOTNO 102
వయససస:42
లస: ససస స
94-90/506

7042 NDX1239839
పపరర: ససజజత మమసడదస

94-59/317

భరస : చకకదర వనలరలచదరరవప
ఇసటట ననస:20-2-87
వయససస:37
లస: ససస స
94-59/319

7045 JBV2762938
పపరర: వనసకటభచనరర వనలరలచదరరవప

94-59/320

తసడడ:డ బడహకచనరర
ఇసటట ననస:20-2-87
వయససస:43
లస: పప
94-90/402

7048 NDX0325209
పపరర: వనసకట పదనకవత మదసగణల

94-90/403

భరస : అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-93
వయససస:63
లస: ససస స
94-90/405

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-93
వయససస:73
లస: పప
94-90/407

94-59/311

తసడడ:డ వరయఖ ససకర
ఇసటట ననస:20-2-85
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:20-2-93
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసప రకడకడ
ఇసటట ననస:20-2-93
వయససస:47
లస: పప
7052 NDX0325175
పపరర: మసగమక� నసనస�

7044 JBV2763688
పపరర: చకకధర వనలరలచదరరవప

7030 NDX1324359
పపరర: శకలసతల తనడడబబ యన

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:20-2-85
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభచనరర
ఇసటట ననస:20-2-87
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లలరర
డ రరడడడ గరదద
ఇసటట ననస:20-2-90
వయససస:20
లస: పప
7049 NDX0381640
పపరర: రరమ కకటట రరడడ మదసగణల

94-59/313

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:20-2-85 FLOT NO 102
వయససస:45
లస: పప
94-59/318

94-60/118

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:20-2-84
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-2-85
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప మణణమమలయ
ఇసటట ననస:20-2-85
వయససస:36
లస: ససస స

7043 JBV2764595
పపరర: ససజజజ దచవ వనలరలచదరరవప

94-59/310

తసడడ:డ పప లలరరజ
ఇసటట ననస:20-2-84
వయససస:59
లస: పప

భరస : గగపరలకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:20-2-85
వయససస:39
లస: ససస స
7037 NDX2404176
పపరర: లయవణఖ మణణమమలయ

7029 NDX1751800
పపరర: గరయతడ అవపతష

7027 NDX2149848
పపరర: బభజ బభబణ ఏదర

తసడడ:డ చనన ఏదర
ఇసటట ననస:20-2
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-2-84
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:20-2-84
వయససస:29
లస: పప
7034 JBV1350792
పపరర: రరఘవమక అమరర

94-60/117

భరస : చనన
ఇసటట ననస:20-2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:20-2-84
వయససస:32
లస: ససస స
7031 NDX1324391
పపరర: జజనకక పడఫపల కలమయర

7026 NDX0424291
పపరర: జజఖత ఈదర

7051 NDX0325258
పపరర: పడససన� కకనననర�

94-90/406

భరస : చసదడ శశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:20-2-95
వయససస:53
లస: ససస స
94-90/408

7054 NDX2023216
పపరర: పదక పరవపలలరర

94-59/321

భరస : ఎన ఆర వ చసదడ శశఖర రరవప పరవపలల
ఇసటట ననస:20-2-96
వయససస:47
లస: ససస స
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7055 NDX1262799
పపరర: మననజ కలమయర పరవపలలరర

94-59/322

తసడడ:డ చసదడ శశకర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-96
వయససస:27
లస: పప
7058 NDX0408823
పపరర: వనసకటటశవరరర చససడసరర

94-59/323

94-59/325

94-59/328

94-59/331

94-78/816

94-59/1013

94-59/336

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:20-2-103
వయససస:57
లస: ససస స

7068 NDX0373266
పపరర: పపలయరరరడడడ కరరసరన

7071 NDX1028158
పపరర: రమయదచవ జజగరరర

7074 NDX2658722
పపరర: సరసబరరడడడ కరరసరన

7077 AP151010195019
పపరర: సరసబరరడడడ కరరసరన

94-59/338

7080 JBV2764710
పపరర: కకటటరరడడడ కరరసరన

94-59/332

7083 JBV2763985
పపరర: ససరరష వసకరయలపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-103
వయససస:45
లస: పప

7063 NDX1554998
పపరర: ససదదప తరరనగరర

94-59/327

7066 NDX2120350
పపరర: ససహససన గణడడసప

94-59/330

7069 NDX2667210
పపరర: కకరణ గణడడసప

94-59/820

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:20-2-99
వయససస:36
లస: పప
94-59/333

7072 JBV2762235
పపరర: మరయధరకరరజ జజగరరర

94-59/334

తసడడ:డ లలరరదససరయఖ
ఇసటట ననస:20-2-100
వయససస:56
లస: పప
94-56/562

7075 NDX0063982
పపరర: సరసవత కరరసరన

94-59/335

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-100/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-59/337

7078 NDX3064292
పపరర: భభరత తనసజ కరసరణణ

94-59/1014

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:20-2-100/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-59/339

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-100/2
వయససస:54
లస: పప
94-59/341

94-59/324

భరస : కకరణ గణడడసప
ఇసటట ననస:20-2-99
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-100/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-100/2
వయససస:51
లస: ససస స
7082 NDX0237743
పపరర: ససజనఖ వసకరయలపరటట

94-59/329

తసడడ:డ పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-100/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-100/1
వయససస:72
లస: ససస స
7079 NDX0421941
పపరర: సతఖవత కరరసరన

7065 JBV2762011
పపరర: వనసకటటశవరరర తరరనగరర

7060 NDX1554980
పపరర: పసడయయసక తరరనగరర

తసడడ:డ రమమష బభబణ
ఇసటట ననస:20-2-98
వయససస:26
లస: పప

భరస : ధరకరరజ
ఇసటట ననస:20-2-100
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-100
వయససస:19
లస: ససస స
7076 NDX0063966
పపరర: అననపపరర కరరసరన

94-59/326

తసడడ:డ చనకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-99
వయససస:77
లస: పప

భరస : కమర రరజ
ఇసటట ననస:20-2-99
వయససస:33
లస: ససస స
7073 NDX3150760
పపరర: భభరత తనసజ కరసరణణ

7062 JBV2762037
పపరర: వనదవత తరరనగరర

94-58/659

తసడడ:డ రమమష బభబణ
ఇసటట ననస:20-2-98
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:20-2-98
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససరకసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:20-2-99
వయససస:28
లస: ససస స
7070 NDX2622660
పపరర: శరకవసత పచచల

94-90/409

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-2-98
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-2-98
వయససస:40
లస: పప
7067 NDX1474816
పపరర: జయ ససధ మదసదకలరర

7059 NDX1464916
పపరర: ససరకసదడ బభబణ మదసదకలరర

7057 NDX2640555
పపరర: భభవన పసడయ మదసదకలరర

తసడడ:డ ససరకసదడ బభబణ మదసదకలరర
ఇసటట ననస:20-2-97
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:20-2-97
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమశ బభబణ తరరనగరరర
ఇసటట ననస:20-2-98
వయససస:26
లస: ససస స
7064 NDX1554972
పపరర: రమమష బభబణ తరరనగరర

94-8/1142

తసడడ:డ బదనడచలస మదసదకలరర
ఇసటట ననస:20-2-97
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:20-2-97
వయససస:57
లస: పప
7061 NDX1893065
పపరర: సరయలకడక తరరనగరరర

7056 NDX2664779
పపరర: మసరసన రరవప మదసదకలరర

7081 NDX0232710
పపరర: హహమబసదస పస

94-59/340

తసడడ:డ మహన దనస
ఇసటట ననస:20-2-103
వయససస:57
లస: ససస స
94-60/119

7084 JBV2763522
పపరర: రవ వసకరయలపరటట

94-60/120

తసడడ:డ వనసకటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-103
వయససస:47
లస: పప
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94-60/121 7086 NDX2752913
7085 NDX0373415
పపరర: వనసకటశవరరరవప వసకరయలపరటట
పపరర: అననపపరర వసకరయలపరటట

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:20-2-103
వయససస:78
లస: పప
7088 NDX2188531
పపరర: షబన బబగస షపక

94-59/342

భరస : హబబణలర షపక
ఇసటట ననస:20-2-104/1
వయససస:32
లస: ససస స
7091 NDX2433100
పపరర: షబనన బబగస షపవక

94-60/122

భరస : వహహదసలయర
ఇసటట ననస:20-2-105
వయససస:51
లస: ససస స
7097 JBV2762680
పపరర: అనసతలకకక చనగసటటపరటట

94-59/350

94-59/353

94-59/356

94-60/1147

తసడడ:డ పరపరరవప
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:38
లస: పప

7095 NDX0067678
పపరర: ససభభన షపక

7098 JBV2762698
పపరర: ననగకసదడమక చనగసటటపరటట

7101 NDX1262740
పపరర: వసశ పప లననన

7104 NDX2734960
పపరర: ససజజత చనగసటటపరటట

7107 NDX2014215
పపరర: లలత మయధసరర గణణకలయ

94-59/359

7110 NDX0232066
పపరర: రసగరరరవప గనకల

94-59/348

7113 NDX2881043
పపరర: ఆదదలకడక తతట
భరస : ఉమమహహశవరరరవప తతట
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:32
లస: ససస స

7093 NDX2014017
పపరర: నజమయ షపక

94-59/346

7096 NDX0067686
పపరర: వహహదసలయర షపక

94-59/349

తసడడ:డ మమహరరదదదన
ఇసటట ననస:20-2-105
వయససస:54
లస: పప
94-59/351

7099 NDX1009299
పపరర: సరయ రరఘవపలల చనగసటటపరటట

94-59/352

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:27
లస: పప
94-59/354

7102 NDX1495408
పపరర: శకనవరస రరవప చనగసటటపరటట

94-59/355

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:47
లస: పప
94-59/1015

7105 NDX1739830
పపరర: రమయదచవ చనగసటటపరటట

94-90/411

భరస : పప తషరరజ చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:27
లస: ససస స
94-59/357

7108 NDX0233262
పపరర: కకటటశవరర గనకల

94-59/358

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:57
లస: ససస స
94-59/360

7111 NDX2666626
పపరర: కకషరవనణణ పలర స

94-59/808

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:56
లస: పప
94-59/809

94-59/344

భరస : హహరరలయల షపక
ఇసటట ననస:20-2-105
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప గణణకలయ
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:57
లస: పప
7112 NDX2666394
పపరర: రరజ పలలర స

94-59/345

భరస : శకనవరస రరవప చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకరరమలల దవపలలరర
ఇసటట ననస:20-2-106 (New)
వయససస:61
లస: ససస స
7109 NDX0236562
పపరర: ససధనకర గనకల

7092 NDX2014082
పపరర: రజయయ షపక

94-90/410

తసడడ:డ మహకద ఖయససస
ఇసటట ననస:20-2-104/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహన దనస
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరఘణవపలల
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:50
లస: పప
7106 NDX2911691
పపరర: పరరవత దవపలలరర

7090 NDX0231027
పపరర: హబబణలయర షపక

94-59/343

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:27
లస: పప
7103 AP151010195014
పపరర: ఆసజననయణలల చనగసటటపరటట

7089 AP151010195321
పపరర: కతజజబ షపక

తసడడ:డ వహహదసలయర
ఇసటట ననస:20-2-105
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-2-106
వయససస:27
లస: ససస స
7100 NDX0419119
పపరర: పప తషరరజ చనగసటటపరటట

తసడడ:డ హబబణలయర
ఇసటట ననస:20-2-104
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వహహదసలయర షపక
ఇసటట ననస:20-2-105
వయససస:27
లస: ససస స
94-59/347

7087 NDX1465153
పపరర: మబన షపక

భరస : వనసకటటశవర రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:20-2-104
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : హబబణలయర
ఇసటట ననస:20-2-104/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబణలయర షపవక
ఇసటట ననస:20-2-104/1
వయససస:23
లస: ససస స
7094 NDX0072785
పపరర: హససనన షపక

94-60/1146

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:38
లస: ససస స
94-59/1016

7114 NDX2765428
పపరర: ఉమయమహహశవరరరవప తతట

94-60/1148

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప తతట
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:38
లస: పప
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94-61/1067

తసడడ:డ ఉమయమహహశవరరరవప తతట
ఇసటట ననస:20-2-107
వయససస:33
లస: ససస స
7118 JBV2762367
పపరర: ననగమక గసపల

94-59/363

94-59/366

94-59/369

94-59/372

94-59/374

7133 NDX2653194
పపరర: లకడక నకసససహ శక త బణడనడ
బతస న
తసడడ:డ గణసటటరర గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-2-112
వయససస:21
లస: ససస స

94-59/810

7136 NDX0011965
పపరర: వనసకట రతనమక కరవపరర

94-59/378

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-113
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చతస రసజన� �
ఇసటట ననస:20-2-114
వయససస:34
లస: పప

7125 AP151010195231
పపరర: రమయదచవ నసతకస

7128 AP151010195217
పపరర: శవశసకరరవప నసతకస

7131 NDX2433027
పపరర: హరర రరమ కకషర బణడనడబతస న

94-59/380

94-59/370

94-59/365

7123 NDX0067835
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప మపసదచవ

7126 NDX0067777
పపరర: యస. కకటటశవరరరవప నసతకకస

94-59/373

7129 NDX1717026
పపరర: ఇసదదర కలమయరర నసతకకస

94-59/375

7132 AP151010195203
పపరర: హరరహరపడసరద బణడనడబతస న
తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:20-2-112
వయససస:53
లస: పప

94-59/811
7134 NDX2613875
పపరర: లకడక నకసససహ శక త
బమదడనబథదన
తసడడ:డ హరర హర పడసరద బమదడనబథదన
ఇసటట ననస:20-2-112
వయససస:21
లస: ససస స

7135 JBV2764199
పపరర: పదనకవత వలల
ర రర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-2-113
వయససస:40
లస: ససస స

7137 JBV2764223
పపరర: శకనవరసరరవప వలల
ర రర

7138 NDX3174547
పపరర: పడవణ కలమయర వలల
ర రర

7143 AP151010195180
పపరర: చతస రసజన గకసధద�
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:20-2-114
వయససస:67
లస: పప

94-59/371

94-59/1017

భరస : ననగమలలర శవరరరవప నసతకకస
ఇసటట ననస:20-2-111
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర హర పడసరద బణడనడబతస న
ఇసటట ననస:20-2-112
వయససస:23
లస: పప

7140 NDX0431007
పపరర: ససభభషసణణ� గకసధద�

94-59/368

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-111
వయససస:30
లస: పప

94-59/379

94-59/376

94-59/377

94-60/1149

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-2-113
వయససస:26
లస: పప
94-60/123

భరస : చదననన కకశవ వరపడసరద గణపరస�
ఇసటట ననస:20-2-114
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/125

7120 NDX0236422
పపరర: శవ శసకర గసపరల

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-2-110
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-113
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-114
వయససస:42
లస: పప
7142 JBV1351378
పపరర: చదననకకశవవరపడసరద� గకసధద�

94-59/367

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-2-111
వయససస:56
లస: పప

భరస : హరరహరపడసరద
ఇసటట ననస:20-2-112
వయససస:43
లస: ససస స

7139 JBV2763860
పపరర: చసదడమహన వలల
ర రర

7122 JBV2764611
పపరర: వనసకరయమక కకలల
ర రర

94-59/362

తసడడ:డ బబ జరనన
ఇసటట ననస:20-2-108
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవశసకరరవప
ఇసటట ననస:20-2-111
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-111
వయససస:36
లస: పప
7130 JBV2763613
పపరర: తరరమల బణడనడబతస న

94-59/364

భరస : దసరగ యఖ
ఇసటట ననస:20-2-110
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:20-2-110
వయససస:27
లస: పప
7127 NDX1009216
పపరర: శవ ననగమలలర శవర రరవప యన

7119 JBV2762284
పపరర: లసగనన గసపల

7117 JBV1351899
పపరర: ఆదదలకడక గసపల

భరస : లసగనన
ఇసటట ననస:20-2-108
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ జరనన
ఇసటట ననస:20-2-108
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-2-110
వయససస:37
లస: ససస స
7124 JBV2764603
పపరర: దసరగ యఖ కకలల
ర రర

94-59/361

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:20-2-108
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబ జరనన
ఇసటట ననస:20-2-108
వయససస:24
లస: ససస స
7121 NDX0422048
పపరర: శవ దచవ మపసదచవ

7116 NDX0230359
పపరర: జయలకడక గసపల

7141 NDX0422873
పపరర: రకణణకరదచవ గసట

94-60/124

భరస : వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-114
వయససస:57
లస: ససస స
94-60/126

7144 NDX2014256
పపరర: తచజశవన షపక

94-59/381

భరస : ననగణల మరర షపక
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:25
లస: ససస స
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7145 NDX0072207
పపరర: శవపరరవత ఘటట మననన

94-59/382

భరస : సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:24
లస: ససస స
7148 AP151010195579
పపరర: ఆదసబ షపక

94-60/128

94-60/131

94-60/133

94-60/136

94-60/139

94-59/385

94-90/413

తసడడ:డ రరమయనసజ ససరర�
ఇసటట ననస:20-2-119
వయససస:43
లస: పప
7169 NDX2785202
పపరర: అజస షపక

భరస : వరససదచవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:72
లస: ససస స

94-60/134

7158 NDX2415404
పపరర: వజయ మమడ

7161 AP151010195092
పపరర: రరధనకకషర తలససల�

7164 NDX2014124
పపరర: లకడక పడసనన తరరవరయపరటట

94-61/1071

94-60/137

7153 NDX2985414
పపరర: బభజ శన బ షపక

94-61/1068

7156 NDX0318394
పపరర: వససత కలమయరర మమడ

94-60/135

7159 NDX0322123
పపరర: వకటర బభబణ మమడ

94-60/138

తసడడ:డ వర రరఘవపలల మమడ
ఇసటట ననస:20-2-116
వయససస:66
లస: పప
94-60/140

7162 NDX0072751
పపరర: శరసత నకరస

94-59/384

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:20-2-118
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమయనసజ ససరర తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:20-2-119
వయససస:66
లస: ససస స

94-59/387
7165 NDX2014140
పపరర: రరమయనసజ ససరర
తరరవరయపరటట
తసడడ:డ వనసకట రతనయఖ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:20-2-119
వయససస:72
లస: పప

7167 NDX2785194
పపరర: మసరసన వల షపక

7168 NDX2785095
పపరర: శలయర బఇవనవ షపక

94-59/386

94-61/1069

7170 NDX0072264
పపరర: వజయలకడక యరమల

7173 NDX0072173
పపరర: రరమలకకమక యరమల
భరస : చదనననరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:66
లస: ససస స

94-61/1070

భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:20-2-120
వయససస:43
లస: ససస స
94-59/388

భరస : వనసకట శవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:34
లస: ససస స
94-59/390

94-60/130

భరస : వకటర బభబణ మద
ఇసటట ననస:20-2-116
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:20-2-120
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:20-2-120
వయససస:21
లస: పప
7172 JBV2763621
పపరర: ఈశవరమక బబ సతష

7155 NDX0424267
పపరర: మలలర సవరర తనళళ
ర రర

7150 NDX2295582
పపరర: ననగణల మరర షపక

భరస : బభజశర షపక
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల�
ఇసటట ననస:20-2-117
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-2-118
వయససస:39
లస: పప
7166 JBV1434471
పపరర: సతషషసమయర తరరవయ పరటట

94-60/132

తసడడ:డ వకటర బభబణ మమడ
ఇసటట ననస:20-2-116
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరధనకకషర
ఇసటట ననస:20-2-117
వయససస:57
లస: ససస స
7163 NDX0067736
పపరర: కకసడల రరవప నకరస

7152 NDX0067934
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

94-60/127

తసడడ:డ ఆడమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:20-2-116
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప గరరక
ఇసటట ననస:20-2-116
వయససస:37
లస: పప
7160 JBV2764645
పపరర: చననమయకయ తలససల

94-60/129

తసడడ:డ పపదవల మసరసన
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:57
లస: పప

భరస : చనన కకటయఖ గరక
ఇసటట ననస:20-2-116
వయససస:33
లస: ససస స
7157 NDX0322289
పపరర: చనకకటయఖ గరరక

7149 NDX1009257
పపరర: బభజషర షపక

7147 NDX1027085
పపరర: సపవదనబ షపక

భరస : బభజద భభషర
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:36
లస: పప
7154 NDX0318188
పపరర: ఇసధదరర పసడయదరరరన గరక

94-59/383

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:20-2-115
వయససస:52
లస: ససస స
7151 JBV1351428
పపరర: చనసద బభషర షపక

7146 NDX0067660
పపరర: సదనశవరరవప గటట మననన

7171 NDX0235713
పపరర: శకలకడక బబ సతష

94-59/389

భరస : శవ ననగమలలర శవర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:35
లస: ససస స
94-59/391

7174 JBV2762425
పపరర: శవ ననగమలలర శవరరరడడడ బబ సతష

94-59/392

తసడడ:డ వరససదచవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:72
లస: పప
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94-59/393

తసడడ:డ వరససదచవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:41
లస: పప
7178 NDX2727097
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లలర పలర

94-59/1018

94-59/397

94-59/398

94-60/143

7190 NDX1262583
పపరర: గకతమ కకసరర

94-59/400

94-59/403

94-59/399

7188 NDX1009208
పపరర: వనసకటటశవరరర బబవరర

7191 JBV2764124
పపరర: రజతకలమయరర భవనస

7194 NDX0418871
పపరర: కకటటరరడడడ కకసరర

94-60/145

7197 NDX2498871
పపరర: అఖల రరడడడ ఈదర

94-60/144

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-127
వయససస:47
లస: ససస స

7200 NDX0067926
పపరర: కకషరరరరడడడ కకసరర

94-59/401

7203 NDX2357986
పపరర: మహలకడక గసటల
భరస : ససరఖననరరయణ గసటల
ఇసటట ననస:20-2-128
వయససస:63
లస: ససస స

94-99/694

7186 NDX0422279
పపరర: వనసకట రతనస ససరరపలర

94-60/142

7189 NDX2958726
పపరర: ససబబ రరడడడ ఈదరర

94-56/719

7192 NDX0421859
పపరర: ససబబమక కకసరర

94-59/402

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:62
లస: ససస స
94-59/404

7195 NDX2971513
పపరర: ససధఖ ఈదరర

94-59/1020

భరస : ససబబరరడడడ ఈదనర
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:42
లస: ససస స
94-60/146

7198 NDX2391258
పపరర: లకకక ననరరయణ గజవలర

94-59/405

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గజవలర
ఇసటట ననస:20-2-127
వయససస:46
లస: పప
94-60/148

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-127
వయససస:50
లస: పప
94-59/406

7183 NDX3065216
పపరర: చదనన రరడడడ రరడడడ

తసడడ:డ చచనచ రరడడడ ఈదరర
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:22
లస: పప
94-60/147

94-59/396

భరస : వనసకట రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:20-2-123/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరదరరజలల కసదసల
ఇసటట ననస:20-2-128
వయససస:43
లస: ససస స

7185 NDX1555061
పపరర: శవననగకశవర రరవప కరపప

7180 NDX2014207
పపరర: పదక లత ననరరశశటట

తసడడ:డ చదనన రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-122
వయససస:78
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వరర రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:68
లస: ససస స

7202 NDX2357895
పపరర: రరజఖలకడక కసదసల

94-60/141

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:20-2-123/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-124
వయససస:27
లస: ససస స

7199 NDX0072405
పపరర: లకడక కకసరర

7182 NDX2433217
పపరర: వనసకట శవ రరడడ యరరమయల

94-59/395

భరస : ససరకష బభబణ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:20-2-122
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-123/1
వయససస:44
లస: పప

7187 NDX0419937
పపరర: వనసకట రసగ ననయకలలల�
ససరరపలర �
తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-2-123/1
వయససస:40
లస: పప

7196 NDX2492221
పపరర: లయవణఖ ఈదర

94-59/1019

తసడడ:డ చనన రరడడ యరరమయల
ఇసటట ననస:20-2-122
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-123/1
వయససస:38
లస: ససస స

7193 NDX2014199
పపరర: మసరసనమక తమక

7179 NDX2727121
పపరర: అసజల దచవ బబ లలర పలర

7177 AP151010195120
పపరర: చదనననరరడడడ ఎరమల

తసడడ:డ జజరన రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ననరరశశటట
ఇసటట ననస:20-2-122
వయససస:45
లస: పప
7184 NDX1555053
పపరర: కళళఖణణ కరపప

94-59/394

తసడడ:డ అసరననడ
డ డడ
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:69
లస: పప

భసధసవప: శకనవరసరరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:20-2-121
వయససస:50
లస: పప
7181 NDX2014165
పపరర: ససరకష బభబణ ననరరశశటట

7176 JBV2763357
పపరర: వరససదచవరరడడడ బబ సతష

7201 NDX1739848
పపరర: రవసదడ రరడడడ కకసరర

94-90/414

తసడడ:డ కకషర రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:20-2-127
వయససస:25
లస: పప
94-59/407

7204 NDX2357887
పపరర: వరదరరజలల కసదసల

94-59/408

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కసదసల
ఇసటట ననస:20-2-128
వయససస:51
లస: పప
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94-59/812

తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:20-2-128
వయససస:19
లస: ససస స
7208 NDX2754232
పపరర: అరరణ భవనస

94-60/1150

94-59/410

94-59/413

94-90/415

94-90/719

94-59/414

94-59/417

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:50
లస: ససస స

7218 NDX2018795
పపరర: అననపపరర మక శరనసపపడడ

7221 NDX2621795
పపరర: శనమణదద పపదద పరపస రరడడ

7224 JBV2765469
పపరర: గరయతడ వలల
ర రర

7227 NDX0419507
పపరర: లకకక రరడడడ ఆతకకలరర

94-59/420

7230 AP151010195675
పపరర: శవపరరవత పప తరర సక

94-90/416

7233 NDX2240547
పపరర: ననగమణణ మపసదచవ
భరస : సరసబశవరరవప మపసదచవ
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:62
లస: ససస స

7213 NDX0072124
పపరర: పడభభవత బబడదల

94-59/412

7216 NDX2663631
పపరర: తపసపరరడడడ ససజనఖ

94-60/988

7219 NDX2018753
పపరర: పపద పరపస రరడడ శరనసపపడడ

94-90/417

తసడడ:డ కకటట రరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-131
వయససస:70
లస: పప
94-90/917

7222 NDX2592954
పపరర: శరనసపపడడ అననపపరనమయక

94-90/918

భరస : పపదద పరపస రరడడ
ఇసటట ననస:20-2-131
వయససస:50
లస: ససస స
94-59/415

7225 NDX0072918
పపరర: సరసబభడజఖస ఆతకకలరర

94-59/416

భరస : వనమయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-132
వయససస:65
లస: ససస స
94-59/418

7228 NDX1828278
పపరర: లయవణఖ శక పప టరర సక

94-59/419

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పప టరర సక
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:24
లస: ససస స
94-59/421

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:50
లస: ససస స
94-59/423

94-59/409

భరస : శరనసపపడడ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-131
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనమయ రరడడ
ఇసటట ననస:20-2-132
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:44
లస: ససస స
7232 AP151010195334
పపరర: రరజకశవరమక పప తరర సక

94-59/813

భరస : చసదడమహన వలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-2-132
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనమయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-132
వయససస:35
లస: పప
7229 JBV2763951
పపరర: ననగలకడక పప తరర సక

7215 NDX2663771
పపరర: శరనసపపడడ కకటట రరడడడ

7210 JBV2764132
పపరర: ససజజత బబడదల

భరస : రరమమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-130/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శనమణదద కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:20-2-131
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-132
వయససస:32
లస: ససస స
7226 NDX0231472
పపరర: సరసబరరడడడ ఆతకకలరర

94-59/411

భరస : పపద పరపస రరడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-131
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద పరపస రరడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:20-2.131
వయససస:33
లస: పప
7223 NDX0072512
పపరర: ధనలకడక ఆతకకలరర

7212 NDX1158591
పపరర: రసగననద రకడకడ బబడదల

94-60/150

భరస : రసగననధరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-130
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శరనసపపడడ పపద పరపస రరడడ
ఇసటట ననస:20-2-131
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:20-2-131
వయససస:24
లస: ససస స
7220 NDX2018761
పపరర: కకటట రరడడడ శరనసపపడడ

94-89/645

తసడడ:డ రసగ రరడకడ
ఇసటట ననస:20-2-130
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-130/1
వయససస:45
లస: పప
7217 NDX2018779
పపరర: ససజనఖ శరనసపపడడ

7209 NDX1799255
పపరర: మసరసనమక తమయక

7207 NDX0067801
పపరర: ససబభబరరడడడ� భవనస�

తసడడ:డ అసకకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:20-2-129
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ తమయక
ఇసటట ననస:20-2-129
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-130
వయససస:45
లస: ససస స
7214 NDX0236679
పపరర: రరస మహన రరడడ బబడదల

94-60/149

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-129
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నవన రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-129
వయససస:23
లస: ససస స
7211 AP151010195198
పపరర: ఆదదలకడక బబడదల

7206 NDX0406660
పపరర: ననగజజఖత భవనస

7231 AP151010195674
పపరర: హహమవత పప తరర సక

94-59/422

భరస : వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:50
లస: ససస స
94-59/424

7234 NDX0373357
పపరర: ననగ రరజకసదడ కలమయర కకసడపలర

94-59/425

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:50
లస: పప
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7235 AP151010195336
పపరర: శకనవరసరరవప పప తరర సక

94-59/426

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:44
లస: పప
94-59/429

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:50
లస: పప
94-90/418

భరస : ననగ రరజకసదడ కలమయర కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:26
లస: ససస స
94-96/534

94-59/432

94-59/435

94-59/437

94-85/1268

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:20-2-140
వయససస:64
లస: పప

94-96/568

7248 NDX1551705
పపరర: లకడక శక బమసపపరస

7251 NDX0203224
పపరర: రమఖ శక� బ�

7254 NDX2614923
పపరర: వనసకటటశవర ఫణణకలమయర రరడడడ
వపదసమమలయ
తసడడ:డ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-139
వయససస:18
లస: పప
7257 NDX3005923
పపరర: బల ససరర ఏడస
ర రర

94-61/1072

94-56/563

భరస : దనసరర వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:20-2-143/1 WARD NO 4
వయససస:58
లస: ససస స

7260 NDX2428597
పపరర: రరజఖస తతటకలర

94-59/431

7243 NDX1798125
పపరర: ససరరఖ ననరరయణ ఆళరగడడ

94-89/646

7246 NDX2752137
పపరర: తరరన కలమయర బబదససపటట

94-96/569

తసడడ:డ శసకర రరవప బబధససపటట
ఇసటట ననస:20-2-135
వయససస:18
లస: పప
94-59/433

7249 AP151010195204
పపరర: చదననమక బభపతష

94-59/434

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-138
వయససస:45
లస: ససస స
94-90/420

7252 JBV2764140
పపరర: పదక ఉడడమణల

94-59/436

భరస : కకషర రరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:20-2-139
వయససస:44
లస: ససస స
94-59/814

7255 NDX1769159
పపరర: వనసకరయయమక వషష
ర మలకల

94-89/647

భరస : వనసకటససబబ రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:20-2-139
వయససస:55
లస: ససస స
94-85/1269

భరస : బల ససరర ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:20-2-140
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కసతచటట
ఇసటట ననస:20-2-140/1
వయససస:52
లస: ససస స
7262 NDX2642254
పపరర: దనసరర వనసకట రమణణ

7245 NDX2752129
పపరర: ననగ లకడక బబధససపటట

7240 AP151010195673
పపరర: సరసబశవరరవప పప తరర సక

తసడడ:డ హనసమయఖ ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:20-2-134
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-2-138
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:20-2-139
వయససస:47
లస: పప

7259 NDX3069887
పపరర: వజయ లకడక కసతచటట

94-90/419

భరస : కరశననథ రరడడ
ఇసటట ననస:20-2-138
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబననకకశవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-138
వయససస:45
లస: పప

7256 NDX3005931
పపరర: బల ససరర ఏడస
ర రర

7242 NDX0179747
పపరర: రరజకష� కక�

94-59/428

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:44
లస: పప

భరస : శసకర రరవప బబధససపటట
ఇసటట ననస:20-2-135
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-2-137
వయససస:45
లస: పప

7253 NDX0419440
పపరర: కకషరర రరడడడ ఉడడమణల

94-59/430

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:32
లస: పప

భరస : పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-135
వయససస:38
లస: ససస స

7250 JBV2764017
పపరర: కకటటరరడడడ బభపతష

7239 NDX2240786
పపరర: సరసబశవ రరవప మపసదచవ

7237 NDX2014181
పపరర: ససబడహకణఖస పప తరర సక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస మపసదచవ
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:67
లస: పప

7241 NDX1717034
పపరర: లకడక తరరపఠమక కకసడపలర

7247 JBV2763415
పపరర: ససబభబరరవప గరరర పరటట

94-59/427

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-2-133
వయససస:44
లస: పప

7238 NDX0373019
పపరర: సతఖననరరయణ కకసడపలర

7244 NDX2601326
పపరర: తవరవ పదనకవత

7236 JBV2763373
పపరర: వనసకటటశవరరరవప పప తనరర సక

7258 NDX3084803
పపరర: శకనవరసరరవప కసతచటట

94-59/1021

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కసతచటట
ఇసటట ననస:20-2-140/1
వయససస:50
లస: పప
94-60/151

7261 NDX2428589
పపరర: శకనవరస రరవప తతటకలర

94-60/152

భరస : శకనవరస రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:20-2-140/1 3RD FLOOR, 3RD
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకసదసడడడ తతటకలర
ఇసటట ననస:20-2-140/1 3RD FLOOR, 3RD
వయససస:49
లస: పప

7263 NDX2572717
పపరర: దనసరర వనసకట రరవప

7264 NDX2582666
పపరర: దనసరర లకకక సతఖ ననగ శశకల

94-83/466

తసడడ:డ దనసరర కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-2-143/1 WARD NO 4
వయససస:65
లస: పప

94-94/955

తసడడ:డ దనసరర వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:20-2-143/1 WARD NO 4
వయససస:37
లస: ససస స
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7265 NDX1555293
పపరర: ననగలకడక పప లశశటట
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94-59/438

భరస : బడమమకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-144
వయససస:28
లస: ససస స
7268 NDX0421982
పపరర: వరపడసరద� తషమమకటట�

94-60/154

94-61/444

94-61/447

94-90/421

94-90/423

94-60/156

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-2-151
వయససస:28
లస: పప

7278 NDX2833333
పపరర: పదక తతకల

7281 NDX1717182
పపరర: ననగకసదడ బభబణ పరలడడగణ

7284 JBV2763241
పపరర: తరరపతమక చదరరకలరర

94-90/425

7287 NDX1027622
పపరర: భవఖశక ఓగరరరల

94-60/161

7290 NDX0236349
పపరర: సరసబశవరరవప� ఓగరరరల�

94-59/1022

7273 JBV1392315
పపరర: ననగకశవరరరవప� చదరరకలరర�

94-61/446

7276 AP151010198664
పపరర: శసకరస తతకల

94-61/449

7279 NDX2269090
పపరర: మమనక తతకల

94-90/422

తసడడ:డ శకనస తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147/2
వయససస:22
లస: ససస స
94-90/424

7282 NDX0423657
పపరర: ననగవరరబన� పరతతరర�

94-60/155

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:20-2-149
వయససస:37
లస: ససస స
94-60/157

7285 JBV2763381
పపరర: శకనవరసరరవప� చదరరకలరర�

94-60/158

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:20-2-150
వయససస:37
లస: పప
94-60/159

7288 AP151010195772
పపరర: కకషరకలమయరర ఓగరరరల

94-60/160

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-2-151
వయససస:27
లస: ససస స
94-60/162

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:20-2-151
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవరరమ కకషర పచచల
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:45
లస: ససస స

94-61/443

తసడడ:డ ననగయఖ తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:72
లస: పప

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:20-2-151
వయససస:29
లస: ససస స

94-59/440 7293 NDX1554881
7292 NDX0792853
పపరర: పసగలలరర శరరద రరణణ పసగలలరర
పపరర: రరజకశవరర ఈదర

భరస : వనసకటటశవర రరవప పసగలలరర
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:41
లస: ససస స

94-61/448

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-150
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:20-2-150
వయససస:24
లస: ససస స
7289 NDX1009414
పపరర: మహహష ఓగరరరల

7275 JBV2774248
పపరర: శవపడసరద తతకల

7270 JBV2774487
పపరర: మలలర శవరర తతకల

తసడడ:డ ఆనసద రరవప � చదరరకలరర
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనరయఖ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:20-2-148
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-2-149
వయససస:41
లస: పప
7286 NDX2025766
పపరర: కవత చదరరకలరర

94-61/445

భరస : కకటటశవరరకవప తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగకసదడ బభబణ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:20-2-148
వయససస:41
లస: ససస స
7283 NDX0422014
పపరర: వనసకట రరవప� పరతతరర�

7272 NDX2057355
పపరర: ననగబభబణ తతకల

94-60/153

భరస : శవపడసరదస తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరస తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:20
లస: పప
7280 NDX1717208
పపరర: అరరణకలమయరర పరలడడగణ

94-61/442

తసడడ:డ శవ పడసరద తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శసకరస తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:42
లస: పప
7277 NDX2269397
పపరర: కకశశర తతకల

7269 JBV2774495
పపరర: బభగఖలకడక తతకల

7267 NDX0423590
పపరర: శవకలమయరర తషమమకటట

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:20-2-146
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనస తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శసకరస తతకల
ఇసటట ననస:20-2-147
వయససస:62
లస: ససస స
7274 JBV2774388
పపరర: శకనస తతకల

94-60/1151

భరస : గకసప బభష షపక
ఇసటట ననస:20-2-144
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలస�
ఇసటట ననస:20-2-146
వయససస:60
లస: పప
7271 JBV2774255
పపరర: మసగమక తతకలయ

7266 NDX2870269
పపరర: ఆశ షపక

7291 NDX0534271
పపరర: జజఖత కకషర చనగసటట

94-59/439

తసడడ:డ కకషర పడసరద చనగసటట
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:33
లస: ససస స
94-59/441

7294 NDX1028208
పపరర: మసజల వననగళళ

94-59/442

భరస : శకరరమమమరరస వననగళళ
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:49
లస: ససస స
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7295 NDX0421180
పపరర: శరరద చనగసటట
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94-59/443

భరస : కకషరపడసరద చనగసటట
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:41
లస: ససస స
7298 NDX1009687
పపరర: శకరరమమమరరస నరరక

94-59/446

94-60/165

94-59/448

94-59/451

94-60/168

94-59/454

తసడడ:డ వనసకట శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-154
వయససస:29
లస: పప
7316 NDX0408344
పపరర: వనసకట శవర రరడడడ వదదదరరడడడ

94-59/457

భరస : ననగరరజ రకమలలర
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:27
లస: ససస స

94-59/449

7308 AP151010195179
పపరర: కకటటశవరరరవప మచవరపప

94-60/1152

94-61/1074

94-60/164

7303 NDX1028059
పపరర: చరరషరక గసగమరర

94-59/447

7306 NDX1498295
పపరర: అఖల వకసలగడడ

94-59/450

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప వకసలగడడ
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:25
లస: పప
94-59/452

7309 AP151010195769
పపరర: సరసబభడజఖస రరయదసరగ స
రరయదసరగ స
భరస : మణరళ రరయదసరగ స
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:49
లస: ససస స

94-60/167

7311 JBV2762474
పపరర: మణరళ రరయదసరగ స�
రరయదసరగ స
తసడడ:డ కనకయఖ� రరయదసరగ స
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:51
లస: పప

94-60/169

7312 NDX0421289
పపరర: రరజకశవరర వదదదరరడడడ

94-59/453

7314 NDX0230375
పపరర: గగపసననధ రరడడడ వడడడ రరడడడ

94-59/455

తసడడ:డ వనసకట శవర రరడడ
ఇసటట ననస:20-2-154
వయససస:44
లస: ససస స

7317 NDX3001906
పపరర: పరరవత దససపల

94-53/786

94-59/456

7318 NDX1555319
పపరర: సరసబయఖ ఉలవగసటట

94-59/458

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:61
లస: పప

7320 NDX3144235
పపరర: మకరసన ననగ తరరపపతమయక
శకదచవ
తసడడ:డ మకరసన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:19
లస: పప

94-60/1153

7323 NDX2995728
పపరర: శసకరయఖ దససపల

94-61/1075

తసడడ:డ బడహమమమయయ దససపల
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:22
లస: పప

7315 NDX0523027
పపరర: పరమమశవరరరడడడ మమదద సరర
తసడడ:డ పపద పసచచరరడడడ మమదద సరర
ఇసటట ననస:20-2-154
వయససస:25
లస: పప

భరస : సపమసరరకయయ దససపల
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ దససపల
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:30
లస: ససస స
7322 NDX2948362
పపరర: అరరణ రకమలలర

7305 AP151010195577
పపరర: సరమయమ జఖమణ మయచవరపప

7300 JBV1352897
పపరర: లకడక ఉలర సగణల

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-154
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-154
వయససస:25
లస: పప
7319 NDX2986131
పపరర: రతనమయల దససపల

94-60/166

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:60
లస: ససస స
7313 NDX0522847
పపరర: కకరణ కలమయర రరడడడ వదదదరరడ

7302 JBV2765956
పపరర: ససబభబరరవప� మసదపరటట�

94-59/445

భరస : శసకరరకవప
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప మయచవరపప
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:23
లస: పప
7310 JBV1350834
పపరర: శరసతమక మయలపప లల

94-60/163

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససధనకర రరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:20-2-153
వయససస:23
లస: ససస స
7307 NDX0522573
పపరర: వకసలగడడ ననగకశవరరరవప

7299 NDX2130961
పపరర: ననగ లకడక వపలర సగణల

7297 NDX1554873
పపరర: శవరరమ కకషర పచచల

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వపలర సగణల
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:31
లస: పప
7304 NDX1027887
పపరర: పదనకవత గసగమరర

94-59/444

భరస : అపరపరరవప ననతనన
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ నరరక
ఇసటట ననస:20-2-152
వయససస:61
లస: పప
7301 NDX0232280
పపరర: శకనవరసరరవప� ఉలర సగణల�

7296 NDX0791699
పపరర: రరజకశవరర ననతనన

7321 NDX2951804
పపరర: ననగ రరజ రరమలర

94-61/1073

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప రకమలర
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:28
లస: పప
7324 NDX2985026
పపరర: లకడక పడసనన దససపల

94-89/911

తసడడ:డ శసకరయఖ దససపల
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:21
లస: ససస స
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95-55/33

తసడడ:డ ససబబయఖ మకరసన
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:21
లస: ససస స
7328 JBV2765691
పపరర: కకటటశవరర ససగరప

94-60/170

94-59/461

94-60/174

94-94/956

94-90/427

94-60/178

94-90/428

భరస : గగపస కకషర తనళళళరర
ఇసటట ననస:20-2-166
వయససస:22
లస: ససస స

7338 NDX1262492
పపరర: లకకక కరసతమక యడర పలర

7341 NDX1762534
పపరర: ససజజత కకమటటగణసట

7344 AP151010195777
పపరర: చదననయఖ కకమటటగణసట�

7347 NDX2073336
పపరర: రరకకష పప కల

94-60/183

7350 NDX0423343
పపరర: గణరవయఖ� చదరరకలరర�

94-59/462

7353 NDX2014439
పపరర: గగపస కకషర తనళళరర
తసడడ:డ శకనస తనళళరర
ఇసటట ననస:20-2-166
వయససస:24
లస: పప

7333 AP151010195787
పపరర: పరరవత అరకకసట

94-60/173

7336 NDX3169257
పపరర: కలమయరర పపరరపప గణ

94-61/1076

7339 AP151010195773
పపరర: సరమయమ జఖస గజరలకకసడ

94-60/175

భరస : రరమణలల
ఇసటట ననస:20-2-161
వయససస:59
లస: ససస స
94-60/176

7342 AP151010195776
పపరర: మలలర శవరర కకమటటగణసట

94-60/177

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:20-2-162
వయససస:49
లస: ససస స
94-60/179

7345 NDX1258573
పపరర: బబలరసకకసడ లకకక

94-60/958

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:20.2-163
వయససస:30
లస: ససస స
94-60/180

7348 NDX0525741
పపరర: ననగకశవరరరవప పరలడడగణ�

94-60/182

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:20-2-164
వయససస:71
లస: పప
94-60/184

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-2-165
వయససస:36
లస: పప
94-59/1023

94-90/426

భరస : శరమణఖయయల పపరరపప గణ
ఇసటట ననస:20-2-160
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశవర రరవప పప కల
ఇసటట ననస:20-2-164
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-2-165
వయససస:55
లస: ససస స
7352 NDX3120227
పపరర: సరరత తనళళళరర

94-60/1154

తసడడ:డ మణసలయఖ�
ఇసటట ననస:20-2-162
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-2-163
వయససస:39
లస: పప
7349 NDX0905471
పపరర: సరమయమ జఖస� చదరరకలరర�

7335 NDX3151503
పపరర: శరమణఖయయల పపరరపప గణ

7330 NDX1736224
పపరర: సరయ కలమయర ససగరప

భరస : పప టట యఖ
ఇసటట ననస:20-2-160
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:20-2-162
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:20-2-162
వయససస:41
లస: పప
7346 NDX1435701
పపరర: కకసడయఖ బబలరసకకసడ

94-60/172

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-161
వయససస:90
లస: ససస స

తలర : సరసబభడజఖస
ఇసటట ననస:20-2-161
వయససస:28
లస: పప
7343 AP151010195775
పపరర: రమమషరబబణ కకమటటగణసట�

7332 NDX0424218
పపరర: వనసకట రమణ అరకకసడ

94-59/460

తసడడ:డ వరర సరవమ ససగరప
ఇసటట ననస:20-2-158
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ యయససదననస పపరరపప గణ
ఇసటట ననస:20-2-160
వయససస:39
లస: పప

భరస : శరఖమమఖల
ఇసటట ననస:20-2-160
వయససస:34
లస: ససస స
7340 NDX1465104
పపరర: బభజ బభబణ గజరలకకసడ

94-60/171

భరస : పప టట యఖ
ఇసటట ననస:20-2-160
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పప టట యఖ�
ఇసటట ననస:20-2-160
వయససస:33
లస: పప
7337 NDX2619484
పపరర: పపరరపప గణ కలమయరర

7329 AP151010195770
పపరర: మయలకకసడమక ససగరప

7327 NDX1555285
పపరర: వరరసరవమ ససగరప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-158
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-158
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-2-160
వయససస:29
లస: పప
7334 NDX0423202
పపరర: చదననకకశవపలల� ఆరకకసడ�

94-59/459

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:20-2-158
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరసరవమ
ఇసటట ననస:20-2-158
వయససస:42
లస: ససస స
7331 NDX1262807
పపరర: శకనవరస రరవప చదరరకలరర

7326 NDX1606567
పపరర: భభరగ వ చటటట

7351 NDX0423442
పపరర: వనసకటటశవరరర� చదరరకలరర�

94-60/185

తసడడ:డ జసగయఖ�
ఇసటట ననస:20-2-165
వయససస:60
లస: పప
94-60/186

7354 NDX0423541
పపరర: శకనస� తనళళ
ర రర�

94-60/187

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:20-2-166
వయససస:43
లస: పప
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7355 NDX2870632
పపరర: కకటటశవరరవప బబలరసకకసడ

94-60/1155

తసడడ:డ మలర యఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:20-2-167
వయససస:62
లస: పప
7358 NDX2870673
పపరర: లకడక సహహత బబలరసకకసడ

94-60/1158

94-60/192

94-60/1160

94-61/1078

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:20
లస: ససస స
7370 NDX2268845
పపరర: కకరణ వససతపపరపప

94-90/431

94-90/887

94-59/464

తసడడ:డ శవ వనసకట రరడడడ యయటట గరడన
ఇసటట ననస:20-2-195
వయససస:20
లస: పప
7382 NDX0236901
పపరర: చదవతనఖ ఆరరకలటట
తసడడ:డ పడసరద రరడడ ఆరరకలటట
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:34
లస: ససస స

94-60/1161

7368 NDX2268829
పపరర: భభగఖ లకడక వససతపపరపప

7369 NDX2268837
పపరర: అనత వససతపపరపప

94-90/429

7374 NDX2877884
పపరర: లకడక మదదదరరల

7377 JBV2762573
పపరర: శవవనసకటరరడడడ ఎటగడడ

7380 NDX2410207
పపరర: అనసష దచవరపలర

7383 NDX1158906
పపరర: శకలకడక కలకకట

94-60/959

94-61/1077

94-90/430

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వససతపపరపప
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:29
లస: ససస స
94-90/432

7372 NDX1435644
పపరర: కకశవపలల వపలవగసటట

94-90/433

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:33
లస: పప
94-90/1029

7375 NDX2415321
పపరర: పకకరర రరడడడ యయటట గడడ

94-59/463

తసడడ:డ శవ వనసకట రరడడ యయటట గడడ
ఇసటట ననస:20-2-195
వయససస:22
లస: పప
94-59/465

7378 NDX2766343
పపరర: తచజశవ కరసరణణ

94-59/1026

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:20-2-195
వయససస:20
లస: ససస స
94-5/746

భరస : గసగరధర రరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:30
లస: ససస స
94-59/466

7366 NDX2878783
పపరర: అనసషర మయవడనల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:31
లస: ససస స

7371 NDX1435628
పపరర: కకరణ వపలవగసటట

94-60/191

7363 JBV2765675
పపరర: భమలకకక� వససతపపరస�

తసడడ:డ చదనన కకశవపలల వససథనపపరకపప
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-195
వయససస:39
లస: పప
94-59/1027

7360 JBV2765063
పపరర: పరరవత వససతపపరస

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:20.2-168
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శదదయఖ మదదదరరల
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-195
వయససస:39
లస: పప
7379 NDX2949923
పపరర: రరజకశశఖర రరడడడ యయటట గరడన

94-60/193

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ వపలవగసటట
ఇసటట ననస:20.2-168
వయససస:57
లస: పప
7376 JBV2762540
పపరర: వనసకటరమణ ఎటగడర

7362 NDX0423715
పపరర: సరసబశవరరవప� వససతపపరస�

7365 NDX2911584
పపరర: ధనలకడక వససథనపపరకపప

94-60/1157

భరస : చదననకకశవపలల
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననకకశవపలల వససతపపరపప
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననకకశవపలల వససతపపరపప
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:24
లస: పప
7373 NDX2059245
పపరర: సరసబయఖ వపలవగసటట

94-60/1159

తసడడ:డ కకశవపలల�
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మయవదఅలయ
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:31
లస: పప
7367 NDX2827293
పపరర: హహమ వససత పపరకపప

7359 NDX2870749
పపరర: ఇసదడజ బబలరసకకసడ

7357 NDX2870483
పపరర: వజయ కలమయర బబలరసకకసడ

తసడడ:డ కకటటశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:20-2-167
వయససస:29
లస: పప

భరస : వజయ కలమయర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:20-2-167
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవపలల� �
ఇసటట ననస:20-2-168
వయససస:49
లస: పప
7364 NDX2898096
పపరర: సరసబశవరరవప మయవదఅలయ

94-60/1156

భరస : కకటటశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:20-2-167
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:20-2-167
వయససస:24
లస: ససస స
7361 JBV2765139
పపరర: చదననకరశవపలల� వససతపపరస�

7356 NDX2870590
పపరర: శరరద బబలరసకకసడ

7381 NDX2410199
పపరర: వనవదచహహ దచవరపలర

94-5/747

భరస : వరరరరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:53
లస: ససస స
94-59/467

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయన రరడడ కలకకట
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:40
లస: ససస స

7384 NDX1158922
పపరర: మలలర శవరర దచవ ఆరరకలటట

94-59/468

Deleted

భరస : పడసరద రరడడ ఆరరకలటట
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:54
లస: ససస స
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94-59/469

భరస : గసగరరరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:82
లస: ససస స
7388 NDX1158609
పపరర: పడసరద రరడడ ఆరరకలటట

94-59/472

94-59/474

94-59/477

94-59/480

94-59/481

94-59/484

94-59/485

తసడడ:డ భభససరరరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-202
వయససస:26
లస: ససస స

7398 NDX0072421
పపరర: ననగకసదడస నలమల

7401 NDX2014108
పపరర: కవత రరవపరటట

7404 NDX0863449
పపరర: ఉపపపటటరర శవరసగలకడక

7407 JBV2762557
పపరర: చనమణసడచశవరర నసససస

94-59/488

7410 JBV2762276
పపరర: ఆరరదనడరరడడడ నసససస

94-60/206

7413 NDX2836013
పపరర: మవరవ లకకక నరసమక
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-2-203
వయససస:52
లస: ససస స

7393 NDX2057322
పపరర: ఉదయ లకడక గణరకస

94-59/476

7396 JBV1351873
పపరర: మలలశవర రరవప దదపపలపపడడ

94-59/479

7399 NDX0419978
పపరర: అబణదలయరవల షపక

94-60/207

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:42
లస: పప
94-59/482

7402 NDX0535435
పపరర: కకటటశవరర మయరసరరడడడ

94-59/483

భరస : భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-200
వయససస:57
లస: ససస స
94-60/208

7405 NDX0861609
పపరర: ఉపపపటటరర శవరరమయఖ

94-60/209

తసడడ:డ మణతస యఖ
ఇసటట ననస:20-2-200
వయససస:44
లస: పప
94-59/486

7408 NDX2013977
పపరర: వనయ కలమయర రరడడ నససస

94-59/487

తసడడ:డ అరరదడ రరడడడ నససస
ఇసటట ననస:20-2-201
వయససస:24
లస: పప
94-59/489

తసడడ:డ బయపపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-201
వయససస:49
లస: పప
94-59/1028

94-5/894

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆరరదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-201
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలదనసస
ఇసటట ననస:20-2-201
వయససస:31
లస: పప
7412 NDX2848406
పపరర: పడతతఖష మయరసరరడడ

94-59/478

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:20-2-200
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరదనడ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-201
వయససస:26
లస: ససస స
7409 NDX0067918
పపరర: రసజత కలమయర గదదద

7395 NDX0791749
పపరర: గణఱఱ స గణరవమక

7390 NDX2664852
పపరర: గకతస శకనవరస గణరకస

భరస : సరసబశవ రరవప గణరకస
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:20-2-200
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:20-2-200
వయససస:48
లస: పప
7406 NDX1262567
పపరర: మమనకర నసససస

94-59/475

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమయఖ ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:20-2-200
వయససస:48
లస: ససస స
7403 NDX2014033
పపరర: రరమ మహన రరవప రరవపరటట

7392 NDX0421800
పపరర: రరణణ ననమలకసటట

94-59/471

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:20-2-198
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:39
లస: పప
7400 NDX2014058
పపరర: మయలత ఉపపటటరర

94-59/473

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:45
లస: ససస స
7397 NDX0905695
పపరర: ఆనసదరరవప ననమలకసటట

7389 NDX2415248
పపరర: వరరరరడడడ దచవరపలర

7387 NDX2415180
పపరర: గసగరధర రరడడడ దచవరపలర

తసడడ:డ వరరరరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:58
లస: పప

భరస : మలలశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-199
వయససస:38
లస: ససస స
7394 NDX0421784
పపరర: శశరమక ననమలకసటట

94-59/470

తసడడ:డ పడసరద రరడడ ఆరరకలటట
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ ఆరరకలటట
ఇసటట ననస:20-2-197
వయససస:59
లస: పప
7391 JBV1351881
పపరర: కలమయరర దదపపలపపడడ

7386 NDX1158617
పపరర: జతచసదడ రరడడడ ఆరరకలటట

7411 JBV2764793
పపరర: భభససరరరడడడ మయరసరరడడడ

94-59/490

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-202
వయససస:57
లస: పప
94-59/1029

7414 NDX3210317
పపరర: నరరస రరడడడ వననన

94-59/1030

తసడడ:డ భమపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:20-2-204
వయససస:51
లస: పప
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7415 NDX2769891
పపరర: శవ భమపరల రరడడడ వననన

94-59/1031

భసధసవప: చసదడ రకఖ వననన
ఇసటట ననస:20-2-204
వయససస:29
లస: పప
7418 NDX2368132
పపరర: వజయ తచగల

94-61/559

94-61/562

తసడడ:డ జలయన
ఇసటట ననస:20-2-206
వయససస:40
లస: పప
7427 NDX2019025
పపరర: ఆశకఫపననసర షపక

94-90/450

94-59/1033

94-90/452

94-59/1034

భరస : కకషర కపరరర రవ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:38
లస: ససస స

94-59/495

7428 NDX2996320
పపరర: ఉమ దచవ ససరఖదచవర

7437 NDX2996387
పపరర: శక రమణలల ససరఖదచవర

94-56/564

7440 NDX1324375
పపరర: అశవన మయసధనగరరర

94-56/721

7443 NDX2057272
పపరర: పదనకవత మసదగరరర
భరస : వరలలసవర రరవప మసదగరరర
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:59
లస: ససస స

7423 NDX0072363
పపరర: ఫపవజననసర షపక

94-59/493

7426 NDX1717000
పపరర: గణల జజరరననసర షపక

94-90/449

94-59/1032
7429 NDX2996395
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప ససరఖదచవర

తసడడ:డ శక రమణలల
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:42
లస: పప
94-61/1092

7432 NDX0203182
పపరర: అరరణన� ఉపపప�

94-90/451

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:30
లస: ససస స
94-90/453

7435 NDX2574994
పపరర: పరరకల మరరయదనసస

94-98/608

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:39
లస: పప
94-61/1093

7438 NDX1313956
పపరర: వజయ లకకక ససరఖ దచవర

94-90/454

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:20-2-209
వయససస:28
లస: ససస స
94-59/496

తసడడ:డ తనమసయఖ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:33
లస: ససస స
94-59/498

94-61/561

తసడడ:డ జలయన షపక
ఇసటట ననస:20-2-206
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:20-2-209
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:34
లస: ససస స
7442 NDX2120392
పపరర: భమ లకడక రవ

7425 JBV2762417
పపరర: సరరబర జజన షపక

7434 NDX0000877
పపరర: కకటటశవర రరవప� అరబ వటట�

7420 NDX2369098
పపరర: యయససదనసస తచగల

భరస : సరరదర జజన
ఇసటట ననస:20-2-206
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమలల ససరఖ దచవర
ఇసటట ననస:20-2-209
వయససస:34
లస: పప
7439 NDX2659076
పపరర: రగజ రరణణ దమణక

94-61/563

భరస : వనసకట ససబబ రరవప ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:40
లస: ససస స
7436 NDX2869592
పపరర: గసగధర ససరఖ దచవర

7422 NDX2368165
పపరర: ససబభబ రరవప తచగల

7431 NDX2996577
పపరర: వజయ లకడక ససరఖదచవర

94-59/492

తసడడ:డ ససబభబ రరవప తచగల
ఇసటట ననస:20-2-205
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకరరమలల ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: శకదచవ పపరరకల
ఇసటట ననస:20-2-207
వయససస:39
లస: పప
7433 NDX0203919
పపరర: పదక� వ�

94-61/560

తసడడ:డ జలయన
ఇసటట ననస:20-2-206
వయససస:42
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:20-2-206
వయససస:64
లస: ససస స
7430 NDX3061231
పపరర: మరరయదనసస పపరరకల

7419 NDX2368124
పపరర: దసరగ తచగల

తసడడ:డ పపరరషప తస స తచగల
ఇసటట ననస:20-2-205
వయససస:53
లస: పప
94-59/494

7417 NDX1554931
పపరర: రమమష గరరర పరటట

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:20-2-205
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబభబ రరవప తచగల
ఇసటట ననస:20-2-205
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప తచగల
ఇసటట ననస:20-2-205
వయససస:29
లస: పప
7424 JBV2763852
పపరర: షసషపర జజన షపక

94-59/491

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:20-2-205
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప తచగల
ఇసటట ననస:20-2-205
వయససస:30
లస: ససస స
7421 NDX2369122
పపరర: ననన తచగల

7416 NDX1554956
పపరర: రరజకశవరర గరరర పరటట

7441 NDX1324367
పపరర: రరజఖలకడక పప లశశటట

94-59/497

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:34
లస: ససస స
94-59/499

7444 NDX1928433
పపరర: థదమసరయయ మసదగరరర

94-59/501

తసడడ:డ రరజలల మసదగరరర
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:59
లస: పప
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7445 NDX2677813
పపరర: శశల దమణక
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94-59/815

భరస : రగసరఈహ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:71
లస: ససస స
7448 NDX2677870
పపరర: రరజకశ కలమయర దమణక

94-59/818

94-56/473

7452 NDX2871101
పపరర: ననగ రరజ నలర పరటట

94-215/863

7455 NDX0410399
పపరర: పడశరసత� అననలదనసస�

94-90/460

7458 NDX2622231
పపరర: ఉదయ కలమయర పప టర చదరరవప
తసడడ:డ ససబబరరవప పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:20-3-215
వయససస:37
లస: పప

7460 NDX1495424
పపరర: బభల వషరవ వధద

7461 NDX0064014
పపరర: వజయలకడక ననరరన

94-59/502

తసడడ:డ పరసడడ రసగ ననయకర సరవమ
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:33
లస: ససస స

7463 NDX1262500
పపరర: సతఖవత దచవ చదమ

7464 JBV2763217
పపరర: తషలశమక గడడడ పరటట

94-59/505

భరస : లచచ రరవప
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదనరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:36
లస: పప
7469 NDX0373399
పపరర: శకనవరసరరవప ననరరన

7467 NDX0230045
పపరర: అసజరరడడడ కలనరరడడడ

94-59/511

7470 NDX0234443
పపరర: సపవదనరరడడడ కలనరరడ�డడ

94-90/458

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషర శరక ససదదపలర
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:72
లస: ససస స

7473 NDX2734341
పపరర: మసగమక కలనరకదద
భరస : పపద సపవదనరరడడడ కలనరకదదద
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:52
లస: ససస స

94-89/719

7453 NDX2657401
పపరర: దచవ పవన కలమయర శరరగరరర

94-215/862

7456 NDX0409581
పపరర: సనన భరత� తదలగతతటట�

94-90/459

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-213
వయససస:39
లస: పప
94-90/919

7459 NDX2611739
పపరర: భగఖలకడక బరమ

94-59/821

భరస : పపరర చసదడ రరవప బరమ
ఇసటట ననస:20-3-220
వయససస:31
లస: ససస స
94-59/503

7462 NDX0354332
పపరర: పదనకవత ననరరన

94-59/504

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:33
లస: ససస స
94-59/506

7465 NDX0373233
పపరర: ననరకన చచదరర

94-59/507

తసడడ:డ ననరకన శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:33
లస: పప
94-59/509

7468 NDX0373431
పపరర: చదసబరస ననరరన

94-59/510

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:33
లస: పప
94-59/512

తసడడ:డ గగపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:59
లస: పప
94-59/1036

7450 NDX2624195
పపరర: వజయ కలమయర చదలవరడ

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:20-3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సపవదనరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:55
లస: పప
7472 NDX2743094
పపరర: శక లకకక ససదదపలర

94-60/1170

భరస : తషలయ �
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:70
లస: ససస స
94-59/508

94-59/817

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ భమషనస�
ఇసటట ననస:20-3-213
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ ననయక సరవమ వధద
ఇసటట ననస:20-3-214
వయససస:30
లస: పప

7466 NDX0229724
పపరర: లకడక రరడడడ కలనరరడడడ

94-89/718

తసడడ:డ ససబబరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:20-3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపరరచసదడరరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:20-3
వయససస:19
లస: పప
7457 NDX2059146
పపరర: నరకష వధద

7449 NDX2596237
పపరర: చననయఖ దమణక

7447 NDX2623098
పపరర: రరజ శశఖర దమణక

తసడడ:డ చచనననఈహ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససరరబభబణ�
ఇసటట ననస:20-3
వయససస:48
లస: ససస స
7454 NDX2657369
పపరర: శరఖససససదర శరరగరరర

94-59/816

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనననఈహ
ఇసటట ననస:20-2-210
వయససస:27
లస: పప
7451 AP151010192677
పపరర: ససలలచన పపసపరటట�

7446 NDX2667442
పపరర: మరరయమక దమణక

94-59/1037

7471 NDX2743169
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషర శరక
ససదదపలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససదదపలర
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:81
లస: పప

94-59/1035

7474 NDX2898203
పపరర: శక శకనవరస ససదదపలర

94-59/1038

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర ససదదపలర
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: పదక రరణణ ససదదపలర
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94-59/1039

భరస : శక శకనవరస ససదదపలర
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:45
లస: ససస స
7478 JBV1350818
పపరర: పడమలయరరణణ తదలగతతటట

94-59/514

94-59/1264

94-60/216

94-60/219

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:20-3-225
వయససస:62
లస: పప
7493 NDX0233700
పపరర: కలయఖణణ కర�

94-60/226

భరస : అమకతయఖ
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:58
లస: ససస స
7499 NDX1009596
పపరర: నరసససహరరడడడ పరశస

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:77
లస: పప

94-60/217

94-60/232

7488 NDX0560276
పపరర: కకటటశవరరరవప మసడనల�

94-60/220

7491 NDX2295194
పపరర: మనషర చచదరర యగసటట

7494 NDX1026913
పపరర: పడభభవత దదసతరరడడడ

7497 JBV1350214
పపరర: శక కకషర పడసరదరరవప యయగసటట

7500 NDX0420638
పపరర: ననగరరరడడడ� కకసడమయగణల�

7503 NDX1916875
పపరర: మనషర చచదరర యయగసటట
భరస : శక కకషర పడసరద రరవప యయగసటట
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:24
లస: ససస స

7483 NDX3122488
పపరర: లకడక ససజనఖ కరకరన

94-89/914

7486 NDX1258516
పపరర: సపవదనవల షపక

94-60/218

7489 JBV2762482
పపరర: కకషరమహన� నమకగడడ �

94-60/221

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:20-3-225
వయససస:35
లస: పప
94-60/223

7492 NDX2149855
పపరర: కకరణకయ యయగసటట

94-60/225

భరస : బభలకకషర యయగసటట
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:29
లస: ససస స
94-60/227

7495 NDX0457903
పపరర: అసజల� కకసడమయడడగణల�

94-60/228

భరస : ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:48
లస: ససస స
94-60/230

7498 JBV1350206
పపరర: బభలకకషర యయగసటట

94-60/231

తసడడ:డ అమకతయఖ
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:33
లస: పప
94-60/233

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:55
లస: పప
94-60/235

94-59/1041

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-223
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అమకతయఖ
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:41
లస: పప
7502 NDX0953638
పపరర: హనసమ కకటయఖ యయగసటట

7485 NDX0524439
పపరర: అల షపక�

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:37
లస: ససస స
94-60/229

7480 NDX3004306
పపరర: అసజన దచవ మదదదరరల

తసడడ:డ హహసపన కరకరన
ఇసటట ననస:20-3-222
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకకకషర పడసరదరరవప యగసటట
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:33
లస: ససస స
7496 JBV2763019
పపరర: వజయ రరణణ యయగసటట

94-60/1173

తసడడ:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:20-3-224
వయససస:64
లస: పప
94-60/222

94-59/513

భరస : రరమ రరథ కకషర మదదదరరల
ఇసటట ననస:20-3-222
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదనవల�
ఇసటట ననస:20-3-223
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-224
వయససస:58
లస: ససస స
7490 AP151010195010
పపరర: ననగకశవరరరవప నమకగడడ

94-59/515

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:20-3-222
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సపవదనవల
ఇసటట ననస:20-3-223
వయససస:62
లస: ససస స
7487 NDX0558205
పపరర: శరరద మసడల�

7479 JBV1350321
పపరర: వకరస బభబణ తదలగతతటట

7482 NDX2929123
పపరర: లకడక ససజనఖ కరకరన

7477 JBV1350271
పపరర: మమరరశకవదఖ తదలగతతటట

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-222
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-222
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:20-3-222
వయససస:59
లస: ససస స
7484 NDX1258508
పపరర: హహసపవన బ షపక

94-59/1040

భరస : అసజరరడడడ కలనరకదదద
ఇసటట ననస:20-3-221
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-222
వయససస:50
లస: ససస స
7481 NDX3255551
పపరర: అసజన దచవ మదదదరరల

7476 NDX2734366
పపరర: మధవ కలనరకదదద

7501 AP151010195011
పపరర: అమకతయఖ యయగసటట

94-60/234

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:20-3-226
వయససస:61
లస: పప
94-90/461

7504 JBV2763027
పపరర: మలలర శవరర మదన

94-60/236

భరస : వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-227
వయససస:44
లస: ససస స
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7505 AP151010195159
పపరర: వనసకటపరపరరడడడ మదన�

94-60/237

తసడడ:డ అసకకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:20-3-227
వయససస:50
లస: పప
7508 JBV1350529
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప � కరజ�

94-60/240

94-60/243

భరస : అలయరబభక
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:30
లస: ససస స
7517 NDX2911865
పపరర: మణఖరరర బబ డపరటట

94-60/1174

94-90/464

94-60/250

94-60/253

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-237
వయససస:48
లస: ససస స

94-60/247

7524 NDX0436337
పపరర: రరజశశఖర కరసరననన

7527 NDX2765675
పపరర: గగటటటమణకసల వమల

94-90/465

7530 NDX1716580
పపరర: రరమ రరవప పసనననక

94-60/1175

7533 NDX1009471
పపరర: కరరరసక తరరమలశశటట
తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-237
వయససస:33
లస: పప

7513 NDX2004984
పపరర: సరయ మసజరర కజ

94-90/462

7516 JBV0770628
పపరర: శకనవరసరరవప కకమకననన

94-60/248

7519 NDX1329242
పపరర: అననపపరర శరఖగసరరడడడ

94-90/463

భరస : రరమకకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:60
లస: ససస స
94-90/1032

7522 NDX0792887
పపరర: గగనసగణసడర శశకలజ�

94-60/249

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:20-3-234
వయససస:42
లస: ససస స
94-60/251

7525 NDX1960468
పపరర: ననగకశవర రరవప కసమ ననన

94-60/252

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ కసమననన
ఇసటట ననస:20-3-234
వయససస:59
లస: పప
94-60/1176

7528 NDX2765659
పపరర: కరసరననన దమయసత

94-60/1177

భరస : కరసరననన మహన రరవప
ఇసటట ననస:20-3-234
వయససస:60
లస: ససస స
94-90/466

తసడడ:డ వనసకయఖ పసనననక
ఇసటట ననస:20-3-235
వయససస:51
లస: పప
94-60/255

94-60/242

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర కకమకననన
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగటటటమణకసల సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:20-3-234
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప పసనననక
ఇసటట ననస:20-3-235
వయససస:46
లస: ససస స
7532 NDX1027184
పపరర: జజఖతలకడక తరరమలశశటట

7515 JBV0770677
పపరర: వనసకట శవ రరవమక కకమకననన

7521 NDX2876878
పపరర: ధనలకడక బబ డపరటట

7510 NDX2240828
పపరర: సరయ మసజరర కజ

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస కజ
ఇసటట ననస:20-3-230
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:20-3-234
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:20-3-234
వయససస:62
లస: పప
7529 NDX1716572
పపరర: రరజఖ లకడక పసనననక

94-60/244

భరస : మణఖరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:20-3-234
వయససస:34
లస: పప
7526 NDX0435891
పపరర: మహనరరవప కరసరననన

7512 NDX0524405
పపరర: వనసకట ససబడహకణఖస కరజజ�

7518 NDX2970127
పపరర: చదవతడ సరయ బబ డపరటట

94-60/239

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖఎస కజ
ఇసటట ననస:20-3-230
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మణఖరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:71
లస: పప
7523 NDX0420661
పపరర: నరకసదడ కరసరననన

94-60/241

భరస : వనపకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:20-3-233
వయససస:50
లస: పప
7520 NDX1288141
పపరర: శరఖగస రరడడడ రరమకకటటశవర రరడడ

7509 NDX2240919
పపరర: మహన శక త కకరస ర కజ

తసడడ:డ లకకకనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-230
వయససస:54
లస: పప
94-60/245

7507 JBV1350586
పపరర: శరఖససససదర రరవప� కరజ�

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప� �
ఇసటట ననస:20-3-229
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖఎస కజ
ఇసటట ననస:20-3-230
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడమణఖఎస కజ
ఇసటట ననస:20-3-230
వయససస:52
లస: ససస స
7514 NDX1258599
పపరర: కరరమయ షపక

94-60/238

భరస : శరఖససససదర
ఇసటట ననస:20-3-229
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-229
వయససస:87
లస: పప
7511 NDX2240927
పపరర: ననగలకడక వనసకటగరరర

7506 JBV1351386
పపరర: శశషసరయ బడమరరసభ కరజ

7531 NDX1027242
పపరర: లలహహత తరరమలశశటట

94-60/254

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-237
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/256

7534 NDX1009547
పపరర: ననగకశవర రరవప తరరమలశశటట

94-60/257

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-3-237
వయససస:58
లస: పప
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94-60/258

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-3-238
వయససస:32
లస: ససస స
7538 NDX1009059
పపరర: శసకర రరవప కర

94-60/261

94-60/264

94-60/267

94-90/468

94-60/1178

94-89/648

94-60/270

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-3-246
వయససస:44
లస: ససస స

7548 NDX2018985
పపరర: భభగఖమక గమన

7551 NDX3006939
పపరర: లకడక అవరవరర

7554 NDX2928877
పపరర: ససజవ రరవప అవరవరర

7557 NDX2240950
పపరర: ససరకష సలలమమరర

94-90/470

7560 NDX2558468
పపరర: పససపపలలటట ధరక రరవప

94-90/469

7563 JBV1350917
పపరర: పడభభవత మసచ
భరస : వరరచనరర
ఇసటట ననస:20-3-246
వయససస:70
లస: ససస స

7543 NDX2166461
పపరర: సలస షపక

94-60/266

7546 NDX2018860
పపరర: గరతన రరణణ కకడనల

94-90/467

7549 JBV2763811
పపరర: కకటటశవరర అవరవరర

94-60/269

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-3-241
వయససస:36
లస: ససస స
94-60/1179

7552 NDX2974772
పపరర: ననగకశవర రరవప వలర భననన

94-61/1094

తసడడ:డ కకషరమమరరస వలర భననన
ఇసటట ననస:20-3-241
వయససస:42
లస: పప
94-90/1025

7555 NDX2943702
పపరర: ననగకశవర రరవప వలర భననన

94-90/1033

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:20-3-241
వయససస:43
లస: పప
94-60/271

94-60/1180
7558 NDX2870459
పపరర: మసడల వనసకట సససహచలస
మసడల
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మసడల
ఇసటట ననస:20-3-243
వయససస:21
లస: పప

94-90/920

7561 NDX2558526
పపరర: పససపపలలటట వనసకటటశవరమక

తసడడ:డ పససపపలలటట మయలయఖదదడ
ఇసటట ననస:20-3-245
వయససస:33
లస: పప
94-60/272

94-60/263

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప సలలమమరర
ఇసటట ననస:20-3-243
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:20-3-245
వయససస:27
లస: పప
7562 JBV1350909
పపరర: మలలర శవరర మసచ

94-60/268

తసడడ:డ ససజవ రరవప అవరవరర
ఇసటట ననస:20-03-241
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససరకష సలలమమరర
ఇసటట ననస:20-3-243
వయససస:34
లస: ససస స
7559 NDX1846171
పపరర: అనల కలమయర కకలయరర

7545 NDX2169945
పపరర: కలమణలయర షపక

7540 NDX2295293
పపరర: ఉషరరన మకరసన

తసడడ:డ కలమణలయర షపక
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప అవరవరర
ఇసటట ననస:20-3-241
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపనన అవరవరర
ఇసటట ననస:20-3-241
వయససస:44
లస: పప
7556 NDX2240968
పపరర: ననగ శకదచవ సలలమమరర

94-60/265

భరస : రరమయ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప అవరవరర
ఇసటట ననస:20-3-241
వయససస:61
లస: పప
7553 NDX1769365
పపరర: శకనస అవరవరర

7542 NDX2151181
పపరర: మనససర షపక

94-60/260

భరస : అకరసరరవప మకరసన
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగకశవర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:58
లస: ససస స
7550 NDX3006848
పపరర: ససజవ రరవప అవరవరర

94-60/262

తసడడ:డ కలమణలయర షపక
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరవప మకరసన
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:40
లస: పప
7547 NDX2018852
పపరర: వరణణ కకడనల

7539 NDX2433159
పపరర: సమనన షపవక

7537 NDX1009430
పపరర: సరసబశవరరవప కర

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-238
వయససస:39
లస: పప

భరస : మనససర షపవక
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కలమణలయర షపక
ఇసటట ననస:20-3-239
వయససస:58
లస: ససస స
7544 NDX2295319
పపరర: అకరసరరవప మకరసన

94-60/259

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-3-238
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-3-238
వయససస:65
లస: పప
7541 NDX2151165
పపరర: అజమణననసర బబగస షపక

7536 NDX0072272
పపరర: లలయవత కకటపరటట

94-90/921

భరస : పససపపలలటట ధరక రరవప
ఇసటట ననస:20-3-245
వయససస:31
లస: ససస స
94-60/273

7564 NDX1913301
పపరర: వనయ మసచ

94-60/274

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచ
ఇసటట ననస:20-3-246
వయససస:27
లస: పప
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94-60/275

తసడడ:డ వరరచనరర
ఇసటట ననస:20-3-246
వయససస:47
లస: పప
7568 JBV2763845
పపరర: ససశల� గదదద�

94-60/278

94-60/281

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-3-248
వయససస:77
లస: ససస స
7577 NDX1551085
పపరర: మసడగరరర సరరరక
తసడడ:డ ససభభష
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:26
లస: ససస స
7580 JBV2763829
పపరర: మలలర శవరర పరరరళళ

94-60/290

94-60/293

94-60/296

భరస : భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-251
వయససస:33
లస: ససస స

7578 NDX1445445
పపరర: మసడగరరర చసదడకళ

7581 NDX1445437
పపరర: జయ లకడక పపరరల

7584 NDX0522201
పపరర: మమకపరటట శకకరసత

7587 NDX2014488
పపరర: లకడక రరవపలకకలర

94-60/299

7590 NDX2014306
పపరర: లకకణ ననరరయణ రరవపలకకలర

94-60/288

7593 NDX1027226
పపరర: లత కకసడమడడగణల
భరస : రతననరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-251
వయససస:37
లస: ససస స

7576 NDX2276137
పపరర: అలలఖఖ పరరకళళ

94-60/286

7579 NDX1258557
పపరర: మనసజజ మమకపరటట

94-60/289

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:35
లస: ససస స
94-60/291

7582 JBV2762979
పపరర: సరమయమ జఖమక పరరరళళ

94-60/292

భరస : యయమలయఖ
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:70
లస: ససస స
94-60/294

7585 JBV2764009
పపరర: మణన శసకర పరరరళళ

94-60/295

తసడడ:డ యయమలయఖ
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:40
లస: పప
94-60/297

7588 JBV2764314
పపరర: బభలమక� రరవపలకకలర �

94-60/298

భరస : చనవరయఖ� �
ఇసటట ననస:20-3-250
వయససస:60
లస: ససస స
94-60/300

తసడడ:డ చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:20-3-250
వయససస:29
లస: పప
94-60/302

94-60/283

తసడడ:డ మణనశసకర పరరకళళ
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-250
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ రరవపలకకలయర
ఇసటట ననస:20-3-250
వయససస:26
లస: పప
7592 NDX0536011
పపరర: కలపన కకసడమడడగణల

94-60/285

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:61
లస: పప
7589 NDX2076256
పపరర: రరమయరరవప రరవపలకకలయర

7575 NDX0236380
పపరర: ససబభబరరవప ఏకరసబరస

7573 JBV2765097
పపరర: రసగననయకలలల గదదద
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససతయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మణన శసకర పరరరలర య
ఇసటట ననస:20-03-249
వయససస:20
లస: పప
7586 NDX0522235
పపరర: మమకపరటట సరసబశవరరవప

94-60/282

తసడడ:డ ససభభష
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మణన శసకర
ఇసటట ననస:20-3-249
వయససస:36
లస: ససస స
7583 NDX2494052
పపరర: హహమసత కలమయర పరరరలర య

7572 JBV2764751
పపరర: బభలదనసస� గదదద�

94-60/280

తసడడ:డ రసగ ననయకలలల
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:20-3-248
వయససస:83
లస: పప
94-60/287

94-60/277

94-60/279 7570 NDX0230789
7569 NDX2123560
పపరర: ఆర వ వ నరకసదడ కలమయర గదదద
పపరర: మణరళ రసగ గదదద

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:50
లస: పప
94-60/284

7567 JBV2763837
పపరర: ససజజత గదదద

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయదనసస గదదద
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రసగ ననయకలలల
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:39
లస: పప
7574 NDX0233395
పపరర: జయమక ఏకరసబరస

94-60/276

భరస : మణరళ రసగ గదదద
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభలదనసస�
ఇసటట ననస:20-3-247
వయససస:44
లస: ససస స
7571 NDX0230599
పపరర: మహన రసగ గదదద

7566 NDX2013696
పపరర: కనక లకడక గదదద

7591 NDX0791376
పపరర: రరవపల కకలర కకటటశవర రరవప

94-60/301

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:20-3-250
వయససస:36
లస: పప
94-60/303

7594 NDX0422360
పపరర: భమలకడక కకమటటననన

94-60/304

భరస : లకకకననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:20-3-251
వయససస:45
లస: ససస స
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7595 NDX2295855
పపరర: నసధద వరధన కకసడమడడగణల

94-60/305

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:20-3-251
వయససస:65
లస: ససస స
7598 NDX0791806
పపరర: కకసనస శవననగదసరగ �

94-60/308

94-60/311

94-60/990

94-79/590

94-60/314

94-60/315

94-60/1182

భరస : శవరరమ కకషర
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:68
లస: ససస స

7608 NDX3025939
పపరర: రగజజ రరణణ మణకరసమల

7611 NDX2993236
పపరర: పరమమశవర రరవప మసడవ

7614 NDX0422857
పపరర: మసరసనమక నరరక

7617 NDX3005527
పపరర: రరఘవ రరవప తరరరక

94-61/1095

7620 NDX2076264
పపరర: అసజమక ఆరరపలర

94-60/1181

7623 NDX1242171
పపరర: గకతమ కలసబభ
తసడడ:డ రసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:25
లస: పప

7603 NDX0421164
పపరర: వనసకటటశవరరర కకసనస

94-60/313

7606 NDX2702405
పపరర: వనసకట శరరష తనళళ
ర రర

94-62/755

7609 NDX3025947
పపరర: శక జజహనవ పప దదల

94-89/915

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:20-3-252/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-59/1042

7612 NDX2993129
పపరర: కకషర కలమయరర మసడవ

94-59/1043

భరస : పరమమశవర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:59
లస: ససస స
94-60/316

7615 NDX0420919
పపరర: శకనవరసరరవప కకమకననన

94-60/317

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:41
లస: పప
94-60/1183

7618 NDX2839157
పపరర: మమనక కకమకననన

94-60/1184

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:19
లస: ససస స
94-60/318

భరస : ఏడడకకసదలల ఆరరపలర
ఇసటట ననస:20-3-255
వయససస:37
లస: ససస స
94-59/516

94-60/310

తసడడ:డ శకరరమణల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:20-3-252
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప తరరరక
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:61
లస: పప
7622 NDX1555103
పపరర: రమయదచవ పరరచసరర

94-54/712

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పరమమశవరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:59
లస: ససస స
7619 NDX3004520
పపరర: పరమమశవరరరవప మసడవ

7605 NDX2702918
పపరర: గరయతడ తనళళ
ర రర

7600 JBV1352277
పపరర: వజయలకడక� మఖమయటస�

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:20-3-251/1
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:20-3-254
వయససస:37
లస: ససస స
7616 NDX3004512
పపరర: కకషర కలమయరర మసడవ

94-60/312

తసడడ:డ మహన రరవప మణకరసమల
ఇసటట ననస:20-3-252/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-3-253
వయససస:51
లస: పప
7613 NDX2295426
పపరర: పడసనన కకమకననన

7602 JBV2763670
పపరర: కకటటశవరరరవప కకసనస�

94-60/307

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:20-3-251/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:20-3-252
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకరరమణలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:20-3-252
వయససస:50
లస: ససస స
7610 NDX0419820
పపరర: మసరసన రరవప గగరసటర

94-60/309

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-3-251/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమష మఖమయటస
ఇసటట ననస:20-3-251/1
వయససస:20
లస: పప
7607 NDX2697662
పపరర: ఉదయ లకడక కకసడడమణటర

7599 JBV1352103
పపరర: లకకకకలమయరర� కకసనస�

7597 NDX0421040
పపరర: రతననరరడడడ కకసడమణణగణల�

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:20-3-251
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:20-3-251/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-3-251/1
వయససస:38
లస: పప
7604 NDX2622116
పపరర: దతస సరయ మఖమయటస

94-60/306

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-251
వయససస:36
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప�
ఇసటట ననస:20-3-251/1
వయససస:34
లస: ససస స
7601 JBV2764256
పపరర: తరరమలరరవప� కకసనస�

7596 JBV1350636
పపరర: భభససర రరడడడ కకసడమయడడగణల

7621 NDX2295400
పపరర: హరరబభబణ ఆరరపలర

94-60/319

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఆరరపలర
ఇసటట ననస:20-3-255
వయససస:21
లస: పప
94-59/517

7624 NDX1555095
పపరర: ఉమ వనసకట నగకష పరరచసరర

94-59/518

తసడడ:డ శవరరమ కకషర
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:68
లస: పప
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94-59/519

తసడడ:డ పసచచయఖ తషళళళరర
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:68
లస: పప
7628 JBV2763183
పపరర: పరరవత గరరమమళళ�

94-60/321

94-60/1185

94-59/522

94-67/17

94-60/326

94-89/651

94-89/654

Deleted
94-90/471

భరస : రమమశ మసదడపప
ఇసటట ననస:20-3-265
వయససస:25
లస: ససస స
7652 JBV2762904
పపరర: వనసకటరతనకలమయరర కసచరర
భరస : వనసకటకకషరరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:51
లస: ససస స

94-59/523

7638 AP151010195054
పపరర: మణరళకకషర గసట�

7641 NDX2052546
పపరర: అసజమక కలసస

7644 NDX2052538
పపరర: అసజ రరడడడ కలసస

7647 NDX1832923
పపరర: పడవణ మత ననల

94-60/324

94-89/649

7653 JBV2762656
పపరర: ససభదడ పపనసమచసచ
భరస : శకరరమకకషరరరజ
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:58
లస: ససస స

7633 NDX2188523
పపరర: తదజసవన గదదద

94-59/521

7636 NDX2479632
పపరర: ననగరరరరన కకసడదడ
డ డడ

94-59/524

7639 NDX2024925
పపరర: ససనత గణతస కకసడ

94-60/325

7642 NDX1916859
పపరర: దచవరనసద గణసటటరర

94-89/650

తసడడ:డ దచవసహయస గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-3-264/1
వయససస:24
లస: పప
94-89/652

7645 NDX1798026
పపరర: లకడక తరరపఠమక పపలమరరద

94-89/653

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలమరరద
ఇసటట ననస:20-3-265
వయససస:24
లస: ససస స
94-89/655

7648 NDX1762401
పపరర: హరరష మసదడపప

94-89/656

తసడడ:డ రరసబభబణ మసదడపప
ఇసటట ననస:20-3-265
వయససస:24
లస: పప
94-90/472

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:20-3-265
వయససస:35
లస: పప
94-60/328

94-60/323

భరస : బభలకకషర రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:20-3-264/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ మత ననల
ఇసటట ననస:20-3-265
వయససస:36
లస: ససస స
7650 NDX1739954
పపరర: రమమష మసదడపప

7630 NDX0235739
పపరర: వనసకట ససబబరరవపరరవప
వనమమరర�
తసడడ:డ లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనసవరసరరడడడ కకసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:20-3-262
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభపసరరడడడ కలసస
ఇసటట ననస:20-3-264/1
వయససస:80
లస: పప

భరస : రవ కలమయర మలయరరపప
ఇసటట ననస:20-3-265
వయససస:26
లస: ససస స
7649 NDX1739970
పపరర: పడమల మసదడపప

7635 NDX1555079
పపరర: నరకసదడ బభబణ జమణకల

94-60/320

భరస : మహన రసగ గదదద
ఇసటట ననస:20-3-259
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ కలసస
ఇసటట ననస:20-3-264/1
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ శశటట
ఇసటట ననస:20-3-264/1
వయససస:35
లస: పప
7646 NDX1763011
పపరర: పదక మలయరరపప

94-60/1186

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-263
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:20-3-264/1
వయససస:51
లస: పప
7643 NDX1768094
పపరర: వలర భ రరవప శశటట

7632 NDX2836054
పపరర: మణదడబబ యన వజయ

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:20-3-261
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:20-3-262
వయససస:50
లస: ససస స
7640 NDX1705039
పపరర: బభలకకషర రరడడడ కలశస

94-60/322

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-3-258
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : నరకసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-261
వయససస:68
లస: ససస స
7637 NDX2528248
పపరర: ననగలకడక కకసడదడ
డ డడ

7629 JBV2763191
పపరర: గగపరలకకషర� గరరమమళళ�

7627 NDX0231787
పపరర: తచజజవత వనసపత�

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-3-258
వయససస:81
లస: పప
7634 NDX1555087
పపరర: శక అరచన జమణకల

94-59/520

తసడడ:డ ననగమలలర శవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-3-257
వయససస:64
లస: ససస స
7631 NDX2837565
పపరర: మణదడబబ యన వనసకయఖ

7626 NDX1555111
పపరర: శవరరమ కకషర పరరచసరర

7651 JBV2762508
పపరర: శవకలమయరర� పపనసమణచసచ�

94-60/327

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-60/329

7654 JBV2762516
పపరర: నరకసదడ� కసచరర �

94-60/330

తసడడ:డ వనసకటకకషర� �
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:33
లస: పప
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7655 JBV2762847
పపరర: వనసకటటశవరరరవప� కసచరర �

94-60/331

తసడడ:డ వనసకటకకషర� �
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:34
లస: పప
7658 JBV2762896
పపరర: వనసకటకకషర కసచరర �

94-60/334

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:55
లస: పప
7661 NDX0230466
పపరర: వనసకట ననగ రమఖ నషగ ల

94-60/337

94-60/340

తసడడ:డ వరయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:63
లస: పప
7670 NDX2106699
పపరర: ననగరరరరన రరవప వరససరరడడ

94-60/344

94-90/476

94-60/348

తసడడ:డ ససరరఖరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-271
వయససస:58
లస: పప
7679 NDX1009455
పపరర: నరసజన బభలయజ వరకక

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-3-273
వయససస:46
లస: ససస స

7665 NDX2240885
పపరర: అశశక బభబణ చచబబల
డ ల

7668 NDX1623900
పపరర: ననగ ససమఖ లకడక నషగ ల

7671 NDX0408914
పపరర: గరరరధరవరక� చదననసరరజ�

7674 NDX1929001
పపరర: పపజత దదపసస మణరరమళళ

94-60/351

94-60/341

7666 JBV2762748
పపరర: వనసకటరమణమమరరస నషగ ల�

94-90/473

తసడడ:డ చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:26
లస: పప
94-60/345

7672 NDX1289123
పపరర: మననవ శవ పరరవత

94-90/475

భరస : రఘణబభబణ
ఇసటట ననస:20-3-270
వయససస:43
లస: ససస స
94-60/346

7675 AP151010195128
పపరర: కననఖకలమయరర మణరమళళ

7677 NDX1027432
పపరర: బసదసమయధవ వరకక

7678 JBV2762300
పపరర: సరవతడ వరరక

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-273
వయససస:52
లస: ససస స

94-60/342

94-90/474
7669 NDX1465112
పపరర: లకకణ ననరరయణ రరవపలకకళళ

భరస : వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-271
వయససస:52
లస: ససస స

7683 JBV2763878
పపరర: గరతన వసగర

94-60/339

తసడడ:డ సప మయమజలల�
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:60
లస: పప

94-60/349

94-60/347

94-60/350

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:20-3-272
వయససస:52
లస: ససస స
94-60/352

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:20-3-272
వయససస:61
లస: పప
94-60/354

7663 NDX2295343
పపరర: వనసకరయమక గణసటటపలర

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప మణరరమళళ
ఇసటట ననస:20-3-271
వయససస:30
లస: ససస స

7680 JBV2762292
పపరర: ససబడహకణఖస వరకక

94-60/336

భరస : కకటటశవర రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:20-3-272
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:20-3-272
వయససస:32
లస: పప
7682 NDX0876789
పపరర: అరవసద కటభట

94-60/338

తసడడ:డ ససతనరరమరరజ�
ఇసటట ననస:20-3-270
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-270
వయససస:46
లస: పప
7676 AP151010195152
పపరర: వనసకటటశవరరరవప మణరమళళ�

7662 JBV2762730
పపరర: వనసకటలకడక కనకదసరగ నషట ల

94-60/333

భరస : అశశక బభబణ చచబబల
డ ల
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస నషగ ల
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-270
వయససస:38
లస: పప
7673 NDX1289131
పపరర: మననవ రఘణబభబణ

94-60/335 7660 NDX2240893
7659 JBV2762581
పపరర: శకరరమకకషరరరజ� పపనసమచసచ�
పపరర: మమనక చచబబడ లల

తసడడ:డ ససబబ రరవప చచబబల
డ ల
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:45
లస: పప
94-60/343

7657 JBV2762375
పపరర: శకనవరసరరవ� పపనసమణచసచ�

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటరమణమమరరస
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక బభబణ చచబబడ లల
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:22
లస: పప
7667 NDX2295384
పపరర: కకటటశవరరరవప గణసటటపలర

94-60/332

తసడడ:డ బభపసరరజ� �
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రమణమమరరస
ఇసటట ననస:20-3-266
వయససస:31
లస: ససస స
7664 NDX2240869
పపరర: తలక చచబబడ లల

7656 JBV2762649
పపరర: వజయవనసకటవరక�
పపనసమచసచ�
తసడడ:డ శకరరమకకషరరరజ� �
ఇసటట ననస:20-3-265/2
వయససస:40
లస: పప

7681 NDX1539438
పపరర: జజఖతఖత లసకక రరడడ

94-60/353

తసడడ:డ మయధవ రరడడ
ఇసటట ననస:20-3-273
వయససస:26
లస: ససస స
94-60/355

7684 JBV2763886
పపరర: సరసబరరడడడ వసగర

94-60/356

తసడడ:డ ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-273
వయససస:63
లస: పప
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7685 NDX2870392
పపరర: శకహరర రరడడడ వసగ వసగ
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94-60/1138

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:20-03-273
వయససస:30
లస: పప
94-60/357

భరస : నవన చరరమయమళర
ఇసటట ననస:20-3-275
వయససస:35
లస: ససస స
94-60/360

తసడడ:డ వర వర పడసరద చరరమయమళర
ఇసటట ననస:20-3-275
వయససస:42
లస: పప
94-90/478

94-60/363

94-90/480

94-61/1096

94-60/366

7701 NDX3050887
పపరర: దనమదర రరడడడ అలర

7704 NDX0201566
పపరర: రమయదచవ� కక�

7707 JBV2762490
పపరర: కకటటశవరరరవప అనననస

94-60/1191

7710 JBV1350297
పపరర: శవ పరరవత ఆరరర మలర

94-60/364

7713 NDX3026283
పపరర: ఆదదలకడక తననరర
భరస : శకరరమ మమరరస తననరర
ఇసటట ననస:20-3-284
వయససస:34
లస: ససస స

7693 NDX1628579
పపరర: తచజశవన కరసరననన

94-90/477

7696 NDX0234435
పపరర: నరకల జజఖత యస�

94-60/362

7699 NDX1667122
పపరర: వజయ లకడక మమలల

94-90/479

భరస : శకనవరస రరడడ మమలల
ఇసటట ననస:20-3-279
వయససస:33
లస: ససస స
94-59/1044

7702 NDX3050499
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ ఆళర

94-60/1190

తసడడ:డ దనమదర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:20-3-280
వయససస:25
లస: పప
94-90/481

7705 NDX2106368
పపరర: రరజకశ కకమటటననన

94-60/365

తసడడ:డ లకకకననరరయణరరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:20-3-281
వయససస:24
లస: పప
94-60/367

7708 NDX2668705
పపరర: చసదన పసడయ వరమలలర

94-60/991

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:20-3-282
వయససస:24
లస: ససస స
94-60/368

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:20-3-283
వయససస:60
లస: ససస స
94-60/1192

94-60/359

భరస : చనన మమమకరలయఖ�
ఇసటట ననస:20-3-278
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-3-282
వయససస:56
లస: పప

భరస : అనననస శవ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-282
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ మమడస
ఇసటట ననస:20-3-284
వయససస:40
లస: పప

94-60/361

భరస : సరసబ రరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-280
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద అబభబయ�
ఇసటట ననస:20-3-281
వయససస:49
లస: పప

7712 NDX3026127
పపరర: ననరరయణ మమడస

7698 JBV1350404
పపరర: లలకకశవరరరవప నననపననన

7690 NDX2094936
పపరర: రరమకకషర చరరమయమళర

భరస : రరజశశఖర కరసరననన
ఇసటట ననస:20-3-275
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:20-3-280
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:20-3-280
వయససస:63
లస: పప

7709 NDX2771863
పపరర: అనననస కలమయరర

94-60/1189

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:20-3-278
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమకకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:20-3-279
వయససస:45
లస: ససస స

7706 NDX0408468
పపరర: లకకకననరరయణ� కకమటటననన�

7695 NDX0354506
పపరర: సరగరరక� నననపననన�

94-60/1188

తసడడ:డ వర వర పడసరద చరరమయమళర
ఇసటట ననస:20-3-275
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లలకకశవర రరవప�
ఇసటట ననస:20-3-278
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-3-278
వయససస:78
లస: ససస స

7703 NDX2977643
పపరర: సరసబ రరడడడ కకలర

94-60/358

తసడడ:డ శశషరదదడ ననయణడడ చరరమయమళర
ఇసటట ననస:20-3-275
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననగకశవర రరవప కసమననన
ఇసటట ననస:20-3-275
వయససస:54
లస: ససస స

7700 NDX0204966
పపరర: శకదచవ� ఈ�

7689 NDX0422659
పపరర: లకకక చరరమయమళళ

7692 NDX2870467
పపరర: వర వర పడసరద చరరమయమళర

7687 NDX2870368
పపరర: అపరసజత రరడడడ మణమకడడ

భరస : శకహరర రరడడడ మణమకడడ
ఇసటట ననస:20-3-273
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరవరపడసరద
ఇసటట ననస:20-3-275
వయససస:44
లస: ససస స

7691 NDX2076298
పపరర: నవన చరరమయమళర

7697 JBV1350347
పపరర: జజనకక దచవ కడడయయల

94-60/1187

భరస : శశరసక రరడడడ చటట మమరర
ఇసటట ననస:20-3-273
వయససస:33
లస: ససస స

7688 NDX2076306
పపరర: నలమ చరరమయమళర

7694 NDX2005073
పపరర: వజయ లకడక కసమననన

7686 NDX2870376
పపరర: గరకషక చటట మమరర

7711 JBV1350479
పపరర: లకకకననరరయణ� ఆరరసమలర �

94-60/369

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:20-3-283
వయససస:65
లస: పప
94-89/916

7714 NDX2788875
పపరర: లకకమక పగడనల

94-90/1034

భరస : శకనవరస పగడనల
ఇసటట ననస:20-3-284
వయససస:34
లస: ససస స
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7715 NDX2494078
పపరర: శరరకస శక షపక
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94-60/370

తసడడ:డ మణకలసమ బభషర షపక
ఇసటట ననస:20-3-286
వయససస:21
లస: ససస స
7718 NDX2295863
పపరర: రరమ రరవప తలశల

94-60/373

94-60/374

7724 NDX0422782
పపరర: పదనకవత కకమననవన

94-60/377

94-60/380

7730 AP151010195251
పపరర: చచననయఖ కకమకననన

94-60/383

94-60/375

7725 NDX0863399
పపరర: మరరయయల ససభభషసణణ

7728 JBV2765774
పపరర: శకనవరసరరవప కకమకననన

7731 AP151010195254
పపరర: సరసబశవరరవప కకమకననన

94-60/1194

7734 NDX2356061
పపరర: అనత గరరర పరటట

94-60/378

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-289/1
వయససస:52
లస: ససస స

94-60/381

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-3-289/1
వయససస:64
లస: పప

94-60/384

7726 JBV2765253
పపరర: రరణణక కకమకననన

94-60/379

7729 NDX1158575
పపరర: శకనస కకమకననన

94-60/382

7732 NDX2871218
పపరర: ఝనస రరణణ కకమకననన

94-60/385

7735 NDX1258540
పపరర: సవరరపర గరరర పరటట

7743 JBV2763647
పపరర: పసరర సరహహబ షపక
తసడడ:డ మమలయసరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-290
వయససస:67
లస: పప

94-60/1193

94-60/386

భరస : మహన బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-289/1
వయససస:32
లస: ససస స

94-60/388 7738 NDX0235184
7737 JBV1350339
పపరర: ఉమయమహహశవరరరవప� గరరర పరటట�
పపరర: మహన బభబణ� గరరర పరటట�

7740 JBV1351824
పపరర: ఖయసససబ� షపక�

94-60/376

భరస : శకనస కకమకననన
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:33
లస: ససస స

94-60/389

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-289/1
వయససస:42
లస: పప
94-60/391

భరస : మసరసనవల� �
ఇసటట ననస:20-3-290
వయససస:38
లస: ససస స
94-60/393

7723 JBV1350305
పపరర: రకవత రసగ లకడక మలర సపరటట

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-289/1
వయససస:38
లస: పప
94-60/390

94-89/714

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఉమయ మహహశవర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:20-3-289
వయససస:28
లస: ససస స
94-60/387

7720 NDX2618858
పపరర: మణకలసస బభష షపక

భరస : సతషరబబణ
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఝనస రరణణ కకమకననన
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-290
వయససస:66
లస: పప

7722 NDX0863423
పపరర: కకమకననన వనసకట లకడక�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:50
లస: పప

94-60/372

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:20-03-286
వయససస:43
లస: పప

భరస : పటట యఖ
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:49
లస: ససస స

7727 NDX1532499
పపరర: వనసకట పవన కలమయర
మరరయయల
తసడడ:డ పతస యఖ
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:26
లస: పప

7742 NDX0230177
పపరర: బభబణ సరహహబ షపక

94-85/1203

భరస : చదననయఖ�
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:47
లస: ససస స

7739 NDX0067694
పపరర: కకటటశవరరరవప గరరర పరటట

7719 NDX2619138
పపరర: దరరయయ బ షపక

7717 NDX2295889
పపరర: శశ కకరణ తలశల

తసడడ:డ రరమయరరవప తలశల
ఇసటట ననస:20-3-286
వయససస:35
లస: పప

భరస : మకల
స మ బభష షపక
ఇసటట ననస:20-03-286
వయససస:39
లస: ససస స

7721 NDX1913012
పపరర: సరయ ససతతష రరప
మరరయయల
తసడడ:డ పతస యఖ మరరయయల
ఇసటట ననస:20-3-287
వయససస:24
లస: ససస స

7736 NDX0072371
పపరర: మలలర శవరర గరరర పరటట

94-60/371

భరస : శశ కకరణ తలశల
ఇసటట ననస:20-3-286
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:20-3-286
వయససస:55
లస: పప

7733 NDX2861326
పపరర: ఝనస రరణణ కకమకననన

7716 NDX2295897
పపరర: పరవన తలశల

7741 JBV2763654
పపరర: మసరసన వల షపక

94-60/392

తసడడ:డ పపరర సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-290
వయససస:42
లస: పప
94-60/394

94-59/1045
7744 NDX3153749
పపరర: బభజ మసరసన రరవప గణసటటరర

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-3-291
వయససస:41
లస: పప
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7745 NDX2494128
పపరర: శక లకడక తరరమల పససపపలలటట

94-60/395

తసడడ:డ ససబభబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-3-291
వయససస:24
లస: ససస స
7748 JBV2764975
పపరర: ససబభబరరవప పససపపలలటట

94-60/398

94-60/400

94-71/636

94-59/527

94-60/402

94-60/1198

94-60/405

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-297
వయససస:48
లస: పప

7758 NDX2240679
పపరర: ననగ ససజవరరవప లయవప

7761 NDX2212165
పపరర: జజజ న తచజ లయవప

7764 NDX0422204
పపరర: మణబ షరరన షపక

7767 NDX0419655
పపరర: అబణదల సలయమ షపక

94-59/529

7770 NDX2014298
పపరర: ఖయశస బ షపక

94-59/528

7773 NDX3155801
పపరర: హససన షపక
తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:20-3-297
వయససస:22
లస: ససస స

7753 NDX2835833
పపరర: గగపరల కకషర నవపరర

94-60/1196

7756 NDX2240703
పపరర: జజజ న తచజ లయవప

94-59/526

7759 NDX0237495
పపరర: సరగజన జసపరల

94-60/401

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-293
వయససస:61
లస: ససస స
94-90/482

7762 NDX3089554
పపరర: రరజగగపరల రరడడడ కలర స

94-60/1197

తసడడ:డ రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-294
వయససస:58
లస: పప
94-60/403

7765 NDX0419697
పపరర: అబణదల గఫరర షపక

94-60/404

తసడడ:డ అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:20-3-295
వయససస:33
లస: పప
94-60/961

7768 NDX2494094
పపరర: నసరర హన షపక

94-60/406

భరస : అబణదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:20-3-295/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-60/407

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:20-3-297
వయససస:42
లస: ససస స
94-60/409

94-60/399

తసడడ:డ ననగ ససజవరరవప లయవప
ఇసటట ననస:20-3-293
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబణదల రహహమ
ఇసటట ననస:20.3-295
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:20-3-297
వయససస:27
లస: పప
7772 AP151010195450
పపరర: మరరవల షపక

94-59/525

భరస : అబణదల సలయస
ఇసటట ననస:20-3-295
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదల రహహమ
ఇసటట ననస:20-3-295
వయససస:57
లస: పప
7769 NDX1457044
పపరర: ససభభన షపక

7755 NDX1555038
పపరర: అశశక రరణణ లయవప

7750 NDX0422824
పపరర: వనసకట రమణ వలల
ర రర

తసడడ:డ పడసరద నవపలలరర
ఇసటట ననస:20-3-292
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగ ససజవ రరవప లయవప
ఇసటట ననస:20-3-293
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజగగపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-294
వయససస:45
లస: ససస స
7766 NDX0419614
పపరర: మయబణ షపక

94-60/992

తసడడ:డ చచదరర లయవప
ఇసటట ననస:20-3-293
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నసదనరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-293
వయససస:64
లస: పప
7763 NDX3089315
పపరర: రతన కలమయరర కలర స

7752 NDX2672509
పపరర: గగపరల కకషర దవపలలరర

94-60/397

భరస : వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:20-3-292
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగససజవ రరవప
ఇసటట ననస:20-3-293
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరర
ఇసటట ననస:20-3-293
వయససస:48
లస: పప
7760 NDX0373456
పపరర: ననగకశవరరరవప� జసపరల�

94-60/1195

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:20-3-292
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:20-3-292
వయససస:19
లస: ససస స
7757 NDX1555046
పపరర: ననగ ససజవ రరవప లయవప

7749 NDX3162948
పపరర: శక లకడక గణసటటరర

7747 NDX2494144
పపరర: వనసకట గగవరబ న పససపపలలటట

తసడడ:డ ససబభబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-3-291
వయససస:21
లస: పప

భరస : బభజ మసరసన గణసటటరర
ఇసటట ననస:20-3-291
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ�
ఇసటట ననస:20-3-292
వయససస:63
లస: పప
7754 NDX2577252
పపరర: హహమ బసదస దవపలలరర

94-60/396

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:20-3-291
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-3-291
వయససస:48
లస: పప
7751 NDX0420836
పపరర: వర రరఘవపలల� వలల
ర రర�

7746 JBV2764983
పపరర: శరరద పససపపలలటట

7771 NDX0422329
పపరర: ఖతజజబ షపక

94-60/408

భరస : గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-297
వయససస:72
లస: ససస స
94-61/1097

7774 NDX2295764
పపరర: రకశరక షపక

94-60/410

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:21
లస: ససస స
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94-60/411

భరస : ననగణలల మరర� �
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:39
లస: ససస స
7778 NDX0372821
పపరర: మసరసన సరహబ షపక

94-60/414

94-60/995

94-59/1046

94-60/1199

94-60/417

94-60/418

94-60/421

తసడడ:డ శవరరమకకషరయఖ� �
ఇసటట ననస:20-3-304
వయససస:52
లస: పప

7788 NDX3076163
పపరర: రవ కలమయర గగపవరపప

7791 NDX2870335
పపరర: అనసత రరడడడ పసదదస

7794 JBV2762672
పపరర: పపననమక� మమల�

7797 NDX0232611
పపరర: కకటటశవరరరవప ననటట స

94-60/424

7800 NDX1785924
పపరర: యశశవ తనడడబబ యన

94-61/1098

7803 NDX3087715
పపరర: శకనవరస రరడడడ మణలల
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-305
వయససస:41
లస: పప

7783 NDX1717067
పపరర: యమణన గణరకస

94-90/483

7786 AP151010195126
పపరర: లకడక గగపవరస

94-60/415

7789 JBV2762763
పపరర: ససలలచన పసదదస

94-60/416

భరస : అనసతరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-300
వయససస:53
లస: ససస స
94-60/1200

7792 NDX2870293
పపరర: లల నరసససహ రరడడడ పసదదస

94-60/1201

తసడడ:డ అనసత రరడడడ పసదదస
ఇసటట ననస:20-3-300
వయససస:32
లస: పప
94-60/419

7795 NDX0419747
పపరర: శకనవరసరరవప మమల

94-60/420

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-3-301
వయససస:40
లస: పప
94-60/422

7798 NDX0535930
పపరర: వనసకట రతనస� కకటర �

94-60/423

భరస : శవ ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-304
వయససస:35
లస: ససస స
94-60/425

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:20-3-304
వయససస:26
లస: పప
94-60/427

94-60/994

భరస : తరరపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-299
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:20-3-302
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:20-3-304
వయససస:51
లస: ససస స
7802 JBV1350735
పపరర: శకనవరస రరవప� తనడడబబ యన�

94-59/1047

భరస : వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:20-3-301
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-302
వయససస:64
లస: ససస స
7799 JBV1350743
పపరర: శరరద తనడడబబ యన

7785 NDX3076361
పపరర: పడవలర క రరడడడ గగపవరపప

7780 NDX2669901
పపరర: గణరకస భభనస వనసకట రమణ

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప గణరకస
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ పసదదస
ఇసటట ననస:20-3-300
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:20-3-301
వయససస:45
లస: ససస స
7796 NDX0422386
పపరర: లకడక సరమయమ జఖస ననటట స

94-86/933

తసడడ:డ తరరపరల గగపవరపప
ఇసటట ననస:20-3-299
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అనసతరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-300
వయససస:29
లస: పప
7793 NDX0422238
పపరర: శవకలమయరర మమమనస

7782 NDX2585115
పపరర: సరససబ షపక

94-60/413

భరస : శవ నగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశవర రరడడడ గగపవరపప
ఇసటట ననస:20-3-299
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరల రరడడడ గగపవరపప
ఇసటట ననస:20-3-299
వయససస:38
లస: పప
7790 NDX0234062
పపరర: మయణణకఖ రరడడడ పసదదస

94-60/993

భరస : హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరల రరడడడ గగపవరపప
ఇసటట ననస:20-3-299
వయససస:38
లస: పప
7787 NDX3076700
పపరర: రసగసరవమ రరడడడ గగపవరపప

7779 NDX2622306
పపరర: గణరకస శవ నగకశవరరరవప

7777 NDX0372961
పపరర: ననగణల మర షపక

తసడడ:డ హసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:60
లస: పప

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:46
లస: ససస స
7784 NDX3122074
పపరర: శవ రసగ రరడడడ గగపవరపప

94-60/412

భరస : బభబణ సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-298
వయససస:49
లస: పప
7781 NDX2641371
పపరర: సజల షపక

7776 NDX0229211
పపరర: బబ జజనమ షపక

7801 NDX0522409
పపరర: కకటర శవననగరరరడడడ

94-60/426

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-304
వయససస:38
లస: పప
94-60/1202

7804 NDX2144079
పపరర: మయనస దసడ

94-60/428

తసడడ:డ కకటట రరడడడ దసడ
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:24
లస: ససస స
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7805 JBV2765808
పపరర: భభగఖలకడక� వడదడ �

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-60/429

భరస : రరమచసదనడరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:47
లస: ససస స
94-60/432

తసడడ:డ ఖయజవఅల నసరరవపబభషర షపక
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:27
లస: పప
94-60/435

94-60/438

94-60/441

94-60/444

94-59/1048

94-60/447

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:20-3-309
వయససస:51
లస: ససస స

7812 JBV2764660
పపరర: రరమచసదనడరరడ�డడ వడదడ �

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:35
లస: పప
94-60/436

7815 JBV2765006
పపరర: జకననబ షపక�

7818 NDX1145481
పపరర: షపక సమనన

7821 NDX2013621
పపరర: బభజషర షపక

7824 NDX2993327
పపరర: వనసకట రరజకశ బయయపపప

7827 JBV1350669
పపరర: ఉమయమహహశవరర ససదన

94-60/450

7830 NDX2295723
పపరర: లకకణ రరవప ససద

94-60/439

7833 NDX0905570
పపరర: కకటటశవరరరవప� కకసనస�
తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-3-309
వయససస:30
లస: పప

94-60/437

7816 NDX0420315
పపరర: వనసకటటశవరరర గమడవలర

94-60/440

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:77
లస: పప
94-60/442

7819 AP151010196014
పపరర: బభబ షపక�

94-60/443

భరస : సయఖద బభబభ�
ఇసటట ననస:20-3-307
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/445

7822 NDX2993186
పపరర: నరసససహరరవప బయఖపప

94-56/722

తసడడ:డ రమణలల బయఖపప
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:41
లస: పప
94-59/1049

7825 NDX2295749
పపరర: ససశలమక ససద

94-60/446

భరస : పవన కలమయర ససద
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:21
లస: ససస స
94-60/448

7828 NDX1258607
పపరర: పవన కలమయర ససదన

94-60/449

తసడడ:డ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:27
లస: పప
94-60/451

తసడడ:డ అసకరరరవప ససద
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:51
లస: పప
94-60/453

7813 NDX0791509
పపరర: షపక శరత బభబణ
తసడడ:డ చననబభబయ
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణరరవప
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:30
లస: పప
7832 NDX0422568
పపరర: జయలకడక కకసనస

94-60/434

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బయయపపప
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:18
లస: పప

భరస : మణణకసఠ
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:28
లస: ససస స
7829 NDX0522367
పపరర: ససదన మణణకసఠ

7810 JBV2764892
పపరర: అమరరత సపసనవల షపక

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:20-3-307
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప బయఖపప
ఇసటట ననస:20-3-308
వయససస:36
లస: ససస స
7826 NDX0535955
పపరర: లకడక పడసనన ససదన

94-60/433

తసడడ:డ సపవయద బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-307
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:20-3-307
వయససస:47
లస: ససస స
7823 NDX2993475
పపరర: శక దచవ బయఖపప

7809 NDX1098789
పపరర: వరసస గమడవలర

తసడడ:డ ససఖయన�
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-307
వయససస:27
లస: ససస స
7820 NDX0422543
పపరర: మసరసన బ షపక

94-60/431

తసడడ:డ బడహకరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పసరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:60
లస: పప
7817 NDX1145507
పపరర: షపక హససన

7807 NDX2135425
పపరర: షణణకఖ ససరకసదడ బభబణ
గమడవలర
తసడడ:డ రవసదడ బభబణ గమడవలర
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:46
లస: పప
7814 AP151010195253
పపరర: ససఖయన షపక�

94-60/430

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-3-306
వయససస:73
లస: ససస స

7808 NDX1960419
పపరర: నజర బభషర షపక

7811 NDX0522763
పపరర: రవసదడబభబణ గమడవలర

7806 NDX0422477
పపరర: కకటటశవరమక గమడవలర

7831 NDX0430991
పపరర: ఉమయ రరణణ� కకసనస�

94-60/452

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-3-309
వయససస:32
లస: ససస స
94-60/454

7834 NDX1279306
పపరర: సలయక షపక

94-60/455

తసడడ:డ జజన బభషర
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:27
లస: ససస స
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7835 NDX0422501
పపరర: ససత గమడవలర
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94-60/456

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:47
లస: ససస స
7838 NDX0067991
పపరర: వనసకట రతనస� ససయయదద�డ

94-60/459

94-60/462

94-60/463

94-60/466

7850 NDX2602209
పపరర: వనవషరవ పరకననటట

94-86/934

7845 JBV1350784
పపరర: రరజఖలకడక పపచచకరయల

7848 NDX0560334
పపరర: హరరకకషరరరరడడడ మరరక

7851 NDX3114337
పపరర: కకషర పడసరద అలర

94-60/469

7854 NDX0571133
పపరర: పదనకవత తచలలకలటర

94-60/464

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:69
లస: ససస స

7857 NDX2178144
పపరర: వజయకలమయర బణడడ న

94-60/467

7860 NDX0560383
పపరర: శకరరమమమరరస కలసదచటట

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప తషమకలయచరర
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:74
లస: పప

7862 NDX1026962
పపరర: శరకవఖ పలలర

7863 JBV2764157
పపరర: కరజయకలమయరర పలలర

94-60/477

భరస : వజయపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:20-3-315
వయససస:60
లస: ససస స

7843 NDX2882967
పపరర: సలక ససయయఖదదడ

94-60/1203

7846 NDX2295368
పపరర: పరరవతదచవ దససడడ

94-60/465

7849 NDX2668630
పపరర: మధవ పరకననటట

94-60/997

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-313
వయససస:20
లస: ససస స
94-17/1071

7852 NDX2076330
పపరర: సరయపసడయయ తషమకలయచరర

94-60/468

తసడడ:డ ససరకసదడ రరవప తషమకలయచరర
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:24
లస: ససస స
94-60/470

7855 NDX2076322
పపరర: లకడక కలమయరర తషమకలయచరర

94-60/471

భరస : ససరకసదడ రరవప తషమకలయచరర
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/473

తసడడ:డ వనసకటటష బణడడ న
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:32
లస: పప
94-60/475

94-60/461

భరస : ఎస ఎల యస ఎన రరడడ దససడడ
ఇసటట ననస:20-3-313
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:35
లస: ససస స
94-60/472

7840 JBV1350545
పపరర: శకనవరస రరవప గమడవలర

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అలర
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససరకసదడ రరవప తషమకలయచరర
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:20-3-315
వయససస:28
లస: ససస స

94-60/996

తసడడ:డ లకడక ససరఖ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:20-3-313
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-313
వయససస:20
లస: ససస స

7859 NDX2076355
పపరర: ససరకసదడ రరవప తషమకలయచరర

7842 NDX2635829
పపరర: రవ కలమయర ససయయదదడ

94-60/458

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:52
లస: పప

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-312
వయససస:47
లస: ససస స

7847 NDX0560318
పపరర: లకకణ ససరఖననరరయణరరడడ �
మరరక�
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరడడడ�
ఇసటట ననస:20-3-313
వయససస:38
లస: పప

7856 NDX0558015
పపరర: హహమలత కలసదచటట

94-60/460

తసడడ:డ నరసససహరరవప ససయయదదడ
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-312
వయససస:30
లస: ససస స

7853 NDX2076348
పపరర: వశరలకడ తషమకలయచరర

7839 NDX0067942
పపరర: సరసబశవరరవప� ససయయదద�డ

7837 NDX0067959
పపరర: శవ శసకర శయయదదడ

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబ పపయఖ
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:65
లస: పప
7844 NDX0237198
పపరర: కకరణకయ పపచచకరయల

94-60/457

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-311
వయససస:32
లస: పప
7841 NDX0068007
పపరర: నరసససహరరవప ససయయదదడ

7836 NDX0072298
పపరర: వనసకట లకడక ససయయదదడ

7858 NDX1396077
పపరర: శకకరసత తచలలకలటర

94-60/474

తసడడ:డ ససరయఖ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:38
లస: పప
94-60/476

7861 NDX3220464
పపరర: కకషర కలమయరర చతష
ర రర చతష
ర రర

94-60/1326

భసధసవప: సరయ వశవననథ చటట
ర రర
ఇసటట ననస:20-3-314
వయససస:44
లస: ససస స
94-60/478

7864 NDX2295707
పపరర: సరయ వశవననధ చటట
ర రర

94-60/479

తసడడ:డ దసరగ పడసరద చటట
ర రర
ఇసటట ననస:20-3-315
వయససస:23
లస: పప
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7865 JBV2764215
పపరర: వజయపడసరదరరవప పలలర

94-60/480

తసడడ:డ జడడసన
ఇసటట ననస:20-3-315
వయససస:66
లస: పప
94-60/483

తసడడ:డ మహబమబ వల�
ఇసటట ననస:20-3-316
వయససస:42
లస: పప
94-60/486

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-3-318
వయససస:55
లస: ససస స
94-89/917

తసడడ:డ గగపరల రరవప థచడర
ఇసటట ననస:20-3-319/1
వయససస:30
లస: పప
7877 NDX0863530
పపరర: మమమననన రతనకలమయరర

94-59/530

భరస : బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:20-3-321
వయససస:59
లస: ససస స
94-59/533

భరస : ఉదయ కకరణ
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:45
లస: ససస స

94-59/822

94-59/536

7886 NDX3125382
పపరర: వనసకట పడసన కలపసపల

94-89/919

7875 NDX2898237
పపరర: వనసకట రతన కలమయర
మథసరరజ
తసడడ:డ సససగరరరవప మథసరరజ
ఇసటట ననస:20-3-320
వయససస:45
లస: పప
7878 NDX0236828
పపరర: ససబబమక గరరర పరటట

94-59/1050

7881 JBV2765188
పపరర: శవమక పపలగర

7884 NDX1009695
పపరర: ఉదయ కకరణ పరరమ

7887 NDX2963726
పపరర: వనసకట ససబబరరవప పప లశశటట

94-59/531

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:20-3-325
వయససస:56
లస: పప

7890 NDX3013448
పపరర: చకసల ససలలవసట ర వససధ

94-59/534

7893 NDX2436079
పపరర: ససవర పరరవత తమక
భరస : సరసబ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:20-3-326
వయససస:57
లస: ససస స

94-59/823

7876 NDX2883486
పపరర: ననగవరణణ మయతష రరజ

94-89/918

7879 NDX0232488
పపరర: కవత కర�

94-59/532

7882 JBV2763274
పపరర: పడభభవత పప లలరర

94-59/535

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:50
లస: ససస స
94-59/537

7885 JBV2763266
పపరర: మధసససధనరరవప పప లలరర

94-59/538

తసడడ:డ మణనశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:58
లస: పప
94-57/953

7888 NDX2956886
పపరర: అశశక కలమయర పప లశశటట

94-59/1051

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-3-324
వయససస:36
లస: పప
94-89/920

భరస : ససటవనన బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-325
వయససస:33
లస: ససస స
94-59/540

7873 NDX2546638
పపరర: వజయ లకడక తదడర

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-3-324
వయససస:61
లస: పప
94-59/1052

94-60/485

భరస : వనసకట రతన కలమయర మయతష రరజ
ఇసటట ననస:20-3-320
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ తయయరరవప
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననగ కకషర రరవప కలపసపల
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చన వనసకటటసవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-316
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరవప తదడర
ఇసటట ననస:20-3-319/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:49
లస: ససస స

7883 NDX1912600
పపరర: శక సరయ ససరరఖ హరర వరబన
దచవరశశటట
తసడడ:డ రరమ రరధ కకషర దచవరశశటట
ఇసటట ననస:20-3-322
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తమక
ఇసటట ననస:20-3-326
వయససస:43
లస: పప

7872 NDX2546661
పపరర: గగపలరరవప తదడర

భరస : వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:20-3-321
వయససస:72
లస: ససస స

7880 NDX0354498
పపరర: ఉదయలకడక పరరమ

94-60/482

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-3-318
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద కకటయఖ తదడర
ఇసటట ననస:20-3-319/1
వయససస:60
లస: పప

7874 NDX2905958
పపరర: కకటటశ బభబణ థచడర

7867 NDX0594317
పపరర: ననగకసదడమక కకసడవటట

94-60/484 7870 NDX0558122
7869 NDX0524249
పపరర: చన వనసకటటశవర రరవప కకసడవటట
పపరర: అశవన కలననశశటట �

తసడడ:డ శక రసగయఖ
ఇసటట ననస:20-3-316
వయససస:73
లస: పప

7871 NDX0235572
పపరర: రమయదచవ కలనశశటట �

7892 NDX2023224
పపరర: శకనవరసరరడడడ తమక

94-60/481

తసడడ:డ ససబబరరవప చసదనస
ఇసటట ననస:20-3-315 F.NO:361 GOUTHAM
వయససస:40
లస: పప

7868 AP151010196016
పపరర: మసరసన వల షపక�

7889 NDX2738011
పపరర: కకమరబతస న ససటవనన బభబణ

7866 NDX2468130
పపరర: రఘణరరస చసదనస

7891 NDX0064030
పపరర: మయధవ తషమయక

94-59/539

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-326
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/1125

7894 NDX2436087
పపరర: సరసబ రరడడ తమక

94-93/1126

తసడడ:డ పపద రరమరరడడ తమక
ఇసటట ననస:20-3-326
వయససస:67
లస: పప
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94-59/541

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:20-3-327
వయససస:30
లస: ససస స
7898 NDX0727271
పపరర: అసకమకరరవప కలరపరటట

94-59/544

7899 NDX0535674
పపరర: ననగలకడక బబ నస

94-59/547

7902 NDX0636050
పపరర: సరయకకరణ రరడడడ బబ యపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:30
లస: పప

7904 NDX0522334
పపరర: బబ నస శకనవరసరరడడడ

7905 NDX1098748
పపరర: శరఖమల కకటట రరడడ

94-59/550

తసడడ:డ ఆసజననయరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:45
లస: పప
94-59/824

94-59/554

94-90/484

94-59/556

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:48
లస: ససస స
94-59/548

7908 NDX2657542
పపరర: దదపసస ఉడడమణల

7911 NDX3017068
పపరర: రమణ రరడడడ చటటటల

7914 NDX1180207
పపరర: రరసబభబణ కరకలమయనస

7917 NDX2869865
పపరర: రతన వరర బబ సత

94-90/486

7920 NDX2494771
పపరర: పడవళత గణసడదడ
డ డడ

94-59/551

7923 NDX0920355
పపరర: జతచసదడ రరడడడ బబ సతష
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:38
లస: పప

94-59/549

7906 JBV2766004
పపరర: వనసకటటశవరరరడడడ బబ యపరటట

94-59/552

తసడడ:డ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:50
లస: పప
94-59/825

7909 NDX1532283
పపరర: కకటట శవర రరడడ కకటట

94-59/553

తసడడ:డ చదననన రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:20-3-331
వయససస:55
లస: పప
94-73/798

7912 NDX3052099
పపరర: లకడక ననరరయణమక చటటటల

94-89/921

తసడడ:డ రమణరరడడడ చటటటల
ఇసటట ననస:20-3-331
వయససస:27
లస: ససస స
94-90/485

7915 NDX1523316
పపరర: సరసబభడజఖస కకటట

94-59/555

భరస : శవ రరడడ
ఇసటట ననస:20-3-332
వయససస:49
లస: ససస స
94-59/1053

7918 NDX3050184
పపరర: మమత పపలగస

94-93/1408

భరస : శకనవరస రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:20-3-332 4-22-27/9/2
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/1127

భరస : వనణణ గగపరల రరడడ గణసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:20-3-334
వయససస:27
లస: ససస స
94-59/558

7903 NDX0636126
పపరర: శకకరసత రరడడడ బబ యపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:31
లస: పప

భరస : అకసయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:20-3-332
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప లలట బబ జజర
ఇసటట ననస:20-3-334
వయససస:74
లస: ససస స
7922 NDX0235887
పపరర: పడణవ చసదడ కకయఖలమమడడ

94-59/546

తసడడ:డ మనననయఖ
ఇసటట ననస:20-3-331
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-332
వయససస:53
లస: పప
7919 NDX2190668
పపరర: భభగఖమక బబ జజర

7900 JBV2765998
పపరర: కకటటశవరర బబ యపరటట

తసడడ:డ వనసకయఖ చటటటల
ఇసటట ననస:20-3-331
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరసబభబణ
ఇసటట ననస:20-3-331
వయససస:42
లస: ససస స
7916 JBV2765196
పపరర: వనసకటరరడడడ పపలగర

94-59/545

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మయచవరపప
ఇసటట ననస:20-3-331
వయససస:78
లస: పప
7913 NDX1196419
పపరర: ఎలజబబత రరణణ కరకలమయనస

94-59/543

తసడడ:డ జయ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడడడ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:28
లస: ససస స
7910 NDX2120335
పపరర: ననగకశవర రరవప మయచవరపప

7897 NDX2196369
పపరర: వనసకట కళళఖణ చకకవరరస
యడర పలర
తసడడ:డ హరర హర రరయలల యడర పలర
ఇసటట ననస:20-3-327
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ వనయ కలమయర మలలర ల
ఇసటట ననస:20-3-330
వయససస:26
లస: పప

7907 NDX2679298
పపరర: పడతషఖష వజజడల

94-59/542

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:20-3-327
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-3-327
వయససస:53
లస: పప
7901 NDX1262732
పపరర: జజసఫ శశ పసడథనఎస మలలర ల

7896 JBV2765980
పపరర: ఉషరరరణణ కకరకపరటట

7921 NDX0420901
పపరర: అరరణ కకయఖలమమడడ

94-59/557

భరస : పరల
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:49
లస: ససస స
94-59/559

7924 JBV2766319
పపరర: పరల కకయఖలమమడడ

94-59/560

తసడడ:డ వరరసరవమ
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:61
లస: పప
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7925 NDX1802793
పపరర: ననగ వనసకట అనసష అళళ

94-90/487

తసడడ:డ పడకరశరరవప అళళ
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:25
లస: ససస స
7928 NDX0617274
పపరర: వనల ఆళళ�

94-90/488

తసడడ:డ రరమయసజననయణలల అలయర
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:25
లస: ససస స
94-90/490

తసడడ:డ రరమయసజననయణలల�
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:28
లస: ససస స
7931 NDX0617266
పపరర: శరసతకలమయరర ఆళళ�

7926 NDX1716861
పపరర: అమకత అలయర

భరస : వగకనశవరరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:44
లస: ససస స

7929 NDX0617258
పపరర: శరరష రకపలలర �

94-90/491

7932 NDX0617381
పపరర: సతఖ శక దచవ� ఆళళ�

94-90/494

తసడడ:డ వర పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:20-3-338
వయససస:24
లస: ససస స
7940 NDX0236786
పపరర: రసగరరరడడడ అనసమణల

94-59/564

94-60/1204

94-90/499

94-73/799

94-84/953

భరస : పదకననభరరవప గదదద
ఇసటట ననస:20-3-341 FLAT NO 3-A 4TH F
వయససస:53
లస: ససస స

7939 NDX2044600
పపరర: వర పడసరద నసనన

94-59/563

7942 NDX3064714
పపరర: ననగమలలర శవరర రరవపల

94-59/1055

7945 NDX3152915
పపరర: వర నరరసదడ బభబణ కకఠరరర

94-89/922

Deleted

94-59/1056

7950 NDX2749885
పపరర: గగపరల నసవపసపటట

7953 NDX2419760
పపరర: వనసకట రరకకష గదదద

94-90/498

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:20-3-339
వయససస:60
లస: పప
7948 NDX2589109
పపరర: రమ నసవప శశటట

94-65/800

భరస : గగపరల నసవప శశటట
ఇసటట ననస:20-3-341
వయససస:39
లస: ససస స
94-18/813

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ నసవపసపటట
ఇసటట ననస:20-3-341 FLAT NO 1A
వయససస:49
లస: పప
94-90/500

7936 NDX0617316
పపరర: రరమయసజననయణలల ఆళళ�

భరస : పపరరయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:20-3-339
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వర నరరసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-339,1 LANE,
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:20-3-341
వయససస:56
లస: పప
7952 NDX2419745
పపరర: వజయ లకడక గదదద

94-59/1054

7944 NDX3075397
పపరర: ననగమలర శవరర రరవపల

7947 NDX3151313
పపరర: కలమయరర కకఠరరర

94-90/495

తసడడ:డ ననగయఖ నసనన
ఇసటట ననస:20-3-338
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపరర యఖ రరవపల
ఇసటట ననస:20-3-339
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కకరణ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-339
వయససస:23
లస: ససస స
7949 NDX2891513
పపరర: వనసకటరరడడడ కలరరక

94-59/562

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:20-3-339
వయససస:60
లస: పప

భరస : వర నరరసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:20-3-339
వయససస:56
లస: ససస స
7946 NDX2019058
పపరర: రమఖ కకరణ ననటట

7938 NDX2044592
పపరర: అలవనలల మసగమక నసనన

7941 NDX3093879
పపరర: వర నరరసదడ బభబణ కకతనరర

7933 NDX0617282
పపరర: లకడక తషలశమక� ఆళళ�

తసడడ:డ వగకనశవర రరవప�
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:49
లస: పప

భరస : వర పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:20-3-338
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:20-3-338
వయససస:68
లస: పప
7943 NDX3159803
పపరర: కలమయరర కకఠరరర

94-90/497

తసడడ:డ వగకనశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:48
లస: పప
94-59/561

94-90/492

భరస : వగకనశవర రరవప�
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:67
లస: ససస స

94-90/496 7935 NDX0617308
7934 NDX1716903
పపరర: ననగ వనసకట సరయ ససనల అలయర
పపరర: పడకరశరరవప ఆళళ

7937 NDX2044584
పపరర: టభగగరక సరయ పసడయయ నసనన

7930 NDX0617290
పపరర: వనసకట పదకజ పస�
భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమయసజననయణలల�
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయసజననయణలల అలయర
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:24
లస: పప

94-90/489

తసడడ:డ రవ కకరణ రరడడడ ననతష
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:20-3-337
వయససస:29
లస: ససస స
94-90/493

7927 NDX1716887
పపరర: సరయరరమ శక ననతష

7951 NDX2428555
పపరర: హరరక గదదద

94-59/565

భరస : వననకత రరకకష గదదద
ఇసటట ననస:20-3-341 FLAT NO 3-A 4TH F
వయససస:31
లస: ససస స
94-90/501

తసడడ:డ పదకననభరరవప గదదద
ఇసటట ననస:20-3-341 FLAT NO 3-A 4TH F
వయససస:33
లస: పప

7954 NDX2419752
పపరర: పదకననభరరవప గదదద

94-90/502

తసడడ:డ గగపరలరరవప గదదద
ఇసటట ననస:20-3-341 FLAT NO 3-A 4TH F
వయససస:62
లస: పప
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7955 NDX2869683
పపరర: నగరజ కలమయరర శరరగరరర

94-59/1057

భరస : రమమశ బభబణ శరరగరరర
ఇసటట ననస:20-3-342
వయససస:41
లస: ససస స
7958 NDX2712503
పపరర: సరసబ శవ రరవప కసకణనల

94-13/1167

94-89/657

94-90/509

94-59/567

94-59/570

94-59/573

94-59/576

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:20-4-354
వయససస:36
లస: ససస స

7968 NDX0233049
పపరర: లలతకలమయరర బతష
స ల

7971 NDX1470665
పపరర: బభలయఖ పపలలకలరర

7974 JBV2766079
పపరర: రతనకలమయరర బచసచ

7977 NDX3073194
పపరర: శకనవరస రరడడడ అవపతష

94-59/568

7980 NDX2018043
పపరర: ససపత ననయక వరదదతఖ

94-59/571

7983 NDX0230250
పపరర: మయధవ దచవ వషష
ర మలకల
భరస : ఉమయమహహశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-4-354
వయససస:42
లస: ససస స

94-89/659

7966 NDX0203950
పపరర: వనసకట నరసమక� కక�

94-90/511

7969 NDX0237073
పపరర: ససబబలకడక బతష
స ల

94-59/569

7972 NDX0524918
పపరర: ససరకసదడబభబణ బతష
స ల

94-59/572

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:20-4-349
వయససస:54
లస: పప
94-59/574

7975 NDX1843813
పపరర: వనసకట రరడడడ గణమకడడ

94-59/575

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గణమకడడ
ఇసటట ననస:20-4-351
వయససస:25
లస: పప
94-59/1059

94-91/12

తసడడ:డ బభలల ననయక వరదదతఖ
ఇసటట ననస:20-4-353
వయససస:26
లస: పప
94-59/578

7963 NDX1798281
పపరర: వరర రరడడడ కళరస

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:20-4-349
వయససస:71
లస: ససస స

Deleted

94-59/1061

94-90/508

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:20-4-343
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-4-353
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-4-353
వయససస:56
లస: పప
7982 NDX0230706
పపరర: దసరరగభవరన వషష
ర మలకల

94-90/510

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-4-351
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:20-4-351
వయససస:26
లస: పప
7979 NDX3134434
పపరర: శకనవరస రరడడడ అవపతష

7965 NDX1814939
పపరర: సరసబ రరడడ అవపతష

7960 NDX1626599
పపరర: బభలగసగరధర రరవప కకతనరపప

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ కళరస
ఇసటట ననస:20-4-139
వయససస:55
లస: పప

తలర : రహరమక పపలలకలరర
ఇసటట ననస:20-4-349
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:20-4-349
వయససస:80
లస: పప
7976 NDX1009893
పపరర: శవకకషర బచసచ

94-89/658

భరస : ససరకసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:20-4-349
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:20-4-349
వయససస:29
లస: పప
7973 NDX0235283
పపరర: లకకయఖ బతష
స ల

7962 NDX1917063
పపరర: బభలకకషర కకతస పలర

94-90/503

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప కకతనరపప
ఇసటట ననస:20-4-96
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-4-341
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:20-4-347
వయససస:69
లస: పప
7970 NDX0231845
పపరర: సరయ తచజ బతష
స ల

94-90/507

తసడడ:డ వషష
ర కలమయర కకతస పలరట
ఇసటట ననస:20-4-139
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:20-4-340
వయససస:60
లస: పప
7967 NDX0237032
పపరర: సరసబరరడడడ యరకస

7959 NDX2005024
పపరర: నవఖ దదపసస కకయఖలమణడడ

7957 NDX1465146
పపరర: మమరఖ చమకల

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-3-342
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పరల కకయఖలమణడడ
ఇసటట ననస:20-4-96
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపరరడడడ మదన
ఇసటట ననస:20-4-139
వయససస:28
లస: ససస స
7964 NDX0596585
పపరర: వనణణ� పసలర య�

94-59/1058

తసడడ:డ రమమశ బభబణ శరరగరరర
ఇసటట ననస:20-3-342
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:20-4-37
వయససస:61
లస: పప
7961 NDX1799156
పపరర: శశవతనసజల మదన

7956 NDX2869477
పపరర: సపనహ చచదరర శరరగరరర

7978 NDX3070315
పపరర: శకనవరస రరడడడ అవపతష

94-59/1060

Deleted

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:20-4-353
వయససస:56
లస: పప
7981 NDX1828229
పపరర: అనసశర అవపత

94-59/577

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ అవపత
ఇసటట ననస:20-4-354
వయససస:32
లస: ససస స
94-59/579

7984 NDX1912196
పపరర: ననగ సరయ అజత కలమయర
అవపత
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ అవపత
ఇసటట ననస:20-4-354
వయససస:26
లస: పప

94-59/580
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7985 NDX0237255
పపరర: అసకమకరరవప వషష
ర మలకల

94-59/581

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:20-4-354
వయససస:46
లస: పప
7988 NDX0421115
పపరర: రమయదచవ కకలర

94-59/584

94-59/587

94-59/590

94-59/593

94-91/15

94-59/595

94-59/596

భరస : అమరననథ
ఇసటట ననస:20-4-368
వయససస:38
లస: ససస స

7998 NDX2018241
పపరర: ననగ శశకలజ బటటట

8001 NDX2018084
పపరర: వనసకటటసవరరర బటటట

8004 NDX2483030
పపరర: అసజల గగటటటపరటట

8007 NDX0524710
పపరర: కకషరవరబన రరవప పసడన

94-90/512

8010 NDX2664720
పపరర: అమరననథ కలరరమమళళ

94-91/13

8013 NDX2623379
పపరర: రమమశ కలరరవనలయ
తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:20-4-368
వయససస:47
లస: పప

7993 NDX0380444
పపరర: కకటటశవరర కకసడన

94-59/589

7996 JBV2765444
పపరర: శకసతఖఆదదతఖకలమయర కసఠసననన

94-59/592

7999 NDX2018076
పపరర: ససత ససరరఖ కలమయరర బటటట

94-91/14

భరస : వనసకటటసవరరర బటటట
ఇసటట ననస:20-4-360
వయససస:60
లస: ససస స
94-91/16

8002 AP151010195283
పపరర: శకలత మయనస

94-59/594

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-361
వయససస:52
లస: ససస స
94-91/17

8005 NDX2483048
పపరర: గగటటటపరటట కకటటశవరరవప

94-91/18

తసడడ:డ గగటటటపరటట కకటటశవరరవప
ఇసటట ననస:20-4-362
వయససస:62
లస: పప
94-59/597

8008 NDX2188416
పపరర: వనసకట కకషర రరవప గరసజపలర

94-59/598

తసడడ:డ వరయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:20-4-364
వయససస:60
లస: పప
94-59/826

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:20-4-368
వయససస:42
లస: పప
94-63/841

94-59/586

తసడడ:డ వనసకటభకకషరరరరవ
ఇసటట ననస:20-4-360
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసవపపనననరరవప చచదరర
ఇసటట ననస:20-4-364
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకషరవరబన పసడన
ఇసటట ననస:20-4-364
వయససస:25
లస: పప
8012 NDX2593861
పపరర: ససధనరరణణ కలరరవనలయ

94-59/591

భరస : కకటటశవరరరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:20-4-362
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకషరవరబన రరవప
ఇసటట ననస:20-4-364
వయససస:56
లస: ససస స
8009 NDX1716853
పపరర: సరయ తచజ పసడన

7995 NDX2120400
పపరర: శకనవరస రరడడడ గణమకడడ

7990 NDX0233411
పపరర: హరర పడసరద తతమయటట

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-358
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ బటటట
ఇసటట ననస:20-4-360
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అమరరరరడద డ
ఇసటట ననస:20-4-361
వయససస:58
లస: పప
8006 NDX0863506
పపరర: గరసజపలర జయలకడక

94-59/588

భరస : రవ కలమయర బటటట
ఇసటట ననస:20-4-360
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర బటటట
ఇసటట ననస:20-4-360
వయససస:35
లస: పప
8003 AP151010195281
పపరర: ససబభబరరడడడ మయనస

7992 NDX1086396
పపరర: సతఖవత కకసడ

94-59/583

తసడడ:డ బభలకకషర
ఇసటట ననస:20-4-357
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లచచ రరడడడ గణమకడడ
ఇసటట ననస:20-4-358
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-4-360
వయససస:70
లస: పప
8000 NDX2018175
పపరర: రవ కలమయర బటటట

94-59/585

తసడడ:డ కకషరరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-358
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభలకకషర
ఇసటట ననస:20-4-358
వయససస:29
లస: ససస స
7997 JBV2765451
పపరర: వనసకటభకకషరరరరవ కసఠసననన

7989 NDX1912436
పపరర: గగపసననథ రరడడ కకసడన

7987 NDX0854521
పపరర: కకటటశవర రరవప వ

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:20-4-354
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరరరన రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:20-4-357
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-357
వయససస:34
లస: పప
7994 AP151010196002
పపరర: లకడక తతమయటట

94-59/582

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:20-4-354
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-357
వయససస:34
లస: ససస స
7991 NDX0372938
పపరర: శకకరసత కకలర

7986 NDX1009877
పపరర: ఉమయమహహశవర రరవప వ

94-59/827
8011 NDX2623791
పపరర: వనసకట లకడక ససమలత కలరరవనలయ

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:20-4-368
వయససస:36
లస: ససస స
94-89/720

8014 MLJ1168087
పపరర: ససధనరరణణ కలరరవనళళ

95-200/11

భరస : అమరననధ
ఇసటట ననస:20-4-368
వయససస:40
లస: ససస స
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94-59/828

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ కటటకల
ఇసటట ననస:20-4-368/2
వయససస:34
లస: ససస స
8018 NDX0422600
పపరర: దసరరగభవరన� బసకపలర �

94-60/489

94-89/660

94-90/513

94-90/516

94-90/923

94-91/1123

94-60/493

తసడడ:డ హకదయ రకడకడ
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:27
లస: పప

8028 NDX0622928
పపరర: మణరళకకషర కకట�

8031 NDX2939312
పపరర: శసకర రరవప కరకరన

8034 NDX3154408
పపరర: రఘణ రరస గమడ

8037 NDX0420372
పపరర: నవన కలమయర� మమకల�

94-60/495

8040 NDX0863670
పపరర: యయరరవ మరరయ రరణణ

94-90/517

8043 NDX1009083
పపరర: దదలప చచదరర కకసడవటట
తసడడ:డ వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:34
లస: పప

94-60/998

8026 NDX0528406
పపరర: రజన కలమయరర� చలయర�

94-90/515

8029 NDX2698926
పపరర: రరజశశకర గరసజపలర

94-90/922

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:40
లస: పప
94-90/1035

8032 NDX2785475
పపరర: ఉదయ లకడక మణనగపరటట

94-91/1122

భరస : శసకర రరవప మణనగపరటట
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:50
లస: ససస స
94-93/1409

8035 NDX1324797
పపరర: రరజకష మలర రపప

94-60/492

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-4-372
వయససస:29
లస: పప
94-60/494

8038 NDX2269850
పపరర: శవరసజననయణలల మమకల

94-93/1128

తసడడ:డ గగవసదయఖ మమకల
ఇసటట ననస:20-4-373
వయససస:57
లస: పప
94-60/496

భరస : హకదయ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-60/498

8023 NDX2695021
పపరర: వనసకట మధవ గరసజపలర

భరస : వనసకటభపయఖ�
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరసజననయణలల�
ఇసటట ననస:20-4-373
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:33
లస: ససస స
8042 NDX1158690
పపరర: రరజవ రరడకడ కకమయకరరడడ క

94-90/514

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గమడ
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవరసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-4-373
వయససస:50
లస: ససస స
8039 NDX1027051
పపరర: హహమజజ చచదరర కకసడవటట

8025 NDX0623918
పపరర: లసగరననన శకలకడక�

94-60/491
8020 NDX0408757
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ బసకపలర

భరస : రరజశశఖర గరసజపలర
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరర న రరవప
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జననరరన రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:49
లస: పప
8036 NDX0422527
పపరర: ననగకసదడస మమకల

94-13/1168

తసడడ:డ టట ఆర రరజకసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర గరసజపలర
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:18
లస: ససస స
8033 NDX2784973
పపరర: శసకర రరవప కరకరన

8022 NDX2712495
పపరర: వమల కలమయరర కసకణనల

94-60/488

తసడడ:డ రరమయరరవప బసకపలర
ఇసటట ననస:20-4-369
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:46
లస: పప
8030 NDX2700730
పపరర: నఖత గరసజపలర

94-60/490

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళకకషర�
ఇసటట ననస:20-4-371
వయససస:28
లస: ససస స
8027 NDX0622944
పపరర: యల వ శకనవరసరరవప�

8019 AP151010195243
పపరర: రవసదడ రరడడడ ఆళళ

8017 NDX1929076
పపరర: శవ కలమయరర అలయర

భరస : రవసదడ రరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:20-4-369
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-369
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపప రరడడడ మదన
ఇసటట ననస:20-4-369
వయససస:26
లస: పప
8024 NDX0623900
పపరర: తతట పపరరరమ శరరష�

94-60/487

భరస : కరరణనకర రరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:20-4-369
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:20-4-369
వయససస:41
లస: ససస స
8021 NDX1799321
పపరర: శరఖమ శశఖర రరడడ మదన

8016 NDX1929084
పపరర: అనసరరధ అలయర

8041 NDX0863621
పపరర: మమకల రగజమక�

94-60/497

భరస : చననపరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:69
లస: ససస స
94-60/499

8044 NDX0861617
పపరర: కకమయకరరడడడ హకదయరరడడడ�

94-60/500

తసడడ:డ చననపరరడడడ�
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:52
లస: పప
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94-60/501

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:61
లస: పప

8046 NDX2597474
పపరర: రగహహత రరడడడ కకమయకరరడడ

తసడడ:డ హకదయ రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:20-4-373/1
వయససస:21
లస: పప

94-90/519 8049 NDX1960500
8048 NDX1435412
పపరర: దసరరగ రరజశశఖర రరవప వరరణనసస
పపరర: గకతమ మననదడడడ

తసడడ:డ కకనపప శరససస స
ఇసటట ననస:20-4-375
వయససస:58
లస: పప
8051 NDX1009034
పపరర: నవన కలమయర రరడడడ మణకరసల

94-60/504

94-91/19

94-91/22

94-91/25

94-91/28

94-91/31

భసధసవప: జయయలకకక కరవపరర
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:48
లస: పప
8069 NDX1740217
పపరర: అశశక మరరయయల

94-90/522

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:20-4-379
వయససస:25
లస: పప
8072 NDX2142362
పపరర: ననగరరజ కలమయరర భమయ
భరస : తరరమల రరవప భమయ
ఇసటట ననస:20-4-380
వయససస:46
లస: ససస స

8058 NDX0793588
పపరర: కటకస చననమక కటకస

8061 NDX0627489
పపరర: జగదదశడ
శక డడ తమయక

8064 NDX1163690
పపరర: కకరణ కలమయర వడదడ సగణసట

94-91/20

94-60/503

8053 NDX3149861
పపరర: పపజ సససగ దదవరరర

94-90/1036

8056 NDX1163674
పపరర: ననగ మణణ వడదడసగణసట

94-91/21

భరస : కలయఖణ కలమయర వడదడసగణసట
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:42
లస: ససస స
94-91/23

8059 NDX1163682
పపరర: సరమయమ జఖస వడదడ సగణసట

94-91/24

భరస : ససబభబరరవప వడదడసగణసట
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:65
లస: ససస స
94-91/26

8062 NDX0627422
పపరర: ససబభబరరవప వడదడస గణసట

94-91/29

8065 NDX1163708
పపరర: కళళఖణ కలమయర వడదడసగణసట

తసడడ:డ ససబభబ రరవప వడదడసగణసట
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప వడదడసగణసట
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:47
లస: పప

94-91/32
8067 NDX2468999
పపరర: జజజ న సరయ రతన తచజ
వడదడ సగణసట
తసడడ:డ కలయఖణ కలమయర వడదడసగణసట
ఇసటట ననస:20-4-376 G1-Padmavathi resid
వయససస:20
లస: పప

8068 NDX1462258
పపరర: అసజ రరడడడ అలర స
తసడడ:డ వరససదచవ రరడడ
ఇసటట ననస:20-4-377
వయససస:36
లస: పప

8070 NDX2018936
పపరర: సరగజన పరలలరర

8071 NDX2018944
పపరర: పరసడడరసగర రరవప పరలలరర

8073 NDX2142354
పపరర: తరరమల రరవప తతట
తసడడ:డ మనన మమరరస తతట
ఇసటట ననస:20-4-380
వయససస:47
లస: పప

94-91/27

తసడడ:డ తనతయఖ గణసట
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:33
లస: పప

94-90/523

భరస : పరసడడరసగ రరవప పరలలరర
ఇసటట ననస:20-4-380
వయససస:42
లస: ససస స
94-91/33

8050 NDX0535997
పపరర: ససధనరరణణ మణకరసల

భరస : శకకస సససగ దదవరరర
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ తమయక
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:33
లస: పప
8066 NDX1163666
పపరర: శకనవరస రరవప కరవపరర

94-90/520

తసడడ:డ చననపరరడడడ కటకస
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చననపరరడడడ కటకస
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:75
లస: ససస స
8063 NDX2018183
పపరర: జగదదశ తమక

8055 NDX1163658
పపరర: జయలకకక కరవపరర

94-90/518

భరస : పడభభకరరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆనసదదడ
డ డడ అసగళళరర
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:45
లస: ససస స
8060 NDX0793380
పపరర: జజజ నమక కటకస

94-60/502

తసడడ:డ ననగర రరడకడ
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకరణ కలమయర వడదడ సగణసట
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:36
లస: ససస స
8057 NDX0627364
పపరర: వరలకడక అసగళళరర

8052 NDX1158492
పపరర: అసజ రరడకడ చలర

8047 NDX0325084
పపరర: ననగమణణ� కరసత మహత�

భరస : రరప ససమసత కలమయర�
ఇసటట ననస:20-4-375
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపపరరడడడ మననదడడడ
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-376
వయససస:30
లస: పప
8054 NDX0627455
పపరర: హరరత వడదడ సగణసట

94-89/721

94-91/30

94-90/521

94-90/524

తసడడ:డ రరమయఖ పరలలరర
ఇసటట ననస:20-4-380
వయససస:47
లస: పప
94-91/34

8074 NDX2671980
పపరర: ఆసథదన రరజకశ రరడడడ యయరరవ

94-60/999

తసడడ:డ రరయప ఎడక
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:18
లస: పప
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8075 NDX2997740
పపరర: సప మణలవరరర ఆసజననయణలల

94-60/1139

94-60/1140

Deleted

తసడడ:డ సప మణలవరరర వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:20-04-381
వయససస:47
లస: పప
8078 NDX2870939
పపరర: చననపరరడడడ యయరరవ

8076 NDX3011525
పపరర: సప మణలవరరర లలత

భరస : సప మణలవరరర ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-04-381
వయససస:43
లస: ససస స
94-60/1205

8079 NDX2898161
పపరర: అణరమక యయరరవ

భసధసవప: అణరమక యయరరవ
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:65
లస: పప

భరస : చననప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:62
లస: ససస స

94-88/1229
8081 NDX2864023
పపరర: వనలసగరన సరగర మమరర మసజల
యయరరవ
భరస : వనలసగరన జజసఫ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:40
లస: ససస స

8082 NDX2600179
పపరర: శకవలర యయరరవ
భరస : రరయప రరడడడ
ఇసటట ననస: 20-4-381
వయససస:41
లస: ససస స

8084 NDX2858454
పపరర: వనలసగరన జజసఫ రరడడడ యయరరవ

8085 NDX3003068
పపరర: సప మణలవరరర లలత

94-91/1124

తసడడ:డ చననప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:44
లస: పప

94-60/1206

94-60/505

తసడడ:డ లలరరర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:20-4-384
వయససస:32
లస: ససస స

8088 JBV2764348
పపరర: నరకల అలర స

94-89/695

94-73/800

తసడడ:డ జజజ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-384
వయససస:52
లస: పప

8091 NDX2799187
పపరర: ఝయనస తనసగణసడర

తసడడ:డ సప మణలవరరర ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-04-381
వయససస:20
లస: పప
8080 NDX2871051
పపరర: శక వలర యయరరవ

94-60/1207

8083 NDX2579357
పపరర: వనలసగరన జజసఫ రరడడడ యయరరవ

Deleted

94-100/936

8086 NDX1288075
పపరర: షపక ఖయససమ సరహహబ

94-90/525

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:20-4-382
వయససస:57
లస: పప
94-60/506

8089 JBV2764330
పపరర: లలరరదరరడ�డడ అలర స�

94-60/507

తసడడ:డ జజజ నరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:20-4-384
వయససస:51
లస: పప
94-73/801

భరస : యయరరవ రరజ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-384
వయససస:50
లస: ససస స

8092 NDX2799179
పపరర: జజసఫ పడథసఖష యయరరవ

94-55/387

భరస : ససభభన సయఖద.
ఇసటట ననస:18-12-838
వయససస:41
లస: ససస స
4630 JBV1350594
పపరర: మసరసన బ షపక

94-55/390

తసడడ:డ పపదదద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-841
వయససస:20
లస: ససస స

4631 AP151010192060
పపరర: జజనబ షపక�

94-55/393

4634 AP151010192063
పపరర: అలయరబ షపక�

94-55/391

4637 NDX2583201
పపరర: పపజత కకసడ
తసడడ:డ పపదదద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-841
వయససస:22
లస: ససస స

94-55/389

4632 JBV1350552
పపరర: నసహహన నజర

94-55/392

తసడడ:డ కరశస
ఇసటట ననస:18-12-839
వయససస:39
లస: పప
94-55/394

భరస : ననగమరరకరర�
ఇసటట ననస:18-12-840
వయససస:57
లస: ససస స
94-60/982

4629 JBV3703105
పపరర: ససభభన సయఖద

తసడడ:డ మసరసన సయఖద.
ఇసటట ననస:18-12-838
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖయశస�
ఇసటట ననస:18-12-839
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : చసద అలయరబకలర
ఇసటట ననస:18-12-840
వయససస:31
లస: ససస స
4636 NDX2664571
పపరర: లయవణఖ కకసడ

94-55/388

తసడడ:డ ఖయససస షపక.
ఇసటట ననస:18-12-838
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననహహన నజర
ఇసటట ననస:18-12-839
వయససస:35
లస: ససస స
4633 JBV3703097
పపరర: అజమణననసర బబగస షపక

4628 JBV1351626
పపరర: చనసద అలయరభక షపక

94-73/802

తసడడ:డ రరజ రరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-384
వయససస:21
లస: ససస స
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4627 AP151010192062
పపరర: లయలయల శసబ సయఖద

94-90/924

తసడడ:డ చననప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:44
లస: పప

భరస : లలరరదరరడడడ
ఇసటట ననస:20-4-384
వయససస:45
లస: ససస స

8090 NDX2799161
పపరర: రరజ రరడడడ యయరరవ

94-60/1141

భరస : రరయప యయరరవ
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సప మణలవరరర ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:20-4-381
వయససస:43
లస: ససస స

8087 NDX0698761
పపరర: ససజత రరడడడ�

8077 NDX3006236
పపరర: సప మణలవరరర పవన కళళఖణ

4635 NDX2011849
పపరర: మరరవల సయఖద

94-55/395

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-12-840
వయససస:25
లస: పప
94-84/886

4638 NDX1661074
పపరర: ససషక నమకగడడ

94-55/396

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:18-12-842
వయససస:25
లస: ససస స
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94-55/397

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-842
వయససస:44
లస: ససస స
4642 NDX2607166
పపరర: పదనకవత పరరర పలర

94-55/683

94-55/400

94-55/404

94-55/407

94-55/410

94-55/413

94-61/71

తసడడ:డ బభలయఖ కనపరరస.
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:30
లస: పప

4652 JBV3704970
పపరర: ననగమరరకరర వల షపక

4655 AP151010192420
పపరర: అలయరభక షపక

4658 NDX0645630
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

4661 NDX2368637
పపరర: అలయర బ షపక

94-55/417

4664 NDX1273663
పపరర: హహసపసజ వల

94-55/408

4667 JBV2748945
పపరర: ససనత కనపరరస
తసడడ:డ బభలయఖ కనపరరస.
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:34
లస: పప

4647 NDX2135276
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-55/403

4650 NDX2111219
పపరర: రససల షపక

94-55/406

4653 NDX0645259
పపరర: ఖయశసవల షపక

94-55/409

తసడడ:డ మమలయల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:37
లస: పప
94-55/411

4656 NDX0537704
పపరర: మమలయల షపక

94-55/412

తసడడ:డ హజజడవల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:52
లస: పప
94-55/414

4659 NDX2650323
పపరర: అపసర బబగణమ షపక

94-55/685

తలర : శశకదనబ షపక
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:19
లస: ససస స
94-55/623

4662 NDX0000760
పపరర: మమరర కనపరరస

94-55/416

తసడడ:డ బభలయఖ కనపరరస.
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:38
లస: ససస స
94-55/418

తసడడ:డ శవననగమర
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:27
లస: పప
94-55/420

94-54/774

తసడడ:డ అలయరబకలర షపక
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:18-12-843 , 3RD LANE
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:46
లస: ససస స
4666 JBV3704962
పపరర: పపడమ కలమయర కనపరరస

94-55/405

తసడడ:డ ననగమర మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:59
లస: పప

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:51
లస: ససస స
4663 AP151010192345
పపరర: వరలకడక కనపరరస

4649 NDX1256478
పపరర: ఈమయమ హహసపవసన షపక

4644 NDX3007028
పపరర: కరరమణన షపక

భరస : మరర సరహహబ శఇక
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక.
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:52
లస: పప
4660 NDX2255263
పపరర: మదదసభ షపక

94-55/402

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖయససస వల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:37
లస: పప
4657 AP151010192506
పపరర: మరరసరహహబ షపక�

4646 AP151010192417
పపరర: రహసతషననసర షపక

94-55/399

భరస : అలబక
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపవసన
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అలయరబకలర షపక
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:30
లస: పప
4654 JBV3704988
పపరర: షరరపపనషర షపక

94-55/684

భరస : హహసపసన షపక.
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపవసన షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:26
లస: పప
4651 NDX2111201
పపరర: మహమకద షపక

4643 NDX2607190
పపరర: వనసకట సరయ శరరష పరరర పలర

4641 NDX0725028
పపరర: ననగకశవరరరవప నమకగడడ

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:18-12-842
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ భమపరల పరరర పలర
ఇసటట ననస:18-12-842
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవననగమర షపక.
ఇసటట ననస:18-12-843
వయససస:41
లస: ససస స
4648 NDX1256452
పపరర: ఈమయమ షపక

94-55/398

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-842
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : భమపరల పరరర పలర
ఇసటట ననస:18-12-842
వయససస:40
లస: ససస స
4645 AP151010192171
పపరర: జజన బ షపక

4640 NDX0725036
పపరర: హనసమయయమక�

4665 NDX1159391
పపరర: బభబభవల షపక

94-55/419

తసడడ:డ శవననగమర షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:28
లస: పప
94-55/421

4668 AP151010192561
పపరర: శవననగమర షపక

94-55/423

తసడడ:డ ఖయశస షపక.
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:49
లస: పప
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4669 AP151010192495
పపరర: బభలయఖ కనపరరస

94-55/424

తసడడ:డ లలకయఖ
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:57
లస: పప
4672 NDX0537779
పపరర: అసజలమక మమరరస దమణక

94-55/426

94-55/429

94-55/432

94-55/434

94-55/436

94-55/439

94-55/441

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:18-12-850
వయససస:49
లస: పప

4682 NDX2525335
పపరర: శకనవరస అసకస

4685 NDX1538810
పపరర: రరమణ అసకస

4688 NDX2899193
పపరర: కరరమణన షపక

4691 NDX2208452
పపరర: అఖల చదలకరన

94-55/445

4694 NDX0432187
పపరర: తడవనణణ కటకసశశటట

94-54/387

4697 AP151010192068
పపరర: తరరపతయఖ కటకసశశటట
తసడడ:డ బసవయఖ కరటకసశశటట .
ఇసటట ననస:18-12-850
వయససస:72
లస: పప

4677 NDX1554287
పపరర: అగకహరపప సతఖననరరయణ

94-55/431

4680 NDX2657716
పపరర: వనసకటటశవరమక ఉటటకలరర

94-55/686

4683 NDX1538778
పపరర: వనసకట బభల నరసమక అసకస

94-55/435

భరస : రరమణ అసకస.
ఇసటట ననస:18-12-847
వయససస:42
లస: ససస స
94-55/437

4686 AP151010192479
పపరర: మమలయల షపక�

94-55/438

తసడడ:డ సపవదసలల�
ఇసటట ననస:18-12-847
వయససస:49
లస: పప
94-55/788

4689 JBV3704855
పపరర: అరరణన శక చదలకరన

94-55/440

భరస : అసజబభబణ చదలకరన.
ఇసటట ననస:18-12-849
వయససస:41
లస: ససస స
94-55/443

4692 NDX0331595
పపరర: అసజ బభబణ చదలకరన

94-55/444

తసడడ:డ శక రరమణలల chelikani
ఇసటట ననస:18-12-849
వయససస:48
లస: పప
94-55/446

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరటకసశశటట .
ఇసటట ననస:18-12-850
వయససస:30
లస: ససస స
94-55/448

94-55/428

భరస : లసగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజబభబణ. చదలకరన.
ఇసటట ననస:18-12-849
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ చదలకరన.
ఇసటట ననస:18-12-849
వయససస:76
లస: పప
4696 AP151010192440
పపరర: శకనవసరరవపకటకస శశటట

94-55/433

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:18-12-848
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శక రరమణలల చదలకరన.
ఇసటట ననస:18-12-849
వయససస:61
లస: ససస స
4693 JBV3704863
పపరర: శక రరమణలల చదలకరన

4679 NDX0537787
పపరర: జగనననథ రరవప దమణక

4674 NDX0189860
పపరర: నరకసదడ బభబణ దమణక

తసడడ:డ కకటటశవరరవప
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసకస.
ఇసటట ననస:18-12-847
వయససస:45
లస: పప

భరస : మరరయదనసస పపరరకల.
ఇసటట ననస:18-12-848
వయససస:38
లస: ససస స
4690 JBV3704871
పపరర: శవ పరరవత చదలకరన

94-55/430

తసడడ:డ రరమణ అసకస
ఇసటట ననస:18-12-847
వయససస:20
లస: పప

భరస : మమలయల�
ఇసటట ననస:18-12-847
వయససస:46
లస: ససస స
4687 NDX0331488
పపరర: శకదచవ పపరరకల

4676 NDX0191759
పపరర: బభజ కలమయర దమణక

94-55/425

తసడడ:డ జగనననధస దమణక.
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల దమణక.
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:65
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-846
వయససస:43
లస: ససస స
4684 AP151010192346
పపరర: దరరగ బ షపక�

94-55/427

తసడడ:డ వరరసజననయణలల దమణక.
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:60
లస: పప
4681 NDX1538539
పపరర: జయ లకడక సపపరపప

4673 AP151010192139
పపరర: నబబ షపక

4671 JBV3704947
పపరర: జజఖత� బడడగణ�

భరస : వర పడసరద�
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖయశస షపక.
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:46
లస: పప
4678 NDX0331827
పపరర: యగకశవర రరవప యసగల

94-55/787

తసడడ:డ బభలయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:18-12-844
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జగనననథ రరవప దమణక.
ఇసటట ననస:18-12-845
వయససస:57
లస: ససస స
4675 JBV3704939
పపరర: వర పడసరద బడడగణ

4670 NDX2815108
పపరర: ససజజత కనపరరస

4695 AP151010192444
పపరర: రమయదచవ కటకసశశటట

94-55/447

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-12-850
వయససస:44
లస: ససస స
94-55/449

4698 NDX2265460
పపరర: మసరసన బ షపక

94-55/450

భరస : ననగమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-12-851
వయససస:29
లస: ససస స
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94-55/451

భరస : కరరమణలయర షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-851
వయససస:36
లస: ససస స
4702 NDX2265486
పపరర: ననగమర బభషర షపక

94-55/454

94-55/457

94-55/460

94-55/463

94-56/385

94-55/468

94-55/471

భరస : గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:70
లస: ససస స

4712 NDX1538976
పపరర: మమరకభ షపక

4715 NDX0972422
పపరర: ననగమర బ షపక

4718 AP151010192185
పపరర: హహసపసన బ షపక

4721 NDX2871929
పపరర: ననగమర ఆశ పటట న

94-55/472

4724 JBV3703014
పపరర: ఫరతమయ పఠరన

94-55/464

4727 NDX0432153
పపరర: చదటట భభ పఠరన
భరస : ఖయససస సరహహబ
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:81
లస: ససస స

4707 JBV3705068
పపరర: శలయరరమ షపక

94-55/459

4710 AP151010192260
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-55/462

4713 NDX1538729
పపరర: బభజ షపక

94-55/465

తసడడ:డ లయల సరహహబ షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-854
వయససస:39
లస: ససస స
94-55/466

4716 NDX0972109
పపరర: రరజజవనన షపక

94-55/467

తసడడ:డ మరరవల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-855
వయససస:29
లస: ససస స
94-55/469

4719 JBV3703022
పపరర: ననయబ రససల షపక

94-55/470

తసడడ:డ మరరవల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-855
వయససస:32
లస: పప
94-54/775

4722 NDX2992220
పపరర: దరరయయ వల పటట న

94-55/789

తసడడ:డ కరరమణలర పటట న
ఇసటట ననస:18-12-855/1
వయససస:29
లస: పప
94-55/473

భరస : కరరమణలయర
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:44
లస: ససస స
94-55/475

94-55/456

భరస : పపదద ఖయశస షపక
ఇసటట ననస:18-12-853
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : దరరయవల పటట న
ఇసటట ననస:18-12-855/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర సయఖద.
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:29
లస: ససస స
4726 AP151010192448
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-55/461

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:18-12-855
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశస షపక
ఇసటట ననస:18-12-855
వయససస:57
లస: పప
4723 JBV3702982
పపరర: రరజవనన సయఖద

4709 AP151010192256
పపరర: మసరసనబ షపక

4704 JBV2748135
పపరర: కకషరమమరరస పసలర

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:18-12-853
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-855
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:18-12-855
వయససస:50
లస: ససస స
4720 NDX0725069
పపరర: మసరసన వరల షసక

94-55/458

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:18-12-854
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మయబణససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-12-854
వయససస:24
లస: పప
4717 NDX2011831
పపరర: బషసరరభ షపక

4706 JBV3705076
పపరర: మరరబ షపక

94-55/453

తసడడ:డ కకసడరరవప పసలర.
ఇసటట ననస:18-12-851
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఖయశస షపక
ఇసటట ననస:18-12-853
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద ఖయశస షపక
ఇసటట ననస:18-12-853
వయససస:50
లస: పప
4714 NDX1538265
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-55/455

భరస : మసరసనవల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-853
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:18-12-853
వయససస:42
లస: ససస స
4711 AP151010192478
పపరర: ఖయశస షపక

4703 NDX0353805
పపరర: కరరమణలయర షపక

4701 JBV2749034
పపరర: యజజ ననరరయణ పసలర

తసడడ:డ కకషర మమరరస పసలర
ఇసటట ననస:18-12-851
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబణదల షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-851
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఖయససస షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-852
వయససస:24
లస: పప
4708 AP151010192259
పపరర: మయబణల షపక

94-55/452

భరస : రరజజరరవప దనరర.
ఇసటట ననస:18-12-851
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-12-851
వయససస:36
లస: పప
4705 NDX1959230
పపరర: బభజ షపక

4700 AP151010192536
పపరర: నవరతనమ దనరర

4725 JBV3702990
పపరర: ఖయససస బ సయఖద

94-55/474

భరస : అమర సయఖద.
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:48
లస: ససస స
94-55/476

4728 NDX1775636
పపరర: అబణదలయర పఠరన

94-55/477

తసడడ:డ కరరమణలయర పఠరన
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: నసరర హన షపక
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94-55/478

తలర : అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:30
లస: పప
4732 JBV3703006
పపరర: కరరమణలయర పఠరన

94-55/481

94-55/484

94-55/487

94-55/491

94-55/494

94-55/496

94-20/989

తసడడ:డ వడచడ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:23
లస: పప

4742 AP151010192109
పపరర: మరరయమక కలచపపడడ

4745 JBV2748341
పపరర: చననగయఖ కలచపపడడ

4748 AP151010192299
పపరర: అదమ బ షపక

4751 NDX1661140
పపరర: శవపరరవత వడదడ

94-55/501

4754 JBV3704780
పపరర: పవతడ. ననలమలర .

94-55/492

4757 NDX2381416
పపరర: కకటటశవర రరవప వడదడ
తసడడ:డ ఆసజననయణలల వడదడ
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:23
లస: పప

4737 NDX0537761
పపరర: జజనబ షపక

94-55/486

4740 JBV3704814
పపరర: రమణ ఏచదరర

94-55/490

4743 JBV3704822
పపరర: శకనవరస రరవప ఏచదచరర

94-55/493

తసడడ:డ పపడమయఖ ఎచదచరర .
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:31
లస: పప
94-55/495

4746 NDX1893404
పపరర: చసదడకళ ఎచచరర

94-56/386

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప ఎచచరర
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:27
లస: ససస స
94-55/497

4749 NDX1775529
పపరర: బభజ షరరఫ షపక

94-55/498

తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:18-12-861
వయససస:25
లస: పప
94-55/499

4752 JBV3704798
పపరర: రరజకశవరర వడదడ

94-55/500

భరస : ఏససదనసస
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:31
లస: ససస స
94-55/502

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:33
లస: ససస స
94-55/504

94-55/483

భరస : పపడమయఖ ఎచదచరర .
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల వడదడ
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఏససదనసస
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:31
లస: ససస స
4756 NDX2470334
పపరర: వడచడ కకటటశవరరరవప

94-55/489

భరస : సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:18-12-861
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వకకమ కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:29
లస: ససస స
4753 JBV3704806
పపరర: రమణ ఏచచరర

4739 JBV2748259
పపరర: మసగ కలచపపడడ

4734 NDX1454560
పపరర: దనరర ససహససన

భరస : హహసపసన షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-858
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల కలచపపడడ.
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-861
వయససస:41
లస: ససస స
4750 NDX2618031
పపరర: పపరరమయళళ హహమలయ దచవ

94-55/485

భరస : చనననగయఖ కలచపపడడ.
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కపసక మదస
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:42
లస: పప
4747 JBV3702966
పపరర: మదనర బ షపక

4736 AP151010192685
పపరర: రరజజరరవప దనరర

94-55/480

భరస : రవ కలమయర దనరర.
ఇసటట ననస:18-12-857
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ననగయఖ
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషరమమరరస పసలర.
ఇసటట ననస:18-12-860
వయససస:50
లస: ససస స
4744 NDX0724955
పపరర: హహసపవసన షపక

94-55/482

తసడడ:డ ఆదయఖ
ఇసటట ననస:18-12-857
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఫకకర అహమకద షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-858
వయససస:71
లస: ససస స
4741 NDX0331546
పపరర: బణజరమక పసలర

4733 NDX2051506
పపరర: అమర సయఖద

4731 NDX0331405
పపరర: అబణదల రహహమ షపక

తసడడ:డ హహబహ
డ హస షపక
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప దనరర.
ఇసటట ననస:18-12-857
వయససస:33
లస: పప
4738 NDX0010975
పపరర: మరరబ షపక

94-55/479

తసడడ:డ అమర సయఖద.
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ పపల
ఇసటట ననస:18-12-856
వయససస:48
లస: పప
4735 JBV2748085
పపరర: రవకలమయర దనరర

4730 JBV3704830
పపరర: మహబమబ ఇయయస సయఖద

4755 NDX1693267
పపరర: హహహమయవత వడదడ

94-55/503

భరస : ఆసజననయణలల వడదడ
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:43
లస: ససస స
94-55/505

4758 NDX2208346
పపరర: ససరరల పడకరష. నలమయళ.

94-55/506

తసడడ:డ సరయససరనస. nilamali
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:33
లస: పప
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94-55/507

తసడడ:డ కకటయఖ వడదడ
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:48
లస: పప
4762 NDX2208387
పపరర: టటల
డ షర మణతకపరటట

94-55/509

94-55/512

94-55/515

94-55/518

94-55/521

94-50/517

94-55/525

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:25
లస: పప

4772 AP151010192530
పపరర: హహసపవసన బ షపక

4775 JBV3702958
పపరర: శవ గరలబ షపక

4778 NDX2255156
పపరర: నగరన షపక

4781 AP151010192413
పపరర: రససలబ షపక�

94-55/528

4784 AP151010192079
పపరర: బభజ షపక

94-55/519

4787 JBV3702941
పపరర: సపవదన బ షపక
తసడడ:డ ఉనసనరర
ఇసటట ననస:18-12-867
వయససస:29
లస: ససస స

4767 NDX0457820
పపరర: సరమయమ జఖస మమనత

94-55/514

4770 NDX1454552
పపరర: మయబణలల షపక

94-55/517

4773 NDX1607391
పపరర: రరసటభల సరయ కలమయర

94-55/520

తసడడ:డ మణరళ
ఇసటట ననస:18-12-865
వయససస:26
లస: పప
94-55/522

4776 NDX2815074
పపరర: అలయరబ షపక

94-55/790

భరస : ననగణల మరర షపక
ఇసటట ననస:18-12-865
వయససస:20
లస: ససస స
94-55/523

4779 NDX0971267
పపరర: హహమలత ఏచరర

94-55/524

భరస : శకనవరస రరవప ఏచరర
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:29
లస: ససస స
94-55/526

4782 AP151010192576
పపరర: అదసబ షపక

94-55/527

భరస : చనఖయశస
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:67
లస: ససస స
94-55/529

తసడడ:డ చనఖయశస
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:42
లస: పప
94-56/387

94-55/511

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:18-12-865
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లయల సరహహబ�
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:22
లస: పప
4786 NDX1893420
పపరర: బభజసపవదన షపక

94-55/516

భరస : బభజ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:41
లస: ససస స
4783 NDX2255164
పపరర: సరసబశవరరవప షపక

4769 NDX0972406
పపరర: జజసఫ మమనత

4764 AP151010192207
పపరర: రమణ మమనగ

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:18-12-864
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:18-12-865
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:20
లస: పప
4780 AP151010192628
పపరర: జజసబ షపక

94-55/513

భరస : వనసనరర
ఇసటట ననస:18-12-865
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవగరలబ
ఇసటట ననస:18-12-865
వయససస:35
లస: పప
4777 NDX2574945
పపరర: షపక మహబమబ ససభభన

4766 NDX0971341
పపరర: మమరర మమనత

94-54/906

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-863
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:18-12-864
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:18-12-865
వయససస:35
లస: ససస స
4774 JBV3704772
పపరర: అలయరభ షపక

94-55/510

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:18-12-864
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ మమననథ
ఇసటట ననస:18-12-864
వయససస:25
లస: పప
4771 JBV1350024
పపరర: సపవదనబ షపక

4763 NDX0972349
పపరర: ధనలకడక మణతకపరటట

4761 NDX3256179
పపరర: అలర బ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-12-863
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-12-863
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-12-863
వయససస:54
లస: పప
4768 NDX1661124
పపరర: పడభణదనస మమననథ

94-55/508

తసడడ:డ కకటయఖ వడచడ
ఇసటట ననస:18-12-862
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనస. మణతకపరటట
ఇసటట ననస:18-12-863
వయససస:21
లస: ససస స
4765 NDX0971325
పపరర: శకనవరసరరవప మణతకపరటట

4760 NDX2424307
పపరర: ఆసజననయణలల వడచడ

4785 AP151010192462
పపరర: లయల సరహహబ షపక

94-55/530

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:18-12-866
వయససస:52
లస: పప
94-55/531

4788 JBV1350016
పపరర: ఖయసససబ� షపక�

94-55/532

భరస : ఖయజజవల� �
ఇసటట ననస:18-12-867
వయససస:35
లస: ససస స
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4789 NDX0871814
పపరర: కళళఖణ రసపతతటట
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94-55/533

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:18-12-867
వయససస:30
లస: పప
4792 AP151010192354
పపరర: శకనవరస పప లసపలర

94-55/536

94-55/539

94-55/542

94-55/545

94-55/549

94-55/551

94-55/553

తసడడ:డ శరససన కకట
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:27
లస: ససస స

4802 NDX2165216
పపరర: వనసకటటష బభబణ తషమక

4805 AP151010192128
పపరర: ససదనకర జజననలగడడ

4808 NDX0971630
పపరర: శశరమక కలర కలసట

4811 NDX1893230
పపరర: ననగణల మరర షపక

94-55/556

4814 NDX2661296
పపరర: తనడడగరరర కలమయర బభబణ

94-55/546

4817 NDX0658054
పపరర: సరమయమ జఖస తనటటగరరర
భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:36
లస: ససస స

4797 AP151010192172
పపరర: వజయబభబణ కసచరర

94-55/541

4800 NDX0331215
పపరర: మసగమక� పసలర�

94-55/544

4803 AP151010192041
పపరర: రజనకరసత జజననలగడడ

94-55/548

తసడడ:డ ససధనకర జజననలగడడ .
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:40
లస: పప
94-55/550

4806 NDX3277589
పపరర: ననగణర బ షపక

94-54/922

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:18-12-872
వయససస:24
లస: ససస స
94-55/552

4809 NDX3256229
పపరర: ఏసపవకల షపక

94-55/897

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-12-872
వయససస:34
లస: పప
94-55/554

4812 JBV3702925
పపరర: శవ గసగ రరవప చలయర

94-55/555

తసడడ:డ ఆసజననయణలల చలయర
ఇసటట ననస:18-12-873
వయససస:38
లస: పప
94-54/687

తసడడ:డ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:20
లస: పప
94-55/558

94-55/538

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:18-12-873
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల చలయర
ఇసటట ననస:18-12-873
వయససస:61
లస: పప
4816 NDX2165158
పపరర: మమరర కకట

94-55/543

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:18-12-872
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : శవ గసగరరరవ
ఇసటట ననస:18-12-873
వయససస:36
లస: ససస స
4813 NDX0724997
పపరర: వనసకట రతనస చలయర

4799 NDX1554253
పపరర: తషమక కలమయరర

4794 JBV2748770
పపరర: సపవదనబ షపక

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:18-12-870
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ జజననలగడడ .
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమపడసరద కళరకలసట.
ఇసటట ననస:18-12-872
వయససస:47
లస: ససస స
4810 JBV3702917
పపరర: లకడక చలయరq

94-55/540

తసడడ:డ వనసకట సరవమ తషమక
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:54
లస: పప
4807 NDX0972000
పపరర: రగజజ కళరకలసట.

4796 JBV3704483
పపరర: ననగణల మరర షపక

94-55/535

భరస : ననగణల బబ
ఇసటట ననస:18-12-870
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరవమ
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససధనకర జజననలగడడ .
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:57
లస: ససస స
4804 NDX1554246
పపరర: వనసకట సరవమ తషమక

94-55/537

తసడడ:డ వజయ బభబణ
ఇసటట ననస:18-12-870
వయససస:33
లస: పప

భరస : రజనకరసత
ఇసటట ననస:18-12-871
వయససస:38
లస: ససస స
4801 AP151010192081
పపరర: మరరయమక జజననలగడడ

4793 JBV3704491
పపరర: రకషక షపక

4791 JBV3702933
పపరర: కమలరతనస పప లసపలర

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:18-12-869
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నగమల మరర
ఇసటట ననస:18-12-870
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వజయబభబణ
ఇసటట ననస:18-12-870
వయససస:47
లస: ససస స
4798 JBV3704475
పపరర: రతనకలమయరర జజననలగడడ

94-55/534

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-12-867
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:18-12-869
వయససస:49
లస: పప
4795 AP151010192236
పపరర: కరససమబ షపక

4790 JBV1350057
పపరర: ఖయజజవల షపక

4815 NDX2208361
పపరర: nagurbe shaik

94-55/557

భరస : ismayl షపవక .
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:23
లస: ససస స
94-55/559

4818 NDX2208338
పపరర: ననగమగణలకర. షపవక.

94-55/560

తసడడ:డ సపవదసలల. షపవక .
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:21
లస: పప
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4819 NDX2208353
పపరర: ఇసరకయల. shaik
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94-55/561

తసడడ:డ మసరర నపవలర .
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:35
లస: పప
4822 NDX2815157
పపరర: శక లకడక గగవరడ

94-55/792

94-55/566

94-55/569

94-55/572

94-55/573

94-55/576

94-55/579

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:67
లస: పప

4832 NDX2625606
పపరర: హహమఅలయ దచవ పపరరమళర

4835 JBV3702875
పపరర: వర రరఘవమక మదసద

4838 AP151010192152
పపరర: పడమల మదసద

4841 NDX0349449
పపరర: అనల కలమయర మదసద

94-55/582

4844 NDX1360692
పపరర: మదసద వజకసదడ రరవప

94-55/687

4847 NDX2841849
పపరర: రజన మదసద
భరస : అనల కలమయర మదసద
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:25
లస: ససస స

4827 NDX0711689
పపరర: పడకరష గణడడపపడడ

94-55/568

4830 AP151010192551
పపరర: ఆదదయఖ మదసద

94-55/571

4833 NDX2652535
పపరర: మయబజదదదన గరజ

94-54/688

తసడడ:డ షరహలమ గరజ
ఇసటట ననస:18-12-877
వయససస:31
లస: పప
94-55/574

4836 NDX0531053
పపరర: జజఖత మమరరగ

94-55/575

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:38
లస: ససస స
94-55/577

4839 JBV2748663
పపరర: జజనకమక మణదసద

94-55/578

భరస : ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:57
లస: ససస స
94-55/580

4842 NDX0531111
పపరర: గరసధద మమరరగ�

94-55/581

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:41
లస: పప
94-55/583

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:47
లస: పప
94-55/585

94-55/564

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఇజజడయయల
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:41
లస: పప
4846 JBV2748671
పపరర: ఇసరఱ యయలల మణదసద

94-55/570

భరస : రవ
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:80
లస: ససస స
4843 JBV3704442
పపరర: పసచచమక వడదడ

4829 AP151010192333
పపరర: వనసకటటశవరరర వడదడ

4824 NDX0331157
పపరర: రరతతమమరర గణడడపపడడ

తసడడ:డ .
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వజయయసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వజకసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:44
లస: ససస స
4840 AP151010192285
పపరర: రతనమక మణదసద

94-55/567

భసధసవప: చననయఖ
ఇసటట ననస:18-12-876
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వజకసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:26
లస: ససస స
4837 NDX1360684
పపరర: మదసద రహహలల

4826 NDX0725085
పపరర: దచవదనసస మదసద

94-55/791

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర పపరరమయళర
ఇసటట ననస:18-12-876
వయససస:30
లస: పప
4834 NDX1273606
పపరర: సరవత మదసద

94-55/563

తసడడ:డ ఆదనస
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పనసనరర
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:39
లస: పప
4831 NDX1926841
పపరర: వకకమ కలమయర పపరరమయళర

4823 NDX1893248
పపరర: సరయ లకడక మదసద

4821 NDX2815181
పపరర: కకటటశవరమక గగవరడ

భరస : శక రరమణలల గగవరడ
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దచవ దనసస మదసద
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:18-12-875
వయససస:57
లస: ససస స
4828 JBV1350032
పపరర: పపలర యఖ షపక

94-55/562

తసడడ:డ యయసయఖ కకట
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమణలల గగవరడ
ఇసటట ననస:18-12-874
వయససస:29
లస: ససస స
4825 AP151010192157
పపరర: ననగమక మదసద

4820 NDX2165182
పపరర: శరససన కకట

4845 AP151010192156
పపరర: రవ మదసద

94-55/584

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-878
వయససస:52
లస: పప
94-55/793

4848 NDX3142262
పపరర: వనసకటటశవరరలల అదదసకక

94-54/776

తసడడ:డ కకటయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:55
లస: పప
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94-54/777

తసడడ:డ వనసకటటశవరరలల అదదసకక
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:32
లస: పప
4852 NDX1959263
పపరర: కకషర కలమయరర కరలల

94-55/587

94-55/590

94-55/593

94-55/595

94-55/598

94-55/795

94-61/72

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:18-12-884
వయససస:31
లస: ససస స

4862 NDX2208502
పపరర: సరయ తచజ గడడడ పరటట

4865 JBV2748234
పపరర: ననగకశవరరరవప బలజకపలర

4868 NDX2875250
పపరర: నవఖ యసడసరర

4871 NDX0353755
పపరర: దదబబ రర చసతమయల

94-55/604

4874 JBV3702834
పపరర: రరజవ చసతమయల

94-55/596

4877 AP151010192101
పపరర: అననమమరర దదడనడ
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:18-12-884
వయససస:42
లస: ససస స

4857 JBV3702867
పపరర: ఏడడకకసడలల కరలల

94-55/592

4860 NDX0000588
పపరర: శవలల� బలజకపలర �

94-55/594

4863 JBV3702842
పపరర: రవ కలమయర బలజకపలర

94-55/597

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:29
లస: పప
94-55/599

4866 AP151010192504
పపరర: కకటటశటశర రరవప బరరజరపలర

94-55/600

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:69
లస: పప
94-55/796

4869 JBV2748507
పపరర: సరసబశవరరవప కనపరరస

94-55/601

తసడడ:డ అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-882
వయససస:50
లస: పప
94-55/602

4872 JBV2748218
పపరర: వజయలకడక� కరకకరరల�

94-55/603

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:18-12-883
వయససస:34
లస: ససస స
94-55/605

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:18-12-883
వయససస:32
లస: పప
94-55/607

94-55/589

భరస : ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరసబభబణ
ఇసటట ననస:18-12-883
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:18-12-883
వయససస:44
లస: ససస స
4876 JBV3702826
పపరర: ఏలజబబత కరకకరరల

94-55/794

తసడడ:డ మణణకసఠ యసడసరర
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భమషణస కసచరర
ఇసటట ననస:18-12-882
వయససస:44
లస: పప
4873 AP151010192034
పపరర: యయసస దయమక చసతమయల

4859 NDX3121720
పపరర: రమణ అదదసకక

4854 JBV3704426
పపరర: లకడక కళళళకలరర

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:34
లస: పప

భరస : మణణకసఠ యసడసరర
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:39
లస: ససస స
4870 NDX2255222
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర

94-55/591

తసడడ:డ అపరపరరవప గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:29
లస: పప
4867 NDX2872851
పపరర: ససభభగఖస యసడసరర

4856 NDX1959313
పపరర: శరఖమల రరవప కరలల

94-55/586

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరలల అదదసకక
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-881
వయససస:39
లస: ససస స
4864 NDX0000612
పపరర: భభససర బభబణ బలజకపలర

94-55/588

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:46
లస: పప
4861 JBV3704400
పపరర: వమల కనపరరస

4853 JBV3702859
పపరర: వనసకట రమణ కరలల

4851 NDX2265395
పపరర: తడవనణణ కలలకలరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:52
లస: ససస స
4858 NDX0871830
పపరర: శకనవరస రరవప కళళకలరర

94-54/778

భరస : రమమశ అదదసకక
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శరఖమల రరవప
ఇసటట ననస:18-12-880
వయససస:29
లస: ససస స
4855 AP151010192217
పపరర: చదనననమక కరలల

4850 NDX3122207
పపరర: అమల అదదసకక

4875 NDX0353052
పపరర: రరసబభబణ చసతమయల

94-55/606

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:18-12-883
వయససస:33
లస: పప
94-55/608

4878 NDX0803536
పపరర: హహసపసనబ

94-55/609

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:18-12-884
వయససస:50
లస: ససస స
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4879 AP151010192274
పపరర: ననగరతనస కరకకరరల

94-55/610

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:18-12-884
వయససస:55
లస: ససస స
4882 NDX2856326
పపరర: తరరమల మగణలలరర

94-54/780

94-55/612

94-55/615

94-55/618

94-55/621

94-54/390

4900 AP151010189801
పపరర: సపవదనబ షపక

94-54/393

94-55/616

4892 NDX2448017
పపరర: శశభభ రరదడపరటట

94-55/619

భరస : వనలసగర రరజ నకస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:26
లస: ససస స

4890 NDX2011823
పపరర: పదనకవత ఇటటకల

4898 AP151010189757
పపరర: కకటటష బసదదల�

4901 NDX0771618
పపరర: కరరమణలర షపక

4904 JBV3704343
పపరర: కకటటశవరర నకరస

4907 NDX0457911
పపరర: మరరయయదనస నకస
తసడడ:డ జజరరర నకస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:33
లస: పప

94-55/614

94-55/617

4893 JBV2748499
పపరర: ఆనసదరరవప కరకకరరల

94-55/620

94-54/388 4896 AP151010189567
4895 NDX0369884
పపరర: బబబరరణణ మటటటపసలర ససబభబ రరవప
పపరర: అసకమక బసదదల

94-54/389

భరస : కకటటష బసదదల
ఇసటట ననస:18-12-889
వయససస:57
లస: ససస స
94-54/391

4899 NDX2207868
పపరర: మసరసన బ షపవక

94-54/392

భరస : తరరమల షపవక
ఇసటట ననస:18-12-890
వయససస:35
లస: ససస స
94-54/394

4902 AP151010189746
పపరర: శకనవరస షపక

94-54/395

తసడడ:డ ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:18-12-890
వయససస:41
లస: పప
94-54/397

భరస : మరరయయదనస నకస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:31
లస: ససస స
94-54/399

4887 NDX0349811
పపరర: ఏసస మరరయమక గగటటటపరటట

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:18-12-887
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస� షపక
ఇసటట ననస:18-12-890
వయససస:34
లస: పప
94-54/396

94-56/686

భరస : రరజవ చసతమల
ఇసటట ననస:18-12-887
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లతద� బసదదల
ఇసటట ననస:18-12-889
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:18-12-890
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరర� నకస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:30
లస: పప

4889 AP151010192188
పపరర: ససదనకర గగటటటపరటట

4884 NDX2956472
పపరర: ఆదదలకడక మగణలలరర

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-886
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప మటటటపసల
ఇసటట ననస:18-12-889
వయససస:31
లస: ససస స

4897 NDX0369850
పపరర: వజయ బభబణ మటటటపసలర ససబభబ
రరవప
తసడడ:డ రరమయరరవప మటటటపసల
ఇసటట ననస:18-12-889
వయససస:34
లస: పప

4906 JBV3704350
పపరర: రరజ నకరస�

94-55/613

భరస : చదననయఖ లలట రరదడపరటట
ఇసటట ననస:18-12-887
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-12-887
వయససస:45
లస: పప

4903 NDX2011732
పపరర: శక త నకస

4886 NDX0349894
పపరర: అననమక గగటటటపరటట

94-54/779

భరస : వనసకటరరవప మగణలలరర
ఇసటట ననస:18-12-885
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:18-12-886
వయససస:43
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:18-12-887
వయససస:42
లస: ససస స
4894 AP151010192295
పపరర: మసరసన ఇటటకల

94-55/797

భరస : సలయకన రరజ
ఇసటట ననస:18-12-886
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:18-12-886
వయససస:41
లస: పప
4891 AP151010192046
పపరర: శరరద ఇటటకల

4883 NDX2841831
పపరర: కకరస ర మగణలలరర

4881 NDX2835148
పపరర: వనసకటరరవప మగణలలరర

తసడడ:డ చనన శవయఖ మగణలలరర
ఇసటట ననస:18-12-885
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప మగణలలరర
ఇసటట ననస:18-12-885
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:18-12-886
వయససస:33
లస: ససస స
4888 AP151010192226
పపరర: సరలకన రరజ గగటటటపరటట

94-55/611

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:18-12-884
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప మగణలలరర
ఇసటట ననస:18-12-885
వయససస:19
లస: ససస స
4885 NDX0349746
పపరర: రరధ గగటటటపరటట

4880 JBV2748093
పపరర: పడసరద దదడనడ

4905 NDX0711275
పపరర: మరరయమక� నకరస�

94-54/398

భరస : జజరరర� నకరస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:51
లస: ససస స
94-54/400

4908 NDX0711283
పపరర: జజరరర� నకరస�

94-54/401

తసడడ:డ ససరర� నకరస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:56
లస: పప
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పపరర: వనసకటటసవరరర లస
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94-54/402

తసడడ:డ చనన లస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:77
లస: పప
4912 JBV3704327
పపరర: ఏససపరదస� ధనరర�

94-54/404

94-54/405

94-54/408

94-54/410

94-75/1239

94-54/415

4930 NDX3038106
పపరర: పరరబ శరరరధద ససడనబథసన

94-54/784

94-55/798

4922 NDX0407098
పపరర: ఆరరఫ� షపక�

4925 NDX0657783
పపరర: లకడక పప లశశటట �

4928 NDX0370023
పపరర: పరరబ సరరధద ససదదబతస న

4931 NDX2851590
పపరర: వనసకటటశవరరర కకపప పలల

94-54/411

భరస : ఆడస షపవక
ఇసటట ననస:18-12-900
వయససస:69
లస: ససస స

4934 JBV3704293
పపరర: అరరణ� యయమరరస�

94-54/413

4937 NDX0010942
పపరర: ననగకసదడ బభబణ పసలర�
తసడడ:డ ససబభబరరవప� పసలర
ఇసటట ననస:18-12-902
వయససస:31
లస: పప

94-54/407

4920 JBV3704533
పపరర: బభజ� షపక�

94-54/409

4923 JBV3704525
పపరర: ససనత� షపక�

94-54/412

4926 NDX0256818
పపరర: రరమ తషలసస ససదద నబతస న�

94-54/414

తసడడ:డ పరరబ సరరధద� ససదదబతన
ఇసటట ననస:18-12-899
వయససస:30
లస: ససస స
94-54/416

4929 NDX2766392
పపరర: రసగమక ససదద నబతష
స న

94-54/783

భరస : ససబబరరవప ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:18-12-899
వయససస:82
లస: ససస స
94-56/687

4932 NDX3148244
పపరర: పరరబ శరరరధద ససదదబతషన

94-79/622

తసడడ:డ ససబబరరవప ససదదబతషన
ఇసటట ననస:18-12-899
వయససస:59
లస: పప
94-54/418

భరస : రరజ� యయమరరస
ఇసటట ననస:18-12-901
వయససస:39
లస: ససస స
94-54/420

4917 NDX2011690
పపరర: హహసపసన షపక

తసడడ:డ ననగణల మరర�
ఇసటట ననస:18-12-897
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ కకపప పలల
ఇసటట ననస:18-12-899
వయససస:83
లస: పప
94-54/417

94-80/894

భరస : ఆరరఫ�
ఇసటట ననస:18-12-897
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప ససదదబతన
ఇసటట ననస:18-12-899
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ససడనబథసన
ఇసటట ననస:18-12-899
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకటయఖ తషమయక
ఇసటట ననస:18-12-902
వయససస:78
లస: ససస స

4919 NDX2840114
పపరర: కకటటశవరరకవప నసతలపరటట

4914 NDX2963551
పపరర: ససబబరరవప మసడనదద

తసడడ:డ ఆదనస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-12-893
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనస పప లశశటట పప లశశటట
ఇసటట ననస:18-12-898
వయససస:43
లస: ససస స

4927 NDX0230367
పపరర: వనసకట ససబభబయమక�
ససదబ నబతస న�
భరస : పరరబసరరధద� ససదదబతన
ఇసటట ననస:18-12-899
వయససస:39
లస: ససస స

4936 NDX1159854
పపరర: కకటమయక తషమయక

94-54/406

తసడడ:డ బణడచ�
ఇసటట ననస:18-12-897
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:18-12-897
వయససస:43
లస: పప

4933 NDX2207876
పపరర: బషపడ ఇన షపవక

4916 NDX0359661
పపరర: ఉదదసడడ� షపక�

94-54/403

తసడడ:డ అసకరలల మసడనదద
ఇసటట ననస:18-12-892
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:18-12-896
వయససస:18
లస: పప

భరస : భభష సయఖద � �
ఇసటట ననస:18-12-897
వయససస:37
లస: ససస స
4924 NDX3163003
పపరర: వనసకయఖ మణదడబబ యన

94-54/782

తలర : హహసపసన బ� షపవక
ఇసటట ననస:18-12-893
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మరర షపవక
ఇసటట ననస:18-12-896
వయససస:44
లస: పప
4921 JBV1352244
పపరర: గణలయరర సయఖద � �

4913 NDX3087541
పపరర: చదననమక దనర

4911 JBV3704335
పపరర: మమరర� ధనరర�

భరస : ఏససపరదస� దనరర
ఇసటట ననస:18-12-892
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస దనర
ఇసటట ననస:18-12-892
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఉదదసడడ షపవక
ఇసటట ననస:18-12-893
వయససస:32
లస: ససస స
4918 JBV3704764
పపరర: సపవదన షపక

94-54/781

భరస : వనసకటటశవరరలల లయస
ఇసటట ననస:18-12-891
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభణదనస� ధనరర
ఇసటట ననస:18-12-892
వయససస:46
లస: పప
4915 JBV3704319
పపరర: దసరరగబ షపక

4910 NDX2824696
పపరర: కకసలఖ లయస

4935 NDX0331058
పపరర: రరజ� యయమరరస�

94-54/419

తసడడ:డ కలమయర సరవమ� యయమరరస
ఇసటట ననస:18-12-901
వయససస:43
లస: పప
94-54/421

4938 JBV2739688
పపరర: ఆదస షఫస� షఫస

94-54/422

తసడడ:డ మణసస ఫర� షఫస
ఇసటట ననస:18-12-902
వయససస:63
లస: పప
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పపరర: బబర ససస బబనత ర మమలస
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94-8/1342

తసడడ:డ రవ కలమయర మమలస
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:18
లస: పప
4942 NDX2208239
పపరర: శరసత యదదనపపడడ

94-54/425

94-54/428

94-54/431

94-54/433

94-54/435

94-54/438

94-54/441

తసడడ:డ రమణ రరడడడ కలడనల
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:26
లస: పప

4952 NDX1004019
పపరర: రఫస షపక షపవక

4955 NDX0230383
పపరర: మధస కలమయరర� కకసడనబతస న�

4958 NDX2207678
పపరర: ససతతష కలమయర కకసడబభత

4961 NDX2643773
పపరర: కకసడబతన ససధఖ

94-54/443

4964 NDX2208270
పపరర: ననగ లకకక కకసడచడక

94-54/434

4967 NDX2207256
పపరర: అనసదదపపరరడక కకసడచడక
తసడడ:డ శకనవరస రరడక కకసడచడక
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:30
లస: పప

4947 NDX1004027
పపరర: కకరణ కలమయర యదదనపపడడ

94-54/430

4950 NDX2679090
పపరర: షపక రఫస

94-5/883

4953 NDX2255206
పపరర: షరఫస షపక

94-59/28

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:18-12-904
వయససస:26
లస: పప
94-54/436

4956 NDX0384776
పపరర: జజఖత కకసడనబతస న

94-54/437

భరస : మయలయఖదదడ కకసడనబతస న
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:46
లస: ససస స
94-54/439

4959 NDX0381004
పపరర: వజయ బభబణ బసడడ

94-54/440

తసడడ:డ జకమస బసడడ
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:33
లస: పప
94-54/689

4962 NDX0190850
పపరర: రమయదచవ� కలడనల�

94-54/442

భరస : శకనవరసరరవప� కలడనల
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:33
లస: ససస స
94-54/444

భరస : శకనవరస రరడక కకసడచడక
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:50
లస: ససస స
94-54/446

94-54/427

తసడడ:డ రశద
ఇసటట ననస:18-12-904
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మలయఖదదడ
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రమణన రరడడడ� సససకర
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:47
లస: ససస స
4966 NDX1325828
పపరర: వనసకట కకషర రరడడడ

94-54/432

తసడడ:డ మయలయఖదదడ కకసడబభత
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడనబతస న
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:55
లస: పప
4963 JBV3704616
పపరర: నరకల� సససకర�

4949 NDX0540757
పపరర: వజయ శశఖర మయగమరర�

4944 NDX0256776
పపరర: జజఖత రకయ మమళస�

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకసడయఖ� కసడబతస న
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ కకసడబతస న
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:62
లస: ససస స
4960 NDX0384800
పపరర: మయలయఖదదడ కకసడనబతస న

94-54/429

తసడడ:డ రషసద షపవక
ఇసటట ననస:18-12-904
వయససస:28
లస: పప

భరస : వజయ బభబణ� బసడడ
ఇసటట ననస:18-12-905
వయససస:30
లస: ససస స
4957 NDX2146745
పపరర: సససగమక కకసడబతస న

4946 NDX2207686
పపరర: మమరరస యస

94-54/424

భరస : రవకలమయర మమళస� మమలస
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� మయగణరర
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:48
లస: పప

భరస : రషసద షపవక
ఇసటట ననస:18-12-904
వయససస:45
లస: ససస స
4954 JBV3704657
పపరర: ఉషర రరణణ� బసడడ�

94-54/426

తసడడ:డ రవ యయసస
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస మమలస
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:38
లస: పప
4951 NDX1004282
పపరర: కరసససబ షపక

4943 NDX0334524
పపరర: ఆరగగఖస మమళస

4941 NDX2208247
పపరర: కళళఖణ మమళస

తసడడ:డ శవ మమళస
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ mellam
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ మమలస
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:41
లస: ససస స
4948 NDX0336834
పపరర: రవకలమయర మమలస

94-54/423

తసడడ:డ ననగరరజ మమలలర స
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమయర యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:18-12-903
వయససస:29
లస: ససస స
4945 AP151010189249
పపరర: రరజ మమలస

4940 NDX2207694
పపరర: యయసస మమరరస మమలరస

4965 JBV3704624
పపరర: అదద లకకమక� సససకర�

94-54/445

భరస : సరసబ రరడడడ� సససకర
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:76
లస: ససస స
94-54/447

4968 JBV3704608
పపరర: రమణన రరడడ సససకర

94-54/448

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:56
లస: పప
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94-54/449

తసడడ:డ వనసకట రరడక కకసడచడక
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:57
లస: పప
4972 JBV3704582
పపరర: శరసత� పరలలటట�

94-54/452

94-54/455

94-54/458

94-54/461

తసడడ:డ వనసకటవనససలల వనలలపరర
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:42
లస: పప
4984 NDX0530881
పపరర: నరసససహరరవప మణదడబబ యన

4976 NDX2011666
పపరర: హనసమసత రరవప కడవ

94-54/466
4986 NDX2403186
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడక మమమధదల నటట వ

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగ మలలర శవరరరవప నటట వ
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:22
లస: ససస స
94-54/469

4989 NDX1273929
పపరర: దసరరగమహలకకక గననవరపప

94-54/472

4992 JBV2741411
పపరర: పదనకవత గటటట

భరస : వనసకట శవ ననగ మలలర శవర రరవప నటట వ
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరయబభబభ గటటట
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:41
లస: ససస స

4994 NDX1360759
పపరర: మధసర ససజజత

4995 NDX2208049
పపరర: సరదన గటటట

4997 NDX1273895
పపరర: కకటమయక గటటట
భరస : హహసపసన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:87
లస: ససస స

94-54/470

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:31
లస: ససస స

94-54/475

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:47
లస: ససస స
94-54/477

94-54/460

94-54/465

4985 NDX2478402
పపరర: తచజకససవన తరరమల

4991 NDX1236868
పపరర: ససతన ససమతనడ నటట వ

భరస : పరప కలయ రరజ సరయకకసడన
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:30
లస: ససస స

94-54/463
4983 NDX0359687
పపరర: శవ ననగకశవర రరవప
మణదడబబ యన
తసడడ:డ హనసమసతరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:52
లస: పప

4990 JBV2741429
పపరర: భభరత� గటటట�

భరస : రరజజ రరవప వలర ప
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:43
లస: ససస స

94-54/457

94-54/462

భరస : శవ కలమయర గటటట
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:30
లస: ససస స

94-54/474

4977 NDX2207223
పపరర: వనసకట నరసమక తనడడశశటట

4982 NDX2208098
పపరర: ఆదదననరరయణ నసగలస

4988 NDX2208320
పపరర: నలమ గటటట

4996 NDX2135284
పపరర: పడమల సరరరకకసడన

94-54/456

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:55
లస: ససస స

94-54/467
4987 NDX2447894
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడక మమమఢడల
నటట వ
తసడడ:డ వ ససవర ననగ మలలర సవర రరవప నటట వ
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఉమయమహహశవరరరవప గటటట
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:37
లస: ససస స

94-54/454

భరస : శవ ననగకశవర రరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబణ తరరమల
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:20
లస: ససస స

94-54/471

4974 NDX0880278
పపరర: శరసత కలకసటర పలర
భరస : పడభణదనస కలకసటర పలర
ఇసటట ననస:18-12-907
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర నసగలస
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:42
లస: పప
94-54/464

94-54/451

94-54/459 4980 NDX0530949
4979 NDX0359679
పపరర: వనసకట నరసమక మణదడబబ యన
పపరర: మలలర శవరర మణదడబబ యన�

తసడడ:డ లకడకపత
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:60
లస: పప

4993 NDX1804724
పపరర: మమరర కలమయరర వలర ప

94-54/453

తసడడ:డ రరజజ రరవప కడవ
ఇసటట ననస:18-12-907
వయససస:49
లస: పప

భరస : పడసరద వనలలపరర
ఇసటట ననస:18-12-908
వయససస:36
లస: ససస స
4981 NDX2207710
పపరర: పడసరద వనలలపరర

4973 AP151010189229
పపరర: ససనత కలకసటర పలర �

4971 NDX2011682
పపరర: పసడయయసక కడవ

భరస : హనసమసత రరవప కరదవర
ఇసటట ననస:18-12-907
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడభణదనస� కలకసటర పలర
ఇసటట ననస:18-12-907
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప కడవ
ఇసటట ననస:18-12-907
వయససస:44
లస: ససస స
4978 NDX2207702
పపరర: పదక వనలలపరర

94-54/450

తసడడ:డ రమణన రరడడడ� సససకర
ఇసటట ననస:18-12-906
వయససస:65
లస: పప

భరస : శశఖర బభబణ� పరలలటట
ఇసటట ననస:18-12-907
వయససస:38
లస: ససస స
4975 NDX2011674
పపరర: ధనలకడక కడవ

4970 NDX0331025
పపరర: శవ కకటట రరడడ � సససకర�

94-54/473

94-54/476

భరస : వనసకట కకటయఖ గటటట
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:53
లస: ససస స
94-54/478

4998 NDX2207215
పపరర: హరర వరరరడన గటటట

94-54/479

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ గటటట
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:27
లస: పప
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4999 NDX1273903
పపరర: దసరగ పస
డ రద గననవరపప

94-54/480

5000 NDX1430305
పపరర: సప మమశవర రరవప అననస

తసడడ:డ దసరరగపడసరద
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఓబయఖ
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:39
లస: పప

94-54/483
5002 NDX1236876
పపరర: వనసకట శవ ననగ మలలర శవర రరవప
నటట వ
తసడడ:డ పరప రరవప నటట వ
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:44
లస: పప

5003 NDX1273911
పపరర: సరయ బభబణ గటటట
తలర : కకటమయక
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:47
లస: పప

5005 NDX2208056
పపరర: వనసకట కకటయఖ గటటట

5006 NDX2626299
పపరర: శక వనణణ అననస

94-54/486

తసడడ:డ హహసపసన రరవప గటటట
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:59
లస: పప
5008 NDX1858655
పపరర: నవన సప మరకతష

94-54/488

94-54/492

94-54/495

94-54/498

94-54/501

తసడడ:డ భభససరరరవప గణణకల
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:34
లస: పప

94-54/489

5018 NDX0363770
పపరర: ఉమయమహహశవర రరవప అపసపశశటట

5021 AP151010189186
పపరర: మసగమక సప డడశశటట

94-54/504

5024 AP151010189804
పపరర: సరమయమ జఖస సప డడశశటట

94-54/493

5027 NDX0256651
పపరర: రమమష గనకల
తసడడ:డ భభససరరరవప గణణకల
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:37
లస: పప

5007 NDX0256768
పపరర: వజయలకడక సప మరకతష

94-54/487

5010 NDX2207249
పపరర: వనసకట చదవతనఖ కకసరరజ

94-54/491

5013 NDX2207231
పపరర: కకటటశవరరవప ననరదనసస

94-54/494

తసడడ:డ శసకరరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:18-12-911
వయససస:31
లస: పప
94-54/496

5016 AP151010189253
పపరర: అసజమక అపసపశశటట �

94-54/497

భరస : సతఖననరయణ� అపసపశశటట
ఇసటట ననస:18-12-912
వయససస:47
లస: ససస స
94-54/499

5019 AP151010189063
పపరర: సతఖననరయణ అపసపశశటట �

94-54/500

తసడడ:డ రరమణలల� అపసపశశటట
ఇసటట ననస:18-12-912
వయససస:52
లస: పప
94-54/502

5022 AP151010189806
పపరర: అనససరఖ సప డడశశటట

94-54/503

భరస : శకనస సప డడశశటట
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:43
లస: ససస స
94-54/505

భరస : ననగకశవరరరవప సప డడశశటట
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:67
లస: ససస స
94-54/507

94-54/485

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:18-12-911
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప సప డడశశటట
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : భభససరరరవప గనకరల� గనకకల
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:57
లస: ససస స
5026 NDX0256677
పపరర: ససధఖ గనకల

5015 NDX2208122
పపరర: శసకరరరవప ననరదనసస

5004 NDX1879800
పపరర: శకనవరస రరవప మరరకపపడడ

భరస : పడసరద రరవప సప మరకతత
ఇసటట ననస:18-12-910
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:18-12-912
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప డడసపటట
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:25
లస: ససస స
5023 AP151010189733
పపరర: కరమమశవరమక గనకరల�

94-54/690

తసడడ:డ మసరసన రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:18-12-911
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:18-12-912
వయససస:27
లస: పప
5020 NDX1909748
పపరర: లకడక సప డడసపటట

5012 NDX2208114
పపరర: పదనకవత ననరదనసస

94-54/482

తసడడ:డ హనసమయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:50
లస: పప

భరస : శసకరరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:18-12-911
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర తనడడ
ఇసటట ననస:18-12-911
వయససస:51
లస: పప
5017 NDX2174829
పపరర: ఆసజననయణలల అపసపశశటట

94-54/484

తసడడ:డ శకహరర రరవప సప మరకతత
ఇసటట ననస:18-12-910
వయససస:59
లస: పప

భరస : సతష కలమయర తనడడ
ఇసటట ననస:18-12-911
వయససస:36
లస: ససస స
5014 NDX2208130
పపరర: వనసకట సతష కలమయర తనడడ

5009 NDX0256743
పపరర: పడసరద రరవప సప మరకతష

5001 AP151010189457
పపరర: ఉమయమహహశవరరరవప గటటట

తసడడ:డ కకటమక గటటట
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:42
లస: పప

భరస : సప మమశవర రరవప అననస
ఇసటట ననస:18-12-909
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప సప మరకతష
ఇసటట ననస:18-12-910
వయససస:24
లస: పప
5011 NDX2208106
పపరర: లకకక తనడడ

94-54/481

5025 NDX2207660
పపరర: వనసకట శవరజ సప డడశశటట

94-54/506

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సప డడశశటట
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:22
లస: పప
94-54/508

5028 AP151010189805
పపరర: శకనస సప డడశశటట

94-54/509

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప సప రరశశటట సప డడశశటట
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:47
లస: పప
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5029 AP151010189807
పపరర: కకసడలల సప డడశశటట �

94-54/510

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప� సప డడశశటట
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:49
లస: పప
5032 NDX0256602
పపరర: పదనకవత� గటటట�

94-54/785

భరస : వనసకటటశవరరర మసడర
ఇసటట ననస:18-12-913
వయససస:23
లస: ససస స
94-54/512

భరస : లకడకననరరయణ� గటటట
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:41
లస: ససస స
5035 NDX2187988
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ వననననకలల

5030 NDX3051596
పపరర: అపరర మసడర

5033 NDX2187962
పపరర: వనసకట వజయ చసతల

5036 NDX1360833
పపరర: శకకరసత గటటట

తసడడ:డ ససత రరస ఆసజననయణలల వననననకలల
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:26
లస: పప

5038 NDX0334391
పపరర: మలలర శవరర� గనకల�

5039 NDX2187954
పపరర: శకనవరస రరవప చసతల

94-54/518

తసడడ:డ భభససరరరవప� గణణకల
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:38
లస: పప

94-54/513

94-54/516

94-54/519

5044 NDX2832350
పపరర: తచజశక వననననకలలయ

94-54/521

భరస : అనసదదపపరరడక కకసడచడక
ఇసటట ననస:18-12-916
వయససస:25
లస: ససస స

5047 NDX2505709
పపరర: జజనకక పయయఖవపల

5048 AP151010189740
పపరర: అసజమక పపవఆవపల

94-54/523

తసడడ:డ రరమ ససబభబరరవప పయయఖవపల
ఇసటట ననస:18-12-916
వయససస:51
లస: ససస స
5050 JBV2740645
పపరర: రరజపపరర గసగదనసస
భరస : వనసకటటశవరరరడడడ గసగదనసస
ఇసటట ననస:18-12-917
వయససస:37
లస: ససస స
5053 NDX2207785
పపరర: వనసకటటశవరరడక గసగదనసస

94-54/528

భరస : దదననశ టభటభ
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:35
లస: ససస స

5054 NDX2207744
పపరర: రమమష కలమయర కలలరర

94-54/524

5057 NDX1719311
పపరర: కకరణ గగగర
తసడడ:డ ససతనరరమరరజ గగగర
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:27
లస: పప

94-54/520

5043 NDX2824571
పపరర: జయలకడక వననననకలలయ

94-54/787

5046 NDX1110782
పపరర: జజనకక సప మల

94-54/522

5049 NDX3085768
పపరర: అసజమక పయయఖవపల

94-54/789

భరస : రరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:18-12-916
వయససస:68
లస: ససస స
94-54/526

5052 JBV2741189
పపరర: చన కరశరరడడడ� ననరర�

94-54/527

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:18-12-917
వయససస:39
లస: పప
94-54/529

తసడడ:డ శశషయఖ కలలరర
ఇసటట ననస:18-12-917
వయససస:50
లస: పప
94-54/531

5040 NDX0256586
పపరర: లకడకననరరయణ గటటట

భరస : ఆసజననయ కలమయర పపవఆవపల
ఇసటట ననస:18-12-916
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:18-12-917
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరరరరడక గసగదనసస
ఇసటట ననస:18-12-917
వయససస:44
లస: పప
5056 NDX1537580
పపరర: శరరష తనత

5051 NDX2207777
పపరర: వజయ లకకక majeti

94-54/517

భరస : వ ఎస ఆర ఆసజననయణలల వననననకలలయ
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పపవఆవపల పపవఆవపల
ఇసటట ననస:18-12-916
వయససస:62
లస: ససస స
94-54/525

5037 NDX0542415
పపరర: హహసపసన కలమయర గటటట

తసడడ:డ హహసపసననడవప గటటట
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:50
లస: పప
94-54/786

తసడడ:డ వ ఎస ఆర ఆసజననయణలల వననననకలలయ
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:25
లస: ససస స

94-54/514

తసడడ:డ లకకకననరరయణ గటటట
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:29
లస: పప

94-54/691 5042 NDX2824647
5041 NDX2684173
పపరర: వననననకలలయ వనసకట సరయ కకరణ
పపరర: శత రరమయసజననయణలల
వననననకలలయ
తసడడ:డ ససతన రరమసజననయణలల
తసడడ:డ వనసకయఖ వననననకలలయ
ఇసటట ననస:18-12-914
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:21
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

5045 NDX2208254
పపరర: ససజజత కకసడచడక

5034 NDX0226647
పపరర: ససశలమక గలయర
భరస : అమరయఖ గలయర
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప చసతల
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:49
లస: పప

94-54/788

94-54/511

భరస : హహసపన కలమయర గటటట
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:18-12-914
వయససస:43
లస: ససస స
94-54/515

5031 NDX2447951
పపరర: బసదస శక గటటట

5055 NDX2207728
పపరర: పడకరశరరవప మయజకటట

94-54/530

తసడడ:డ కకషరననథరరవప మయజకటట
ఇసటట ననస:18-12-917
వయససస:73
లస: పప
94-54/532

5058 NDX1719329
పపరర: ససతనరరమ రరజ గగగర

94-54/533

తసడడ:డ ననరరయణ గగగర
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:57
లస: పప
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94-56/388

తసడడ:డ ససత రరమరరజ గగగర
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:34
లస: ససస స
5062 JBV2748820
పపరర: వజయపడకరష రరడడడ� బభసరన�

94-56/391

94-53/479

94-53/482

94-56/393

94-53/487

94-53/490

94-53/492

భరస : మలర కరరరరన రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:46
లస: ససస స

5072 NDX1718941
పపరర: తదజకసవరర సరయ అనసమలల

5075 NDX1475970
పపరర: శశదచవ అనసమలల

5078 NDX1110931
పపరర: మలయరరరడడడ రగళళ

5081 AP151010189275
పపరర: రమణ రగళళ

94-56/395

5084 NDX2415628
పపరర: లఖత రకయ కకడనల

94-53/485

5087 NDX1314780
పపరర: మలలశవరర బబ సడనలపరటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:50
లస: ససస స

5067 NDX0075895
పపరర: నరకసదడ ననథ చచదరర వనసపపడడ

94-53/481

5070 NDX0253716
పపరర: వనసకటటశవర రరడడడ ఢనకర

94-53/484

5073 NDX2207025
పపరర: మసజరర రగలయర

94-53/486

భరస : రఘణననథ రరడడ రగలయర
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:32
లస: ససస స
94-53/488

5076 NDX0112235
పపరర: హరరననథదడ
డ డడ రగళళ

94-53/489

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ రగలయర
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:34
లస: పప
94-53/491

5079 NDX1856261
పపరర: శకధర పపరర

94-56/394

తసడడ:డ లకడక కకటటశవర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:41
లస: పప
94-53/493

5082 AP151010189667
పపరర: వనసకటరరడడడ రగళళళ

94-53/494

తసడడ:డ యయమయరరడడడ
ఇసటట ననస:18-15
వయససస:52
లస: పప
94-75/945

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:18-15
వయససస:21
లస: ససస స
94-53/496

94-53/478

తసడడ:డ అసకకరరడడడ ఢనకర
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-15
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ తషమటట
ఇసటట ననస:18-15
వయససస:34
లస: పప
5086 NDX1507492
పపరర: ధన లకడక బబ సదలపరటట

94-53/483

తసడడ:డ వనమయరరడడడ
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:58
లస: పప

భరస : వసశమహన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-15
వయససస:32
లస: ససస స
5083 NDX2073245
పపరర: చన పపరయఖ తషమటట

5069 NDX0687699
పపరర: దశరథ రరమరరడడడ ఢనకర

5064 NDX0253674
పపరర: పదకజ ఢనకర

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:34
లస: పప
5080 NDX0112250
పపరర: అవసత రగళళ

94-53/480

తసడడ:డ ససబభబరరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-14
వయససస:47
లస: ససస స
5077 NDX0230185
పపరర: రఘణననధ రరడడడ రగళళ

5066 NDX0253633
పపరర: తషలశమక ఢనకర

94-56/390

భరస : ససబభబరరడడడ ఢనకర
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వననకటటశవర రరడడడ ఢనకర
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరకసదడ తతట
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:24
లస: పప
5074 NDX1476051
పపరర: భమ లకడక తమక

94-56/392

భరస : అసకకరరడడడ ఢనకర
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ ఢనకర
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:40
లస: పప
5071 NDX2357788
పపరర: వజయ తతట

5063 JBV2748291
పపరర: ఇనననరరడడడ బభసరన

5061 JBV2748846
పపరర: ఇననమక� బభసరన�

భరస : ఇనననరరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మయరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ ఢనకర
ఇసటట ననస:18-13
వయససస:66
లస: ససస స
5068 NDX0253658
పపరర: ససబభబరరడడడ ఢనకర

94-56/389

భరస : ససత రరమరరజ గగగర
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇనననరరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-12-918
వయససస:37
లస: పప
5065 NDX0253690
పపరర: హనసమయయమక ఢనకర

5060 NDX1857053
పపరర: పదనకవత గగగర

5085 NDX1507450
పపరర: లకడక బబ సదలపరటట

94-53/495

భరస : గగవసదస రరజలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:44
లస: ససస స
94-53/497

5088 JBV2739563
పపరర: మహలకకరక నమకల

94-53/498

భరస : పపనననరరవప నమకల
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:50
లస: ససస స
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5089 NDX0253963
పపరర: సతఖవత బసడర మమడడ
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94-53/499

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:62
లస: ససస స
5092 NDX0407064
పపరర: మహహష బసదమమడడ

94-53/502

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:31
లస: పప

5090 NDX1314798
పపరర: అససవన కలమయర బబ సదలపరటట
బబ సడనలపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:26
లస: పప

94-53/500

5093 JBV2739407
పపరర: శవరరమకకకషర నమకల

94-53/503

తసడడ:డ వనసకయఖ లలట బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:50
లస: పప
5098 NDX1732883
పపరర: ససజజత అటభర
భరస : పపనన రరవప అటభర
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:38
లస: ససస స
5101 NDX1003649
పపరర: ససబబయఖ యచవరపప

94-53/509

94-53/512

94-53/515

94-53/518

తసడడ:డ మణణ కలమయర కకమకతతటట
ఇసటట ననస:18-17-4/A
వయససస:21
లస: పప

94-53/510

5108 NDX0771634
పపరర: షపక ననగమర బ యస కర

5111 NDX0771626
పపరర: ఖయజజ వల షపక

94-53/521

5114 NDX0228197
పపరర: వల షపక

94-53/513

5117 NDX2519874
పపరర: వనసకటటష చచరరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచరరడడ
ఇసటట ననస:18-17-356
వయససస:20
లస: పప

5100 NDX1003623
పపరర: కకసడమక యచవరపప

94-53/508

5103 JBV2739530
పపరర: హససనన షపక

94-53/511

5106 AP151010189332
పపరర: తరరమలయబ షపక

94-53/514

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:43
లస: ససస స
94-53/516

5109 NDX0687780
పపరర: పపదద మసరసన షపక

94-53/517

తసడడ:డ సరహహబ జజన యస కర
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:63
లస: ససస స
94-53/519

5112 AP151010189778
పపరర: ఇమయససరహహబ షపక

94-53/520

తసడడ:డ రహహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:44
లస: పప
94-53/522

తసడడ:డ రహమతషలయర యస కర
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:51
లస: పప
94-79/444

94-53/507

భరస : ఖయజజవల షపక
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:45
లస: పప
5116 NDX2531895
పపరర: రవ తచజ కకమకతతటట

5105 AP151010189328
పపరర: మసరసన భ షపక

5097 JBV2739399
పపరర: పపనననరరవప నమకల

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-16-119
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల యస కర
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:38
లస: పప
5113 NDX0771543
పపరర: షపక సపవదసబభబణ

94-57/810

భరస : ఇమయససరహహబ
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:54
లస: ససస స
5110 NDX0771592
పపరర: షపక హహసపసన

5102 NDX0771600
పపరర: షపక మహబ

94-53/504

తసడడ:డ ససబభబరరవప నమకల
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:55
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షపక సపవదసబభబణ
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:40
లస: ససస స
5107 AP151010189327
పపరర: ననగణరరబ షపక

94-53/506

తసడడ:డ భదడయఖ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-16-119
వయససస:42
లస: పప
5104 NDX0771550
పపరర: నసరర హ షపక

5099 NDX2978252
పపరర: రసబభబణ దచవరకకసడ

5094 NDX1507427
పపరర: బబ సదలపరటట గగవసదస రరజలల
తసడడ:డ వనసకయఖ లలట బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ సడనలపరటట
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:55
లస: పప
94-56/396

94-53/501

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరవప నమకల
ఇసటట ననస:18-16
వయససస:34
లస: పప

94-53/505 5096 NDX1314772
5095 NDX1507476
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బబ సదలపరటట
పపరర: శకనవరస రరవప బబ సడనలపరటట

5091 NDX1314806
పపరర: శకకరసత బబ సదలపరటట

5115 NDX2643823
పపరర: ససజనఖ బబ గరరరడడడ

94-53/606

భరస : రరజశశఖర రరడడడ బబ గరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-17
వయససస:43
లస: ససస స
94-79/445

5118 NDX2196831
పపరర: లకడక చచరరడడడ

94-79/446

భరస : శకనవరస రరవప చచరరడడ
ఇసటట ననస:18-17-356
వయససస:41
లస: ససస స
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పపరర: యయనగకకస� పపరరకల�
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94-55/625

భరస : అశశక�
ఇసటట ననస:18-17-705
వయససస:31
లస: ససస స
5122 NDX1360650
పపరర: ససగణణ బబగస పరరరమసచనల

94-53/523

94-53/525

94-53/524

5126 AP151010189277
పపరర: హహసపసన భ షపక షపక

94-53/528

5129 AP151010189073
పపరర: మసరసన వల షపక షపక

94-53/526

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:46
లస: పప

5132 NDX0226969
పపరర: కబర షపక

94-53/529

94-53/532

94-53/733

5137 NDX0254425
పపరర: వఘఘనశవర రరడడడ ఒసటటదస

94-53/535

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-21
వయససస:34
లస: పప
5140 NDX2757193
పపరర: మణణ చసదన ఒసటటదద స
భరస : వఘఘనశవర రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-21
వయససస:24
లస: ససస స
5143 NDX0540450
పపరర: పదనకవత ఉపపపటటరర

94-53/537

భరస : రరమరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:57
లస: ససస స

5144 NDX1110881
పపరర: శరకవణణ రరడడడ కతస

94-53/607

5147 NDX0254573
పపరర: ససశల దనక
భరస : వనసకటటశవర
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:61
లస: ససస స

94-53/530

5133 NDX2646107
పపరర: రకకయ రఫత మ

94-78/812

5136 AP151010189082
పపరర: మయణణకఖమక ఒసటటదస

94-53/533

5139 AP151010189549
పపరర: రరమకకషరరరరడడడ ఒసటటదద స

94-53/536

5142 NDX2952570
పపరర: రమణలల కకలర మరర

94-53/736

తసడడ:డ అమయయ కకలర మరర
ఇసటట ననస:18-22-31
వయససస:60
లస: పప
94-53/538

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:27
లస: ససస స
94-53/540

5130 AP151010189072
పపరర: మయబణససభభన షపక షపక

తసడడ:డ లలదస
ఇసటట ననస:18-21
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సరగర చకరకవనన దదరడర
ఇసటట ననస:18-21-589
వయససస:19
లస: పప

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-23
వయససస:62
లస: ససస స
5146 AP151010189076
పపరర: మయణణకఖమక కతస

5141 NDX2664514
పపరర: వనసకట దసరగ పడసరద దదరడర

94-53/527

భరస : రరమకకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-21
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-21
వయససస:36
లస: పప
94-53/735

5127 NDX0003939
పపరర: మసరసనబ షపక

తసడడ:డ రరఫతషలయర ఖయన
ఇసటట ననస:18-19-63
వయససస:20
లస: ససస స

94-53/732 5135 NDX2881464
5134 NDX2881480
పపరర: శశషగరరరరరవప రరజమహహసదడవరపప
పపరర: వనసకట ననగ అరరణ కలమయర
కకసడచటట
తసడడ:డ ననగకశవర రరవప రరజమహహసదడవరపప
తసడడ:డ శకనవరసరరవ కకసడచటట
ఇసటట ననస:18-20-1
ఇసటట ననస:18-20-1A
వయససస:30
లస: పప
వయససస:19
లస: పప

5138 NDX0349134
పపరర: శవ భభససర పపలయరరరడడడ ఓసటటదద స

94-56/397

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:77
లస: పప

94-53/534

5124 NDX1856337
పపరర: హహహమయవత ఒసటటదస

భరస : మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన యస కర
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:40
లస: పప
94-53/531

94-55/799

భరస : శవ భభససర పపలర రరడడడ ఒసటటదస
ఇసటట ననస:18-18
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:62
లస: ససస స
5131 AP151010189218
పపరర: మరరవల షపక

5123 NDX2390789
పపరర: పదక పరలడడగణ

5121 NDX2838811
పపరర: మలర శవరర తదడర

భరస : రరమ చసదడ రరవప తదడర
ఇసటట ననస:18-17-1562
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకహరర పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-18
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:18-19
వయససస:38
లస: ససస స
5128 AP151010189242
పపరర: జరవననబ షపక షపక

94-55/626

తసడడ:డ కలటటసబరరవప� �
ఇసటట ననస:18-17-705
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమలయనన షరరఫ
ఇసటట ననస:18-18
వయససస:32
లస: ససస స
5125 NDX0003921
పపరర: మణసతనజ బబగస షపక

5120 JBV2754729
పపరర: అశశకలసమయర� పపరరకల�

5145 NDX0457713
పపరర: తచజశవన డనకర

94-53/539

తసడడ:డ శవర రరడడ
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:30
లస: ససస స
94-53/541

5148 NDX0254508
పపరర: వనసకట లకడక డనకర

94-53/542

భరస : వనసకటటశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:64
లస: ససస స
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5149 AP151010189233
పపరర: సవరరజఖమణ కతస

94-53/543

భరస : చనవనసకటభరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:82
లస: ససస స
5152 AP151010189355
పపరర: శకదచవ కతస

94-53/546

94-53/548

94-53/551

5156 NDX0687756
పపరర: వనసకట నరసససహ రరడడడ వలర సరరడడడ

5159 NDX2516631
పపరర: ససనత మలలర ల

94-3/1288

5162 NDX0231613
పపరర: లకడక సరగజ మయనకబబ యన

5165 NDX0229617
పపరర: సరసబశవరరవప మయకనబబ యన

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మయకకనబబ యన
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏలలకనలమక
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:54
లస: పప

5167 NDX2861151
పపరర: ననగణలమరర వల షపక

5168 NDX2861193
పపరర: అనవరర బభష షపక

94-53/749

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:38
లస: పప
5170 NDX1236165
పపరర: తరరమల దచవ పప దపరల

94-53/558

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-32
వయససస:24
లస: పప

94-53/552

94-53/618

5174 NDX3050911
పపరర: గకతస పరల

94-53/553

5177 NDX2882181
పపరర: రరమ దచవ కతస
భరస : శవకకటట
ఇసటట ననస:18-32
వయససస:26
లస: ససస స

5157 JBV2740504
పపరర: పడసరద రరడడడ వననన

94-53/550

5160 NDX2769180
పపరర: ససనత మలలర ల

94-53/747

5163 NDX0918193
పపరర: సరసబభడజఖస మయనకబబ యన

94-53/554

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:74
లస: ససస స
94-53/556

5166 NDX2861177
పపరర: గరలబ బఇవనవ షపక

94-53/748

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:60
లస: ససస స
94-53/750

5169 NDX2011401
పపరర: ససజజత అతతట

94-53/557

భరస : పపనననరరవప అతతట
ఇసటట ననస:18-29
వయససస:35
లస: ససస స
94-53/559

5172 NDX0254268
పపరర: అసజరరడడడ పప దపరల

94-53/560

తసడడ:డ భదడరరడడడ
ఇసటట ననస:18-29
వయససస:48
లస: పప
94-54/790

తసడడ:డ ననరరయణ పరల
ఇసటట ననస:18-29
వయససస:34
లస: పప
94-56/399

94-56/398

భరస : కకరణ మలలర ల
ఇసటట ననస:18-26-45
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లవవకలచచలయఖ అతతట
ఇసటట ననస:18-29
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అడపరల హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:18-29
వయససస:38
లస: పప
5176 NDX1732891
పపరర: శశకరసత పరలడడగణ

5171 NDX2011393
పపరర: పపనననరరవప అతతట

5154 NDX2011955
పపరర: కకశరర పరషర అబణదల

తసడడ:డ పసచచరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:18-26
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కరరమణలర షపక
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-29
వయససస:41
లస: ససస స
5173 NDX2657971
పపరర: అడపరల శకనవరస రరవప

94-53/549

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-27
వయససస:47
లస: ససస స
94-53/555

94-53/545

తసడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకరణ మలలర ల
ఇసటట ననస:18-26-45
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నసర బభష సయఖద
ఇసటట ననస:18-26-70/11
వయససస:26
లస: ససస స
5164 NDX1720953
పపరర: పడణయ తచజ మయకకనబబ యన

94-53/547

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-26
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:18-26
వయససస:71
లస: పప
5161 NDX2708154
పపరర: శలక సయఖద

5153 AP151010189691
పపరర: సరసబరరడడడ కతస కతస

5151 NDX0440628
పపరర: శకధర రరడడడ డనకర

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకటభరరడడడ
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-26
వయససస:39
లస: ససస స
5158 NDX2207033
పపరర: కకటటశవరరరవప వనమమరర

94-53/544

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-24
వయససస:45
లస: పప
5155 NDX0363820
పపరర: ఝయనస లకడక వలర సరరడడడ

5150 NDX2207041
పపరర: అఖలలష రరడడడ కతస

5175 NDX3046133
పపరర: జమ పరల

94-54/791

భరస : గకతస
ఇసటట ననస:18-29
వయససస:33
లస: ససస స
94-56/694

5178 NDX3231800
పపరర: వనసకట రరవప వరనఅలయ

94-199/1482

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర వరనఅలయ
ఇసటట ననస:18-32
వయససస:46
లస: పప
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94-1/1214

భరస : కకషర కకశశర ఆళళ
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:30
లస: ససస స
5182 NDX2390888
పపరర: వనసకరయమక మలలర స

94-54/536

94-54/539

94-54/653

94-54/656

94-54/792

94-54/541

94-54/544

భరస : వనసకటటసరరరవప చటటకల
ఇసటట ననస:18-35-4
వయససస:48
లస: ససస స

5192 NDX2541779
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ఆళళ

5195 NDX2389856
పపరర: కకషర కకశశర ఆళళ

5198 NDX0354837
పపరర: రమయదచవ నసదదపరటట

5201 NDX2414605
పపరర: ఝయనస రరణణ అననస

94-54/547

5204 NDX0011742
పపరర: ననగరరరడడడ నసదదపరటట

94-54/693

5207 NDX2207512
పపరర: మమడసరన సవరరపరరణణ
తసడడ:డ చదనన కకశవపలల మమడసరన
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:32
లస: ససస స

5187 JBV2740314
పపరర: సతఖవత నసదదపరటట

94-54/652

5190 JBV2740264
పపరర: శవశశఖరరరడడడ నసదదపరటట

94-54/655

5193 NDX2541811
పపరర: రజన ఆళళ

94-54/694

భరస : వనసకటటశవర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:53
లస: ససస స
94-56/400

5196 NDX3013059
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ నసదదపరటట

94-61/1030

తసడడ:డ శవ శశఖర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:23
లస: పప
94-54/542

5199 NDX0011759
పపరర: రరజఖలకడక నసదదపరటట

94-54/543

భరస : ననగరరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:34
లస: ససస స
94-54/545

5202 AP151010189725
పపరర: రరమతషలసస నసదదపరటట

94-54/546

భరస : రరమలసగకశవరరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:52
లస: ససస స
94-54/548

తసడడ:డ రరమలసగకశవర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:39
లస: పప
94-2/1066

94-54/538

తసడడ:డ శవరరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18.33
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ రరఘవయఖ అననస
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగకశవర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:36
లస: పప
5206 NDX2662898
పపరర: వజయలకకమ చటటకల

94-54/654

భరస : రవశసకర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలలర శవర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:38
లస: ససస స
5203 NDX0354803
పపరర: మలలర శవర రరడడడ నసదదపరటట

5189 NDX2207496
పపరర: వనసకట ససబబరరవప mallem

5184 NDX2390854
పపరర: వనసకటససబభబరరవప మలలర స

భరస : శవరరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18.33
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:32
లస: పప

భరస : అనల కలమయర తతట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:30
లస: ససస స
5200 NDX0354860
పపరర: లకడక నసదదపరటట

94-54/651

తసడడ:డ వరయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఆళర
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:57
లస: పప
5197 NDX2208072
పపరర: రసగమక తతట

5186 JBV2740272
పపరర: లలయవత నసదదపరటట

94-54/535

తసడడ:డ లకడక కకటయఖ మలలర స
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకకక కకటయఖ మలలర స
ఇసటట ననస:18.33
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: వరయఖ మలలర స
ఇసటట ననస:18.33
వయససస:70
లస: పప
5194 NDX2848448
పపరర: వనసకటటశవరరవప ఆళర

94-54/537

భరస : శవశశఖరరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18.33
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: లకకక కకటయఖ మలలర స
ఇసటట ననస:18.33
వయససస:65
లస: ససస స
5191 NDX2207306
పపరర: లకకక కకటయఖ మలలర స

5183 NDX2207322
పపరర: బడమసవరరవప కరకక

5181 NDX2207397
పపరర: వనసకట లకకక మలలర స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప మలలర స
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరకక
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరవప కరకక
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:63
లస: పప
5188 NDX2207280
పపరర: వనకరయస మలలర స

94-54/534

భరస : బడమసవరరవప కరకక
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకడక కకటయఖ మలలర స
ఇసటట ననస:18-33
వయససస:65
లస: ససస స
5185 NDX2207504
పపరర: కరకక శకనవరసరరవప

5180 NDX2207298
పపరర: మలలర శవరర కరకక

5205 NDX0355297
పపరర: రవశసకరరరడడడ నసదదపరటట

94-54/549

తసడడ:డ రరమలసగకశవరరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:18-34
వయససస:41
లస: పప
94-54/550

5208 NDX1159789
పపరర: శరఖమల పడశరసత

94-54/551

తసడడ:డ శరఖమల శవననరరయణ రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:37
లస: ససస స
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5209 NDX1159763
పపరర: శరఖమల జజఖత
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94-54/552

5210 NDX0908152
పపరర: అసజమక పప టర పలర

తసడడ:డ శరఖమల శవననరరయణ రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచరరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:40
లస: ససస స

5212 NDX1236801
పపరర: మయరరత యయకసలలరర

5213 NDX1804625
పపరర: వజయ భభరత మణననసగర

94-54/555

భరస : కకటట లసగర రరడడడ యయకసలలరర
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:43
లస: ససస స
5215 NDX2207546
పపరర: మమడసరన లకకక

94-54/558

5216 NDX2207314
పపరర: లకకక మమడసరన

5219 NDX1149707
పపరర: రమయకరసత బననత

భరస : శరఖమల శవననరరయన రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బభకకష
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:27
లస: పప

5221 NDX1236793
పపరర: కకటట లసగర రరడడడ యయకసలలరర

5222 NDX0908160
పపరర: శవ పడసరద బసడర మమడడ

94-54/564

తసడడ:డ శకమనననరరయన యయకసలలరర
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:44
లస: పప
5224 NDX1159755
పపరర: శవనరరయణ రరడకడ

94-54/568

94-54/659

94-60/94

94-54/569

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-37
వయససస:24
లస: ససస స
5236 NDX2011443
పపరర: పడతతఖష యకసలలరర
భరస : కకషరర రరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18.37
వయససస:26
లస: ససస స

5228 NDX2623676
పపరర: ససశల బబ లర

94-54/562

94-54/557

5217 NDX1236819
పపరర: వనవధచహహ యయకసలలరర

94-54/560

5220 NDX2207330
పపరర: కకరణ కలమయర మమడసరన

94-54/563

తసడడ:డ చచనకకవససలల మమడసరన
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:30
లస: పప
94-54/565

5223 NDX0908186
పపరర: అచచరరడడడ పప టర పలర

94-54/566

తసడడ:డ అమయక రరడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:50
లస: పప
94-54/657

5226 NDX1804674
పపరర: పడతభ మణననసగర

94-54/658

తసడడ:డ శవర రరడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18.36
వయససస:23
లస: ససస స
94-54/695

5229 NDX2595999
పపరర: బ ఏస వ సస మణణకరసత రరడడ
బబ లర
తసడడ:డ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:25
లస: పప

94-54/696

5231 SQX2321644
పపరర: కలమయర మణరళమహన రరడడ
తషమక
తసడడ:డ శకనసవరస రరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:23
లస: పప

95-81/716

5232 NDX2271708
పపరర: ననగరరరరన బసడనరర

94-54/646

5234 NDX0255489
పపరర: పదక యకసలలరర

94-54/570

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:18-36, OBULAMMA COMPLEX
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకకషర రరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-37
వయససస:41
లస: ససస స
94-54/660

5214 NDX1110758
పపరర: లకడక

భరస : శకమనననరరయన యయకసలలరర
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:54
లస: పప
5233 NDX2011435
పపరర: లయవణఖ యకసలలరర

94-54/559

భసధసవప: రరజ రరచ కకసడ
ఇసటట ననస:18.36
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప రచకకసడడ
ఇసటట ననస:18.36
వయససస:47
లస: పప
5230 NDX1928946
పపరర: పతస యఖ మరరయయల

5225 NDX2207272
పపరర: కకటటసవరర రరచ కకససడ

94-54/554

భరస : శవరరమయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పడసరద పప టర పలర
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమల అమక రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:67
లస: పప
5227 NDX1282979
పపరర: రరజ రరచకకసడ

94-54/556

భరస : చచననకకససలల మమడసరన
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:52
లస: ససస స
94-54/561

5211 NDX1282961
పపరర: కరసతమక రరచకకసడ

భరస : రరజ రచకకసడడ
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవర రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చదననకకశవపలల మమడసరన
ఇసటట ననస:18-36
వయససస:52
లస: ససస స
5218 NDX1159771
పపరర: శరఖమల అసజనన

94-54/553

5237 NDX2663102
పపరర: శరసబయఖ కలసచల
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-38
వయససస:67
లస: పప

5235 NDX0255471
పపరర: కకషరరరరడడడ యకసలలరర

94-54/571

తసడడ:డ చనరరఘవరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-37
వయససస:50
లస: పప
94-58/607

5238 NDX2712362
పపరర: రససల షపక

94-59/776

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:18-38-8
వయససస:20
లస: పప
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94-56/401

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ కదసలర
ఇసటట ననస:18-39
వయససస:50
లస: ససస స
5242 NDX1732917
పపరర: అనససరయమక గగరర

94-56/403

5243 NDX2208171
పపరర: పరలపరరస వనసకరయమక

94-54/575

5246 NDX0256354
పపరర: వరమక యకరసలలరర�

94-54/573

భరస : ససబభబరరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:58
లస: ససస స

5249 NDX0905976
పపరర: ససబబమక ఇమకడడశశటట �

94-178/810

5244 NDX2208189
పపరర: పరలపరరస ననగరరజ

94-54/574

తసడడ:డ రరమణలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:18-43
వయససస:39
లస: పప
94-54/576

భరస : పపలయరరరడ�డడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-43/1
వయససస:75
లస: ససస స
94-54/578

5241 NDX3038684
పపరర: వనసకట లకడక నలర పరటట

తసడడ:డ శకనస నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-40
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమణలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:18-43
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:18-43
వయససస:63
లస: పప
5248 AP151010189798
పపరర: వరలకడక ఇమకడడశశటట �

94-56/402

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కదసలర
ఇసటట ననస:18-39
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:18-41
వయససస:57
లస: ససస స
5245 NDX2208163
పపరర: పరలపరరస రరమణలల

5240 NDX2011971
పపరర: వనసకటటశవర రరడడడ కదసలర

5247 AP151010189790
పపరర: రరదదకరదచవ ఇమకడడశశటట �

94-54/577

భరస : వనసకటననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:42
లస: ససస స
94-54/579

భరస : గణరవయఖ� ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:82
లస: ససస స

5250 AP151010189791
పపరర: వనసకటననరరయణ ఇమకడడశశటట

94-54/580

తసడడ:డ గణరరవయఖ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:48
లస: పప

5251 NDX2736908
పపరర: వర వనసకట తడలలక కలమయర
ఇమకడడశశటట
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:23
లస: పప

94-54/831

5252 NDX2831923
పపరర: లకడక మధస యయమన
ఇమకడడశశటట
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:20
లస: ససస స

94-54/832

5253 NDX2617926
పపరర: లకడక మధస యయమన
ఏమయకడడసపత
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:20
లస: ససస స

94-57/672

5254 NDX1772418
పపరర: సతఖవరణణ వనమ

94-75/946

5255 NDX1846957
పపరర: రరమయ దచవ కకసడన

94-75/947

5256 NDX1846833
పపరర: వనసకట ససబబమక కకసడన

94-75/948

భరస : ఎల సతఖననరరయణ వనమ
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:40
లస: ససస స
5257 NDX1847096
పపరర: ససధనకర రరడడడ బబ మయకరరడడ

భరస : ససధనకర రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:55
లస: ససస స
94-75/949

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ మయకరరడడ
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:62
లస: పప
5260 NDX0256420
పపరర: హరరణణ చనగస రరడడడ

94-54/583

భరస : మహబమబ ససభభన పడతసపరటట
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:70
లస: ససస స

5261 JBV3704236
పపరర: పడవణ ధసళపరళళ

94-54/586

5264 JBV2739605
పపరర: లకకరక రరచమలర

94-54/584

5267 NDX1003920
పపరర: పరవన రరచమళళ
తసడడ:డ ససజవరరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:30
లస: పప

94-54/582

5262 JBV3704269
పపరర: ఆశ షపక

94-54/585

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపవక
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:35
లస: ససస స
94-54/587

భరస : ససజవరరడడడ రరచమలర రరచమలర
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:54
లస: ససస స
94-54/589

5259 NDX2208304
పపరర: లయవణఖ తనడడశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశవరరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బభపపజ ధసళపరళర
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకసడనరరడడడ చనగస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:50
లస: ససస స
5266 JBV3704244
పపరర: వజయ కలమయరర పడతసపరటట

94-54/581

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ చనగస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:31
లస: ససస స
5263 NDX0256438
పపరర: భమదచవ చనగస రరడడడ

5258 NDX2508596
పపరర: సరరతన మణదడబబ యన

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:18-44
వయససస:80
లస: ససస స

5265 NDX0330852
పపరర: ఆశర ధసళపరళళ

94-54/588

భరస : బభపపజ ధసళపరళర
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:57
లస: ససస స
94-54/590

5268 NDX0256479
పపరర: ససమసత రరడడడ చనగసరరడడడ

94-54/591

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ చనగస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:30
లస: పప
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94-54/592 5270 JBV3704251
5269 JBV3704228
పపరర: వనసకట సరయ చసదస ధసళపరళళ
పపరర: ఫసరగజ షపక

తసడడ:డ బభపపజ� ధసళపరళర
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:31
లస: పప
5272 NDX0716936
పపరర: కకసడనరరడడడ చనగస రరడడడ

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపవక
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:37
లస: పప
94-54/595

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ చనగస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:56
లస: పప
5275 NDX1732933
పపరర: నననపననన హహమసత

94-56/405

5276 NDX1004183
పపరర: వణన సరయపసడయయ వజజడల

94-54/600

5279 NDX2240091
పపరర: శమక ఖయన మహమకద

94-54/603

5282 JBV2741346
పపరర: శవకలమయరర దససడడ
భరస : కకటటరరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:54
లస: ససస స

5284 NDX0011817
పపరర: జజససఫన కరసస

5285 NDX1190347
పపరర: పదనకవత మరరకడడ

94-54/606

భరస : జరవపరల రరడడడ� కరసస
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:65
లస: ససస స

5288 NDX1441716
పపరర: జజవనద ఖయన మహమకద

తసడడ:డ వనసకట శవ రరఘవ రరడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బభబణ ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:25
లస: పప

5290 NDX0551515
పపరర: బభలయ ససధదర రకడడ క యయకరసళళరర

5291 NDX1879628
పపరర: ఇమయమ న ఖయన మహమకద

94-54/614

తసడడ:డ వనసకట శవ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:28
లస: పప
5293 NDX0799809
పపరర: శకకరసత రరడడడ మరరకడడడ

94-54/617

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మరరకడడడ� మరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:54
లస: పప

5294 NDX2208148
పపరర: తకస వరపప రరమ కకషర రరడక

94-54/601

5297 NDX0727115
పపరర: వనసకట శవ రరఘవరరడడ �
యకసలలరర�
తసడడ:డ సరసబరరడడడ� యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:55
లస: పప

5277 NDX2208155
పపరర: తకస వరపప పడమల

94-54/599

5280 NDX1283043
పపరర: ననగరరజకలమయరర మరరకడడ

94-54/602

భరస : వనసకటససబభబరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:49
లస: ససస స
94-54/604

5283 NDX0011833
పపరర: పపషప పగడనల

94-54/605

భరస : వనసకట రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:59
లస: ససస స
94-54/609

5286 AP151010189504
పపరర: ఆదదమక యకలసలలరర

94-54/610

భరస : సరసబరరడడడ యకలసలలరర
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:78
లస: ససస స
94-54/612

5289 NDX1879594
పపరర: యణసఫ ఖయన మహమకద

94-54/613

తసడడ:డ బభబణ ఖయన
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:29
లస: పప
94-54/615

5292 NDX0011783
పపరర: పపరర శశఖర రరడడడ మరరకడడడ�

94-54/616

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:32
లస: పప
94-54/618

తసడడ:డ రరమరరడక తకస వరపప
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:45
లస: పప
94-54/620

94-54/597

భరస : రరమకకషర రరడక తకస వరపప
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబణ ఖయన
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:33
లస: పప
5296 NDX0354795
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ మరరకడడ

94-54/598

భరస : సరసబరరడడడ మరరకడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:74
లస: ససస స
94-54/611

5274 NDX0711317
పపరర: ససతనరరమయసజననయ� బభపపజ�
తసడడ:డ ననగకశవర రరవప� బభపపజ
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:63
లస: పప

భరస : బభబణ ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరఘవ రరడడడ యకలసలలరర
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:52
లస: ససస స

5287 NDX2011658
పపరర: భభరత రరడడడ యకసలలరర

94-54/596

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:46
లస: ససస స
5281 AP151010189502
పపరర: ఆరగగఖమక యకసలలరర

5273 JBV2739613
పపరర: ససజవ రరడడడ రచమలర

94-54/594
5271 NDX2208296
పపరర: శవ వనసకట రమణ మణదడబబ యన

తసడడ:డ శవ ననగకశవరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసకకరరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-45
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:18-46
వయససస:30
లస: పప
5278 NDX1004134
పపరర: సతఖవరణణ వజజడల

94-54/593

5295 NDX1879560
పపరర: బభబణ ఖయన మహమకద

94-54/619

తసడడ:డ మహబమబ ఖయన
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:53
లస: పప
94-54/621

5298 NDX1004258
పపరర: శకనవరసరరడడడ వజజడల

94-54/622

తసడడ:డ సపవదసలలరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:55
లస: పప
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94-54/623

తసడడ:డ శకరరమ రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:56
లస: పప
5302 AP151010189607
పపరర: సరసబ రరడడడ యకసలలరర

94-54/626

94-54/835

భరస : బల ససధదర రరడడడ యయకరసళళరర
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:27
లస: ససస స
5308 NDX1273614
పపరర: లకకక కరసతమయక

94-54/628

94-54/631

94-54/633

తసడడ:డ బభబభవల� షపవక
ఇసటట ననస:18-50
వయససస:50
లస: ససస స
5320 NDX1110634
పపరర: ననగవరరబన చదరర గపలర
భరస : హనసమసత రరవప చదరర గపలర
ఇసటట ననస:18-51
వయససస:45
లస: ససస స
5323 NDX0737346
పపరర: లకకక ససనత చదరరకలరర
భరస : శకనవరస రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:34
లస: ససస స
5326 JBV2774149
పపరర: రరమకకటటశవరరరవప గజరల
తసడడ:డ సరయబభబణ గజరల
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:34
లస: పప

5307 NDX0255406
పపరర: జజజ న రతనస పరలడడగణ�

94-2/577

5309 NDX2207769
పపరర: శశ కరసత పరలడడగణ

5312 NDX2595569
పపరర: రరఘవ రరవప థదరర కర

5315 NDX0636159
పపరర: పరరవన బ షపక�

5318 NDX0190041
పపరర: బభబభవల షపక

5321 NDX2188051
పపరర: సరయ వనసకట నరకశ చదరర గపలర

5324 AP151010198566
పపరర: అసజమక గజరల గజరల

94-54/629

5327 AP151010198632
పపరర: శకనవరసరరవప తతట
తసడడ:డ శకరరమణలల తతట
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:47
లస: పప

5310 NDX1149657
పపరర: దచవవడత పరలడడగణ

94-54/630

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:29
లస: పప
94-54/710

5313 NDX0636100
పపరర: షరరకల ఖయశసబ షపక� షపవక

94-54/632

తసడడ:డ బభబభవల� shaik
ఇసటట ననస:18-50
వయససస:29
లస: ససస స
94-54/634

5316 NDX0204834
పపరర: లకడక� కక�

94-54/635

భరస : వనసకటటశవర రరవప� k
ఇసటట ననస:18-50
వయససస:36
లస: ససస స
94-54/637

5319 NDX2800092
పపరర: బభబణ షపక బభజ

94-61/1032

తసడడ:డ ఆడమ షరరఫ
ఇసటట ననస:18-50
వయససస:36
లస: పప
94-54/639

5322 NDX1110642
పపరర: హనసమసత రరవప చదరర గపలర

94-54/640

తసడడ:డ సరసబయఖ చదరర గపలర
ఇసటట ననస:18-51
వయససస:45
లస: పప
94-61/74

భరస : శరయబభబణ గజరల
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:49
లస: ససస స
94-61/76

94-54/627

భరస : ఆదదననరరయణ� పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదరర గపలర
ఇసటట ననస:18-51
వయససస:24
లస: పప
94-61/73

94-54/834

5306 NDX2531291
పపరర: రరజకశ ననయక

తసడడ:డ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-50
వయససస:54
లస: పప
94-54/638

5304 NDX3108289
పపరర: శక లత సరనకకమణక

భరస : వనసకట శవ రరఘవ రరడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభవల� షపవక
ఇసటట ననస:18-50
వయససస:30
లస: ససస స
94-54/636

94-54/625

భసధసవప: పపలర రరడడడ యయకరసళళరర వనసకట శవ ర
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బభబభవల షపవక
ఇసటట ననస:18-50
వయససస:29
లస: ససస స
5317 NDX0191072
పపరర: లకడక బబ� నసర బభషర�

94-54/833

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:56
లస: పప
5314 NDX0192948
పపరర: మరరరన బ నసర బభషర

5303 NDX3051489
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమణక

5301 NDX0011825
పపరర: వనసకట రరడడడ పగడనల

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననయక
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-49
వయససస:87
లస: ససస స
5311 NDX0255372
పపరర: ఆదదననరరయణ పరలడడగణ

94-54/624

తసడడ:డ పప తరరడడడ గరదద
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చన రరఘవరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-47
వయససస:83
లస: పప
5305 NDX2915163
పపరర: శక కవఖ యయకరసళళరర

5300 NDX1004142
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ గరదద

5325 AP151010198017
పపరర: అలవనలమక గజరల

94-61/75

భరస : కకటయఖ గజరల
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:87
లస: ససస స
94-61/77

5328 AP151010198010
పపరర: శరయబభబ గజరల గజరల

94-61/78

తసడడ:డ కకటయఖ గజరల
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:57
లస: పప
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5329 NDX0737296
పపరర: శకనవరసరరవప చదరరకలరర�

94-61/79

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప� గజరల
ఇసటట ననస:18-52
వయససస:38
లస: పప
5332 NDX0599209
పపరర: రరజకశవరర బభలననన

94-61/82

94-61/85

94-61/87

94-61/90

94-61/93

5339 AP151010198229
పపరర: రమయదచవ గదదద గదదద

5342 AP151010198435
పపరర: వనసకటరరవప గదదద

5345 NDX1733170
పపరర: ఆదద లకడక వనలలపరర

94-61/1033

5348 NDX2957074
పపరర: కకషర వనణణ ధసపరటట

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-55
వయససస:30
లస: పప
94-59/919

భరస : లకడక నరసమక
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:30
లస: ససస స

5354 NDX0600718
పపరర: శకనవరసరరవప బభలననన

94-61/91

5357 NDX0971481
పపరర: రకవతదచవ బసడనరర
తలర : శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:39
లస: ససస స

5337 NDX2615391
పపరర: మననకకకక గడడ

94-61/929

5340 AP151010198203
పపరర: భమదచవ గదదద

94-61/89

5343 NDX2053601
పపరర: బభల ససబబయఖ గగసగటట

94-61/92

తసడడ:డ వరయఖ గగసగటట
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:48
లస: పప
94-56/406

5346 NDX2898229
పపరర: హరరశ ధసపరటట

94-59/918

తసడడ:డ రరమకకషర ధసపరటట
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:22
లస: పప
94-61/1034

5349 NDX0645747
పపరర: అసజననదచవ బబ లయర

94-56/407

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-55
వయససస:31
లస: ససస స
94-54/641

5352 NDX2478428
పపరర: శకనవరసరరవప నలబబ తత

94-54/642

తసడడ:డ పపరయఖ నలబబ తత
ఇసటట ననస:18-56
వయససస:40
లస: పప
94-61/94

తసడడ:డ అనసతరరమయఖ బభలననన
ఇసటట ననస:18-56
వయససస:50
లస: పప
94-56/409

94-61/84

భరస : వనసకటరరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలబబ తత
ఇసటట ననస:18-56
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ కకమణకరర
ఇసటట ననస:18-56
వయససస:32
లస: పప
5356 JBV3703790
పపరర: సవరర లత బసడనరర

94-61/88

భరస : రరమ కకషర ధసపరటట
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:41
లస: ససస స

94-56/408 5351 NDX2478469
5350 JBV3703782
పపరర: శరత చసదడ సరయ కలమయర బబ లయర
పపరర: పపమ
డ లయ నలబబ తత

5334 AP151010198551
పపరర: రరమయదచవ బబ లయర

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : దసరగ ననగరరజ వనలలపరర
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ధసపరటట
ఇసటట ననస:18-54
వయససస:42
లస: పప

5353 NDX2945574
పపరర: ససబడమణఖస కకమణకరర

94-61/86

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:49
లస: పప
5347 NDX2800423
పపరర: రరమకకషర ధసపరటట

5336 AP151010198550
పపరర: ననగకశవరరరవప బబ లయర

94-61/81

భరస : ననగకశవరరరవప బబ లయర
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బభలయజ గదదద
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:62
లస: ససస స
5344 AP151010198018
పపరర: బభలయజ గదదద

94-61/83

తసడడ:డ కకటయఖ బబ లయర
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:62
లస: పప

భరస : బభల ససబబయఖ గగసగటట
ఇసటట ననస:18-53/1
వయససస:40
లస: ససస స
5341 AP151010198469
పపరర: మననకడకమక గదదద

5333 NDX1752550
పపరర: పపలర మక వనలలపరర

5331 JBV2774271
పపరర: వనసకటలకడక� నసక�

భరస : వసశకకషర� నసక
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ వనలలపరర
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:40
లస: పప
5338 NDX2053643
పపరర: మలలర శవరమక గగసగటట

94-61/80

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బభలననన
ఇసటట ననస:18-53
వయససస:43
లస: ససస స
5335 JBV1392224
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

5330 JBV1391093
పపరర: రమయదచవ బతష
స ల

5355 NDX2615508
పపరర: రరజకశ నలబబ తష

94-98/607

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-56
వయససస:18
లస: పప
94-56/410

5358 NDX2681591
పపరర: సతఖవత వలవనటట

94-56/543

భరస : వనసకట పదకననభస వలవనటట
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:43
లస: ససస స
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94-56/544

భరస : నరసజన చనవ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:33
లస: ససస స
5362 NDX2661411
పపరర: రరధన మయధవ బబమబరర

5360 NDX1461508
పపరర: తషలసస ఉయయఖల

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ఉయయఖల
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:27
లస: ససస స
94-58/610

5363 NDX2622918
పపరర: లకడక లయవణఖ లఘణవరపప

తసడడ:డ ససత రమయసజననయణలల బబమబరర
ఇసటట ననస:18-59 F 306
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:18-59 F403
వయససస:32
లస: ససస స

5365 JBV3703808
పపరర: లకడక నరసససహరరవప బతష
స ల

5366 NDX0533539
పపరర: వనసకటటశవరరర ఉయయఖల

94-56/412

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:33
లస: పప
5368 NDX0533497
పపరర: ససబబమక ఉయయఖల�

94-56/415

94-61/97

94-55/689

94-61/102

94-61/105

భరస : సరసబశవరరవప గగసదద
ఇసటట ననస:18-70
వయససస:67
లస: ససస స

94-56/416

5378 JBV1391085
పపరర: కనకమక వసస

5381 NDX0599084
పపరర: నరకసదడబభబణ� వసస�

94-61/108

94-61/111

94-61/98

5367 NDX0533455
పపరర: జజఖత ఉయయఖల

94-56/414

5370 NDX1159599
పపరర: ఏడసకకసడన రరడడ క

94-56/417

5373 NDX2448900
పపరర: సరసబ రరడడ కకసడమడడగణల

94-61/99

తసడడ:డ మహన రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:35
లస: పప
94-61/100

5376 NDX0357988
పపరర: శకనవరసరరవప తరరవళళ
ర రర

94-61/101

తసడడ:డ రరజ తరరవళళ
ర రర
ఇసటట ననస:18-68
వయససస:40
లస: పప
94-61/103

5379 NDX1495721
పపరర: గగపస వసస

94-61/104

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసస
ఇసటట ననస:18-69
వయససస:27
లస: పప
94-61/106

5382 JBV1391002
పపరర: శకనవరసరరవప వసస

94-61/107

తసడడ:డ నరసససహరరవప వసస
ఇసటట ననస:18-69
వయససస:55
లస: పప

5384 NDX1457267
పపరర: వజయమ నరకల దచవ
అననపప రరడడడ
భరస : రరమ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:18/70
వయససస:42
లస: ససస స

94-61/109

5387 NDX1523829
పపరర: శకనవరసరరవప తతకఅలయ

94-61/112

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర తతకఅలయ
ఇసటట ననస:18/70
వయససస:26
లస: పప

94-56/411

తసడడ:డ బలయర రరడకడ
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� వసస
ఇసటట ననస:18-69
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బణచచబభబణ గగసదద
ఇసటట ననస:18/70
వయససస:23
లస: ససస స
5386 NDX2295913
పపరర: పరరవత గగసదద

5375 NDX0358002
పపరర: ససబబలకకమక తరరవళళళరర

5364 NDX0192567
పపరర: ఉమ మహహశవరర బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వసస
ఇసటట ననస:18-69
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� వసస
ఇసటట ననస:18-69
వయససస:30
లస: పప
5383 NDX1960864
పపరర: దదవఖ సరయ శక గగసదద

94-56/413

భరస : శకనవరసరరవప తరరవళళ
ర రర
ఇసటట ననస:18-68
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ దదడ ననదసల
ఇసటట ననస:18-68
వయససస:44
లస: పప
5380 NDX0598458
పపరర: వసస వనసకటటష బభబణ�

5372 NDX2448892
పపరర: శక లకడక కకసడమడడగణల

94-61/96

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:18-66
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-67
వయససస:18
లస: ససస స
5377 AP151010198549
పపరర: బభజబభబణ దదడ ననదసల

94-58/611

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-62
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయజ గదదద
ఇసటట ననస:18-63
వయససస:23
లస: పప
5374 NDX2644318
పపరర: పడతతఖష బతష
స ల

5369 JBV3703824
పపరర: రతన కలమయరర పసటట ట

5361 AP151010198069
పపరర: నరసమక బసడనరర

భరస : వనసకటటశవరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:18-60
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-61
వయససస:48
లస: ససస స
5371 NDX2258622
పపరర: హరరబభబణ గదదద

94-61/95

5385 JBV2774057
పపరర: ససదఖ గగసదద

94-61/110

భరస : బణచచ బభబణ గగసదద
ఇసటట ననస:18/70
వయససస:43
లస: ససస స
5388 AP151010198497
పపరర: ససరకష కలమయర గగసదద�

94-61/113

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� గగసదద
ఇసటట ననస:18/70
వయససస:44
లస: పప
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94-61/114

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగసదద
ఇసటట ననస:18/70
వయససస:46
లస: పప
5392 NDX2403525
పపరర: శవ కలమయరర పరమణలపరటట

94-61/116

94-53/579

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర తతకల
ఇసటట ననస:18-73 71
వయససస:28
లస: పప
5398 NDX1454792
పపరర: కకటటశవరమక పప లశశటట

94-56/419

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:51
లస: ససస స
5401 NDX1109081
పపరర: శకవదఖ పరలపలర

94-56/422

94-56/553

94-61/119

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:60
లస: పప
5413 AP151010174598
పపరర: బభలకకషరరరరడడడ కకసడన

భరస : ననగణలల� యలమసడల
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:47
లస: ససస స

94-59/920
5396 NDX2952281
పపరర: సడడ స హహసపన మణలయర
మహమకద
తసడడ:డ సపవదసలల హహసపన మణలయర మహమకద
ఇసటట ననస:18-74
వయససస:29
లస: పప

5397 NDX1454768
పపరర: లకడక పప లశశటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:30
లస: ససస స

5399 NDX1454750
పపరర: శరఖమ పప లశశటట

5400 NDX1454776
పపరర: శసకర రరవప పప లశశటట

94-56/420

5402 NDX1108547
పపరర: నరసససహరరవప మసడనల

5405 NDX2948180
పపరర: రమణ రరడడడ పలవఅల

5408 JBV1390707
పపరర: శవకకటట రరడడడ� పరల వలర �

5411 NDX1273994
పపరర: ససతనరరవమక నసణణ

94-76/582

5414 NDX2073377
పపరర: ససబభన బ యలర మసదల

94-56/423

5417 NDX2258648
పపరర: మహబమబ బ షపక
భరస : మరరహహససన షపక
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:73
లస: ససస స

94-61/117

94-56/418

94-56/421

5403 NDX1108745
పపరర: అశశక కలమయర రరడడడ పప లపలర

94-56/424

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:31
లస: పప
94-56/705

5406 JBV1390905
పపరర: శవమక� పరలవలర �

94-61/118

భరస : రమణనరరడడడ� పరలవనలర
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:47
లస: ససస స
94-61/120

5409 AP151010198351
పపరర: శకనవరసరరవప పణణదరస

94-61/121

తసడడ:డ మసరసన రరవప పనదడస
ఇసటట ననస:18/76
వయససస:47
లస: పప
94-56/425

5412 NDX1274059
పపరర: రరమచసదడ రకడకడ నసణణ

94-56/426

తసడడ:డ వనసకట రకడకడ
ఇసటట ననస:18-77
వయససస:62
లస: పప
94-61/122

తసడడ:డ మకస సరహహబ యలర మసదల
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:24
లస: ససస స
94-61/124

94-60/986

తసడడ:డ శక రరమణలల
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రకడకడ
ఇసటట ననస:18-77
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-77
వయససస:54
లస: పప
5416 AP151010198501
పపరర: ననగమర భ యయలమసదల�

తసడడ:డ గగసడడ బణచచ బభబణ
ఇసటట ననస:18-73
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రమణనరరడడడ� పరలవనలర
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:34
లస: పప
94-61/1036

5394 NDX2471001
పపరర: గగసడడ సరయ గకతమ

భరస : ససతనరరమ రరడడడ పపనసరర
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పలవఅల
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:59
లస: పప

భరస : మయలకకసడయఖ� దదడ ననదసల
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:68
లస: ససస స
5410 NDX2796738
పపరర: రమణ రరడడడ పలవఅల

94-65/796

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససరరబభబఊ
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:31
లస: ససస స
5407 AP151010198381
పపరర: వనసకమక దదడ ననదసల�

5393 NDX2680916
పపరర: శరరష పపనసరర

5391 NDX2604965
పపరర: ససతనరరమ రరడడ పపనసరర

భసధసవప: శరరష పపనసరర
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:18-75
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-76
వయససస:29
లస: ససస స
5404 NDX2604379
పపరర: మసగ బబనననబతషలయ

94-61/115

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:18/70
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనణణగగపరలరరడడడ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:18-72
వయససస:53
లస: ససస స
5395 NDX2478337
పపరర: ననగకశవర రరవప తతకల

5390 NDX1821884
పపరర: రరమ రరడడ అననపపరరడడడ

5415 JBV1390046
పపరర: ననగమరరబ� యలర మసదల�

94-61/123

భరస : మకరససరహహబ� యలర మసడల
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:41
లస: ససస స
94-61/125

5418 JBV1390038
పపరర: మకరససరహహబ యలర మసదల

94-61/126

తసడడ:డ పపదఖయససస యలర మసదల
ఇసటట ననస:18-78
వయససస:45
లస: పప
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5419 NDX2962488
పపరర: సరసబశవ రరవప గసడడకకట

94-55/806

తసడడ:డ మల కకసడయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:38
లస: పప
5422 NDX0406504
పపరర: వనసకట శశషమక దరరనసస

94-61/127

94-61/130

94-61/133

94-61/136

94-61/137

94-61/140

94-56/428

భరస : ఘనసనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:57
లస: ససస స

5432 NDX2709459
పపరర: అనసరరధ గసడడ కకట

5435 AP151010198391
పపరర: మహబమబ షపక�

5438 NDX2986040
పపరర: పడసరద బణరరగణ

5441 NDX1273978
పపరర: మసరసననవల షపక

94-61/142

5444 NDX0357962
పపరర: హసమతషననసర షపక

94-61/932

5447 NDX0231258
పపరర: కరరమణలయర షపక
తసడడ:డ మణననఫ షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:30
లస: పప

5427 AP151010198404
పపరర: రరఘవపలల దరరనసస

94-61/132

5430 AP151010198348
పపరర: వనసకటసరవమ ధరరనసస

94-61/135

5433 NDX2743672
పపరర: అనసరరధ గసడడకకట

94-61/1037

భరస : సరసబశవరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/138

5436 NDX0971010
పపరర: రరఘవనసదడ దనమరర

94-61/139

తసడడ:డ పడసరద రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:18-80
వయససస:26
లస: పప
94-56/709

5439 NDX1273960
పపరర: మమసతనజ బబగమ షపక

94-56/427

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:18-82
వయససస:27
లస: ససస స
94-56/429

5442 JBV2774370
పపరర: షబణన షపక

94-61/141

తసడడ:డ మణననఫ షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:33
లస: ససస స
94-61/143

భరస : ఘనసనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:42
లస: ససస స
94-61/145

94-61/129

తసడడ:డ ఎలర మసద ధరరనసస
ఇసటట ననస:18/79
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:18-82
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:36
లస: ససస స
5446 AP151010198361
పపరర: గరలబ షపక

94-61/134

తసడడ:డ కకసడల బణరరగణ
ఇసటట ననస:18-80,
వయససస:23
లస: పప

భరస : రహసతషలయర
ఇసటట ననస:18-82
వయససస:38
లస: ససస స
5443 NDX0708735
పపరర: అమరరననసర షపక

5429 NDX1161728
పపరర: చదననయఖ నసతలపరటట

5424 AP151010198362
పపరర: ఆదదలకకకధరరనసస

తసడడ:డ ఎలర మసద ధరరనసస
ఇసటట ననస:18/79
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహహదదదన� షపక
ఇసటట ననస:18/80
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ� పపపప
ఇసటట ననస:18-80
వయససస:58
లస: పప
5440 NDX1159565
పపరర: మమహరరన షపక

94-61/131

భసధసవప: రరమ రరవప గసడడ కకట
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప� దనమరర
ఇసటట ననస:18-80
వయససస:60
లస: ససస స
5437 NDX0599175
పపరర: పపపప అపరపరరవప�

5426 NDX1247204
పపరర: శశషష కలమయర వనమణల

94-56/707

భరస : ఎలర మసద ధరరనసస
ఇసటట ననస:18/79
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ� పరలవనలర
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:59
లస: పప
5434 AP151010198576
పపరర: మలలర శవరర దనమరర �

94-61/128

తసడడ:డ ననసరయఖ V వనమణల
ఇసటట ననస:18/79
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ� వనసపరటట
ఇసటట ననస:18/79
వయససస:43
లస: పప
5431 JBV1390699
పపరర: రమణనరరడడడ� పరల వలర �

5423 AP151010198214
పపరర: మరరయమక వనమణల

5421 NDX2875102
పపరర: సరసబశవరరవప గసడడకకట

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననసరయఖ వనమణల
ఇసటట ననస:18/79
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ కటకస
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:37
లస: పప
5428 NDX0231852
పపరర: అనసతయఖ వనసపరటట�

94-56/706

తసడడ:డ కకసడయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:18-79
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరఘవపలల ధరరనసస
ఇసటట ననస:18/79
వయససస:48
లస: ససస స
5425 NDX2391423
పపరర: పడవణ కలమయర కటకస

5420 NDX2946168
పపరర: మయలకకసడయఖ గసడడకకట

5445 NDX0357939
పపరర: రహమతననసర షపక

94-61/144

భరస : మననషస షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:46
లస: ససస స
94-61/146

5448 NDX0708743
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-61/147

తసడడ:డ యయససన షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:40
లస: పప
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5449 AP151010198627
పపరర: మణననఫ షపక

94-61/148

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:18/82
వయససస:52
లస: పప
5452 NDX2974715
పపరర: కకసడయఖ మగరల

94-56/710

94-54/904

94-61/151

94-61/154

94-61/933

94-61/936

94-61/159

తసడడ:డ రరయపప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:49
లస: పప

5462 NDX2371409
పపరర: యగర రరడడడ మయగణలలరర

5465 NDX2581056
పపరర: దచవరపలర శవ భభససర రరడడ

5468 NDX0971143
పపరర: అరచన చలయర

5471 NDX0971135
పపరర: దసరరగ చలయర

94-61/162

5474 NDX0970699
పపరర: దయయకర చలయర

94-61/155

5477 NDX0971101
పపరర: సరలకన రరజ చలయర
తసడడ:డ జజజ ననసదస చలర
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:53
లస: పప

5457 NDX0599050
పపరర: హరరరత కసచరర

94-61/150

5460 JBV1390020
పపరర: రమమశ బభబణ జజననలగడడ

94-61/153

5463 AP151010198485
పపరర: పడసరదరరవప దనమరర

94-61/156

తసడడ:డ కకటయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:65
లస: పప
94-61/934

5466 NDX2581288
పపరర: దచవరపలర రజఖలకడక

94-61/935

భరస : దచవరపలర శవ భభససర రరడడ
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:43
లస: ససస స
94-61/157

5469 NDX0380949
పపరర: అసజల జజననలగడడ

94-61/158

భరస : పరడనవస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:41
లస: ససస స
94-61/160

5472 AP151010198399
పపరర: అసజమక రరసటభల�

94-61/161

భరస : గగపరలరరవప� రరసటభల
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:50
లస: ససస స
94-61/163

తసడడ:డ సరలకన రరజ చలర
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:28
లస: పప
94-61/165

94-61/1038

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరలకన రరజ చలర
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరయపప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:67
లస: ససస స
5476 AP151010198310
పపరర: బభలశశరర జజననలగడడ

94-61/152

తసడడ:డ సరలకన రరజ చలర
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బభలశశరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:45
లస: ససస స
5473 AP151010198285
పపరర: మరరయమక జజననలగడడ

5459 NDX0971069
పపరర: వనసకటరమణ మదమసచ

5454 NDX2978104
పపరర: శవమక మగరల

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవరపలర వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ దచవరపలర శవ భభససర రరడడ
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:23
లస: ససస స
5470 AP151010198283
పపరర: రతనకలమయరర జజననలగడడ

94-61/149

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మయగణలలరర
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:64
లస: పప

భరస : దచవరపలర వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:74
లస: ససస స
5467 NDX2589000
పపరర: దచవరపలర శరరష

5456 NDX1822064
పపరర: దదవఖ అలవల

94-56/431

భరస : బభలకకషర మగరల
ఇసటట ననస:18-83
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మసదమసచ
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:49
లస: పప
5464 NDX2581171
పపరర: దచవరపలర వనసకయమక

94-56/711

భరస : పపలయర రరవప అలవల
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ ససరఖపడకరశబభబణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:40
లస: ససస స
5461 NDX0971044
పపరర: శవ ససరఖపడకరశబభబణ ఆలపరటట

5453 NDX2870186
పపరర: బభలకకషర మగరల

5451 NDX1108653
పపరర: బభలకకషర మగల

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-83
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కక0డయఖ మగరల
ఇసటట ననస:18-83
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:18-84
వయససస:30
లస: ససస స
5458 NDX0971085
పపరర: అననపపరర ఆలపరటట

94-56/430

భరస : బభలకకషర
ఇసటట ననస:18-83
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మగరల
ఇసటట ననస:18-83
వయససస:67
లస: పప
5455 NDX3254315
పపరర: ససనత వననననపపసఅలయ

5450 NDX1108844
పపరర: శవమక మగల

5475 AP151010198522
పపరర: ఫరడనసస జజననలగడడ

94-61/164

తసడడ:డ రరయపప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18/86
వయససస:45
లస: పప
94-61/166

5478 NDX2295905
పపరర: రజన బబ డడడ

94-61/167

భరస : రవచసద బబ డడడ
ఇసటట ననస:18/86/1
వయససస:35
లస: ససస స
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5479 AP151010198282
పపరర: ససజజజ న కలమయరర బబ డడడ�

94-61/168

భరస : వజయ మయరరటన జజసఫ� బబ డడడ
ఇసటట ననస:18/86/1
వయససస:53
లస: ససస స
5482 JBV3703691
పపరర: అశశక� మసగపరటట�

94-56/432

94-56/434

94-59/922

94-56/436

94-56/439

5489 NDX2913010
పపరర: శరఖస కలమయర జజననలగడడ

5492 NDX0972307
పపరర: ససతతషస జరటట

5495 NDX0971507
పపరర: వజయ లత జజననలగడడ

94-56/442

5498 NDX0971424
పపరర: మయరస మక జజననలగడడ

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:35
లస: పప

5501 JBV3703675
పపరర: శరఖమ కలమయర జజననలగడడ

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:32
లస: పప

94-56/437

5507 NDX2624880
పపరర: రవ కలమయర పసలర
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:27
లస: పప

5487 NDX2898385
పపరర: వజయ లకడక జజననలగడడ

94-59/921

5490 NDX2977494
పపరర: దచవరరజ జజననలగడడ

94-53/784

5493 JBV3703683
పపరర: ససకలమయరర జజననలగడడ

94-56/438

తసడడ:డ రమమశ బభబణ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:33
లస: ససస స
94-56/440

5496 NDX2073138
పపరర: అనసరరధ దసడడ

94-56/441

భరస : శకనవరస రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:40
లస: ససస స
94-56/443

5499 NDX0971390
పపరర: వజయ పడభభకర దసబభ

94-56/444

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:30
లస: పప
94-56/446

5502 NDX0971200
పపరర: అరరణ కలమయర జరటట

94-56/447

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:40
లస: పప
94-56/449

తసడడ:డ కకటయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:45
లస: పప
94-56/554

94-53/627

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

తసడడ:డ వరపడసరద
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:39
లస: పప

94-56/448 5504 NDX2073237
5503 NDX0971226
పపరర: యయబణ రతనకలమయర జజననలగడడ
పపరర: శకనవరస రరవప దసడడ

5506 NDX2659118
పపరర: రసబభబణ పసలర

94-61/1039

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:62
లస: ససస స
94-56/445

5484 NDX2540177
పపరర: అపపరవ

భరస : శరఖస కలమయర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యయబణ రతనకలమయర
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:44
లస: ససస స
5500 NDX0972026
పపరర: రరజ మహనరరవప జజననలగడడ

94-56/435

భరస : అరరణ కలమయర
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరఖమ కలమయర
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:36
లస: ససస స
5497 NDX0971192
పపరర: దచవమణణ దసబభ

5486 NDX0407536
పపరర: పడశరసత బళరగరరర

94-61/170

భరస : అపపరవ వనయకరసత
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజ మహనరరవప
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:33
లస: ససస స
5494 JBV3703667
పపరర: వజయలకడక జజననలగడడ

94-56/433

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస కలమయర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:18
లస: ససస స
5491 NDX0972216
పపరర: ససజజత జజననలగడడ

5483 NDX0849042
పపరర: శకకరసత వసగపరటట�

5481 AP151010198213
పపరర: వజయ మయరరటన జజసఫ బబ డడడ�

తసడడ:డ భమషణస� boddu
ఇసటట ననస:18/86/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషర�
ఇసటట ననస:18-90
వయససస:28
లస: ససస స
5488 NDX2909711
పపరర: జజఖతక జజననలగడడ

94-61/169

తసడడ:డ మయరరటన� బబ డడడ
ఇసటట ననస:18/86/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:18-89
వయససస:30
లస: పప
5485 NDX0849083
పపరర: దదపసస బణలర గరరర

5480 NDX0001859
పపరర: రవచసదస� బబ డడడ�

5505 NDX0971523
పపరర: రరజజరరవప జజననలగడడ

94-56/450

తసడడ:డ సతఖనసదస
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:71
లస: పప
94-56/555

5508 NDX2956530
పపరర: రతన కలమయరర జజననలగడడ

94-56/713

భరస : దచవరరజ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:38
లస: ససస స
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5509 NDX2971075
పపరర: మహసత జజననలగడడ
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94-56/714

తసడడ:డ దచవరరజ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:20
లస: పప
5512 NDX1159532
పపరర: వనసకట చదననమక

94-56/451

94-56/557

94-53/629

94-56/456

94-56/459

94-56/462

94-56/465

5522 NDX0192112
పపరర: ధనలకడక� మమడ�

5525 NDX0803866
పపరర: దచవరరజగటటట ననరరయణమక

5528 NDX1414507
పపరర: వరలకడక ఈమన

5531 NDX1414499
పపరర: ససబభబరరడడడ ఈమన

94-54/746

5534 NDX3121373
పపరర: శకకరసత మధసర

94-56/457

తసడడ:డ వనసకట సరవమ మధసర
ఇసటట ననస:18-100(OLD D.NO:4-6-235/1)
వయససస:61
లస: పప

5537 NDX2391621
పపరర: ఝయనస రరణణ కళళఖణస
భరస : ససధనకర కళళఖణస
ఇసటట ననస:18-101
వయససస:38
లస: ససస స

5517 NDX2696631
పపరర: తజబభ షపక

94-53/628

5520 NDX0333427
పపరర: ఫరడనసస� గణదదదసటట�

94-56/455

5523 NDX0191213
పపరర: శకనవరసరరవప� మమడ�

94-56/458

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర�
ఇసటట ననస:18-94/1
వయససస:30
లస: పప
94-56/460

5526 NDX0803684
పపరర: దచవరరజగటటట శకనవరస రరవప�

94-56/461

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:18-95
వయససస:36
లస: పప
94-56/463

5529 JBV3703626
పపరర: సరగజన కజజర

94-56/464

భరస : అసకరలరరవప
ఇసటట ననస:18/97
వయససస:65
లస: ససస స
94-56/466

5532 NDX0333666
పపరర: అసకరలల రరవప�

94-56/467

తసడడ:డ ననగణలల�
ఇసటట ననస:18-97
వయససస:72
లస: పప
94-56/649

తసడడ:డ సరయ బభబణ మధసర
ఇసటట ననస:18-100
వయససస:31
లస: పప
94-53/718

94-56/453

తసడడ:డ బభల ససరర�
ఇసటట ననస:18-94
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:18-97
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరవమ మధసర
ఇసటట ననస:18-100
వయససస:62
లస: పప
5536 NDX3110301
పపరర: సరయబభబణ మధసర

94-56/454

భరస : ససబభబరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:18-97
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరలల రరవప�
ఇసటట ననస:18-97
వయససస:46
లస: పప
5533 NDX3108990
పపరర: సరయ బభబణ మధసర

5519 NDX0432336
పపరర: శశరర కకషప ర� గణదదదసటట�

5514 NDX0532374
పపరర: బభలకకషర మరపలర

తసడడ:డ హటటల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:65
లస: పప

భరస : దచవరరజగటటట వరసస
ఇసటట ననస:18-95
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శశశ రరడడడ కరరకరర
ఇసటట ననస:18-97
వయససస:43
లస: ససస స
5530 JBV3703634
పపరర: శకనవరసరరవప�

94-53/561

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-94/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:18-94/1
వయససస:56
లస: పప
5527 NDX1837279
పపరర: కకషర శక కరరకరర

5516 NDX1236389
పపరర: కకషర శవ హహమసత అడడససమరరక

94-75/1251

తసడడ:డ చదననకకశవపలల
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసస�
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-94/1
వయససస:31
లస: ససస స
5524 NDX0190538
పపరర: వనసకటటసవరరర మమడ

94-56/452

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

భరస : తజబభ షపక
ఇసటట ననస:18-93
వయససస:59
లస: ససస స
5521 NDX0192369
పపరర: హరరత� మమడ�

5513 NDX0189241
పపరర: చసదదక
డ వనసపరటట

5511 NDX3068731
పపరర: రతన కలమయరర జజననలగడడ

భరస : దచవరరజ కకలపరక
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:59
లస: పప
5518 NDX2694669
పపరర: బబబజజన షపక

94-61/1040

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:18-91
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బభలకకషర
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:28
లస: ససస స
5515 NDX2654028
పపరర: మహబమబ బభష షపక

5510 NDX2800100
పపరర: మమనక చలకర

5535 NDX3146768
పపరర: సతఖవత మధసర

94-58/721

భరస : సరయ బభబణ మధసర
ఇసటట ననస:18-100
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/171

5538 NDX2590768
పపరర: ససధకర కలయఖణస

94-61/927

తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:18-101
వయససస:52
లస: పప
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5539 NDX2448066
పపరర: శరరష మరరపసళర
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94-56/468

94-54/903

Deleted

భరస : వనసకట మరరపసళర
ఇసటట ననస:18-105
వయససస:30
లస: ససస స
5542 NDX3248986
పపరర: నరరససహ రరవప చసదన

5540 NDX3253358
పపరర: భభరగ వ శక చసదన

94-54/900

5541 NDX3248929
పపరర: భభగఖవత చసదన

94-54/899

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చసదన
ఇసటట ననస:18-116 NARNE TOWERS
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప చసదన
ఇసటట ననస:18-116 NARNIYA TOWERS
వయససస:47
లస: ససస స

5543 NDX3251469
పపరర: భభరగ వ శక చసదన

5544 NDX3297231
పపరర: నరరససహ రరవప చసదన

94-54/901

94-54/928

Deleted

తసడడ:డ ననసచనరయఖ చసదన
ఇసటట ననస:18-116 NARNIYA TOWERS
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చసదన
ఇసటట ననస:18-116 NARNIYA TOWERS
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ చసదన
ఇసటట ననస:18-116 NARNIYA TOWERS
వయససస:54
లస: పప

5545 NDX2577484
పపరర: ససకనఖ జనపరల

5546 NDX2820355
పపరర: వర లకడక పప టట

5547 NDX3123205
పపరర: లయవణఖ పరటటబసడర

94-82/772

తసడడ:డ కకషరర రరడడడ జనపరల
ఇసటట ననస:18-137/4
వయససస:18
లస: ససస స
5548 NDX2983500
పపరర: అనసత దచవ మలకలపలర

భరస : లలకకశ పప టట
ఇసటట ననస:18-175NQ
వయససస:36
లస: ససస స
94-76/849

భరస : శక రమణలల లయతచ మలకలపలర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:75
లస: ససస స
5551 NDX1100197
పపరర: ససభభషసణణ మననవ

94-81/680

94-81/683

94-81/686

94-81/689

94-81/692

భరస : వరయఖచచదరర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:64
లస: ససస స

5553 NDX1100486
పపరర: సవరరపరరణణ మమడసరన

94-81/684 5556 NDX0966135
5555 NDX0965517
పపరర: ననగలకడక పడసనన కకనమరర పపడడ
పపరర: రరధ రజన లసకర

5558 NDX2062107
పపరర: ససధ రరవపరటట

5561 JBV1221233
పపరర: పడమలయదచవ దనసరర

5564 NDX0302992
పపరర: ససజజత పప లలరర

5567 NDX0302968
పపరర: సరవతడ
భరస : శరత కలమయర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:67
లస: ససస స

94-81/682

94-81/685

భరస : జననరబ న లసకర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:45
లస: ససస స
94-81/687

5559 JBV1221241
పపరర: దసరరగ వరససత దనసరర

94-81/688

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:53
లస: ససస స
94-81/690

5562 NDX0303008
పపరర: రరకకకణణకలమయరర

94-81/691

భరస : దరరకరరవప
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:57
లస: ససస స
94-81/693

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:63
లస: ససస స
94-81/695

94-81/679

భరస : రమమష బభబణ మమడసరన
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటశశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బభల గసగరధర తలక
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:62
లస: ససస స
5566 NDX0302901
పపరర: సరసవత లసగమననన

94-81/681

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మణర�ంసకకషరదదకడతషలల
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:55
లస: ససస స
5563 NDX1100627
పపరర: వజయలకడక మననవ

5552 NDX1335017
పపరర: లయవణఖ పరటటబసడర

5550 NDX1833236
పపరర: ససమత మణపపవరపప
తలర : ననగకసదడమక మణపపవరపప
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజకష కలమయర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకరణ మయరరపపడడ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:47
లస: ససస స
5560 NDX0302919
పపరర: కకషరపసడయ

94-79/627

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరకసత కకరణ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:41
లస: ససస స
5557 NDX2503613
పపరర: ససధన రరణణ మయరరపపడడ

5549 NDX3002557
పపరర: మలర కరరరరనరరవప గణటర పలర

94-59/908

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:71
లస: పప

భరస : పడదదప
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:36
లస: ససస స
5554 NDX0339747
పపరర: శకలకడక మలకలపలర

94-3/1424

5565 NDX0965434
పపరర: అనసరరధ గరరర పరటట

94-81/694

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:63
లస: ససస స
94-81/696

5568 NDX0584078
పపరర: అనసతనదచవ మలకలపలర

94-81/697

భరస : శకరరమణలల
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:76
లస: ససస స
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5569 JBV1221225
పపరర: రసగననయకమక దనసరర

94-81/698

భరస : రమణనరరవప
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:78
లస: ససస స
5572 NDX1917055
పపరర: ఫణణసదడ బభబణ పపరరమయళర

94-81/701

94-81/704

భరస : వరయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:89
లస: ససస స
5581 NDX3038213
పపరర: దసరరగపడసరద రరడడడ కకలమ

94-81/847

తసడడ:డ అపరపలసరవమ రరడడ కకలమ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:64
లస: పప
5584 NDX2815355
పపరర: పదనకవత అమర

94-81/850

భరస : శకనవరస రరడడడ అమర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:51
లస: ససస స
5587 NDX2786952
పపరర: లయశఖ ఒలలటట

5576 NDX2587582
పపరర: లకడక నరరససహస ఒలలటట

94-81/853

5582 NDX3016797
పపరర: పదకజ గణసటటపలర

94-81/848

5585 NDX3002524
పపరర: వజయ సరగర రరడడడ మమకల

5586 NDX3163177
పపరర: శకనవరస రరవప పపసడడర

5591 NDX3090297
పపరర: బల కకటటశవర రరవప కడడయయల

5594 NDX1701326
పపరర: వవనక వటటకలటటట

తసడడ:డ జగదదశ కలమయర
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:28
లస: ససస స

94-81/851

5597 NDX0374058
పపరర: రజన రరచమ�ంగ�
భరస : అపజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:45
లస: ససస స

94-81/842

94-81/846

94-81/849

94-81/852

తసడడ:డ రమణలల పపసడడర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:46
లస: పప
94-81/854

5589 NDX2903516
పపరర: ససధన రరణణ మననన

94-81/855

భరస : కకరణ మయరరపపడడ
ఇసటట ననస:18-186 FLAT NO 002
వయససస:46
లస: ససస స
94-81/856

5592 NDX3183233
పపరర: సరసబ శవ రరవప జజగరర మమడడ

94-78/1068

తసడడ:డ మణటట యఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:18-186, F NO 306
వయససస:70
లస: పప
94-81/706

తసడడ:డ రసగ రరవప వటటకలటటట
ఇసటట ననస:18-188
వయససస:47
లస: పప
94-81/708

5583 NDX3086097
పపరర: గణణశ పపసడడర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపసడడర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:52
లస: పప

5593 NDX1701334
పపరర: ససరకఖ వటటకలటటట
భరస : వవనక వటటకలటటట
ఇసటట ననస:18-188
వయససస:42
లస: ససస స

5580 NDX3016805
పపరర: జగజవన బభబణ గణసటటపలర

భరస : జగజవన బభబణ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరరవప
ఇసటట ననస:18-186, FLAT 305
వయససస:65
లస: పప

94-81/705

5577 NDX3042637
పపరర: సపటటనసదమ రరడడడ కకలమ

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపప రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-186 FLAT NO 001
వయససస:78
లస: పప
94-81/743

94-81/703

తసడడ:డ దసరగ పడసరద రరడడడ కకలమ
ఇసటట ననస:18/186
వయససస:30
లస: పప
94-81/845

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-186, f-407, Mayuri homes
వయససస:48
లస: పప

5596 NDX2211589
పపరర: అమకత కకషర మదదదననన

94-81/752

5579 NDX3041738
పపరర: వననలయయ వరససమత
గణజరరర పపడడ
భరస : కసడవలర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:74
లస: ససస స

5588 NDX3193398
పపరర: వరససదచవ రరడడడ భమరరడడడ

94-81/700

తసడడ:డ చదసచయఖ పపరరమయళర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసససహస ఒలలటట
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:18
లస: ససస స
5590 NDX0743716
పపరర: రమమష బభబణ మమడసరన

94-81/702 5574 NDX1917790
5573 NDX0207159
పపరర: డన. జగత శకనవరసస నలర పరటట
పపరర: ససరకష బభబణ పపరరమయళర

తసడడ:డ పపపయఖ ఒలలటట
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:49
లస: పప
94-81/844

5571 NDX0958504
పపరర: రమమశ
కకషర నలర పరటట

తసడడ:డ డన. జగత శకనవరసస నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషర మమరరస నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:57
లస: పప
5578 NDX3016862
పపరర: లకడకకరసతమక గణసటటపలర

94-81/699

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బభబణ పపరరమయళర
ఇసటట ననస:18-186
వయససస:29
లస: పప
5575 NDX0958637
పపరర: రరజకష కలమయర కనమరర పపడడ

5570 NDX0583344
పపరర: ససతనరరవమక మయదనల

5595 NDX1442979
పపరర: శరరష రరణణ బసడనరర

94-81/707

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:25
లస: ససస స
94-81/709

5598 JBV3003621
పపరర: ఉషర రరణణ గగరరజజల

94-81/710

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:46
లస: ససస స
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5599 NDX0823609
పపరర: బసడనరర రరధ
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94-81/711

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:49
లస: ససస స
5602 AP151010186361
పపరర: పదకలత మదదదననన

94-81/714

94-81/717

94-81/720

94-81/723

94-81/726

94-56/691

Deleted
94-81/730

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:49
లస: ససస స
5623 NDX2211605
పపరర: నగర వల షపక

భరస : వనసకటటశ కకమకననన
ఇసటట ననస:18-196
వయససస:31
లస: ససస స

94-81/721

5612 AP151010183689
పపరర: వనసకటరరడడడ రరచమళళ

5615 NDX0528141
పపరర: షపక బభజ

5618 NDX3137593
పపరర: ననగణర వల షపక

94-81/724

94-81/733

5624 NDX2211464
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-81/727

5627 NDX0250407
పపరర: అనసరరధ కకమకననన�
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-196
వయససస:33
లస: ససస స

94-81/719

5610 NDX0085753
పపరర: అసజరరడడడ రరచమళళ

94-81/722

5613 AP151010183362
పపరర: గగపలకకషర మదదదననన

94-81/725

5616 AP151010183265
పపరర: దనదనసరహహబ షపక

94-81/728

తసడడ:డ ననజర హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-194
వయససస:70
లస: పప
94-59/909

5619 NDX2131118
పపరర: ఫరతమయ షపక

94-81/729

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:31
లస: ససస స
94-81/731

5622 NDX0528059
పపరర: షపక సలస

94-81/732

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:35
లస: పప
94-81/734

తసడడ:డ ననజర షపక
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:64
లస: పప
94-81/736

5607 NDX2011369
పపరర: నసదన కకశశర మదదదననన

తసడడ:డ వనసకటపపననయణడడ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:56
లస: పప
5621 JBV3003118
పపరర: ననననబ ఇబడహహస

94-81/716

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరకకరయఖ షపక
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:56
లస: పప
5626 NDX1925942
పపరర: రకశరక కకమకననన

5609 NDX0743179
పపరర: చకకపరణణ బసడనరర

5604 JBV3003126
పపరర: వనసకరయమక గణరరజజల

తసడడ:డ జగదదశ కలమయర మదదదననన
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దనదన సరహహబ�
ఇసటట ననస:18-194
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-195
వయససస:56
లస: పప
5620 NDX2131100
పపరర: సపవధనబ షపక

94-81/718

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:75
లస: పప

భరస : దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:18-194
వయససస:58
లస: ససస స
5617 NDX3064755
పపరర: ననగణర వల షపక

5606 NDX0958447
పపరర: శకరరమ బసడనరర

94-81/713

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమణలల
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:60
లస: పప
5614 AP151010186495
పపరర: మమమమణననసర

94-81/715

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జగదదశ కలమయర
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:36
లస: పప
5611 AP151010183006
పపరర: జగదదష బభబణ మదదదననన

5603 NDX0303065
పపరర: కమలయదచవ ఆదపర

5601 NDX0381038
పపరర: శశకళ బసడర

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణరకడకడ ఆదపర
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:81
లస: ససస స
5608 NDX2211571
పపరర: రమమష కకషర మదదదననన

94-81/712

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : జగదదష బభబణ
ఇసటట ననస:18-190
వయససస:60
లస: ససస స
5605 AP151010186362
పపరర: కమలయదచవ మదదదననన

5600 JBV1221597
పపరర: ఉమయదచవ బసడర మమడడ

5625 NDX1362235
పపరర: పడశరసత పప పపరర

94-81/735

తసడడ:డ రరమయ రరవప
ఇసటట ననస:18-196
వయససస:26
లస: ససస స
94-81/737

5628 NDX1111095
పపరర: కనకరతనస పప వపరర

94-81/738

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-196
వయససస:48
లస: ససస స
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5629 JBV2740801
పపరర: గకతమ కకమకననన �
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94-81/739

భరస : కకటటశవరరరవప � �
ఇసటట ననస:18-196
వయససస:56
లస: ససస స
5632 JBV2740793
పపరర: కకటటశవరరరవప కకమకననన

94-81/742

94-53/844

94-53/563

94-53/566

94-53/569

94-53/571

94-53/574

తసడడ:డ రరమసరవమ కక
ఇసటట ననస:18-10633
వయససస:51
లస: పప

5642 AP151010189388
పపరర: రరతమక మరరయయల

5645 NDX2850873
పపరర: వర పడసరద రరవప మరరయయల

5648 AP151010189183
పపరర: లకడక కకమకలపరటట

5651 AP151010189857
పపరర: కకటటశవరరరవప కకమకలపరటట

94-53/577

5654 NDX1159656
పపరర: శకనవరసరరవప కకమకలపరటట

94-53/567

5657 NDX3021748
పపరర: ఝనస ససరరఖ రరడడడ శఖమల
తసడడ:డ కకశశర రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:18-10662
వయససస:25
లస: ససస స

5637 NDX1003706
పపరర: శరకవణణ

94-53/562

5640 NDX2123362
పపరర: తరరపతమక మయలపరటట

94-53/565

5643 AP151010189676
పపరర: రమమష మరరయయల

94-53/568

తసడడ:డ యయససపరదస మరరయయల
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:49
లస: పప
94-53/734

5646 JBV2741130
పపరర: పదకలత కకమకలపరటట

94-53/570

తసడడ:డ నరసయఖ కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:18-205
వయససస:33
లస: ససస స
94-53/572

5649 AP151010189184
పపరర: పపషపలల కకమకలపరటట

94-53/573

భరస : నరసయఖ కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:18-205
వయససస:53
లస: ససస స
94-53/575

5652 AP151010189204
పపరర: నరసయఖ కకమలపరటట

94-53/576

తసడడ:డ కకటయఖ కకమలపరటట
ఇసటట ననస:18-205
వయససస:59
లస: పప
94-53/578

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకమలపరటట
ఇసటట ననస:18-208
వయససస:41
లస: పప
94-76/833

94-53/843

భరస : మయలకకసడయఖ మయలపరటట
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లలట
ఇసటట ననస:18-205
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:18-208
వయససస:36
లస: ససస స
5656 NDX2851285
పపరర: కరమరరజ కక

94-53/564

భరస : కకటటశవరరరవప కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:18-205
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:18-205
వయససస:37
లస: పప
5653 NDX1159664
పపరర: వజయనరకల కకమకలపరటట

5639 NDX0251272
పపరర: రతనకలమయరర మరరయయల

5634 NDX3255031
పపరర: లకడక ససజజత ససరవరపప

తసడడ:డ వర పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస మరరయయల
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:18-205
వయససస:35
లస: ససస స
5650 JBV1351956
పపరర: రమమశ బభబణ కకమకలపరటట

94-61/1029

భరస : వరపడసరదరరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససపరదస మరరయయల
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:72
లస: పప
5647 JBV2741148
పపరర: ససమలత కకమకలపరటట

5636 NDX2869220
పపరర: మనస సససగలలరర

94-81/741

భరస : గజకసదడ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:18-202
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమష మరరయయల
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:44
లస: ససస స
5644 AP151010189555
పపరర: వరపడసరదరరవప మరరయయల

94-53/841

భరస : నరసససహ పపడడ
ఇసటట ననస:18-202
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:18-204
వయససస:30
లస: ససస స
5641 AP151010189862
పపరర: వజయకలమయరర మరరయయల

5633 NDX3254943
పపరర: లకడక ససజజత ససరవరపప

5631 NDX1002906
పపరర: కకటటశవరరరవప మయమళళపలర

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18/196
వయససస:37
లస: పప

భరస : గజకసదడ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:18-202
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ ససననవరరపప
ఇసటట ననస:18-202
వయససస:50
లస: పప
5638 NDX0251249
పపరర: లలత మరరయయల

94-81/740

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-196
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడవప � కకమకననన
ఇసటట ననస:18-196
వయససస:58
లస: పప
5635 NDX3255072
పపరర: రరజకసదడ రరడడడ ససననవరరపప

5630 NDX0076984
పపరర: వనసకటటష కకమకననన

5655 NDX2562189
పపరర: పవన కకలర మరర

94-65/795

తసడడ:డ పపరయఖ కకలర మరర
ఇసటట ననస:18-239
వయససస:20
లస: పప
94-76/843

5658
పపరర: వనసకట శకననథ మథనడ శసగమ

94-59/1256

తసడడ:డ వనసకట శక లకడక ననరరయణ శసగమ
ఇసటట ననస:18 Adobe Ct
వయససస:29
లస: పప
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5659 NDX0420281
పపరర: మలలర శవరర యనమ
భరస : రరసబభబణ
ఇసటట ననస:19-1
వయససస:39
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94-59/29

94-59/32

తసడడ:డ ససరఖననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1
వయససస:45
లస: పప
5665 NDX0420208
పపరర: అరరణ మణదడబబ యన

94-59/34

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:51
లస: పప
5671 JBV2766236
పపరర: ససబభబరరవప మణదడబబ యన

94-59/40

94-16/1084

94-59/35

5667 JBV2766210
పపరర: నరసమక వనలలపరర

5672 NDX1027333
పపరర: సరసబభడజఖస లయవప

5675 NDX2594356
పపరర: మలర సపరటట పడభణ పడసరద

94-90/103

5678 NDX2594448
పపరర: మలర సపరటట హహమలత

94-59/38

5681 NDX2782266
పపరర: శశవత మధదర

94-59/36

5670 JBV2766228
పపరర: ససబభబరరవప వనలలపరర

94-59/39

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:51
లస: పప
94-60/95

5673 NDX1009786
పపరర: సరసబశవరరవప లయవప

94-60/96

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:69
లస: పప
94-83/465

5676 NDX2581429
పపరర: ధనలకడక దచవరకకసడ

94-89/708

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-1-1/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-91/1022

భరస : పడభణ పడసరధ
ఇసటట ననస:19-1-1/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-59/923

5679 NDX2470896
పపరర: ఉపపల అరరణ

94-90/104

భరస : ఉపపల భమపపష
ఇసటట ననస:19-1-1/1 F.NO:501 MAITRIVAN
వయససస:42
లస: ససస స
94-59/924

5682 NDX2151108
పపరర: కరవఖ కలరపరటట

94-89/265

తసడడ:డ బకకలల మధదర
ఇసటట ననస:19-1-1/1 F NUMBER 302
వయససస:38
లస: పప

భరస : రవసదడ బభబణ మధదర
ఇసటట ననస:19-1-1/1 F NUMBER 302
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:19-1-2
వయససస:24
లస: ససస స

5683 NDX1763599
పపరర: రతన కలమయరర కలరపరటట

5684 NDX1762971
పపరర: రవసదడ బభబణ కలరపరటట

5685 NDX2956951
పపరర: కవఖ కలరపరటట

94-89/266

భరస : రవసదడ బభబణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:19-1-2
వయససస:32
లస: ససస స
5686 NDX2956910
పపరర: కకషర కలమయరర కలరపరటట
తసడడ:డ రవసదడ బభబణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:19-1-2(New)
వయససస:24
లస: ససస స

94-89/267

తసడడ:డ బడహకయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:19-1-2
వయససస:32
లస: పప
94-59/932

5687 NDX1792143
పపరర: రతన కలమయరర మణళరపపడడ
భరస : భభససర రరవప మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:19-1-3
వయససస:24
లస: ససస స

94-241/961

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-1-1/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:19-1-1/1
వయససస:41
లస: ససస స
5680 NDX2782258
పపరర: రవసదడ బభబణ మధదర

5664 NDX2089689
పపరర: చనన అలయయస ననగ రతనస
ఆలపరరస
తసడడ:డ గణరకయఖ ఆలపరరస
ఇసటట ననస:19-1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-1-1/1
వయససస:19
లస: పప
5677 NDX2212173
పపరర: కకషర కళళఖణణ పరరచసరర

5666 NDX0457937
పపరర: వనసకట నరసమక మణదడబబ యన

5669 NDX0457846
పపరర: వర రరఘవయఖ మణదడబబ యన

94-59/31

94-59/33

తసడడ:డ రరమకకటట
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:51
లస: పప
5674 NDX2650687
పపరర: శకకరసత దచవరకకసడ

5663 NDX0522938
పపరర: శకనవరసరరవప వనలలపరర

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:51
లస: ససస స
94-59/37

5661 NDX0523100
పపరర: లకకణబభబణ వనలలపరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:19-1
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:19-1-1
వయససస:28
లస: ససస స
5668 NDX1554709
పపరర: గగవసద మణదడబబ యన

94-59/30

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-1
వయససస:45
లస: ససస స

లస: ససస స

5662 NDX0659813
పపరర: రరసబభబణ యనమ

5660 NDX0532838
పపరర: ననగరతనమక వనలలపరర

94-59/931

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:19-1-2 (New)
వయససస:23
లస: ససస స
94-89/268

5688 NDX1795386
పపరర: భభససర రరవప మణళరపపడడ

94-89/269

తసడడ:డ వరయఖ మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:19-1-3
వయససస:24
లస: పప
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5689 NDX1462308
పపరర: రరణణ జజననల గడడ
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94-90/105

భరస : అజయ బభబణ
ఇసటట ననస:19-1-3
వయససస:32
లస: ససస స
5692 NDX0521898
పపరర: యరడర రరజకష రరడడడ

94-59/42

94-90/106

భరస : రమమశరబబణ
ఇసటట ననస:19-1-6
వయససస:40
లస: ససస స
5701 NDX0417360
పపరర: రమమష బభబణ పపదద

94-59/50

94-59/52

భరస : నరపర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:28
లస: ససస స
5710 SQX1983618
పపరర: మహహశ బభబణ కలరటట

95-182/3

తసడడ:డ చదననకకశవరరరవప దసడమమడడ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:63
లస: పప

5699 NDX0417428
పపరర: అనసదదప పపదద

94-59/48

94-89/270

94-90/110

5714 SQX1873199
పపరర: లల ససరకఖ మదదద

94-59/53

5717 NDX1960187
పపరర: పడసరద చచదరర రరమననన
తసడడ:డ పప లయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:51
లస: పప

94-59/46

5700 NDX0417477
పపరర: శశరసక పపదద

94-59/49

5703 NDX0533885
పపరర: జజసఫ సమత మలలర ల

94-59/51

5706 JBV2765014
పపరర: రరమకకటటశవరరరవప� చలయర�

94-59/54

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:63
లస: పప
94-90/109

5709 SQX1931393
పపరర: ననగరసదడ బభబణ కలరత

95-182/2

తసడడ:డ చదసచయఖ కలరత
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:26
లస: పప
95-183/772

5712 SQX1913607
పపరర: కరశశమక

95-213/7

భరస : ననగరసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:22
లస: ససస స
95-185/1

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదదద
ఇసటట ననస:19-1-9
వయససస:21
లస: ససస స
94-59/56

5697 JBV2762193
పపరర: లకడక చలయర

తసడడ:డ జజసఫ వనయ కలమయర
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:63
లస: ససస స

5705 NDX0441089
పపరర: జజసపఫ వనయ కలమయర మలలర ల

5711 SQX2179513
పపరర: కకటటశవరమక లకకస

94-59/44

తసడడ:డ రమమష బభబణ
ఇసటట ననస:19-1-6
వయససస:40
లస: పప

5702 NDX1799289
పపరర: శకదచవ నసదదపరటట

5708 NDX1465096
పపరర: దదపసస ఎరరకడర

5694 NDX0521922
పపరర: యరడర చసదడశశఖర రరడడడ

భరస : రరమకకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-1-6
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర లకకస
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహనరరవప�
ఇసటట ననస:19-1-9
వయససస:32
లస: ససస స
5716 JBV2762789
పపరర: వనసకటరరవప దసడమమడడ

94-90/107

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ కలరటట
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:21
లస: పప
5713 NDX0354548
పపరర: అవన� కకమకననన�

5696 NDX1464809
పపరర: రరమరరడడడ బబ సతష

తసడడ:డ జజననకరసస
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:63
లస: పప
94-90/108

94-59/41

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-5
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:19-1-6
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనయణసమయర
ఇసటట ననస:19-1-7
వయససస:63
లస: ససస స
5707 NDX1462589
పపరర: శకలకడక ఏరరకడర

94-59/43

తసడడ:డ రమమష బభబణ
ఇసటట ననస:19-1-6
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:19-1-6
వయససస:40
లస: పప
5704 NDX0817270
పపరర: అరరణకలమయరర మలలర ల

5693 NDX0521971
పపరర: యరడర ననరపరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-5
వయససస:86
లస: పప
94-59/47

5691 NDX0532754
పపరర: రమణమక ఎరకడర

భరస : శవరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-5
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-5
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-5
వయససస:71
లస: ససస స
5698 NDX0420422
పపరర: ఉమ కలమయరర పపదద

95-182/599

తసడడ:డ ససరకశ బభబణ కకట
ఇసటట ననస:19-1-4
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-5
వయససస:44
లస: పప
5695 NDX1465013
పపరర: శవమక బబ సతష

5690 SQX2032407
పపరర: పవన కకషర కకట

5715 JBV2766095
పపరర: భభరత యసడమమరర

94-59/55

భరస : చదననకకశవరరరవప యసడమమరర
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:63
లస: ససస స
94-59/57

5718 JBV2766087
పపరర: చదననకకశవరరరవప దసడమమడడ

94-59/58

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:63
లస: పప
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5719 NDX3007036
పపరర: కకటరసవరర రరవప ఇనకకలలర

94-59/925

తసడడ:డ ససబబయఖ ఇనకకలలర
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:26
లస: పప
5722 NDX0422253
పపరర: సరసబభడజఖ లకడక గగరసటర

94-60/99

94-60/102

94-89/271

94-90/112

94-60/1134

94-93/708

94-60/104

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసడల
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:21
లస: ససస స

5732 NDX1509613
పపరర: బడసహనసద రరవప దచవరశశటట

5735 NDX2994085
పపరర: శక లకడక కకసడడడ

5738 NDX0961086
పపరర: అసజననయణలల పపదద

5741 NDX1836859
పపరర: శకనవరస రరవప నసదదపరటట

94-59/778

5744 NDX2622546
పపరర: వజయ దసరగ కగరగ

94-90/113

5747 NDX3097342
పపరర: సరయ బభబణ తనడడశశటట
తసడడ:డ మణతనఖల రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:48
లస: పప

94-81/775

5730 NDX1814814
పపరర: పదనకవత అసచ

94-90/111

5733 NDX2414944
పపరర: నగరపమక కకలయర

94-58/25

భరస : సరసబశవరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:19-1-12
వయససస:31
లస: ససస స
94-60/1135

5736 NDX3113370
పపరర: శకనవరస రరవప ఉలర గడడ ల

94-89/854

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:19-1-12
వయససస:44
లస: పప
94-93/721

5739 NDX2174902
పపరర: ససజనఖ మదదదరరల

94-60/103

భరస : వనసకట ససరకసదడ బభబణ మదదదరరల
ఇసటట ననస:19-1-13
వయససస:28
లస: ససస స
94-60/105

5742 NDX1846783
పపరర: శకనవరస రరవప నసదదపరటట

94-59/59

తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:63
లస: పప
94-59/779

94-60/1136
5745 NDX2909356
పపరర: శవ ననగ మలర శవర రరవప
ననసగఆలమ
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప ననసగఆలమ
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:37
లస: పప

94-89/855

5748 NDX2416055
పపరర: బభల మహన రరడడ ఎటభర

తసడడ:డ శరసబయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:22
లస: ససస స
94-60/1137

5727 NDX2693984
పపరర: వనసకటపప రరడడడ లసకకరరడడడ

భరస : వనసకటటశవర రరవప అసచ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:19-1-13
వయససస:48
లస: పప

భరస : శరసబయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:40
లస: ససస స
5746 NDX3005915
పపరర: ససమత మసడల

94-89/272

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:19-1-12 W NO 4
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:19-1-13
వయససస:37
లస: ససస స
5743 NDX2622488
పపరర: మలర శవరర కగరగ

5729 NDX2005917
పపరర: పడసరద చచదరర రరమననన

94-60/101
5724 NDX2076231
పపరర: వనసకట ససత రరవమక దచవరశశటట

తసడడ:డ కకసడరరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పపదద
ఇసటట ననస:19-1-12
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-1-12 W NO 4
వయససస:37
లస: ససస స
5740 NDX1836883
పపరర: శకదచవ నసదదపరటట

94-60/1133

తసడడ:డ అసకయఖ దచవరశశటట
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల పపదద
ఇసటట ననస:19-1-12
వయససస:38
లస: పప
5737 NDX1082502
పపరర: సవపన పపదద

5726 NDX2743151
పపరర: శశషగరరర రరవప రరమననన

94-60/98

భరస : అసకయఖ దచవరశశటట
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసద రరవప దచవరశశటట
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:57
లస: ససస స
5734 NDX2995801
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప పపదద

94-60/100

తసడడ:డ కరమయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద చచదరర రరమననన
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:25
లస: పప
5731 NDX1509563
పపరర: వనసకట చదసచమక దచవరశశటట

5723 NDX0291997
పపరర: అసజమక యరకపననన

5721 NDX1247048
పపరర: రరమ లకకక చగడ

భరస : ససరకష బభబణ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:42
లస: పప
5728 NDX2005909
పపరర: మణణ కకరణ రరమననన

94-60/97

భరస : శకనవరససల రరడడడ
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:50
లస: ససస స
5725 NDX0380568
పపరర: శకనవరసరకడకడ యరకపననన

5720 NDX0407411
పపరర: అనత యరకపననన

94-90/114

తసడడ:డ సరసరర రరడడ ఎటభర
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:22
లస: పప
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94-60/106

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:24
లస: ససస స
5752 NDX0436410
పపరర: ససతతష కలమయర ఘసటభ

94-59/61

94-90/117

94-90/120

94-90/122

94-90/125

94-89/275

94-89/278

భరస : వనసకరటరమణ లలట తషరక
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:58
లస: ససస స

5762 NDX1465054
పపరర: సరగజ చసతన

5765 NDX1788670
పపరర: ససనతన గరరకపరటట

5768 NDX2005586
పపరర: జజహనవ బబ నసస

5771 NDX2005370
పపరర: బడహకయఖ దచవసడర

94-89/281

5774 NDX0569335
పపరర: కకకషరవనణణ దచవనసడర

94-90/123

5777 NDX1666413
పపరర: ననగకశవర రరవప దచవనసడర
తసడడ:డ శవయఖ దచవనసడర
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:28
లస: పప

5757 NDX1626250
పపరర: రరజత పరరమ

94-90/119

5760 NDX0181503
పపరర: శరఖమణల� ఎస�

94-90/121

5763 NDX1465047
పపరర: ఆసజననయణలల చసతన

94-90/124

తసడడ:డ బభల సపవదయఖ
ఇసటట ననస:19-1-22
వయససస:50
లస: పప
94-89/273

5766 NDX1788795
పపరర: జయశక గరరకపరటట

94-89/274

భరస : ససతనరరమయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:19-1-28/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-89/276

5769 NDX2005503
పపరర: అరరణ బబ సతష

94-89/277

భరస : పప ఠర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:19-1-410
వయససస:54
లస: ససస స
94-89/279

5772 NDX1666454
పపరర: చన వనసకటటసవరరర దచవనడట

94-89/280

తసడడ:డ పపదద బకస దచవనడట
ఇసటట ననస:19-1-410
వయససస:55
లస: పప
94-89/282

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-1-415
వయససస:50
లస: ససస స
94-89/284

94-90/116

తసడడ:డ బభబణ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:19-1-21
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనన బకస దచవసడర
ఇసటట ననస:19-1-410
వయససస:54
లస: పప

భరస : చన వనసకటటసవరరర దచవనడట
ఇసటట ననస:19-1-414
వయససస:50
లస: ససస స
5776 NDX1666298
పపరర: తరరపఠమక తషరక

94-90/358

తసడడ:డ పప తస రరడడడ బబ నస
గ
ఇసటట ననస:19-1-410
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:19-1-410
వయససస:31
లస: ససస స
5773 NDX1666488
పపరర: కకటటశవరమక దచవనడట

5759 NDX1626235
పపరర: భమలకడక ససఖయ

5754 NDX0526947
పపరర: హరరత గసట

తసడడ:డ మధసససధన రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:19-1-19
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బభపరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:19-1-28/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తతమణల
ఇసటట ననస:19-1-28/1
వయససస:28
లస: పప
5770 NDX0204370
పపరర: భభరత దదవనవల�

94-90/118

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:19-1-22
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ రరడడ బణరకమణకలస
ఇసటట ననస:19-1-22
వయససస:52
లస: పప
5767 NDX1788571
పపరర: గగపస తతమణల

5756 NDX0203281
పపరర: వనసకరయయమక� వ�

94-60/108

భరస : సరయ గసట
ఇసటట ననస:19-1-18
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప ససఖయ
ఇసటట ననస:19-1.19
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:19-1-21
వయససస:34
లస: పప
5764 NDX1665845
పపరర: ననగర రరడడడ బణరకమణకలస

94-90/115

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:19-1-18/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప ససఖయ
ఇసటట ననస:19-1-19
వయససస:31
లస: ససస స
5761 NDX1814848
పపరర: సరయ హహమసత ఘసటసరల

5753 NDX1739657
పపరర: శరకవణ కలససమ గసట

5751 NDX0373498
పపరర: శకనవరసరరవప కరటడగడడ

తసడడ:డ భరవ సరవమ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససతతష కలమయర గసట
ఇసటట ననస:19-1-18
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల గసట
ఇసటట ననస:19-1-18
వయససస:65
లస: పప
5758 NDX1626276
పపరర: ఆదదతఖ ససఖయ

94-60/107

భరస : శకనవరసరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ
ఇసటట ననస:19-1-18
వయససస:35
లస: పప
5755 NDX0596437
పపరర: సరయ గసట

5750 NDX0064022
పపరర: భభగఖలకడక కరటడగడడ

5775 NDX0569509
పపరర: వనసకట లకడక దచవనసడర

94-89/283

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:50
లస: ససస స
94-89/285

5778 NDX0569525
పపరర: వనసకటటశవరరర తషరక

94-89/286

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:50
లస: పప
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5779 NDX0569442
పపరర: కకటటశవరరరవప దచవనసడర
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94-89/287

తసడడ:డ పపద వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:50
లస: పప

5780 NDX0569483
పపరర: వనసకటయఖ తషరక

94-89/288

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:50
లస: పప

5782 NDX0569376
పపరర: పపద వనసకటటశవరరర దచవనసడర

5781 NDX0569400
పపరర: శసకర రరవప దచవనసడర

94-89/289

తసడడ:డ పపద వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:50
లస: పప

94-89/290

తసడడ:డ పపదద బకస
ఇసటట ననస:19-1-416
వయససస:50
లస: పప

3471 NDX1816075
పపరర: ససభదడ కథబతష
స న
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94-80/472

భరస : రవ శసకర కథబతష
స న
ఇసటట ననస:18-7-436
వయససస:44
లస: ససస స
3474 NDX2835478
పపరర: వసశధర రరడడడ మమసఠకమ

94-56/704

94-80/477

94-80/480

94-80/483

భరస : శకనవరస రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:43
లస: ససస స
3486 NDX1442458
పపరర: శవ కలమయరర వరగసధస

94-80/486

94-80/478

3481 NDX1815812
పపరర: ననగ సరయ పడతషఖష
చసతలపపడడ
తలర : రసగననయకమక చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:27
లస: ససస స

94-80/481

3484 NDX0354704
పపరర: పదకజ రరవపరటట

94-80/484

3487 NDX0375766
పపరర: ఉమయమహహశవరర వసగల

94-80/489

3490 NDX2035450
పపరర: శకనవరస కకమకననన

3493 NDX0823088
పపరర: సతఖవత ననససక
భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-440
వయససస:61
లస: ససస స

94-80/476

3479 NDX1995861
పపరర: ససససకత పరలడడగణ

94-80/479

3482 NDX2035187
పపరర: దదపసస కకమకననన

94-80/482

భరస : శకనవరస కకమకననన
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:40
లస: ససస స
3485 NDX0005074
పపరర: ఉమయమహహశవరర భవనస

94-80/485

భరస : వరపడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:46
లస: ససస స
94-80/487

3488 NDX1995184
పపరర: హనసమయయమక టసగణటటరర

94-80/488

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప టసగణటటరర
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:71
లస: ససస స
94-80/490

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:47
లస: పప
94-80/492

3476 NDX0354563
పపరర: రసగననయకమక చసతలపపడడ

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బభపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:26
లస: పప
3492 NDX1995101
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
టసగణటటరర
తసడడ:డ ససబబ రరవప టసగణటటరర
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:77
లస: పప

3478 NDX0187781
పపరర: వనసకటరరడడడ మమసతదస

94-80/474

భరస : ససబడహకనఖ శరక
ఇసటట ననస:18-7-438
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:52
లస: ససస స
3489 NDX1100734
పపరర: ననగరరరన రరవపరటట

94-80/475

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-438
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:24
లస: ససస స
3483 NDX0302182
పపరర: ససనత వసగల

3475 NDX0215244
పపరర: శవ కలమయరర మమసతదస

3473 AP151010183823
పపరర: శకనవరసరరజ వనటటకలరర�

తసడడ:డ వ.వ.ఎన.రరజ�
ఇసటట ననస:18-7-437
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-438
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-438
వయససస:30
లస: పప
3480 NDX1620674
పపరర: అపపరరప రరవపరటట

94-80/473

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-7-436
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమటటమ
ఇసటట ననస:18-7-438
వయససస:18
లస: పప
3477 NDX0743963
పపరర: పపలయరరరడడడ మమసతదమ

3472 NDX0890673
పపరర: రవశపకర కరటభబతస న

3491 NDX0340232
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపరటట

94-80/491

తసడడ:డ చసదడ పపరర కళళశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-439
వయససస:52
లస: పప
94-80/493

3494 NDX0745109
పపరర: ననగకశవరరరవ ననససక

94-80/494

తసడడ:డ ససబడమణఖo
ఇసటట ననస:18-7-440
వయససస:67
లస: పప
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3495 NDX2266351
పపరర: కకరణకయ కలదరపలర
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94-80/495

తసడడ:డ కకషప ర బభబణ కలదరపలర
ఇసటట ననస:18-7-441
వయససస:32
లస: ససస స
3498 NDX0640128
పపరర: పపలర మక ఒసటటదద స

94-80/498

94-80/501

తసడడ:డ బణలర కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-7-441
వయససస:67
లస: పప
3504 NDX0302216
పపరర: వరలకడక పడవల

94-80/504

94-80/507

94-80/510

తసడడ:డ సరవమణలల ననరరళర
ఇసటట ననస:18-7-444
వయససస:56
లస: పప
3516 NDX1778986
పపరర: కలమయరర యలవరరస

94-80/513

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:54
లస: పప

3503 NDX1804211
పపరర: పరరవత దచవ మసచ

94-80/502

3505 NDX0302232
పపరర: కకటటశవరరరవప పడవల

3508 NDX0958710
పపరర: అనసదదప చసతన

3511 NDX2417095
పపరర: వనసకట శవననగ శశకలజ ననరరళర

3514 NDX1778929
పపరర: పరవన యలవరరస

3517 AP151010186097
పపరర: కకషరకలమయరర యలవరరస

94-80/516

94-80/519

94-80/505

94-80/500

94-80/503

3506 NDX2266377
పపరర: హరరరత దనరర

94-80/506

భరస : అవననష చసత
ఇసటట ననస:18-7-443
వయససస:29
లస: ససస స
94-80/508

3509 NDX0526475
పపరర: చసతన అవననష

94-80/509

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:18-7-443
వయససస:33
లస: పప
94-53/438

3512 NDX2417103
పపరర: రమయదచవ ననరరళర

94-53/439

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:18-7-444
వయససస:57
లస: ససస స
94-80/511

3515 NDX1995739
పపరర: యమణన చనపరరల

94-80/512

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:26
లస: ససస స
94-80/514

3518 AP151010186157
పపరర: సరసరరజఖస సససకర

94-80/515

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:27
లస: ససస స

3520 JBV1222587
పపరర: మణరళ మయరససడచయణలల
యలవరరస
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:35
లస: పప

94-80/517

3523 NDX1817313
పపరర: తరరపతయఖ యలవరరర

94-80/520

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర యలవరరర
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:61
లస: పప

94-80/497

భరస : కలమయర సరవమ మసచ
ఇసటట ననస:18-7-442
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:31
లస: పప
3522 NDX0596403
పపరర: వనవ� శవరఆసజననయణలల�

3502 AP151010186824
పపరర: అపరర గసటభ

భరస : మయరససడచయణలల యలవరరస
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:33
లస: ససస స
3519 NDX0302315
పపరర: వనసకటటశవర రరవప యలవరరస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-441
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:18-7-444
వయససస:30
లస: ససస స
94-53/440

3500 JBV2995017
పపరర: శకరరమ పడసరద తతకల

భరస : ససవర శసకర వర పడసరద లలట వనలగపపడ
ఇసటట ననస:18-7-441
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:18-7-443
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కనక మలర యఖ
ఇసటట ననస:18-7-443
వయససస:59
లస: పప
3513 NDX2417087
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప ననరరళర

94-80/499

తసడడ:డ వనసకట పరరబ సరరధద
ఇసటట ననస:18-7-442
వయససస:75
లస: పప

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:18-7-443
వయససస:49
లస: ససస స
3510 NDX0526426
పపరర: చసతన కకషరమమరరస

3499 NDX1816018
పపరర: హరర పపరర వనలగపపడడ

3497 NDX2266385
పపరర: ఝయనస లకడక బభయ కకయయ

భరస : జజవల నరసససహ రరవప కకయయ
ఇసటట ననస:18-7-441
వయససస:74
లస: ససస స

తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:18-7-442
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-442
వయససస:68
లస: ససస స
3507 NDX0210203
పపరర: శకవరణణ చసతన

94-80/496

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-441
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-441
వయససస:87
లస: ససస స
3501 JBV1220102
పపరర: సతఖననరరయణ తతకల

3496 JBV1220938
పపరర: భభరతలకడక తతకల

3521 JBV1222231
పపరర: సరసబశవరరవప యలవరరస

94-80/518

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:18-7-445
వయససస:36
లస: పప
3524 NDX2011559
పపరర: ననగ పసడయయసక నలర బబ తషల

94-54/312

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:18-7-448
వయససస:23
లస: ససస స

Page 238 of 391

3525 NDX2011575
పపరర: కకటటశవరర నలర బబ తషల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-54/313

భరస : సరసబశవరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:18-7-448
వయససస:39
లస: ససస స
3528 NDX1917188
పపరర: యశవసత దచవ గగవసదస

94-80/521

94-80/524

94-80/527

94-80/530

94-80/533

94-80/536

94-75/788

3538 NDX1507971
పపరర: శవ ససబడహకణఖస వడడకటటట

3541 NDX1996422
పపరర: దచవ మహహశవరర ఆదపపరరడడ

3544 JBV1222967
పపరర: అపరపరరవప ఆదపపరరడడ

3547 NDX1122035
పపరర: తషలశమక రరచకకసడ

94-80/541

3550 NDX0178806
పపరర: శకనవరసరరవప పణణదరస

94-80/531

భరస : లల శవ రరమకహన రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:18-7-459
వయససస:43
లస: ససస స

3553 AP151010186092
పపరర: సతఖకకరస ర ససకలరర
భరస : దచవయఖ
ఇసటట ననస:18-7-459
వయససస:67
లస: ససస స

3533 NDX0302323
పపరర: వనసకట రరడడడ సససకర

94-80/526

3536 NDX1662262
పపరర: జజనకక రరణణ కకయయ

94-80/529

3539 NDX2035211
పపరర: వనసకట ఆనసద వసజరపప

94-80/532

తసడడ:డ వరససరరవప
ఇసటట ననస:18-7-453
వయససస:38
లస: పప
94-80/534

3542 NDX1996356
పపరర: ససనత ఆదపపరరడడడ

94-80/535

భరస : అపరప రరవప ఆదపపరరడడ
ఇసటట ననస:18-7-455
వయససస:31
లస: ససస స
94-80/537

3545 JBV2994119
పపరర: అశశక ఆదపపరరడడడ

94-80/538

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:18-7-455
వయససస:35
లస: పప
94-80/539

3548 NDX0213496
పపరర: పదనకవత పణణదరస

94-80/540

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-7-457
వయససస:38
లస: ససస స
94-80/542

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-457
వయససస:41
లస: పప
94-80/544

94-80/523

తసడడ:డ జజవల నరసససహ రరవప కకయయ
ఇసటట ననస:18-7-453
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-456
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-457
వయససస:65
లస: ససస స
3552 NDX2442101
పపరర: ససజజన వననగళర

94-80/528

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:18-7-455
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప పటట పపరరజ
ఇసటట ననస:18-7-456
వయససస:24
లస: పప
3549 NDX0216259
పపరర: పరరవత పణణదరస

3535 NDX1442557
పపరర: రమణ మకరసన

3530 NDX0005132
పపరర: గయతడదచవ బభసస

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-452
వయససస:62
లస: పప

భరస : అశశక ఆదపపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-455
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:18-7-455
వయససస:51
లస: ససస స
3546 NDX2189687
పపరర: పడదదప కలమయర పటట పపరరజ

94-80/525

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ
ఇసటట ననస:18-7-453
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరవప బమరర గడ
ఇసటట ననస:18-7-453
వయససస:62
లస: పప
3543 NDX0302265
పపరర: ఆదదలకడక ఆదపపరరడడడ

3532 NDX1442649
పపరర: కకటయఖ మకరసన

94-54/315

భరస : పడభభకర రరడడడ బభసస
ఇసటట ననస:18-7-452
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-7-453
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-453
వయససస:57
లస: ససస స
3540 NDX1580522
పపరర: సతష కలమయర బమరర గడ

94-80/522

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-7-452
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట ఆనసద వసజరపప
ఇసటట ననస:18-7-453
వయససస:36
లస: ససస స
3537 NDX0407254
పపరర: పరరవత కకసడసరర

3529 NDX1580514
పపరర: నరకసదడ కలమయర బమరర గడ

3527 NDX2011583
పపరర: సరసబశవరరవప నలర బబ తషల

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:18-7-448
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతష కలమయర బమరర గడ
ఇసటట ననస:18-7-451
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-452
వయససస:33
లస: పప
3534 NDX2035260
పపరర: ఉష మమరర వసజరపప

94-54/314

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:18-7-448
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతష కలమయర గగవసదస
ఇసటట ననస:18-7-448
వయససస:24
లస: పప
3531 NDX0891739
పపరర: మధసససదనరరడడడ సససకర

3526 NDX2011567
పపరర: రరసగగపరల నలర బబ తషల

3551 AP151010186094
పపరర: పదకశక ససకలరర

94-80/543

భరస : దచవయఖ
ఇసటట ననస:18-7-459
వయససస:42
లస: ససస స
94-80/545

3554 NDX2442127
పపరర: ఫణణ కకషర వననగళర

94-80/546

తసడడ:డ లల శవ రరమకహన రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:18-7-459
వయససస:21
లస: పప
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3555 NDX2449155
పపరర: కకషర బభబణ వరమయచననన

94-80/547

తసడడ:డ వరమయచననన
ఇసటట ననస:18-7-459
వయససస:50
లస: పప
3558 NDX3051356
పపరర: గకహ లకడక దదపపలపపడడ

94-80/933

94-80/549

94-80/552

94-80/555

3570 NDX2583482
పపరర: వనసకట ససబబరరడడడ కకసడ

94-80/820

94-57/89

94-80/553

3568 NDX0180380
పపరర: ఇసరకయల మహకద

3571 NDX2594182
పపరర: అరరణ కలమయరర కక

94-80/559

94-80/556

94-80/821

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-464
వయససస:48
లస: ససస స

3580 NDX1551572
పపరర: పతకమణరర కకరణ కలమయర

94-57/90

3583 NDX1804252
పపరర: ననగ మమళక దదయయఖల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదయయఖల
ఇసటట ననస:18-7-465
వయససస:24
లస: ససస స

3566 NDX0213850
పపరర: మహజబన� షపక�

94-80/554

3569 AP151010183218
పపరర: పడభభకరరరవప గగవసదస

94-80/557

3572 NDX2428548
పపరర: వ జ ఈశవర కలమయర జ

94-53/441

3575 AP151010186408
పపరర: అసజననదచవ గగవసదస

94-80/558

భరస : ససరఖననరయణమమరరస
ఇసటట ననస:18-7-462
వయససస:76
లస: ససస స
94-80/560

3578 NDX2956944
పపరర: రమఖ చచదరర పతకమమరర

94-71/694

భరస : కకరణ కలమయర పతకమమరర
ఇసటట ననస:18-7-464
వయససస:28
లస: ససస స
94-80/562

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-464
వయససస:30
లస: పప
94-80/564

94-80/551

తసడడ:డ పడభభకర రరవప జ
ఇసటట ననస:18/7/461, SAI BABA ROAD
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:18-7-462
వయససస:53
లస: పప
94-80/561

3563 JBV1220821
పపరర: మమరర శశరకఖ కరవటట

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:70
లస: పప

3574 NDX1430552
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ గరజవలర

3577 AP151010183407
పపరర: మధసససధనరరవప గగవసదస

94-80/935

భరస : మహకద ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గరజవలర
ఇసటట ననస:18-7-462
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:18-7-462
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదయఖల
ఇసటట ననస:18-7-465
వయససస:21
లస: ససస స

3565 AP151010186409
పపరర: ధనలకడక గగవసదస

3560 NDX2812410
పపరర: శక హరరక దదపపలపపడడ

భరస : మధసససధన రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: కక
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:18-7-462
వయససస:42
లస: ససస స

3582 NDX2266468
పపరర: కకరస ర దదయఖల

94-80/550

తసడడ:డ అబణదల రహమయన
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చదననరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:72
లస: పప

3579 NDX0213678
పపరర: ననగపరరవత� దదయయఖల�

3562 AP151010186093
పపరర: వనసకట ఉమయమహహశవరర

94-80/932

భరస : ససమన దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-7-460
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:62
లస: ససస స

3567 AP151010183646
పపరర: వనసకటగరయతడ ఈశవరకలమయర
గగవ
తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:42
లస: పప

3576 AP151010183674
పపరర: శకనవరసరరవప గగవసదస

94-80/934

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హరరననయక
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:46
లస: ససస స

3573 NDX1430537
పపరర: శరరద గజవలర

3559 NDX2812519
పపరర: ససమన దదపపలపపడడ

3557 NDX3066701
పపరర: వనసకటరతనస దదపపలపపడడ

తసడడ:డ బభపయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-7-460
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-7-460
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:18-7-461
వయససస:27
లస: ససస స
3564 NDX1538471
పపరర: ఇసదడబభయ

94-80/548

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:18-7-459
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-7-460
వయససస:66
లస: ససస స
3561 NDX1712950
పపరర: శకలత యలవరరర

3556 NDX0795492
పపరర: ననగకశవర రరవప అసబటట

3581 NDX0958264
పపరర: మహహష మననవ

94-80/563

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-7-464
వయససస:31
లస: పప
94-80/565

3584 NDX2266567
పపరర: అరరణన దచవ నరరక

94-80/566

భరస : ఉమ మహహశవర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:18-7-465
వయససస:66
లస: ససస స
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3585 NDX2266401
పపరర: భణవన చసదడ మమక
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94-80/567

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమక
ఇసటట ననస:18-7-465
వయససస:26
లస: పప
3588 NDX2266427
పపరర: ససజత మణననవ

3586 NDX0189266
పపరర: సరసబశవరరవప దదయయఖల�

తసడడ:డ అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-465
వయససస:51
లస: పప
94-80/570

భరస : చసదడ శశఖర కకలయర
ఇసటట ననస:18-7-466
వయససస:31
లస: ససస స

3589 NDX2266419
పపరర: శక దచవ నసబమరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:18-7-466
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబ లయరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-468
వయససస:55
లస: ససస స
3597 NDX0339937
పపరర: ససధదర రరయపరటట

94-80/579

94-80/582

94-80/585

94-80/588

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-7-474
వయససస:66
లస: పప

3601 NDX1995804
పపరర: గసగరధర రరడడడ చరరక

3604 NDX1778788
పపరర: నరకల దచవ పప టట
ర రర

3607 NDX0958330
పపరర: రరజజరరవప మననవ

94-80/591

3610 NDX0958744
పపరర: వజయకకషర కనసపరరడడడ

94-80/580

3613 NDX2882355
పపరర: అదద నరరయణమక మణలల
భరస : జయ రమ రరడడడ మణలల
ఇసటట ననస:18-7-475
వయససస:33
లస: ససస స

3593 NDX2035344
పపరర: నళన లలకస

94-80/575

3596 NDX0339978
పపరర: రరమమహన రరవప బటటట

94-80/578

3599 NDX1996505
పపరర: హహమబసదస చరరక

94-80/581

భరస : గసగరధర రరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:18-7-471
వయససస:31
లస: ససస స
94-80/583

3602 NDX1100593
పపరర: వర శసకర రరడడడ టట

94-80/584

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-471
వయససస:48
లస: పప
94-80/586

3605 NDX1804146
పపరర: వనసకట ససధదర దదడర

94-80/587

తసడడ:డ శశషయఖ దదడర
ఇసటట ననస:18-7-473
వయససస:38
లస: పప
94-80/589

3608 NDX1995788
పపరర: శరరష కకరరటభల

94-80/590

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ కకరరటభల
ఇసటట ననస:18-7-474
వయససస:24
లస: ససస స
94-80/592

తసడడ:డ రరజకసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:18-7-474
వయససస:28
లస: పప
94-80/594

94-80/572

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-7-468
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-7-473
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:18-7-474
వయససస:43
లస: ససస స
3612 NDX0958900
పపరర: శకమనననరరయణ పరవపలలరర

94-80/577

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-7-473
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:18-7-473
వయససస:61
లస: పప
3609 NDX0211201
పపరర: శవ కలమయరర మలలర డడ

3598 NDX1507989
పపరర: కకషరర రరవప కకట

3590 NDX2266369
పపరర: పదక మణననవ

భరస : వనసకట రవ కలమయర లలకస
ఇసటట ననస:18-7-467/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగర రరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:18-7-471
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట ససధదర దదడర
ఇసటట ననస:18-7-473
వయససస:36
లస: ససస స
3606 JBV2995033
పపరర: వనసకటరరవప గగపసశశటట

94-80/574

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-7-470
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:18-7-471
వయససస:43
లస: ససస స
3603 NDX1804096
పపరర: రరధదక ససధదర దదడర

3595 NDX0302364
పపరర: కసస
స రర బభయ బటటట

94-80/569

భరస : రరజజ రరవప మణననవ
ఇసటట ననస:18-7-466
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:18-7-468
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బ�లయరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-470
వయససస:35
లస: పప
3600 NDX0302372
పపరర: లకడక కకట

94-80/571

భరస : దసరరగ పడసరద నకసల
ఇసటట ననస:18-7-467/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-80/576

3587 NDX2266393
పపరర: రగహహత నసబమరర

తసడడ:డ మధసససధనరరవ నసబమరర
ఇసటట ననస:18-7-466
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మధసససధనరరవ నసబమరర
ఇసటట ననస:18-7-466
వయససస:45
లస: ససస స

94-80/573 3592 NDX1773804
3591 NDX2266443
పపరర: మధసససధన రరవప నసబమరర
పపరర: వనసకటరతనస నకసల

3594 NDX0354951
పపరర: లలయవత

94-80/568

3611 JBV2994713
పపరర: నరకసదడ బభబణ పప టట
ర రర

94-80/593

తసడడ:డ గసగరధర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-7-474
వయససస:43
లస: పప
94-57/844

3614 NDX0823781
పపరర: ఉషర రరణణ పపదదట

94-80/595

భరస : బభల రరజ పపదదట
ఇసటట ననస:18-7-476
వయససస:45
లస: ససస స
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3615 NDX0579409
పపరర: ఉపపల లలకకశరబబణ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-80/596

తసడడ:డ పపరసధర
ఇసటట ననస:18-7-478
వయససస:29
లస: పప
3618 NDX2970408
పపరర: నగకశవరరరవప పప టటట

94-57/845

94-80/597

94-80/600

94-80/603

94-80/606

94-80/609

94-80/612

భరస : పపరర చసదడరరవప పరరర
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:47
లస: ససస స

3628 NDX2120582
పపరర: ఉమయ దచవ పప టట
ర రర

94-80/615

94-80/604

3623 NDX1651133
పపరర: వరసవ ససరర

94-80/599

3626 NDX0785444
పపరర: శవననగమలలర శవరర పలలర ల

3629 AP151010186461
పపరర: దమయసత గమడసరర

94-80/607 3632 NDX0785451
3631 NDX1897141
పపరర: శవ రరమ కకషర అయఖపప పప టటట
పపరర: ఇసదడశశఖర రరడడడ పలలర ల

3634 NDX0795443
పపరర: లకడక ననరరయణ కకమణక

3637 NDX2150712
పపరర: పపరర చసదడ రరవప మమకల

3640 NDX0929174
పపరర: కకమణక లకకకపడసనన

3643 NDX1996307
పపరర: శక దచవ కకరరటభల
భరస : రవసదడ బభబణ కకరరటభల
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:53
లస: ససస స

94-80/602

94-80/605

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:68
లస: ససస స
94-80/608

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:35
లస: పప
94-80/610

3635 NDX1651141
పపరర: శకనవరసరరవప ససరర

94-80/611

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:49
లస: పప
94-80/613

3638 AP151010183320
పపరర: నరసససహరరవప గమడసరర

94-80/614

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:74
లస: పప
94-80/616

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:39
లస: ససస స
94-80/618

94-57/847

భరస : శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ కకరరటభల
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:26
లస: ససస స
3642 NDX1435941
పపరర: వనసకరయమక పరరర

94-80/601

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:51
లస: పప
3639 NDX1996265
పపరర: సరహహత కకరరటభల

3625 NDX1995549
పపరర: ననగమణణ గణసటటపలర

3620 NDX2970416
పపరర: పడవణ పప టటట

భరస : శకనవరస రరవప ససరర
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దదడ ణనదసల
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:42
లస: పప
3636 NDX0958652
పపరర: ససరకసదడబభబణ రరమననన

94-80/598

భరస : గసగరధర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:84
లస: ససస స
3633 NDX0370270
పపరర: వనసకట రమణ దదడ ణనదసల

3622 NDX0974444
పపరర: బకసదనదచవ గగగరననన

94-89/851

భరస : శవ కకశశర పప టటట
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:64
లస: ససస స
3630 NDX0974683
పపరర: అపపమక పరవపలలరర

94-57/846

తసడడ:డ గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసబబదసర రరజ బసగ
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:44
లస: ససస స
3627 NDX0974550
పపరర: శరసతదచవ పరవపలలరర

3619 NDX2970838
పపరర: ననగ మలర శవరర పప టటట

3617 NDX2970275
పపరర: హరరక ససరక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససరక
ఇసటట ననస:18-7-478
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవ ననగకశవరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమయర
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:32
లస: ససస స
3624 NDX1815846
పపరర: ఝయనస రరణణ బసగ

94-80/936

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరక
ఇసటట ననస:18-7-478
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:18-7-479
వయససస:59
లస: పప
3621 NDX0207886
పపరర: జయసత కలమయరర గమడసరర

3616 NDX2970242
పపరర: పడవలర క ససరక

3641 NDX0929158
పపరర: ససజనఖ భభగరరరడడడ

94-80/617

భరస : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:43
లస: ససస స
94-80/619

3644 NDX0584748
పపరర: మహలకడక జజసఖల

94-80/620

భరస : సతఖ చసదడ శశఖర మమరరస
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:59
లస: ససస స
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94-80/621

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:65
లస: ససస స
3648 JBV2994341
పపరర: బసవయఖ గగగరననన

94-80/624

94-80/627

94-61/930

94-53/444

94-53/447

94-53/450

94-53/454

భసధసవప: అనల చమట
ఇసటట ననస:18-9-57/2
వయససస:58
లస: ససస స

3658 AP151010189728
పపరర: ధనలకడక రరచమళళ

3661 AP151010189411
పపరర: లకకమక రచమళళ

3664 AP151010189649
పపరర: శకకరసతరరడడడ రరచమళళ

3667 NDX0253815
పపరర: లకకకకలమయరర జలలర పలర

94-53/457

3670 NDX2075951
పపరర: కకషర గణధదబసడడ

94-53/445

3673 NDX1794040
పపరర: జజహనవ పపలలర ల
తసడడ:డ చకకపరణణ పపలలర ల
ఇసటట ననస:18-9-146
వయససస:24
లస: ససస స

3653 NDX1815937
పపరర: సరయ పసడయయసక కతనబతషన

94-80/629

3656 NDX1111145
పపరర: భవఖ రరచమళళ

94-53/443

3659 AP151010189687
పపరర: అరరణ గగసదచశ

94-53/446

భరస : పడభభకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:60
లస: ససస స
94-53/448

3662 NDX1110808
పపరర: మననజ కలమయర తతట

94-53/449

తసడడ:డ శశకలలసదడ కలమయర ఫసరసగణల
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:27
లస: పప
94-53/451

3665 AP151010189727
పపరర: కకటటరరడడడ రచమళళ

94-53/452

తసడడ:డ అచచరరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:54
లస: పప
94-53/455

3668 AP151010189860
పపరర: జయభభరతరరడడడ గణదదబసడడ

94-53/456

తసడడ:డ శవరరరడడడ గణదదబసడడ
ఇసటట ననస:18-9
వయససస:42
లస: పప
94-56/86

తసడడ:డ శవ గణధదబసడడ
ఇసటట ననస:18-9
వయససస:43
లస: పప
94-76/919

94-80/626

తసడడ:డ కకటటరరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ జలలర పలర
ఇసటట ననస:18-9
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషరమమరరస జలలర పలర
ఇసటట ననస:18-9
వయససస:50
లస: పప
3672 NDX3125747
పపరర: ఇసదదరర చలర

94-53/442

తసడడ:డ శవరరరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:40
లస: పప

భరస : జయభభరత రరడడడ
ఇసటట ననస:18-9
వయససస:37
లస: ససస స
3669 NDX0359604
పపరర: ససతనరరమయఖ జలలర పలర

3655 NDX2123347
పపరర: పసడత రరడడడ రరచమలర

3650 NDX0597286
పపరర: శక వసశ కకరణ అడడ గడ

తసడడ:డ రవ శసకర కతనబతషన
ఇసటట ననస:18-7-521
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అచయరరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ శశ కలమయర రరడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:31
లస: పప
3666 NDX1559873
పపరర: రరప గణధదబసడడ

94-80/628

భరస : కకటటరరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ గణదదబసడడ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:60
లస: ససస స
3663 NDX0540336
పపరర: రగహహత కలమయర రరడడ కకసడపలర

3652 AP151010183826
పపరర: వనసకటభడవప గగగరననన

94-80/623

తసడడ:డ సతఖ చసదడశశఖర మమరరస
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-8
వయససస:35
లస: ససస స
3660 NDX0377093
పపరర: శవ ననగమలలర శవరర గణదదబసడడ

94-80/625

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:73
లస: పప

భరస : భరత భమషణ పరతనలర పలలర
ఇసటట ననస:18-7-1981
వయససస:37
లస: ససస స
3657 JBV2739274
పపరర: శకచరణణ రరచమళళ

3649 NDX1435925
పపరర: పపరర చసదడరరవప పరరర

3647 NDX1435883
పపరర: గగపసచసద పరరర

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప పరరర
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప పరరర
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:69
లస: పప
3654 NDX2700441
పపరర: గకతమ పరతనలర పలలర

94-80/622

భరస : భదడయయ
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:18-7-481
వయససస:43
లస: పప
3651 NDX0530477
పపరర: వరభదడయఖ అడడ గడ

3646 NDX1313535
పపరర: అడనడగడన ఉదయ కలమయరర

3671 NDX2956498
పపరర: రవకలమయర గణసపప

94-56/712

తసడడ:డ సప మసససదరస గణసపప
ఇసటట ననస:18-9
వయససస:45
లస: పప
94-89/262

3674 NDX1626193
పపరర: శశభ దదద న ణనదసల

94-89/263

భరస : వనసకట రమణ దదడ ణనదసల
ఇసటట ననస:18-9-146
వయససస:38
లస: ససస స
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3675 NDX1288984
పపరర: పపలలర లయ చకకపరణణ పపలలలర య

94-89/264

3676 NDX1111038
పపరర: తరరపతమక పరదరరస

తసడడ:డ లకకకననరరయణ పడసరద పపలలలర య
ఇసటట ననస:18-9-146
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:28
లస: ససస స

3678 NDX1110964
పపరర: శవశక పప దదల

3679 NDX1362326
పపరర: ఏడడకకసడలల పప దదల

94-53/460

భరస : రరమయసజననయణలల పప దదల
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:48
లస: ససస స
3681 AP151010189260
పపరర: శవయయఖ నలర పరటట

94-53/463

94-74/803

94-55/73

తసడడ:డ బభలయఖ karnaparti
ఇసటట ననస:18-10-710
వయససస:29
లస: పప
3690 NDX2206910
పపరర: సతఖవత బణరరక

94-53/467

94-53/470

94-53/473

భరస : జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:63
లస: ససస స
3702 SQX0483438
పపరర: బభలరరజ వడదడ
తసడడ:డ జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:48
లస: పప

94-56/517

3688 NDX1362334
పపరర: మహనకకషరవనణణ బణరరక

3689 NDX2240018
పపరర: ఆలలఖఖ చమట

3694 AP151010189120
పపరర: వనసకటటశవరరర బణరరక

3697 SQX1807098
పపరర: సరమయమ జఖస తషరరమమళ

3700 SQX0558916
పపరర: వడదడ కకషప ర బభబణ

94-53/465

3703 SQX0483461
పపరర: జజజ నయఖ వడదడ
తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:75
లస: పప

94-55/72

94-53/466

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప చమట
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:28
లస: ససస స
94-53/468

3692 NDX0946814
పపరర: ససబమక కకఠరరర

94-53/469

భరస : వనసకటటశవరరర కకఠరరర
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:87
లస: ససస స
94-53/471

3695 AP151010189346
పపరర: వనసకయఖ కకఠరరర

94-53/472

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకఠరరర
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:70
లస: పప
95-11/6

3698 SQX0481366
పపరర: నరకల జజజ న జజఖత వడదడ

95-11/7

భరస : బభలరరజ
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:45
లస: ససస స
95-11/9

తసడడ:డ జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:35
లస: పప
95-11/11

94-56/648

3686 NDX0612887
పపరర: మమత జరటట
భరస : దనసస.
ఇసటట ననస:18-10-710
వయససస:44
లస: ససస స

3691 NDX0946863
పపరర: అననపపరర మక కకఠరరర

94-53/462

3683 NDX2870038
పపరర: వనయ నలర పరటట

భరస : రసగరరరడడడ చనగస
ఇసటట ననస:18-10-672, FLAT NO.002
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బడహకస తషరరమమళ
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:27
లస: ససస స
95-11/8

3680 NDX1111087
పపరర: శకనవరసరరవప పరదరరస

తసడడ:డ శకనస నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ బణరరక
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కకఠరరర
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:70
లస: పప
3699 SQX0481390
పపరర: మయణణకఖమక వడదడ

94-53/464

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:30
లస: పప
3696 NDX0946723
పపరర: వనసకయఖ కకఠరరర

3685 NDX2645976
పపరర: తరరపతమక చనగస

94-53/459

తసడడ:డ పసచచయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర బణరరక
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:47
లస: ససస స
3693 NDX0229229
పపరర: శకనవరస కననన బణరరక

94-53/461

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:29
లస: ససస స
3687 NDX0972489
పపరర: అరరణ కలమయర కనపరరస

3682 NDX0482885
పపరర: శకనస నలర పరటట

3677 NDX0482893
పపరర: లకకక నలర పరటట

భరస : శకనస నలర పరటట
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయసజననయణలల పప దదల
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:18-10
వయససస:41
లస: పప
3684 NDX2952695
పపరర: ఆదదలకడక పరగరడడమయలయ

94-53/458

3701 SQX0483412
పపరర: అబడహస వడదడ

95-11/10

తసడడ:డ జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:18-11
వయససస:39
లస: పప
95-11/12

3704 JBV3704889
పపరర: రససలబ చదరరకలరర

94-55/74

భరస : పపటట యఖ
ఇసటట ననస:18-11-05
వయససస:37
లస: ససస స
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3705 NDX2670099
పపరర: ననగ ననయక ధననవత

94-2/1064

తసడడ:డ తచజ
ఇసటట ననస:18-11-9
వయససస:25
లస: పప
3708 NDX2658102
పపరర: ననగససలలచన జజగరర మమడడ

94-56/518

94-56/87

94-56/90

94-56/93

94-54/925

94-56/97

94-56/651

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:25
లస: పప

3718 NDX2197953
పపరర: వనసకటరరవప ఫణణదరస

3721 NDX0538595
పపరర: మయధవ జజగరర మమడడ�

3724 JBV3703709
పపరర: జగనననథస పనదస

3727 NDX2958650
పపరర: సరరత పరణణదరరమ

94-56/101

3730 JBV3703741
పపరర: వనసకట లకడక� వనసపరటట�

94-56/94

3733 NDX2094621
పపరర: శకనస మణతషకలరర
తసడడ:డ శశషయఖ మమతషకలరర
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:43
లస: పప

3713 NDX1108869
పపరర: గణరవమకమరరయసపలర

94-56/89

3716 NDX2197961
పపరర: సరసబభడజఖస ఫణణదరస

94-56/92

3719 NDX3282654
పపరర: వనసకటటశవరరరవప దసలపలర

94-54/924

తసడడ:డ బభలకకషర దసలపలర
ఇసటట ననస:18-11-678
వయససస:43
లస: పప
94-56/95

3722 NDX0538645
పపరర: ససరకష జజగరర మమడడ�

94-56/96

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-11-680
వయససస:43
లస: పప
94-56/98

3725 NDX0538777
పపరర: శకనవరస ఫణణధస�

94-56/99

తసడడ:డ జగనననథస�
ఇసటట ననస:18-11-681
వయససస:45
లస: పప
94-56/652

3728 NDX1360882
పపరర: మయధసరర వనసపరటట

94-56/100

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:27
లస: ససస స
94-56/102

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:37
లస: ససస స
94-56/104

94-40/636

భరస : మసరసన ఫణణదరస
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప పరణణదరరమ
ఇసటట ననస:18-11-681
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:37
లస: ససస స
3732 NDX1360866
పపరర: వనసపరటట నరకష

94-56/91

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:18-11-681
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథస పరణణదరరమ
ఇసటట ననస:18-11-681
వయససస:43
లస: పప
3729 JBV3703717
పపరర: లకడక వనసపరటట

3715 AP151010198431
పపరర: గణరరలకకక పణణదరస

3710 NDX2594257
పపరర: దచవరకకసడ పసడయయసక

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససరకష�
ఇసటట ననస:18-11-680
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:18-11-681
వయససస:40
లస: ససస స
3726 NDX2958452
పపరర: వనసకటటశవర రరవప పరణణదరరమ

94-56/88

తసడడ:డ వరరసరవమ ఫణణదరస
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకషర ధసళపరల
ఇసటట ననస:18-11-678
వయససస:36
లస: పప
3723 NDX0538736
పపరర: శవ ఫణణదస�

3712 NDX1427989
పపరర: వనసకట ననగలకడక ఫణణసదడమ

94-99/693

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-11-676
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఫనదడస
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:43
లస: పప
3720 NDX3282662
పపరర: నరసససహరరవప ధసళపరల

94-56/650

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఫణణసదడమ
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప ఫణణదరస
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:40
లస: ససస స
3717 NDX1108893
పపరర: శకనవరససలల మరరయసపలర

3709 NDX2774925
పపరర: వనసకటటశవరరర జగరరర మణడడ

3707 NDX3169778
పపరర: శకనవరసరరవప గణజరరర

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గణజరరర
ఇసటట ననస:18-11-11
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-11-673
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఫనదరస
ఇసటట ననస:18-11-677
వయససస:23
లస: ససస స
3714 NDX2197979
పపరర: ననగ లకకక ఫణణదరస

94-89/703

తసడడ:డ సప మ సససదర రరవప తనడచపలర
ఇసటట ననస:18-11-9
వయససస:49
లస: పప

భరస : జజగరర మమడడ వనసకటటశరవలల
ఇసటట ననస:18-11-673
వయససస:40
లస: ససస స
3711 NDX2197219
పపరర: వనసకట శవ పరరవత ఫనదరస

3706 NDX2597383
పపరర: ననగ మలర శవర రరవప తనడచపలర

3731 JBV3703725
పపరర: ససబభబయమక� మణతష
స కలరర�

94-56/103

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:42
లస: ససస స
94-56/105

3734 JBV2755304
పపరర: చనలకకయఖ� వనసపరటట�

94-56/106

తసడడ:డ పపదమయలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:46
లస: పప
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94-61/55

భరస : నరసససహ రరవప వనసపరటట
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:43
లస: ససస స
3738 NDX2403392
పపరర: నరసససహరరవప వనసపరటట

94-61/58

94-56/107

94-54/747

94-56/110

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:33
లస: పప
3753 NDX2644821
పపరర: మరరయ రరణణ ససకనస

94-56/521

భరస : ననగ మలలర శవరరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:39
లస: ససస స
3759 NDX2198787
పపరర: ససధ భమరరడడడ

భరస : ఓబణలల�
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:69
లస: ససస స

94-56/108

94-56/120

3748 NDX1360890
పపరర: కకవపరటట కకపమక

94-56/111

3751 NDX2478899
పపరర: వజయననథ కకరకపరటట

3754 JBV3703758
పపరర: లకడక� రరస జల�

3757 NDX2198761
పపరర: జజఖత సరదదననన

3760 NDX2208577
పపరర: ససత కలమయరర రరసజల

3763 NDX2198753
పపరర: మణనగపరటట వనసకట సరయ
తసడడ:డ మణసలలశవరరరవప మణనగపరటట
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:23
లస: పప

3743 NDX2631281
పపరర: రరజకశవరర కకపపపల

94-56/519

3746 NDX0333740
పపరర: కలపన వడడడ మణకసల

94-56/109

3749 NDX1273952
పపరర: రసగ రరవప ససకనస

94-56/112

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:26
లస: పప
94-56/114

3752 NDX2651149
పపరర: మమరరమక కకరకపరటట

94-56/520

భరస : ససరర
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:60
లస: ససస స
94-56/115

3755 NDX2198795
పపరర: రమణ మణదడబబ యన

94-56/116

భరస : ఏడడకకసదలల మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:36
లస: ససస స
94-56/118

3758 NDX2208593
పపరర: అరరణ దచవ రరసజల

94-56/119

భరస : చదననయఖ రరసజల
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:48
లస: ససస స
94-56/121

భరస : సతఖస రరసజల
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:50
లస: ససస స
94-56/123

94-54/932

భరస : మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప సరదదననన
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:49
లస: ససస స
3762 NDX0727727
పపరర: లలరబ మక� యననస�

3745 NDX2478915
పపరర: అనసష కకరకపరటట

తసడడ:డ సతఖస�
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:30
లస: ససస స
94-56/117

3740 NDX3299476
పపరర: పరమణల శశకలజ పరమణల

భరస : ససరరసదడ బభబణ కకపపపల
ఇసటట ననస:18-11-685, 3rd line
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ SOURI కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చన ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:21
లస: ససస స
3756 NDX2197201
పపరర: హరరత చదనసనపరటట

94-72/1004

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:46
లస: ససస స
94-56/113

94-61/57

భరస : గణమకలయర శకధర గణమకలయర
ఇసటట ననస:18-11-683
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వజయననథ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:33
లస: ససస స
3750 NDX0000752
పపరర: ససధదర కకరకపరటట

94-61/59

తసడడ:డ ఇయయఖనస కకపపపల
ఇసటట ననస:18-11-685
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బకసయఖ ససకకననమ
ఇసటట ననస:18-11-686
వయససస:47
లస: పప
3747 NDX1159557
పపరర: కలమయరర ససహహచ

3739 NDX2403343
పపరర: కకసడయఖ వనసపరటట

3742 NDX2629947
పపరర: ససరరసదడ బభబణ కకపపపల

3737 NDX2403350
పపరర: నవన వనస పత

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస వనసపరటట
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రజన కరసత జజననలగడడ
ఇసటట ననస:18-11-685
వయససస:21
లస: ససస స
3744 NDX2946903
పపరర: చన ననగకశవర రరవప ససకకననమ

94-61/56

తసడడ:డ కకసడయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:18-11-682
వయససస:46
లస: పప
3741 NDX2391100
పపరర: ఉదయ మమరర జజననలగడడ

3736 NDX2403400
పపరర: పదక వనస పత

3761 NDX2208585
పపరర: గణనమక రరసజల

94-56/122

తసడడ:డ కరసతనరరవప రరసజల
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:52
లస: ససస స
94-56/124

3764 NDX1733154
పపరర: పడవణ రరన జల

94-56/125

తసడడ:డ చదననయఖ రరన జల
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:24
లస: పప
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3765 NDX1414465
పపరర: భరత కలమయర తతసడచపప

94-56/126

తసడడ:డ అ౦జననయణలల తతసడచపప
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:27
లస: పప
3768 NDX2208551
పపరర: చదననయఖ రరసజల

94-56/129

94-56/132

94-56/135

94-61/61

94-56/137

94-61/62

94-61/65

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-11-692
వయససస:61
లస: పప

3778 NDX3097276
పపరర: ససమత గలస

3781 NDX1454735
పపరర: శవ ననగర రరడడ గణదదబసడడ

3784 NDX2508794
పపరర: మమహరరన షపక

3787 NDX2433340
పపరర: కరరమణననసర షపక

94-61/68

3790 NDX2433324
పపరర: జజన బభషర షపక

94-71/691

3793 NDX0971382
పపరర: సలయక షపక
తసడడ:డ మణననఫ
ఇసటట ననస:18-11-693
వయససస:28
లస: ససస స

3773 NDX0803593
పపరర: గరలస సరసబశవ రరవప�

94-56/134

3776 NDX2508851
పపరర: అననపపరర బడడగణ

94-61/60

3779 NDX2501096
పపరర: లకడక కలసటటగగరర

94-55/75

తసడడ:డ శకనస కలసటటగగరర
ఇసటట ననస:18-11-688/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-56/138

94-61/63

3782 NDX2387686
పపరర: ననగ మలలర శవర రరవప
చదనసనపరటట
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-11-689
వయససస:47
లస: పప
3785 NDX2258713
పపరర: రహసతషలయర షపక

94-56/139

94-61/64

తసడడ:డ మరర హహసపవన షపక
ఇసటట ననస:18-11-690
వయససస:41
లస: పప
94-61/66

3788 NDX2433365
పపరర: మహబమబ భ షపక

94-61/67

భరస : జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-11-691
వయససస:62
లస: ససస స
94-61/69

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-11-691
వయససస:42
లస: పప
94-56/141

94-56/131

భరస : శరఖస పడసరద బడడగణ
ఇసటట ననస:18-11-688
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:18-11-691
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-11-691
వయససస:40
లస: పప
3792 JBV3704996
పపరర: కకషరర రరడడడ మణకరసల

94-56/136

భరస : రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:18-11-690
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-11-691
వయససస:33
లస: ససస స
3789 NDX2433308
పపరర: మహమకద రఫస షపక

3775 NDX2208601
పపరర: కకసడయఖ గళస

3770 NDX2198779
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప సరదదననన

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:18-11-688
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-11-689
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ rahamtulla షపక
ఇసటట ననస:18-11-690
వయససస:20
లస: ససస స
3786 NDX2433316
పపరర: షరహహనన షపక

94-56/133

తసడడ:డ కకసడయఖ గలస
ఇసటట ననస:18-11-688
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ ననగర రరడడ
ఇసటట ననస:18-11-689
వయససస:42
లస: ససస స
3783 NDX2508752
పపరర: షకకరర షపక

3772 NDX2208619
పపరర: రమణ గళస

94-56/128

తసడడ:డ చదననకకశవపలల సరదదననన
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప గళస
ఇసటట ననస:18-11-688
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస పడసరద బడడగణ
ఇసటట ననస:18-11-688
వయససస:32
లస: పప
3780 NDX1454743
పపరర: వజయ లకడక గణదదబసడడ

94-56/130

భరస : కకసడయఖ గళస
ఇసటట ననస:18-11-688
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : చనన రమణ
ఇసటట ననస:18-11-688
వయససస:31
లస: పప
3777 NDX2508711
పపరర: మహన కలమయర బడడగణ

3769 NDX2208544
పపరర: చదననయఖ రరసజల

3767 NDX0803494
పపరర: రరసజజల పవన కలమయర�

తసడడ:డ సతఖస�
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప రరసజల
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప రరసజల
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:53
లస: పప
3774 NDX0971549
పపరర: దసరరగరరవప కలసటటగగటర

94-56/127

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప రరసజల
ఇసటట ననస:18-11-687
వయససస:43
లస: పప
3771 NDX2208569
పపరర: సతఖస రరసజల

3766 NDX1108851
పపరర: నవన కలమయర రరసజల

3791 JBV3705001
పపరర: శవ ననగకసదడస� మణకరసల�

94-56/140

భరస : కకషరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-11-692
వయససస:57
లస: ససస స
94-56/142

3794 NDX2673226
పపరర: భణలకడక దరనసస

94-56/522

భరస : వనసకట సరవమ దరనసస
ఇసటట ననస:18-11-693
వయససస:41
లస: ససస స
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94-56/143

భరస : జరసససజయకర బబ డడడ
ఇసటట ననస:18-11-695
వయససస:36
లస: ససస స
3798 NDX2073229
పపరర: అమకత కథనరరణణ బబ డడడ

94-56/181

94-56/145

94-54/316

94-54/319

3810 NDX3277514
పపరర: ననగ షణణకఖ శకనవరస
మమలయపపడక
తసడడ:డ శవ పడసరద మమలయపపడక
ఇసటట ననస:18-11-701
వయససస:20
లస: పప

94-54/920

3813 NDX2011740
పపరర: పలర వ పసదదటట

94-54/322

94-54/325

94-54/317

3808 NDX2698546
పపరర: వనసకట రమణ బబలరసకకసడ

94-54/328

3803 NDX1159573
పపరర: పవనకలమయర జక

94-56/147

3806 NDX2240125
పపరర: బభల ననగమక బబలరసకకసడ

94-54/318

94-54/907

తసడడ:డ గగవసదసరవమ ననయణడడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:18-11-701
వయససస:60
లస: పప

3809 NDX3256336
పపరర: ననగ షణణకఖ శకనవరస
మమలయపపడక
తసడడ:డ శవ పడసరద మపపడక
ఇసటట ననస:18-11-701
వయససస:20
లస: పప

3811 NDX2208312
పపరర: ఆదదలకడక చలలకలరర

3812 NDX2207264
పపరర: పడసననజననయ రరడక చలలకలరర

94-54/321

94-54/680

94-54/320

3814 NDX1441757
పపరర: మయరరయ రరణణ పసబభ

తసడడ:డ కకసడన రరడక చలలకలరర
ఇసటట ననస:18-11-702
వయససస:45
లస: పప
94-54/323

3817 NDX2208213
పపరర: హహసపసన బ షపవక

3820 NDX2208197
పపరర: అజమణనన బ బ బబగస షపవక

3823 NDX2208205
పపరర: చనసదదయక షపవక
తసడడ:డ బభబభ వరల షపవక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:29
లస: పప

3815 AP151010189258
పపరర: వనసకటరతనస పసదదటట

94-54/324

భరస : వరయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:18-11-703
వయససస:47
లస: ససస స
94-54/326

3818 NDX2207884
పపరర: నసర బభషర పరరవన

94-54/327

భరస : బభజ బభబణ షపవక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:28
లస: ససస స
94-54/329

భరస : బభబభ వరల షపవక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:39
లస: ససస స
94-54/331

94-55/902

భరస : వనసకట రమణ బ
ఇసటట ననస:18-11-701
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చనసధదయక షపవక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బభజ� షపవక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:30
లస: పప

3805 NDX0540633
పపరర: పడసనన మయగమరర

3800 NDX3296712
పపరర: అనత చసతనబటటట న

తసడడ:డ బభలససరర
ఇసటట ననస:18-11-699
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వననద కలమయర పసబభ
ఇసటట ననస:18-11-703
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల పసబభ
ఇసటట ననస:18-11-703
వయససస:35
లస: పప

3822 NDX0363549
పపరర: బభజ బభబణ షపక

94-56/146

భరస : కకసడన రరడక చలలకలరర
ఇసటట ననస:18-11-702
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:18-11-703
వయససస:24
లస: ససస స

3819 NDX0256875
పపరర: షరహననజ బబగస షపక�

3802 NDX1554493
పపరర: జయరరజ జజననలగడడ

94-56/180

తసడడ:డ అరరణ కలమయర చసతనబటటట న
ఇసటట ననస:18-11-699
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వజయ శశఖర
ఇసటట ననస:18-11-701
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ� బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:18-11-701
వయససస:30
లస: పప

3816 NDX1441674
పపరర: వననద కలమయర పసబభ

94-56/182

తసడడ:డ బభల శశరర
ఇసటట ననస:18-11-699
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:18-11-701
వయససస:32
లస: ససస స
3807 NDX0407130
పపరర: గణణష కలమయర� బబలరసకకసడ�

3799 NDX2073252
పపరర: పరరడచసస బబ డడడ

3797 NDX2073278
పపరర: జకసససపపరరస బబ డడడ

తసడడ:డ పరరడచసస బబ డడడ
ఇసటట ననస:18-11-695,
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస బబ డడడ
ఇసటట ననస:18-11-695,
వయససస:61
లస: పప

తలర : వజయ మయరరటన
ఇసటట ననస:18-11-699
వయససస:32
లస: ససస స
3804 JBV3704707
పపరర: అరరణన కలమయరర బబలరసకకసడ

94-56/144

తసడడ:డ పరదచసస�
ఇసటట ననస:18-11-695
వయససస:32
లస: పప

భరస : పరరడచసస బబ డడడ
ఇసటట ననస:18-11-695,
వయససస:59
లస: ససస స
3801 NDX0000661
పపరర: గగరరర బబ డడడ

3796 NDX0658070
పపరర: రరజశశఖర� బబ డడడ�

3821 NDX1399519
పపరర: బభజ హహసపసన షపక

94-54/330

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:27
లస: పప
94-54/332

3824 NDX0363614
పపరర: బభజ షపక�

94-54/333

తసడడ:డ మరర సరహహబ� షపవక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: బభబభ వరల షపవక
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94-54/334

తసడడ:డ చసదడయఖ షపవక
ఇసటట ననస:18-11-704
వయససస:59
లస: పప
3828 NDX0407650
పపరర: పపటట యఖ చదరరకలరర

94-55/78

94-55/81

94-55/84

94-55/87

94-55/89

94-55/92

94-55/95

తసడడ:డ చన లకకయఖ
ఇసటట ననస:18-11-712
వయససస:28
లస: పప

3838 NDX0972364
పపరర: మసరసన బ షపక

3841 JBV3703048
పపరర: జజనబ సయఖద

3844 NDX0612820
పపరర: దనసస జరటట

3847 NDX2149707
పపరర: అసబక జపలర

94-55/98

3850 NDX1558461
పపరర: వనసపరటట మహహసదడ

94-55/88

3853 NDX2499481
పపరర: గరత మనసబబ టట
తసడడ:డ పడసరద మనసబబ టట
ఇసటట ననస:18-11-712/1
వయససస:21
లస: ససస స

3833 JBV2748754
పపరర: సరసబశవరరవప� పరపరబతష
స న�

94-55/83

3836 NDX0972521
పపరర: వజయ కలమయరర గదదద

94-55/86

3839 NDX2603074
పపరర: అఫసడన ఫరహద సయద

94-80/810

తసడడ:డ మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:18-11-708
వయససస:18
లస: ససస స
94-55/90

3842 AP151010192324
పపరర: బణజర షపక�

94-55/91

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:18-11-709
వయససస:47
లస: ససస స
94-55/93

3845 NDX2265353
పపరర: పసడత జరటట

94-55/94

తసడడ:డ దనస జరటట
ఇసటట ననస:18-11-710
వయససస:22
లస: ససస స
94-55/96

3848 NDX1159417
పపరర: రరమలకకక జక

94-55/97

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:18-11-712
వయససస:38
లస: ససస స
94-55/99

తసడడ:డ చన లకకయఖ
ఇసటట ననస:18-11-712
వయససస:27
లస: పప
94-55/101

94-55/80

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:18-11-707
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరయఖ జపలర
ఇసటట ననస:18-11-712
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ జపలర
ఇసటట ననస:18-11-712
వయససస:22
లస: పప
3852 NDX1558453
పపరర: వనసపరటట మధస

94-55/85

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-11-709
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ జపలర
ఇసటట ననస:18-11-712
వయససస:23
లస: ససస స
3849 NDX2265387
పపరర: ఆదదతఖ జపలర

3835 AP151010192307
పపరర: బషసరరననసర షపక�

3830 NDX0407452
పపరర: కలమయరర� బబ లమయల�

తసడడ:డ చననచదననయఖ� �
ఇసటట ననస:18-11-706
వయససస:36
లస: పప

భరస : మసరసనవల సయఖద.
ఇసటట ననస:18-11-709
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస ఖయన పఠరన.
ఇసటట ననస:18-11-709
వయససస:48
లస: ససస స
3846 NDX2265379
పపరర: అసబకర జపలర

94-55/82

భరస : జజనస సరహహబ
ఇసటట ననస:18-11-707
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బ సయఖద
ఇసటట ననస:18-11-709
వయససస:21
లస: ససస స
3843 JBV3703063
పపరర: ఖతజజబ పఠరన

3832 NDX0000703
పపరర: శవ కకషర పరపబతష
స న

94-55/77

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:18-11-706
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమకద గకస�
ఇసటట ననస:18-11-707
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-11-707
వయససస:51
లస: ససస స
3840 NDX2265411
పపరర: అషసకకవ ఫరతద సయఖద

94-55/79

తసడడ:డ చనన చదననయఖ
ఇసటట ననస:18-11-706
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద గకస
ఇసటట ననస:18-11-707
వయససస:26
లస: ససస స
3837 JBV3704723
పపరర: కకషర కలమయరర� గసడడకకట�

3829 NDX2265403
పపరర: జజన షపక

3827 NDX2265478
పపరర: రహహమమన బ షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:18-11-705
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-11-705
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబససవరరవప�
ఇసటట ననస:18-11-706
వయససస:45
లస: ససస స
3834 NDX1603720
పపరర: సలయక షపక

94-55/76

భరస : మసరసన వల నసర బభషర
ఇసటట ననస:18-11-705
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర
ఇసటట ననస:18-11-705
వయససస:38
లస: పప
3831 AP151010192085
పపరర: యశశద పరపరబతస న�

3826 NDX2265445
పపరర: మనష నసర బభషర

3851 NDX1958604
పపరర: మధస బభబణ దచవరరజగటటట

94-55/100

తసడడ:డ గరటయఖ దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:18-11-712
వయససస:27
లస: పప
94-55/102

3854 NDX2499499
పపరర: సరరత చదవపల

94-55/103

తసడడ:డ పడసరద చదవపల
ఇసటట ననస:18-11-712/1
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: గగపస కకషర మనసబబ టట
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94-55/104

తసడడ:డ పడసరద మనసబబ టట
ఇసటట ననస:18-11-712/1
వయససస:24
లస: పప
3858 AP151010192449
పపరర: ససగణణమక ననలపరటట�

94-55/107

94-50/515

3862 NDX0332114
పపరర: ససనత� రరనట నల�

94-55/112

3865 JBV3705480
పపరర: అసజమక� మమకల�

94-55/115

3868 JBV3705472
పపరర: కకసడల రరవప� మమకల�
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:31
లస: పప

3870 NDX0407213
పపరర: శకనస� మమకల�

3871 NDX2265452
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపరర

94-55/118

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:39
లస: ససస స
3876 NDX3065802
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ మరస

94-54/748

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ మయరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:21
లస: పప
3882 NDX2899060
పపరర: శకనవరసరరడడడ మరస
తసడడ:డ ఓబణల రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:45
లస: పప

94-55/113

94-55/116

94-55/111

3866 NDX0332338
పపరర: లకడక� రరనట నల�

94-55/114

3869 NDX0407593
పపరర: వనసకట రరవప� మమకల�

3880 NDX1273945
పపరర: సరళ కటటకల

3883 NDX3014107
పపరర: శకనవరసరరడడడ మయరస
తసడడ:డ ఓబణలరరడడడ మయరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:45
లస: పప

94-55/117

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:33
లస: పప
94-55/119

3872 NDX0332197
పపరర: మణరళ� రరనట నల�

94-55/120

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:59
లస: పప
94-55/744

భరస : ససబడమణణఖశవర రరవప ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:41
లస: ససస స
94-55/745

3878 NDX3014321
పపరర: శక సరయ చసదన మయరస

94-55/746

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ మయరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:24
లస: ససస స
94-56/148

భరస : వనసకటరరమ రకడకడ
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:39
లస: ససస స
94-56/654

3863 NDX0407247
పపరర: పడమల� మమకల�

94-55/743 3875 NDX3093408
3874 NDX3093572
పపరర: ససబడమణణఖశవర రరవప ననయణడడ
పపరర: కకషర శశకలజ ననయణడడ

3877 NDX3035649
పపరర: వరలకడక మయరస

94-55/109

తసడడ:డ మణరళ�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ మయరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:44
లస: ససస స
94-55/747

3860 AP151010192290
పపరర: పడకరశరరవప చదలవరడ�

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నరస రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:41
లస: పప
3879 NDX3015104
పపరర: సరయ గగపరల కకషర రరడడడ మయరస

94-55/110

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:53
లస: పప
94-55/663

94-55/106

తసడడ:డ గణరవయఖ�
ఇసటట ననస:18-11-715
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణణఖశవర రరవప ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:21
లస: పప

3873 NDX2684926
పపరర: ఈశవరర రరవపరర

94-55/108

తసడడ:డ మణరళ�
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:39
లస: ససస స
3867 NDX2265429
పపరర: భణవననష ననయణడడ

3859 NDX1554352
పపరర: సతఖననరరయణ జజననలగడడ

3857 NDX0537886
పపరర: కమల మమక

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:18-11-713
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:18-11-713
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:18-11-716
వయససస:52
లస: పప
3864 NDX2265437
పపరర: ఈశవరర రరవపరర

94-55/105

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-11-713
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజజ�
ఇసటట ననస:18-11-713
వయససస:67
లస: ససస స
3861 NDX2606390
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపరర

3856 NDX1554360
పపరర: సరవత జజననలగడడ

3881 NDX0803551
పపరర: మణననసగర ససతనరరవమక�

94-56/149

భరస : లకకకరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:69
లస: ససస స
94-56/655

3884 NDX2899029
పపరర: వరలకడక మరస

94-56/656

భరస : శకనవరస రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:43
లస: ససస స
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3885 NDX2899052
పపరర: శక సరయ చసదన మరస

94-56/657

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:24
లస: ససస స
3888 NDX2882280
పపరర: భభరగ వ బ

94-56/660

94-56/523

94-56/661

3897 NDX2165422
పపరర: సరయ తరరణ చలయర

94-56/153

94-56/156

94-56/157

94-55/749

94-56/151

3896 NDX2401594
పపరర: శవపరరవత కకట

94-56/152

భరస : ననరరయణసరవమ చలయర
ఇసటట ననస:18-11-722
వయససస:50
లస: ససస స
94-56/154

3901 NDX2390953
పపరర: రమఖ కకససటభ తతట

3904 NDX0193284
పపరర: కరసతమక� జపలర �

94-56/160

3907 NDX2697100
పపరర: కకలర మక తనటట

94-55/121

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:31
లస: ససస స

3910 JBV3703584
పపరర: చనన మసగమక� వనసపరటట�

94-56/158

3913 NDX0407742
పపరర: మలయఖదదడ వనసపరటట
తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:33
లస: పప

3902 NDX2631364
పపరర: మమత వరవలర

94-55/664

3905 NDX0409698
పపరర: శకనవరస రరవప వరవలర

94-56/159

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర వరవలర
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:40
లస: పప
94-62/752

3908 NDX2696342
పపరర: రరమయఖ తనటట

94-65/792

తసడడ:డ రరమ సరవమ తనటట
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:75
లస: పప
94-56/162

భరస : చననలకకయఖ�
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:48
లస: ససస స
94-56/164

94-56/155

భరస : శకనవరస రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ తనటట
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:66
లస: ససస స
94-56/161

3899 NDX2401602
పపరర: ననరరయణసరవమ చలయర
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర చలయర
ఇసటట ననస:18-11-722
వయససస:58
లస: పప

భరస : దచవదనసస�
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పసలలసస�
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:28
లస: పప

3898 NDX1554501
పపరర: రవ తచజ ఉపపప

94-56/150

3893 NDX2881944
పపరర: ఓబణల వనసకట సరయ కకరణ
కలడల
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కలడల
ఇసటట ననస:18-11-721
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:18-11-723
వయససస:24
లస: ససస స

3912 NDX1109107
పపరర: శవశసకర అకకసనపలర

3895 NDX2401347
పపరర: వషష
ర పసడయ చలయర

3890 AP151010192120
పపరర: నవరతన దదపపలపపడడ�

94-56/524

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:18-11-722
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:18-11-722
వయససస:59
లస: పప

3909 JBV3703600
పపరర: అసజల� వనసపరటట�

3892 NDX2664118
పపరర: రరయపరటట సతఖజత రకశకసథ

94-56/659

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:18-11-719
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణసరవమ చలయర
ఇసటట ననస:18-11-722
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ సరవమ చలయర
ఇసటట ననస:18-11-722
వయససస:27
లస: పప

3906 NDX0190033
పపరర: దచవదనసస� జపలర �

94-55/748

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:18-11-719
వయససస:19
లస: పప

3894 NDX2769115
పపరర: ఓబణల వనసకట సరయ కకరణ
కలడల
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కలడల
ఇసటట ననస:18-11-721
వయససస:18
లస: పప

3903 NDX2391076
పపరర: లకడక శరకవఖ తతట

3889 NDX3133980
పపరర: ససజజత రరయపరటట

3887 NDX2787240
పపరర: భభరగ వ బ

తసడడ:డ వజయ భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : యయససరతనస రరయపరటట
ఇసటట ననస:18-11-719
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-11-719
వయససస:48
లస: పప

3900 NDX1733113
పపరర: జజజయఖ ఉపప

94-56/658

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:18
లస: ససస స
3891 NDX2622579
పపరర: రరయపరటట ఏససరతనస

3886 NDX2898997
పపరర: సరయ గగపరల కకషర రరడడడ మరస

3911 AP151010192235
పపరర: పరపపలమక యయసపరటట�

94-56/163

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:62
లస: ససస స
94-56/165

3914 JBV1350313
పపరర: శవ సరయ కకషర� యసపరటట�

94-56/166

తసడడ:డ నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:34
లస: పప
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94-56/167

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:36
లస: పప
3918 NDX2650307
పపరర: శవ శశఖర పనధరస

94-56/525

94-65/793

94-56/171

94-56/174

94-55/123

94-53/474

94-53/477

తసడడ:డ ససబడమణఖస మమలపపడడ
ఇసటట ననస:18-12-701
వయససస:45
లస: పప

3931 AP151010192422
పపరర: కమలయకడ అజరరపప�

3934 NDX2011427
పపరర: కమల పపలగస

3937 NDX2762722
పపరర: శకనవరస రరవప పసనననక

94-53/724

3940 NDX0191494
పపరర: వరమక పపససలలరర

3943 JBV3704665
పపరర: ససధఖ� గడదల�
తసడడ:డ అసజయఖ� గరదదల
ఇసటట ననస:18-12-702
వయససస:30
లస: ససస స

94-56/170

94-56/173

94-56/175

3929 AP151010192177
పపరర: శరరద పపసడడర

94-55/122

భరస : బభబమజ�
ఇసటట ననస:18-11-784
వయససస:46
లస: ససస స
94-55/124

3932 NDX1454669
పపరర: యస ఆర ఆదదతఖ భరదనవజ
అజరరపప
తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:18-11-786
వయససస:27
లస: పప

94-55/125

94-53/475

3935 NDX1441690
పపరర: సరసబరరడడడ వసగర

94-53/476

తసడడ:డ వనసకటపరప రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:18-12
వయససస:53
లస: పప
94-53/722

3938 NDX2763126
పపరర: రరధదక పసనననక

94-53/723

భరస : శకనవరస రరవప పసనననక
ఇసటట ననస:18-12
వయససస:41
లస: ససస స
94-55/126

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:18-12-152
వయససస:42
లస: ససస స
94-54/336

3923 AP151010192106
పపరర: ఎమమఖలఖమక కరననటట�

3926 AP151010192276
పపరర: వజయయనసద సససదర సససగ
బబ డడడ
తసడడ:డ భమషణమణ
ఇసటట ననస:18-11-727
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప పసనననక
ఇసటట ననస:18-12
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనననక
ఇసటట ననస:18-12
వయససస:18
లస: పప
3942 JBV3704673
పపరర: శవ పడసరద మమలపపడడ

3928 NDX2073187
పపరర: శకనవరసరరవప పరలశశటట

94-56/527

94-56/172

భరస : కకటట రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:18-12
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ షపశ రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:18-12
వయససస:79
లస: పప
3939 NDX2762698
పపరర: రకవసత చచదరర పసనననక

3925 AP151010192277
పపరర: పడమలయరరణణ బబ డడడ�

3920 NDX2602050
పపరర: దదవఖ పరలడడగణ

భరస : పపదసరమమఖలల�
ఇసటట ననస:18-11-726
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:18-11-786
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:18-12
వయససస:41
లస: ససస స
3936 NDX2011419
పపరర: కకటటరరడడడ పపలగస

94-56/169

తసడడ:డ శవయఖ పరలశశటట
ఇసటట ననస:18-11-728
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:18-11-786
వయససస:29
లస: ససస స
3933 NDX1441575
పపరర: శక లకడక వసగర

3922 NDX1273937
పపరర: జయ శక కరననటట

94-55/665

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-11-725
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సససదరసససగ�
ఇసటట ననస:18-11-727
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-11-728
వయససస:39
లస: ససస స
3930 JBV3705530
పపరర: సససధస� అజరరపప�

94-56/526

భరస : సరఖమణయల డచవడ
ఇసటట ననస:18-11-726
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదసరమమఖలల�
ఇసటట ననస:18-11-726
వయససస:51
లస: పప
3927 NDX0848986
పపరర: శకదచవ పప లశశటట �

3919 NDX2642742
పపరర: ఫణణదరస మధసవరణణ

3917 NDX2650034
పపరర: కవఖ ఫరణణధరమ

తసడడ:డ శవ శశఖర
ఇసటట ననస:18-11-725
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవ శశఖర
ఇసటట ననస:18-11-725
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శశఖర
ఇసటట ననస:18-11-725
వయససస:19
లస: ససస స
3924 AP151010192634
పపరర: సరమమఖలలడచవడనడజ కరననటట�

94-56/168

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:18-11-724
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-11-725
వయససస:44
లస: పప
3921 NDX2670859
పపరర: హరరక పరణణధనరర

3916 AP151010192335
పపరర: నరసయఖ యయసపరటట�

3941 JBV3704681
పపరర: ససబబ లకడక� మమలయపపడడ�

94-54/335

భరస : శవ పడసరద� మమలపపడడ
ఇసటట ననస:18-12-701
వయససస:45
లస: ససస స
94-54/337

3944 NDX0380873
పపరర: లకడక� నలకసఠ�

94-54/338

భరస : రరమణ� నలకసఠ
ఇసటట ననస:18-12-702
వయససస:43
లస: ససస స
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3945 NDX0380816
పపరర: శవ కలమయర� నలకసఠ�

94-54/339

తసడడ:డ రమమష� నలకసఠ
ఇసటట ననస:18-12-702
వయససస:30
లస: పప
3948 JBV3703055
పపరర: జజన సపవదన ఖయన పఠరన

94-55/128

94-55/132

94-55/135

94-55/751

94-54/343

94-56/190

94-54/751

3958 NDX0011767
పపరర: ననగ ససజజత గగరసటర �

3961 NDX2012086
పపరర: వర లకడక చలకల

3964 NDX0010983
పపరర: వర పడసరద రరడడడ చలకల�

94-56/193

3969 NDX2671444
పపరర: ఆవల శకనవరస

94-56/529

3967 AP151010192073
పపరర: వనసకటటశవరరరడడడ చలకల

94-54/341

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:41
లస: పప

94-56/188

3973 NDX0189787
పపరర: వనసకటటసవరరర గణబబ
తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:18-12-732
వయససస:79
లస: పప

94-55/134

3956 NDX3005030
పపరర: శసకర రరవప గణడచ

94-55/750

3959 NDX0256552
పపరర: మసగమక నసససస�

94-54/342

3962 JBV2749208
పపరర: వనసకటపదనకవత� తనతరరడడడ�

94-56/189

భరస : ససపపరర పవన కలమయర� �
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:42
లస: ససస స
94-56/191

3965 NDX0353177
పపరర: శకనవరసరరడడడ చలకల�

94-56/192

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:40
లస: పప
94-56/194

3968 NDX2653582
పపరర: సరనకకమణక వనసకట రరడడ

94-56/528

తసడడ:డ వనలల గగసద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:47
లస: పప
94-56/530

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:35
లస: ససస స
94-56/195

3953 AP151010192355
పపరర: పడభణదనసస చదలవరడ�

భరస : బయఖపపరరడడడ� నసససమ
ఇసటట ననస:18-12-729
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:67
లస: పప
3970 NDX2679728
పపరర: ఆవల ఉష

94-55/131

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:18-12-720
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:37
లస: పప

3966 JBV2749174
పపరర: ������� ��� ����� ����
������
తసడడ:డ తరరపతరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటసవరరర�
ఇసటట ననస:18-12-732
వయససస:73
లస: ససస స

3955 NDX3113966
పపరర: పవన కసచచటట

3950 AP151010192390
పపరర: శరరమక చదలవరడ�

తసడడ:డ చనగణరవయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-714
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:18-12-731
వయససస:60
లస: ససస స

3972 NDX0191155
పపరర: ససబబరతనస� గణబబ�

94-55/133

భరస : ననగకశవరరరవప� గగరసటర
ఇసటట ననస:18-12-729
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ� గగరసటర
ఇసటట ననస:18-12-729
వయససస:44
లస: పప
3963 NDX2012094
పపరర: రరజకశవరర చలకల

3952 NDX0000596
పపరర: ననగ పడకరశ� చదలవరడ�

94-55/127

భరస : చనగణరవయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-714
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసచచటట
ఇసటట ననస:18-12-720
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప గణదద
ఇసటట ననస:18-12-720
వయససస:54
లస: ససస స
3960 NDX0256495
పపరర: ననగకశవర రరవప� గగరసటర

94-55/129

తసడడ:డ పడకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-714
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-715
వయససస:28
లస: పప
3957 NDX3094679
పపరర: పదనకవత గణదచ

3949 NDX1108596
పపరర: పపరయఖ జపలర

3947 NDX0331686
పపరర: ఖయససస బ పఠరన

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖయన పఠరన.
ఇసటట ననస:18-12-709
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరగ యఖ
ఇసటట ననస:18-12-712
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనగణరవయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-714
వయససస:54
లస: ససస స
3954 NDX1454651
పపరర: చదలవరడ శరఖమ కలమయర

94-54/340

తసడడ:డ అసజయఖ� గరదదల
ఇసటట ననస:18-12-702
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖయన పఠరన.
ఇసటట ననస:18-12-709
వయససస:36
లస: పప
3951 AP151010192388
పపరర: జరననమక చదలవరడ�

3946 NDX0330977
పపరర: వనసకటటశ� గరదచల�

3971 NDX3183548
పపరర: ససబబరతనమక గణబబ

94-55/752

భరస : వనసకటటశవరరర గణబబ
ఇసటట ననస:18-12-732
వయససస:73
లస: ససస స
94-56/196

3974 NDX2658334
పపరర: బడడడ గస పడమల దచవ

94-56/531

భరస : శరత చసదడ అకరసత
ఇసటట ననస:18-12-732
వయససస:57
లస: ససస స
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94-54/752

తసడడ:డ వనసకటటశవరర
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:28
లస: ససస స
3978 NDX3088507
పపరర: లయవణఖ తరరపత

94-55/754

94-56/198

94-56/533

94-84/951

94-56/200

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:30
లస: ససస స
94-56/203

94-96/530

భరస : మమలలసయయ రరజ�
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:55
లస: ససస స

3988 NDX3132073
పపరర: వనసకట రరడడడ పప సడడగల

94-54/754

తసడడ:డ పప ల రరడడడ పప సడడగల
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:35
లస: పప
3991 NDX1554436
పపరర: శవ కలమయరర వజజడల

3994 NDX2642023
పపరర: చసదడమక కరసస

3997 NDX1538026
పపరర: సరవత చసతల

94-56/206

4000 NDX0532002
పపరర: రమణ యయరస�

4003 NDX2418358
పపరర: శకననధ పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటసవరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:27
లస: పప

94-56/197

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:26
లస: ససస స
3983 NDX2661387
పపరర: తలర సరసబ శవ రరడడ

94-56/532

3986 NDX2972800
పపరర: గకసప మహమకద

94-80/892

3989 NDX3254653
పపరర: చసదడమక కరసస

94-55/894

భరస : భభడమఆనసద రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:55
లస: ససస స
94-56/201

3992 NDX2012052
పపరర: వనసకట రరడడడ పప సదసగణల

94-56/202

తసడడ:డ పప ల రరడడడ పప సదసగణల
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:35
లస: పప
94-56/534

3995 NDX2582716
పపరర: బడహకనసద రరడడడ కరసస

94-87/1300

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:57
లస: పప
94-56/204

3998 NDX0192153
పపరర: లకడక పడసనన� కకటభ�

94-56/205

తసడడ:డ ససధదర�
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:34
లస: ససస స
94-56/207

భరస : రరమకకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:43
లస: ససస స
94-56/209

3980 NDX1607193
పపరర: కరరనటట వరలకడక

తసడడ:డ ససలలమన మహమకద
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చదననన రరడడ బభపరతష
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:38
లస: ససస స
4002 JBV2749158
పపరర: లలర మమరర� బబలరసకకసడ�

94-80/891

భరస : బడమత యనసద రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ పప సదసగణల
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:33
లస: ససస స
3999 NDX2012078
పపరర: ఉష బభపరతష

3985 NDX3090941
పపరర: వనసకటటశవరరర రతస శశటట

94-55/753

తసడడ:డ పరపస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-734
వయససస:50
లస: పప
3996 NDX2582476
పపరర: నరరయణమక పప సదసగణల

94-56/199

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:61
లస: పప

Deleted

3993 NDX1554485
పపరర: శకనవరస రరడడడ వజజడల

3982 NDX0333005
పపరర: వనసకటటశవరరర� రతపసపటట �
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:61
లస: పప
3990 NDX2012045
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసస

94-55/755

Deleted

భరస : తలర శరసబశవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:38
లస: ససస స
3987 NDX3111465
పపరర: వనసకటటశవరరర రతస శశటట

3979 NDX3111440
పపరర: లయవణఖ తరరపత

3977 NDX3074457
పపరర: సరసబ శవరరడడ తలర

తసడడ:డ పరపసరరడడడ తలర
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:41
లస: పప

భరస : నవన కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:50
లస: ససస స
3984 NDX2658169
పపరర: తలర పరరవత

94-54/753

భరస : నవన కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నవన కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-733
వయససస:27
లస: ససస స
3981 JBV3703469
పపరర: లకడక దచవ రరకరఎససపటట

3976 NDX3152998
పపరర: లయవణఖ తరరపత

4001 NDX2428209
పపరర: హహహమయవత పససపపలలటట

94-56/208

భరస : వనసకటటసవరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:50
లస: ససస స
94-56/210

4004 NDX2012060
పపరర: చదననన రరడడ బభపరతష

94-56/211

తసడడ:డ కకశవ రరడడడ బభపరతష
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:36
లస: పప
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4005 NDX2428258
పపరర: వనసకటటసవరరర పససపపలలటట

94-56/212

తసడడ:డ లసగయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:53
లస: పప

4006 JBV2748697
పపరర: మమలలసయయ రరజ� బబలరసకకసడ�

94-56/213

తసడడ:డ యరకయఖ� �
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:60
లస: పప
94-54/756

4011 NDX0333054
పపరర: సససగర రరడడడ� రరయపప రరడడడ�

94-54/344

తసడడ:డ మరరక రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-736
వయససస:58
లస: పప
4014 NDX2208080
పపరర: అననపపరరమక బబజవరడ

94-54/346

94-54/349

94-58/723

94-54/354

94-54/358

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:67
లస: ససస స

4024 NDX2207967
పపరర: ననగ లకకక బబజవరడ

4027 NDX2207942
పపరర: అసజ రరడక బబజవరడ

94-54/681

4030 JBV2749067
పపరర: ననగలకడక� బబజవరడ�

94-54/352

4033 AP151010192196
పపరర: శవరరమకకషరరరరడడడ బబజవరడ
తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:41
లస: పప

4016 NDX2207934
పపరర: సరయ చరణ ఆలఖసస

94-54/348

4019 NDX2207793
పపరర: చనవదచశవరరవప మసదలపప

94-54/351

4022 NDX1661116
పపరర: సవరరప బబజవరడ

94-54/353

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:26
లస: ససస స
94-54/355

4025 NDX2208007
పపరర: అసజనన బబజవరడ

94-54/356

భరస : శకనవరస రరడక బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:44
లస: ససస స
94-54/359

4028 NDX2207991
పపరర: శకనవరస రరడక బబజవరడ

94-54/360

తసడడ:డ కకటట రరడక బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:49
లస: పప
94-56/216

తసడడ:డ అసజరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:33
లస: ససస స
94-56/218

94-54/345

తసడడ:డ రరమయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడక బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:18
లస: ససస స
4032 AP151010192385
పపరర: అననపపరర బబజవరడ

94-54/350

భరస : అసజ రరడక బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడక బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:43
లస: పప
4029 NDX2623890
పపరర: బబజవరడ చసడడ పసడయ

4021 NDX1661090
పపరర: చసదన బబజవరడ

4013 NDX2207926
పపరర: కకషర కలమయరర ఆలఖసస

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఆలఖసస
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషర రరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:32
లస: ససస స
4026 NDX2207918
పపరర: శవ రరమ కకషర రరడక బబజవరడ

94-54/347

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర అలసఖస
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నసరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:20
లస: పప
4023 NDX0255877
పపరర: రమఖ బబజవరడ

4018 NDX1958133
పపరర: వనసకట రమణ అలసఖస

94-56/214

భరస : వనసకట రమణ ఆలఖసస
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చనవదచశవరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ లసగరశశటట
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:41
లస: పప
4020 NDX2984243
పపరర: దచవ వరపడసరద మమడ

4015 NDX2207751
పపరర: రతననవళ మసదలపప

4010 NDX0670752
పపరర: అసతతనమక బభసరన�
భరస : రరయపప రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-736
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడక బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-12-737
వయససస:66
లస: ససస స
4017 NDX2065457
పపరర: సరసబశవ రరవప లసగరశశటట

4012 NDX2043511
పపరర: ననగ లకడక లసగరశశటట

94-56/535

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:18-12-735
వయససస:33
లస: పప

94-54/755 4009 NDX2956357
4008 NDX2841906
పపరర: బభలవనఠ కలమయర రరడడడ సససగ రరడడడ
పపరర: బల వనత కలమయర రరడడ
సససగరరరడడడ
తసడడ:డ రరయపప రరడడడ సససగ రరడడడ
తసడడ:డ రరయపరరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-736
ఇసటట ననస:18-12-736
వయససస:19
లస: పప
వయససస:18
లస: పప
94-56/215

4007 NDX2664589
పపరర: గణణశ కలమయర రరడడడ కరరసరన

4031 AP151010192382
పపరర: అసజన బబజవరడ

94-56/217

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:44
లస: ససస స
94-56/219

4034 JBV2749059
పపరర: అసజరరడడడ బబజవరడ�

94-56/220

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:44
లస: పప
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4035 AP151010192331
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబజవరడ

94-56/221

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-738
వయససస:49
లస: పప
4038 NDX0375170
పపరర: రరజశక నననపననన�

94-54/363

94-54/366

94-54/368

94-54/371

94-54/374

94-54/377

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:67
లస: ససస స

4045 NDX2207736
పపరర: దదపకరసయ నసతలపరటట

4048 NDX0801647
పపరర: రరమణ జసపన�

4051 NDX0801613
పపరర: భభససర రరవప జసపన

తసడడ:డ జగదదశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-744
వయససస:32
లస: పప

94-54/367

భరస : భభససర రరవప� జసపన
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:55
లస: ససస స
94-54/369

4046 JBV1352160
పపరర: పలయరరరడడడ వటడపప � �

94-54/370

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వటడపప
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:36
లస: పప
94-54/372

4049 JBV3704129
పపరర: శకనవరస రరవప యడర పలర

94-54/375

4052 JBV1352152
పపరర: సతఖననరరయన రరడడ వరటడపప

భసధసవప: రవసదడ ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:35
లస: పప

4057 NDX2994499
పపరర: సరసబ శవ రరవప కలసడచటట

4058 NDX0946806
పపరర: సపమఖలకడక దనసరర

94-55/756

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దసదన
ఇసటట ననస:18-12-744
వయససస:50
లస: పప

94-54/376

94-54/757

Deleted
94-54/378

తసడడ:డ జగదదశవర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:18-12-744
వయససస:36
లస: ససస స
94-54/380

భరస : శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:18-12-744
వయససస:43
లస: ససస స
4063 NDX2207801
పపరర: రవబభబణ దసదన

94-54/373

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:47
లస: పప

4055 NDX2956415
పపరర: రవసదడ ననయక ననననవత

4060 JBV3704137
పపరర: శవ కలమయరర యడర పలర

94-54/382

4043 NDX0801621
పపరర: కకషరకలమయరర జసపన�

94-54/682
4054 NDX2566602
పపరర: జలయలలదదదన అకబర ససదనగర
మహమకద
తసడడ:డ నససరరదదదన ససదనగర మహమకద
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:38
లస: పప

4059 NDX2207819
పపరర: పపషరపసజల దసదన
భరస : రవబభబణ దసదన
ఇసటట ననస:18-12-744
వయససస:42
లస: ససస స

94-54/365

తసడడ:డ పళళళ రరడడ వటడపప
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ కలసడచటట
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:44
లస: పప

94-54/379

4040 NDX1003193
పపరర: బడహకనసద రరడడ కరసస

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ జసపన
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:61
లస: పప

94-54/758
4056 NDX2881829
పపరర: సరయ కలమయరర ససదనగర
మహమకద
భరస : జలయలలదదదన అకబర ససదనగర మహమకద
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:24
లస: ససస స

4062 NDX0876383
పపరర: దనసరర సరయ దదపక�

94-56/222

తసడడ:డ భభససర రరవప� జసపన
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:50
లస: పప
4053 NDX2517662
పపరర: చనరరమత దచవ గరరకపరటట

4042 NDX1856493
పపరర: హరరశ నననపననన

94-54/362

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:18-12-740
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ వటడపప
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:37
లస: పప
4050 NDX0190058
పపరర: రవ బభబణ దసడన

94-54/364

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప ననపననన
ఇసటట ననస:18-12-740
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ వటడపప
ఇసటట ననస:18-12-742
వయససస:60
లస: ససస స
4047 JBV2739381
పపరర: శకనవరస కళళఖణ వరటడపప

4039 NDX2207827
పపరర: ఆసజననయ రరడక మటభట

4037 NDX2207835
పపరర: శశకలజ మటభట

భరస : ఆసజననయ రరడక మటభట
ఇసటట ననస:18-12-740
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడక మటభట
ఇసటట ననస:18-12-740
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ నననపననన
ఇసటట ననస:18-12-740
వయససస:58
లస: పప
4044 JBV1352269
పపరర: అననపపరర వరటడపప

94-54/361

భరస : వనసకట రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:18-12-740
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప� నననపననన
ఇసటట ననస:18-12-740
వయససస:51
లస: ససస స
4041 NDX0375238
పపరర: వనసకటటశవర రరవప నననపననన

4036 NDX1003680
పపరర: ననరరయణమక కరసస

4061 AP151010189372
పపరర: దనసరర శశకలజ�

94-54/381

భరస : జగదదశవరరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:18-12-744
వయససస:57
లస: ససస స
94-54/383

4064 AP151010189373
పపరర: జగదదశవరరరవప దనసరర�

94-54/384

తసడడ:డ నరసససహరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:18-12-744
వయససస:62
లస: పప
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4065 NDX0919829
పపరర: కకణతస వజయలకడక�
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94-54/385

భరస : సతఖననరరయణ� కకణతస
ఇసటట ననస:18-12-745
వయససస:48
లస: ససస స
4068 NDX2600443
పపరర: అదద లకడక అజరగణఆటట
ట

94-54/684

94-54/761

94-61/1026

94-56/225

94-56/536

94-56/228

భరస : వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-748
వయససస:50
లస: ససస స
4086 NDX3007051
పపరర: మహలకడక బడడడగస

94-56/663

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:27
లస: ససస స

94-54/762

4078 AP151010192279
పపరర: శకనవరసరరడడడ వసగల

4081 NDX2595411
పపరర: గగలర వర ససబరర వనసకట
సతఖననరరయణ
తసడడ:డ ససబబరరయణడడ
ఇసటట ననస:18-12-747
వయససస:54
లస: పప
4084 AP151010192368
పపరర: వనసకటకకటయఖ గటటట

4087 NDX3005816
పపరర: శవ పడసరద రరడడడ బడడడ గస

94-56/231

4090 AP151010192125
పపరర: వనసకటటశవరరర మమకల

94-56/226

4093 NDX0290205
పపరర: సరమయమ జఖస మణననపగర
భరస : బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:40
లస: ససస స

4073 NDX1732982
పపరర: గరరరశ మయ బసదస తమక

94-56/223

4076 JBV2748549
పపరర: లకకక రరజఖస� వసగల�

94-56/224

4079 NDX1360775
పపరర: మధసర సరయ బభబణ

94-56/227

తలర : సరయ బభబణ
ఇసటట ననస:18-12-747
వయససస:62
లస: పప
94-134/619

4082 NDX2666709
పపరర: అరరణ కలమయరర దససప

94-2/1065

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-748
వయససస:38
లస: ససస స
94-56/229

4085 NDX3007093
పపరర: నరసమక చర లకడక

94-54/763

భరస : శవ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-749
వయససస:39
లస: ససస స
94-56/664

4088 AP151010192092
పపరర: రరమలకడక మమకల

94-56/230

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-12-750
వయససస:59
లస: ససస స
94-56/232

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:18-12-750
వయససస:67
లస: పప
94-56/233

94-54/760

భరస : శకనవరస రరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-12-747
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-749
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:18-12-750
వయససస:38
లస: పప
4092 NDX1454826
పపరర: ససత మయరరళళ

4075 NDX2994473
పపరర: శవ పరరవత కలసడచటట

4070 NDX3002748
పపరర: సతఖ ససధ పడతపరటట

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ తమక
ఇసటట ననస:18-12-746
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసననడవప
ఇసటట ననస:18-12-748
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఎలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-749
వయససస:70
లస: ససస స
4089 JBV1351725
పపరర: మమకల� నసదన�

94-61/70

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-747
వయససస:43
లస: పప

భరస : వఎసవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-747
వయససస:45
లస: ససస స
4083 AP151010192278
పపరర: శరరద గటటట

4072 NDX2365716
పపరర: వనసకట మణణ దదపసస పడతసపరటట

94-54/683

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-745/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప కలసడచటట
ఇసటట ననస:18-12-747
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-747
వయససస:64
లస: ససస స
4080 NDX2614709
పపరర: గగలర లకడక ననసచరమక

94-54/759

తసడడ:డ వజయ కలమయర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:18-12-745/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద వనలలపరర
ఇసటట ననస:18-12-746
వయససస:18
లస: పప
4077 AP151010192371
పపరర: సరగజన వసగల

4069 NDX3002664
పపరర: వజయ కలమయర పడతపరటట

4067 NDX2600666
పపరర: పరవతమక అజరగణతత

భరస : ఓబణల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-745
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-12-745/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-745/1
వయససస:20
లస: ససస స
4074 NDX2767655
పపరర: రవతచజ వనలలపరర

94-54/386

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర కకణతస
ఇసటట ననస:18-12-745
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-745
వయససస:38
లస: ససస స
4071 NDX3002623
పపరర: వనసకట మణణ దదపసస పడతపరటట

4066 NDX0919811
పపరర: కకణతస సతఖననరరయణ

4091 NDX2859411
పపరర: రమఖ శక బసడనరర

94-55/757

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:21
లస: ససస స
94-56/234

4094 NDX0972299
పపరర: బబబ ససధన అమకనమసచ

94-56/235

తసడడ:డ సప మయయజలల
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:45
లస: ససస స
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4095 NDX0380410
పపరర: ఝయనస పపదద ననన
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94-56/236

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:46
లస: ససస స
4098 NDX1454719
పపరర: రరఘవ రరవప మసడవ

94-56/239

94-56/242

94-56/537

94-56/667

94-57/92

94-56/243

4103 NDX1454800
పపరర: మసరసన మయరరలర

94-56/244

4105 NDX2899078
పపరర: పరరవత సరసబశవరరవప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:50
లస: పప
94-56/665

4108 NDX2899011
పపరర: పడథసఖష యయరరమననన

4111 NDX1145739
పపరర: వర రరడడడ సపహహచ

94-57/807

94-55/758

4114 NDX2526127
పపరర: రమఖ శక బసడనరర

4106 NDX2898989
పపరర: శకధర కకలర

94-56/666

తసడడ:డ వనసకటటశవరరలల కకలర
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:40
లస: పప
94-56/668

4109 NDX2165687
పపరర: ననగ పడవలర క చనగసటట

94-57/91

తసడడ:డ వర రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:23
లస: ససస స
94-57/93

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:18-12-751/203
వయససస:21
లస: ససస స
4116 NDX2882066
పపరర: పరరవత మసడవ

94-56/241

తసడడ:డ ఇ వ ససరకశ బభబణ యయరరమననన
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:48
లస: ససస స
4113 NDX2960839
పపరర: రమఖశక బసడనరర

4100 NDX0972166
పపరర: అమకన మసచ వ యస యస
పడసరద
తసడడ:డ బణలలర యఖ శరససస స
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసడవ మసడవ
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకధర కకలర
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:34
లస: ససస స
4110 NDX1145697
పపరర: పదక చనగసటట

4102 NDX0286062
పపరర: బడహకరరడడడ మణననసగర

4112 NDX2960888
పపరర: మయధవ బసడనరర

94-57/806

భరస : శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:18-12-751/203
వయససస:45
లస: ససస స
94-56/245

4115 NDX2898971
పపరర: ఝనస రరణణ యయరమమనన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస: 18-12-751 FLAT NO 203
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇ వ ససరకశ బభబణ యయరమమనన
ఇసటట ననస:18-12-751, 302
వయససస:50
లస: ససస స

4117 NDX2760551
పపరర: సరసబశవరరవప మసడవ

4118 NDX2012037
పపరర: జగదదశవరర తతటకలర

94-56/670

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:18-12-751, SRIDEVI HOMES
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ కకరణ తతటకలర
ఇసటట ననస:18-12-752
వయససస:36
లస: ససస స

4119 JBV2748309
పపరర: వజయలకడక� తతటకలర�

4120 JBV2748127
పపరర: రరమచసదడకకరణ� తతటకలర�

4121 NDX2660371
పపరర: లకడక కజర

భరస : వఠల కకషర� �
ఇసటట ననస:18-12-752
వయససస:67
లస: ససస స
4122 NDX3147469
పపరర: ససపసడయ
తసడడ:డ వనసకటటసవరరర
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:18
లస: ససస స

94-56/248

తసడడ:డ వఠల కకషర� �
ఇసటట ననస:18-12-752
వయససస:40
లస: పప
94-55/759

4123 NDX1454693
పపరర: డదసడచటట మమనక
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:25
లస: ససస స

94-56/669

94-56/246

భరస : సరసబశవరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:18-12-751, SRIDEVI HOMES
వయససస:45
లస: ససస స
94-56/247

94-56/238

94-56/240

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:60
లస: పప
4107 NDX2899045
పపరర: సవపన కకలర

4099 NDX1454701
పపరర: సరయననద మసడవ

4097 NDX1848821
పపరర: వనడశరయ ససమసత పపరస

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:46
లస: పప
4104 NDX2625119
పపరర: చనగసటట సరసబరరడడడ

94-56/237

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-751
వయససస:26
లస: పప
4101 NDX0380451
పపరర: వనసకటటశవర రరవప� పపరస�

4096 NDX1454818
పపరర: మసగమక మయరరలర

94-54/685

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-12-754
వయససస:39
లస: ససస స
94-56/249

4124 NDX1159490
పపరర: వరలకకక డక

94-56/250

భరస : వనసకటరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:42
లస: ససస స

Page 258 of 391

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45

4125 AP151010192353
పపరర: పదక చసడడ�

94-56/251

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:58
లస: ససస స
4128 NDX3010691
పపరర: రరధదక దదసడచటట

94-56/671

94-56/255

94-56/258

94-54/764

94-56/261

94-56/264

94-56/673

తసడడ:డ మహబమబమలయర
ఇసటట ననస:18-12-760
వయససస:26
లస: పప

4138 NDX2997864
పపరర: మలర రరడడడ ససకర

4141 NDX1273762
పపరర: కకటటశవరర ససకరర

4144 NDX0190066
పపరర: సతఖపడసరదరరడడడ అడప

4147 NDX3072683
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ ససకర

94-53/727

4150 NDX3005063
పపరర: ససజజత కసచచటట

94-55/761

4153 NDX2658474
పపరర: ఫరరహ నజక షపక
తసడడ:డ మహబమబమలయర
ఇసటట ననస:18-12-760
వయససస:19
లస: ససస స

4133 NDX1108620
పపరర: శకనవరస రరవప పప సరన

94-56/257

4136 NDX3210408
పపరర: కకసడల రరవప ననలర లరర

94-55/760

4139 NDX0191163
పపరర: సససదసరరస� అడప�

94-56/260

భరస : సతఖపడసరదరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:29
లస: ససస స
94-56/262

4142 NDX0192450
పపరర: సరవతడ� గణరరజల�

94-56/263

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:77
లస: ససస స
94-56/265

4145 NDX0189415
పపరర: వనసకయఖ సటటట

94-56/266

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:56
లస: పప
94-56/674

4148 NDX3070364
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ ససకర

94-56/675

తసడడ:డ మలర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:40
లస: పప
94-54/765

భరస : శకనవరస రరవప కసచచటట
ఇసటట ననస:18-12-760
వయససస:38
లస: ససస స
94-56/538

94-56/254

తసడడ:డ చనన పసచచయయ ననలర లరర
ఇసటట ననస:18-12-757
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసచచటట
ఇసటట ననస:18-12-760
వయససస:18
లస: ససస స
4152 NDX2658532
పపరర: అవనస మహ శక షపక

94-56/259

తసడడ:డ ననసస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మలర రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:40
లస: పప
4149 NDX3110913
పపరర: పవన కసచచటట

4135 NDX0645598
పపరర: చసదడ శశఖర గణరరజజల

4130 NDX0540013
పపరర: మయధసరర దదకడత ననదదసడర

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-756
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలయర రకడకడ
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:40
లస: పప
4146 NDX3071545
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ ససకర

94-56/256

తసడడ:డ ననగరసదడ రరడడడ ఏస
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:67
లస: పప

భరస : మలయర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:34
లస: ససస స
4143 NDX1273788
పపరర: శక లకడక

4132 AP151010192352
పపరర: పదనకవత అమరననన�

94-56/253

భరస : చసదడ శశఖర గణరరజజల
ఇసటట ననస:18-12-756
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గణరరజజల
ఇసటట ననస:18-12-756
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయ భభససర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-12-758
వయససస:36
లస: ససస స
4140 NDX1273770
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ

94-56/672

భరస : వనసకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-756
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-756
వయససస:67
లస: పప
4137 NDX3068434
పపరర: శకలకడక సససకర

4129 NDX2882330
పపరర: రరధదక దదసడచటట

4127 NDX0803528
పపరర: చసడనడ కకసడయఖ

తసడడ:డ బకసయఖ
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ దదసడచటట
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-756
వయససస:45
లస: ససస స
4134 AP151010192486
పపరర: వనసకటటశవరరరవప అమరననన

94-56/252

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ దదసడచటట
ఇసటట ననస:18-12-755
వయససస:21
లస: ససస స
4131 AP151010192348
పపరర: అరరణ అమరననన�

4126 NDX0719112
పపరర: రరజకష చసడడ

4151 NDX3005089
పపరర: శకనవరస రరవప కసచచటట

94-55/762

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప కసచచటట
ఇసటట ననస:18-12-760
వయససస:41
లస: పప
94-56/539

4154 NDX2756195
పపరర: శకనవరసరరవప కసచచటట

94-56/676

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:18-12-760
వయససస:41
లస: పప
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94-126/735

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకననక
ఇసటట ననస:18-12-760
వయససస:18
లస: ససస స
94-56/269

4161 NDX2581080
పపరర: పడవలర క కకపపపరరవపరర

94-62/753

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరర గణసట
ఇసటట ననస:18-12-762
వయససస:21
లస: పప
94-56/277

94-56/280

94-56/283

94-56/540

భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:41
లస: ససస స

4168 NDX2123438
పపరర: శకనస గణమయక

4171 NDX2012227
పపరర: శకనవరసస భభషఖస

4174 NDX0724922
పపరర: మణరళ కకషర వనసపరటట

4177 NDX2448041
పపరర: కకషరవనణణ కలల
ర రర

94-56/287

4180 NDX0189449
పపరర: రవ భభరత రరడడడ కరకలమయనస

94-56/278

4183 AP151010192239
పపరర: కకసడమక అటర �
భరస : రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:59
లస: ససస స

94-56/273

4166 JBV2748655
పపరర: వరలకడక� భణవనగరరర�

94-56/276

4169 JBV2748648
పపరర: గగపసకకషర� భణవనగరరర�

94-56/279

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర� �
ఇసటట ననస:18-12-763
వయససస:38
లస: పప
94-56/281

4172 NDX2144608
పపరర: లకడక భభరరవ వనసపరటట

94-56/282

తసడడ:డ మణరళ కకషర వనసపరటట
ఇసటట ననస:18-12-765
వయససస:24
లస: ససస స
94-56/284

4175 NDX2689719
పపరర: లకడక ససజజత దదపపలపపడడ

94-54/686

భరస : భమపత రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-12-766
వయససస:34
లస: ససస స
94-56/285

4178 NDX0193318
పపరర: శకవరన� దసగరగరరల�

94-56/286

భరస : ససత రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-767
వయససస:41
లస: ససస స
94-56/288

తసడడ:డ ససధనకరరరఏదదద
ఇసటట ననస:18-12-767
వయససస:46
లస: పప
94-56/291

4163 NDX0190959
పపరర: మహలకడక� కలసబ�

భరస : గగపసకకషర� �
ఇసటట ననస:18-12-763
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:18-12-767
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవ భభరత రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-767
వయససస:42
లస: ససస స
4182 JBV2748937
పపరర: జయభభరతరరడడడ అటర

94-56/275

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-765
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-12-766
వయససస:42
లస: పప
4179 NDX0191189
పపరర: మసగర దచవ కరకలమయనస

4165 NDX2123446
పపరర: ననగకసదడస గణమయక

94-56/271

భరస : ననగ భమషణస�
ఇసటట ననస:18-12-762
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప భభషఖస
ఇసటట ననస:18-12-764
వయససస:46
లస: పప

భరస : మణరళకకషర�
ఇసటట ననస:18-12-765
వయససస:45
లస: ససస స
4176 NDX2694156
పపరర: భమపత రరవప దదపపలపపడడ

94-56/272

తసడడ:డ లకకయఖ గణమయక
ఇసటట ననస:18-12-763
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:18-12-763
వయససస:40
లస: పప
4173 NDX0192021
పపరర: భడమరరసబ� వనసపరటట�

4162 NDX0190280
పపరర: జజనకక దచవ కలసబ

94-56/268

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:18-12-761
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనస గణమయక
ఇసటట ననస:18-12-763
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-12-763
వయససస:41
లస: ససస స
4170 NDX0191577
పపరర: ససధదర కకట

94-56/270 4160 NDX0190082
4159 NDX1108828
పపరర: వనసకట ససధదర బభబణ పససపపలలటట
పపరర: శవ రరమకకకషర� కలసబ�

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:18-12-762
వయససస:46
లస: ససస స
94-56/274

4157 NDX1108752
పపరర: రతనకలమయరర పససపపలలటట

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-761
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-761
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: వనణణ గగపరల కకషర
ఇసటట ననస:18-12-761
వయససస:21
లస: ససస స

4167 NDX0645564
పపరర: వదనఖ రరణణ గణరరజజల

94-56/267

భరస : వనసకట ససమన బభబణ
ఇసటట ననస:18-12-761
వయససస:32
లస: ససస స

4158 NDX1108679
పపరర: వనసకట ససమన బభబణ
పససపపలలటట
తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-761
వయససస:34
లస: పప

4164 NDX2276525
పపరర: రవ తచజ కకరర గణసట

4156 NDX1109040
పపరర: ససమలత పససపపలలటట

4181 NDX0727701
పపరర: ససజనఖ పసడయయసక� అటర �

94-56/290

భరస : జయభభరత రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:37
లస: ససస స
94-56/292

4184 NDX0353623
పపరర: శక కరసత� వనదసకలరర�

94-56/293

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:29
లస: పప
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4185 JBV2748762
పపరర: శకనవరసరరడడడ� అటర �
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94-56/294

తసడడ:డ రసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:33
లస: పప
4188 AP151010192437
పపరర: రసగరరరడడడ అటర

94-56/297

94-56/300

94-56/303

94-53/859

94-56/306

94-56/309

94-56/312

భరస : రరఘవపలల సప మరరజ
ఇసటట ననస:18-12-773 ,
వయససస:44
లస: ససస స

4198 NDX3269461
పపరర: ససభభన షపక

4201 NDX0537977
పపరర: ననగలకడక పపసడర �

4204 NDX0332841
పపరర: సతఖననరరయణ పపసడడర �

4207 NDX2752384
పపరర: వజయ లకడక పపసడడర

94-56/678

4210 NDX2796670
పపరర: కమల షపక

94-54/913

4213 NDX1414317
పపరర: ఎన వనసకట ననగ వజయశక
నలయరగణసడర
భరస : పడవణణసమయర వపయర
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:32
లస: ససస స

4193 NDX2012219
పపరర: నరకసదడ తరరమలశశటట

94-56/302

4196 AP151010192383
పపరర: ఆసజననయణలల పలర బబ తషల

94-56/305

4199 NDX3255536
పపరర: రరజజవనన షపక

94-55/895

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-12-770
వయససస:29
లస: ససస స
94-56/307

4202 AP151010192476
పపరర: లలతకలమయరర పపసడడర �

94-56/308

భరస : ఆసజననయణలల�
ఇసటట ననస:18-12-772
వయససస:57
లస: ససస స
94-56/310

4205 JBV1350362
పపరర: వనసకటటశవరరరవప� పపసడడర �

94-56/311

తసడడ:డ ఆసజననయలల� �
ఇసటట ననస:18-12-772
వయససస:35
లస: పప
94-56/677

4208 NDX2837573
పపరర: షపక బభజ

94-55/763

తసడడ:డ ససలయర
ఇసటట ననస:18-12-773
వయససస:45
లస: పప
94-61/1027

భరస : రససల
ఇసటట ననస:18-12-773
వయససస:34
లస: ససస స
94-65/874

94-56/299

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:77
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పపసడడర
ఇసటట ననస:18-12-772
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-12-773
వయససస:36
లస: పప
4212 NDX2885044
పపరర: జజనకక సప మరరజ

94-56/304

తసడడ:డ ఆసజననయణలల�
ఇసటట ననస:18-12-772
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరవమ
ఇసటట ననస:18-12-772
వయససస:62
లస: పప
4209 NDX2841856
పపరర: రససల షపక

4195 AP151010192567
పపరర: శకనవరసరరవప పలర బబ తషల

4190 AP151010192474
పపరర: జజఖత పలర బబ తషల

తసడడ:డ కలమయర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-772
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరరసరవమ�
ఇసటట ననస:18-12-772
వయససస:77
లస: ససస స
4206 AP151010192471
పపరర: ఆసజననయణలల పపసడడర

94-56/301

తసడడ:డ జమల షపక
ఇసటట ననస:18-12-770
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:18-12-771
వయససస:32
లస: ససస స
4203 AP151010192138
పపరర: కకటటశవరమక పపసడడర �

4192 AP151010192473
పపరర: బణలర మక పలర బబ తషల

94-56/296

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-12-770
వయససస:45
లస: ససస స
4200 JBV3703394
పపరర: అసక సయఖద

94-56/298

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల� �
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:38
లస: పప
4197 NDX3275252
పపరర: గకససయ షపక

4189 JBV3703402
పపరర: శకదచవ� పలర బబ తషల�

4187 NDX0380659
పపరర: వనసకట కకసడయఖ� వనదసకలరర�

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:69
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కలమయర� �
ఇసటట ననస:18-12-769
వయససస:50
లస: ససస స
4194 JBV1350107
పపరర: సరసబశవరరవప� పలర బబ తషల�

94-56/295

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-768
వయససస:72
లస: పప
4191 JBV1350982
పపరర: శవమక� తరరమలశశటట �

4186 NDX0191718
పపరర: ససతనరరమరరడడడ దసగరగరరల

4211 NDX2855161
పపరర: షపక మసరసన వల

94-80/893

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:18-12-773
వయససస:20
లస: పప
94-55/136

4214 NDX1733063
పపరర: సరయ నకకత పపమయకసరన

94-56/313

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద పపమయకసరన
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:27
లస: ససస స
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4215 NDX1927203
పపరర: భభరగ వ పపమయకసరన
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94-56/315

భరస : రరజకసదడ పడసరద పపమయకసరన
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:49
లస: ససస స
4218 NDX1108687
పపరర: కసస
స రర కకటట

94-56/318

94-56/322

94-56/325

94-55/137

94-56/330

94-54/768

94-55/765

భరస : మరరయదనసస�
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:60
లస: ససస స

4228 NDX2208437
పపరర: పదకజ. ఏలలరర.

4231 NDX3149010
పపరర: మయధసరర ఏలలరర

4234 NDX1775321
పపరర: ససరఖ కలమయరర యనసమయల

94-55/768

94-55/138

94-56/324

4226 NDX1108695
పపరర: కలననరరడడడ కకటట

94-56/328

4229 NDX1733055
పపరర: దదననజ డడడడ�

94-56/329

తసడడ:డ డనననబసకక డడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-775
వయససస:24
లస: పప
94-54/766

4232 NDX2881795
పపరర: లకడక కరమమశవరర పససపపలలటట

4243 NDX0537928
పపరర: లకడక దచవ బతష
స ల�
భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:64
లస: ససస స

94-54/767

భరస : మరరయ దనసస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:60
లస: ససస స
94-55/139

4235 NDX2815645
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

94-55/764

తసడడ:డ లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:68
లస: పప
94-55/767

భరస : ససరకష బభబణ తదలర
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:43
లస: ససస స
94-56/331

భరస : వజయచసదడ�
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:31
లస: ససస స
94-56/333

4223 NDX1109024
పపరర: రవకలమయర కకటట

94-55/766 4238 NDX2815785
4237 NDX2815397
పపరర: లకడక కరమమశవరర దచవ పశపపలలటట
పపరర: ససధనరరణణ తదలర

4240 JBV3705753
పపరర: రరఘ దదపసస� పససపపలలటట�

94-56/321

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:58
లస: పప

భరస : మరరయ దనసస పశపపలలటట
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బభబణ తదలర
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:20
లస: పప
4242 AP151010192237
పపరర: కరమమశవరరదచవ పససపపలలటట�

94-56/326

తసడడ:డ వషష
ర మమరరస కకనన
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:67
లస: ససస స
4239 NDX2815728
పపరర: ఫకధద కకషర తదలర

4225 JBV1352863
పపరర: సరసబశవరరవప ఊయల

4220 JBV3705837
పపరర: పడవణ కలమయర� ఉయఖల�

తసడడ:డ శలయరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:18-12-775 , 3RD LINE
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:41
లస: పప
4236 NDX2815421
పపరర: లకడక దచవ బతష
స ల

94-56/323

భరస : సరసబశవ రరవప ఏలలరర.
ఇసటట ననస:18-12-775
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప వనలలగమరర
ఇసటట ననస:18-12-775
వయససస:38
లస: పప
4233 NDX2881811
పపరర: వజయ చసదడ పససపపలలటట

4222 JBV1350222
పపరర: శకకరసత రరడడడ� కకటట�

94-56/317

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఏలలరర.
ఇసటట ననస:18-12-775
వయససస:28
లస: ససస స
4230 NDX2073286
పపరర: కకరణ కలమయర వనలలగమరర

94-56/319

తసడడ:డ శల రరడడడ �
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:52
లస: పప
4227 NDX2208445
పపరర: మయధసరర. ఏలలరర.

4219 NDX1273747
పపరర: నవన కలమయర కసల

4217 JBV1352855
పపరర: ననగమలలర శవరర� ఊయల�

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప కసస ల
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:35
లస: పప
4224 NDX1108570
పపరర: వనసకట రరమయరరవప కసరసల

94-56/316

భరస : వనసకట రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శలయరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-774
వయససస:57
లస: ససస స
4221 JBV1350255
పపరర: ఈశవరరరడడడ కకటట

4216 NDX1108992
పపరర: మలలర శవరర కసరసల

4241 NDX1554477
పపరర: జజఖతనసత కలయఖణణ ససదనడన

94-56/332

తసడడ:డ మయవయయదనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:40
లస: ససస స
94-56/334

4244 AP151010192600
పపరర: వజయచసదడ పససపపలలటట�

94-56/335

తసడడ:డ మరరయదనసస�
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:40
లస: పప
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4245 AP151010192119
పపరర: మరరయదనసస పససపపలలటట�

94-56/336

తసడడ:డ ంరనపడకరశస�
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:62
లస: పప
4248 NDX2653343
పపరర: రరమ సప మణ

94-55/666

94-56/340

94-55/141

94-55/144

94-55/669

4255 JBV3703311
పపరర: వజయలకడక పపడడ

4258 NDX2693513
పపరర: దదసల రరవప అగకవరరపప

4261 NDX2681922
పపరర: పడసనన అగకహరపప

94-55/672

4264 NDX2623403
పపరర: పడసనన అగకహరపప

4267 NDX2589968
పపరర: బబ డ కసససరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అగకవరపప
ఇసటట ననస:18-12-781,WARDNO - 4
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబ డ గమలలలవయయ
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:18
లస: ససస స

4269 NDX1554410
పపరర: వనసకట శవ పరరవత గకసధచ

4270 NDX0971580
పపరర: లకడక గకసధద

94-55/145

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:25
లస: ససస స
4272 NDX0972471
పపరర: కకశమక గకసధద
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:76
లస: ససస స

94-55/142

94-55/667

4273 NDX2208486
పపరర: పప తష
స రరజ గసడడకకట.
తసడడ:డ పప తషరరజ. గసడడకకట.
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:33
లస: పప

4253 JBV3705613
పపరర: ససనల రరవపపడడ�

94-55/140

4256 NDX0332692
పపరర: ననగ శకనవరస� రరవపపడడ�

94-55/143

4259 NDX1507336
పపరర: రసగవనణణ అగకవరపప

94-55/668

భరస : దచశరలరరవప అగకవరపప
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:32
లస: ససస స
94-55/670

4262 NDX2683449
పపరర: ససరకష అగకహరపప

94-55/671

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అగకహరపప
ఇసటట ననస:18-12-781,WARD-4
వయససస:36
లస: పప
94-71/633

4265 NDX2842219
పపరర: దచశరలరరవప అగకవరపప

94-74/826

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అగకవరపప
ఇసటట ననస:18-12-781,WARD-4
వయససస:37
లస: పప
94-50/516

4268 NDX3093549
పపరర: వర ననరరయణ బససరరజ

94-54/769

భరస : అదద ననరరయణ బససరరజ
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:36
లస: ససస స
94-55/146

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:41
లస: ససస స
94-55/148

94-56/339

తసడడ:డ దరక రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసరగ పడసరద అగకహరపప
ఇసటట ననస:18-12-781,WARD-4
వయససస:26
లస: ససస స
94-55/673

4250 NDX1586447
పపరర: వషష
ర కకమయకరరడడ

భరస : ననగ శకనవరస
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దసరరగపడసరద అగకహరపప
ఇసటట ననస:18-12-781 WARD-4
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అగకహరపప
ఇసటట ననస:18-12-781,WARD-4
వయససస:32
లస: పప
4266 NDX1507351
పపరర: దచశరలరరవప అగకవరపప

94-51/721

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అగకవరరపప
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససరకష అగకహరపప
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:32
లస: ససస స
4263 NDX2680650
పపరర: దసరరగపడసరద అగకహరపప

4252 NDX2688984
పపరర: రసగవనణణ అగకవరరపప

94-55/622

తసడడ:డ జగదదశవర రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:18-12-779
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:50
లస: పప
4260 NDX1554568
పపరర: ఈశవరర అగకహరపప

94-56/338

భరస : దదసల రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:18-12-781
వయససస:43
లస: ససస స
4257 JBV3705639
పపరర: ససధనకర నసదదపరటట

4249 JBV3705720
పపరర: శరరష� కకమయకరరడడడ�

4247 NDX1775404
పపరర: సపవదస బభబణ యనసమల

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ యనసమల
ఇసటట ననస:18-12-776*
వయససస:49
లస: పప

భరస : జగదదశవర రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-779
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-779
వయససస:54
లస: పప
4254 JBV3705647
పపరర: పదనకవత నసదదపరటట

94-56/337

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-776
వయససస:67
లస: పప

భరస : భభససర సప మణ
ఇసటట ననస:18-12-779
వయససస:48
లస: ససస స
4251 NDX0381269
పపరర: భభససర రరడడడ సప మ

4246 NDX0537852
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల�

4271 NDX0971838
పపరర: భకస గకసధద

94-55/147

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:59
లస: ససస స
94-55/149

4274 NDX0971895
పపరర: వనసకటటశవరరర గకసధద

94-55/150

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:46
లస: పప
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4275 NDX2601516
పపరర: ససబబ రరవప లసగరశశటట
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94-55/674

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:75
లస: పప
4278 NDX3133709
పపరర: ననగకశవర రరవప లనసపత

94-56/679

94-105/640

94-55/153

94-55/156

94-55/677

94-55/159

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:18-12-784
వయససస:43
లస: ససస స
4296 AP151010192179
పపరర: ససబభబరరవప చలవరదద�

4285 NDX0432302
పపరర: హరరకకషర� ఉలర �

4288 AP151010192190
పపరర: రరమదనసస పరలలస

4291 NDX2974863
పపరర: కరమమశవరమక తషమకలఛరర

94-55/162

94-55/154

94-55/157

94-55/152

4286 AP151010192672
పపరర: వనసకటటశవర రరవప పరలలస

4289 NDX2618627
పపరర: సరయ పకధదవ రరజ పరలలస

94-55/770

4292 AP151010192178
పపరర: ననగలకడక చలవరదద�

భరస : వనసకట చలపత రరవప తషమకలఛరర
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-784
వయససస:42
లస: ససస స

4294 AP151010192174
పపరర: సకలసబభయ చలవరదద

4295 NDX1273697
పపరర: వవనక వరరదనన రరవప పపసడడర

4297 NDX0189282
పపరర: పడసరద మణదడబబ యన

94-55/160

94-55/676

94-55/158

94-55/161

తసడడ:డ బభపపజ
ఇసటట ననస:18-12-784
వయససస:27
లస: పప
94-55/163

4298 NDX2609550
పపరర: రరజకశవరర గకరవరపప

94-55/678

తసడడ:డ బణజర గకరవరపప
ఇసటట ననస:18-12-784
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలలరర వనసకట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:19
లస: పప
4302 NDX2073096
పపరర: పదనకవత పసపరలశశటట

4303 AP151010192395
పపరర: వనసకటససబబమక పపసడడర

94-55/166

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:62
లస: ససస స

94-55/155

Deleted

94-54/770

భరస : వనసకటటశవరరర పసపరలశశటట
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:57
లస: ససస స

4283 NDX0332387
పపరర: వససత� ఉలర �

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:23
లస: పప

4300 NDX3118759
పపరర: ఆలలరర వనసకట హనసమసత
రరవప
తసడడ:డ ఆలలరర గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:52
లస: పప

94-55/165

94-60/981

తసడడ:డ రరమదనసస పరలలస
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-12-784
వయససస:49
లస: పప
94-53/728

4280 NDX2673408
పపరర: గగవసదమక లనగ సపటట

భరస : ననసకటశకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-784
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-784
వయససస:44
లస: పప
4299 NDX3095437
పపరర: ఆలలరర వశరవ సరయ శకకరసత

94-55/151

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:18
లస: పప
4293 NDX0191049
పపరర: మలలర శవరర� మణదడబబ యన�

4282 AP151010192673
పపరర: రరధదక రరణణ అల

94-55/769

భరస : శవ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసకటశకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:72
లస: పప
4290 NDX2611630
పపరర: పడభభత ససరఖ పరలలస

94-57/808

భరస : వనసకటటసవర రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమదనసస పరలలస
ఇసటట ననస:18-12-783
వయససస:69
లస: ససస స
4287 AP151010192009
పపరర: వనసకటటశవరరర పరలలస� పరలలస.

4279 NDX3052578
పపరర: ఆదదననరరయణ బణచరరజ

4277 NDX3065166
పపరర: గగవసదమక లసగరశశటట

భరస : శవ ననగకశవర రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర బణచరరజ
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:36
లస: పప
4284 AP151010192351
పపరర: వనసకరటరతనస పరలలస

94-55/675

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:18-12-782
వయససస:36
లస: పప
4281 NDX2601631
పపరర: ననగకశవర రరవప లసగరశశటట

4276 NDX2622785
పపరర: నసపవరరమయక లసగరశశటట

4301 JBV3703287
పపరర: కకటట రతనస పపసడడర

94-55/164

భరస : శకనవరస రరవప పపసడడర
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:38
లస: ససస స
4304 NDX2073112
పపరర: నరకసదడ పసపరలశశటట

94-55/167

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పసపరలశశటట
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:34
లస: పప
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4305 NDX2073104
పపరర: వరకసదడ పసపరశశటట
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94-55/168

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పసపరలశశటట
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:35
లస: పప
4308 NDX3104304
పపరర: ఆలలరర సరవతడ

4306 AP151010192624
పపరర: శకనవరసరరవప పపసడడర �

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:43
లస: పప
94-66/1045

4309 AP151010192423
పపరర: రరజజరరవప అజరరపప�

భరస : ఆలలరర వనసకట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల�
ఇసటట ననస:18-12-786
వయససస:59
లస: పప

4311 NDX0972232
పపరర: కకషరవనణణ పరమణలపరరస

4312 JBV3705555
పపరర: పసచచమక� మమకల�

94-55/172

భరస : హరరకకషర పడసరద
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:39
లస: ససస స
4314 NDX1430503
పపరర: మణసడడడ సరయ తచజ

94-55/175

94-55/178

94-55/181

94-55/772

94-56/341

తసడడ:డ హచస. . షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:22
లస: పప

94-55/176

4324 NDX2813236
పపరర: రవ తచజ అతతసట

4327 JBV3705563
పపరర: సరగజన దచవ యడపరలపరటట

94-55/184

4330 NDX1108778
పపరర: పదనకవత పప పపరర

94-55/179

4333 NDX1108786
పపరర: పడదదప చచదరర పప పపరర
తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:27
లస: పప

4313 JBV3705548
పపరర: తరరమల� దచవర�

94-55/174

4316 NDX0381236
పపరర: వనసకరటరమణ� మమకల�

94-55/177

4319 NDX0332643
పపరర: లచచరరడ�డడ మమకల�

94-55/180

తసడడ:డ హనమ రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:53
లస: పప
94-95/726

4322 NDX2815769
పపరర: పడసరద అతతసట

94-55/771

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప అతతసట
ఇసటట ననస:18-12-788
వయససస:52
లస: పప
94-55/773

4325 NDX2814812
పపరర: గణరర సరయ వరబ న అతతసట

94-55/774

తసడడ:డ పడసరద అతతసట
ఇసటట ననస:18-12-788
వయససస:18
లస: పప
94-55/182

4328 JBV3705571
పపరర: పదదకన� ఏదపరలపరటట�

94-55/183

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:31
లస: ససస స
94-55/185

4331 NDX1893222
పపరర: లకడక కరసతమక
కకసడమయడడగణల
భరస : రరమ రరడడ కకసడమయడడగణల
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:52
లస: ససస స

94-55/186

94-55/188

4334 NDX1538158
పపరర: జగన మహన రరడడ సలపపల

94-55/189

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:48
లస: ససస స
94-55/187

94-55/171

తసడడ:డ లచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:43
లస: ససస స
4332 NDX2208460
పపరర: రబభబన. షపవక.

4321 NDX2602613
పపరర: రరమ తషలసస మణసడడడ

4310 NDX0972505
పపరర: పడతతఖష మమటటస

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద అతతసట
ఇసటట ననస:18-12-788
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:18-12-789
వయససస:46
లస: ససస స
4329 NDX1538117
పపరర: ససమతడ నసదదత శరలపపల

94-55/173

భరస : ననగరరజ మణసడడడ
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పడసరద అతతసట
ఇసటట ననస:18-12-788
వయససస:44
లస: ససస స
4326 NDX1733030
పపరర: పదనకవత కకసడన

4318 NDX0971614
పపరర: హరరకకషర పడసరద పరమణలపరరస

94-58/724

తసడడ:డ పపసచల ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:71
లస: పప
4323 NDX2814937
పపరర: కకకషర కలమయరర అతతసట

94-55/170

తసడడ:డ హహమనననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దచవర శకనస�
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:32
లస: పప
4320 NDX0332619
పపరర: శకనవరస� దచవర�

4315 NDX1273739
పపరర: దదననష కలమయర యయసడసరర

4307 NDX3158722
పపరర: ఆలలరర గగపరల రరవప

తసడడ:డ ఆలలరర హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-12-785
వయససస:83
లస: పప

భరస : లచచ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:18-12-787
వయససస:26
లస: పప
4317 NDX0332551
పపరర: కకషర� దచవర�

94-55/169

తసడడ:డ ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:44
లస: పప
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4335 NDX0353722
పపరర: కకటటశవరరరవప� యరపతననన�

94-55/190

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:43
లస: పప
4338 NDX1879743
పపరర: అనసత రరమణలల చదదళర

94-55/193

94-57/94

తసడడ:డ పరపస రరడడ కకసడ
ఇసటట ననస:18-12-792
వయససస:25
లస: ససస స
4344 NDX2266492
పపరర: ససజనఖ కరసడడడ

94-80/760

94-80/763

94-80/766

భరస : కకషరయఖ
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:74
లస: ససస స
4356 NDX0529073
పపరర: కటటకక శవ సతఖననరరయణ

94-80/772

తసడడ:డ మసరసన ననగవరపప
ఇసటట ననస:18-12-796
వయససస:60
లస: పప

4343 NDX0958371
పపరర: కరకలయష రరడడడ కర

94-80/758

4345 NDX0376277
పపరర: మరరయమక కరసడడడ

4348 NDX2074722
పపరర: వజయ భభససర రరవప కనసదన

4351 NDX0583427
పపరర: గణరరహ లకడక దసపపటట

94-57/809

94-80/761

94-80/759

4346 NDX0376244
పపరర: కకపమక కరసడడడ

94-80/762

భరస : కకపరదననస
ఇసటట ననస:18-12-793
వయససస:61
లస: ససస స
94-80/764

4349 NDX0375980
పపరర: కకపరదననస కరసడడడ

94-80/765

తసడడ:డ రరమసరవమ
ఇసటట ననస:18-12-793
వయససస:69
లస: పప
94-80/767

4352 NDX0301952
పపరర: జయ లకడక నసతషలపరటట

4360 JBV2748903
పపరర: సరవతడ ననగవరపప

4363 NDX1927302
పపరర: మయధవ కసకణనల
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కసకణనల
ఇసటట ననస:18-12-797
వయససస:31
లస: ససస స

94-80/768

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:49
లస: ససస స
94-80/771

తసడడ:డ పరమణలయఖ
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:47
లస: పప
94-80/773

4358 NDX2265502
పపరర: సకజన నసతలపరటట

94-57/95

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:18-12-795
వయససస:23
లస: ససస స
94-56/344

భరస : వనసకట ననరరయణ ననగవరపప
ఇసటట ననస:18-12-796
వయససస:52
లస: ససస స
94-56/346

94-56/343

94-80/770 4355 NDX0577734
4354 NDX2266633
పపరర: ఎల వ ఎన సరయ శకధర కటటకక
పపరర: శకనవరసరరవప దసపపటట

4357 NDX0298786
పపరర: వజయకలమయర నసతలపరటట

94-55/192

తసడడ:డ పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-792
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప ససరపననన
ఇసటట ననస:18-12-795
వయససస:56
లస: ససస స
4362 JBV2748895
పపరర: వనసకట ననరరయణ ననగవరపప

4342 NDX0958215
పపరర: పరపసరరడడడ కర

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ కటటకక
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:51
లస: పప
4359 NDX2898807
పపరర: వనసకట లకడక పడసన ససరపననన

తసడడ:డ ననగరరజ మణసడడడ
ఇసటట ననస:18-12-791
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:43
లస: ససస స
94-80/769

4340 NDX1273721
పపరర: సరయ తచజ మణసడడడ

తసడడ:డ వనసకటపరప రరడడడ కకసదమయడడగణల
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల కనసదన
ఇసటట ననస:18-12-793
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-794
వయససస:39
లస: ససస స
4353 NDX0301911
పపరర: గగవసదమక నసతషలపరటట

94-56/342

భరస : భభససరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-793
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భభససర రరవప కనసదన
ఇసటట ననస:18-12-793
వయససస:26
లస: పప
4350 NDX1164417
పపరర: ఆదదలకకక కటటకక

4339 NDX1733006
పపరర: రరమ రరడడ కకసదమయడడగణల

4337 NDX2208478
పపరర: రరమరరడడడ. kondamadugula.

తసడడ:డ వనసకటపప రరడడడ కకసడమడడగణల.
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-792
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భభససర రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:18-12-793
వయససస:23
లస: ససస స
4347 NDX2074672
పపరర: రవ తచజ కనసదన

94-55/191

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వర ననరరయణ రరవప చదదళర
ఇసటట ననస:18-12-790
వయససస:40
లస: పప
4341 NDX1651703
పపరర: పసడయయసక కకసడ

4336 NDX0531392
పపరర: వనసకటటశవరరర ఇడపలపరటట�

4361 JBV2748382
పపరర: శసకర రరజ ననగవరపప

94-56/345

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ననగవరపప
ఇసటట ననస:18-12-796
వయససస:35
లస: పప
94-56/347

4364 NDX0539445
పపరర: శకలకడక� కసకణనల�

94-56/348

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-797
వయససస:32
లస: ససస స
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4365 AP151010192644
పపరర: రరజఖలకడక కసకణనల�

94-56/349

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-12-797
వయససస:48
లస: ససస స
4368 NDX0971820
పపరర: రరణణ దసదమమడడ

94-56/351

94-56/354

94-56/357

94-56/359

94-56/360

94-56/542

94-55/196

భరస : అపరపరరవప బబలరస.
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:70
లస: ససస స

4378 NDX2862746
పపరర: రరతకకసడ సదనశవ బభబణ

4381 JBV3703477
పపరర: శశభనసఢ� మయగణలలరర�

4384 NDX1454610
పపరర: అనసష వనసకలరర

4387 NDX1454586
పపరర: శవ ననగర రరడడ వనసకలరర

94-7/908

4390 NDX0531194
పపరర: గరతనసజల వలర భననన

94-56/680

4393 NDX2198803
పపరర: ననగమర బభషర షపక
తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:41
లస: పప

4373 AP151010192323
పపరర: కకషప ర దసడమమడడ�

94-56/356

4376 NDX0333120
పపరర: జయలకడక రరటకకసడ

94-56/358

4379 SQX1797984
పపరర: ఫణణ కలమయర జవ

95-130/11

తసడడ:డ వర పడసరద రరవ జవ
ఇసటట ననస:18-12-800
వయససస:39
లస: పప
94-56/361

4382 NDX2664068
పపరర: రరమణ తయ

94-56/541

తసడడ:డ చనన వనసకట పత తయ
ఇసటట ననస:18-12-801
వయససస:33
లస: పప
94-55/194

4385 NDX1454602
పపరర: భభరగ వ వనసకలరర

94-55/195

తసడడ:డ శవ ననగర రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-802
వయససస:32
లస: ససస స
94-55/197

4388 NDX2622553
పపరర: రకఖ కలమయర ఐయపపసపటట

94-55/679

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:18-12-802
వయససస:32
లస: పప
94-55/198

భరస : ససధదర కలమయర వలర భననన.
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:34
లస: ససస స
94-55/201

94-56/353

భరస : సదనశవబభబణ
ఇసటట ననస:18-12-799
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-802
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పరససరరమయఖ కడడయయల
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:66
లస: పప
4392 NDX0531269
పపరర: రతనకలమయరర బబలరస

94-66/1046

తసడడ:డ శవ ననగర రరడడ వణణకలరర.
ఇసటట ననస:18-12-802
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ ననగర రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-802
వయససస:48
లస: ససస స
4389 NDX2187756
పపరర: నరసససహ రరవప కడడయయల

4375 NDX3105855
పపరర: కకశశర దసడమమడడ

4370 AP151010192264
పపరర: శవననగకసదడస దసడమమడడ�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బసవచనరర�
ఇసటట ననస:18-12-801
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమణ తయ
ఇసటట ననస:18-12-801
వయససస:33
లస: ససస స
4386 NDX1454594
పపరర: వనసకరయమక వనసకలరర

94-56/355

తసడడ:డ రరతకకసడ తనతయఖ
ఇసటట ననస:18-12-799
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశభనసద
ఇసటట ననస:18-12-801
వయససస:52
లస: ససస స
4383 NDX2624476
పపరర: అమరకశవరర తయ

4372 NDX0353581
పపరర: శకనవరస� దసడమమ�డడ�

94-54/742

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సదన ససవర బభబణ రతనకకసడన
ఇసటట ననస:18-12-799
వయససస:27
లస: పప
4380 JBV3703485
పపరర: మధసరమననకడ మయగణలలరర

94-56/352

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:62
లస: పప
4377 NDX1661165
పపరర: నసదన రరణన రతనకకసడన

4369 NDX1857152
పపరర: రజన శక మధసకలరర

4367 NDX3045606
పపరర: సపసబససవర రరవప దసడమమడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:18/12/798
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మధసకలరర
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:63
లస: ససస స
4374 AP151010192381
పపరర: సరసబశవరరవప దసడమమడడ

94-56/350

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-797
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:18-12-798
వయససస:35
లస: ససస స
4371 NDX0971879
పపరర: ననగకసదడస దసదమమడడ

4366 AP151010192605
పపరర: వనసకటటశవరరర కసకణనల�

4391 JBV1391754
పపరర: ననగకసదడమక మమడన

94-55/200

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:50
లస: ససస స
94-55/202

4394 NDX1273846
పపరర: వజయ లకడక

94-55/203

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:52
లస: పప
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94-55/205

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:54
లస: పప
4398 NDX2976538
పపరర: కరరననబ షపక

94-55/777

94-55/207

94-55/210

94-56/364

94-56/681

94-56/366

94-56/369

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:18-12-808
వయససస:37
లస: ససస స

4408 AP151010192070
పపరర: శకనవరసరరవప పసళర

4411 NDX2662948
పపరర: బడడగణ పడవణ కలమయర

4414 AP151010192040
పపరర: ససబణబలల అదదసకక

4417 NDX0000745
పపరర: ననగరరరరన� అదదసకక�

94-56/682

4420 NDX3154879
పపరర: శకనవరసరరవప కకననదబథదన

94-56/365

4423 NDX0333229
పపరర: వజయ లకడక గణజరరర పపడడ�
భరస : సరలకన రరజ�
ఇసటట ననస:18-12-808
వయససస:43
లస: ససస స

4403 NDX1273838
పపరర: మసచనల శవ చరణ

94-55/209

4406 AP151010192200
పపరర: శకదచవ పసళర�

94-56/363

4409 NDX2956407
పపరర: రరణణ బడడగణ

94-54/771

భరస : రవ బడడగణ
ఇసటట ననస:18-12-806
వయససస:54
లస: ససస స
94-57/671

4412 NDX3153541
పపరర: లకకణ కకననదబథదన

94-54/772

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకననదబథదన
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:23
లస: పప
94-56/367

4415 NDX1360825
పపరర: కకసడల రరవప అదదసకక

94-56/368

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:29
లస: పప
94-56/370

4418 AP151010192602
పపరర: లకకకననరరయణ అదదసకక�

94-56/371

తసడడ:డ ననగణలల�
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:52
లస: పప
94-89/847

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:47
లస: పప
94-56/373

94-55/206

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:46
లస: ససస స
4422 NDX1273861
పపరర: లకకక కకటటశవరమక వనలలపరర

94-56/362

భరస : ననగణలల
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:30
లస: పప
4419 NDX3157203
పపరర: రరఢ కకననదబథదన

4405 NDX0532309
పపరర: పలర వ పసలర య�

4400 NDX1273820
పపరర: రరమయఖశక యగణ

తసడడ:డ అసకయఖ mamchala
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:18-12-806
వయససస:22
లస: పప

భరస : లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:18-12-807
వయససస:47
లస: ససస స
4416 JBV3703527
పపరర: నరకసదడ� అదదసకక�

94-55/208

తసడడ:డ సపవదయఖ
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రవ బడడగణ
ఇసటట ననస:18-12-806
వయససస:21
లస: పప
4413 AP151010192053
పపరర: ననగకసదడమక అదదసకక�

4402 JBV3705373
పపరర: శవ శరసత పసడయ కలసభభ

94-55/776

తసడడ:డ అసకయఖ యగణ.
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసళర ళ
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:28
లస: పప
4410 NDX2949600
పపరర: శరఖస సససదర బడడగణ

94-178/809

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:51
లస: పప
4407 NDX1622993
పపరర: సరయ కకశశర పసళర ళ

4399 JBV3236098
పపరర: నరశసహరరవప కరగరతనల

4397 NDX2976520
పపరర: నవన షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కరగరతనల
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-804
వయససస:49
లస: ససస స
4404 JBV3705357
పపరర: కకటటశవర రరవప కలసభభ

94-55/775

తసడడ:డ నభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-12-803
వయససస:27
లస: ససస స
4401 JBV3705365
పపరర: ఇసదదర పసడయయ దరరరన కలసభభ

4396 NDX2986354
పపరర: మసరసన షపక

4421 NDX1273598
పపరర: ననగలకకక ఆసబటట

94-56/372

తసడడ:డ నరకసదడ కలమయర
ఇసటట ననస:18-12-808
వయససస:30
లస: ససస స
94-56/374

4424 NDX1454859
పపరర: అవననష బభబణ గణజరరరలపపడడ

94-56/375

తసడడ:డ శలలకన రరజ
ఇసటట ననస:18-12-808
వయససస:26
లస: పప
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4425 AP151010192647
పపరర: చనకకసడయఖ కకసడనబతస న

94-56/376

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-808
వయససస:69
లస: పప
4428 NDX0727735
పపరర: వజయ లకడక� సరదస�

94-56/379

94-55/213

94-56/380

94-55/218

94-57/96

94-55/223

94-55/226

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:58
లస: పప

4438 AP151010192336
పపరర: చదననకకశవపలల మరసపలర

4441 JBV3705464
పపరర: చదననన రతనస� ఆవపలమసద�

4444 NDX1108539
పపరర: ననగరరజ తతకల

4447 NDX0010991
పపరర: లకడక రసజల రసజల.

94-55/229

4450 AP151010192654
పపరర: రరజకశవరర అడపరల� ఆడపల.

94-55/219

4453 NDX2601912
పపరర: మననకడ ఉలలమగసతన
భరస : వనసకట ననరరయణ ఉలలమగసతన
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:23
లస: ససస స

4433 NDX0011049
పపరర: గరటయఖ దచవరరజగటటట�

94-55/215

4436 AP151010192433
పపరర: అసజమక మరసపలర �

94-55/217

4439 AP151010192357
పపరర: బభలయఖ మరసపలర

94-55/220

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:18-12-812
వయససస:57
లస: పప
94-55/221

4442 NDX1108638
పపరర: నరకల తతకల తతకల.

94-55/222

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:18-12-813
వయససస:40
లస: ససస స
94-55/224

4445 NDX1108646
పపరర: భభససర రరవప నడడకకట

94-55/225

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:18-12-813
వయససస:49
లస: పప
94-55/227

4448 JBV3703212
పపరర: అరరణన తమకసరరస

94-55/228

భరస : మమరరస�
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:41
లస: ససస స
94-55/230

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:55
లస: ససస స
94-55/232

94-55/212

భరస : చదననకకశవపలల�
ఇసటట ననస:18-12-812
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:49
లస: ససస స
4452 AP151010192213
పపరర: కకషర అడపరల ఆడపల.

94-55/216

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-12-813
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషర�
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:30
లస: ససస స
4449 NDX1273689
పపరర: లకకక తతట తతట.

4435 AP151010192142
పపరర: కకసడమక మరసపలర �

4430 NDX0011031
పపరర: లకడక దచవరరజగటటట�

తలర : చదననమక�
ఇసటట ననస:18-12-811
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-12-813
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-813
వయససస:38
లస: పప
4446 JBV3705449
పపరర: చదసడడ పసడయ� అడపరల�

94-55/214

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:18-12-812
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:18-12-812
వయససస:29
లస: ససస స
4443 JBV3705456
పపరర: వనసకటటశవరరర� ఆవపలమసద�

4432 NDX0971986
పపరర: పడసరద యలమసదల

94-56/378

భరస : గరటయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-811
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-812
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-812
వయససస:36
లస: పప
4440 NDX0956524
పపరర: వరలకడక మరసపలర

94-55/211

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-12-811
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల పపలలర రర
ఇసటట ననస:18-12-811
వయససస:31
లస: పప
4437 NDX0332163
పపరర: శకనవరససలల� నగరరకసటట�

4429 NDX0332296
పపరర: సరవతడ� నగరరకసటట�

4427 NDX0644187
పపరర: శసకరరరవప భభషఖస

తసడడ:డ చననహనసమయఖ
ఇసటట ననస:18-12-809
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:18-12-811
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-811
వయససస:31
లస: పప
4434 NDX1856675
పపరర: మయలయ కకసడయఖ పపలలర రర

94-56/377

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-809
వయససస:27
లస: పప

భరస : మయలయఖదద�డ
ఇసటట ననస:18-12-810/1
వయససస:40
లస: ససస స
4431 NDX1159474
పపరర: నరసససహహలల y

4426 NDX1108935
పపరర: యణగళ కకషర భభషఖస

4451 NDX1273671
పపరర: వనసకటటశవర రరవప తతట తతట.

94-55/231

తసడడ:డ అబదలలవయఖ
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:57
లస: పప
94-55/680

4454 NDX2752459
పపరర: కలయఖణ కలమయర రగయఖల

94-55/778

తసడడ:డ శసకర రగయఖల
ఇసటట ననస:18-12-814
వయససస:21
లస: పప
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94-55/233

తసడడ:డ మమరరస తమకసరరస
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:24
లస: ససస స
4458 JBV3703253
పపరర: రకణణక� యయసపరటట�

4456 NDX1454644
పపరర: లకడక తరరపతమక యయసపరటట

భరస : మయలయఖదదడ
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-55/236

భరస : శవ సరయ కకషర�
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:32
లస: ససస స

4459 JBV3703246
పపరర: లకడక ఆవపలమసద

తసడడ:డ ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడభభకర యసపటట
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:20
లస: ససస స
4467 NDX0352880
పపరర: హనసమసతరరవప పరపరబతస తన

94-55/244

94-55/247

94-55/250

4471 JBV3703204
పపరర: శరరవన బబ డడడపలర � బబ డడడపలర .

4474 AP151010192492
పపరర: కమలమక బబ డడడపలర �

94-55/253

4477 NDX2368520
పపరర: కకసడల రరవప వనసపటట

94-55/256

4482 NDX3010352
పపరర: రమదచవ బబ డడడపలర

94-56/683

4480 NDX1454636
పపరర: రరమణ నలకసఠ

తసడడ:డ చసదడయఖ ననగరరకసటట
ఇసటట ననస:18-12-817
వయససస:32
లస: ససస స

94-55/241

94-55/243

94-55/245

4469 JBV1350040
పపరర: శకనవరసరరవప పరపరబతస న

94-55/246

తసడడ:డ నరసససహస పరపరబతస న
ఇసటట ననస:18-12-815
వయససస:36
లస: పప
94-55/248

4472 NDX0803601
పపరర: వనసపరటట రమణ� వనసపటట.

94-55/249

భరస : అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:37
లస: ససస స
94-55/251

4475 NDX1454628
పపరర: రవ కలమయర నలకసఠ

94-55/252

తసడడ:డ రరమణ
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:26
లస: పప
94-55/254

4478 JBV3705431
పపరర: రవ కలమయర� ఏడడచరర �

94-55/255

తసడడ:డ వనసకట దసరరగ రరవప� ఎడడచరర .
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:36
లస: పప
94-55/257

తసడడ:డ నలకసఠ
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:56
లస: పప
4483 JBV3705399
పపరర: యయమన నగరరకసటట

4463 JBV3703238
పపరర: మమరరస� తమకసరరస�

4466 AP151010192115
పపరర: లకకకదచవ పరపరబతస న�
పరపభభతన.
భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-815
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చన మయలకకసడయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:36
లస: పప

4479 NDX0971853
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడడపలర
బబ డడడపలర .
తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:55
లస: పప

94-55/238

94-55/242

భరస : బభలయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకకరసత బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:20
లస: ససస స

4468 JBV1350248
పపరర: హరర కకషర పరపబతస న

4460 NDX1360742
పపరర: మలలశవరర వనసపరటట యయసపరటట

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరరగరరవప� ఎడడచరర .
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:56
లస: ససస స
4476 JBV3705407
పపరర: శకకరసత బ�డడడపలర

94-55/240

తసడడ:డ నరసససహస పరపబతస న
ఇసటట ననస:18-12-815
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-12-815
వయససస:80
లస: పప
4473 JBV3705423
పపరర: శరసత� ఎడడజరర �

4465 AP151010192555
పపరర: లకడక బబ డడడపలర � బబ డడడపలర .

94-55/235

భరస : నరసససహలల
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:98
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-815
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస పరపరబతస తన
ఇసటట ననస:18-12-815
వయససస:33
లస: పప
4470 NDX1926742
పపరర: లకకక రరడడ బతష
స ల

94-55/237

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:29
లస: పప
94-55/681

4457 NDX2265361
పపరర: లకడక ఉపపలదదననన

భరస : పపదద ఆసజననయణలల ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-814/1
వయససస:34
లస: ససస స

94-55/239 4462 NDX0803544
4461 JBV3703220
పపరర: వనసకట ననరరయణ ఆవపలమసద
పపరర: యసపరటట పడభభకర� యసపత.

4464 NDX2626356
పపరర: వనవషరవ యసపటట

94-55/234

4481 JBV3705415
పపరర: వనసకట దసరరగరరవప� ఏడడచరర �

94-55/258

తసడడ:డ నరసససహహలల� ఎడడచరర .
ఇసటట ననస:18-12-816
వయససస:66
లస: పప
94-55/259

4484 JBV3703188
పపరర: ననగమలలర శవరర ననమలకసటట�

94-55/260

భరస : చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-817
వయససస:34
లస: ససస స
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4485 AP151010192565
పపరర: లకడక నగరరకసటట

94-55/261

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:18-12-817
వయససస:47
లస: ససస స

94-55/262 4487 AP151010192607
4486 NDX0531376
పపరర: అరరణ మదమసచ� మదమసచ.
పపరర: చసదడయఖ నగరరకసటట

భరస : శశషగరరరరరవప� మదమసచ.
ఇసటట ననస:18-12-817
వయససస:47
లస: ససస స

94-55/264 4489 NDX1454388
4488 NDX0531327
పపరర: శశషగరరరరరవప సప మమపలర సప మమపలర .
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:18-12-817
వయససస:58
లస: పప
4491 NDX0972083
పపరర: మహమకద జజన షపక
తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:18-12-819
వయససస:31
లస: పప
4494 NDX1454396
పపరర: అలయరనబ షపక

94-55/270

4492 NDX0000646
పపరర: సప మమశవర రరవప� గణవవల�

4495 NDX1454578
పపరర: భభససర రరవప దనసరర

94-55/272

4498 NDX1554402
పపరర: మహన కలమయర వనమవరపప

4501 NDX2814762
పపరర: బభజ షపక

భరస : సతష బభబణ
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:34
లస: ససస స

4506 AP151010192011
పపరర: శశకలజ చవట

4507 AP151010192012
పపరర: లకకకససబభబయమక చవట

94-55/280

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప చవట.
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:36
లస: పప
4512 NDX1454370
పపరర: రరకరసనన పరరవన పఠరన
తసడడ:డ బషసర ఖయన
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:28
లస: ససస స

94-55/271

94-55/273

4496 NDX3007531
పపరర: లకడక భభణణ తతనసగణసటర

4499 NDX0803577
పపరర: వనమవరపప శకనవరస రరవప�

94-55/780

4502 NDX2899243
పపరర: తతనసగణసటర దదలప కలమయర

4513 NDX1393586
పపరర: పఠరన రరకరసన పరరవన
తసడడ:డ బషసర ఖయన పఠరన.
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:28
లస: ససస స

94-54/773

94-55/274

94-55/781

తసడడ:డ వనసకట గణరర పడసరద తతనసగణసటర
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:19
లస: పప

94-55/278 4505 NDX2265346
4504 NDX0971846
పపరర: వనసకట ననగలకడక శరరష గగలర పపడడ
పపరర: వనయ కలమయరర కరవపరర

4510 NDX2011898
పపరర: ననగకశవర రరవప చవట

94-55/269

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:47
లస: పప

94-55/279

భరస : రవసదడననధ గణపత కరవపరర
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:37
లస: ససస స
94-55/281

4508 NDX2368603
పపరర: పకథదవ జసగరల

94-55/282

తసడడ:డ కకషర రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:21
లస: పప
94-55/284

తసడడ:డ మయమయఖ చవట
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:65
లస: పప
94-55/285

4493 AP151010192220
పపరర: మహమకద గకస షపక

భరస : వనసకట గణరర పడసరద
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-822
వయససస:57
లస: ససస స
94-55/283

94-55/266

తసడడ:డ పసరరహహకద
ఇసటట ననస:18-12-819
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:36
లస: పప

94-55/782
4503 NDX2899227
పపరర: కక ఏమ అఖల చకకవరరస
థనసగసతల
తసడడ:డ వనసకట గణరర పడసరద థనసగసటభర
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:19
లస: పప

4509 JBV2748069
పపరర: సతష బభబణ chavatla

94-55/268

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:26
లస: పప
94-55/779

4490 NDX1454412
పపరర: ఆరరఫ షపక
తసడడ:డ అలయరనబ
ఇసటట ననస:18-12-819
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-12-819
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:38
లస: ససస స
4500 NDX2899235
పపరర: వనసకట గణరర పడసరద
తతనసగణసటర
తసడడ:డ నరసససహ మమరరస తతనసగణసటర
ఇసటట ననస:18-12-820
వయససస:44
లస: పప

94-55/265

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-819
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక.
ఇసటట ననస:18-12-819
వయససస:57
లస: పప
4497 NDX0803478
పపరర: వనమవరపప వరలకడక�

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:18-12-817
వయససస:57
లస: పప

భరస : అలయరనబ
ఇసటట ననస:18-12-819
వయససస:46
లస: ససస స
94-55/267

94-55/263

4511 NDX3143054
పపరర: లయమయక చసతమల

94-55/742

భరస : పపదద రతస యఖ చసతమల
ఇసటట ననస:18/-12-823
వయససస:67
లస: ససస స
94-55/286

4514 JBV3705340
పపరర: రరకరసర షపక

94-55/287

భరస : ససరరజ షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:36
లస: ససస స
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94-55/288

భరస : బషసర ఖయన�
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:46
లస: ససస స
4518 NDX0725093
పపరర: బషసర ఖయన� పఠరన�

94-55/291

94-56/684

94-55/295

94-55/298

94-55/301

4525 JBV3705514
పపరర: ఉమయదచవ� మహసకరళ�

4528 NDX1360726
పపరర: నసతషలపరటట గకతమ

4531 JBV1391051
పపరర: శకనవరస రరవప మసదడపప

94-56/381

4534 NDX1856642
పపరర: మయధవ రరవప మతషకలరర

తసడడ:డ వషష
ర మహన
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:29
లస: ససస స

4537 NDX1554378
పపరర: నజరరననసర షపక

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:52
లస: ససస స

94-55/299

4543 NDX2011799
పపరర: అడసబభఈ సయఖద
భరస : రరహమన సయఖద
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:53
లస: ససస స

4523 NDX1554394
పపరర: పరవన నసతషలపరటట

94-55/294

4526 AP151010192470
పపరర: రరజఖస నసతలపరటట

94-55/297

4529 NDX0353219
పపరర: పవన కలమయర� మహసకరళ�

94-55/300

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:30
లస: పప
94-55/302

4532 JBV3705506
పపరర: శకనవరస రరవప� మహసకరళ�

94-55/303

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:57
లస: పప
94-56/382

4535 NDX2799609
పపరర: వనసకట ఉమ చసద బబ డడడ

94-61/1028

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:20
లస: పప
94-55/305

4538 NDX0530980
పపరర: ఆశర సయఖద�

94-55/306

తసడడ:డ రరహమయన�
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:31
లస: ససస స
94-55/308

భరస : చసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:34
లస: ససస స
94-55/310

94-55/783

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రవ బభబణ పప తషలలరర
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:32
లస: ససస స

94-55/307 4540 NDX2011807
4539 JBV3705290
పపరర: దదవఖ పడశరసత� బణసలబబ యన�
పపరర: మరర షపక

4542 AP151010192460
పపరర: సరమయమ జఖస బణరఖ�

94-55/296

తసడడ:డ అసకమ రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:39
లస: పప
94-55/304

4520 NDX2970192
పపరర: రమమశ ననమలకసటట

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబఖయఖ
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పరపరబతస న
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:32
లస: ససస స
4536 NDX1391200
పపరర: అనసష దసగరగరరల

94-55/293

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:31
లస: పప
4533 NDX0333328
పపరర: హహమ బసదస పరపరబతస న

4522 NDX2208528
పపరర: లకకక మమనక మసదడపప

94-55/290

తసడడ:డ రరఘవలల ననమలకసటట
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:78
లస: ససస స
4530 JBV3703170
పపరర: ఓస వనసకట గరరరశ మహసకరళ

94-55/292

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-12-826
వయససస:42
లస: ససస స
4527 NDX1360718
పపరర: లకకక నసతషలపరటట

4519 JBV3705308
పపరర: వనసకటటశవర రరవప పపరస

4517 JBV3705332
పపరర: ససరరజ షపక

తసడడ:డ అబణదల సలయస షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పపరస
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చదనన రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:73
లస: పప
4524 JBV1391960
పపరర: శకదచవ మసదడపప

94-55/289

భరస : వనసకటటశవర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయజజ షరరఫ�
ఇసటట ననస:18-12-825
వయససస:51
లస: పప
4521 NDX3049319
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ కకసడ

4516 JBV3705316
పపరర: శవ కలమయరర దచవరకకసడ

4541 JBV1351204
పపరర: పరరవత బసల బబ యన

94-55/309

తలర : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:38
లస: ససస స
94-55/311

4544 NDX1554386
పపరర: రవ బభబణ పప తషలలరర

94-55/312

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల పప తషలలరర
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:35
లస: పప
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4545 JBV1350560
పపరర: శకనవరసరరవప బసలబబ యన

94-55/313

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:35
లస: పప
4548 NDX0331991
పపరర: పడసనన� మటభట�

94-55/316

94-55/319

94-55/322

94-55/325

94-55/327

94-55/330

94-55/333

భరస : రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:40
లస: ససస స

4558 NDX3125002
పపరర: సరయ కకరణ రరడడడ ససకర

4561 JBV3705258
పపరర: రకణణక� మలర ల�

4564 JBV2748853
పపరర: అరరణ� చచజకటట�

4567 JBV2748861
పపరర: హనమరరడడడ చచజకటట

94-55/336

4570 NDX2208429
పపరర: tirupathamma జతషరర.

94-56/685

4573 NDX2208395
పపరర: hymavathi golleru
భరస : సరసబశవ రరవప గగలలర రర.
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:40
లస: ససస స

4553 NDX0537829
పపరర: భభషర షపక�

94-55/321

4556 NDX0971291
పపరర: దసరగ యఖ జపలర

94-55/324

4559 NDX1159409
పపరర: జయలకకక ససహహచ

94-55/326

తసడడ:డ హనమరరడకడ
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:27
లస: ససస స
94-55/328

4562 JBV3705266
పపరర: శక లకడక సససకర

94-55/329

భరస : ససవర కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:37
లస: ససస స
94-55/331

4565 NDX0457804
పపరర: వనసకట రరడడడ� మలర ల�

94-55/332

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:39
లస: పప
94-55/334

4568 NDX1554329
పపరర: పడసరద రరవప ఆవపల

94-55/335

తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:54
లస: పప
94-55/337

భరస : జతషరర. కకటయఖ.
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:28
లస: ససస స
94-55/339

94-55/318

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:68
లస: పప
4572 NDX0848937
పపరర: బభలమక నరసససహహలల�

94-55/323

భరస : హనమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:43
లస: పప
4569 AP151010192376
పపరర: శకరరమమమరరస మటట

4555 NDX1159433
పపరర: నరసససహ రరవప పస

4550 NDX0972182
పపరర: ససబణబలల జపలర

తసడడ:డ అహమకద�
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:42
లస: ససస స
4566 NDX0724930
పపరర: శవ కకటట రరడడ � సససకర�

94-55/320

తసడడ:డ శవ కకటట రరడడ ససకర
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హనమ రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-12-829
వయససస:30
లస: ససస స
4563 NDX1554337
పపరర: రరధ ఆవపల

4552 JBV1350156
పపరర: రమమష మటభట

94-55/315

భరస : దసరగ యఖ
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ తతనసగణసటర
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:60
లస: ససస స
4560 NDX0349605
పపరర: మయనస� చచజకటట�

94-55/317

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకరరస మమరరస మటభట
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:42
లస: పప
4557 NDX2530368
పపరర: ససభభషసణణ తతనసగణసటర

4549 NDX1159425
పపరర: భమలకకక పస

4547 JBV3705274
పపరర: అసజల� మటభట�

భరస : వనసకటటశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:36
లస: పప
4554 NDX1958810
పపరర: సససహ శకనవరస మటభట

94-55/314

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:18-12-827
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససరకష�
ఇసటట ననస:18-12-828
వయససస:35
లస: ససస స
4551 JBV1350164
పపరర: వనసకటటశవరరరవప� మటభట�

4546 NDX1393578
పపరర: అజజ షపక

4571 JBV3705241
పపరర: అదద లకడక� చటభటబతస న�

94-55/338

భరస : లకకక రరడడ �
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:35
లస: ససస స
94-55/340

4574 NDX2208403
పపరర: mangamma juturi

94-55/341

భరస : సరసబయఖ. జతషరర.
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:51
లస: ససస స
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4575 NDX0331900
పపరర: రరహమయన బ షపక
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94-55/342

భరస : ఖయదర వలర
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:60
లస: ససస స
4578 JBV3705233
పపరర: కరరమణలయర� షపక�

94-55/345

4579 NDX1554311
పపరర: ఖయదర వరల షపక

94-51/837

4582 JBV3705225
పపరర: మలర క� పచచపపలలసస�

భరస : గణరరననథస�
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:53
లస: ససస స

4585 NDX0296491
పపరర: కమల కసస
స రర� గడడడ పరటట�

తసడడ:డ గణరరననథస�
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథస�
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:51
లస: పప
4593 NDX2448025
పపరర: లయవణఖ ఇసటటరర

94-55/357

94-55/360

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:71
లస: పప

4597 JBV3703147
పపరర: పదనకవత కలసభభ

94-55/363

4600 NDX2208494
పపరర: చదననకకశవ రరవప తచమమరబపత.

4603 NDX2657682
పపరర: తదమడడదపరటట లకడక శరణఖ
తసడడ:డ చదననకకశవరరవప
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:23
లస: ససస స

94-55/348

94-55/351

94-55/353

4589 JBV3705142
పపరర: అసర స ఉసరకన షపక

94-55/354

తసడడ:డ ననసర మసరసన షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:46
లస: పప
94-55/356

4592 NDX3144342
పపరర: వనసకట ససరఖ ననరరయణ
టటలర యబటట
తసడడ:డ కకటయఖ టటలర యబటట
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:78
లస: ససస స

94-55/785

94-55/358

4595 NDX1108612
పపరర: పదనకవత దచవరకకసడ

94-55/359

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:48
లస: ససస స
94-55/361

4598 JBV3705118
పపరర: రవ కరసత� తదమమరబ ప
ర రటట�

94-55/362

తసడడ:డ చదననకకశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:49
లస: పప
94-55/364

తసడడ:డ చదననకకశవ రరవప. తచమమరబపత.
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:53
లస: పప
94-55/366

4583 NDX0296558
పపరర: ససజజత� గడడడ పరటట�

4586 NDX0353334
పపరర: ననగ వనసకట రరజశశఖర�
పచచపపలలసస�
తసడడ:డ గణరరననథస�
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:49
లస: పప
4602 NDX1108471
పపరర: ననగకశవర రరవప దచవరకకసడ

4594 JBV3705100
పపరర: పదకజ తదమమరబరపరటట

94-55/784

94-55/350

భరస : చదననకకశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:70
లస: ససస స
4599 NDX1108562
పపరర: శవశసకర దచవరకకసడ

4591 JBV3705209
పపరర: గణరరననథస పచచపపలలసస

4580 NDX2899185
పపరర: కకటయఖ జటటరర

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడనగయఖ
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:61
లస: పప

భరస : రవ కలమయర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:26
లస: ససస స
4596 NDX1108802
పపరర: వనసకరయమక దచవరకకసడ

94-55/347

తసడడ:డ అసర స ఉసరకన �
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:42
లస: పప
94-55/355

94-55/344

తసడడ:డ శరసబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:79
లస: ససస స

94-55/352 4588 JBV3705159
4587 NDX0353565
పపరర: హరర కకషర రరజ� పచచపపలలసస�
పపరర: పరరవన� కకశవర �

4590 NDX0299321
పపరర: అపరపరరవప� గడడడ పరటట�

94-55/346

తసడడ:డ గణరరననథస� కలఖ�
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:33
లస: ససస స
94-55/349

4577 NDX0848945
పపరర: నరసససహహలల రరఘవపలల�

తసడడ:డ వర రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననరరయణ టటలబత
ఇసటట ననస:18-12-831
వయససస:70
లస: ససస స
4584 JBV3705217
పపరర: వర లకడక� పచచపపలలసస�

94-55/343

తసడడ:డ హచస. . షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖయధర వల�
ఇసటట ననస:18-12-830
వయససస:51
లస: పప
4581 NDX3127768
పపరర: లకడక టటలబత

4576 NDX2208510
పపరర: mahaboobbasha shaik

4601 NDX2208536
పపరర: చదననకకశవరరవప ట

94-55/365

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ట
ఇసటట ననస:18-12-832
వయససస:53
లస: పప
94-55/682

4604 NDX1108513
పపరర: ఉషరరరణణ కకననరర

94-55/367

తసడడ:డ కకషరరరరవప కకననరర.
ఇసటట ననస:18-12-833
వయససస:29
లస: ససస స
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4605 NDX2011856
పపరర: మరరబ నసరరబభష
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94-55/368

తసడడ:డ బభజ నసరరబభష
ఇసటట ననస:18-12-833
వయససస:31
లస: ససస స

4606 NDX0972323
పపరర: వనసకట కకషరరరవప కకననరర

94-55/369

తసడడ:డ రరజజరరవప కకననరర.
ఇసటట ననస:18-12-833
వయససస:54
లస: పప

4608 NDX1856626
పపరర: వజయ లకడక అదదసకక

94-56/384

భరస : హరర పడసరద రరజ అదదసకక
ఇసటట ననస:18-12-833
వయససస:43
లస: ససస స
4611 AP151010192533
పపరర: రసజజనబ నసరరభభషర

4609 JBV3705019
పపరర: ఆశ� షపక�

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:18-12-834
వయససస:42
లస: ససస స

4612 AP151010192411
పపరర: ఖయశసబ నసరరభభషర�

94-55/370

94-55/375

తసడడ:డ వల షపక.
ఇసటట ననస:18-12-834
వయససస:36
లస: పప

4615 NDX0920330
పపరర: జజన షపక�

94-55/373

94-55/378

భరస : ససరకష బభబణ మటభట
ఇసటట ననస:18-12-836
వయససస:30
లస: ససస స

4618 AP151010192127
పపరర: వనసకటగగపసరరణణ మటభట�

94-55/376

94-55/381

తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:18-12-836
వయససస:50
లస: పప

4621 NDX3025103
పపరర: రరఢ రరచమలర

94-55/379

94-55/383

భరస : వనసకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-12-837
వయససస:48
లస: ససస స

4624 NDX0353862
పపరర: లకడక ననరరయణ

94-55/786

4616 NDX2011906
పపరర: రససల బ షపక

94-55/377

4619 JBV3703121
పపరర: ససరకష కలమయర మటభట

94-55/380

4622 JBV3703113
పపరర: ననగరరణణ� వననగసడర �

94-55/382

భరస : లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:18-12-837
వయససస:33
లస: ససస స
94-55/384

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-12-837
వయససస:43
లస: పప

4626 AP151010192496
పపరర: వనసకటటశవరరరవప అననవరపప

94-55/374

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-836
వయససస:33
లస: పప

భరస : మలర రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:18-12-836
వయససస:32
లస: ససస స

4623 AP151010192280
పపరర: కనకదసరగ అననవరపప

4613 JBV3705027
పపరర: ననన� షపక�

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:18-12-835
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:18-12-836
వయససస:50
లస: ససస స

4620 NDX1554295
పపరర: బడమమశ బభబణ కసకకపరటట

94-55/371

తసడడ:డ నగమలమరర�
ఇసటట ననస:18-12-834
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగణల మరర�
ఇసటట ననస:18-12-834
వయససస:36
లస: పప

4617 NDX1776006
పపరర: గరతన పసడయయసక మటభట

4610 JBV3705035
పపరర: సమరర షపక
భరస : ననన షపవక.
ఇసటట ననస:18-12-834
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగమరరకరర�
ఇసటట ననస:18-12-834
వయససస:65
లస: ససస స

4614 NDX0803502
పపరర: షపక రఫస

94-56/383

తసడడ:డ ఖయససస నసరరబభషర
ఇసటట ననస:18-12-833
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:18-12-834
వయససస:32
లస: ససస స
94-55/372

4607 NDX2011914
పపరర: బభజ నసరరబభషర

4625 AP151010192502
పపరర: వనసకటననరరయణ మటభట

94-55/385

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:18-12-837
వయససస:52
లస: పప

94-55/386

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:18-12-837
వయససస:57
లస: పప
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2313 NDX0541193
పపరర: ఉమయమహహశవరర లసకకరరడడడ�

94-54/80

భరస : పడభభకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-4-168
వయససస:55
లస: ససస స
2316 JBV2741098
పపరర: పడసరదరరవప మమరరస
తసడడ:డ చలమయఖ మమరరస
ఇసటట ననస:18-4-168
వయససస:68
లస: పప

2314 JBV2741122
పపరర: లకడకతషలసస మమరరస

94-54/81

భరస : పడసరదరరవప మమరరస
ఇసటట ననస:18-4-168
వయససస:62
లస: ససస స
94-54/83

2317 JBV2741213
పపరర: ససతనమహలకకరక గగవరడ � �
తసడడ:డ మహనరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:18-4-169
వయససస:37
లస: ససస స

2315 AP151010189848
పపరర: భడమర శసకర మమరరస

94-54/82

తసడడ:డ పడసరదరరవప మమరరస
ఇసటట ననస:18-4-168
వయససస:42
లస: పప
94-54/84

2318 NDX2207843
పపరర: vani గగలర

94-54/85

భరస : శకనవరస రరడక గగలర
ఇసటట ననస:18-04-169
వయససస:43
లస: ససస స
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2319 NDX2188002
పపరర: పదనకవత తడడకమళ
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94-54/86

భరస : వనసకటటసవర రరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:18-4-169
వయససస:56
లస: ససస స
2322 NDX2011484
పపరర: వజయలకడక వడర మమడడ

94-54/89

94-54/92

94-6/594

94-54/97

94-54/801

భరస : రరజగగపరల యయకరసళళరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:62
లస: ససస స
2337 NDX3268968
పపరర: శవ లకడక యయకరసళళరర

94-54/911

94-54/99

భరస : చసదడ మమరరస కకటభరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:33
లస: ససస స

2332 NDX0946715
పపరర: వనసకట శవ రరమరరడడ
గగడడగణనసరర
తసడడ:డ రరమరరడడడ గగడడగణనసరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:52
లస: పప
2335 NDX2851673
పపరర: సరయ మమనక గగడడగణనసరర

94-54/102

2327 NDX1740720
పపరర: వనసకట రరడడడ గణసటటరర

2330 NDX2011450
పపరర: వనసకట అనసరరధ కకషరకలమయరర
కరరరమసచ
భరస : శకనవరసరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:41
లస: ససస స

94-54/98

2333 NDX3008513
పపరర: నసదదవరరదననమయక కరసరణణ

94-54/802

2344 NDX2057074
పపరర: మమనక గమడసరర

2347 NDX0908137
పపరర: పదకశక దసడన
భరస : కకషరరరరడడడ దసదన
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:45
లస: ససస స

94-54/96

94-54/800

94-54/910
2336 NDX3268950
పపరర: బల కకటరసవర రరడడడ యయకరసళళరర

తసడడ:డ రరజ గగపరల రరడడ యయకరసళళరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:42
లస: పప

94-61/1031 2339 NDX2845097
2338 NDX3008596
పపరర: బల కకటటశవర రరవప యయకరసలలరర
పపరర: సరయ మమనక గగడడగనరర

2341 AP151010189604
పపరర: అనససరఖమక యకసలలరర

94-54/94

భరస : సరసబరరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:78
లస: ససస స

94-76/853

తసడడ:డ వనసకట శవ రమ రరడడ గగడసదనరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:24
లస: పప
94-54/100

2342 NDX0190645
పపరర: సరసబరరడడడ యకరసలలరర

94-54/101

తసడడ:డ ననగరరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-4-173
వయససస:35
లస: పప
94-54/103

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:24
లస: ససస స
94-54/105

94-54/91

94-54/95

భరస : ననగరరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-4-173
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరఘవరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-4-173
వయససస:57
లస: పప
2346 NDX0226332
పపరర: కకకషరవనణణ కటభరర

2329 NDX2011476
పపరర: కకషరవనణణ యకసలలరర

2324 NDX1719154
పపరర: ససషక గణసటట

తలర : రరమచసదడరమక గణసటటరర
ఇసటట ననస:18-4-171
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజగగపరల రరడడడ యయకరసలలరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-173
వయససస:31
లస: ససస స
2343 AP151010189404
పపరర: ననగరరరడడడ యకసలలరర

94-54/93

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమరరడడ గగడడగణనసరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ గగపరల రరడడ యయకరసళళరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:62
లస: ససస స
2340 NDX1538687
పపరర: సడవసత యకసలలరర

2326 NDX1149715
పపరర: అనల కలమయర మయనసకకసడ

94-54/88

తసడడ:డ శవశసకర బభబణ గణసటట
ఇసటట ననస:18-4-171
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బభల కకటటశవరరరడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:50
లస: పప
2334 NDX3008562
పపరర: లకడక యయకరసళళరర

94-54/90

తసడడ:డ anilkumar మయనసకకసడ
ఇసటట ననస:18-4-171
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-172
వయససస:49
లస: ససస స
2331 NDX2011468
పపరర: శకనవరస రరవప కరరరమసచ

2323 NDX2011500
పపరర: సససగయఖ వడర మమడడ

2321 NDX2011492
పపరర: రమయదచవ వడర మమడడ

తసడడ:డ సససగయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:18-4-170
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:18-4-170
వయససస:64
లస: పప

భరస : కకశవపల రరడ�డడ వరమయల
ఇసటట ననస:18-4-171
వయససస:35
లస: ససస స
2328 NDX2665396
పపరర: గగడడగనరర పదనకవత

94-54/87

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:18-4-169
వయససస:65
లస: పప

భరస : సససగయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:18-4-170
వయససస:53
లస: ససస స
2325 NDX0844522
పపరర: శకవదఖ వరమల�

2320 NDX2187996
పపరర: వనసకటటసవర రరవప తడడకమళ

2345 NDX0256313
పపరర: శశకలజ ఇసదసరర�

94-54/104

భరస : రరమయసజననయరరడడడ� ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:32
లస: ససస స
94-54/106

2348 NDX0226688
పపరర: చనన ససబణబలల� మమకల�

94-54/107

భరస : పపరరయఖ� మమకల
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:45
లస: ససస స
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2349 NDX2057066
పపరర: జజనకక గమడసరర
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94-54/108

భరస : ననగకశవర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:47
లస: ససస స
2352 NDX1931667
పపరర: సరసవత నసడసరర

94-54/111

94-54/114

94-54/117

94-54/120

94-54/666

94-54/123

94-54/126

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ తమయక
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:54
లస: పప

2362 NDX0369413
పపరర: పడసరద రరడడడ ఇసదసరర

2365 NDX3151057
పపరర: అమ రరజ నదరరనస వలలరర

2368 AP151010189611
పపరర: వనసకట అననపపరర కరరసరన

2371 NDX0946780
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ దదసడచటట

94-54/805

2374 NDX2943876
పపరర: ననరరయణ రరడడడ తమయక

94-54/121

2377 NDX2627826
పపరర: రరజశశఖర రరవపపడడ
తసడడ:డ మదసససధన రరవప
ఇసటట ననస:18-4-177
వయససస:38
లస: పప

2357 NDX0369470
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ఇసదసరర�

94-54/116

2360 NDX0908202
పపరర: కకషరరరరడడడ దసడన

94-54/119

2363 NDX2208031
పపరర: శశష సరయ పవన రరడడ దసడ

94-54/122

తసడడ:డ కకషర రరడడడ దసడ
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:28
లస: పప
94-54/803

2366 NDX3120862
పపరర: శశష సరయ పవన రరడడ దసడ

94-54/804

తసడడ:డ కకషర రరడడడ దసడ
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:27
లస: పప
94-54/124

2369 NDX1495192
పపరర: అరరణన మసదనలపప

94-54/125

భరస : భకస వతసల రరవప
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:55
లస: ససస స
94-54/127

2372 AP151010189610
పపరర: రరమచసదడరరడడడ కరరసరన

94-54/128

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:57
లస: పప
94-54/806

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:55
లస: పప
94-55/804

94-54/113

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దసదన
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయరరడడడ దదసడచటట
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:55
లస: పప
2376 NDX2899169
పపరర: ననరరయణ రరడడడ తమయక

94-54/118

భరస : రరమచసదడరరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడక ఆళళ
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:22
లస: పప
2373 NDX2766368
పపరర: ననరరయణ రరడడడ తమక

2359 NDX2057058
పపరర: ననగకశవరరరవప గమడసరర

2354 NDX1004100
పపరర: ననగరరజ కకటభరర

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ� ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప వలలరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ భకస వతసల రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:30
లస: ససస స
2370 NDX2207579
పపరర: ఉతచజరరడక ఆళళ

94-54/115

తసడడ:డ బభల కకటటరరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:18.4.175
వయససస:35
లస: పప
2367 NDX2011708
పపరర: శకవదఖ మసదలపప

2356 NDX0369579
పపరర: రరమయసజననయ రరడడడ ఇసదసరర

94-54/110

తసడడ:డ మహనరరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ లలట గమడసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనమయరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:62
లస: పప
2364 NDX0229583
పపరర: చసదడమమరరస కకఠరరర

94-54/112

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ� ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప వరలలరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:46
లస: పప
2361 JBV2739175
పపరర: ఆసజననయరరడడడ దదసడచటట

2353 NDX0256289
పపరర: పరరవత ఇసదసరర�

2351 JBV2739183
పపరర: నరకలయదచవ దదసడచటట

భరస : ఆసజననయరరడడడ దదసడచటట
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడడడ� ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయరరడడడ దదసడచటట
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:37
లస: పప
2358 NDX0229534
పపరర: అరగరర మణతనఖరరజ వరలలరర

94-54/109

తసడడ:డ మహనరరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర నసడసరర
ఇసటట ననస:18-4-175
వయససస:60
లస: ససస స
2355 NDX0946905
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ దదసడచటట

2350 NDX0551481
పపరర: ససబబలకడక కకటభరర

2375 NDX2993434
పపరర: లకడక కకరణ తమక

94-54/807

భరస : ననరరయణ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-4-176
వయససస:48
లస: ససస స
94-1/1297

2378 NDX2595288
పపరర: తషలశ రరవపపడడ

94-53/622

భరస : రరజశశఖర రరవపపడడ
ఇసటట ననస:18-4-177
వయససస:28
లస: ససస స
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2379 NDX1833178
పపరర: మధససపవగణణశడ
శక డడ కరరసన

94-54/667

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరడడడ కరరసన
ఇసటట ననస:18.4.177
వయససస:25
లస: పప
2382 JBV3702792
పపరర: ససధ కకసలఖ కరరరమమరర

94-54/131

94-54/134

94-54/137

తసడడ:డ చసదనడరరడ�డడ కలర
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:60
లస: పప
2391 NDX2674786
పపరర: నవన గగసగటట

94-54/699

94-54/139

94-54/142

94-54/145

తసడడ:డ సతఖ పడసరద రరడక అడప
ఇసటట ననస:18-4-182
వయససస:29
లస: ససస స
2406 NDX3124062
పపరర: ససధదర ఆతకకలరర
తసడడ:డ ధరరకరరడడడ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:18-4-182
వయససస:31
లస: ససస స

2389 NDX0256180
పపరర: సతఖననరరయనరరడడడ కరరసరన

2390 NDX2574085
పపరర: నవన యయదవ గగసగటట

94-54/668

2392 NDX2626331
పపరర: ననగ దదపసక గగసగటట

2395 NDX0255968
పపరర: ననగకశవర రరవప ఘసట

2398 NDX0256115
పపరర: జయలకకరక అమర

2401 NDX0658062
పపరర: ననగకశవరరరవప అమర

2404 NDX2207645
పపరర: ససత అడప

2407 NDX3173382
పపరర: పపరరస ఇసడర
భరస : వదఖ సరగర ఇసడర
ఇసటట ననస:18-4-185
వయససస:57
లస: ససస స

94-54/133

94-54/136

94-54/698

తసడడ:డ బభలససబబయఖ గగసగటట
ఇసటట ననస:18-4-179
వయససస:19
లస: పప
94-54/701

2393 NDX0255935
పపరర: ససనత కకలసరన

94-54/138

భరస : వనసకటటశవరరరవప� కకలసరన
ఇసటట ననస:18-4-180
వయససస:43
లస: ససస స
94-54/140

2396 NDX0658088
పపరర: షరరకల అమర

94-54/141

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప అమర
ఇసటట ననస:18-4-181
వయససస:37
లస: ససస స
94-54/143

2399 NDX0918326
పపరర: జతచసదడ అమర

94-54/144

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప అమర
ఇసటట ననస:18-4-181
వయససస:38
లస: పప
94-54/146

2402 NDX2207629
పపరర: ననగకశవరరవప అమర

94-54/147

తసడడ:డ ససబభబరరవప అమర
ఇసటట ననస:18-4-181
వయససస:71
లస: పప
94-54/149

తసడడ:డ సతఖ పడసరద రరడక అడప
ఇసటట ననస:18-4-182
వయససస:49
లస: ససస స
94-54/809

2387 JBV3704186
పపరర: హనసమత సరయ వటటటస
తసడడ:డ ససబడమణఖస వటటటస
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప అమర
ఇసటట ననస:18-4-181
వయససస:68
లస: పప
94-54/148

2384 NDX1759028
పపరర: సరయచరణ కరరరమమరర

తసడడ:డ బభబణ రరజకసదడ పడసరద� కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప అమర
ఇసటట ననస:18-4-181
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప అమర
ఇసటట ననస:18-4-181
వయససస:41
లస: పప
2403 NDX2207637
పపరర: సససధస అడప

94-54/135

తసడడ:డ రరమయఖ ఘసట
ఇసటట ననస:18-4-180
వయససస:64
లస: పప

భరస : హరర ససనల అమర
ఇసటట ననస:18-4-181
వయససస:38
లస: ససస స
2400 JBV3704152
పపరర: హరర ససనల అమర

2386 JBV3702784
పపరర: రవశసకర� కరరరమమరర�

94-54/130

తసడడ:డ రవశసకర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బల ససబబయఖ గగసగటట
ఇసటట ననస:18-4-179
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప ఘసట
ఇసటట ననస:18-4-180
వయససస:48
లస: ససస స
2397 JBV3704145
పపరర: వనసకటలకడక సవరరలత అమర

94-54/132

తసడడ:డ కక వ కకషరర రరడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:18.4.178
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బభల ససబబయఖ గగసగటట
ఇసటట ననస:18-4-179
వయససస:19
లస: పప
2394 JBV1351279
పపరర: పదనకవత ఘసట

2383 JBV2741460
పపరర: ననగమలలర శవరర కలర � �

2381 JBV3704194
పపరర: హహమలత గటటటపలర

భరస : హనసమత సరయ గటటటపల
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవరరడడడ కలర � కలర
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ� కలర
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:34
లస: పప
2388 JBV2741452
పపరర: శవరరరడడడ కలర � �

94-54/129

తసడడ:డ రవ శసకర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-4-178
వయససస:49
లస: ససస స
2385 NDX0918086
పపరర: దదననష కలర �

2380 NDX1283027
పపరర: లకడక దదవఖ కరరరమణరర

2405 NDX3127719
పపరర: సతఖ పడసరద రరడడడ అడపర

94-54/808

తసడడ:డ ననగరరరడడడ అడపర
ఇసటట ననస:18-4-182
వయససస:56
లస: పప
94-54/810

2408 NDX2255149
పపరర: నలవనణణ దసపరటట

94-54/311

తసడడ:డ శవరరమపడసరద దసపరటట
ఇసటట ననస:18-4-185 2ND FLOOR , 5TH LI
వయససస:26
లస: ససస స
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94-54/150

2410 NDX2034445
పపరర: లకడక దదసతరరడడడ

తసడడ:డ శవ రరమ కకటట రరడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-186
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకటట రరడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-186
వయససస:50
లస: ససస స

2412 NDX2034411
పపరర: సరయ మహహష రరడడ దదసతరరడడడ

2413 NDX2034429
పపరర: శవ రరమ కకటటరరడడ దదసతరరడడడ

94-54/153

తసడడ:డ శవ రరమ కకటట రరడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-186
వయససస:30
లస: పప
2415 NDX0255695
పపరర: రరమలసగకశవరరరవప లలళర

94-54/156

94-54/159

94-54/162

94-54/165

94-54/168

94-54/170

భరస : ననగరరరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:67
లస: ససస స

2425 NDX0255729
పపరర: ససరకష బభబణ అడడగగపపల

2428 NDX3149184
పపరర: సరవత గసగర రరడడడ

2431 AP151010189167
పపరర: సతఖననరయణ చవట

94-54/173

2434 NDX1879271
పపరర: శక దచవ దససప

94-54/163

2437 NDX1879214
పపరర: అననపపరర మక సనపరరడడడ
భరస : అదద శశషయఖ సనపరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:74
లస: ససస స

2417 NDX2123396
పపరర: ససదఖ రరణణ మరస ల

94-54/158

2420 NDX1441583
పపరర: ననగమలలర శవరర గసగరరరడడడ

94-54/161

2423 NDX2123388
పపరర: కకషర మహన రరడడ మరస ల

94-54/164

తసడడ:డ మనననప రరడడ మరస ల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:37
లస: పప
94-54/166

2426 NDX1441823
పపరర: ఉమ మహహశవర రరడడ గసగరరరడడడ

94-54/167

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:58
లస: పప
94-54/811

2429 NDX0946772
పపరర: జజఖత రకయ చవట

94-54/169

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ చవట
ఇసటట ననస:18-4-190
వయససస:35
లస: ససస స
94-54/171

2432 NDX0937862
పపరర: తనసశక మహన పప ననకసటట

94-54/172

భరస : వసశ కకషర మహన పప ననకసటట
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:34
లస: ససస స
94-54/174

భరస : దశరథ రరమ రరడడ దససప
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:47
లస: ససస స
94-54/176

94-54/155

భరస : ఉమయమహహశవర రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మయవయఖ చవట
ఇసటట ననస:18-4-190
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమకకకషర పడసరద పప ననకసటట
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:38
లస: ససస స
2436 NDX1775198
పపరర: అనససరఖమక గగరర

94-54/160

తసడడ:డ రసగ భమపరల రరడడడ గసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరయణ� చవట
ఇసటట ననస:18-4-190
వయససస:60
లస: ససస స
2433 NDX0918383
పపరర: జజఖతసత రరజకశవరర పప ననకసటట

2422 JBV2740991
పపరర: పదనకవత అడడగగపపల � �

2414 NDX0255703
పపరర: బణలలర మక కకరకపరటట

భరస : కకషర మహన రరడడ మరస ల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అడడగగపపల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరయవప రరడడడ కకడతల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:67
లస: పప
2430 AP151010189444
పపరర: భభగఖలకడక చవట�

94-54/157

భరస : సరసబశవరరవప � అడడగగపపల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరరడ�డడ కకడతల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:42
లస: పప
2427 AP151010189428
పపరర: రరజజ రరడడడ కకదనదల

2419 JBV2740983
పపరర: ససజజత అడడగగపపల � �

94-54/152

భరస : రరమ లసగకశవర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:18-4-187
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససరకష బభబణ � అడడగగపపల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజరరడడడ� కకడతల
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:65
లస: ససస స
2424 AP151010189859
పపరర: కకనదల జవన రరడద డ�

94-54/154

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద దసపరటట
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమయమహహశవర రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-189
వయససస:28
లస: ససస స
2421 AP151010189427
పపరర: తతమసమక కకడదల�

2416 NDX2123370
పపరర: మసజషర దసపరటట

2411 NDX1820134
పపరర: శకధర పరరమ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:18-4-186
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-186
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ లలళర
ఇసటట ననస:18-4-187
వయససస:65
లస: పప
2418 NDX1441633
పపరర: ససనత గసగరరరడడడ

94-54/151

2435 JBV3704178
పపరర: పడభభవత రరమ కకషర పప ననకసటట

94-54/175

భరస : శక రరమకకకషర పడసరద పప ననకసటట
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:66
లస: ససస స
94-54/177

2438 NDX0937870
పపరర: మసరసన రరవప కళళఖణ చకకవరరస
పప నననకసటట
తసడడ:డ శక రరమకకకషర పడసరద పప ననకసటట
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:35
లస: పప

94-54/178
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2439 NDX0917880
పపరర: వసశ కకషర మహన పప ననకసటట

94-54/179

తసడడ:డ శక రరమకకకషర పడసరద పప ననకసటట
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:39
లస: పప
2442 NDX1003995
పపరర: వమల జయదదపసక పప నననకసటట

94-54/669

2443 NDX0528190
పపరర: రరచమళళ ననగరరరరనరరడడడ

94-54/182

2446 NDX0226787
పపరర: దరరయయ వల సయఖద
తసడడ:డ షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:18-4-192
వయససస:37
లస: పప

2448 JBV1351287
పపరర: వనసకటరరవమక యయరర గడడ

2449 JBV2740538
పపరర: శరఖసపడసరదస.వనవ

94-54/184

భరస : శకనవరసరరవప యయరర గడడ
ఇసటట ననస:18-4-192
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చసటట బభబణ యయరర గడడ
ఇసటట ననస:18-4-192
వయససస:57
లస: పప
2454 NDX0937821
పపరర: రరమకకషర పరరచసరర

94-54/190

94-54/193

94-54/196

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:45
లస: పప

94-54/185

2458 JBV2740751
పపరర: హహమ గగలర

2461 JBV2740819
పపరర: వనసకటకరమమశవరరరవప గగలర

94-54/813

2464 NDX2765923
పపరర: ససజజత మదస
ద రర

94-54/188

2467 NDX3148558
పపరర: నగరరరడడడ ఉయమఖరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:49
లస: పప

2447 NDX2207959
పపరర: శక లకకక యయరర గడడ

94-54/183

2450 JBV1351634
పపరర: పడసరదస కరసచచటట

94-54/186

2453 NDX0918235
పపరర: వనసకట రవ కకషర పరరచసరర

94-54/189

తసడడ:డ శకరరమణలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:18-4-193
వయససస:33
లస: పప
94-54/191

2456 NDX2011617
పపరర: గకతమ పమడడ

94-54/192

తసడడ:డ తరరపతరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:27
లస: ససస స
94-54/194

2459 NDX2011633
పపరర: బసదసకలమయర పమడడ

94-54/195

తసడడ:డ తరరపతరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:24
లస: పప
94-54/197

2462 NDX3102225
పపరర: ����� ������ ������

94-54/812

తసడడ:డ ���� ������ ������
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:43
లస: పప
94-54/814

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:37
లస: ససస స
94-55/805

94-81/905

తసడడ:డ పపరర యఖ� కరసచచటట
ఇసటట ననస:18-4-192
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప గగలర
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:79
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:39
లస: ససస స
2466 NDX2865608
పపరర: భభససర రరడడడ మదస
ద రర

2455 NDX2207652
పపరర: శక రరమణలల పరరచసరర

2444 NDX3130358
పపరర: రరమ దచవ మననస

భరస : ససతనరరమయరరవప యయరర గడడ
ఇసటట ననస:18-4-192
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటకరమమశవరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:50
లస: పప
2463 NDX3107034
పపరర: రరధదక వపపల

94-53/412

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:18-4-193
వయససస:63
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:43
లస: ససస స
2460 NDX2011641
పపరర: తరరపత రరవప పమడడ

2452 JBV2740884
పపరర: ససబబలకకరక పరరచసరర

94-54/181

భరస : ననరరయణ మననస
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకరరమణలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:18-4-193
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:18-4-193
వయససస:35
లస: పప
2457 NDX2011625
పపరర: వనసకరయమక పమడడ

94-81/476

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనవ
ఇసటట ననస:18-4-192
వయససస:34
లస: పప
94-54/187

2441 JBV3704160
పపరర: శక రరమ కకషరపడసరద పప ననకసటట

తసడడ:డ మసరసన రరవప పప ననకసటట
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:18-4-191 THYAGARAJA ROAD
వయససస:63
లస: ససస స

2451 JBV2740512
పపరర: శకనవరసరరవప యయరర గడడ

94-54/180

తసడడ:డ ననగరరరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:18-4-191
వయససస:48
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప పప ననకసటట
ఇసటట ననస:18.4.191
వయససస:35
లస: ససస స
2445 NDX2425163
పపరర: శరసత రరచమలర

2440 NDX0363671
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగరర

2465 NDX2763423
పపరర: మమఘన మదస
ద రర

94-54/815

తసడడ:డ భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-194
వయససస:19
లస: ససస స
94-33/798

2468 NDX1283035
పపరర: శరసత ననటట

94-54/198

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:28
లస: ససస స
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94-54/199

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:31
లస: ససస స
2472 NDX0844563
పపరర: మలలర శవరర చలలవరదద

94-54/202

94-54/205

94-54/208

94-54/670

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18.4.195
వయససస:33
లస: పప
2484 JBV3702743
పపరర: అరరసధత బబ లశశటట

94-54/211

94-54/671

94-54/216

తసడడ:డ మయల కకసడయఖ వనదసరరరర
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:67
లస: పప

2482 NDX2962314
పపరర: రరపసణణ ఉయమఖరర

94-54/209

2485 NDX1003763
పపరర: పడవణ ఆదదతఖ బబ లర శశటట

2488 NDX1919184
పపరర: కరవఖ వనదసరరరర

2491 NDX1003854
పపరర: యలవరరస భభగఖజజఖత

94-54/219

94-54/222

2494 NDX1003235
పపరర: వనదసరరరర శకకరసత

2477 NDX1111053
పపరర: శకనవరస రరడడడ పరలలరర

94-54/207

2480 NDX0255976
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ ననటట

94-67/1020

2483 NDX2578318
పపరర: రరపసణణ ఉయమఖరర

94-54/210

94-80/811

తసడడ:డ నగరరరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:18
లస: ససస స
94-54/212

2486 JBV3702750
పపరర: కకటట సరవమ గణపస బబ లశశటట

94-54/213

తసడడ:డ వనసకస ససబభబరరవప బబ లసపటట
ఇసటట ననస:18-4-197
వయససస:58
లస: పప
94-54/214

2489 NDX1533604
పపరర: తపససవన వనదసరరరర

94-54/215

తసడడ:డ శవ లకకయఖ వనదసరరరర
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-54/217

2492 NDX1273648
పపరర: పడసనన వనదసరరరర

94-54/218

భరస : శకనవరస రరవప వనదసరరత
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-54/220

2495 NDX1003326
పపరర: వనదసరరరర శకనవరస రరవప

తసడడ:డ వనదసరరరర శకనవరసరరవప వనదసరరత
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ వనదసరరత
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:52
లస: పప

2497 NDX1362136
పపరర: గగపప భభరత

2498 NDX1362110
పపరర: గగపప లకకక దచవమక

భరస : శకనవరస రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:18-4-199/2
వయససస:39
లస: ససస స

94-54/204

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ లకకయఖ వనదసరరరర
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:46
లస: ససస స
2496 NDX1004308
పపరర: వనసకట కకసడయఖ వనదసరరరర

2479 NDX0844597
పపరర: వనసకట ససబబ రతననకర రరవప
చలలవరదద
తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:34
లస: పప

2474 NDX1879370
పపరర: సరయ కకషరర రరడడడ బబ డడ పరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనదసరరరర
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ లకకయఖ వనదసరరరర
ఇసటట ననస:18-4-199/1
వయససస:23
లస: ససస స
2493 JBV3705860
పపరర: ఉషర రరణణ వనదసరరరర

94-54/206

తసడడ:డ బ కర ఎస గణపరస బబ లసపటట
ఇసటట ననస:18-4-197
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: కక వ న శవ పడసరద కసదదక
ఇసటట ననస:18.4.198
వయససస:45
లస: ససస స
2490 NDX1961698
పపరర: లలహహత వనదసరరరర

2476 NDX1283001
పపరర: కకరణ కలమయర రరడడ ననటట

94-54/201

తసడడ:డ రసగర రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటసరవమ గణపరస బబ లసపటట
ఇసటట ననస:18-4-197
వయససస:50
లస: ససస స
2487 NDX2207439
పపరర: కసదదక ససహసన

94-54/203

తసడడ:డ వనసకటననరరయయణ రరడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ బణసస
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:46
లస: పప
2481 NDX0336719
పపరర: కకరణ కలమయర రరడడడ ననటట

2473 NDX0256016
పపరర: అసకమక ననటట

2471 NDX1110998
పపరర: తషలసస పరలలరర

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:26
లస: పప
2478 NDX1236843
పపరర: సరసబ శవ రరవప బమసస

94-54/200

భరస : సరసబ శవ రరవప బమసస
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రతననకర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-195
వయససస:48
లస: ససస స
2475 NDX1283019
పపరర: రమమష రరడడడ ననటట

2470 NDX1236850
పపరర: మయధవ బమసస

94-54/223

94-54/221

94-54/224

భరస : వనసకటటశవర రరడక గగపప
ఇసటట ననస:18-4-199/2
వయససస:57
లస: ససస స
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2499 NDX1362128
పపరర: గగపప శకనవరస రరడడడ
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94-54/225

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడక గగపప
ఇసటట ననస:18-4-199/2
వయససస:45
లస: పప
2502 NDX0255539
పపరర: అనససయ తచడర

2504 NDX2207587
పపరర: ననగ వనసకట సతఖ ననరరయణ
కకట
తసడడ:డ శకనవరస రరడక కకట
ఇసటట ననస:18-4-200
వయససస:32
లస: పప

94-54/230

94-54/231

2506 NDX0191569
పపరర: మణకకససవర రరవప కకటభ

94-54/232

2507 NDX0190108
పపరర: ననగ లలత కకట

94-54/672

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కకటభ
ఇసటట ననస:18-4-200
వయససస:57
లస: పప
94-54/673

94-54/745

94-54/235

94-54/238

తసడడ:డ పపరర రరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-202
వయససస:61
లస: పప

94-54/233

2515 JBV3704053
పపరర: భభరత ధరణణకకట

2518 NDX2207421
పపరర: మహన మణరళ ధరణణకకట

94-54/241

2521 NDX1326925
పపరర: పసచచయఖ ససరకనన

94-54/236

2524 NDX2052975
పపరర: పదనకవత మయరసరరడడ

94-54/239

2527 NDX2709954
పపరర: శకకళ కకరసపత
భరస : శకవరబ న రరడడడ కకరసపత
ఇసటట ననస:18-4-202
వయససస:38
లస: ససస స

94-54/234

2516 NDX1111129
పపరర: ససధదర ఉగగ స

94-54/237

2519 NDX1110774
పపరర: సరసబశవరరవప ఉగగ స

94-54/240

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:50
లస: పప
94-54/242

2522 NDX2207595
పపరర: పడసరద ధరణణకకట

94-54/243

తసడడ:డ మధసససధనరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:64
లస: పప
94-54/244

భరస : దశరథ రరమరరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-202
వయససస:54
లస: ససస స
94-54/246

2513 NDX2207603
పపరర: రరజఖ లకకక ససరననన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:63
లస: పప
94-54/674

94-54/744

తసడడ:డ పసచచయఖ ససరరననన
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ధరణణకకట
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసచచయఖ ససరననన
ఇసటట ననస:18.4.201
వయససస:55
లస: ససస స
2526 NDX2052983
పపరర: దశరథ రరమరరడడడ మయరసరరడడడ

2512 NDX2207413
పపరర: శక దచవ ధరణణకకట

2510 NDX2985976
పపరర: కససస బ దసదదకలల
భరస : రఫస దసదదకలల
ఇసటట ననస:18-04-200
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మదసససధననడవప
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:61
లస: పప
2523 NDX1325851
పపరర: వనసకట శకలకకక ససరననన

94-54/743

భరస : మహన మణరళ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:37
లస: పప
2520 NDX0687806
పపరర: పడసరద ధరణణకకట

2509 NDX2994333
పపరర: రఫస దసదదకలల

తసడడ:డ మణకకససవర రరవప కకట
ఇసటట ననస:18.4.200
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కససస దసదదకలల
ఇసటట ననస:18-04-200
వయససస:49
లస: పప

భరస : పడసరద ధరణణకకట
ఇసటట ననస:18-4-201
వయససస:61
లస: ససస స
2517 NDX0687772
పపరర: మహన మణరళ ధరణణకకట

భరస : పడసననన రరడక తనళర
ఇసటట ననస:18-4-200
వయససస:37
లస: ససస స
94-54/229

తసడడ:డ రఫస దసదదకలల
ఇసటట ననస:18-04-200
వయససస:22
లస: ససస స
2514 NDX2207611
పపరర: భభరత ధరణణకకట

94-54/227

2503 NDX2381382
పపరర: ననగ వనసకట సతఖననరరయణ
కకట
తసడడ:డ మణకకససవర రరవప కకట
ఇసటట ననస:18-4-200
వయససస:31
లస: పప

భరస : మణకకససవర రరవప కకట
ఇసటట ననస:18.4.200
వయససస:54
లస: ససస స
2511 NDX2985927
పపరర: హససన బబగణమ దసదదకలల

2501 NDX2207561
పపరర: శక లకకక తనళళ

94-54/228

తసడడ:డ అసజరరడక తనళర
ఇసటట ననస:18-4-200
వయససస:40
లస: పప
2508 NDX0192633
పపరర: అననపపరర కకట

94-54/226

తసడడ:డ వనసకటపప రరడక గగపప
ఇసటట ననస:18-4-199/2
వయససస:64
లస: పప

భరస : హరననథ బభబణ తచడర
ఇసటట ననస:18-4-200
వయససస:61
లస: ససస స
2505 NDX2207553
పపరర: పడసనన రరడక తనళళ

2500 NDX1362086
పపరర: గగపప వనసకటటశవర రరడక

2525 NDX2052967
పపరర: శకనవరససలల మయరసరరడడ

94-54/245

తసడడ:డ దశరథ రరమరరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-202
వయససస:32
లస: పప
94-54/702

2528 NDX2011542
పపరర: శవననగ కలమయరర బరక

94-54/247

భరస : ససరకష బభబణ బరక
ఇసటట ననస:18-4-203
వయససస:42
లస: ససస స
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2529 NDX2011534
పపరర: ససరకష బభబణ బరక
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94-54/248

తసడడ:డ షణణకఖ రరవప బరక
ఇసటట ననస:18-4-203
వయససస:45
లస: పప
2532 NDX0711242
పపరర: నవనదదత బభరస

94-54/251

2533 NDX0722363
పపరర: కకషర కకశశర బభరస

94-54/254

2536 NDX0255562
పపరర: సకజన దచవ వననననపపసర
భరస : మలర కరరరరనరరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:47
లస: ససస స

2538 NDX1149673
పపరర: శకనవరససలల రరడకడ

2539 NDX0359620
పపరర: మలర కరరరరనరరడడడ వనననపపస

94-54/257

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరడకడ వనననపపస
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:27
లస: పప
94-67/1021

2544 NDX1833269
పపరర: దదవరకర రరడడడ కకమయకరరడడ

94-54/262

94-54/264

94-54/267

2548 NDX0917963
పపరర: వజయలకడక� గణసత�

2551 NDX1529074
పపరర: ససనల కలమయర కనపరరస

94-54/675

2554 NDX1149699
పపరర: జయకకషర పపజ మజసదనర

2557 NDX0359596
పపరర: నరసససహ రరవప మణజసదనర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప మణజసదనర
ఇసటట ననస:18-4-214
వయససస:57
లస: పప

2537 NDX0231290
పపరర: వనవదచహహ గణడడవరడ

94-54/256

2540 NDX0226910
పపరర: చతస రసజన గగపరలరరవప
గణడడవరడ
తసడడ:డ పపలయరరరవప గణడడవరడ
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:66
లస: పప

94-54/259

94-54/260

2543 NDX0227231
పపరర: వరణణ కకమయకరరడడ

94-54/261

భరస : రరమకకషర రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-210
వయససస:45
లస: ససస స
94-54/263

2546 NDX3268984
పపరర: శరత ససతనద న రరడడడ కకమకరరడడ

94-54/912

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-210
వయససస:26
లస: పప
94-54/265

2549 NDX2207975
పపరర: మయధవ బబ మణక

94-54/266

భరస : శకనవరస రరడక బబ మణక
ఇసటట ననస:18-4-213
వయససస:38
లస: ససస స
94-54/268

2552 NDX2207983
పపరర: శకనవరస రరడక బబ మణక

94-54/269

తసడడ:డ ససబభరరడక బబ మణక
ఇసటట ననస:18-4-213
వయససస:47
లస: పప
94-54/270

తసడడ:డ నరసససహరరవప మణజసదనర
ఇసటట ననస:18-4-214
వయససస:27
లస: ససస స
94-54/272

94-54/253

94-54/258

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:18-4-213
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:18.4.213
వయససస:62
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మణజసదనర
ఇసటట ననస:18-4-214
వయససస:52
లస: ససస స

2545 NDX0226100
పపరర: రరమకకషర రరడడడ కకమయకరరడడ

2534 NDX0226506
పపరర: ఉమయదదపసస గణడడవరడ

భరస : చతస రసజన గగపరలరరవప గణడడవరడ
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర� గణసత
ఇసటట ననస:18-4-212
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపరరచసదడ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:18-4-213
వయససస:46
లస: ససస స

2556 NDX0363630
పపరర: పదనకవత మణజసదనర

94-54/255

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-210
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశకర జ
ఇసటట ననస:18-4-212
వయససస:25
లస: ససస స

2553 NDX1549973
పపరర: పపరరచసదడ రరవప కనపరరరర

2542 NDX1629684
పపరర: అనసశర కకమయకరరడడ

94-54/250

తసడడ:డ చతస రసజన గగపరలరరవప గణడడవరడ
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-210
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-210
వయససస:24
లస: పప

2550 NDX2011526
పపరర: పదకజ కనపరరరర

94-54/252

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:54
లస: పప

2541 NDX3142197
పపరర: చతస రసజన గగపరల రరవప
గణడడవరడ
తసడడ:డ పపలర రరవప గణడడవరడ
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:65
లస: పప

2531 NDX0722447
పపరర: కళళఖణ కరరరర క బభరస

తసడడ:డ కకషర కకశశర బభరస
ఇసటట ననస:18-4-204
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఉమయమహహశవర రరవప బభరస
ఇసటట ననస:18-4-204
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చతస రసజన గగపరలరరవప గణడడవరడ
ఇసటట ననస:18-4-205
వయససస:35
లస: ససస స

2547 NDX2207850
పపరర: సరయ ససధ జ

94-54/249

తసడడ:డ కకషర కకశశర బభరస
ఇసటట ననస:18-4-204
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషర కకశశర బభరస
ఇసటట ననస:18-4-204
వయససస:61
లస: పప
2535 NDX0227496
పపరర: అనసపమ గణడడవరడ

2530 NDX0722397
పపరర: కళళఖణ కకశక భభరస

2555 NDX1454511
పపరర: ససధ పరరమళ మజసదర

94-54/271

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:18-4-214
వయససస:30
లస: ససస స
94-54/273

2558 NDX0255570
పపరర: ససలలచన రరణణ అననసరరజ

94-54/274

భరస : శకనవరస రరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:18-4-215
వయససస:51
లస: ససస స
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2559 NDX0355529
పపరర: శకనవరస రరవప గరదద
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94-54/275

తసడడ:డ పపరరషప తస మ రరవప గరదద
ఇసటట ననస:18-4-215
వయససస:55
లస: పప
2562 NDX2011591
పపరర: సరగజన నలర బబ తషల

94-54/278

94-53/782

94-54/818

94-54/821

94-54/281

తసడడ:డ శక హరర బభబణ పరవత రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-219
వయససస:22
లస: పప
94-54/282

94-54/284

తసడడ:డ మణరళధర మసచ
ఇసటట ననస:18.4.221
వయససస:42
లస: పప

2572 NDX2956340
పపరర: ననగ ససధఖ రరడడ అసబటట

94-54/822

2575 NDX2851699
పపరర: శక హరరబభబణ పరవతరరడడ

2578 NDX0349399
పపరర: మణరళధర మసచ

2581 NDX2508588
పపరర: భభరగ వ సరయ మసచ

94-54/287

2584 NDX2207371
పపరర: వనసకట జయసత అమరకసస

2587 NDX2642684
పపరర: రరమ మమరరస బసటటమలర
తసడడ:డ గసగయఖ బసటటమలర
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:81
లస: పప

2567 NDX2929164
పపరర: మసగమక అసబటట

94-54/817

2570 NDX3154788
పపరర: ననగ ససదఖ రరడడ అసబటట

94-54/820

తసడడ:డ పపద కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:20
లస: ససస స
2573 NDX3154002
పపరర: పపద కకటట రరడడడ అసబటట

94-81/906

తసడడ:డ వనగర రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:46
లస: పప
94-54/823

2576 NDX2851723
పపరర: రమదచవ పరవతరరడడడ

94-54/824

భరస : శకహరర బభబణ పరవతరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-219
వయససస:42
లస: ససస స
94-54/36

2579 JBV3704095
పపరర: ఉషర రరణణ మసచ

94-54/283

భరస : మహహధర మసచ
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:36
లస: ససస స
94-54/285

2582 NDX0353003
పపరర: మహహధర మసచ

94-54/286

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప మసచ
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:41
లస: పప
94-54/288

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమరకసస
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:22
లస: పప
94-54/676

94-54/280

Deleted

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళధర మసచ
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మసచ
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:75
లస: పప
2586 JBV3704087
పపరర: రరజకశవరర మసచ

94-54/819

తసడడ:డ వనసకటససబభబ రరవప మసచ
ఇసటట ననస:18-4-.221
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభబరరవప మసచ
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:71
లస: ససస స
2583 NDX1110907
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప మసచ

2569 NDX2929172
పపరర: ననగ ససధఖ రరడడ అసబటట

2564 NDX1441740
పపరర: రరమ చసదనడ రరడడడ గగపసరరడడడ

భరస : పపదద కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప పరవతరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-219
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద కకటయఖ తచడర
ఇసటట ననస:18-4-220
వయససస:67
లస: పప
2580 NDX0349522
పపరర: సతఖవత మసచ

94-54/816

Deleted

Deleted

2577 JBV3702719
పపరర: హరరననథబభబణ తచడర

2566 NDX2841880
పపరర: పపద కకటట రరడడడ అసబటట

94-54/277

తసడడ:డ బభలరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-217/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:20
లస: ససస స

2574 NDX2207389
పపరర: సరయ జయయ దదఫ పరవత రరడక

94-54/279

తసడడ:డ వనగర రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:24
లస: పప
2571 NDX2895175
పపరర: ననగ ససధఖ రరడడడ అసబటట

2563 NDX1881748
పపరర: ససకకష కలమయర రరడడ కరకరర

2561 NDX2011609
పపరర: లకడక మయకకరరడడ

భరస : పపనననరరడడడ అకసల
ఇసటట ననస:18-4-217/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబభబ రరడడ కరకరర
ఇసటట ననస:18-4-217/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-4-217/2
వయససస:20
లస: ససస స
2568 NDX2895167
పపరర: శవ రరడడడ అసబటట

94-54/276

భరస : రరమచసదడ రరడడడ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-217/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపరరచసదడ రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:18-4-217/1
వయససస:87
లస: ససస స
2565 NDX2956290
పపరర: ననగ ససధఖ రరడడడ అసబటట

2560 NDX1441732
పపరర: గగపస రరడడడ ససజజత

2585 NDX2207363
పపరర: కరవఖ అమరకసస

94-54/572

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అమరకసస
ఇసటట ననస:18-4.-221
వయససస:24
లస: ససస స
94-54/704

2588 NDX2558138
పపరర: మహహధర మసచ

94-54/705

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప మసచ
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:48
లస: పప
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2589 NDX2642106
పపరర: ఫణణ వనస కలమయర బసటటమలర

94-54/706

తసడడ:డ రరమ మమరరస బసటటమలర
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:42
లస: పప
2592 NDX0742288
పపరర: శకలకడక యనమదల�

94-54/289

94-54/292

94-54/295

తసడడ:డ యలర పప యణమదల
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:54
లస: పప
2601 AP151010189170
పపరర: పదనకవత ఆలపరటట

2593 NDX1125301
పపరర: రజన బబ మకరరడడడ

94-54/650

2596 NDX0337113
పపరర: రవసదడ బభబణ అలపరటట

94-54/303

94-54/306

2602 NDX2207405
పపరర: శక రమఖ గణడర దదన

94-54/298

2608 NDX0849075
పపరర: రరమరరడడడ యయరస

2611 NDX2011518
పపరర: మలర కరరరరన రరవప గణడర దదన

94-81/478

2616 AP151010183024
పపరర: కకషరరరరడడడ ఓసటటదద స

94-81/481

2614 AP151010186233
పపరర: రరకకకణమక ఒసటటదద స

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:53
లస: ససస స

94-54/297

2603 AP151010189540
పపరర: జయశక గణడర దదన

94-54/299

భరస : మలర కరరరరన రరవప గణడర దదన
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:57
లస: ససస స
94-54/301

2606 NDX0541334
పపరర: వనసకట రరడడడ యయరస

94-54/302

తసడడ:డ ఈశవర రరడడడ యయరస
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:30
లస: పప
94-54/304

2609 NDX0541458
పపరర: వనసకట రరవమక యయరస

94-54/305

తసడడ:డ ఈశవరరరడడడ యయరస
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:49
లస: పప
94-54/307

2612 NDX1508128
పపరర: మణణ చసత మళళ

94-81/477

భరస : చన వనసకరటరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-4-226
వయససస:41
లస: ససస స
94-81/479

భరస : కకషరరరరడడద
ఇసటట ననస:18-4-228
వయససస:51
లస: ససస స
2617 NDX3089273
పపరర: శవ సరసబడజఖస జజననల

94-54/294

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశవర రరవప గణడర దదన
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:66
లస: పప

2613 NDX1508136
పపరర: చనన వనసకటరరమయఖ
చసతమళళ
తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:18-4-226
వయససస:50
లస: పప

2597 NDX1137041
పపరర: కకషర చదవతనఖ బబ మకరరడడ

2600 NDX1137264
పపరర: చన వనసకట రరడడడ బబ మకరరడడడ

తసడడ:డ ఈశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకకరరడడడ యయరస
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-228
వయససస:67
లస: పప

94-54/293

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గణడర దదన
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గణడర దదన
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:32
లస: పప
2610 NDX0541623
పపరర: ఈశవర రరడడడ యయరస

తసడడ:డ రరజగగపరల యయనకసడర
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:25
లస: పప

94-54/296

2605 NDX2207355
పపరర: సరయ శక మమరఖ గణడర దదన

94-54/708

94-54/291

2599 AP151010189171
పపరర: చదసచసననగకసదడపస
డ రద రరవప
ఆలపరటట
తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:57
లస: పప

2604 NDX2094555
పపరర: అశశక అలలటట
తసడడ:డ హనసమయఖ అలలటట
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:26
లస: పప

2594 NDX1833210
పపరర: రరజ వరబన యయనకసడర

తసడడ:డ చన వనసకట రరడద డ
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయ శక హరర గణడర దదన
ఇసటట ననస:18-4-223
వయససస:32
లస: ససస స

2607 NDX2207348
పపరర: సరయ శక హరర గణడర దదన

94-54/290

తసడడ:డ చదసచస ననగకసదడ పడసరద రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:33
లస: పప

భరస : చదసచసననగకసదడ పడసరదరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:18.4-222
వయససస:54
లస: ససస స
94-54/300

2591 NDX2648210
పపరర: ససరఖ ననగ లకడక బసటటమలర

భరస : ఫణణ వనమ కలమయర బసదసమల
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చన వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడద
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:28
లస: పప
2598 NDX0742205
పపరర: రరజగగపరల యనమదల

94-54/707

భరస : మహహధర మసచ
ఇసటట ననస:18-4-221
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరల యణమదల
ఇసటట ననస:18-4-222
వయససస:42
లస: ససస స
2595 NDX1137298
పపరర: వరరణ రరజ రరడడడ బబ మకరరడద డ

2590 NDX2558146
పపరర: ఉష రరణణ మసచ

2615 NDX0302943
పపరర: రరమ చసదనడరరడడడ ఓసటటదద స

94-81/480

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-228
వయససస:35
లస: పప
94-54/825

2618 NDX3109386
పపరర: ససజవ రరడడడ జజననల

94-56/698

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:60
లస: పప
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94-81/482

భరస : గణణష రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:26
లస: ససస స
2622 AP151010186231
పపరర: యశశద ఒసటటదద స

94-81/485

94-81/488

94-81/490

94-81/493

94-54/826

94-81/497

94-81/764

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల చదననస
ఇసటట ననస:18-4-235
వయససస:27
లస: ససస స

2632 NDX0645721
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఒసటటదద స

2635 NDX2995272
పపరర: లకడక తనడడకకసడ

2638 NDX0958314
పపరర: బభల కకషరర రరడడడ ఒసటటదద స

2641 NDX2585917
పపరర: తనటటపరరస వనసకట ననగకసదడ పడసరద

94-81/500

2644 AP151010186489
పపరర: ఇసదనడవత రరవపరర

94-81/494

2647 NDX2029453
పపరర: దదపసస కనసమమరర
తసడడ:డ కకషప ర కలమయర కనసమమరర
ఇసటట ననస:18-4-235
వయససస:28
లస: ససస స

2627 JBV3003902
పపరర: రరజఖలకడక ఒసటటదద స

94-81/489

2630 AP151010186045
పపరర: వనసకట రమణ ఒసటటదద స

94-81/492

2633 AP151010183468
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ ఓసటటదద స

94-81/495

తసడడ:డ ససరఖననరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:59
లస: పప
94-54/827

2636 AP151010186566
పపరర: వనసకటరతనస ఒసటటదద స

94-81/496

భరస : గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:48
లస: ససస స
94-81/498

2639 AP151010183093
పపరర: గగవసదరరడడద ఓసటటదద స

94-81/499

తసడడ:డ ససరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:55
లస: పప
94-81/765

2642 NDX2781292
పపరర: వనసకట కకశశర తనటటపరరస

94-81/907

తసడడ:డ ననగమలలర శవర రరవప తనటటపరరస
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:39
లస: పప
94-81/501

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-4-233
వయససస:70
లస: ససస స
94-81/503

94-81/487

భరస : వనసకట శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శవరరరవప
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-4-233
వయససస:45
లస: ససస స
2646 NDX2029420
పపరర: లయవణఖ చదననస

94-81/491

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శవరరరవప
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:60
లస: ససస స
2643 NDX0303529
పపరర: వరరరఘవమక చదననస

2629 NDX1190438
పపరర: రరజఖలకడక ఒసటటదద స

2624 NDX0302927
పపరర: బభపసరరడడడ ఓసటటదద స

తసడడ:డ వనసకటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-04-232
వయససస:26
లస: పప
2640 NDX2585990
పపరర: తనటటపరరస లకడక నరసమక

94-54/308

తసడడ:డ వనసకట శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:18-4-232
వయససస:43
లస: పప
2637 NDX1266709
పపరర: వనసకటటశవర రరడడడ ఒసటటదద స

2626 NDX2529022
పపరర: శకవసత ఒసటటదద స

94-81/484

తసడడ:డ ససరఖననరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:31
లస: పప
2634 NDX2993046
పపరర: ననగకశవర రరవప తనడడకకసడ

94-81/486

భరస : సప మశశఖర రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:18-4-230
వయససస:37
లస: ససస స
2631 NDX0369959
పపరర: సప మ శశఖర రరడడడ వవసటటదద స

2623 AP151010183497
పపరర: గణణష రరడడడ ఓసటటదద స

2621 JBV3003910
పపరర: ఉదయ రరగలత ఒసటటదద స

తసడడ:డ ఓబణల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబణల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:61
లస: పప
2628 NDX1917725
పపరర: అనసశ పరలలరర

94-81/483

తసడడ:డ ఓబణలల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఒబణల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-229
వయససస:53
లస: ససస స
2625 AP151010183068
పపరర: ఓబణలలడడడడ ఓసటటదద స

2620 NDX0826222
పపరర: ఒసటటదద స రగహహణణ కలమయరర

2645 AP151010183376
పపరర: సరసబయఖ రరవపరర�

94-81/502

తసడడ:డ ససరఖననరయణ�
ఇసటట ననస:18-4-233
వయససస:78
లస: పప
94-81/504

2648 NDX2211514
పపరర: చదననస పదకజ

94-81/505

తసడడ:డ చననస ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-4-235
వయససస:29
లస: ససస స
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2649 NDX2029495
పపరర: అరరణ కలమయరర కనసమమరర

94-81/506

భరస : కకషప ర కలమయర కనసమమరర
ఇసటట ననస:18-4-235
వయససస:51
లస: ససస స
2652 NDX2029503
పపరర: కకషప ర కలమయర కనసమమరర

94-81/509

94-81/511

94-81/514

94-81/517

94-81/520

2659 NDX0188375
పపరర: ననగరరజ కరకతదపలర

2662 NDX1508086
పపరర: సరవత బబజవరడ

2665 AP151010186526
పపరర: పరరవత బబజవరడ

94-81/523

2668 NDX0771535
పపరర: అనసరరధ కటకసశశటట

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:51
లస: ససస స

2671 NDX0847343
పపరర: సరయ రవ కటకససపటట

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ చదననరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:19
లస: ససస స

94-81/518

2677 NDX2211506
పపరర: మడచపలర కరవఖ శక
తలర : మడచపలర ధరణణ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:21
లస: ససస స

2657 NDX0190090
పపరర: పడసరదరరవప చదవపల

94-81/513

2660 NDX0190223
పపరర: పపద బసవయఖ చదవపల

94-81/516

2663 NDX1443043
పపరర: పరరవతమక బడచడపపడడ

94-81/519

భరస : వశశవశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-237
వయససస:47
లస: ససస స
94-81/521

2666 NDX1508094
పపరర: శరకవరణణ చదనసనపరటట

94-81/522

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:25
లస: ససస స
94-81/524

2669 NDX0771527
పపరర: రరమకకటమక మగణలలరర

94-81/525

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:51
లస: ససస స
94-81/527

2672 NDX1508110
పపరర: అనల కలమయర చదనసనపరటట

94-81/528

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:32
లస: పప
94-81/530

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:48
లస: పప
94-77/682

94-81/510

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-4-236
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబణ
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:28
లస: పప

94-81/529 2674 NDX1404565
2673 NDX0182220
పపరర: మలర ఖయరరరనరరవప� పపనసమమడడ�
పపరర: రరసబభబణ కటకసశశటట

2676 NDX2694487
పపరర: మమఘన చదననరరడడడ

94-81/515

భరస : రరసబభబణ
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:44
లస: ససస స
94-81/526

2654 NDX0211946
పపరర: మయధవ లత చదవపల

తసడడ:డ పపద బసవయఖ
ఇసటట ననస:18-4-236
వయససస:44
లస: పప

భరస : పపదవనసకటరరడడద
ఇసటట ననస:18-4-237
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:41
లస: ససస స
2670 NDX0207803
పపరర: వనసకటటశవరమక� కరకతచపలర �

94-81/512

భరస : బభలకకషరర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-237
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-237
వయససస:49
లస: ససస స
2667 NDX0212258
పపరర: పడభణ కలమయరర పపనసమమడడ

2656 NDX0188995
పపరర: రవసదడ చదవపల

94-81/508

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:18-4-236
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-04-236
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వశశవశవర రరవప బదదదపపడడ
ఇసటట ననస:18-4-237
వయససస:23
లస: ససస స
2664 AP151010186121
పపరర: పదనక బబజవరడ

94-54/905

తసడడ:డ పపద బసవయఖ
ఇసటట ననస:18-4-236
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:18-4-236
వయససస:44
లస: పప
2661 NDX1868464
పపరర: హహహనదవ బదదదపపడడ

2653 NDX3254950
పపరర: బల కకషర రరడడడ బబజవరడ

2651 NDX0407635
పపరర: ఏడడకకసడలల చదననస

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-4-235
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:18-4-236
వయససస:41
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:18-4-236
వయససస:47
లస: ససస స
2658 NDX0184606
పపరర: పడసరద మనసబటటట

94-81/507

తసడడ:డ కకషప ర కలమయర కనసమమరర
ఇసటట ననస:18-4-235
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప లలటట కనసమమరర
ఇసటట ననస:18-4-235
వయససస:56
లస: పప
2655 NDX0207969
పపరర: రతన కలమయరర చదవపల

2650 NDX2029479
పపరర: శరకవణ కలమయర కనసమమరర

2675 NDX0771501
పపరర: ససబభబరరవప మగణలలరర

94-81/531

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-4-238
వయససస:56
లస: పప
94-81/532

2678 NDX2117225
పపరర: తచజ శక మడచపలర

94-81/533

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ మడచపలర
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:22
లస: ససస స
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94-81/534

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:27
లస: ససస స
2682 NDX1443084
పపరర: సరసవత పసడసరర

94-81/537

94-81/540

94-81/543

94-81/910

94-81/544

94-54/709

94-81/547

Deleted
94-81/913

భరస : బహదసర తరక
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:44
లస: ససస స
2706 NDX1164185
పపరర: దసరగ భవరన గగలకరరస
తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప గగలకరరస
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:27
లస: ససస స

94-81/908

2692 NDX3126513
పపరర: కకటట రరడడడ ఆవపల

2695 NDX0302877
పపరర: రరజ ససరఖ ససధనకర కకతస పలర

2698 NDX3159332
పపరర: శకనవరసరరవప కడవ

2701 NDX2596880
పపరర: నవన కడవ

94-54/828

94-81/545

2707 NDX1164250
పపరర: రరజ రరజకశవరర గగలకరరస
తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:28
లస: ససస స

94-81/542

2690 NDX2879344
పపరర: మననజ రరడడడ ఆవపల

94-81/909

2693 NDX3010428
పపరర: వనసకటటశవరరర తతత

94-76/854

2696 NDX3086477
పపరర: మసగ దచవ తతట

94-81/911

భరస : వనననసటటఖజకరర
ర తతట
ఇసటట ననస:18-4-241
వయససస:57
లస: ససస స
94-54/829

2699 NDX1993576
పపరర: నలమ కరదవర

94-81/546

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరదవర
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:23
లస: ససస స
94-81/766

2702 NDX2816098
పపరర: బహదసర చరర తరక

94-81/912

తసడడ:డ అసబర బహదసర ఛచటటడ
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:55
లస: పప
94-81/914

తసడడ:డ ససబబ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:43
లస: పప
94-81/548

2687 NDX1443332
పపరర: రరమ కకటయఖ పసడసరర

తసడడ:డ అసకమక తతట
ఇసటట ననస:18-4-241
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:19
లస: పప
2704 NDX2812683
పపరర: అపప రరవప అననవరపప

94-81/539

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజరరవప కడవ
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప మకరసన
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:23
లస: ససస స
2703 NDX2815967
పపరర: గసగరఛచటన
టడ తరక

2689 NDX2879278
పపరర: మహహశ రరడడడ ఆవపల

2684 NDX1443183
పపరర: పడదదప పసడసరర

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-4-241
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:68
లస: ససస స
2700 NDX2029529
పపరర: అఖల మకరసన

94-81/541

తసడడ:డ హనమ రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:18-4-240 FLAT 4
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజ ససరఖ ససధనకర
ఇసటట ననస:18-4-241
వయససస:54
లస: ససస స
2697 NDX2669091
పపరర: లకడక దదవమక కడవ

2686 NDX1993675
పపరర: రరఘవ రరడడడ చదనననరరడడ

94-81/536

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషర చచకలరర
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:24
లస: ససస స
2694 NDX0303487
పపరర: ససనత కకతస పలర

94-81/538

తసడడ:డ గగపరల రరడడ చదనననరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బలజకపలర �
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:65
లస: పప
2691 NDX2859379
పపరర: లకడక పడసనన చచకలరర

2683 NDX0665471
పపరర: అరరణ ఆవపల�

2681 NDX0355867
పపరర: ధరణణ మదచపలర

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:49
లస: పప
2688 NDX0664441
పపరర: కకటటరరడడడ ఆవపల�

94-81/535

భరస : రరఘవ రరడడ చదనననరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-4-240
వయససస:48
లస: ససస స
2685 NDX0353771
పపరర: రవసదడ బభబణ మదదపలర

2680 NDX1993634
పపరర: లలయవత చదనననరరడడ

2705 NDX2815827
పపరర: వనజ అననవరపప

94-81/915

భరస : అపపరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:18-4-242
వయససస:36
లస: ససస స
94-81/549

2708 AP151010186182
పపరర: మహలకడక గగలకరరస

94-81/550

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:43
లస: ససస స
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2709 NDX1443001
పపరర: కరరరసకకయ గగలకరరస
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94-81/551

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:24
లస: పప
2712 NDX2521516
పపరర: ససపడజ గగళళకరరస

94-81/554

94-75/1075

94-81/558

94-81/561

94-81/562

94-81/565

94-81/568

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగపప
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:23
లస: పప

2722 NDX2270890
పపరర: శకనసవరస రరవప దచవరపలర

2725 AP151010186255
పపరర: పదనకవత అటభర

2728 NDX0744326
పపరర: తచజససవ రరడడడ పపల

2731 AP151010183284
పపరర: శసకర రరడడడ అటభర

94-81/767

2734 NDX2695906
పపరర: శకనవరస రరవప చగపప

94-94/72

2737 NDX2570711
పపరర: సరయ శరకవణణ చగపప
తసడడ:డ శకనవరస చగపప
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:19
లస: ససస స

2717 NDX1508169
పపరర: చసదనడవత తపపరరడడ

94-81/557

2720 NDX1100817
పపరర: పరల పడభభకర రరడడడ

94-81/560

2723 NDX2572402
పపరర: అసజల తపపరరడడడ

94-96/532

భరస : రమ రరడడడ తపపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:42
లస: ససస స
94-81/563

2726 NDX0823286
పపరర: పపల ససజజత

94-81/564

భరస : కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:58
లస: ససస స
94-81/566

2729 NDX0958926
పపరర: గగపరలకకషరరకడకడ అటభర

94-81/567

తసడడ:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:35
లస: పప
94-81/569

2732 NDX0600544
పపరర: పపల కకసడన రరడడ

94-81/570

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:59
లస: పప
94-81/768

భసధసవప: పదకజ చగపప
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:50
లస: పప
94-81/770

94-75/787

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపలయర రరడద డ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసభయఖ యలమరరస
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:73
లస: ససస స
2736 NDX2570687
పపరర: సరయ తచజ చగపప

94-81/559

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:38
లస: పప
2733 NDX2587350
పపరర: లకడక యలమరరస

2719 NDX1164169
పపరర: ధనలకకక సససకర

2714 NDX2437549
పపరర: పడవణ కలమయర సససకర

తసడడ:డ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:29
లస: పప
2730 NDX0178400
పపరర: శవ రరమ కకషరరరకడడడ అటర

94-81/556

తసడడ:డ కకటట రరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవరరమ కకషర రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:31
లస: ససస స
2727 NDX0830984
పపరర: మననజ కలమయర రరడడ పపల

2716 NDX2435220
పపరర: మరరయమక ససనకక

94-81/553

తసడడ:డ ననగరరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:53
లస: పప
2724 NDX2058742
పపరర: కకరణకయ అటర

94-81/555

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:30
లస: ససస స
2721 NDX1443019
పపరర: శకనవరస రరడడడ సససకర

2713 NDX2521508
పపరర: ససవరర గగళళకరరస

2711 AP151010183411
పపరర: వనసకటటశరవరర
ర గగలకరమ

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గగళళకరరస
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకటట రరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:18-4-245
వయససస:31
లస: పప
2718 NDX0584847
పపరర: లయవణఖ దచవర పలర

94-81/552

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గగళళకరరస
ఇసటట ననస:18-4-243
వయససస:20
లస: ససస స
2715 NDX2646149
పపరర: శకనవరస రరడడడ దచవరపలర

2710 NDX0891820
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప గగలయకరరస

2735 NDX2704864
పపరర: పదకజ చగపప

94-81/769

భరస : శకనవరస రరవప చగపప
ఇసటట ననస:18-4-246
వయససస:44
లస: ససస స
94-81/771

2738 NDX0966432
పపరర: శరరదనదచవ గరడడరరజ

94-81/571

భరస : ఆసజననయశరక
ఇసటట ననస:18-4-247
వయససస:35
లస: ససస స
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2739 NDX0303370
పపరర: నళన పమడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-81/572

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-4-247
వయససస:46
లస: ససస స
2742 NDX2270437
పపరర: వజయ లకడక నలర బబ త

94-94/73

94-81/575

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ బణససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:23
లస: ససస స
2748 NDX1443068
పపరర: వజయ బణససరరడడడ

94-81/578

భరస : నగరరరడడద
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:64
లస: ససస స
2754 NDX1925389
పపరర: సపవదయఖ బసడడ

94-81/584

94-58/609

94-81/772

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-4-248 WARD 4
వయససస:21
లస: పప
2763 NDX3047768
పపరర: వనసకటరరడడడ రరచమలర
తసడడ:డ శవననరరయణ రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:18-4-249
వయససస:38
లస: పప
2766 NDX3092103
పపరర: మమరర నసతలపత
భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:18-4-896
వయససస:35
లస: ససస స

2746 NDX0966457
పపరర: ససధన యరమయల

2747 JBV3003944
పపరర: ననగరన యరమల

94-81/576

94-81/579

2750 NDX1571091
పపరర: గడగగటటట హహహమవత

94-81/580

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:63
లస: ససస స

2752 NDX2058734
పపరర: సరయ కలమయర రరడడ బణససరరడడడ

94-81/582

2753 NDX0958546
పపరర: శకనవరసరరడడడ వనవ

94-81/583

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:40
లస: పప

2755 AP151010183323
పపరర: చదననకకశవరరడడడ యరమల

94-81/585

2756 NDX1442987
పపరర: ననరరయణ రరడడ బణససరరడడడ

2758 NDX2667095
పపరర: సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట

94-76/648

2759 NDX2667384
పపరర: పడమల రరణణ ఇమకడడశశటట

తసడడ:డ చనన చదనన పసచచయఖ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-4-248 WARD 4
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-4-248 WARD 4
వయససస:40
లస: ససస స

2761 NDX2465771
పపరర: రమ శశకలజ గడగగటటట

2762 NDX3044716
పపరర: మధవ రరచమలర

2767 NDX3092194
పపరర: కకటటశవర రరవప నసతలపత
తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:18-4-896
వయససస:19
లస: పప

94-81/586

తసడడ:డ మయలకకసడన రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:52
లస: పప

94-81/587

94-76/649

94-54/830

భరస : వనసకట రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:18-4-249
వయససస:35
లస: ససస స
94-53/783

భరస : ససరకష బసడర
ఇసటట ననస:18-4-251
వయససస:28
లస: ససస స
94-60/1131

94-81/577

భరస : చదననకకసవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:42
లస: ససస స

2749 NDX1993535
పపరర: రమయ శశకలజ గడనగగటటట

2764 NDX2757268
పపరర: రరజత బసడర

94-81/574

94-76/469

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశవర రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-4-248 WARD NO 4
వయససస:51
లస: ససస స
94-81/916

2744 NDX1787433
పపరర: నహరరక దదపపలపపడడ

తసడడ:డ చనన చదనన పసచచయఖ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:18-4-248 WARD 4
వయససస:23
లస: పప
2760 NDX2594547
పపరర: చదవతనఖ కలమయర ఇమకడడశశటట

94-60/985

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ బణససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:42
లస: పప
2757 NDX2663433
పపరర: సరయ కకరణ ఇమకడడశశటట

2743 NDX2671741
పపరర: సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట

భరస : కకటటశవర రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:49
లస: ససస స
94-81/581

2741 NDX0958660
పపరర: అసజననయ శరక గరదదరరజ

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:18-4-247
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-248
వయససస:43
లస: ససస స
2751 AP151010186416
పపరర: వనసకటరమణమక యరమల

94-81/573

భరస : ససబబ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:18-4-247
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నరసససహ నలర బబ త
ఇసటట ననస:18-4-247
వయససస:67
లస: ససస స
2745 NDX1740613
పపరర: ననగ లకడక బణససరరడడ

2740 NDX2266690
పపరర: అరరణన నలర బబ తష

2765 NDX2211563
పపరర: వనసకట రమయదచవ అరవనటట

94-81/588

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-4-251
వయససస:52
లస: ససస స
94-60/1132

2768 NDX2813541
పపరర: శవ కలమయర గటటట

94-54/836

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ గటటట
ఇసటట ననస:18-4-909
వయససస:29
లస: పప
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94-53/413

తసడడ:డ కకషర మహన తషలవ
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:26
లస: ససస స
2772 AP151010189264
పపరర: అరరణ కతస

94-53/417

94-53/420

94-53/423

94-53/426

94-56/31

94-81/589

94-81/592

2782 NDX2656569
పపరర: షపక దదలయరద

2785 NDX1856204
పపరర: కళళఖణ కనననదరర

2788 NDX0826040
పపరర: శలప

2791 NDX0209635
పపరర: శవ ననగదదప పరలపరరస

94-81/595

2794 NDX0965699
పపరర: పదక మననవ

94-53/623

తసడడ:డ జ యస ఆర ఆసజననయణలల గడనగగట
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:34
లస: పప

2797 NDX1883272
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ భమమరరడడడ
తసడడ:డ ససబభబ రరడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:38
లస: పప

2777 NDX0253609
పపరర: కకకషరమహన తషలవ

94-53/422

2780 NDX1362250
పపరర: కకటటశవరరరవప లసగబతన

94-53/425

2783 NDX1856121
పపరర: వజయ లకడక కనననదరర

94-56/30

భరస : శకనవరస రరవప కనననదరర
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:46
లస: ససస స
94-56/32

2786 NDX1856055
పపరర: శకనవరస రరవప కనననదరర

94-56/33

తసడడ:డ ససబబయఖ కనననదరర
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:49
లస: పప
94-81/590

2789 NDX0965376
పపరర: ససజత మననవ

94-81/591

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:30
లస: ససస స
94-81/593

2792 NDX0974642
పపరర: పదదకన నలర పరటట

94-81/594

భరస : పడవణ కలమయర
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:46
లస: ససస స
94-81/596

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:48
లస: ససస స
94-81/598

94-53/419

తసడడ:డ బసగరయఖ లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:47
లస: ససస స
2796 NDX1759234
పపరర: ససజత గడనగగటటట

94-53/424

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చకకధర గరరపత
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:35
లస: ససస స
2793 NDX0965319
పపరర: పదనక కకసడన

2779 AP151010189036
పపరర: వజయభభససరరరడడడ కతస

2774 NDX2130953
పపరర: శకకరసత అమణదనల

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనననదరర
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజజ అలకలసట
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:25
లస: ససస స
2790 NDX1883140
పపరర: నరజ జసగస

94-53/421

తసడడ:డ షపక జనస
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనననధనర
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:23
లస: పప
2787 NDX1679101
పపరర: అనసష అలకలసట

2776 NDX0229443
పపరర: ఖయజజమహహదద న షపక

94-53/416

తసడడ:డ కకటయఖ అమణదనల
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససతరమరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:64
లస: పప
2784 NDX2448082
పపరర: నవన కనననధనర

94-53/418

తసడడ:డ మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరమమలల
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:48
లస: పప
2781 JBV2739753
పపరర: శవకకటటరరడడడ ఒసటటదద స

2773 NDX0250613
పపరర: సతఖవత షపక

2771 NDX0227389
పపరర: కరరమణనన షపక

భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హహమయసస
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:26
లస: పప
2778 NDX0334243
పపరర: ససదదప దనరస దనరస

94-53/415

భరస : ససదదప దనరస
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వజయభభససరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5
వయససస:46
లస: ససస స
2775 NDX1236140
పపరర: వషష
ర వరబన రరడడడ కతస

2770 NDX0336503
పపరర: ససజజత దనరస దనరస

2795 NDX2097047
పపరర: రతస మక తమణక

94-81/597

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:60
లస: ససస స
94-81/599

2798 NDX1508268
పపరర: హనసమసత రరవప కకరకపరటట

94-81/600

తసడడ:డ శకహరర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:55
లస: పప
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2799 NDX1207455
పపరర: పడవణ కలమయర నలర పరటట

94-81/601

తసడడ:డ రఘణననధ రరవప
ఇసటట ననస:18-05-188
వయససస:63
లస: పప
2802 NDX3283975
పపరర: ఏడడకకసడలల కకనసకక

94-81/982

94-81/604

94-81/607

94-81/610

94-81/613

94-81/614

Deleted
94-71/18

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:29
లస: ససస స
2823 NDX2595080
పపరర: వఘఘనశవర రరడడడ కరథద

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:38
లస: ససస స

94-81/608

2812 NDX2266666
పపరర: శకనవరసరరవప దనమచరర

2815 NDX2602555
పపరర: చదవతనఖ కలమయర దనమచరర

2818 NDX2502912
పపరర: శవ కలమయరర ఉమకననన

94-81/611

94-71/634

2824 NDX2591022
పపరర: సరయ భభససర రరడడ బబ సతష

94-81/773

2827 NDX0209577
పపరర: శవ ననగమలలర శవరర పరవపలలరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:38
లస: ససస స

94-81/606

2810 NDX2266716
పపరర: ససజయ లయవప

94-81/609

2813 NDX2266682
పపరర: కరసత రరవప లయవప

94-81/612

2816 NDX2396356
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ఉమకననన

94-97/10

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉమకననన
ఇసటట ననస:18-5-254 WARD NO-4
వయససస:77
లస: పప
94-200/4

2819 NDX2962090
పపరర: తచజశవన కరథద

94-39/1166

తసడడ:డ వఘఘనశవర రరడడడ కరథద
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:19
లస: ససస స
94-71/19

2822 NDX1636416
పపరర: కకటటశవర రరవప గమడసరర

94-71/20

తసడడ:డ కకషరర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:60
లస: పప
94-71/635

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:19
లస: పప
94-80/31

2807 NDX2266674
పపరర: ధనలకడక దనమచరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప లయవప
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప ఉమకననన
ఇసటట ననస:18-5-254 WORD NO-4
వయససస:71
లస: ససస స
2821 NDX1636390
పపరర: కకమణధద గమడసరర

94-81/603

తసడడ:డ కరసత రరవప లయవప
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కరథద
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:40
లస: పప
2826 NDX0586214
పపరర: ఉమయమదచవ కరకకక పలర �

2809 NDX2266708
పపరర: వసశ కకషర దనమయచదరర

2804 NDX2435253
పపరర: కకషర హరరణణ రరడడ కసడనసన

భరస : శకనవరసరరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప ఉమకననన
ఇసటట ననస:18-5-254 WORD NO-4
వయససస:71
లస: ససస స
2820 NDX1636366
పపరర: దదవఖ గమడసరర

94-81/605

తసడడ:డ శకరరమణలల దనమచరర
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉమకననన
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:77
లస: పప
2817 NDX2503605
పపరర: శవ కలమయరర ఉమకననన

2806 NDX2435261
పపరర: లకడక రతన కలమయరర కసడనసన

94-57/1143

తసడడ:డ భభససర రరడడడ కసడనసన
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనమయచదరర
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గణరరవ రరడడడ కసడనసన
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:50
లస: పప
2814 NDX2266658
పపరర: వనసకటటసవర రరవప ఉమకననన

94-81/602

భరస : భభససర రరడడడ కసడనసన
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరసత రరవప లయవప
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:56
లస: ససస స
2811 NDX2435311
పపరర: భభససర రరడడడ కసడనసన

2803 NDX2435246
పపరర: కకషర హరరరన రరడడడ కసడనసన

2801 NDX3283892
పపరర: ననగమణణ కకనసకక

భరస : ఏడడకకసడలల కకనసకక
ఇసటట ననస:18-5-252
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససర రరడడడ కసడనసన
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తచజజ భభనస ఉమకననన
ఇసటట ననస:18-5-254
వయససస:40
లస: ససస స
2808 NDX2266732
పపరర: వనశక లయవప

94-53/849

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల కకనసకక
ఇసటట ననస:18-5-252
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బభలయమణణకసఠ కకనసకక
ఇసటట ననస:18-5-252
వయససస:41
లస: పప
2805 NDX2420503
పపరర: ననగ శరరష గగటటటమణకల

2800 NDX3264173
పపరర: బభల మణణకసఠ కకనసకక

2825 NDX0586289
పపరర: శరరష కరకలమయనస

94-80/30

తసడడ:డ వనసకటటసవరరర కరకలమయనస
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:29
లస: ససస స
94-80/32

2828 NDX0586248
పపరర: లకడక కరకలమయనస

94-80/33

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:45
లస: ససస స
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94-80/34

తసడడ:డ చలర యఖ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:40
లస: పప
2832 AP151010183244
పపరర: ఉమశసకరరరవపమణచచపలర

94-80/37

94-80/40

94-81/615

94-81/618

94-81/621

94-81/624

94-81/616

2842 AP151010186528
పపరర: మసజష కకడనల�

2845 AP151010186179
పపరర: శకలకడక కకడనల

2848 JBV3003761
పపరర: ననగకసదడమక కతస

94-81/627

2851 JBV1224468
పపరర: వసససధరరదచవ కనననగసటట

94-81/619

2854 NDX2503597
పపరర: సతఖ పసడయ శవరరజ

2837 NDX0182618
పపరర: గగపరలకకషర కకచచరర కకట

94-80/42

2840 JBV3003779
పపరర: ససదనరరణణ కతస

94-81/617

2843 AP151010186180
పపరర: లయవణఖ కకడనల

94-81/620

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:42
లస: ససస స
94-81/622

2846 NDX0208629
పపరర: పదక పసడయ� తనళళళరర�

94-81/623

భరస : తషషరర కరసత పడసరద�
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:53
లస: ససస స
94-81/625

2849 AP151010186418
పపరర: భభరతదచవ కకడనల

94-81/626

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:64
లస: ససస స
94-81/628

భరస : నర శ ంసహరరవప
ఇసటట ననస:18-05-257
వయససస:87
లస: ససస స
94-81/630

94-80/39

భరస : వఘఘనశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:70
లస: ససస స
2853 NDX2503563
పపరర: ససనత బణదబవరపప

2839 JBV1221548
పపరర: నళన కసదసల

2834 NDX0727537
పపరర: రరసబభబణ యయరర గడడ

తసడడ:డ ససరఖ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చన వనసకట
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:55
లస: ససస స
2850 NDX0208579
పపరర: కమల కలమయరర కకచచరర కకట

94-80/41

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:42
లస: ససస స
2847 NDX0302828
పపరర: లకకకదచవ చసతన

2836 AP151010183225
పపరర: ససబభబరరవప కకడనల

94-80/36

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-05-257
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:39
లస: ససస స
2844 NDX0209775
పపరర: లకడక వలససత కకచచరర కకట

94-80/38

తసడడ:డ రరజశశకరరరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:72
లస: పప

తలర : కరకలమయనస లకడక
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:23
లస: ససస స
2841 NDX0208454
పపరర: లకడక పడసనన బబ సతష

2833 JBV2994267
పపరర: రవబభబణ మనననపపల

2831 AP151010183049
పపరర: బభనసకలమయర మచసచపలర

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:55
లస: పప
2838 NDX2211522
పపరర: కరకలమయనస శరకవణణ

94-80/35

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:50
లస: పప
2835 NDX0189548
పపరర: మణరహరరరరవప తలశల�

2830 AP151010183050
పపరర: రరజమహన మచసచపలర

2852 NDX0409789
పపరర: రరవమక కతస

94-81/629

భరస : పపదవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-257
వయససస:95
లస: ససస స
94-81/631

94-81/632
2855 NDX2503639
పపరర: శవ ససతతష కలమయర బణదదవరపప

భరస : శవ ససతతష కలమయర బణదబవరపప
ఇసటట ననస:18-5-257 FLOT NO -502
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దసరగ పడసరద శవరరజ
ఇసటట ననస:18-5-257 FLOT NO -502
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప బణదదవరపప
ఇసటట ననస:18-5-257 FLOT NO -502
వయససస:41
లస: పప

2856 NDX2596005
పపరర: తచజశవన కరథద

2857 NDX2428530
పపరర: ససధ భమరరడడడ

2858 NDX2428308
పపరర: పప తష రరజ రరడడ భమరరడడడ

94-53/624

తసడడ:డ వఘఘనశవర రరడడడ కరథద
ఇసటట ననస:18-5-257, FLAT NO 203,
వయససస:18
లస: ససస స

94-53/427

భరస : పప తష రరజ రరడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-257,FLOT NO- 503
వయససస:49
లస: ససస స

94-55/70

తసడడ:డ సరసబ రరడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-257,FLOT NO- 503
వయససస:54
లస: పప
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2859 AP151010186044
పపరర: దచవ మణచసచపలర

94-81/633

భరస : ఉమయశసకరరరవప
ఇసటట ననస:18-5-260
వయససస:47
లస: ససస స
2862 NDX2815819
పపరర: ననతనజ బచసచ

94-81/918

94-81/636

తసడడ:డ మణరళ మహనరరవప
ఇసటట ననస:18-5-267
వయససస:28
లస: ససస స
94-80/45

2871 NDX0744110
పపరర: రరమయరరవప పరలపరరస

94-80/48

94-80/897

94-57/812

94-80/51

2875 NDX1917089
పపరర: ఉషర రరణణ కకటర

2878 NDX2358315
పపరర: భవరన మరరదద

2881 NDX1188978
పపరర: శకనవరసరరవప గరరర పరటట

94-80/54

2884 AP151010186478
పపరర: భభరత తమయక

94-80/895

2887 NDX0743757
పపరర: బభల ససబడమణఖస సకరల
తసడడ:డ జతచసదడననధ
ఇసటట ననస:18-5-273
వయససస:45
లస: పప

94-80/43

2867 NDX1122092
పపరర: లలయ ఉదయ పడసననలకడక
చగణరరపరటట
భరస : ఉమయమహహశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-5-268
వయససస:32
లస: ససస స

94-80/44

2870 NDX1917121
పపరర: లలయవత కకటర

94-80/47

2873 NDX3049756
పపరర: వనసకటరమణమక కకజజర

94-80/896

భరస : వరకనరనఉలల కకజజర
ఇసటట ననస:18-5-269
వయససస:44
లస: ససస స
94-81/638

2876 NDX0826685
పపరర: పస శవననగదదప

94-81/639

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-5-269
వయససస:37
లస: ససస స
94-80/49

2879 NDX2415701
పపరర: ససవరర లకడక మరరడడ

94-80/50

భరస : శకనవరస రరడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-270
వయససస:46
లస: ససస స
94-80/52

2882 NDX0187435
పపరర: రరజకసదడ పడసరద ఆలపరటట�

94-80/53

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:18-5-270
వయససస:61
లస: పప
94-81/640

భరస : సససదరరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-271
వయససస:66
లస: ససస స
94-81/641

2864 NDX0302620
పపరర: మణరళ మహన పరటటబసడర

తసడడ:డ లసగర రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:18-5-269
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-5-270
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడద డ
ఇసటట ననస:18-5-271
వయససస:72
లస: పప

భరస : పరల జజసఫ
ఇసటట ననస:18-5-272
వయససస:66
లస: ససస స

94-80/46

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-270
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ పరథనకలసట
ఇసటట ననస:18-5-270
వయససస:42
లస: పప

2886 AP151010186720
పపరర: మరరయ గగరరటట

94-81/637

తసడడ:డ లసగర రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:18-5-269
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: ససవరర లకడక మయరరకడడ
ఇసటట ననస:18-5-270
వయససస:58
లస: పప

2883 AP151010183131
పపరర: సససదరరరమరరడడడ తమయక

2866 NDX0302737
పపరర: శకదచవ పరటటబసడర

2872 NDX3066040
పపరర: వరసజననయణలల కకజజర

94-81/635

తసడడ:డ రరధనకకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:18-5-267
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ కకజజర
ఇసటట ననస:18-5-269
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శసకర కకజజర
ఇసటట ననస:18-5-269
వయససస:27
లస: ససస స

2880 NDX1841130
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ పరథనకలసట

94-81/919

తసడడ:డ లకకక రరడడ కకటర
ఇసటట ననస:18-5-268
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-5-269
వయససస:43
లస: పప

2877 NDX2801306
పపరర: శకనవరస రరడడడ మరరకడడడ

2863 NDX2816148
పపరర: మణరళమహన సరయ కకషర
బచసచ
తసడడ:డ ననతనజ బచసచ
ఇసటట ననస:18-5-266
వయససస:24
లస: పప

2869 NDX1925025
పపరర: లసగర రరడడడ కకటర

2861 NDX0302752
పపరర: పదనకవత బచసచ

భరస : ననతనజ
ఇసటట ననస:18/05/266
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మమర�ంసమహనరరవప
ఇసటట ననస:18-5-267
వయససస:48
లస: ససస స

2868 NDX1101161
పపరర: ఉమయమహహశవర రరవప
చగణరరపరటట
తసడడ:డ రరధనకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:18-5-268
వయససస:40
లస: పప

2874 NDX3049905
పపరర: శరరష కకజజర

94-81/634

తసడడ:డ ననతనజ బచసచ
ఇసటట ననస:18-5-266
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:18-5-266
వయససస:59
లస: పప
2865 NDX1164177
పపరర: లకకక భవరన పరటటబసడర

2860 NDX1917170
పపరర: మయధసరర బచసచ

2885 AP151010183060
పపరర: మణరళ కకషరర రరడడడ

94-80/55

తసడడ:డ సససదరరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-272
వయససస:66
లస: పప
94-80/56

2888 NDX0746065
పపరర: జతచసదడననధ సకరల

94-80/57

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:18-5-273
వయససస:70
లస: పప
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2889 NDX1161140
పపరర: వనసకట రమణనరరవప దనసరర

94-80/58

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:18-5-273
వయససస:84
లస: పప
2892 AP151010357334
పపరర: వనసకటశశషగరరరరరవప దనసరర

94-80/59

94-80/62

94-80/64

94-80/67

94-81/646

94-81/649

94-57/813

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-5-279
వయససస:36
లస: పప

2902 NDX1558511
పపరర: నమమకపలర కకటటశవరమక

2905 AP151010186085
పపరర: శకదచవ ససహహచ

2908 NDX0302521
పపరర: ఆసతతన ధదరజ గరల

2911 NDX2942175
పపరర: తనసషర వనసకట లకడక కలరపరటట

94-81/651

2914 NDX2814705
పపరర: వర భభససర రరవప పససజల

94-81/644

2917 NDX0180455
పపరర: రమమష కకటపరటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-5-279
వయససస:41
లస: పప

2897 NDX1917196
పపరర: భభగఖ శక యరకసశశటట

94-80/63

2900 AP151010183120
పపరర: జనరబ నరరవప లసకర

94-80/66

2903 NDX1164128
పపరర: ఊషరదచవ తతట

94-81/645

భరస : వనసకటటశవరళళ
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:41
లస: ససస స
94-81/647

2906 NDX1100445
పపరర: పరరవత దచవ లసకర

94-81/648

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:66
లస: ససస స
94-80/68

2909 NDX1858382
పపరర: పవన తచజ దనదద

94-57/76

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర దనదద
ఇసటట ననస:18-5-278
వయససస:24
లస: పప
94-74/829

2912 JBV3003027
పపరర: లకకకదసరరగసబ దనదద

94-81/650

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-5-278
వయససస:40
లస: ససస స
94-81/921

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పససజల
ఇసటట ననస:18-5-278
వయససస:45
లస: పప
94-80/70

94-80/61

తసడడ:డ బభలనరసససహహలల
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ బల నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-278
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర దనదద
ఇసటట ననస:18-05-278
వయససస:21
లస: పప
2916 NDX0529339
పపరర: కకమకననన ససరఖపడకరష

94-80/65

తసడడ:డ జజజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-277
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బల నగరరరడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:18-5-278
వయససస:22
లస: పప
2913 NDX2503571
పపరర: మహన సరయ చరణ దనదద

2899 AP151010357282
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప దనసరర

2894 NDX1997149
పపరర: సరయ పసడయయసక తనళళళరర

తసడడ:డ ససరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జనరబనరరవప
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:68
లస: ససస స
2910 NDX3050770
పపరర: శవరనసద రరడడడ కలరపరటట

94-81/643

తసడడ:డ మనననపలర
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:57
లస: ససస స
2907 AP151010186029
పపరర: వనజజకడ లసకర

2896 JBV3286135
పపరర: శరఖమల జయదచవ

94-81/920

తసడడ:డ తషషర కరసత పడసరద తనళళళరర
ఇసటట ననస:18-5-275
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణరరవప
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:81
లస: పప
2904 NDX0302687
పపరర: పదక కకసడన

94-80/60

భరస : జజజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-275
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద జజలయదద
ఇసటట ననస:18-5-276
వయససస:38
లస: పప
2901 AP151010357442
పపరర: వనసకటరమణరరవప దనసరర

2893 NDX0005694
పపరర: శకనవరసరరడడడ క�ంసడదడ
డ డడ

2891 NDX2814960
పపరర: శకదచవ సకల

భరస : జతచసదడ సకల
ఇసటట ననస:18-5-273
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-274
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చనపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-275
వయససస:59
లస: పప
2898 NDX1778234
పపరర: లలకకశవర రరవప రరవప జజలయదద

94-81/642

భరస : బభలససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:18-5-273
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణరరవప
ఇసటట ననస:18-5-274
వయససస:53
లస: పప
2895 JBV3282118
పపరర: జజజరరడడడ గరల

2890 NDX0825703
పపరర: సకల రరధనదచవ

2915 NDX2815991
పపరర: అనసరరధ పససజల

94-81/922

భరస : వర భభససర రరవప పససజల
ఇసటట ననస:18-5-278
వయససస:40
లస: ససస స
94-80/71

2918 JBV2994556
పపరర: వనపకట రరమ మహనరరవప ససరర

94-80/72

తసడడ:డ వనపకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-5-279
వయససస:49
లస: పప
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94-80/73

తసడడ:డ రరమ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-5-279
వయససస:54
లస: పప
2922 AP151010183154
పపరర: మహనరరవప కకమకననన

94-81/179

94-81/653

94-57/673

94-76/855

94-81/654

94-81/658

94-81/661

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:19
లస: ససస స

2932 NDX3094562
పపరర: మమనక అలలర

2935 AP151010186405
పపరర: రగహహణణ భమననన

2938 AP151010186404
పపరర: సరగజన భమననన

2941 NDX1993501
పపరర: ససబభబ రరడడడ యలమమరర

95-135/682

94-80/77

2944 NDX1735580
పపరర: భభరగ వ సరయ పరవపలలరర

2927 JBV3282209
పపరర: అపకమకరరవప ససగగ నన

94-57/78

2930 NDX2898963
పపరర: శరరష కకలమనన

94-76/856

94-57/815

2933 NDX1996612
పపరర: శకనవరస ఘసటభ

94-80/76

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఘసటభ
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:39
లస: పప
94-81/655

2936 NDX0302604
పపరర: సరవతడ కసచ

94-81/657

భరస : కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:59
లస: ససస స
94-81/659

2939 NDX2512010
పపరర: ఆదదతఖ చసదడ బభబణ కరరనటట

94-81/660

తసడడ:డ రరధన కకషర కరరనటట
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:41
లస: పప
94-81/662

2942 NDX1993444
పపరర: రరమయ రరవప భమననన

94-81/663

తసడడ:డ కనకయఖ భమననన
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:72
లస: పప
94-57/79

2945 NDX3147089
పపరర: కకషరరరవప రసగ

తసడడ:డ జగన మహన రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: లయవణఖ గడడ స
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:36
లస: పప

2947 NDX2124568
పపరర: లకడక ననగ తచజశవన రరమననన

2948 NDX1442839
పపరర: దదవఖ కకషర నలర పరటట

తసడడ:డ ససరకసదడ బభబణ రరమననన
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:23
లస: ససస స

94-81/652

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగర రరడడడ యలమమరర
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకషరరరవప రసగ
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:34
లస: ససస స
2946 NDX2511962
పపరర: తచజససవ చదరరకలరర

94-57/814

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయ రరవప భమననన
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:48
లస: పప
2943 SQX2481547
పపరర: లయవణఖ గడడ స

2929 NDX2807964
పపరర: మహ లకడక కకలమనన

2924 NDX0384974
పపరర: వజయలకడక చగణరరపరటట

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:67
లస: ససస స
2940 NDX1993477
పపరర: శవరరస భమననన

94-57/77

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలలర
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18/05/284
వయససస:39
లస: ససస స
2937 NDX0966366
పపరర: అసజమక యయలమమరర

2926 NDX1484526
పపరర: ససత ససగణగన

94-80/75

భరస : కకషరపడసరద
ఇసటట ననస:18-5-283
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల కకలమనన
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలలర
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:21
లస: పప
2934 JBV1220094
పపరర: రగజజరరణణ భమననన

94-81/185

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప ససగణగన
ఇసటట ననస:18-5-284
వయససస:21
లస: ససస స
2931 NDX3104577
పపరర: గకతస ననయణడడ అలలర

2923 JBV3003704
పపరర: యయమన రరమ కకమకననన

2921 NDX1161306
పపరర: లకకక ననరరయణ L

తసడడ:డ బభల నరసససహలల
ఇసటట ననస:18-5-279
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహననడవప
ఇసటట ననస:18-5-280
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-5-283
వయససస:56
లస: ససస స
2928 NDX2682912
పపరర: తనసజ ససగణగన

94-80/74

తసడడ:డ తరరపతయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-5-279
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-5-280
వయససస:46
లస: పప
2925 AP151010186208
పపరర: సరమయమ జఖస కకమకననన

2920 NDX1778721
పపరర: వనసకటటశవర రరవప పససపపలలటట

94-80/78

94-63/914

94-80/79

తసడడ:డ జగత శకనవరసస
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:25
లస: ససస స
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2949 NDX1995895
పపరర: రతన కలమయరర కకడచటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-80/80

2950 NDX1226059
పపరర: ననగ మణణ కకడచటట

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ కకడచటట
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:30
లస: ససస స

2952 NDX0628321
పపరర: శశకలజ ససరపపరరడడడ

2953 NDX0214288
పపరర: లకడక పడసనన బ�ంసతష

94-80/84

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:36
లస: ససస స
2955 NDX2077338
పపరర: రరధ కకసరరజ

94-80/87

94-80/90

94-80/93

94-80/96

94-80/99

94-80/102

తసడడ:డ వసససట కకషర మమరరస కసచ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:27
లస: పప
2973 NDX0831339
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ ఆళళ

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:33
లస: పప

94-80/91

2965 NDX0586057
పపరర: వశరలకడక సససకర

94-80/105

94-80/94

94-80/97

94-80/100

2971 NDX0795542
పపరర: వసశ కకషర�

94-80/103

2977 NDX1442763
పపరర: శకనవరస రరవప కటభట
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:37
లస: పప

94-80/89

2960 NDX0376103
పపరర: ధనలకడక దనమయచరర

94-80/92

2963 NDX2124501
పపరర: వజయ లకడక మణరరకలటర

94-80/95

2966 NDX0974451
పపరర: మసరసనమక టట

94-80/98

భరస : హరర రరససససగ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:73
లస: ససస స
2969 NDX1815440
పపరర: నసరరధదన షపక

94-80/101

తసడడ:డ బభబణ షపక
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:25
లస: పప
2972 NDX0184481
పపరర: రరమ మహహష రరడడ బడచ

94-80/104

తసడడ:డ రవ రరజజ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:29
లస: పప
94-80/106

తసడడ:డ జగదదశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:30
లస: పప
94-80/108

2957 NDX1996539
పపరర: శకదచవ పరలడడగణ

భరస : సతఖననరరయణ మణరరకలటర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:65
లస: ససస స

2968 NDX1693788
పపరర: సరయ రజనష రరజ
మణచసచపలర
తసడడ:డ భభణణ పడకరష మణచసచపలర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:25
లస: పప

2974 NDX0765750
పపరర: వనసకట భభరగ వ చదననమళళ�

94-80/86

భరస : శకనవరస రరవప దనమయచరర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహర బభబణ�
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:29
లస: పప
2976 NDX0951541
పపరర: సరహ వశవననధ వనమమరర

2962 NDX1442813
పపరర: పడమల ఆళళ

2954 NDX1508011
పపరర: లయవణఖ పరటటబసడర

భరస : కకటటశవర రరవప పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మససమ వల షపక
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:25
లస: పప
2970 NDX1917006
పపరర: దచవ వర పడసరద దదలప కసచ

94-80/88

భరస : జననరర న రరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మలయర రరడడడ బబ లయర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:67
లస: ససస స
2967 NDX1693721
పపరర: జజన బభషర షపక

2959 NDX2435188
పపరర: ససజనఖ కరకలమయన

94-80/83

భరస : రరజశశఖర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప కరకలమయన
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళ మహన కలపసపల
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:53
లస: ససస స
2964 NDX1317346
పపరర: మయణణకఖస బబ లయర

94-80/85

భరస : వనసకట ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర రరడడడ బకరస
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:44
లస: ససస స
2961 NDX1997115
పపరర: రరధదక దబబబరర

2956 NDX1442789
పపరర: వనసకట లకడక మకరసన

2951 NDX1226141
పపరర: లయవణఖ శరణణ

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకకణ చచదరర కకసరరజ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:41
లస: ససస స
2958 NDX1862185
పపరర: చసదడసపన బభల

94-80/81

2975 NDX1143254
పపరర: ససనల బసడర

94-80/107

తలర : శశకళ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:32
లస: పప
94-80/109

2978 JBV2994440
పపరర: రతనసరయ కకడనల

94-80/110

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:37
లస: పప

Page 297 of 391

2979 JBV1222108
పపరర: ఫణణ కలమయర రరడడడ
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94-80/111

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:37
లస: పప
2982 NDX1100502
పపరర: యణగసధర భభవనస

94-80/114

94-80/117

94-80/120

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:46
లస: పప
2991 NDX0385971
పపరర: కకషర పడసరద చగణరరపరటట

94-80/123

94-80/126

94-80/129

94-80/132

తసడడ:డ బణచచ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:63
లస: పప

94-80/121

2998 NDX0340158
పపరర: చదసచయఖ ననలర లరర

3001 NDX0385922
పపరర: ననరరయణ రరవప� యయరర గడడ �

94-80/135

3004 NDX1442797
పపరర: జననరర న రరడడడ ఆళళ

94-80/124

3007 NDX1442706
పపరర: వనసకటటశవరరర కకలయరర
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:64
లస: పప

2987 AP151010183272
పపరర: శవరరమ బమననన

94-80/119

2990 NDX0596627
పపరర: శకధర రరడడడ ఆళర

94-80/122

2993 NDX0580027
పపరర: శకనవరసరరడడడ ససరపప రరడడడ

94-80/125

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:48
లస: పప
94-80/127

2996 NDX0578542
పపరర: వనణణ కలరరక

94-80/128

తసడడ:డ రరధనకకకషర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:50
లస: పప
94-80/130

2999 NDX2435196
పపరర: వనసకట రరవప కరకలమయన

94-80/131

తసడడ:డ వషష
ర మమరరస కరకలమయన
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:50
లస: పప
94-80/133

3002 NDX0830539
పపరర: వనసకరరరడడడ ఆళళళ

94-80/134

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:54
లస: పప
94-80/136

తసడడ:డ ససబభబ రరడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:59
లస: పప
94-80/138

94-80/116

తసడడ:డ రరమలసగరరరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:56
లస: పప
3006 NDX0191585
పపరర: పడభభకరరరవప శరఖమమరర

2989 NDX1442680
పపరర: శకనవరస రరవప ననలర లరర

2995 NDX1507997
పపరర: అసకమక రరవప ససగణగనన

2984 NDX0830760
పపరర: ససబడహకణఖస కరకతచపలర �

తసడడ:డ రరమరరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:53
లస: పప
3003 NDX0340463
పపరర: ననగకశవరరరవప� ధసళపరళళ�

94-80/118

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:50
లస: పప
3000 NDX0191379
పపరర: శకనవరసరరవప చదరరకలరర

2986 NDX1226091
పపరర: వర వనసకట సతఖ ననరరయణ
కకడచటట
తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:45
లస: పప

2992 NDX0578625
పపరర: వనసకటటశవరరర కరకలమయనస

94-80/113

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:49
లస: పప
2997 JBV1221704
పపరర: హనసమసతరరవప కకట

94-80/115

తసడడ:డ సతఖ నననరరయణ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరససపహమమరరస
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:48
లస: పప
2994 NDX0187120
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడడ బబ సతష

2983 AP151010183242
పపరర: వఘఘనశవరరరడడడ కతస

2981 NDX2074714
పపరర: శకనవరస రరవప పపదద

తసడడ:డ జగదదశవర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:45
లస: పప
2988 NDX0186627
పపరర: శకనవరసరరవప పరవపలలరర�

94-80/112

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:39
లస: పప
2985 NDX1538570
పపరర: మహహసదడ కలమయర కనపరరస

2980 NDX0340224
పపరర: శకనవరసరరవప� ధసళపరళళ�

94-80/137
3005 NDX0179705
పపరర: తషషరర కరసత పడసరద తనళళళరర

తసడడ:డ హరరవరబ నరరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:59
లస: పప
94-80/139

3008 NDX0179861
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప వనమమరర

94-80/140

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:64
లస: పప
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3009 NDX0302695
పపరర: చన వనసకట సపవదయఖ చసతన

94-80/141

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:66
లస: పప
3012 NDX0302489
పపరర: సతఖననరరయణ తషమకల

94-80/144

94-80/147

94-80/898

94-80/901

94-81/665

94-81/668

భరస : వశవననథ రరవప
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:55
లస: ససస స
3033 NDX2169085
పపరర: రరమ దచవ గణసటటపలర
భరస : కకటటశవర రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:58
లస: ససస స
3036 NDX2814887
పపరర: గరనన లహరర అలర
తసడడ:డ శకధర రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:18
లస: ససస స

3022 NDX2815801
పపరర: వజయ కలమయర వనమమరర

3025 NDX0208405
పపరర: అజత� నమకల�

3028 NDX0966093
పపరర: గరయతడ రరమననన

3031 AP151010186749
పపరర: ననగకసదడమక మణపపవరపప

3034 NDX0303206
పపరర: వజయలకడక� తషమమల�

94-80/902

3037 NDX0826784
పపరర: డడ పపననమక�
భరస : ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18/05/286
వయససస:58
లస: ససస స

94-80/149

94-80/900

3023 NDX0584037
పపరర: కకమణడడ తషనగణసటర

94-81/664

తసడడ:డ ధరక రరవప
ఇసటట ననస:18-05-285
వయససస:31
లస: ససస స
94-81/666

3026 NDX0302646
పపరర: ససజజత అలయర

94-81/667

భరస : శకధర రరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:43
లస: ససస స
94-81/669

3029 NDX0303172
పపరర: లకడక రరజఖస� తలశల�

94-81/670

భరస : మణరహరరరరవప�
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:54
లస: ససస స
94-81/672

3032 NDX0210344
పపరర: గరరరజజ కలమయరర శరఖమమరర

94-81/673

భరస : పడభభకరర రరవప
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:58
లస: ససస స
94-81/675

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:66
లస: ససస స
94-81/923

94-80/146

భరస : రసబభబణ పసససపరటట
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గణరరవపలల
ఇసటట ననస:18-05-285
వయససస:56
లస: ససస స
94-81/674

3017 JBV2994317
పపరర: జక.పస వనసకటటసవరరర జజససస

94-80/899 3020 NDX2812337
3019 NDX2813806
పపరర: జగన మహన రరవప పవపలలరర
పపరర: భభరత దచవ బబ డదపపడడ

భరస : ససరకసదడబభబణ
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:49
లస: ససస స
94-81/671

3014 NDX2124543
పపరర: సతఖననరరయణ మణరరకలటర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:44
లస: ససస స
3030 NDX1266519
పపరర: మననకడ దదపపలయపపడక

94-80/148

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషర
ఇసటట ననస:18-05-285
వయససస:33
లస: ససస స
3027 NDX0354597
పపరర: మయధవ చదరరకలరర

3016 NDX0302836
పపరర: వనసకట ననరరయణరరడడడ అనపర

94-80/143

తసడడ:డ హనసమయఖ మణరరకలటర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ బల సససదర రరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:30
లస: పప
3024 NDX0183830
పపరర: శకవరణణ కకతనస

94-80/145

తసడడ:డ పరననరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:57
లస: ససస స
3021 NDX2816007
పపరర: నరకశ కకషర వనమమరర

3013 AP151010183403
పపరర: రరమయరరవప బమననన

3011 NDX2074656
పపరర: రరజజ బభబణ దదడడ పననన

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషర దదడడ పననన
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:76
లస: పప
3018 NDX2812220
పపరర: పడమల వనమమరర

94-80/142

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-5-285
వయససస:70
లస: పప
3015 NDX1442870
పపరర: పడసరదస రరవప మకరసన

3010 NDX1442474
పపరర: శసకర రరవప వరగసధస

3035 NDX1740621
పపరర: వరకసదడ బభబణ దదపపలపపడడ

94-81/676

తసడడ:డ వశవననధ రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:18/05/285
వయససస:38
లస: పప
94-81/677

3038 NDX1778572
పపరర: ఝయనస కరరనటట

94-80/150

భరస : ఆదదతఖ చసదడ బభబణ కరరనటట
ఇసటట ననస:18-5-287
వయససస:36
లస: ససస స
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94-80/151

భరస : సరసబశవ రరవప సజజర
ఇసటట ననస:18-5-287
వయససస:55
లస: ససస స
3042 NDX1778515
పపరర: ననగ భమషణస కసటమననన

94-80/154

94-57/805

94-57/818

94-80/903

94-81/678

94-90/90

94-90/93

3049 NDX2911899
పపరర: ససధనరరణణ మయమడనల

3052 NDX0385856
పపరర: అరరణ చమట

3055 NDX2600625
పపరర: అనశర భమరరడడడ

3058 NDX2268480
పపరర: రరఘవమక పసననమననన

3061 NDX2687549
పపరర: కకషర రరవప పమడడ

94-90/906

3064 NDX2687580
పపరర: లల పమడడ

94-57/819

తసడడ:డ శశషయఖ మణపరపళర
ఇసటట ననస:18-6-186, MAYURI HOMES
వయససస:79
లస: పప

3067 AP151010186790
పపరర: భభగఖలకడక ఇసటటరర
భరస : ఆసజననయలల
ఇసటట ననస:18-6-230
వయససస:52
లస: ససస స

94-57/817

3050 NDX2898112
పపరర: ననచనరయఖ పపదలసక

94-60/1129

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పపదలసక
ఇసటట ననస:18-05-288
వయససస:49
లస: పప
94-80/156

3053 AP151010183123
పపరర: అనల కలమయర చమట

94-80/157

తసడడ:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:18-5-297
వయససస:62
లస: పప
94-91/1021

3056 NDX2466902
పపరర: అబణదల కరరస షపక

94-90/89

తసడడ:డ అనవర బభష సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-6-15
వయససస:36
లస: పప
94-90/91

3059 NDX2268720
పపరర: ఈశవరమక మణపరపళర

94-90/92

భరస : అపరప రరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:74
లస: ససస స
94-90/904

3062 NDX2687606
పపరర: మణరళమహన కకశశర పమడడ

94-90/905

తసడడ:డ కకషర రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:28
లస: పప
94-90/907

తసడడ:డ కకషర రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:26
లస: ససస స
94-90/95

3047 NDX3137320
పపరర: వజయ పపదలసక
భరస : ననసచనరయఖ పపదలసక
ఇసటట ననస:18-5-288
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పమడడ
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:62
లస: పప

భరస : మణరళమహన కకశశర పమడడ
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:27
లస: ససస స
3066 NDX2268704
పపరర: అపరప రరవప మణపరపళర

94-57/816

భరస : యస చచదరర పసననమననన
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:54
లస: పప
3063 NDX2687622
పపరర: రరజత పమడడ

3046 NDX3137403
పపరర: ననసచనరయఖ పపదలసక

94-57/804

తసడడ:డ ననచనరయఖ పపదలసక
ఇసటట ననస:18-05-288
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకధర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-5-565
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ బభబణ పపలర గణజర
ఇసటట ననస:18-6-186
వయససస:34
లస: ససస స
3060 NDX2268647
పపరర: రరజజ శశఖర ససరఖదచవర

3044 NDX2898856
పపరర: శకనవరసరరవప పపదలసక

తసడడ:డ అనల కలమయర
ఇసటట ననస:18-5-297
వయససస:33
లస: పప

భరస : వరరసరవమ
ఇసటట ననస:18-5-368
వయససస:59
లస: ససస స
3057 NDX2268746
పపరర: శశవతన రరడడ పపలర గణజర

94-80/155

భరస : రసబభబణ
ఇసటట ననస:18-5-288
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: శకనవరస రరవప పపదలసక
ఇసటట ననస:18-5-288
వయససస:22
లస: ససస స
3054 AP151010186190
పపరర: శశషరరతనస ఫనధరస

3043 NDX1996109
పపరర: సరసబశవ రరవప సజజర

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పపదలసక
ఇసటట ననస:18-5-288
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పపదలసక
ఇసటట ననస:18-5-288
వయససస:29
లస: పప
3051 NDX2767754
పపరర: కరమమశవరర పపదలసక

94-80/153
3041 NDX1778465
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర
మయననపలర
తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:18-5-287
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస సజజర
ఇసటట ననస:18-5-287
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపదలసక
ఇసటట ననస:18-05-288
వయససస:22
లస: పప
3048 NDX3104783
పపరర: శకనవరస రరవప పపదలసక

94-80/152

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సజజర
ఇసటట ననస:18-5-287
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప కసటమననన
ఇసటట ననస:18-5-287
వయససస:55
లస: పప
3045 NDX2898823
పపరర: కరమమశవరర పపదలసక

3040 NDX1996075
పపరర: శవ ససదదప సజజర

3065 NDX2268456
పపరర: నసదన పసడయయ పప తన

94-90/94

తసడడ:డ అపరప రరవప పప తన
ఇసటట ననస:18-6-186, MAYURI HOMES
వయససస:29
లస: ససస స
94-80/158

3068 AP151010186507
పపరర: భమలకడక కకలయర�

94-80/159

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:18-6-230
వయససస:66
లస: ససస స
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3069 JBV3003738
పపరర: ననగవలర ఇపటటరర
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94-80/160

తసడడ:డ ఆపజననయణలల
ఇసటట ననస:18-6-231
వయససస:37
లస: ససస స
3072 NDX2049907
పపరర: శకనవరస పతస

94-80/163

94-80/904

94-80/168

94-80/171

94-80/174

94-80/177

94-80/180

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-6-305
వయససస:38
లస: ససస స

3082 NDX0302463
పపరర: ననగమలలర శవరర చగణరరపరటట

3085 JBV2994382
పపరర: ససజత� గడన గగటటట �

3088 AP151010186467
పపరర: శవకలమయరర బసడర మమడడ

3091 NDX0376079
పపరర: ససవర రరమ కకషర దనమయచరర

94-80/183

3094 NDX0302430
పపరర: అనసరరధ గణరజజల

94-80/172

3097 NDX0465229
పపరర: రరమ ససబడహకణణఖశవర రరవప
గణరజజల
తసడడ:డ చన వనసకటభదదడ గణరజజల
ఇసటట ననస:18-6-305
వయససస:38
లస: పప

3077 NDX0584607
పపరర: ససనత గరరకపరటట

94-80/167

3080 NDX2035369
పపరర: రరమ రరవప గరరకపరటట

94-80/170

3083 JBV3003993
పపరర: లకకక అనససయదచవ

94-80/173

భరస : ససతనరరఘవ
ఇసటట ననస:18-6-295
వయససస:65
లస: ససస స
94-80/175

3086 NDX0340208
పపరర: రవసదడబభబణ� పపవరవడ�

94-80/176

తసడడ:డ ఉమయమహహశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-6-295
వయససస:58
లస: పప
94-80/178

3089 NDX2175017
పపరర: రరధదక చలయర

94-80/179

తసడడ:డ పరరబ సరరధద చలయర
ఇసటట ననస:18-6-303
వయససస:33
లస: ససస స
94-80/181

3092 NDX0376145
పపరర: ససబభబరరవప దనమరచదరర

94-80/182

తసడడ:డ వనపకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-6-303
వయససస:60
లస: పప
94-80/184

తసడడ:డ చనవనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:18-6-305
వయససస:40
లస: ససస స
94-80/186

94-80/165

తసడడ:డ ననగభమషణస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:18-6-294
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప దనమయచరర
ఇసటట ననస:18-6-303
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-305
వయససస:33
లస: ససస స
3096 JBV3003746
పపరర: జయమక కకసడబభల

94-80/169

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:18-6-298
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:18-6-303
వయససస:35
లస: ససస స
3093 NDX0974626
పపరర: దసరరగభవరన భమనపరటట

3079 NDX0072009
పపరర: ఉమయమహహశవర రరవప� శకపత�

3074 AP151010183465
పపరర: శకనవరసరరవప నలర బబ తషల

భరస : కకరణ కలమయర
ఇసటట ననస:18-6-294
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జ.యస. ఆర ఆసజననయణలల�
ఇసటట ననస:18-6-295
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-6-295
వయససస:91
లస: పప
3090 NDX0376178
పపరర: రజన దనమయచదరర

94-80/166

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-6-295
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప రరచసరర
ఇసటట ననస:18-6-295
వయససస:29
లస: పప
3087 NDX0182022
పపరర: వనసకటటశవరరర రరచసరర

3076 AP151010183147
పపరర: లసగయఖ బసదర మమడడ

94-80/162

తసడడ:డ ససబభమరరవప
ఇసటట ననస:18-6-232
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సససగరయఖ�
ఇసటట ననస:18-06-294
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-295
వయససస:31
లస: ససస స
3084 NDX0183954
పపరర: పడవణ కలమయర రరచసరర

94-80/164

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-6-233
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:18-6-294
వయససస:64
లస: ససస స
3081 NDX0215889
పపరర: హహహమయవత రరచసరర

3073 AP151010183775
పపరర: ఆసజననయణలల ఇసటటరర

3071 AP151010183673
పపరర: రవసధనడ కకలయర

తసడడ:డ హనసమసతనరరవప
ఇసటట ననస:18-6-231
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:18-6-232
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస పతస
ఇసటట ననస:18-6-232
వయససస:40
లస: ససస స
3078 NDX2403830
పపరర: లకడక కలమయరర గరరకపరటట

94-80/161

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-6-231
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ పతస
ఇసటట ననస:18-6-232
వయససస:43
లస: పప
3075 NDX2941805
పపరర: జజఖత పతస

3070 NDX0577999
పపరర: రవ కలమయర ఇసటటరర

3095 NDX0302406
పపరర: రరజఖలకడక గణరజజల

94-80/185

భరస : చనవనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:18-6-305
వయససస:58
లస: ససస స
94-80/187

3098 NDX0577890
పపరర: రరమయరరవప గరరకపరటట

94-80/188

తసడడ:డ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-6-305
వయససస:47
లస: పప
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3099 NDX0302380
పపరర: చన వనపకటభదదడ గణరజజల

94-80/189

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-6-305
వయససస:68
లస: పప
3102 NDX1319672
పపరర: శవ ససకర మలర సపరటట

94-80/192

94-57/80

94-80/197

3111 NDX0207936
పపరర: ససనత దనసరర

94-80/200

94-80/203

94-53/428

94-80/198

3112 NDX0339812
పపరర: వమలయదచవ మమకల

3115 NDX0340281
పపరర: ననగ ససధదర కలమయర� మమకల�

3118 NDX1761585
పపరర: పదకజ పప నసనరర

94-53/431

3121 NDX2711539
పపరర: దసరగ లకడక పడసనన భభరత పపటట

94-80/201

భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:38
లస: ససస స

3124 NDX2150746
పపరర: మహన తచజశవన ననగరననన

94-80/204

3127 NDX2077312
పపరర: గరయతడ గరరకపరటట
తలర : కకటటశవరమక గరరకపరటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:25
లస: ససస స

94-80/196

3110 NDX0207522
పపరర: వజయలకడక దనసరర

94-80/199

3113 NDX0211862
పపరర: కకషర కలమయరర రరడడడ

94-80/202

3116 NDX0176065
పపరర: వనసకట కకటయఖ� వనగననటట�

94-45/213

తసడడ:డ తనత కకటయఖ�
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:45
లస: పప
94-53/429

3119 NDX1732719
పపరర: శసకర ననరరయణ పపటట

94-53/430

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప పపటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:27
లస: పప
94-53/625

3122 NDX2711588
పపరర: సరయ కకషర పపటట

94-53/626

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప పపటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:21
లస: పప
94-80/205

తలర : వనసకట ననరరయణ ననగరననన
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:23
లస: ససస స
94-80/207

3107 AP151010186060
పపరర: రరజఖలకడక నలర బబ తషల

భరస : శవ రరవప
ఇసటట ననస:18-6-314
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : కకటటశవర రరవప పపటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:24
లస: ససస స
94-76/470

94-80/194

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-314
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర పప నసనరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చదననన కకషర రరడడడ మలలపటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:25
లస: ససస స

3109 NDX2114411
పపరర: లకడక తరరపతమక పలలర ల

3104 AP151010183512
పపరర: అపరపరరవప వసకరయల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-6-307
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-6-314
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:23
లస: ససస స

3126 NDX1693762
పపరర: శక నవఖ మలలపటట

94-80/195

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-314
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-6-314
వయససస:32
లస: పప

3123 NDX2189786
పపరర: నససమయ షపక

3106 JBV3003696
పపరర: నలమ

94-80/191

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:18-6-306
వయససస:81
లస: పప

భరస : ఇసదడ శశఖర రరడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:18-6-314
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-314
వయససస:37
లస: ససస స

3120 NDX0367789
పపరర: శకనవరసరరవప జలపలర

94-80/193

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:18-6-307
వయససస:40
లస: ససస స

3108 NDX1319664
పపరర: సరయళసరయళ పవన
వసకరయపరటట
తసడడ:డ రతనయఖ
ఇసటట ననస:18-6-307
వయససస:29
లస: పప

3117 NDX2207173
పపరర: నగరన షపక

3103 NDX0370361
పపరర: రతస యఖ వసకరయలపరటట

3101 NDX1996034
పపరర: బభజ కకటభరర

తసడడ:డ రరస మహన రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:18-6-306
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:18-6-306
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరవప కకట
ఇసటట ననస:18-6-307
వయససస:26
లస: ససస స

3114 NDX0185413
పపరర: రకవసత చసదదలల

94-80/190

భరస : కకరణ కలమయర లలట గరరకపరటట
ఇసటట ననస:18-6-306
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:18-6-306
వయససస:34
లస: పప
3105 NDX1484518
పపరర: మమనక కకట

3100 NDX2035435
పపరర: ససనత గరరకపరటట

3125 NDX1757550
పపరర: పడననథద పప తన

94-80/206

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పప తన
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:24
లస: ససస స
94-80/208

3128 NDX1164466
పపరర: సససధసజ కసదసల

94-80/209

తసడడ:డ సతష బభబణ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:27
లస: ససస స

Page 302 of 391

3129 NDX0925883
పపరర: దదపసస యరకగసగణ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-80/210

తసడడ:డ తమయక ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:28
లస: ససస స
3132 NDX2176577
పపరర: ఆలలఖఖ జమకతళస

94-80/213

94-80/216

94-80/219

94-80/222

94-80/225

94-80/228

94-80/231

94-80/234

భరస : వనసకట రఘణననథ కకలయర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:48
లస: ససస స

3137 NDX1164508
పపరర: అసజల కలమయరర మణపపవరపప

3140 NDX1442524
పపరర: పదనకవత చససడసరర

3145 NDX0646752
పపరర: అనత చసతన

3148 NDX0823484
పపరర: ససధఖ జజససస

3151 NDX2035401
పపరర: కసస
స రర ఘసటభ

3154 NDX1442490
పపరర: అననపపరర మక బబ లయర

3157 NDX0216010
పపరర: శకలత కరణస
భరస : రజనకరసత రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:49
లస: ససస స

94-80/218

94-80/221

94-80/223 3143 NDX0584813
3142 NDX0614354
పపరర: చససడసరర వ ఏన ఆర వశరలయకడ
పపరర: అమమలఖ పరవపలలరర�

94-80/224

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:38
లస: ససస స
94-80/226

3146 NDX0614321
పపరర: జ శకలత

94-80/227

భరస : వనణణగగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:40
లస: ససస స
94-80/229

3149 NDX1756768
పపరర: లకడక కలయఖణణ పపదద

94-80/230

భరస : రరజకసదడ పడసరద పపదద
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:43
లస: ససస స
94-80/232

3152 NDX1551507
పపరర: తషమకల ధనలకడక

94-80/233

భరస : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:44
లస: ససస స
94-80/235

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:46
లస: ససస స
94-80/237

94-80/215

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకరరమదసరగ పడసరద
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:45
లస: ససస స
3156 NDX1538257
పపరర: భభవన శక గమడపరటట

94-80/220

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:43
లస: ససస స
3153 NDX0585067
పపరర: పదక మమడబలమ

3139 NDX1122043
పపరర: శకదచవ తమయక

3134 NDX1862367
పపరర: ససచరరత మసగరశశటట

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజకశ కలమయర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:41
లస: ససస స
3150 NDX0214247
పపరర: అనసత లకడక బబ పపపడడ

94-80/217

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:39
లస: ససస స
3147 NDX0215145
పపరర: పడసనన

3136 NDX0209924
పపరర: రరనన రరడడడ

94-80/212

తసడడ:డ రరమ రరవప మసగరశశటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వర శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగపరల బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:37
లస: ససస స
3144 NDX0614347
పపరర: సస.హహచ. వనసకట శవ శక ననగరణణ

94-80/214

తసడడ:డ షసవరరవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:35
లస: ససస స
3141 NDX2058635
పపరర: జజఖత బతష
స ల

3133 NDX0214502
పపరర: మహన యలవరరస

3131 NDX0584961
పపరర: వశరలన పపటట

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మదననకహనరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ షసవరరవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:34
లస: ససస స
3138 NDX1442573
పపరర: కకకషరవనణణ మయదనల

94-80/211

తసడడ:డ దసరరగపడసరద రరడడ కకలస
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భభణణ శకనవరస శసకర జమకతళస
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:32
లస: ససస స
3135 NDX0209411
పపరర: శ�వనతన రరడడడ

3130 NDX0215384
పపరర: దదపసస బకసదనవరన కకలస

3155 NDX1862243
పపరర: కకటటశవరర పప లలరర

94-80/236

భరస : శకహరర రరవప యకకల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:47
లస: ససస స
94-80/238

3158 NDX0207100
పపరర: రరజఖ లకడక

94-80/239

భరస : జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:49
లస: ససస స
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3159 NDX0208215
పపరర: ననగకశవరమక గణటటటపలర

94-80/240

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:49
లస: ససస స
3162 NDX0614305
పపరర: పరరవత పమడడ

94-80/243

94-80/246

94-80/249

94-80/252

94-80/255

94-80/258

94-80/261

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:70
లస: ససస స

3172 NDX0212373
పపరర: రమయదచవ తషమయటట

3175 NDX0213736
పపరర: లకడక లసగరననన

3178 NDX2150720
పపరర: వజయలకడక కకడనల

3181 AP151010186556
పపరర: మయధసరర� వటటటకలటట�

94-80/264

3184 NDX1538927
పపరర: ననగకసదడమక బబ మకతతల

94-80/253

3187 NDX0209866
పపరర: రరమతషలశమక యలవరరస
భరస : మదన మహననడవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:71
లస: ససస స

3167 NDX0584904
పపరర: ఇసదదరమక చటటట

94-80/248

3170 NDX0215095
పపరర: రతన కలమయరర యరకగసగణ

94-80/251

3173 NDX0614388
పపరర: కకతనస బబబ�

94-80/254

భరస : ససగయఖ�
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:59
లస: ససస స
94-80/256

3176 NDX0974675
పపరర: అరరణ గణరకస

94-80/257

భరస : వర పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:61
లస: ససస స
94-80/259

3179 NDX2077346
పపరర: భభరత దదడడ పననన

94-80/260

భరస : రరజబభబణ దదడడ పననన
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:66
లస: ససస స
94-80/262

3182 NDX0586446
పపరర: వజయలకడక జజగరర మమడడ

94-80/263

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:67
లస: ససస స
94-80/265

భరస : చననయఖ బబ మకతతల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:68
లస: ససస స
94-80/267

94-80/245

భరస : ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:68
లస: ససస స
3186 NDX0585141
పపరర: రరజఖలకడక బతష
స ల

94-80/250

భరస : పరమయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:66
లస: ససస స
3183 NDX0584854
పపరర: అసజన సససగమననన�

3169 NDX0302513
పపరర: గసగ భవరన గగడసరర

3164 NDX1538174
పపరర: వనసకట ససజజత మదదద

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:63
లస: ససస స
3180 NDX0210120
పపరర: సరసబభడజఖస గననన

94-80/247

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప మసగరశశటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:60
లస: ససస స
3177 NDX2035203
పపరర: రతస మక కకలయర

3166 NDX0585018
పపరర: వనసకటభచలమక పపటట

94-80/242

భరస : రరమ అసకరరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బణచచయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : లలట శవరరడడ బభల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:59
లస: ససస స
3174 NDX1756016
పపరర: ననగమణణ మసగరశశటట

94-80/244

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:56
లస: ససస స
3171 NDX1862300
పపరర: శశకలజ బభల

3163 NDX0208256
పపరర: పదనకవత చసతలపరటట

3161 NDX1817578
పపరర: దమయయసత గగటటటమణకసల

భరస : శకనవరస రరవప గగటటటమణకసల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట హరర శసకర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజగకసదడశవ పడసరద
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:55
లస: ససస స
3168 NDX0585737
పపరర: పపరమక నడడకటటట

94-80/241

భరస : వషష
ర మమరరస
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:54
లస: ససస స
3165 JBV1224591
పపరర: శరరద శకసగవరపప

3160 NDX1508003
పపరర: రరజకశవరర కపలవరయ

3185 NDX0214775
పపరర: రరధ భభగవతషల

94-80/266

భరస : రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:68
లస: ససస స
94-80/268

3188 NDX0585778
పపరర: పడబభవత భమరరడడడ

94-80/269

భరస : వరససదచవరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:72
లస: ససస స
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3189 NDX0640052
పపరర: అసజన దచవ ససదసన గణసట

94-80/270

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:73
లస: ససస స
3192 AP151010285358
పపరర: ససజజతదచవ ఎరరకలపపడడ

94-80/273

3193 NDX0585109
పపరర: సతఖ జజజ నపడససననసబ

94-80/276

3196 NDX1861310
పపరర: జసవసత పప తన

3199 NDX0958520
పపరర: మహన కకషర పపవరవడ

తసడడ:డ అపరపరరవప కకటరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:31
లస: పప

94-80/282
3201 NDX2097013
పపరర: శక రరఘవనసదడ అనల కలమయర
వరరణనసస
తసడడ:డ దసరగ రరజశశఖర రరవప వరరణనసస
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:33
లస: పప

3202 NDX0958207
పపరర: రవసదడబభబణ పపవరవడ
తసడడ:డ ఉమయ మహహశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:27
లస: పప

3204 NDX0184663
పపరర: ససదదప రరడడడ కర

3205 NDX1924852
పపరర: ససమన మణసడడడ

94-80/285

తసడడ:డ దసరరగ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:34
లస: పప
94-80/288

3210 NDX2035310
పపరర: కరమమశవర రరవప ఘసటభ

94-80/291

94-80/294

తసడడ:డ పపరరయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:47
లస: పప

3211 NDX0623132
పపరర: వనసకటటశవర రరవప చససడసరర

94-80/278

94-80/280

3200 NDX1804443
పపరర: ససరకష కకకషర వనమమరర

94-80/281

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:31
లస: పప
94-80/283

3203 NDX0340190
పపరర: అమర ననధ పప లలరర

94-80/286

3206 JBV1221431
పపరర: ససమన చమట

94-80/287

తసడడ:డ అనల కలమయర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:36
లస: పప
94-80/289

3209 NDX0743146
పపరర: పరడతప గడదస

94-80/290

తసడడ:డ పపసచల ననయణడడ గడదస
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:38
లస: పప
94-80/292

3212 JBV1222140
పపరర: వనసకటటశవరరర దనదద
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:44
లస: పప

3214 NDX1861914
పపరర: మధస ససధన రరవప చచకలరర

3215 JBV2994242
పపరర: జనస మనననపపల

తసడడ:డ ససభభష చసదడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:48
లస: పప

94-80/284

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగ వరరసజననయణలల చససడసరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:43
లస: పప

3217 NDX0744490
పపరర: శకనవరసరరవప వనమమరర

94-80/275

3197 NDX1693770
పపరర: సరయ వనసకట బడహకస
కపలవరయ
తసడడ:డ వషష
ర మమరరస కపలవరయ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:25
లస: పప

94-80/295

తసడడ:డ ససబబ రరవప చచకలరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:46
లస: పప
94-80/298

3194 NDX0209981
పపరర: వరమక రరచసరర

94-80/277

తలర : ఝయనస లకడక మమడసరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఘసటభ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:44
లస: పప

3216 NDX0302851
పపరర: జననరదన లపకర

3208 NDX1815903
పపరర: గణనన రసజన మమడసరర

94-80/272

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప మణసడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:35
లస: పప

3207 NDX0189472
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
మణపపవరపప
తసడడ:డ గణరరవపలల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:36
లస: పప

3213 NDX1442664
పపరర: శకనవరసరరవప చససడసరర

94-80/274

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పప తన
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:25
లస: పప
94-80/279

3191 NDX1758756
పపరర: భభరత లకడక కకడనల

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : వశశవశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరరన రరవపరటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:24
లస: పప
3198 NDX0181263
పపరర: సయఖద ఈశవర రరవప కకటరర

94-80/271

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:81
లస: ససస స
3195 NDX1861864
పపరర: పడభభత రరవపరటట

3190 JBV1224435
పపరర: ఆదదలకడక భభగర

94-80/293

94-80/297

తసడడ:డ రవబభబణ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:46
లస: పప
94-80/299

3218 JBV1220664
పపరర: ససబబయఖ బసడర మమడడ

94-80/300

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:48
లస: పప
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3219 NDX1442771
పపరర: సరసబశవ రరవప లయవప

94-80/301

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:52
లస: పప
3222 JBV2994606
పపరర: వనణణగగపరలరరవప పరటటబపడర

94-80/304

94-80/307

94-80/310

3231 NDX0727610
పపరర: కకటటరరడడడ కకసడన

94-80/313

94-80/316

94-80/319

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:67
లస: పప
94-80/323

94-80/311

94-80/326

3230 NDX0958595
పపరర: శవరరవప రరడడ

94-80/312

94-80/317

3236 NDX0302729
పపరర: ఆదదననరరయణ చలలవరదద

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరవప భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరయణడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:67
లస: పప

3238 NDX1778655
పపరర: తనతయఖ తరరగగపపల

3239 NDX1143361
పపరర: మహనరరవప బభయరరడడ

3241 NDX1607151
పపరర: మలసపరటట సరయ బభబణ

3244 NDX2588127
పపరర: పడభభవత పరటటబసడర

3247 NDX2814374
పపరర: వనసకట ససబబ లకడక పసససపరటట
తసడడ:డ కకషర మమరరస పసససపరటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:48
లస: పప

94-80/309

94-80/315

తసడడ:డ ఉమయ మహహశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:63
లస: పప

94-80/320

94-80/318

94-80/322

తసడడ:డ నరససపహరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:73
లస: పప
94-80/324

3242 NDX1143247
పపరర: శకరరమణలల మలకపలర

94-80/325

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:82
లస: పప
94-80/812

భరస : వనణణ గగపరల రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:56
లస: ససస స
94-80/906

3227 AP151010183712
పపరర: అపరపరరవప పప తన

94-80/314 3233 NDX1189281
3232 NDX0180794
పపరర: వనసకట హరర శసకర చసతలపరటట
పపరర: వరయఖ చచదరర లపగమననన

3235 NDX1593921
పపరర: జననరర న రరవప భటటటపప డ లల

94-80/306

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:64
లస: పప

3229 NDX1442482
పపరర: ఆసజననయణలల బబ లయర

3224 NDX0302802
పపరర: రఘణరరమ పడసరద బబజరవరపప

తసడడ:డ ననయణడమక
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ తరరగగపపల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:74
లస: పప

3246 NDX2812170
పపరర: బణచచయఖ గమడసరర

94-80/308

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:65
లస: పప

3243 AP151010285357
పపరర: శసకరరరవప ఎరరకలపపడడ

3226 NDX0744656
పపరర: అపరప రరవప కకటరర

94-80/303

తసడడ:డ రరమకకషరరనపద
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:61
లస: పప

3240 NDX0958645
పపరర: సరసబశవరరవప తనటట

94-80/305

తసడడ:డ సద ఈశవర రరవప కకటరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:58
లస: పప

3228 JBV2994135
పపరర: పపసచలయఖ కటభట�
ససరపపగరరర�
తసడడ:డ ససబబనన� �
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:58
లస: పప

3237 NDX0302745
పపరర: ససతనరరమయఖ పప లలరర

3223 NDX1100833
పపరర: శకనవరస రరవప శశసఠరననన

3221 NDX1924886
పపరర: ససరకష కలమయర నవపలలరర

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస నవపలలరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జయదచవ వరక�
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:57
లస: పప

3234 JBV2994648
పపరర: ధరరకరరవప తతనసగణపటర

94-80/302

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ షసవశసకర గరసధద
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:54
లస: పప
3225 NDX0886549
పపరర: రరమకకషర� క�తస �

3220 NDX0578450
పపరర: కరకసత కకరణ మలకపల

3245 NDX2813848
పపరర: కకషర మమరరస పసససపరటట

94-80/905

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ శరక పసససపరటట
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:67
లస: పప
94-80/907

3248 NDX2870061
పపరర: బభష షపక

94-80/908

తసడడ:డ నససమ షపక
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:48
లస: పప
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94-81/924

తసడడ:డ ఆనసద కలమయర నసబమరర
ఇసటట ననస:18-6-315
వయససస:18
లస: ససస స
3252 NDX2505956
పపరర: ఆనసద కలమయరర నసబమరర

94-80/329

3250 NDX2505998
పపరర: శరసత కలమయరర నసబమరర

94-80/327

3251 NDX2505964
పపరర: చసదచష
డ కలమయర నసబమరర

భరస : ఆనసద కలమయర నసబమరర
ఇసటట ననస:18-6-315 AMULYA TOWERS
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమయర నసబమరర
ఇసటట ననస:18-6-315 AMULYA TOWERS
వయససస:21
లస: పప

3253 NDX3099165
పపరర: చదలస నసబమర

3254 NDX3191889
పపరర: శక వనవషరవ ననదదసడర

94-80/910

తసడడ:డ ఎజజడ నసబమరర
ఇసటట ననస:18-6-315 AMULYA TOWERS
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదకలమయర నసబమర
ఇసటట ననస:18-6-315 AMULYA TOWERS T
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబణ ననదదసడర
ఇసటట ననస:18-6-315 FF-5
వయససస:18
లస: ససస స

3255 NDX3176948
పపరర: రసబభబణ ననదదసడర

3256 NDX3177862
పపరర: ససశల ననదదసడర

3257 NDX2956688
పపరర: శకరరస రరడడడ గటర

94-75/1248

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:18-6-315 FF-5
వయససస:56
లస: పప
3258 NDX3029329
పపరర: బనన బసడనరరపలర

3259 NDX2745321
పపరర: సరసబ శవ రరవప తలశల

భరస : సరసబ శవ రరవప తలశల
ఇసటట ననస:18-6-315,AMULYA TOWERS
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-6-315 , WARD 4
వయససస:37
లస: పప

3261 NDX1226182
పపరర: లకకక కలమయరర శరణణ

3262 NDX1924951
పపరర: శవ ననగకశవర రరవప శరణణ

94-80/331

భరస : శవ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-316
వయససస:51
లస: ససస స
3264 JBV1351105
పపరర: సరగజన ఒసటటదద స

94-53/432

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-7
వయససస:50
లస: పప
3270 NDX2712891
పపరర: మసరసన షపక

94-80/813

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-7-303
వయససస:55
లస: ససస స
3276 JBV2748689
పపరర: ఏడడకకసడలల� వనటగరరర�
తసడడ:డ వనసకటటశవరరర� �
ఇసటట ననస:18-7-398
వయససస:40
లస: పప

94-80/332

94-80/330

3263 NDX1830620
పపరర: గగవరర న రరడడడ ససరరపపరపప

94-53/433 3266 NDX1559949
3265 NDX1559956
పపరర: వనసకట రరమయసజమక కకణణదసల
పపరర: శకనవరససలల కకణణదసల

3268 NDX1559964
పపరర: కకషరరరరడడడ కకణణదసల

3271 NDX0972380
పపరర: వనసకట పదనకరరవప పప లసపలర

3274 JBV2748929
పపరర: వరలకడక� వనటగరరర�

3277 AP151010192328
పపరర: వనసకయఖ రరపపరర
తసడడ:డ ససబభబరరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:18-7-398
వయససస:54
లస: పప

94-80/333

94-53/434

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ కకనసదసల
ఇసటట ననస:18-7
వయససస:39
లస: పప
94-53/436

3269 NDX2011948
పపరర: ససరజ కలమయర జసగర

94-56/34

తసడడ:డ వశరవస రరవప జసగర
ఇసటట ననస:18-7
వయససస:45
లస: పప
94-55/71

3272 NDX1365139
పపరర: సమన షపక

94-80/334

తసడడ:డ అఫసర
ఇసటట ననస:18-7-297
వయససస:34
లస: ససస స
94-56/36

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:18-7-398
వయససస:34
లస: ససస స
94-56/38

3260 NDX1226166
పపరర: సరయ కకరస ర శరణణ

తసడడ:డ రరమ లసగ రరడడ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:18-6-319
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:18-7-103
వయససస:39
లస: పప
94-80/335

94-58/726

తసడడ:డ శవ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-6-316
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససబభబరరడడ కకనసదసల
ఇసటట ననస:18-7
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-7-20
వయససస:45
లస: పప
3273 NDX0302281
పపరర: అపజల

94-80/909

భరస : కకషరరరరడడడ కకనసదసల
ఇసటట ననస:18-7
వయససస:66
లస: ససస స
94-53/435

94-67/1022

తసడడ:డ గగపరల కకషర రరడడడ గటర
ఇసటట ననస:18-6-315 ward nu-4
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర శరణణ
ఇసటట ననస:18-6-316
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమచసదనడరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-7
వయససస:47
లస: ససస స
3267 JBV1351097
పపరర: రరమచసదనడరరడడడ ఒసటటదద స

94-79/629

భరస : రసబభబణ ననదదసడర
ఇసటట ననస:18-6-315 FF-5
వయససస:53
లస: ససస స
94-80/911

94-80/328

3275 AP151010192311
పపరర: శవపరరవత రరపపరర

94-56/37

భరస : వనసకయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:18-7-398
వయససస:48
లస: ససస స
94-56/39

3278 NDX1454727
పపరర: మదదద అరరణ జజఖత

94-56/40

భరస : కకషర మహన
ఇసటట ననస:18-7-399
వయససస:34
లస: ససస స
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3279 AP151010192272
పపరర: మహలకడక మదదద

94-56/41

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-7-399
వయససస:50
లస: ససస స
3282 AP151010192508
పపరర: లకడక రరవపల�

94-56/44

94-56/47

3286 NDX1108968
పపరర: రవ కలమయర రరవపల

94-12/1662

3289 NDX2676393
పపరర: పదనకవత తషమక

94-89/848

3292 JBV2748275
పపరర: ససనత� కలకటర పలర �
భరస : ననగకశవరరరవప� �
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:34
లస: ససస స

3294 AP151010192500
పపరర: సరగజన కలకటర పలర �

3295 JBV2748283
పపరర: దదలప కలమయర� కలకటర పలర �

94-56/51

భరస : పరరశదదరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:55
లస: పప
3300 NDX1108489
పపరర: పరవన కకణణదల

94-56/55

భరస : మననజ కలమయర
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:29
లస: ససస స

94-72/1005

3301 AP151010192113
పపరర: పడమల కకనదల�

94-56/58

3304 NDX2012110
పపరర: తచజశవ మమకల

94-56/49

3307 NDX2012102
పపరర: మయధవ మమకల
భరస : ననగకశవర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:42
లస: ససస స

3287 NDX2615185
పపరర: నవన రరవపల

94-56/552

3290 NDX2358265
పపరర: తనరక బడహకజ తషమక

94-74/430

3293 NDX2103729
పపరర: ఝయనసలకడక కలకట పలర

94-56/50

భరస : దదలప కలమయర కలకట పలర
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:36
లస: ససస స
94-56/52

3296 JBV2748176
పపరర: ననగకశవరరరవప కలకటర పలర

94-56/53

తసడడ:డ పరరశదనదరరవప
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:36
లస: పప
94-61/51

3299 NDX2428639
పపరర: ససరకష బభబణ గణరరజజల

94-61/52

తసడడ:డ సససదర రరవప గణరరజజల
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:27
లస: పప
94-56/56

3302 AP151010192155
పపరర: ససజజనమక కకనదల�

94-56/57

భరస : పరడనసస�
ఇసటట ననస:18-7-405
వయససస:72
లస: ససస స
94-56/59

తసడడ:డ కకషర మమకల
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:25
లస: ససస స
94-56/61

94-56/46

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప తషమక
ఇసటట ననస:18-7-403
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరయపప�
ఇసటట ననస:18-7-405
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పరడనసస
ఇసటట ననస:18-7-405
వయససస:57
లస: పప
3306 NDX1108737
పపరర: జరరనన చపసపడడ

3298 NDX2428621
పపరర: వనసకటటసవరమక గణరరజజల

3284 JBV1352673
పపరర: సతఖ ననరరయణ� రరవపల�

తసడడ:డ పపద వనసగయఖ
ఇసటట ననస:18-7-401
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససరకష బభబణ గణరరజజల
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:18-7-405
వయససస:27
లస: ససస స
3303 AP151010192404
పపరర: రరయపప కకనదల

94-56/48

తసడడ:డ పరరశదదరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-404
వయససస:34
లస: పప
94-56/54

94-56/43

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:18-7-401
వయససస:39
లస: పప

భరస : తరక బడహకజ
ఇసటట ననస:18-7-403
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మణరళమహన రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:18-7-403
వయససస:19
లస: ససస స

3297 AP151010192501
పపరర: పరరశదదరరవప కలకటర పలర

94-56/45

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:18-7-401
వయససస:27
లస: పప

తలర : పదనకవత తషమక
ఇసటట ననస:18-7-403
వయససస:21
లస: పప
3291 NDX2879450
పపరర: రవళ రరవపరటట

3283 AP151010192233
పపరర: లకడక రరవపల�

3281 AP151010192485
పపరర: సరసబయఖ మదదద

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:18-7-399
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-401
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-401
వయససస:48
లస: పప
3288 NDX3260742
పపరర: పపడమ కకషర తషమక

94-56/42

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:18-7-399
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపదవనసగయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-401
వయససస:42
లస: ససస స
3285 AP151010192293
పపరర: పపదవనసగయఖ రరవపల�

3280 JBV2748184
పపరర: కకషరమహన� మదదద�

3305 NDX0971721
పపరర: వనసకటలకడక చపసపడడ

94-56/60

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:28
లస: ససస స
94-56/62

3308 AP151010192024
పపరర: వనసకటరమణ చపసపడడ�

94-56/63

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:44
లస: ససస స
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3309 AP151010192093
పపరర: ఆనసదస చపసపడడ�

94-56/64

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:45
లస: ససస స
3312 NDX0971218
పపరర: కకటటశవరరరవప చపసపడడ

94-56/67

94-56/701

94-56/72

94-56/75

94-56/78

94-56/81

భరస : శరత బభబణ
ఇసటట ననస:18-7-414
వయససస:55
లస: ససస స

3322 NDX0010918
పపరర: మసరసన బ షపక�

3325 NDX0010926
పపరర: మసరసన షపక

3328 NDX0407080
పపరర: రరసపడసరద� కసచరర �

94-56/84

3331 JBV3703535
పపరర: కకటటశవర రరవప కసచదరర

94-80/367

3334 NDX1164433
పపరర: అనసష నసతలపరటట

94-56/76

3317 NDX0011056
పపరర: వనసకరయమక కరకలమయనస�

94-56/71

3320 NDX2103687
పపరర: రరజకశవరర రగయఖల

94-56/74

3323 NDX2103554
పపరర: శసకర రగయఖల

94-56/77

తసడడ:డ రరజజరరవప రగయఖల
ఇసటట ననస:18-7-410
వయససస:47
లస: పప
94-56/79

3326 NDX1882001
పపరర: నకకత కసచదరర

94-56/80

తసడడ:డ రరస పడసరద కసచదరర
ఇసటట ననస:18-7-411
వయససస:24
లస: ససస స
94-56/82

3329 JBV3703543
పపరర: శరఖమలదచవ� కసచదరర�

94-56/83

భరస : కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-411
వయససస:73
లస: ససస స
94-56/85

3332 NDX3098118
పపరర: భభణణ కణక ససజజత కసచరర

94-56/702

భరస : రరసపడసరద కసచరర
ఇసటట ననస:18-7-411
వయససస:46
లస: ససస స
94-80/368

తసడడ:డ శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:18-7-415
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభమరరవప
ఇసటట ననస:18-7-415
వయససస:46
లస: పప

94-56/69

భరస : శసకర రగయఖల
ఇసటట ననస:18-7-410
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:18-7-411
వయససస:78
లస: పప

94-80/370 3337 NDX0340497
3336 AP151010186286
పపరర: వనసకటలకడకకలమయరర నసతలపరటట
పపరర: శకనవరసస నసతలపరటట

భరస : రవబభబణ
ఇసటట ననస:18-7-415
వయససస:43
లస: ససస స

94-56/73

భరస : కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-411
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:18-7-411
వయససస:54
లస: పప
3333 NDX1193655
పపరర: మమమతడ లలళళ

3319 NDX0011064
పపరర: ససధనకర రరడడడ కరకలమయనస�

3314 AP151010192374
పపరర: సరసబయఖ చపసపడడ

భరస : ససధనకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:18-7-409
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:18-7-410
వయససస:86
లస: పప

భరస : రరసపడసరద�
ఇసటట ననస:18-7-411
వయససస:44
లస: ససస స
3330 NDX1927179
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర

94-56/70

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:18-7-410
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� కలఖ�
ఇసటట ననస:18-7-410
వయససస:54
లస: పప
3327 JBV3703550
పపరర: భభణణకనక ససజజత�

3316 NDX0972257
పపరర: యశశద కరకలమయనస

94-56/66

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-7-409
వయససస:66
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:18-7-410
వయససస:49
లస: ససస స
3324 NDX0010900
పపరర: చన మసరసన షపక�

94-56/68

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-409
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-409
వయససస:43
లస: పప
3321 NDX0971770
పపరర: ససశల ససదసదల

3313 AP151010192013
పపరర: పసచచయఖ చపసపడడ�

3311 NDX1108711
పపరర: మననజ కలమయర చపసపడడ

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:18-7-407/2
వయససస:25
లస: పప
3318 NDX0971440
పపరర: కకటటరకడడడ కరకలమయనస

94-56/65

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:18-7-407
వయససస:32
లస: పప
3315 NDX3003357
పపరర: ననణణ బభబణ చపసపడడ

3310 NDX0971234
పపరర: చన కకటటశవరరరవప చపసపడడ

3335 NDX1164425
పపరర: శకలత నసతలపరటట

94-80/369

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-7-415
వయససస:38
లస: ససస స
94-80/371

3338 AP151010183018
పపరర: రవబభబణ నసతలపరటట

94-80/372

తసడడ:డ ససబభమరరవప
ఇసటట ననస:18-7-415
వయససస:49
లస: పప
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3339 NDX0180026
పపరర: కకటటశవరరరవప రరచసరర
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94-80/373

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-7-415
వయససస:60
లస: పప
3342 NDX0301978
పపరర: మయనస కకషర� జజససస �

94-80/376

94-80/379

94-80/382

94-80/385

94-80/388

94-80/391

94-80/394

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:31
లస: ససస స

3352 NDX0188540
పపరర: మహహసదడ కరరరసక పరమణల

3355 NDX0523563
పపరర: షపక షహననన

3358 NDX0355156
పపరర: వజయ భమరరడడడ

3361 NDX1442854
పపరర: హనసమసత రరవప మసడలపప

94-89/849

3364 NDX1379742
పపరర: సరయననథ గగరరకపరటట

94-80/386

3367 NDX0583625
పపరర: వజయలకడక కలయర
భరస : ససరకష కలమయర
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:32
లస: ససస స

3347 NDX0298877
పపరర: ససబభబరరవప నసతలపరటట

94-80/381

3350 NDX0302018
పపరర: వనసకట శవ కలమయరర కసచరర

94-80/384

3353 NDX1189919
పపరర: ససరకపదడ బభబణ పరమణల

94-80/387

తసడడ:డ ఆపజననయణలల
ఇసటట ననస:18-7-417
వయససస:53
లస: పప
94-80/389

3356 NDX1442821
పపరర: శకదచవ మసడలపప

94-80/390

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:40
లస: ససస స
94-80/392

3359 NDX2175009
పపరర: వనసకట సరయ హసవసత గణదద

94-80/393

తసడడ:డ రమణ రరవప గణదద
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:23
లస: పప
94-80/395

3362 NDX2927085
పపరర: శశకల కసఠమమనన

94-80/925

భరస : బణజర బభబణ
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:43
లస: ససస స
94-57/87

తసడడ:డ రవసదడననథ ఠరగగర
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:27
లస: పప
94-80/397

94-80/378

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-417
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:53
లస: పప

భరస : బణజరబభబణ కసఠమననన
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:44
లస: ససస స
3366 NDX1442722
పపరర: రకణణకర దచవ కటభట

94-80/383

భరస : ససతనరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల రరజ భమమయ
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:43
లస: పప
3363 NDX3008927
పపరర: శశకల కసఠమననన

3349 NDX0302000
పపరర: పడమల పరమణల

3344 NDX0584623
పపరర: లకడక కలమయరర గరరకపరటట

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:85
లస: పప

భరస : మహకద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర భమమయ
ఇసటట ననస:18-7-421
వయససస:43
లస: ససస స
3360 NDX1995366
పపరర: చసదడ శశఖర భమమయ

94-80/380

తసడడ:డ ససరకసదడబభబణ
ఇసటట ననస:18-7-417
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-417
వయససస:67
లస: పప
3357 NDX1995325
పపరర: అమయకజ ససగరగసపటట

3346 NDX2358323
పపరర: శవ రరమ పడసరద దసపరటట

94-80/375

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససరకసదడబభబణ
ఇసటట ననస:18-7-417
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-7-417
వయససస:62
లస: ససస స
3354 AP151010183389
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

94-80/377

తసడడ:డ వనసకట సరవమ దసపరటట
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససరకసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:18-7-417
వయససస:30
లస: ససస స
3351 AP151010186193
పపరర: ససతరరవమక పససపపలలటట

3343 JBV3003530
పపరర: పదనకవత లసగమననన� �

3341 AP151010186130
పపరర: చసదనడవత నసతలపరటట

భరస : శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవప� �
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:52
లస: పప
3348 NDX0929232
పపరర: పరమణల సరయ పదదకన మననజ

94-80/374

తసడడ:డ శవ రరమ కకకషర నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరరస పడసరద�
ఇసటట ననస:18-7-416
వయససస:49
లస: ససస స
3345 NDX0298943
పపరర: శవ రరమ కకషర నసతలపరటట

3340 NDX0005231
పపరర: రరజఖలకడక నసతలపరటట

3365 NDX0583757
పపరర: వజయలకడక కరరరమమరర

94-80/396

భరస : వనసకట శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:30
లస: ససస స
94-80/398

3368 NDX0215954
పపరర: సవరరప కకలయర

94-80/399

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:33
లస: ససస స
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3369 NDX0208181
పపరర: అనసషర చసతన
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94-80/400

తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:34
లస: ససస స
3372 NDX0214825
పపరర: ససదరరనమక కకలయర

94-80/403

94-80/406

94-80/409

94-80/412

94-80/415

94-80/418

94-80/421

భరస : వనసకట రరడడడ తమయక
ఇసటట ననస:18-7-427
వయససస:35
లస: ససస స

3382 NDX0340505
పపరర: రరమరరడడడ జసగర

3385 AP151010183334
పపరర: సరసబరరడడడ మణననసగర

3388 NDX0584029
పపరర: శకలకడక పత కమమరర

3391 JBV2994846
పపరర: మహమకద ఖయశస షపక

94-80/424

3394 JBV1220052
పపరర: ఆదస షపక

94-80/413

3397 NDX2956654
పపరర: వనసకట రరడడడ తమక
తసడడ:డ గణరవ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-7-427
వయససస:68
లస: పప

3377 NDX0191197
పపరర: ససరకష కలమయర కకలయర

94-80/408

3380 NDX0005785
పపరర: పడసరద అతతసట

94-80/411

3383 NDX0180703
పపరర: ససబబరరమయఖ కకలయర

94-80/414

తసడడ:డ ససబబ ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:65
లస: పప
94-80/416

3386 AP151010183644
పపరర: వనసకటటశవరరరవప యయరర గడడ

94-80/417

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:80
లస: పప
94-80/419

3389 NDX2385904
పపరర: బషసరరన షపక

94-80/420

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:69
లస: ససస స
94-80/422

3392 JBV1221316
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

94-80/423

తసడడ:డ ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:43
లస: పప
94-80/425

తసడడ:డ మహమకద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:73
లస: పప
94-53/437

94-80/405

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనస
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లసగ రరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:49
లస: పప
3396 NDX1607920
పపరర: ననగలకడక సససగనమయల

94-80/410

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససర రరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:26
లస: పప
3393 NDX1524421
పపరర: భభససర రరడడడ ఇసదసరర

3379 NDX1442672
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప మకరసన

3374 AP151010186464
పపరర: ససబబమక మణననసగర

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబభమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:77
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:35
లస: ససస స
3390 NDX1524413
పపరర: వజయ రతన రరడడ ఇసదసరర

94-80/407

తసడడ:డ పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబననయణడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:69
లస: పప
3387 JBV1221324
పపరర: రససలబ షపక

3376 NDX0596254
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ కక

94-80/402

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప కకరరటభల
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:56
లస: పప
3384 NDX0182311
పపరర: పపసచల ననయణడడ కకలయర

94-80/404

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:41
లస: పప
3381 NDX1995754
పపరర: రవసదడ బభబణ కకరరటభల

3373 NDX0583666
పపరర: ససగణణమక కలర

3371 NDX0583690
పపరర: లకడక గరయతడ గణదద

భరస : వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపసచల ననయణడడ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:30
లస: పప
3378 NDX0744623
పపరర: ననగకశవరరరవప బభలగ

94-80/401

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-422
వయససస:56
లస: ససస స
3375 NDX0186015
పపరర: సతష కలమయర కకలయర

3370 NDX0005207
పపరర: అరరసధత అతతసట

3395 NDX2574697
పపరర: షహహన షపక

94-80/815

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-7-423
వయససస:18
లస: ససస స
94-57/834

3398 NDX2945608
పపరర: శరరద తమక

94-57/835

భరస : వనసకట రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-7-427
వయససస:56
లస: ససస స
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3399 NDX2701670
పపరర: వనసకట రరడడడ తమక
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94-80/816

తసడడ:డ గణరరవ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-7-427
వయససస:68
లస: పప
3402 NDX0302042
పపరర: ననగకసదడమక కకమకననన

94-80/428

94-80/431

94-80/434

94-57/837

94-80/436

94-80/439

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:42
లస: ససస స
94-80/442

3423 NDX2906782
పపరర: శకధర గణమకళళ

94-80/927

94-80/926

3412 NDX2973550
పపరర: శక హరర రరవప నలర పననన

3415 NDX2049949
పపరర: నళన దసరగ కరరరమమరర

94-57/838

3410 NDX2797959
పపరర: శశకలజ గణమకళళ

94-57/836

3413 NDX2511988
పపరర: చనసదదన జకససశశటట

94-80/435

94-80/437

3416 NDX1804328
పపరర: కమలయ దచవ కరకలమయనస
భరస : కకటటశవర రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:41
లస: ససస స

3418 AP151010183630
పపరర: శకహరరరరవప నలర పననన

3419 NDX0958835
పపరర: కకటటశవరరరవప కరకలమయనస

3424 NDX2919587
పపరర: శకధర గణమకళళ

3427 NDX2958312
పపరర: ననగ జజఖత గగదసగమలలరర
భరస : శకనవరస రరవప గగదసగమలలరర
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:36
లస: ససస స

94-80/433

తసడడ:డ భజససర రరవప జకససశశటట
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:20
లస: ససస స

94-80/440

94-80/438

94-80/441

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:43
లస: పప
94-80/443

3422 NDX1996125
పపరర: అపరప రరవప నలర పననన

94-80/444

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:72
లస: పప
94-80/928

భసధసవప: పడసరద రరవప పరమణల
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:42
లస: పప
94-57/839

3407 AP151010183108
పపరర: వనసకటటశవరరరవప పతకమమరర

భరస : హహమ సససఢడ కకటట రరడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:39
లస: ససస స

3421 NDX2512002
పపరర: భభససర రరవప జకససశశటట

94-80/430

తసడడ:డ కరడచలలవయయ పరమణల
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప జకససశశటట
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: కరడచలలవయయ పరమణల
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చదనన కకశవపలల తరరవధద
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:66
లస: పప

3409 NDX2887826
పపరర: ససనల కలమయర పతకమమరర

3404 NDX1995572
పపరర: వససత కలమయరర మలర సపరటట

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:18-7-429
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:43
లస: పప

3420 NDX1996588
పపరర: హహమ సససదర కకటట రరడడ
కరరరమమరర
తసడడ:డ శవరరమ రరడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:47
లస: పప

3426 NDX2950590
పపరర: చదనన కకషరయఖ తరరవధద

94-80/432

తసడడ:డ అపప రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:40
లస: పప

భరస : భభససర రరవప జకససశశటట
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:37
లస: ససస స
3417 AP151010186553
పపరర: ససభభషసణణ పతకమమరర

3406 NDX1996174
పపరర: పసచచమక పతకమణరర

94-80/427

భరస : సరసబ శవ రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:18-7-429
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పతకమమరర
ఇసటట ననస:18-7-429
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: పడసరద రరవప పరమణల
ఇసటట ననస:18-7-430
వయససస:42
లస: పప
3414 NDX2511913
పపరర: పరరవత జకససశశటట

94-80/429

భరస : వనసకట రతనస పతకమణరర
ఇసటట ననస:18-7-429
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:18-7-429
వయససస:48
లస: పప
3411 NDX2898781
పపరర: శకధర గణమకళళ

3403 NDX0370312
పపరర: మననహర కకమకననన

3401 NDX0370593
పపరర: లకడక కకమకననన

భరస : మననహర కకమకననన
ఇసటట ననస:18-7-428
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కకమకననన
ఇసటట ననస:18-7-428
వయససస:43
లస: పప

భరస : మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:18-7-429
వయససస:68
లస: ససస స
3408 AP151010183107
పపరర: శకనవరసరరవప పతకమమరర

94-80/817

భరస : వనసకట రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-7-427
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పపరరచసదడరరవప
ఇసటట ననస:18-7-428
వయససస:62
లస: ససస స
3405 NDX0354530
పపరర: ననగమణణ వనలరటటరర

3400 NDX2697944
పపరర: శరరద తమక

3425 NDX2956563
పపరర: హరర కకషర తరరవధద

94-56/703

తసడడ:డ చదనన కకషరయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:31
లస: పప
94-57/840

3428 NDX2991354
పపరర: సరయ రవ తచజ గరజవరల

94-57/841

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరజవరల
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:21
లస: పప
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3429 NDX2957066
పపరర: వనసగమక తరరవధద
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94-71/693

భరస : చదనన కకషరయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:61
లస: ససస స
3432 NDX2709814
పపరర: ననగ జజఖత గగడడగమలలరర

94-210/735

3430 NDX2849461
పపరర: చదనన కకషరయఖ తరరవధద

తసడడ:డ చన కకషరయఖ టటవ
డ ఢక
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:32
లస: పప

3433 NDX3176898
పపరర: బభపతష అనసరరధ

3434 NDX3187218
పపరర: హహమసత రరడడడ బభపతష

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-433/434
వయససస:41
లస: ససస స

3435 NDX3170693
పపరర: వనసకటటశవర రరడడడ బభపతష

3436 NDX2966927
పపరర: మధవ భవనస

తసడడ:డ పపదదద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-433/434
వయససస:48
లస: పప
3438 NDX0302091
పపరర: రరధదక బబ ళళ
భరస : ఉమయమహహశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-434
వయససస:34
లస: ససస స

3439 JBV3003092
పపరర: రమయదచవ మయచరర

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:18-7-434
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ వపయమరర
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:38
లస: పప
3447 NDX0823146
పపరర: యస మయధసరర

94-80/451

94-80/454

భరస : మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:65
లస: ససస స

3448 NDX1442656
పపరర: శకలసతల ననలర లరర

3451 NDX1442755
పపరర: ననగరరణణ నసతలపరటట

94-80/457

3454 NDX2120574
పపరర: వనసకటరమణమక పలలర రర

94-80/449

94-210/1

3440 NDX0005751
పపరర: రరమకకకషర మయచరర

94-80/447

3443 NDX2625945
పపరర: భవనస శకనవరస రరడడడ

94-74/627

తసడడ:డ భవనస పపలయర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-434 FLAT NO 403
వయససస:42
లస: పప
94-57/674

3446 NDX0584284
పపరర: సడవసత రరడడడ బబ ళళ

94-80/450

తలర : పదనకవత
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:35
లస: ససస స
94-80/452

3449 NDX0302117
పపరర: సవపన ససగన

94-80/453

తసడడ:డ శశషరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:40
లస: ససస స
94-80/455

3452 NDX0302141
పపరర: పదనకవత బబ ళళ

94-80/456

భరస : ఉమ మహహశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:56
లస: ససస స
94-80/458

భరస : కకశవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:60
లస: ససస స
94-80/460

3437 NDX0893578
పపరర: వనణణ గగపరల రరడడ కలర స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-7-434
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప లయవప
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:57
లస: ససస స
3456 NDX0215780
పపరర: పపషపలత

94-80/446

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:45
లస: ససస స
3453 NDX0584318
పపరర: ససవరచల వపయమరర

3445 NDX2602365
పపరర: వపయమఖరర ననగ సవరరప

94-57/843

తసడడ:డ శశషస రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:18-7-433,BRUNDAVANAM APR
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససధదరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:35
లస: ససస స
3450 JBV3003597
పపరర: వనసకటగరతనదచవ మణకరసల�

94-89/850

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:18-7-434
వయససస:78
లస: పప
94-57/88

94-80/930

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-433/434
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:18-7-434
వయససస:49
లస: ససస స

94-80/448 3442 NDX0005728
3441 NDX0407759
పపరర: మధసససధన రరవప� వనలరటటరర�
పపరర: వనసకట కకటటశవరరరవప మయచరర

3444 NDX1661181
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ వపయమరర

94-57/842

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-433 F NO 403
వయససస:35
లస: ససస స
94-80/445

3431 NDX2849479
పపరర: రరజకశ ఖననన టటవ
డ ఢక

తసడడ:డ చనన కకశవపలల ననయణడడ తరరవధద
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:66
లస: పప

భసధసవప: శకనవరసస రరవప గగడడగమలలరర
ఇసటట ననస:18-7-433
వయససస:36
లస: ససస స
94-80/931

94-80/929

3455 NDX0823377
పపరర: యస పడమల
భరస : శశషరరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:60
లస: ససస స

94-80/461 3458 NDX0005173
3457 NDX2074748
పపరర: లకడక అనససరఖ దచవ గడనగగటటట
పపరర: వనసకటరతనస మయచరర

భరస : జ యస ఆర ఆసజననయణలల గడనగగటటట
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:69
లస: ససస స

94-80/459

94-80/462

భరస : వనసకట కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:69
లస: ససస స
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3459 NDX1226125
పపరర: వజయ కలమయర వనమమరర

94-80/463

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:27
లస: పప

3460 NDX1442615
పపరర: ససధదప వరగసధస

94-80/464

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:34
లస: పప

3462 NDX2077320
పపరర: లకకణ చచదరర కకసరరజ

94-80/466

తసడడ:డ రరమచసదడ పడసరద కకసరరజ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:52
లస: పప
3465 NDX0785436
పపరర: శవరరమరరడడడ పలలర ల
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:60
లస: పప

3463 NDX0370296
పపరర: ససధనకర రరడడడ కకసడన

94-80/467

94-80/818

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:56
లస: పప

3464 AP151010183193
పపరర: ననగకశవరరరవప కకమకననన

3466 JBV2994598
పపరర: ససబభబరరవప గణరకస

94-80/470

3467 NDX2074680
పపరర: రరజజరరవప గణఱఱ స

94-80/471

తసడడ:డ ధన కకటటశవర రరవప గణఱఱ స
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:65
లస: పప

3469 NDX2584712
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ ఉయమఖరర

94-80/819

తసడడ:డ వర రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:38
లస: పప

3470 NDX2615466
పపరర: ఉపరపడ భగఖలకడక

94-89/704

తసడడ:డ ఉపరపడ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:32
లస: ససస స
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1156 NDX2558294
పపరర: రరమ పడసరద ధసళపరల

94-89/790

భసధసవప: రరమ పడసరద ధసళపరల
ఇసటట ననస:4-23-66-8
వయససస:63
లస: పప
1159 NDX3071305
పపరర: భవన తరరమలశశటట

94-91/1356

1160 NDX2853323
పపరర: భభగఖ శక మణణయస

94-89/1073

1163 NDX3268885
పపరర: శకమనననరరయణ తషమకల

తలర : ససతనరరవమక పసయయలయమతనస
ఇసటట ననస:4-23-66/16
వయససస:68
లస: ససస స

94-91/7
1168 NDX2469005
పపరర: వనణణ గగపరల కకషరమయచనరరఖలల
వనదనసతస
తసడడ:డ గగపరల కకషరమయచనరరఖలల వనదనసతస
ఇసటట ననస:4-23-66/17
వయససస:67
లస: పప

1169 NDX2690519
పపరర: శక పద దటట చగణరరపరటట
తసడడ:డ సరయ కమల చఊగమరరపత
ఇసటట ననస:4-23-66/18
వయససస:18
లస: పప

1171 NDX3103595
పపరర: కకటటశవర రరవప గసగగలల

1172 NDX2581668
పపరర: కలదనబ షపక

94-91/1334

94-89/792

1161 NDX2750503
పపరర: భభగఖశక దసలపలర

94-91/1358

భరస : భభరగ వ దసలపలర
ఇసటట ననస:4-23-66/8
వయససస:25
లస: ససస స
94-89/1074

1164 NDX0325027
పపరర: వనసకట ససవర సతఖవరణణ
పపయఖలమటట
తలర : ససతనరరవమక పపయఖలమటట
ఇసటట ననస:4-23-66/16
వయససస:52
లస: ససస స

94-91/1333 1167 NDX2268035
1166 NDX2858991
పపరర: హనసమయయమక పసయయలయమతనస
పపరర: గకతమ కలమయర రరడడ కరరనటట

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:4-23-66/16
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-23-66/19
వయససస:39
లస: ససస స

94-91/1357

తసడడ:డ గగపరల కకషర తషమకల
ఇసటట ననస:4-23-66/16
వయససస:53
లస: పప
94-91/6

1158 NDX2558328
పపరర: భభరగ వ దసలపలర

తసడడ:డ రరమ పడసరద దసలపలర
ఇసటట ననస:4-23-66-8
వయససస:34
లస: పప

భరస : భభరగ వ ధసళపరల
ఇసటట ననస:4-23-66/8
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ తషమకల
ఇసటట ననస:4-23-66/16
వయససస:52
లస: ససస స
1165 NDX2463529
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ పప టర పలర

94-89/791

భరస : రరమ పడసరద ధసళపరల
ఇసటట ననస:4-23-66-8
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబభబణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-23-66/8
వయససస:25
లస: ససస స
1162 NDX3268844
పపరర: లలత తషమకల

1157 NDX2558245
పపరర: ఉమదచవ ధసళపరల

భరస : ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:57
లస: ససస స

94-80/468

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:62
లస: పప

3468 NDX2621225
పపరర: వరర రరడడడ ఉయమఖరర

94-80/465

తసడడ:డ శశషర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-7-435
వయససస:55
లస: పప
94-80/469

3461 NDX0830604
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ససగరన

94-91/5

94-89/78

తసడడ:డ ఓబణల రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:4-23-66/16/A,FLAT 401
వయససస:32
లస: పప
94-91/1088

1170 NDX2404325
పపరర: కకటటశవర రరవప గసగగలల

94-91/8

తసడడ:డ ససబభబరరవప గసగగలల
ఇసటట ననస:4-23-66/19
వయససస:40
లస: పప
94-89/787

1173 NDX2588705
పపరర: బభజ హహసపసన షపక

94-89/788

తసడడ:డ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:31
లస: పప
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94-91/1089

తసడడ:డ హసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:68
లస: పప
1177 NDX2766640
పపరర: సపవదనబ షపక

94-91/1338

1178 NDX3098860
పపరర: ఉదయ లకడక వననకకట

94-91/1340

1181 NDX3169703
పపరర: శకనవరసరరవప ఏలలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-23-66/47
వయససస:20
లస: ససస స

1184 NDX2276160
పపరర: సరయ శక మణతస ననన

94-89/80

తసడడ:డ రవ కలమయర కకడనల
ఇసటట ననస:4-23-66-50/1
వయససస:20
లస: పప

1189 NDX3085974
పపరర: లయవణఖ బలర

1190 NDX3041209
పపరర: రసగయఖ కరకర

తసడడ:డ జయపడకరశ
ఇసటట ననస:4-23-66/50A
వయససస:37
లస: ససస స

1193 NDX3001872
పపరర: ఉమయదచవ గరల

భరస : మదసససధన రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-23-66/50A 4TH LINE
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప గరల
ఇసటట ననస:4-23-66/50C
వయససస:57
లస: ససస స

1195 LFX2722445
పపరర: జజజ ననశవర రరవప గరల

1196 NDX3121506
పపరర: రజన కరరరమసచ

94-91/1351

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గరల
ఇసటట ననస:4-23-66/50C,
వయససస:39
లస: పప
1198 NDX2847135
పపరర: శశకలజ ననననబబ యన

94-91/1360

తసడడ:డ వనసకట కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:4-23-80
వయససస:18
లస: ససస స

1199 NDX3120995
పపరర: ఈసస ర ససరఖ పసడయ నసకతతటట

94-89/79

1182 NDX3151123
పపరర: హహహమవత ఏలలరర

94-91/1342

1185 NDX3253382
పపరర: సరగరరక గణతస కకసడ

94-91/1414

భరస : వజయ భభససర గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:4-23-66/47-54/A
వయససస:32
లస: ససస స

1202 NDX2905065
పపరర: అనసత సరయ కలమయర దనసరర
తలర : ధన లకడక దనసరర
ఇసటట ననస:4-23-80
వయససస:19
లస: పప

94-91/1359

తసడడ:డ శశషయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:4-23-66-50/1
వయససస:75
లస: పప
94-91/1348

1191 NDX3160801
పపరర: రసగయఖ కరకర

94-91/1349

తసడడ:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:4-23-66/50A
వయససస:38
లస: పప
94-90/1131

1194 NDX3127495
పపరర: నవన కలమయర గరల

94-91/1347

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప గరల
ఇసటట ననస:4-23-66/50/C
వయససస:37
లస: పప
94-91/1352

1197 NDX2866796
పపరర: నననమక ననననబబ ఈన

94-88/1380

భరస : వనసకటటశవర రరవప ననననబబ ఈన
ఇసటట ననస:4-23-69
వయససస:62
లస: ససస స
94-91/1361

తలర : సహససన దచవ నసకతతటట
ఇసటట ననస:4-23-78
వయససస:39
లస: ససస స
94-89/1082

94-90/563

భరస : శకనవరసరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-23-66/47
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-23-66/58/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:4-23-69
వయససస:31
లస: ససస స
1201 NDX3299393
పపరర: దనసరర పసడత

94-91/1341

తసడడ:డ జయరరజ కరకర
ఇసటట ననస:4-23-66/50A
వయససస:39
లస: పప
94-91/1350

1179 NDX1435818
పపరర: పవన గగపరల దసగగ రరజ

94-91/1090 1188 NDX2759371
1187 NDX2596658
పపరర: రకవసత వనయ కలమయర కకడనల
పపరర: రరమ రరవప కకడనల

భరస : కరసస వశశవశవర హహమసత రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:4-23-66/49
వయససస:23
లస: ససస స
94-60/1295

94-91/1337

తలర : రరజఖ లకడక
ఇసటట ననస:4-23-66/34A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణతస ననన
ఇసటట ననస:4-23-66-47/5
వయససస:22
లస: ససస స

1186 NDX2267938
పపరర: ననగశరసత దసడడ

1192 NDX2990877
పపరర: దసరగ పడమల తతట

94-91/1339

తసడడ:డ హరరననరరయణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-23-66/47
వయససస:50
లస: పప
94-91/1343

1176 NDX3125168
పపరర: కలదనబ షపక

భరస : ఖయససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమమశ బభబణ వననకకట
ఇసటట ననస:4-23-66/34
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మధస బభబణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:4-23-66/39
వయససస:20
లస: ససస స
1183 NDX3163532
పపరర: శక లలత దచవ ఏలలరర

94-91/1336

తసడడ:డ హసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:68
లస: పప

భరస : బభజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:4-23-66/25
వయససస:19
లస: ససస స
1180 NDX2958064
పపరర: బసధస శక కకతస పలర

1175 NDX3148632
పపరర: పపదద ఖయససస సరహహబ షపక

1200 NDX3149739
పపరర: పడనసత థసమయకలకలసతన

94-91/1362

భరస : సప లలమన భభణణ పడకరశ నసకతతటట
ఇసటట ననస:4-23-78
వయససస:35
లస: ససస స
94-91/1363

1203 NDX2729689
పపరర: తచజ పప గరరర

94-91/1364

భరస : బసగరరయఖ పప గరరర
ఇసటట ననస:4-23-83/A
వయససస:23
లస: ససస స
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1204 NDX2578730
పపరర: వనసకట సరయ కరరరసక చడచలయ

94-91/1091

1205 NDX2830529
పపరర: ససరకశ బభబణ అననస

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-23-84, AMARAVATHI ROAD
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:4-23-93
వయససస:56
లస: పప

1207 NDX2520906
పపరర: అసజల తతకల

1208 NDX2268019
పపరర: ససపడజ మయదనసస

94-90/54

భరస : దసరగ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-23-105/31
వయససస:23
లస: ససస స
1210 NDX2400745
పపరర: కలమయరర బబటభఎస

94-2/532

1211 MLJ3599263
పపరర: అమనన షపక
భరస : మసరసన వల sk
ఇసటట ననస:7-16-120
వయససస:41
లస: ససస స

1213 NDX3156890
పపరర: శకకరసత కలపపకలరర

1214 NDX1111137
పపరర: సడవసత కతస కతస

94-59/903

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:12-122-5
వయససస:18
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:47
లస: ససస స
1219 NDX0336222
పపరర: వనసకట రరడడడ తయఖగమర
తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:67

94-53/77

94-53/715

94-65/791

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:54
లస: ససస స

94-53/72

1223 NDX2764447
పపరర: శకనస రవవ

1226 NDX2382182
పపరర: అలలఖఖ చమట

94-53/80

1229 AP151010189299
పపరర: కలమయరర చమయట

94-53/75

1232 NDX1441609
పపరర: ఊరరకళ ససరర
భరస : యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:55
లస: ససస స

1212 SQX2261121
పపరర: శశకలజ దచవ వనమమరర

95-63/731

1215 NDX0918045
పపరర: ఉషర కరరరక కతస

94-53/73

1218 AP151010189261
పపరర: జగదచక పడతనప రరడడ కతస

94-53/76

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:60
లస: పప
94-53/713

1221 NDX2763357
పపరర: ననగరరతస మక రరగస

94-53/714

భరస : సరసబశవ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:58
లస: ససస స
94-53/716

1224 NDX2763761
పపరర: మమనక రరగస

94-53/717

భరస : శకకరసత రరగస
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:23
లస: ససస స
94-53/78

1227 NDX1242692
పపరర: వనద ససగరత పటభటభ

94-53/79

తసడడ:డ పడవణ రరడద డ పటభటభ
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:25
లస: ససస స
94-53/81

భరస : శవపడసరద చమట
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:47
లస: ససస స
94-53/83

94-95/829

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప చమట
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద చమట
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:29
లస: ససస స
1231 NDX0253369
పపరర: రరధన రరణణ చమట చమయట

1220 NDX2764413
పపరర: సరసబశవ రరవప రరగస

1209 NDX2595148
పపరర: మధవ గగలర పపడడ

భరస : మహహశవర రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:07-103
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బమసయఖ రవవ
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:27
లస: పప

తలర : అననపపరర
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:26
లస: పప
1228 NDX0370189
పపరర: అనసష చమట

95-67/496

తసడడ:డ ననగయఖ రరగస
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:35
లస: పప
1225 NDX2613859
పపరర: కకషరరరరడడడ బతష
స ల

1217 NDX0336214
పపరర: శవ లకడక తయఖగమర

94-90/990

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-24-8
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:56
లస: ససస స

లస: పప

1222 NDX2764868
పపరర: శకకరసత రరగస

94-89/82

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1
వయససస:28
లస: ససస స
94-53/74

1206 NDX2553295
పపరర: గగపసననధ కటటకస

తలర : రరజకశవరర కటటకస
ఇసటట ననస:4-23-105/8
వయససస:22
లస: పప

భరస : సవరరజ వదనఖ సరగర మయదనసస
ఇసటట ననస:4-23-651
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖస బబటభఎస
ఇసటట ననస:4TH LINE HANUMAN NAGAR
వయససస:41
లస: ససస స

1216 AP151010189477
పపరర: వజయలకడక కతస

94-91/1365

1230 NDX0533265
పపరర: రమయదచవ కరసస

94-53/82

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:48
లస: ససస స
94-53/84

1233 AP151010189300
పపరర: రరమణలమక చమట

94-53/85

భరస : వనసకటటశవరరర చమట
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:77
లస: ససస స
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94-53/86

తసడడ:డ వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:25
లస: పప
94-53/89

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:31
లస: పప
94-53/92

తసడడ:డ కకషర మమరరస ససరర
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:55
లస: పప
94-53/95

భరస : శరఖమసససదర పడసరద గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-1-2
వయససస:50
లస: ససస స

1239 NDX1273812
పపరర: ఫసరసగణల రరఘవ రరవప
ఫసరసగణల
తలర : వనసకటటశవరరర ఫసరసగణల
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:38
లస: పప

94-53/91

94-53/93

1242 NDX0253781
పపరర: ససతనమలకడక ఒసటటదస

94-53/94

94-53/98

తసడడ:డ రరమకకటట గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-1-2
వయససస:60
లస: పప
94-60/1130

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:18-1-3
వయససస:57
లస: పప
1252 NDX0251850
పపరర: లకడకనరకల చదవపరర

94-53/96

1247 AP151010189506
పపరర: శవననరరయణ ఆమణదనల
అమమదళ
తసడడ:డ కకపయఖ అమణకదనల
ఇసటట ననస:18-1-2
వయససస:67
లస: పప
1250 NDX0229062
పపరర: రకవత మలలర మమడడ

94-53/102

1253 NDX1559808
పపరర: లకకమక ఆదసరర

94-53/99

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:27
లస: పప

1256 JBV2739936
పపరర: రరమకకషరరరరడడడ చదవపరర

94-53/100

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:80
లస: పప

1259 NDX2641504
పపరర: భభరత దచవ జరటట

94-53/103

1262 NDX2414431
పపరర: దదననష బభబణ తషమకపపడడ
తసడడ:డ దయయకర తషమకపపడడ
ఇసటట ననస:18-1-6
వయససస:27
లస: పప

94-56/689

1251 NDX0844613
పపరర: రతన చదరరకలరర

94-53/101

1254 AP151010189714
పపరర: వరమక చచవపరర చదవపరర

94-53/104

భరస : లకకకరరడడడ చదవపరర
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:74
లస: ససస స
94-53/106

1257 NDX0251843
పపరర: శవకకటటరరడడడ చదవపరర

94-53/107

తసడడ:డ లకకకరరడడడ చదవపరర
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:57
లస: పప
94-53/603

భరస : రరమ కకషర రరడడడ జరటట
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:33
లస: ససస స
94-53/110

1248 NDX3056595
పపరర: శకదచవ రరమశశటట

భరస : శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:33
లస: పప
94-53/108

94-53/97

భరస : శవయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:18-1-3
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:56
లస: ససస స
94-53/105

1245 NDX0658583
పపరర: హరరకకషర ర రరడడడ ఒసటటదద స
తసడడ:డ శవకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-2
వయససస:41
లస: పప

భరస : సతష
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-4
వయససస:52
లస: ససస స
1255 NDX1236363
పపరర: జజజ న వనసకటటష బభబణ రరమ శశటట

1244 NDX0663716
పపరర: రరమలకడక ఓసటటదద స

తసడడ:డ శవ కకటటరరడడడ ఒసటటదద
ఇసటట ననస:18-1-2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ కకటట రరడడ ఒసటటదద
ఇసటట ననస:18-1-2
వయససస:63
లస: ససస స

1246 JBV2739639
పపరర: శరఖమసససదర పడసరద గణసటటపలర

భరస : దయకట తషమకపపడడ
ఇసటట ననస:18-1-6
వయససస:47
లస: ససస స

1241 NDX0253435
పపరర: సరసబశవరరవప చమట

94-53/88

94-53/90

తసడడ:డ నరసససహరరవప లలట
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:62
లస: పప

1243 JBV2739431
పపరర: భడమరరసబ గణసటటపలర

1261 NDX2206985
పపరర: రరణణ తషమకపపడడ

1238 NDX0253393
పపరర: నవన చమట

1236 NDX1441799
పపరర: కకషర చదవతనఖ ససరర

తసడడ:డ యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:34
లస: పప

1240 NDX1441625
పపరర: యలర మసదయఖ ససరర

1258 AP151010189497
పపరర: లకకకరరడడడ చచవపరర

94-53/87

తసడడ:డ యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:18-1-1
వయససస:30
లస: పప

1237 NDX0457747
పపరర: నరకసదడ చమట

1249 NDX3086493
పపరర: శవయఖ రరమశశటట

1235 NDX1441658
పపరర: వసశ కకషర ససరర

1260 NDX2207017
పపరర: పసడయయసక రరడడడ కతస

94-53/109

తసడడ:డ వజయభభససర రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-1-5
వయససస:23
లస: ససస స
94-53/111

1263 NDX2206977
పపరర: దయయకర తషమకపపడడ

94-53/112

తసడడ:డ ఆడమ తషమకపపడడ
ఇసటట ననస:18-1-6
వయససస:50
లస: పప
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1264 NDX2414423
పపరర: దయయకర తషమకపపడడ

94-53/113

1265 NDX2575413
పపరర: సరయ బభబణ నలర బబ యన

తసడడ:డ ఆదమ తషమకపపడడ తషమకపపడడ
ఇసటట ననస:18-1-6
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:18-1-6
వయససస:47
లస: పప

1267 NDX2692283
పపరర: సరయబభబణ నలర బబ యన

1268 NDX1740837
పపరర: ససషకరరణణ గదదద

94-73/660

తసడడ:డ పపననయఖ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:18-01-06
వయససస:47
లస: పప
1270 NDX0231373
పపరర: ననగ మలర శవరర పపవడడపలర పపవడడపలర

94-53/116

94-53/120

1274 JBV2741361
పపరర: జజనకకరరమయఖ గదచద

94-53/122

1277 NDX2422855
పపరర: వనసకటటష గదదద

భరస : నరసససహరరవప అమణకదనల
ఇసటట ననస:18-1-9
వయససస:52
లస: ససస స
94-53/128

1285 AP151010189212
పపరర: కకషరరరరడడడ కకసడసరర కకసడస రర

94-53/131

94-53/119

94-53/123

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:18-1-12
వయససస:20
లస: పప

94-53/126

తసడడ:డ ససవర ససరరఖ ససబడహకణఖస మతస
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:34
లస: ససస స

94-53/118

1275 NDX2207009
పపరర: మనషర మసరల

94-53/121

1278 NDX0010959
పపరర: రరతష కళళఖణణ ఆమణదనల

94-53/124

1281 NDX2056340
పపరర: అరరణ కలమయర అమణదనల

94-53/127

తసడడ:డ నరసససహరరవప అమణదనల
ఇసటట ననస:18-1-9
వయససస:33
లస: పప

94-53/129 1284 AP151010189351
94-53/130
1283 AP151010189190
పపరర: వజయలకడక కకసడసరర కకసడస రర
పపరర: వనసకరయమక కకసడసరర కకసడస రర

1286 JBV2740918
పపరర: లకకరక పడసనన ససరరగరరర

భరస : కకషరరరరడడద కకసడస రర
ఇసటట ననస:18-1-11
వయససస:60
లస: ససస స
94-53/132

1289 JBV2740868
పపరర: శకనవరసరరవప ససరరగరరర

1292 NDX2508570
పపరర: శకవనణణ వససపలర
భరస : జగన మహన రరడడ వససపలర
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:38
లస: ససస స

1287 AP151010189507
పపరర: కకటటశవరమక అమమదళ

94-53/133

భరస : శవననరరయణ అమణకదనల
ఇసటట ననస:18-1-12
వయససస:62
లస: ససస స
94-53/135

తసడడ:డ కలటటసబరరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:18-1-12
వయససస:47
లస: పప
94-53/136

1272 NDX0251744
పపరర: చరసజవ గదదద

భరస : అరరణ కలమయర ఆమణదనల
ఇసటట ననస:18-1-9
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:18-1-12
వయససస:38
లస: ససస స
94-53/134

94-53/115

భరస : వనసకటటష గదదద
ఇసటట ననస:18-1-8
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడద కకసడస రర
ఇసటట ననస:18-1-11
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-11
వయససస:67
లస: పప

1269 AP151010189515
పపరర: సరమయమ జఖస గదదద

తసడడ:డ జగన మహనరరవ గదదద
ఇసటట ననస:18-1-7
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప అమణకదనల
ఇసటట ననస:18-1-9
వయససస:33
లస: పప

1282 AP151010189369
పపరర: నరసససహరరవప ఆమణదనల
అమమదళ
తసడడ:డ కకటయఖ అమణకదనల
ఇసటట ననస:18-1-9
వయససస:57
లస: పప

1291 NDX2240059
పపరర: వనసకట లకడక మతస

94-53/117

తసడడ:డ జజనకక రరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-1-8
వయససస:31
లస: పప

94-53/125 1280 NDX0905927
1279 AP151010189399
పపరర: పదనకవత ఆమణదనల అమమదళ
పపరర: పవన కలమయర అమమదళ

94-53/605

భరస : జగననకహనరరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-1-7
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ గదదద
ఇసటట ననస:18-1-8
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజనకకరరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-1-8
వయససస:45
లస: ససస స

1288 NDX2505683
పపరర: కరరరసక ససరరగరరర

94-53/114

తసడడ:డ అపరపరరవప పడడపరల
ఇసటట ననస:18-1-7
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ గదదద
ఇసటట ననస:18-1-7
వయససస:52
లస: పప
1276 JBV2741403
పపరర: శకదచవ గదదద

1271 NDX1003748
పపరర: శవకకరణ పడడపరల

1266 NDX2575488
పపరర: రరధదక చలర

భరస : సరయ బభబణ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:18-1-6
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చరసజవ గదదద
ఇసటట ననస:18-1-7
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:18-1-7
వయససస:53
లస: ససస స
1273 AP151010189172
పపరర: జగననకహననడవప గదదద

94-53/604

1290 NDX2573574
పపరర: కరరరసక శరరగరరర

94-80/809

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-1-12
వయససస:19
లస: పప
94-53/137

1293 AP151010189406
పపరర: ధనలకడక ఆమణదనల

94-53/138

భరస : కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:43
లస: ససస స
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94-53/139

భరస : శశధర ససదసరర
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:44
లస: ససస స
1297 NDX2508539
పపరర: జగన మహన రరడడ వససపలర

94-53/142

94-53/145

94-53/146

94-53/149

94-81/16

94-53/151

94-53/154

తసడడ:డ మధసససధన రరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:18-1-16/1 FLAT NO. 7
వయససస:23
లస: పప

1307 NDX1110923
పపరర: భభససరరరవప దదసతష

1310 NDX0583286
పపరర: పడమల రరణణ కడడయయల

1313 NDX2240067
పపరర: తషలసస చసతబతస న

1316 NDX0251660
పపరర: శశషరరతననమ చతస బతషల

94-53/157

1319 NDX0363861
పపరర: లకకకననరరయణ రరడడ గణసడదడ
డ డడ

94-53/150

1322 NDX0231209
పపరర: వనసకట ససజజత� మమకల�
భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18/1/17
వయససస:44
లస: ససస స

1302 NDX3057296
పపరర: అననపపరర మసడడడ

94-53/721

1305 NDX0905935
పపరర: రరవకకశశర గదదద

94-53/148

1308 NDX1164318
పపరర: అనత గదచద

94-81/15

భరస : రవకకశశర గదచద
ఇసటట ననస:18-1-14
వయససస:36
లస: ససస స
94-81/17

1311 NDX1442995
పపరర: శకనవరస రరవప గణసడదబబ యన

94-81/18

తసడడ:డ గగపరల రరవప గణసడదబబ యన
ఇసటట ననస:18-01-14
వయససస:47
లస: పప
94-53/152

1314 NDX0251694
పపరర: శవపరరవత చటట బతల

94-53/153

భరస : శవరరరడడడ చతస బతషల
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:46
లస: ససస స
94-53/155

1317 NDX0251728
పపరర: సరసబరరడడడ కకటట

94-53/156

తసడడ:డ శవరరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:25
లస: పప
94-53/158

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:38
లస: పప
95-135/2

94-53/144

తసడడ:డ జగన మహన రరవప గదదద
ఇసటట ననస:18-1-14
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ చతస బతషల
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ గణసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:32
లస: పప
1321 SQX1814557
పపరర: అరవసద దనమచరర

94-53/147

భరస : లక మక రరడడ చలయర
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:53
లస: ససస స
1318 NDX1110709
పపరర: బదరరననథ రరడడడ గణసడదడ
డ డడ

1304 NDX1622894
పపరర: మహన కకషర తచజ దదసతష

1299 NDX0251751
పపరర: కకటటశవరరరవప అమమదనల

భరస : వనసకనన మసడడడ
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభల కకటటశవర రరవప కడడయయల
ఇసటట ననస:18-01-14
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:18-1-15
వయససస:28
లస: ససస స
1315 NDX1110980
పపరర: వనసకటరమణ గణసడదడ
డ డడ

94-53/720

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దదసతష
ఇసటట ననస:18-1-14
వయససస:79
లస: పప

భరస : జగనననథ రరడడ కకల
ఇసటట ననస:18-01-14
వయససస:51
లస: ససస స
1312 AP151010189410
పపరర: కమల కకటట

1301 NDX3054947
పపరర: వనసకనన మసడడడ

94-53/141

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దదసతష
ఇసటట ననస:18-1-14
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భభససర రరవప దదసతష
ఇసటట ననస:18-1-14
వయససస:52
లస: పప
1309 NDX1993121
పపరర: పదక ఎ

94-53/143

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప మసడడడ
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ దదసతష
ఇసటట ననస:18-1-14
వయససస:44
లస: ససస స
1306 NDX1110592
పపరర: ఆదదననరరయణ దదసతష

1298 NDX2206993
పపరర: శవససబడహకణఖస మతస

1296 NDX1405530
పపరర: పపడమ దదప అమమదనల

తసడడ:డ ఆమణదనల కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచదవచయయ మతస
ఇసటట ననస:18/1/13
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససరకసదర ససదసరర
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:62
లస: పప
1303 NDX1110915
పపరర: దసరరగలకడక దదసతష

94-53/140

భరస : ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకవనణణ వససపలర
ఇసటట ననస:18-1-13
వయససస:42
లస: పప
1300 NDX2206951
పపరర: అనసరరధ ససదసరర

1295 AP151010189030
పపరర: అనససరఖమక అమమడల

1320 AP151010189090
పపరర: పదనకవత ససరరగరరర

94-53/159

భరస : కలటటసబరరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:18-1-16
వయససస:72
లస: ససస స
94-53/160

1323 SQX0012336
పపరర: రరమతషలశమక కసజల

94-53/161

భరస : దశరథరరమరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:18-1-17
వయససస:59
లస: ససస స
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1324 NDX0228742
పపరర: అసజరరడచడ మమకల
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94-53/162

తసడడ:డ వనసకట శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-17
వయససస:57
లస: పప
1327 NDX0190637
పపరర: పడవణ అరవసద తమకన

94-53/165

94-53/168

94-53/171

94-53/174

94-53/177

94-53/180

94-53/183

తసడడ:డ ననగర రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:18-1-22
వయససస:24
లస: ససస స

1337 AP151010189668
పపరర: వనసకటటశవరరరడడడ ఆనస

1340 NDX0540054
పపరర: రరమ దచవ గగటటటపరటట

1343 NDX0251546
పపరర: రరజకశ లసకర

1346 NDX1815705
పపరర: వనసకటటశవర రరవప చదనసనపరటట

94-53/184

1349 NDX1761718
పపరర: వనసకటలకడక తమక

94-53/175

1352 NDX1443779
పపరర: వనసకట రమణ వపపల
భరస : ననగరరరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:18-1-22
వయససస:46
లస: ససస స

1332 NDX0225698
పపరర: హరరత రగళళ

94-53/170

1335 JBV1352194
పపరర: రమమశ రరడడడ రగళర

94-53/173

1338 NDX1362243
పపరర: గగటటటపరటట పరవన

94-53/176

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:28
లస: ససస స
94-53/178

1341 NDX0359653
పపరర: జవకర రరణణ చదనసనపరటట

94-53/179

భరస : వరరసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:61
లస: ససస స
94-53/181

1344 NDX0540021
పపరర: ననగకశవర రరవప గగటటటపరటట

94-53/182

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ గగతపరటట
ఇసటట ననస:18/1/20
వయససస:53
లస: పప
94-81/19

1347 NDX2591816
పపరర: మయధసరర గగటటటపరటట

94-95/724

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:28
లస: ససస స
94-53/185

భరస : అఖరలలశ ననహహ హ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-1-22
వయససస:46
లస: ససస స
94-81/20

94-53/167

తసడడ:డ మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-19
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:60
లస: పప

భరస : రమమష రరడడడ వపరపల
ఇసటట ననస:18-1-22
వయససస:39
లస: ససస స
1351 NDX1751750
పపరర: నలస రరడడడ వపపల

94-53/172

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:64
లస: పప
1348 NDX0747030
పపరర: జయలకడక వపపలయర

1334 AP151010189843
పపరర: కకషర కలమయరర ఆనస ఆనస

1329 JBV2739464
పపరర: పకధదవకలమయర తమకన

తసడడ:డ మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-19
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప గగతపరటట
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:79
లస: ససస స
1345 NDX0359646
పపరర: వరరసజననయణలల చదనసనపరటట

94-53/169

తసడడ:డ నరసరరరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:18-1-19
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరజకశ లసక
ఇసటట ననస:18-1-20
వయససస:35
లస: ససస స
1342 NDX0251611
పపరర: అసజమక చదనసనపరటట

1331 AP151010189719
పపరర: ననగరరరరన రరవప తమమనన

94-53/164

తసడడ:డ ననగరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-1-18
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరరడడడ ఆనస
ఇసటట ననస:18-1-19
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణనరరడడడ రగళర
ఇసటట ననస:18-1-19
వయససస:58
లస: పప
1339 NDX0251561
పపరర: ససజనఖ లసక

94-53/166

తసడడ:డ పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:18-1-18
వయససస:60
లస: పప

భరస : మయలయరరరడడడ రగలయర
ఇసటట ననస:18-1-19
వయససస:53
లస: ససస స
1336 AP151010189842
పపరర: మయలయరరరడడడ రగలయర

1328 NDX0380501
పపరర: పడదదప కలమయర తమకన

1326 AP151010189720
పపరర: రమయదచవ తమననన

భరస : ననగరరరరన రరవప తమననన
ఇసటట ననస:18-1-18
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరరన
ఇసటట ననస:18-1-18
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-1-18
వయససస:41
లస: పప
1333 AP151010189844
పపరర: నరకల రగళళ రగలయర

94-53/163

భరస : ససరకష బభబణ అతషలలరర
ఇసటట ననస:18-1-18
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-1-18
వయససస:32
లస: పప
1330 AP151010189462
పపరర: ససరకష కలమయర అతస లలరర

1325 NDX2206944
పపరర: అనసరరధ అతషలలత

1350 NDX1761643
పపరర: అఖరలలశ ననహహ హ రరడడడ తమక

94-53/186

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-1-22
వయససస:49
లస: పప
94-81/21

1353 NDX2211555
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ వపపల

94-81/22

తసడడ:డ వపపల ననగర రరడడ వపపల
ఇసటట ననస:18-1-22
వయససస:21
లస: పప
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1354 NDX1100858
పపరర: ననగరరరడడడ వపపల
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94-81/23

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:18-1-22
వయససస:55
లస: పప
1357 NDX2985067
పపరర: ఇసదడ రరడడడ మణననసగర

94-54/750

94-81/25

94-81/28

94-65/794

94-53/189

94-53/192

94-53/195

భరస : రరమ రరవప మననస
ఇసటట ననస:18-1-26/1
వయససస:26
లస: ససస స

1367 NDX2593929
పపరర: వనసకట రరడడడ మణడడయయల

1370 NDX2057041
పపరర: మననహర లసకర

1373 AP151010189158
పపరర: రజన కలమయరర కకలలకకసడ

1376 NDX2057033
పపరర: మయలయఖదదడ పపటర టరర

94-81/29

1379 NDX1443720
పపరర: అశశక రరడడడ కరరరమమరర

94-95/725

1382 NDX0191874
పపరర: నరరసస రరడడడ కరరరమమరర
తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:18/01/26-1
వయససస:58
లస: పప

1362 NDX2117209
పపరర: సరయ కలమయర రరడడ సససకర

94-81/27

1365 NDX2664803
పపరర: రతస మక మణడడయయల

94-60/980

1368 NDX0230581
పపరర: సరయపసడయ రసజత గగపప

94-53/188

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగపప
ఇసటట ననస:18-1-25
వయససస:29
లస: ససస స
94-53/190

1371 NDX0711325
పపరర: రమమష లసకర

94-53/191

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ లసక
ఇసటట ననస:18-1-25
వయససస:55
లస: పప
94-53/193

1374 NDX2047430
పపరర: రరజఖ లకడక పపటర టరర

94-53/194

భరస : మలయఖఢకడ పపటర టరర
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:47
లస: ససస స
94-53/196

94-81/30

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:27
లస: పప
94-53/726

94-81/24

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-24
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మయలకకసడయఖ పపటర టరర
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరరసస రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:50
లస: ససస స
1381 NDX2986446
పపరర: సససధస మననస

94-53/187

భరస : సరసబశవరరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కక
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:30
లస: పప
1378 NDX0539932
పపరర: శరసత కరరరమమరర

1364 NDX1144963
పపరర: మణననసగర సరసబరరడడ

1359 NDX2117282
పపరర: పరవన కకలర మరర

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ లసకర
ఇసటట ననస:18-1-25
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలయఖదదడ పపటర టరర
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:27
లస: ససస స
1375 NDX0226407
పపరర: చసదడహస కకలలకకసడ

94-81/26

తసడడ:డ అనసత రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-24
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమష లసక
ఇసటట ననస:18-1-25
వయససస:47
లస: ససస స
1372 NDX1869892
పపరర: అమమలఖ పపటర టరర

1361 NDX2117274
పపరర: ఈశవరమక కకలర మరర

94-54/749

తసడడ:డ పపరయఖ కకలర మరర
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహననడ
డ డడ
ఇసటట ననస:18-1-24
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-24
వయససస:19
లస: పప
1369 NDX0251405
పపరర: అరరణ కలమయరర లసక

94-56/662

భరస : పపరయఖ కకలర మరర
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప గగపప
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:41
లస: పప
1366 NDX2593895
పపరర: అజయ మణడడయయల

1358 NDX3162955
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ మణననసగర

1356 NDX2986222
పపరర: శవపరరవత మణననసగర

భరస : మహన రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళమహన రరడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:18/01/23
వయససస:29
లస: ససస స
1363 NDX1443746
పపరర: శకనవరస రరవప గగపప

94-53/725

తసడడ:డ రరడడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మణరళమహన రరడడ మణననసగర
ఇసటట ననస:18-1-23
వయససస:32
లస: పప
1360 NDX1443738
పపరర: ననగలకడక గగపప

1355 NDX2985646
పపరర: మణరళమహన రరడడ మణననసగర

1377 AP151010189139
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలలకకసడ
కకలలకకసడ
తసడడ:డ లకకయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:57
లస: పప
1380 NDX1443837
పపరర: నవన రరడడడ కరరరమమరర

94-53/197

94-81/31

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-1-26
వయససస:27
లస: పప
94-81/32

1383 NDX2989127
పపరర: రమయరరవప మననస

94-81/843

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప మననస
ఇసటట ననస:18-1-26/1
వయససస:40
లస: పప
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1384 NDX0958884
పపరర: నరసజన కలమయర కకలలకకసడ

94-81/33

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:18/01/26-2
వయససస:43
లస: పప
1387 NDX3155306
పపరర: నరకలదచవ కకలలకకసడ

94-58/722

94-53/202

94-53/205

94-81/36

94-53/207

94-53/602

94-53/730

తసడడ:డ యయసపపప కకసడడడ
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:42
లస: పప

1397 NDX1002849
పపరర: శకరరమమమరరస కకటకకసడ

1400 AP151010189153
పపరర: శరరద కకసడడడ

1403 NDX3088606
పపరర: ససమఖ చనటడగడడ

1406 NDX2788867
పపరర: సరసబమక తమనస

94-53/211

1409 NDX2240000
పపరర: షరరకల కకసడడడ

94-81/37

1412 AP151010189005
పపరర: వనసకటటశవరరరవప కకసడడడ
తసడడ:డ ఏసప బణ
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:45
లస: పప

1392 NDX0553156
పపరర: రరఘవరరవప తమననస

94-53/204

1395 NDX1003367
పపరర: లకకకరరజఖమ కకలలకకనడ

94-81/35

1398 AP151010189152
పపరర: చనటడగడడ శకలకడక

94-53/206

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:18-1-29
వయససస:41
లస: ససస స
94-53/208

1401 AP151010189495
పపరర: చనటడగడడ రమమష

94-53/209

తసడడ:డ శకలకడక
ఇసటట ననస:18-1-29
వయససస:47
లస: పప
94-53/729

1404 NDX2269108
పపరర: రవ తచజ చనటడగడడ

94-90/88

తసడడ:డ రమమష చనటడగడడ
ఇసటట ననస:18-1-29
వయససస:23
లస: పప
94-53/731

1407 NDX2206936
పపరర: దదవఖ దసవపవరర

94-53/210

తసడడ:డ ఏససరరజ దసవపవరర
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:21
లస: ససస స
94-53/212

భరస : ససరకష బభబణ కకసడడడ
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:43
లస: ససస స
94-53/214

94-53/201

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప తమనస
ఇసటట ననస:18-1-30
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల పడభభకరరరవప బబజరస
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:29
లస: ససస స
1411 AP151010189234
పపరర: ససరకష బభబణ కకసడడడ కకసడడ రర

94-81/34

తసడడ:డ రమమశ చనటడగడడ
ఇసటట ననస:18-1-29
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల తమనస
ఇసటట ననస:18-1-30
వయససస:46
లస: పప
1408 NDX2414266
పపరర: పడతతష బబజరస

1394 NDX1003474
పపరర: రమయదచవ కకటకకసడ

1389 NDX1003433
పపరర: శకలకడక కర

తసడడ:డ శకరరమణలల తమనస
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:18-1-29
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:18-1-29
వయససస:23
లస: పప
1405 NDX2881597
పపరర: రరఘవ రరవప తమనస

94-53/203

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:71
లస: పప

భరస : శరరద
ఇసటట ననస:18-1-29
వయససస:42
లస: ససస స
1402 NDX2674588
పపరర: రవతచజ చనటడగడడ

1391 NDX0251348
పపరర: శవననగమక కకలలకకసడ

94-53/199

భరస : శకకరసత కర
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసజన కలమయర
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:31
లస: పప
1399 NDX1188036
పపరర: వసససదరరదచవ కకసడడడ

94-53/200

భరస : హనసమసతరరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప కర
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:60
లస: పప
1396 NDX0744904
పపరర: లలత కకలలకకసడ

1388 NDX1003458
పపరర: తడవనణణ మయమళళపలర

1386 NDX1525437
పపరర: ససబబ రరవప మణవవ

తసడడ:డ వరయఖ మణవవ
ఇసటట ననస:18-1-27
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకటటశవరరరవప కర
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప తమనస
ఇసటట ననస:18-1-28
వయససస:42
లస: ససస స
1393 NDX0946913
పపరర: హనసమసతరరవప కకలలకకసడ

94-53/198

భరస : శవ శసకర కర
ఇసటట ననస:18-1-27
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:18-1-27
వయససస:58
లస: ససస స
1390 NDX0553123
పపరర: సరసబ తమనస

1385 NDX0553180
పపరర: లలత కకలలకకసడ

1410 NDX2206928
పపరర: రగజజ దసవపవరర

94-53/213

భరస : ఏససరరజ దసవపవరర
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:45
లస: ససస స
94-53/215

1413 NDX1236348
పపరర: కకటయఖ కకసడడడ

94-53/216

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:73
లస: పప
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94-81/38

భరస : పప లలశవరరరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:39
లస: ససస స
94-53/218

తసడడ:డ వనవ చన
ఇసటట ననస:18-1-32
వయససస:44
లస: పప
94-53/221

భరస : రరమ రరడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-1-63
వయససస:86
లస: ససస స
94-53/222

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర వర పడసరద
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:26
లస: ససస స
94-53/225

94-53/228

94-241/1081

94-53/223

1427 NDX1441666
పపరర: నశరసత చమట

1430 JBV2740843
పపరర: వనసకటశవరవకలమయర చమట

1433 NDX1679036
పపరర: మధస దచవరపప

94-53/231

1436 NDX3008851
పపరర: కకషర రరడడడ యనమరరడడడ

94-53/226

భరస : ననగకశవరరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:18-2-35
వయససస:30
లస: ససస స

1439 SQX2474153
పపరర: ఖజ షపక

94-53/229

1442 NDX2814846
పపరర: సరయ దసరగ కటకమమసత
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప కటకమమసత
ఇసటట ననస:18-2-36
వయససస:18
లస: ససస స

94-77/635

1425 AP151010189169
పపరర: ధనలకడక చమట

94-53/224

1428 NDX0844548
పపరర: హనసమసతరరవప బసడడ

94-53/227

1431 NDX0742536
పపరర: రరమయఖ బసడడ

94-53/230

తసడడ:డ పసచచయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:51
లస: పప
94-81/40

1434 NDX0183046
పపరర: శవ తచజ దచవరభకలసన

94-81/41

తసడడ:డ ససతనరరమయసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-02-07
వయససస:29
లస: పప
94-53/737

1437 NDX3008950
పపరర: దసరగ వర లకడక యనమరరడడ

94-53/738

భరస : కకషర రరవప
ఇసటట ననస:18-2-34
వయససస:37
లస: ససస స
95-135/637

తసడడ:డ కరరమణలయర షపక
ఇసటట ననస:18-2-35
వయససస:36
లస: పప
94-81/858

1422 NDX2371094
పపరర: మహహసదడ ఇసటటరర

తసడడ:డ రరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-34
వయససస:50
లస: పప
94-57/75

94-53/220

భరస : బసవనశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మలయఖదదడ దచవరపప
ఇసటట ననస:18-02-07
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమణ పలర పప
ఇసటట ననస:18-2-34
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప కటకమమసత
ఇసటట ననస:18-2-36
వయససస:21
లస: పప

1424 NDX0742478
పపరర: రగశమక బసడడ

1419 NDX1437178
పపరర: సససరన హహ చఎన కకయ

తసడడ:డ బడహకనసద చచదరర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:18-1-974
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బసవనశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అవనజ ఉదదదన
ఇసటట ననస:18/2
వయససస:26
లస: పప

1441 NDX2813491
పపరర: హహమసత కలమయర కటకమమసత

94-76/429

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర వర పడసరద
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బసవనశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:41
లస: పప

1438 NDX2165604
పపరర: చదవతనఖ కరరనటట

1421 NDX2434884
పపరర: పడవణ దదపసస పపససలలరర

94-53/217

భరస : DR అసటటన హహ
ఇసటట ననస:18-1-33
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసససహరరవప లలట
ఇసటట ననస:18-2
వయససస:76
లస: ససస స

1435 NDX2414290
పపరర: వనసకటటశవరరర పలర పప

94-53/219

భరస : సరయ రరజకశ తతట
ఇసటట ననస:18-1-597
వయససస:38
లస: ససస స

1423 NDX1441724
పపరర: నఖల చమట

1432 NDX3128469
పపరర: అశవక ఉదదదన మహమకద

1418 JBV2739308
పపరర: వనసకటటశవరరరవప పతకమమరర

1416 JBV2739290
పపరర: ఉమయదచవ పతకమమరర

భరస : వనసకటటశవరరరవప పతకమమరర
ఇసటట ననస:18-1-32
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-1-32
వయససస:52
లస: పప

1420 NDX2240034
పపరర: పసచచమక సససకర

1429 AP151010189065
పపరర: శకనవరసకలమయర చమట

94-81/39

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-1-31
వయససస:64
లస: ససస స

1417 NDX1437186
పపరర: డన. ఆసటటన హహ

1426 NDX0380394
పపరర: లకడక తయయరమక చమట

1415 NDX0965764
పపరర: జయమక కకసడడడ

1440 NDX2813582
పపరర: కకటటశవర రరవప కటకమమసత

94-81/857

తసడడ:డ ననగ రరజ కటకమమసత
ఇసటట ననస:18-2-36
వయససస:46
లస: పప
94-81/859

1443 AP151010189305
పపరర: ననగకశవరర మటటటపపడడ

94-53/232

భరస : పపలయరరరవప మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:49
లస: ససస స
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1444 JBV2740033
పపరర: శకకరసత మటటటపపడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-53/233

తసడడ:డ పపలయరరరవప మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:35
లస: పప
1447 NDX1756693
పపరర: శరకవరణణ గరరకపరటట

94-81/42

94-81/45

94-81/48

94-81/51

94-53/235

భరస : అబణదల రకఫ షపక
ఇసటట ననస:18-2-39
వయససస:33
లస: ససస స
1462 NDX2240026
పపరర: అబణదల రరవపఫ షపక

94-53/238

94-53/240

భరస : జయ రమ రరడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:53
లస: ససస స

94-81/49

1457 NDX1827627
పపరర: ననసచనరమక మలర రరడడడ

94-53/243

94-81/52

1455 NDX2503621
పపరర: పదనకవత శనగర

1460 AP151010189829
పపరర: లకకఈశవరమక బబవటరర

1461 NDX0250696
పపరర: బబబ బబవటరర

1466 NDX0539494
పపరర: అనల కలమయర రరడ పపలచదరర

1469 NDX2642197
పపరర: పదనకవత చచవపరర

1472 NDX1443803
పపరర: కకరస ర చచవపరర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:25
లస: ససస స

94-81/47

94-81/50

1458 NDX2503589
పపరర: జగన మహన రరడడ శనగర
తసడడ:డ మలర రరడడడ శనగర
ఇసటట ననస:18-2-38
వయససస:60
లస: పప

94-53/236

94-81/53

94-53/237

భరస : అపరపరరవప బబవటరర
ఇసటట ననస:18-2-39
వయససస:63
లస: ససస స
94-53/239

1464 NDX2521524
పపరర: పవన కకలర మరర

94-81/54

తసడడ:డ పరయఖ కకలర మరర
ఇసటట ననస:18-2-39
వయససస:21
లస: పప
94-53/241

1467 NDX0539395
పపరర: కకషప ర రరడడడ పపలచదరర

94-53/242

తసడడ:డ మహన రరడడడ పపలచదరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:33
లస: పప
94-53/608

భరస : వనసకట రరడడడ చచవపరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:52
లస: ససస స
94-53/739

1452 NDX2211613
పపరర: వర రరఘవలల గరరకపరటట

భరస : వనసకటటసవర అయయఖ రరడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:18/02/38
వయససస:53
లస: ససస స

1463 AP151010189828
పపరర: అపరపరరవప బబవటభరర బబవట రర

94-81/44

భరస : జగన మహన రరడడ శనగర
ఇసటట ననస:18-2-38
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరడడడ పపలచదరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడడడ పపలచదరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:57
లస: పప
1471 NDX3132800
పపరర: లకడక కలమయరర మరపఅలయ

1454 NDX1164284
పపరర: అనసష మలరరడకడ

1449 NDX1442714
పపరర: గరయతడ గరరకపరటట

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభచనరర
ఇసటట ననస:18-2-39
వయససస:61
లస: పప

భరస : మహన రరడడడ పపలచదరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:52
లస: ససస స
1468 AP151010189584
పపరర: మహన రరడడడ పపలచదరర

94-81/46

భరస : అపరపరరవప బబవటరర
ఇసటట ననస:18-2-39
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-2-39
వయససస:38
లస: పప
1465 AP151010189383
పపరర: కనకలకడక పపలచదరర

1451 NDX0584136
పపరర: కకటటశవరమక గరరక పరటట

94-76/430

తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరయఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:18-2-38
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహన రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:18-2-38
వయససస:28
లస: పప
1459 NDX2414381
పపరర: హససనన బబగ౦ షపక

94-81/43

తలర : వరక రరఘవపలల
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహన రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:18-2-38
వయససస:28
లస: ససస స
1456 NDX1620682
పపరర: ససదదప రరడడడ శనగ

1448 NDX2077429
పపరర: వరసవ గరరకపరటట

1446 NDX1833772
పపరర: శరసత మటటటపపడడ

భరస : శకకరసత మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : కకటటశవరమక గరరకపరటట
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:29
లస: ససస స
1453 NDX1662304
పపరర: పసడయయసక శనగ

94-53/234

తసడడ:డ వరయఖ మటటటపపడడ
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:18-2-37
వయససస:23
లస: ససస స
1450 NDX2211621
పపరర: రరజఖలకడక గరరకపరటట

1445 AP151010189496
పపరర: పపలయరరరవప మటటటపపడడ

1470 NDX2641934
పపరర: వరసస దచవ చచవపరర

94-53/609

భరస : రరజ శశఖర రరడడడ చచవపరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:21
లస: ససస స
94-81/55

1473 NDX3094463
పపరర: శత మహ లకడక దసడ

94-81/860

భరస : శకనవరస రరవప దసడ
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:50
లస: ససస స
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1474 NDX3066172
పపరర: ససధ రరణణ పపలచరర
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94-81/861

భరస : అనల కలమయర రరడడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:28
లస: ససస స
1477 NDX0742494
పపరర: లయవణఖ దసపసశశటట

94-53/244

94-53/247

94-53/250

94-53/252

94-53/741

94-53/254

94-81/59

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కమకరరజగడడ
ఇసటట ననస:18-2-47
వయససస:39
లస: పప

1487 NDX1559774
పపరర: నరరస రరడడడ పమక

1490 NDX1761676
పపరర: శక లత పమక

1493 NDX0251199
పపరర: ససనత యయనరరడడడ

1496 NDX1443704
పపరర: జయపడకరష రరడడడ చలక

94-53/257

1499 NDX2207165
పపరర: ననగసరయ వనకనసరర

94-53/253

1502 NDX2414407
పపరర: సతఖననరరయణ కరమరరజగడడ
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:18-2-47
వయససస:39
లస: పప

1482 AP151010189528
పపరర: రమసజననయలల దసపసశశటట

94-53/249

1485 NDX2190072
పపరర: వనసకట శరరష పరకననటట

94-81/56

1488 NDX3006996
పపరర: మహహత పమక

94-53/740

తసడడ:డ నరరరరరడడడ పమక
ఇసటట ననస:18-2-45
వయససస:23
లస: ససస స
94-81/57

1491 NDX0744011
పపరర: నరసస రరడడడ గగరరర

94-81/58

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-45
వయససస:80
లస: పప
94-53/255

1494 NDX0251165
పపరర: సరసబరరడడడ యయనరరడడడ యయనరరడడడ

94-53/256

తసడడ:డ బణలరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-46
వయససస:56
లస: పప
94-81/60

1497 NDX1443654
పపరర: శకరరమ రరడడ చలక

94-81/61

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-46
వయససస:54
లస: పప
94-53/258

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనకనసరర
ఇసటట ననస:18-2-47
వయససస:23
లస: పప
94-53/260

94-53/246

భరస : నరసససహ రరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:18-2-44
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-46
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కమకరరజగడడ
ఇసటట ననస:18-2-47
వయససస:35
లస: ససస స
1501 NDX2207140
పపరర: సతఖననరరయణ కమకరరజగడడ

94-53/251

భరస : సరసబరరడడడ యయమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-46
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-46
వయససస:53
లస: ససస స
1498 NDX2207132
పపరర: శవపరవత కమకరరజగడడ

1484 JBV2740371
పపరర: నరసససహరరడడడ పరకర ననటట

1479 AP151010189514
పపరర: శకదచవ దసపసశశటట

తసడడ:డ మలర ఖయరర నరరవప దసపసశశటట
ఇసటట ననస:18/2/43
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-45
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-46
వయససస:27
లస: ససస స
1495 NDX1443761
పపరర: కకషర వనణణ చలక

94-53/248

తసడడ:డ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-45
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరరస రరడడడ పమక
ఇసటట ననస:18-2-45
వయససస:22
లస: ససస స
1492 NDX1111103
పపరర: హరరత యయనరరడడడ

1481 NDX0930982
పపరర: శవకకషర దసపసశశటట

94-86/931

భరస : రరమయసజననయణలల దసపసశశటట
ఇసటట ననస:18-2-43
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : ససతనరరవమక పరకర నటట
ఇసటట ననస:18-2-44
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:18-2-45
వయససస:58
లస: ససస స
1489 NDX3006962
పపరర: లకడక మమఘన పమక

94-53/245

తసడడ:డ రరమయసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-2-43
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపదద రరడడడ పరకర నటట
ఇసటట ననస:18-2-44
వయససస:62
లస: ససస స
1486 NDX0553107
పపరర: కలససమకలమయరర బబ లయర

1478 NDX2011385
పపరర: శశషష కలమయరర దసపసషపటట

1476 NDX2585230
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ చచవపరర

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చచవపరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవకకషర దసపసషపటట
ఇసటట ననస:18-2-43
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయసజననయణలల దసపసశశటట
ఇసటట ననస:18-2-43
వయససస:36
లస: పప
1483 AP151010189389
పపరర: ససతనరరమమక పరకర ననటట

94-81/862

భరస : కకశశర రరడడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:18-2-41
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అనల బభబణ దసపసశశటట
ఇసటట ననస:18-2-43
వయససస:29
లస: ససస స
1480 JBV2739993
పపరర: అనల బభబ దసపసశశటట

1475 NDX3055555
పపరర: శవ పరరవత పపలచరర

1500 NDX2207157
పపరర: మణణకసఠ వనకనసరర

94-53/259

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనకనసరర
ఇసటట ననస:18-2-47
వయససస:27
లస: పప
94-53/261

1503 NDX0230474
పపరర: రమయదచవ కరమరరజగడడ

94-81/62

భరస : శవ రరమయఖ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:18-2-48
వయససస:37
లస: ససస స
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1504 NDX2539815
పపరర: గణరవయఖ లసగస శశటట
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94-53/262

తసడడ:డ వనసకట సరవమ లసగస శశటట
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:56
లస: పప
1507 NDX2623395
పపరర: వనకనసరర శకనవరసరరవప

94-53/611

94-56/692

94-81/63

94-81/67

94-81/70

94-81/73

94-81/76

తసడడ:డ జమమలయ షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:25
లస: పప

1517 JBV2740199
పపరర: అనసతలకకరక రరచమలర

1520 NDX0491787
పపరర: పరవన పపదలసక

1523 NDX2211704
పపరర: మణససకల గరరర

1526 NDX2582153
పపరర: అఖల రరచమలర

94-53/265

1529 NDX2255115
పపరర: షపక సలయక

94-81/68

1532 NDX2432813
పపరర: అఫప డ జ అహమద షపక
తసడడ:డ అహకద బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:26
లస: పప

1512 NDX3094448
పపరర: అరరణ లసగస శశటట

94-81/863

1515 NDX0550616
పపరర: అవసత యకసలలరర

94-81/66

1518 NDX0550681
పపరర: వజయలకడక యకసలలరర

94-81/69

భరస : వనసకట కకషరరరరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:50
లస: ససస స
94-81/71

1521 NDX2196781
పపరర: ససజత కక ననయర

94-81/72

తసడడ:డ కకషరన ననయర కక ననయర
ఇసటట ననస:18-02-51
వయససస:31
లస: పప
94-81/74

1524 JBV2740207
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ రరచమలర

94-81/75

తసడడ:డ చనన వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:45
లస: పప
94-81/753

1527 NDX2414332
పపరర: నరరకఏన షపక

94-53/264

తసడడ:డ వహహదన షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:21
లస: ససస స
94-53/266

తసడడ:డ షపక రహహస
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:28
లస: ససస స
94-53/268

94-53/613

తలర : వజయలకడక
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకద బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:22
లస: ససస స
1531 NDX2414316
పపరర: వరహహద షపక

94-81/65

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పపదలసక
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:50
లస: పప
1528 NDX2508554
పపరర: అఫసడన షపక

1514 NDX1559741
పపరర: సవపన పపదలసక

1509 NDX2622223
పపరర: వనకనసరర ననగమణణ

భరస : గణరవయఖ లసగస శశటట
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరరరస వ
ఇసటట ననస:18-02-51
వయససస:31
లస: పప
1525 NDX0494138
పపరర: సరసబశవరరవప పపదలసక

94-76/431

భరస : వనసకటశవరరరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:79
లస: ససస స
1522 NDX2196799
పపరర: షసజజ వ

1511 NDX2524007
పపరర: గణరవయఖ లసగసశశటట

94-53/610

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : వజయ లకడక
ఇసటట ననస:18-2-51
వయససస:31
లస: ససస స
1519 NDX0550657
పపరర: సరమయమ జఖస రరచమలలర

94-53/612

తసడడ:డ వనసకట సరవమ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-2-50
వయససస:42
లస: ససస స
1516 NDX0539056
పపరర: రరపర మణకసలలరర

1508 NDX2647964
పపరర: అరరణ లసగస శశటట

1506 NDX2650794
పపరర: గణరవయఖ లసగస శశటట

తసడడ:డ వనసకట సరవమ
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:52
లస: పప

భరస : గణరవయఖ
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరవమ లసగస శశటట
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:57
లస: పప
1513 NDX0491811
పపరర: భభగఖలకడక పపదలసక�

94-53/263

భరస : గణరవయఖ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకనసరర వరరసరవమ
ఇసటట ననస:18-2-49
వయససస:46
లస: పప
1510 NDX3094513
పపరర: గణరవయఖ లసగస శశటట

1505 NDX2518017
పపరర: అరరణ లసగసశశటట

1530 NDX2432797
పపరర: షరహహర షపక

94-53/267

భరస : అహకద బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:50
లస: ససస స
94-53/269

1533 NDX2432771
పపరర: అహకద బభష షపక

94-53/270

తసడడ:డ మరర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:54
లస: పప
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1534 NDX2190080
పపరర: మమనక తనటటపరరరర
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94-81/77

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తనటటపరరరర
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:21
లస: ససస స
1537 NDX2435295
పపరర: అఫరగజ అహమకద షపక

94-81/80

94-81/82

94-81/864

94-81/85

94-81/88

94-81/91

94-81/95

తసడడ:డ సరయ కకషర కకలయ
ఇసటట ననస:18-02-54 /204
వయససస:26
లస: పప

1547 NDX0623470
పపరర: శశవతన చటటట

1550 NDX1443712
పపరర: కకషర కలమయరర యకససటట

1553 NDX2211688
పపరర: యకససటట సససదరమక

1556 NDX1925660
పపరర: రరధనకకషర ఉపపలపరటట

94-81/98

1559 NDX2058650
పపరర: సరయ కకషర కకల

94-81/86

1562 NDX2587319
పపరర: ననగ ససధఖ కకలయ
భరస : చరసజవ కకలయ
ఇసటట ననస:18-02-54/204
వయససస:27
లస: ససస స

1542 NDX2077411
పపరర: బడహకనసద రరడడ గణజరల

94-81/84

1545 NDX2879583
పపరర: వనసకట వజయ లకడక కరపప

94-81/866

1548 NDX0965335
పపరర: ససనత వలలటట

94-81/87

భరస : లకకకనరసససహస
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:39
లస: ససస స
94-81/89

1551 NDX2058643
పపరర: రకణణక దచవ కకల

94-81/90

భరస : సరయ కకషర కకల
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:55
లస: ససస స
94-81/92

1554 NDX1443613
పపరర: పడసపన రరడడ యకససటట

94-81/93

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ యకససటట
ఇసటట ననస:18-2-54
వయససస:25
లస: పప
94-81/96

1557 NDX1443670
పపరర: శకనవరస రరడడ యకససటట

94-81/97

తసడడ:డ పరపస రరడడ యకససటట
ఇసటట ననస:18/02/54
వయససస:54
లస: పప
94-81/99

తసడడ:డ రరమ సరవమ కకల
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:61
లస: పప
94-81/749

94-94/950

భరస : సతశ బభబణ కరపప
ఇసటట ననస:18-2-53
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:56
లస: పప
1561 NDX2597508
పపరర: పవన శక హరరశ కకలయ

94-81/865

భరస : పరపస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-54
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కకషర కకల
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:36
లస: పప
1558 NDX0190314
పపరర: శకనవరస ఆవపల

1544 NDX2879542
పపరర: సతశ బభబణ రరమననధస

1539 NDX2706554
పపరర: కకటట రరడడడ తనటటపరరస

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గణజరల
ఇసటట ననస:18-2-53
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-54
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : దసరరగపడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:54
లస: ససస స
1555 NDX2058684
పపరర: చరసజవ కకల

94-81/83

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరకష బభబణ పపరరమయళర
ఇసటట ననస:18-02-54
వయససస:47
లస: ససస స
1552 NDX0937995
పపరర: జజఖత కకలస

1541 NDX2077395
పపరర: శక హరర రరడడడ గణజరల

94-81/79

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దకడకననమమరరస రరమననధస
ఇసటట ననస:18-2-53
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యకససటట
ఇసటట ననస:18-2-54
వయససస:28
లస: ససస స
1549 NDX1917782
పపరర: అనసత లకడక పపరరమయళర

94-81/81

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడ గణజరల
ఇసటట ననస:18-2-53
వయససస:34
లస: పప

భరస : దకడణనమమరరస రరమననధస
ఇసటట ననస:18-2-53
వయససస:68
లస: ససస స
1546 NDX1111004
పపరర: మమనక రరడడడ యకససటట

1538 NDX2435287
పపరర: అహమకద బభషర షపక

1536 NDX1662312
పపరర: ససదరరన రరడడడ తనటటపరరరర

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తనటటపరరరర
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మరర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మళళ రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:18-2-53
వయససస:56
లస: ససస స
1543 NDX2777332
పపరర: కనకరతనస రరమననధస

94-81/78

భరస : అహకద బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-2-52
వయససస:26
లస: పప
1540 NDX2211530
పపరర: జయ పడద గణజరల

1535 NDX2435279
పపరర: శహహరర షపక

1560 NDX1443621
పపరర: పరపసరరడడడ యకససటట

94-81/100

తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-54
వయససస:85
లస: పప
94-81/750

1563 NDX2539914
పపరర: సతష రరడడడ మణపసపడడ

94-53/271

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మణపసపడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: సరసబరరడడడ ససరరరడడడ
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94-53/272

తసడడ:డ రరమరరడడడ ససరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:69
లస: పప
1567 NDX2877298
పపరర: కరమమశవరర ససరరరడడడ

94-53/742

94-58/725

94-81/103

94-53/276

94-53/279

94-53/281

94-53/282

తసడడ:డ నట రరజ
ఇసటట ననస:18-2-60
వయససస:30
లస: పప

1577 JBV1351642
పపరర: వనసకటటశవరరరడడ కతస

1580 JBV1351949
పపరర: వనణణగగపరల రరడడ కతస

1583 NDX1266667
పపరర: సరవత ఇతస డడ

1586 NDX2680049
పపరర: శవ లల పప నసగణపరటట

94-53/284

1589 NDX2207124
పపరర: చననమక రరమశశటట

94-53/277

1592 NDX1335058
పపరర: నట రరజ పరలలటట
తసడడ:డ అసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-2-60
వయససస:58
లస: పప

1572 NDX2108703
పపరర: సరయ ససధదర రరడడ మణపసపడడ

94-81/102

1575 JBV2739522
పపరర: శవలకకరక కతస

94-53/275

1578 JBV2739340
పపరర: ఉదయభభససరరరడడడ కతస

94-53/278

తసడడ:డ లలటట పపనననరరడడ కతస
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:38
లస: పప
94-53/280

1581 NDX2691996
పపరర: లలకకశ రరడడడ కరథద

94-61/928

తసడడ:డ వనణణ గగపక రరడడ కరథద
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:19
లస: పప
94-81/104

1584 NDX1266675
పపరర: అనసరరధన ఇతస డడ

94-81/105

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-2-58
వయససస:33
లస: ససస స
94-53/615

1587 NDX2207116
పపరర: శకలకడక పరలలటట

94-53/283

భరస : పకథదవ రరజ పరలలటట
ఇసటట ననస:18-2-60
వయససస:30
లస: ససస స
94-53/285

భరస : పడకరశరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:18-2-60
వయససస:65
లస: ససస స
94-81/107

94-55/688

భరస : వనణణగగపరలరరడడ కతస
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-2-59
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నటరరజ పరలలటట
ఇసటట ననస:18-2-60
వయససస:48
లస: ససస స
1591 NDX1335033
పపరర: పకథదవ రరజ పరలలటట

94-53/274

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-2-58
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-59
వయససస:30
లస: పప
1588 JBV1350388
పపరర: లకకనక రరజఖస మమదరమమటర

1574 NDX1236314
పపరర: రరధన రరణణ కతస

1569 NDX2651354
పపరర: వనసకట ససబబరతనస పరపరన

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మణపసపడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-58
వయససస:30
లస: పప
1585 NDX0250886
పపరర: సపసదన రరడడ యరకసరరడడడ

94-81/101

తసడడ:డ లలటట పపనననరరడడ కతస
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:50
లస: పప
1582 NDX0233445
పపరర: భభనస చసదనడరరడడడ కలకకటభ

1571 NDX1994590
పపరర: ఉమ శక లకడక మణపసపడడ

94-53/614

భరస : రరమ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపనన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-57
వయససస:64
లస: ససస స
1579 NDX1559766
పపరర: వనసకటటశవరరర చదలర ల

94-53/743

భరస : శకనవరస రరడడ మణపసపడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:53
లస: పప
1576 NDX1236330
పపరర: మయణణకఖమక కతస

1568 NDX2955623
పపరర: సతశ రరడడడ మణపసపడడ

1566 NDX2651263
పపరర: రరమ కకషర రరడడడ పరపన

తసడడ:డ మలలర స కకసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశవరర
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:68
లస: పప
1573 NDX1443597
పపరర: శకనవరస రరడడడ మణపసపడడ

94-53/273

భరస : సరసబ రరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-55
వయససస:63
లస: ససస స
1570 NDX2860922
పపరర: సరసబ రరడడడ ససరరరడడడ

1565 NDX2523405
పపరర: కరమమశవరర ససరరడడ

1590 NDX1335025
పపరర: లకకక రరజఖస మమదరమమటర

94-81/106

భరస : పరలలటట నట రరజ
ఇసటట ననస:18-2-60
వయససస:49
లస: ససస స
94-81/108

1593 JBV2739050
పపరర: వసశ పసడయయ నరరక

94-53/286

తసడడ:డ మలలర శవరరరవప నరరక
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:41
లస: ససస స
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1594 NDX0384735
పపరర: లకడక కకటటశవరర కసదద
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94-53/287

భరస : ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:43
లస: ససస స
1597 NDX0491662
పపరర: ససజవ రరడడడ కసదద

94-53/290

94-53/744

94-81/867

94-53/294

94-80/29

94-81/111

94-81/114

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:34
లస: ససస స

1607 NDX2240042
పపరర: ససదర రరమ రరడడ కలనస

1610 NDX1443605
పపరర: శరకవఖ ఒసటటదద స

1613 NDX2211696
పపరర: వనదకలమయరర ఒసటటదద స

1616 NDX2190098
పపరర: వనసకట రమణ రరడడ అయసరన

94-53/296

1619 NDX2414357
పపరర: శకనవరసరరవప కకటభరర

94-53/295

1622 NDX1761866
పపరర: శక దచవ సదదననన
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:35
లస: ససస స

1602 NDX2956308
పపరర: దచదదపఖ నడడకటటట

94-53/746

1605 NDX2432730
పపరర: మలలర శవరర కకటభరర

94-53/293

1608 NDX2443711
పపరర: ఉమయదచవ కరకరర

94-80/28

భరస : వరససదచవరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:18-2-64
వయససస:40
లస: ససస స
94-81/109

1611 NDX2190122
పపరర: వససత మహ లకడక బబలరసకకసడ

94-81/110

భరస : ననగ వససత రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:18-02-64
వయససస:37
లస: ససస స
94-81/112

1614 JBV2741270
పపరర: వనసకట లకకక బణడన బతస న

94-81/113

భరస : వజయ కలమయర బణడన బతస న
ఇసటట ననస:18-2-64
వయససస:52
లస: ససస స
94-81/115

1617 NDX2190114
పపరర: ననగ వససత రరవప బబలరసకకసడ

94-81/116

తసడడ:డ సరసబయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:18-02-64
వయససస:45
లస: పప
94-53/297

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకటభరర
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:46
లస: పప
94-81/117

94-53/292

భరస : శకనవరస రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:18-2-63
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చననవరర రరడడడ అయసరన
ఇసటట ననస:18-02-64
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:26
లస: పప
1621 NDX1443639
పపరర: దసరగ గగలలససడ

94-59/910

భరస : జగననకహన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-64
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమయర బణడనడ బతస న
ఇసటట ననస:18-2-64
వయససస:21
లస: పప
1618 NDX2414472
పపరర: వనసకట కకషర కకటభరర

1604 NDX3093333
పపరర: అనససరఖమక సరనకకమణక

1599 JBV2739043
పపరర: మలలర శవరరరవప నరరక

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-64
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ అయసరన
ఇసటట ననస:18-02-64
వయససస:40
లస: ససస స
1615 NDX2190155
పపరర: షణణకఖ బణడబతన

94-53/745

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కలననస
ఇసటట ననస:18-2-63
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర కరకరర
ఇసటట ననస:18-2-64
వయససస:43
లస: పప
1612 NDX2190106
పపరర: శక లత అయసరన

1601 NDX3021219
పపరర: మమనక నడడకటటట

94-53/289

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:64
లస: పప

భరస : శవ రరడడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:18-2-62
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సససదర రరమరరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:18-2-63
వయససస:67
లస: ససస స
1609 NDX2443661
పపరర: వరససదచవరరవప కరకరర

94-53/291

తలర : సవరరప రరణణ
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:55
లస: ససస స
1606 NDX2414365
పపరర: ననగకసదడమక కలనస

1598 NDX2164861
పపరర: పపరర రరడడడ దచవగరరర

1596 JBV2739068
పపరర: వనసకటరతనస నరరక

భరస : మలలశవరరరవప నరరక
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబరరడడడ దచవగరరర
ఇసటట ననస:18/2/61
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: సవరరప రరణణ
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:55
లస: పప
1603 NDX3056223
పపరర: సవరరప రరణణ నడడకటటట

94-53/288

భరస : పపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-61
వయససస:50
లస: పప
1600 NDX3022076
పపరర: శకనవరస రరడడడ నడడకటటట

1595 NDX0844498
పపరర: శవకలమయరర దచవగరరర

1620 NDX2530194
పపరర: లకడక దనసరర

94-53/298

తసడడ:డ పడసరద దనసరర
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:23
లస: ససస స
94-81/118

1623 NDX0586610
పపరర: దనడకకయన గగలలససడ

94-81/119

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:60
లస: ససస స
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1624 NDX1443647
పపరర: రసగ రరవప గగలలససడ
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94-81/120

తసడడ:డ రరఘవలల
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:79
లస: పప
1627 AP151010189393
పపరర: వజయలకడక బలజకపలర

94-53/301

94-53/304

94-76/433

94-76/434

94-81/125

94-81/128

94-53/306

తసడడ:డ ససబశవ రరవప
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:22
లస: ససస స

1637 NDX1833657
పపరర: వషష
ర వరదన రరడడడ అసబటట

1640 NDX1443373
పపరర: మలలర శవరర చనగస రరడడడ

1643 NDX1443407
పపరర: శవర రరడడ చనగస రరడడడ

1646 NDX2414217
పపరర: సరసబశవరరవప కకసనస

94-53/752

1649 NDX2189802
పపరర: కకషర వనణణ బదదదగస

94-76/435

1652 NDX2074763
పపరర: శక పపషప బకసదనవనస
తసడడ:డ మణరళ కకషర బకసదనవణస
ఇసటట ననస:18-02-70
వయససస:24
లస: ససస స

1632 NDX2344505
పపరర: వజయ లకడక కకతస పలర

94-76/432

1635 NDX0386011
పపరర: పడతనప రరడడడ యకసలలరర

94-81/123

1638 NDX1443191
పపరర: సవపన చనగస రరడడ

94-81/124

భరస : శవరరమ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:35
లస: ససస స
94-81/126

1641 NDX1443589
పపరర: శవరరమ కకషర రరడడడ చనగస రరడడడ

94-81/127

తసడడ:డ శవర రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:42
లస: పప
94-81/129

1644 NDX2414258
పపరర: శరకవరణణ కకసనస

94-53/305

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసనస
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:22
లస: ససస స
94-53/307

1647 NDX2949139
పపరర: పరవన షపక

94-53/751

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:41
లస: ససస స
94-76/436

భరస : శకనవరస రరడడడ బదదదగస
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:52
లస: ససస స
94-81/130

94-53/303

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-67
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవసససదర రరవప కకసనస
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:50
లస: పప

తలర : పడవణ షపక
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:19
లస: ససస స
1651 NDX2211670
పపరర: కకసనస శరకవణణ

94-81/122

తసడడ:డ గగవసదరరడడద
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కకసనస
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:44
లస: ససస స
1648 NDX2950293
పపరర: జహహరఫరథదమయ షపక

1634 NDX0304485
పపరర: కకటటలకడక యకసలలరర

1629 NDX0230276
పపరర: జగదదష రరడడడ బలజకపలర

భరస : శక హరర కకషర తననరర
ఇసటట ననస:18-2-67
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవర రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:43
లస: పప
1645 NDX2414233
పపరర: ససతమహలకడక కకసనస

94-56/693

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవ గగవసద రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:39
లస: ససస స
1642 NDX1443522
పపరర: శవ గగవసద రరడడ చనగస రరడడడ

1631 NDX3123791
పపరర: గగలర జజఖతసత పసడససలయ

94-53/300

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ బలజకపలర
ఇసటట ననస:18-2-66
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడతనప రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-67
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వషష
ర వరధన రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:18-2-69
వయససస:35
లస: ససస స
1639 NDX1443415
పపరర: పదకజ చనగస రరడడడ

94-53/302

తసడడ:డ అశరరవదస
ఇసటట ననస:18-2-67
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష మహహశవర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:18-2-67
వయససస:41
లస: పప
1636 NDX1833699
పపరర: వనసకరటరరవమక అసబటట

1628 NDX0917864
పపరర: పపరమక బలజకపలర

1626 NDX0918029
పపరర: పవతడ బలజకపలర

భరస : జగదదష రరడడడ బలజకపలర
ఇసటట ననస:18-2-66
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనసమయరరడడడ బలజకపలర
ఇసటట ననస:18-2-66
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయరరడడడ బలజకపలర
ఇసటట ననస:18-2-66
వయససస:59
లస: పప
1633 NDX2344448
పపరర: శక హరర కకషర తననరర

94-81/121

తసడడ:డ రసగరరరవప గగలలససడ
ఇసటట ననస:18-2-65
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణరరడడడ బలజకపలర
ఇసటట ననస:18-2-66
వయససస:59
లస: ససస స
1630 AP151010189753
పపరర: సతఖనరరయన రరడడడ బలజకపలర

1625 NDX2521490
పపరర: వనసకటటశవరరరవప గగలలససడ

1650 NDX2189794
పపరర: శకనవరస రరడడ బదదదగస

94-76/437

తసడడ:డ ననగర రరడడడ బదదదగస
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:45
లస: పప
94-81/131

1653 NDX1833525
పపరర: ననగలకడక రరడడ

94-81/132

భరస : రరమసరవమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:42
లస: ససస స
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1654 AP151010189361
పపరర: రమణ యకసలలరర

94-81/133

భరస : అసజరరడడద
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:64
లస: ససస స
1657 NDX0189639
పపరర: వరరరరడడడ దసగరగసపపడడ

94-81/136

94-53/308

94-53/311

94-53/314

94-76/438

94-81/138

94-53/312

1667 NDX0937813
పపరర: పడతనప రరడడడ పప చసరరడడడ

1670 NDX1520734
పపరర: నగరనన షపక

1673 NDX2942134
పపరర: సరమమజఖస మలగరరరడడ

94-53/319

1678 NDX2644995
పపరర: షమమ ససలయసనన షపక

94-53/617

1676 NDX2508505
పపరర: బభల చసదడ రరడడడ అరరకలటట

94-53/315

భరస : రరయయజదదదన
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:38
లస: ససస స

94-76/439

1682 NDX2460145
పపరర: వరసవ మణదడబబ యన
తసడడ:డ పడసరద మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:22
లస: ససస స

94-53/310

1665 NDX0250670
పపరర: వరలకడక పప చసరరడడడ

94-53/313

1668 NDX0229484
పపరర: శవరరరడడడ పప తరరడడడ

94-53/316

1671 NDX1520742
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-76/440

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:41
లస: పప
94-81/869

1674 NDX2508513
పపరర: శశషష కలమయరర అరరకలటట

94-53/318

భరస : బభల చసదడ రరడడడ అరరకలటట
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:40
లస: ససస స
94-53/320

1677 NDX2645562
పపరర: రజయయ జదదదన షపక

94-53/616

తసడడ:డ మయనసదదదన
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:46
లస: పప
94-81/139

తసడడ:డ బభల చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:21
లస: ససస స
94-81/141

1662 AP151010189548
పపరర: గణరరమమరరస మయటటరర

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గగపస రరడడడ అరరకలటట
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:48
లస: పప
1679 NDX2211654
పపరర: ఆరరకలటట

94-81/868

భరస : పడతనప రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:70
లస: ససస స

1675 NDX2508562
పపరర: వనసకట రరజజ సససహ రరడడ
పప తరరడడడ
తసడడ:డ శవ రరడడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసపసచచయఖ నలస
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:68
లస: పప

1664 NDX0226357
పపరర: వజయలకడక పప తరరడడడ

1659 NDX2776748
పపరర: అనసష రరడడడ

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:18-2-71
వయససస:68
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పప చసరరడడడ పడతనప రరడడడ పప చసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:28
లస: ససస స

1681 NDX2211647
పపరర: వనసకటటశవరరర నలస

94-53/309

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ పప చసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:26
లస: ససస స
1672 NDX2211662
పపరర: హహమలత పప చసరరడడడ

1661 JBV2741155
పపరర: అజయ కలమయర మయటటరర

94-81/135

తసడడ:డ రరమ సరవమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:39
లస: పప
1669 NDX1727561
పపరర: పడవలర క రరడడడ పప చసరరడడడ

94-81/137

తసడడ:డ గణరరమమరరస మయటటరర
ఇసటట ననస:18-2-71
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహబమబ బభషర
ఇసటట ననస:18-2-72
వయససస:33
లస: ససస స
1666 NDX0250589
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

1658 AP151010189360
పపరర: అసజరరడడడ యకసలలరర

1656 NDX1833483
పపరర: రరమ సరవమ రరడడ

తసడడ:డ పపదద ఆసజననయణలల రరడడ
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ దశరధ రరమ రరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:18-2-70
వయససస:68
లస: పప

భరస : గణరరమమరరస
ఇసటట ననస:18-2-71
వయససస:63
లస: ససస స
1663 NDX0550541
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-81/134

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:18-02-70
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపదద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-02-70
వయససస:67
లస: పప
1660 AP151010189348
పపరర: కలససమయసబ మయటట రర

1655 NDX0189829
పపరర: నరకసదడ మలర సపరటట

1680 JBV2739555
పపరర: ఇసదదరరదచవ నలస

94-81/140

భరస : వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-2-73
వయససస:58
లస: ససస స
94-53/321

1683 JBV2739571
పపరర: ససజనఖ నలస

94-53/322

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర నలస
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:36
లస: ససస స
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1684 NDX2460202
పపరర: నరసమక మణదడబబ యన

94-53/323

భరస : పడసరద మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:38
లస: ససస స
1687 JBV2739795
పపరర: సతష చసదడ

94-53/326

1688 NDX2653962
పపరర: నరసమక మణదడబబ యన

94-76/441

94-81/143

1691 NDX2621647
పపరర: పడసరద మణదడబబ యన

94-95/727

94-81/144

94-53/753

94-53/755

1692 NDX2211639
పపరర: రరఘవపల సవపన

94-81/142

94-53/329

1698 AP151010189635
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

1700 NDX2414498
పపరర: లలరరర మయరరయయ ఇనననరరవప
కకవపరర
తసడడ:డ చననపప కకవపరర
ఇసటట ననస:18-2-77
వయససస:52
లస: పప

94-53/331

1703 NDX2393379
పపరర: ఇసదదరరరణణ కకవపరర

94-81/145

1701 NDX3178258
పపరర: జజనస రరణణ యయనరకదద

94-53/754

భరస : మహహశవర రరడడడ యయనరకదద
ఇసటట ననస:18-2-77
వయససస:29
లస: ససస స
1704 NDX2428522
పపరర: రరప సరరదర

94-53/332

భరస : లలరరర మరరయ ఇనననరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:18-2-77
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అజకసదర సససగ సరరదర
ఇసటట ననస:18-2-78
వయససస:33
లస: ససస స

1705 NDX2898872
పపరర: భమలకడక కలరరక

1706 NDX2952729
పపరర: దదవనన చచరకకరర

1707 NDX2595627
పపరర: ననగర రరడడడ బబ లర

Deleted

భరస : మదసససధన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-2-394
వయససస:49
లస: ససస స

1708 NDX1159623
పపరర: పరరబసరరధద పపదద

94-81/146

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:18-3-80
వయససస:38
లస: పప
1711 NDX1520759
పపరర: పదనకవత తరరమలశశటట
తసడడ:డ కకషర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:26
లస: ససస స

94-55/800

తసడడ:డ గణణశ
ఇసటట ననస:18-3
వయససస:21
లస: ససస స
1709 NDX3130085
పపరర: నగణ తరరమలశశటట

1712 NDX1257526
పపరర: మధస బభబణ తరరమల శశటట
తసడడ:డ కకషర తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:28
లస: పప

94-81/754

తసడడ:డ చదనన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3
వయససస:56
లస: పప
94-56/695

తసడడ:డ నరరరమ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:25
లస: పప
94-76/442

94-53/330

తసడడ:డ అబణదలడహమయన షపక
ఇసటట ననస:18-2-76
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ లలరరబ మరరయ ఇనననరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:18-2-77
వయససస:19
లస: ససస స
94-57/811

94-53/327

భరస : మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-2-76
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షరరఫ షపకర
ఇసటట ననస:18-2-76
వయససస:37
లస: పప

భరస : జలయన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-2-76
వయససస:34
లస: ససస స
1702 NDX2762680
పపరర: నహరరక కకవపరర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:43
లస: పప

1695 AP151010189633
పపరర: హఫసజననసరబబగస షపక

1697 JBV2739803
పపరర: జలయన షరరఫ షపక

94-53/325

94-56/29

1694 JBV2740744
పపరర: అనల కలమయర రరఘవపల

1696 AP151010189066
పపరర: మహలకకమక కరరనటట
భరస : శకరరమణలల కరరనటట
ఇసటట ననస:18-2-76
వయససస:87
లస: ససస స

1689 NDX2428282
పపరర: పడసరద మణదడబబ యన

భరస : వనసకట శవ అనల కలమయర
ఇసటట ననస:18-2-75
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప రరఘవపల
ఇసటట ననస:18-2-75
వయససస:37
లస: పప

1699 NDX3045663
పపరర: మమహబమబణననసర షపక

94-54/692

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశవరరరవప రరఘవపల రరఘవపల
ఇసటట ననస:18-2-75
వయససస:58
లస: ససస స
94-53/328

1686 JBV2740959
పపరర: ననగకశవరరరవప కరరనటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడసరద మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బణచచయఖ వపననస
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:65
లస: ససస స
1693 JBV2739860
పపరర: ననగకసదడమక రరఘవపల

94-53/324

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర నలస
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-2-74
వయససస:41
లస: పప
1690 NDX2189737
పపరర: రమయదచవ వపననస

1685 JBV1351741
పపరర: ననగవరపడసరద నలస

1710 NDX3142072
పపరర: లయవణఖ చసత

94-56/696

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల చసత
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:24
లస: ససస స
94-76/443

1713 TFJ0376517
పపరర: లకడక రరధదక తరరమలశశటట

94-81/147

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:27
లస: ససస స
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94-81/148

భరస : శకరరమ చసదడమమరరస
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:34
లస: ససస స
1717 AP151010189106
పపరర: లకడక తరరమలశశటట

94-81/152

1718 NDX0370064
పపరర: శవపరరవత తరరమలశశటట

94-81/155

1721 NDX2211597
పపరర: తతట కకటటశవర రరవప

94-81/153

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:27
లస: పప

1724 NDX0537902
పపరర: శవ తరరమలశశటట

94-81/156

94-81/159

94-81/162

1729 NDX0742460
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

94-81/878

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:49
లస: పప
1732 NDX2268191
పపరర: కకటటశవర రరవప తతట
తలర : అలవనలమక తతట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:22
లస: పప
1735 NDX2245132
పపరర: వనసకట రరడడడ మసడలసపప

94-76/445

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:26
లస: పప

94-93/1389

94-81/167

1739 NDX2211480
పపరర: శరఖమల చలర గణసడర

94-81/165

1742 NDX2211472
పపరర: శకనవరససలల చలర గణసడర
తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:45
లస: పప

94-81/160

1728 JBV2741023
పపరర: శకనవరస రరవప తరరమలశశటట

94-81/163

1731 NDX2268142
పపరర: జయ లకడక తరరమలశశటట

94-89/259

1734 NDX2245124
పపరర: శరరష మసడలసపప

94-76/444

1737 NDX1443498
పపరర: యశశవన కకసడవటట

94-81/166

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:29
లస: ససస స
94-81/168

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:46
లస: ససస స
94-81/170

1725 JBV2740942
పపరర: రరమచసదడమమరరస తరరమలశశటట

తసడడ:డ హనక రరడడడ మసడలసపప
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరసబభబణ
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:40
లస: ససస స
1741 NDX1601740
పపరర: చనన రరయణడడ ఆవపల

1736 NDX2211498
పపరర: అశవన చలర గణసడర

94-81/157

భరస : రరజవ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణరరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హనక రరడడడ మసడలసపప
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:22
లస: పప
1738 NDX0965830
పపరర: జయశక పపదద

1733 NDX2991719
పపరర: జయ లకడక చలవరదద

1722 NDX1662296
పపరర: శవ భరత తరరమలశశటట

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రమయసజనఉలల తరరమల
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:20
లస: పప
94-89/260

94-81/154

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:37
లస: పప

94-81/161 1727 AP151010189278
1726 AP151010189825
పపరర: రరమయసజననయణలల తరరమలశశటట
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప
తరరమలశశటట
తసడడ:డ పపలర యఖ
తసడడ:డ రరఘవపలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:44
లస: పప
వయససస:48
లస: పప

1730 NDX2989143
పపరర: వనసకటటష తరరమల

1719 NDX0537993
పపరర: రసగమక తరరమలశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:29
లస: పప

94-81/164

94-81/150

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ తతట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:22
లస: పప
94-81/158

1716 NDX0183889
పపరర: అమల దచవ తరరమలశశటట

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:62
లస: ససస స
1723 NDX2027234
పపరర: రరజవ తరరమలశశటట

94-81/149

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-3-81
వయససస:42
లస: ససస స
1720 AP151010189824
పపరర: పరరవతమక తరరమలశశటట

1715 NDX0250373
పపరర: అమలయదచవ తరరమలశశటట

1740 NDX1833392
పపరర: ననగరరరరన బభబణ కకసడవటట

94-81/169

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:18/03/82
వయససస:23
లస: పప
94-81/171

1743 NDX0958934
పపరర: రరసబభబణ పపదద

94-81/172

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:47
లస: పప
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1744 NDX1443514
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కకసడవటట

94-81/173

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:57
లస: పప
1747 AP151010186704
పపరర: పరరవత కకమకననన

94-81/174

94-81/177

94-81/181

94-81/182

94-81/186

94-81/189

94-81/191

94-81/194

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18/03/85
వయససస:57
లస: ససస స
1771 NDX0303446
పపరర: సరపబరరడడడ యటటటల
తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:18/03/85
వయససస:61
లస: పప

94-81/880

1757 NDX2118165
పపరర: పదకజ రరల

1760 NDX0611871
పపరర: రరమయయమక నసతషలపరటట

1763 NDX1761726
పపరర: శకనవరస రరడడడ అటభర

94-81/197

1766 NDX1100171
పపరర: ససధనరరణణ పరలకకలనస

1752 AP151010183460
పపరర: ససతనరరమయఖ కకమకననన�

1755 SQX1808070
పపరర: బబ లమమర రరజ

94-81/180

95-2/72

94-81/183

1758 JBV3003852
పపరర: నరకలకలమయరర అటర

94-81/184

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-84
వయససస:36
లస: ససస స
94-81/187

1761 NDX0187963
పపరర: అనల కలమయర రరల

94-81/188

తసడడ:డ లకకణ రరవప రరల
ఇసటట ననస:18-03-84
వయససస:38
లస: పప
94-81/190

1764 NDX2964187
పపరర: సపనహ మయయ అననపరరడడ

94-81/882

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-84
వయససస:24
లస: ససస స
94-81/192

1767 NDX1100155
పపరర: పరలకకలనస రరజకశవరర

94-81/193

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-85
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరలకకలనస వనసకట ససబభబరరడడ
ఇసటట ననస:18/03/85
వయససస:46
లస: ససస స

94-81/195
1769 NDX2169101
పపరర: చసదడ కకషర మహన రరడడ
పరలకకలఅణణ
తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడ పరలకకలఅణణ
ఇసటట ననస:18-3-85
వయససస:22
లస: పప

1770 NDX1100650
పపరర: వనసకట ససబభబరరడడడ పరలకకలనస
తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-85
వయససస:54
లస: పప

1772 NDX2583458
పపరర: ఇసరకయల షపక

1773 NDX0207324
పపరర: చదవతనఖ కరరనటట

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:18-3-85
వయససస:52
లస: పప

94-81/176

తసడడ:డ దనవద రరజ బబ లమమర
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:18-3-84
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-85
వయససస:27
లస: ససస స
1768 NDX0304535
పపరర: సరసవత వనవ

1754 NDX2814531
పపరర: దసరగ ననగ లకడక కకమకననన

1749 JBV2994465
పపరర: రవ కలమయర కకమకననన

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:60
లస: పప

భరస : వజయమహన
ఇసటట ననస:18-03-84
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-84
వయససస:38
లస: పప
1765 NDX1100114
పపరర: యగజజఖత పరలకకలనస

94-81/178

భరస : అనల కలమయర రరల
ఇసటట ననస:18-03-84
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:18-03-84
వయససస:60
లస: ససస స
1762 JBV2995009
పపరర: పడభభకరరరడడడ అటర

1751 JBV2994689
పపరర: రతస యఖ చచదరర

94-76/446

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:37
లస: పప

భరస : రతస యఖ కకమకననన
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరహరర
ఇసటట ననస:18-03-84
వయససస:33
లస: ససస స
1759 AP151010186351
పపరర: శసకలసతల కకమకననన

94-81/175

తసడడ:డ సరపబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రతయఖ కకమకననన
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:65
లస: పప
1756 NDX0304584
పపరర: శవకలమయరర మసదడడ

1748 NDX0304501
పపరర: పపసరఫవత అటభర

1746 NDX1629122
పపరర: శవపరరవత కకమకననన

భరస : రవకలమయర కకమకననన
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరబన రరవప�
ఇసటట ననస:18-3-83
వయససస:38
లస: పప
1753 NDX1994533
పపరర: హనసమసత రరవప కకమకననన

94-81/879

తసడడ:డ రసబభబణ పపదద
ఇసటట ననస:18-3-82
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససతనరమయఖ
ఇసటట ననస:18-03-83
వయససస:57
లస: ససస స
1750 NDX0364810
పపరర: నరహరర మసదడడ

1745 NDX2816080
పపరర: గకతస కకషర పపదద

94-81/757

94-81/196

94-81/198

భరస : ననగకశవర రరవప�
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:33
లస: ససస స
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1774 JBV3003340
పపరర: మహలకడక ఉమకడడ
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94-81/199

భరస : యయదగరరర
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:37
లస: ససస స
1777 NDX1161124
పపరర: హహమయటటజజ తషమకల

94-81/202

94-81/205

94-81/208

94-81/884

94-76/447

94-81/212

94-81/215

తసడడ:డ రరమకకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:29
లస: పప
1798 NDX2435303
పపరర: వనసకట అపరపరరవప దచవరశశటట

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-91
వయససస:27
లస: ససస స

94-81/209

1787 NDX2859395
పపరర: లయశఖ పసడయ శలస

1790 NDX2435204
పపరర: ససతనలత దచవరశశటట

94-81/218

94-81/885

94-81/210

94-81/213

1796 NDX0958405
పపరర: వనసకట రరడడడ నవపలలరర

94-81/216

1802 AP151010186199
పపరర: రరధ యయరరడర
భరస : కకషరన రరడడ
ఇసటట ననస:18-3-91
వయససస:47
లస: ససస స

94-81/207

1785 NDX3073327
పపరర: రమమశ రరడడడ శలస

94-81/883

1788 NDX2255123
పపరర: సరయ అవననశ దదయర

94-53/333

1791 NDX0966218
పపరర: వజయలకడక సససహదదడ

94-81/211

భరస : అజయ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:40
లస: ససస స
1794 NDX0958785
పపరర: ఇసదడ తచజజరరడడడ సససహదదడ

94-81/214

తసడడ:డ అజయ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:27
లస: పప
1797 NDX0958850
పపరర: శవరరరడడడ మయరరడడడ

94-81/217

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:52
లస: పప
94-81/886

తసడడ:డ అజయ రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:21
లస: ససస స
94-81/219

1782 NDX1443340
పపరర: లలత కలమయరర ననగస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదయర
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:23
లస: పప

1793 NDX2435212
పపరర: పరసడడ రసగ వటర కలమయరర
దచవరశశటట
భరస : వనసకట అపరపరరవప దచవరశశటట
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:45
లస: ససస స

1799 NDX2789980
పపరర: లకడక రగజజ సససహదదడ

94-81/204

తసడడ:డ చలపత రరడడడ శలస
ఇసటట ననస:18-3-87
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ దచవరశశటట
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:61
లస: పప
1801 NDX1100320
పపరర: కవత యయరరడర

1784 NDX1183557
పపరర: సతఖననరరయణ ననగస

1779 JBV2994481
పపరర: యయదగరరర ఉమకడడ

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-3-87
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప దచవరశశటట
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:42
లస: ససస స
1795 NDX0958942
పపరర: అజయ రరడడడ సససహదదడ

94-81/206

తసడడ:డ రమమశ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-87
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:47
లస: పప
1792 NDX0966267
పపరర: భభరగ వ నవపలలరర

1781 NDX2058700
పపరర: ససజజత మణనసగర

94-81/201

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బణచచయఖ
ఇసటట ననస:18-3-87
వయససస:67
లస: పప

భరస : రమమశ రరడడడ శలస
ఇసటట ననస:18-3-87
వయససస:36
లస: ససస స
1789 NDX1450675
పపరర: పప లరరజ పమడడ

94-81/203

భరస : సరసబ రరడడడ మణనసగర
ఇసటట ననస:18-3-87
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-3-87
వయససస:36
లస: పప
1786 NDX3073517
పపరర: తడవనణణ శలస

1778 NDX0179374
పపరర: ననగకశవరరరవప కరరనటట

1776 NDX0211243
పపరర: పరపమక� కరరనటట�

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమణలల కరరనటట
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:69
లస: పప
1783 NDX1183565
పపరర: నరకసదడకలమయర ననగస

94-81/200

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:18-3-86
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : ససధనరరణణ
ఇసటట ననస:18-03-86
వయససస:31
లస: పప
1780 NDX1861435
పపరర: సరసబశవ రరవప కరరనటట

1775 NDX0586388
పపరర: ననగ మలర శవరర అసబటట�

1800 NDX2813012
పపరర: దసరగ దదపసక నవపలలరర

94-81/887

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ నవపలలరర
ఇసటట ననస:18-3-89
వయససస:18
లస: ససస స
94-81/220

1803 NDX1443357
పపరర: రరమ తషలశమక యయటట ల

94-81/221

భరస : మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-91
వయససస:56
లస: ససస స
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1804 NDX1100981
పపరర: ససరకష ఆలలరర
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94-81/222

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:18-3-91
వయససస:33
లస: పప
1807 NDX2877025
పపరర: చననమకయయ పరరక

94-81/888

94-81/891

94-81/227

94-59/916

94-81/231

94-81/234

94-81/237

భరస : శవయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:50
లస: ససస స

1817 NDX3082864
పపరర: నరసససహ రరవప చసకర

1820 AP151010183306
పపరర: శవరరమకకషర చసకర

1823 AP151010183345
పపరర: ననగభమషణస పప లశశటట

1826 NDX2143881
పపరర: శక రరమ కకషరర రరవప పపపరపల

94-53/765

1829 NDX2697852
పపరర: పడభణదనస మమడ

94-76/850

1832 NDX2117258
పపరర: పడవలర క రరణణ లకకసరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట కకషర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-03-100
వయససస:23
లస: ససస స

1812 NDX0586149
పపరర: రమణమక మణనగరల

94-81/226

1815 NDX1994822
పపరర: శవర రరడడ మణనగరల

94-81/229

1818 AP151010186355
పపరర: ననగరరజకలమయరర చసకర

94-81/230

భరస : శవరరమకకషరర
ఇసటట ననస:18-3-96
వయససస:46
లస: ససస స
94-81/232

1821 NDX0190686
పపరర: మననహర రరడడడ యలర టటరర

94-81/233

తసడడ:డ రగససరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-96
వయససస:58
లస: పప
94-81/235

1824 NDX2074771
పపరర: ధనలకడక పపపరపల

94-81/236

భరస : శక రరమకకషర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:18-3-98
వయససస:47
లస: ససస స
94-81/238

1827 NDX2976728
పపరర: శకనవరస రరడడడ ననటట

94-53/764

తసడడ:డ నరస రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-3-99
వయససస:39
లస: పప
94-53/619

తసడడ:డ వనసకటననగణలల మమడ
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:60
లస: పప
94-59/912

94-81/890

తసడడ:డ మలయరరరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:18-3-95
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:18-3-98
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:18-3-99 GMC NO.102
వయససస:36
లస: ససస స
1831 NDX3159092
పపరర: శకదచవ రరమశశటట

94-81/228

తసడడ:డ రరమసరవమ
ఇసటట ననస:18-3-97
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమకకషర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:18-3-98
వయససస:26
లస: పప
1828 NDX2965051
పపరర: ససజజత ననటట

1814 NDX1994764
పపరర: నరసససహ రరడడడ మణనగరల

1809 NDX2876993
పపరర: షపవన పరరక

భరస : శవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-95
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:18-3-96
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:18-3-97
వయససస:58
లస: ససస స
1825 NDX2074789
పపరర: రవతచజ పపపరపల

94-81/225

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర చసకర
ఇసటట ననస:18-3-96
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మననహర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-96
వయససస:31
లస: పప
1822 AP151010186195
పపరర: శవపరరవత పప లశశటట

1811 NDX1443274
పపరర: లకడక ససజనఖ మణనగరల

94-81/224

తసడడ:డ చనన పరరక
ఇసటట ననస:18-3-93
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:18-3-95
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర చసకర
ఇసటట ననస:18-3-96
వయససస:24
లస: పప
1819 NDX0891051
పపరర: వనసకట శకనవరస రరడడడ వనలరటటరర

94-81/889

తసడడ:డ శవర రరడడ
ఇసటట ననస:18-3-95
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-95
వయససస:85
లస: ససస స
1816 NDX3129574
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ చసకర

1808 NDX2877306
పపరర: చనన పరరక

1806 NDX1815788
పపరర: యయమన దదపసస దదయయఖల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదయయఖల
ఇసటట ననస:18-3-92
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ పరరక
ఇసటట ననస:18-3-93
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చనన పరరక
ఇసటట ననస:18-3-93
వయససస:19
లస: ససస స
1813 NDX0586180
పపరర: కరసతమక మణనగరల

94-81/223

తసడడ:డ ననరపపరరదదడ
ఇసటట ననస:18-3-91
వయససస:57
లస: పప

భరస : చనన పరరక
ఇసటట ననస:18-3-93
వయససస:57
లస: ససస స
1810 NDX2876977
పపరర: సపటలయ మమరర పరరక

1805 AP151010183216
పపరర: కకషరరరరడడడ యరరడర

1830 NDX3150562
పపరర: శవయఖ రరమశశటట

94-59/911

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:57
లస: పప
94-81/239

1833 NDX0304238
పపరర: కనకదసరగ సససకర

94-81/240

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:30
లస: ససస స
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1834 NDX1761775
పపరర: వజయ కలమయరర మమడన

94-81/241

తసడడ:డ పడభణ దనసస
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:32
లస: ససస స
1837 NDX0185025
పపరర: బభబణరరవప మమడన

94-81/244

94-53/711

94-74/828

94-81/248

94-81/251

94-81/254

94-81/871

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-3-103
వయససస:47
లస: పప

1847 AP151010186196
పపరర: మలర మక పప ససరరడడ

1850 NDX0303248
పపరర: వనసకటటశవర రరడడడ సససకర

1853 NDX0189035
పపరర: ససధనకర రరడడడ యరకడర

1856 NDX2109347
పపరర: బసదస కళ భవనస

94-81/257

1859 NDX0886473
పపరర: ససకలరరబ షపక�

94-81/249

1862 NDX2482537
పపరర: కకషర కటట మమరర
తలర : పరరవత కటట మమరర
ఇసటట ననస:18-3-103
వయససస:55
లస: పప

1842 NDX3150653
పపరర: వనసకటటశవరరర గణసడ

94-74/827

1845 NDX0586081
పపరర: ససజజత గసట�

94-81/247

1848 AP151010186048
పపరర: నరసమక బనసకలరర

94-81/250

భరస : రతననరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:82
లస: ససస స
94-81/252

1851 NDX0187880
పపరర: ససరకష రరడడడ యరరకడర

94-81/253

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:35
లస: పప
94-81/255

1854 NDX0527820
పపరర: ఘసటభ పరపయఖ

94-81/256

తసడడ:డ అపయఖ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:51
లస: పప
94-76/449

1857 NDX1916966
పపరర: నఖల కలమయర భవనస

94-76/450

తసడడ:డ ఎలర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:18-3-102/1
వయససస:25
లస: పప
94-81/258

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:18-3-103
వయససస:37
లస: ససస స
94-81/260

94-81/870

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలయరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:18-3-102/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-3-103
వయససస:37
లస: ససస స
1861 JBV1220490
పపరర: శకనస షపక

94-81/246

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ బయయరపప
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:57
లస: పప
1858 NDX0214551
పపరర: సరరత ఫణణదరస

1844 NDX2131084
పపరర: చనననరర ఘసటభ

1839 NDX2989135
పపరర: ననగలకడక ససవరరనగసటట

తసడడ:డ ససబబ రరయణడడ గణసడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రమణన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:37
లస: పప
1855 NDX2986172
పపరర: కకటటశవర రరవప బయయరపప

94-53/756

భరస : వనసకటటడ
డ డడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ ఘసటభ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:23
లస: పప
1852 NDX0189886
పపరర: నరకష రరడడడ యరరకడర

1841 NDX2872596
పపరర: దదవఖ రరవ

94-81/243

భరస : ససదద చశవర రరవప ససవరరనగసటట
ఇసటట ననస:18-3-101/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ ఘసటభ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:57
లస: ససస స
1849 NDX2124584
పపరర: జజసఫ రవ తచజ ఘసటభ

94-81/245

తసడడ:డ చసదడయఖ రరవ
ఇసటట ననస:18-3-101 FLAT 106
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరర గణసడ
ఇసటట ననస:18-3-102
వయససస:47
లస: ససస స
1846 AP151010186198
పపరర: పరరవత యయరరడర

1838 NDX0190546
పపరర: పడభణ దనస మమడన

1836 NDX2117233
పపరర: ససధనకర రరడడడ లకకసరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట కకషర రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగణలల
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ రరవ
ఇసటట ననస:18-03-101 FLAT 106
వయససస:20
లస: పప
1843 NDX3167368
పపరర: నరరయణమక గణసడ

94-81/242

భరస : పడభణదనస
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభణదనస
ఇసటట ననస:18-3-100
వయససస:35
లస: పప
1840 NDX2872687
పపరర: వనయ కలమయర రరవ

1835 NDX0207167
పపరర: పడభభవత మమడ

1860 NDX1520445
పపరర: సరయ గగపరల కటట మమరర

94-81/259

తసడడ:డ కకషర కటట మమరర
ఇసటట ననస:18-3-103
వయససస:27
లస: పప
94-81/261

1863 NDX2583060
పపరర: దసరగ రరవప బతష
స ల

94-81/755

తసడడ:డ రమణ రరవప
ఇసటట ననస:18-3-103
వయససస:35
లస: పప
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1864 NDX2271641
పపరర: ధనలకడక తషమణకలలరర

94-53/334

భరస : శవరరరడడడ తషమణకలలరర
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:38
లస: ససస స
1867 NDX1450717
పపరర: రమణ రరడడడ సససకర

94-76/452

94-81/264

94-81/267

94-81/270

94-53/757

1882 NDX2985562
పపరర: వనసకటటశవరరర మణకలస

94-53/758

94-81/268

1877 AP151010183454
పపరర: మహనరరడడడ తషమణకలలరర

1880 JBV1224781
పపరర: పడసరద కకయ

1883 NDX2062149
పపరర: లల మమనక తమక

94-81/276

1886 NDX2062115
పపరర: శకనవరస రరడడడ తమక

94-81/271

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-106
వయససస:22
లస: పప

1889 NDX3013976
పపరర: ససససకత ససకర

94-81/272

1892 AP151010186591
పపరర: అనససరఖమక కరరనటట
భరస : రరదకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:18-3-107
వయససస:72
లస: ససస స

94-81/266

1875 AP151010183146
పపరర: సప మరరడడడ యయరరడర

94-81/269

1878 NDX2631620
పపరర: ధనలకడక తషమమకలలరర

94-53/620

1881 AP151010183818
పపరర: ననగరశవరరరవప కకయయ

94-81/273

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:18-3-105
వయససస:62
లస: పప
94-81/274

1884 NDX2062131
పపరర: వజయలకడక తమక

94-81/275

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ తమక
ఇసటట ననస:18-3-106
వయససస:43
లస: ససస స
94-81/277

1887 NDX1994277
పపరర: వర రరడడడ చనగస రరడడడ

94-81/278

తసడడ:డ లసగర రరడడడ చనగస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-106
వయససస:58
లస: పప
94-63/913

తసడడ:డ ననరప రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-107
వయససస:19
లస: ససస స
94-81/279

1872 AP151010186344
పపరర: పదనకవరత యయరరడర

భరస : శవరరరడడడ తషమమకలలరర
ఇసటట ననస:18-3-104/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-3-106
వయససస:52
లస: పప
94-85/1200

94-81/263

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:18-3-106
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-106
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:18-3-107
వయససస:47
లస: ససస స

1874 AP151010183207
పపరర: శకనవరసరరదదడ తషమణకలలరర

1869 NDX0304170
పపరర: శకవరణణ పరలడడగణ

భరస : సప మరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-3-105
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ మణజర
ఇసటట ననస:18-3-106
వయససస:34
లస: పప

1891 AP151010186229
పపరర: కకటటశవరమక కరరనటట

94-81/265

తసడడ:డ ససతనరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:76
లస: పప

1879 NDX2943660
పపరర: వనసకట వఘఘనశవర రరడడడ
తతమణలలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104/1
వయససస:19
లస: పప

1888 NDX2583144
పపరర: కలమయర మహన రరడడ తమక

1871 JBV1222942
పపరర: ఆదదలకడక తషమణకలలరర

94-76/451

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖననయణడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:67
లస: పప

1885 NDX1443308
పపరర: వనసకట సరతవక రరడడడ చనగమమమడడడ

94-81/262

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:44
లస: పప
1876 AP151010183815
పపరర: నగరరజ కటకస శశటట

1868 JBV1224815
పపరర: పడసనన కకయ

1866 NDX1450725
పపరర: మలలర శవరర సససకర

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:40
లస: ససస స
1873 AP151010183278
పపరర: శవరరరదదడ తషమణకలలరర

94-53/335

తసడడ:డ బకకలల పరలడడగణ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-104
వయససస:56
లస: పప
1870 NDX0212753
పపరర: ననగరతన కలమయరర కటకసశశటట

1865 NDX2271591
పపరర: సరసబశవరరవప పరలడడగణ

1890 NDX1450683
పపరర: నవన కలమయర కరరనటట

94-76/453

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:18-3-107
వయససస:35
లస: పప
94-81/280

1893 NDX0303115
పపరర: వర శశఖర రరవప కరరనటట

94-81/281

తసడడ:డ రరధనకకకషర
ఇసటట ననస:18-3-107
వయససస:55
లస: పప
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1894 NDX3006327
పపరర: ననరరయమక పరకననటట

94-81/872

భరస : రఘణరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-107
వయససస:58
లస: ససస స
1897 NDX1535063
పపరర: భభరగ వ కరకలమయన

94-81/284

94-81/287

94-81/290

94-81/293

94-81/296

94-81/299

94-81/302

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-3-110
వయససస:51
లస: పప

1907 NDX1917014
పపరర: కరరరసక తతపలలర

1910 NDX0187195
పపరర: వనసకటటష అడకర

1913 NDX1396655
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ఆడక

1916 NDX1917683
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చసతన

94-81/305

1919 NDX1993303
పపరర: మసరసన వల షపక

94-81/294

1922 NDX3017506
పపరర: ససరరజల షపక
తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:30
లస: పప

1902 NDX1536814
పపరర: శరసత పపరస

94-81/289

1905 NDX2118173
పపరర: రరజకశవరర రరమసపటట

94-81/292

1908 NDX0182386
పపరర: గణపస గరరరశ కలమయర అదకర

94-81/295

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:30
లస: పప
94-81/297

1911 NDX1665332
పపరర: ఖయససస షపక

94-81/298

తసడడ:డ ఇమయమ షపక
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:33
లస: పప
94-81/300

1914 NDX1661033
పపరర: ననగకశవర రరవప సరవమ

94-81/301

తసడడ:డ రరమలసగస సరవమ
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:56
లస: పప
94-81/303

1917 NDX2169135
పపరర: సరజదన బబగమ షపక

94-81/304

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:18-3-110
వయససస:26
లస: ససస స
94-81/306

తలర : వనసకట రమణ షపక
ఇసటట ననస:18-3-110
వయససస:34
లస: పప
94-81/308

94-81/286

భరస : ననగకశవర రరవప రరమసపటట
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడశరసబణలసగస చసతన
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:64
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:18-3-110
వయససస:56
లస: ససస స
1921 JBV2994192
పపరర: మసరసనవల షపక

94-81/291

తసడడ:డ వనసకయఖ ఆడక
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:63
లస: పప
1918 NDX0939421
పపరర: హహసపసనబ షపక

1904 NDX1535360
పపరర: గగవసదమక ససరసరన

1899 NDX2058726
పపరర: ఝయనస లకడక ఆడక

భరస : రరధనకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షపక హహసపసన
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:37
లస: పప
1915 NDX0623421
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ చటటట

94-81/288

తసడడ:డ మలర కరరరరన తతపలలర
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:30
లస: పప
1912 NDX0645945
పపరర: షపక మసరసన షరరఫ

1901 NDX1460575
పపరర: కలమయరర సరవమ

94-81/283

భరస : వనసకటటష ఆడక
ఇసటట ననస:18/03/109
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనన తరరపతరరడడ
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:71
లస: ససస స
1909 NDX1536517
పపరర: సప మననధ కరగల

94-81/285

భరస : ననగకశవరరరవప సరవమ
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:52
లస: ససస స
1906 NDX1536699
పపరర: వనసకరయమక కటట
ర రర

1898 NDX1442334
పపరర: భవఖ సరవమ

1896 NDX1442326
పపరర: భభరగ వ సరవమ

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప సరవమ
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప సరవమ
ఇసటట ననస:18-3-109
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససభ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:39
లస: ససస స
1903 NDX0207308
పపరర: వజయలకడక అడక

94-81/282

భరస : అపరప రరవప కకటభటరర
ఇసటట ననస:18-3-108
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-03-109
వయససస:26
లస: ససస స
1900 NDX1535261
పపరర: ససభ రరధన దచవ కలకసల

1895 NDX1994665
పపరర: అననపపరర కకటభటరర

1920 NDX1188697
పపరర: జజన షపక

94-81/307

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:18-3-110
వయససస:45
లస: పప
94-53/759

1923 NDX3046877
పపరర: పదక షపక

94-59/913

భరస : ననగణల మరరక ననగణలల
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:35
లస: ససస స
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94-76/454

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ సప మ
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:30
లస: ససస స
1927 NDX2150449
పపరర: రమమశ పప లల

94-76/457

94-81/873

94-53/761

94-81/874

94-81/313

94-81/316

94-81/319

భరస : బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-116
వయససస:50
లస: ససస స

1937 AP151010186693
పపరర: మలలర శవరర చవరవ

1940 JBV2994358
పపరర: సపవదనరరడడడ చవరవ

1943 NDX0584466
పపరర: కనక దసరగ మలగరరరడడడ

1946 JBV2994085
పపరర: వజయ భభససర రరడడ చవరవ

94-94/70

1949 NDX0585851
పపరర: ససనత అవపతష

94-81/311

1952 NDX1633420
పపరర: అఖల రరడడడ వపయమఖరర
తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:18-3-116
వయససస:25
లస: పప

1932 NDX2986180
పపరర: కకషర పసడయ బయయరపప

94-53/760

1935 NDX2861797
పపరర: కలపణ రగలర

94-78/1069

1938 AP151010186089
పపరర: లకడక చవరవ�

94-81/312

భరస : బడహకరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-3-114
వయససస:57
లస: ససస స
94-81/314

1941 NDX1324912
పపరర: ససనత మలగరరరడడడ

94-81/315

భరస : నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:25
లస: ససస స
94-81/317

1944 AP151010186172
పపరర: ననరరయణమక చవరవ

94-81/318

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:64
లస: ససస స
94-81/320

1947 NDX2815736
పపరర: రరమణలమక మలగ

94-81/875

భరస : కణక రరడడడ మలగ
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:77
లస: ససస స
94-81/321

తసడడ:డ బలరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-116
వయససస:30
లస: ససస స
94-81/323

94-81/310

భరస : జయవరబ న రరడడడ రగలర
ఇసటట ననస:18-3-112
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ చవరవ
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:37
లస: పప

భరస : కనక రరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:74
లస: ససస స
1951 NDX0585828
పపరర: పదనకవత అవపతష

94-59/775

భరస : మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:36
లస: పప
1948 NDX2270445
పపరర: రరమణలమక మణనగరల

1934 NDX2629921
పపరర: శకనవరస రరడడడ రగలర

1929 AP151010186017
పపరర: ససభభన బ

భరస : కకటటశవర రరవప బయయరపప
ఇసటట ననస:18-3-112
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-114
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయ భభససర రరడడడ చవరవ
ఇసటట ననస:18-3-115
వయససస:27
లస: ససస స
1945 NDX0376764
పపరర: నరసససహరరడడడ మలగరరరడడడ

94-53/621

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-114
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చవరవ
ఇసటట ననస:18-3-114
వయససస:22
లస: పప
1942 NDX2124592
పపరర: ససనత చవరవ

1931 NDX2639433
పపరర: లకడక శకలసతల రగలర

94-76/456

భరస : ఆసరన షపక
ఇసటట ననస:18/03/111
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బదడ రరడడడ రగలర
ఇసటట ననస:18-3-112
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ రగలర
ఇసటట ననస:18-3-112
వయససస:35
లస: పప
1939 NDX2131092
పపరర: వననద కలమయర రరడడ చవరవ

94-81/309

భరస : శకనవరస రరడడడ రగలర
ఇసటట ననస:18-3-112
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ రగళర
ఇసటట ననస:18-3-112
వయససస:34
లస: పప
1936 NDX2861706
పపరర: జయ వరబన రరడడడ రగలర

1928 NDX1334929
పపరర: జజన బ షపక

1926 NDX1570952
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ అమకన
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: జజనబ షపక
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:40
లస: పప
1933 NDX3049517
పపరర: జయవరబ న రరడడడ రగళర

94-76/455

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత రరవప పప లల
ఇసటట ననస:18-3-111
వయససస:44
లస: పప
1930 NDX2925147
పపరర: ననగణల మర షపక

1925 NDX1433010
పపరర: జజన బ షపక

1950 NDX0585893
పపరర: జజఖత అవపతష

94-81/322

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-116
వయససస:32
లస: ససస స
94-81/324

1953 NDX0599829
పపరర: ఏ బలరరమరరడడడ

94-81/325

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-116
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: నరరస రరడడడ సప మ
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94-53/336

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ సప మ
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:27
లస: పప
1957 AP151010186075
పపరర: పదనకవత సప మయ

94-81/328

94-81/331

94-81/334

94-81/337

94-76/459

94-81/341

94-81/344

తసడడ:డ ననగమర మరరవల
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:27
లస: ససస స

1967 NDX0184457
పపరర: రరమరరడడడ గగడగణమయరర�

1970 NDX0601252
పపరర: జ అసజల

1973 NDX1917766
పపరర: రరజజ శశఖర ఉననస

1976 NDX2211548
పపరర: పప లల రమమష

94-53/763

1979 NDX3053519
పపరర: శకనవరస రరడడడ జజననల

94-81/338

1982 AP151010186375
పపరర: ననజర బ
భరస : యయన బభజ
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:40
లస: ససస స

1962 NDX0181735
పపరర: రవసదడ రరడడడ వపయమఖరర

94-81/333

1965 NDX0216192
పపరర: సరసబభడజఖస గగడడగణనసరర

94-81/336

1968 NDX1520775
పపరర: బభల భభరగ వ గణఱఱ స

94-76/458

భరస : ఫణణ కలమయర గణఱఱ స
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:36
లస: ససస స
94-81/339

1971 NDX1443217
పపరర: బభల భభరగ వ గణరకస

94-81/340

భరస : ఫణణ కలమయర
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:36
లస: ససస స
94-81/342

1974 NDX0524264
పపరర: గణమకడడ శకనవరసరరవప

94-81/343

తసడడ:డ మణసలయఖ
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:38
లస: పప
94-81/345

1977 NDX3139383
పపరర: వజయ సససహ రరడడడ జజననల

94-53/762

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:23
లస: పప
94-59/914

తసడడ:డ సరసబరరడడడ జజనన
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:49
లస: పప
94-81/346

94-81/330

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-118
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లల వనసకటపత రరవప
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:21
లస: ససస స
1981 NDX0965269
పపరర: మసజషర షపక

94-81/335

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:41
లస: పప
1978 NDX3052941
పపరర: శరకవణణ జజననల

1964 NDX0213041
పపరర: రరధ గగడడగణనసరర

1959 NDX0085720
పపరర: వజయ భభససరరరడడడ సప మ

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమమశ బభబణ పప లల
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:38
లస: ససస స
1975 NDX1443209
పపరర: ఫణణ కలమయర గణరకస

94-81/332

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-3-118
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గణఱఱ స
ఇసటట ననస:18-3-121
వయససస:41
లస: పప
1972 NDX2169150
పపరర: అరరణన పప లల

1961 NDX0376749
పపరర: ననగరరరడడడ ఉయమఖరర

94-81/327

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-118
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-118
వయససస:52
లస: పప
1969 NDX1520783
పపరర: ఫణణ కలమయర గణఱఱ స

94-81/329

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:55
లస: పప
1966 NDX1101369
పపరర: కకటటరరడడడ గగడడగణనసరర

1958 AP151010186006
పపరర: హనసమయయమక యరరకడర

1956 NDX0211144
పపరర: శకలకడక వపయమఖరర

భరస : రవసదడ రరడడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:32
లస: పప
1963 AP151010183629
పపరర: శకనవరసరరడడడ సప మయ

94-81/326

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-3-117
వయససస:50
లస: ససస స
1960 NDX0085696
పపరర: శవనననరరయణ రరడడ సప మ

1955 NDX0304139
పపరర: మహలకడక సప మ

1980 NDX1833731
పపరర: మరరబ షపక

94-76/460

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:25
లస: ససస స
94-81/347

1983 AP151010186336
పపరర: మసరసన బ

94-81/348

భరస : దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: రజన మణపరపళళ
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94-81/349

భరస : వనసకట రవసదడ బభబణ
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:45
లస: ససస స
1987 NDX0958298
పపరర: మయబణ షపక

1985 AP151010186699
పపరర: మయలనబ

భరస : ననగణలకరరవల
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:46
లస: ససస స
94-81/352

తసడడ:డ ననగమర
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:28
లస: పప

1988 NDX0912436
పపరర: షపక అకబర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:64
లస: పప
1996 NDX2815876
పపరర: ఇసతయయజ నసరబభషర

94-81/877

94-81/361

94-81/364

94-81/368

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:42
లస: పప

2000 AP151010186378
పపరర: ఖయసససబ

2003 JBV2994200
పపరర: ననజర వల షపక

2006 NDX0250449
పపరర: రమయదచవ మమలపపరర

94-53/339

2009 AP151010189749
పపరర: బభలననగమక బబలరసకకసడ

94-81/359

2012 AP151010189237
పపరర: శవపడసరద మమలపపడక
తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:46
లస: పప

1992 NDX1994145
పపరర: మసరసన నసరరబషర

94-81/357

1995 NDX3053295
పపరర: నరకద జజననల

94-81/876

1998 NDX0304048
పపరర: మరరబ

94-81/360

భరస : ననజర వల
ఇసటట ననస:18-3-193
వయససస:34
లస: ససస స
94-81/362

2001 AP151010186700
పపరర: ననననబ షపక

94-81/363

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-3-193
వయససస:67
లస: ససస స
94-81/365

2004 NDX0585760
పపరర: మసరసన బ షపక

94-81/367

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:18/03/194
వయససస:36
లస: ససస స
94-53/337

2007 NDX0946699
పపరర: ససబబలకకరక మమలపపరర

94-53/338

భరస : శవపడసరద మమలపపరర
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:37
లస: ససస స
94-53/340

భరస : వనసకటరమణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:46
లస: ససస స
94-53/342

94-81/354

భరస : శకనవరస రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మణరళకకషర మమలర
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరమయనసదస
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:46
లస: ససస స
2011 AP151010189131
పపరర: మణరళకకకషర కకటభ

94-81/756

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-3-193
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:18/03/196
వయససస:52
లస: పప
2008 AP151010189748
పపరర: ధనలకకక మమలపపదద

1997 NDX1100361
పపరర: అనసష షపక

1989 NDX0085738
పపరర: బభజ నసర బభషర

తసడడ:డ ససభభన సరహహబ నసరరబషర
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవననగణ
ఇసటట ననస:18-3-193
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:18/03/193
వయససస:33
లస: పప
2005 NDX1110691
పపరర: రరమయరరవప పప వపరర

94-81/356

భరస : జజన సపవదసలల
ఇసటట ననస:18-3-193
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవననగమర షపక
ఇసటట ననస:18-3-193
వయససస:39
లస: ససస స
2002 NDX1101039
పపరర: జజన సపవదసలల షపక

1994 NDX2568509
పపరర: యశవసత నసబమరర

94-81/351

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బభజ నసరబభషర
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:20
లస: పప
1999 JBV1221506
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-81/353

తసడడ:డ మమలయసరహహబ
ఇసటట ననస:18-3-122
వయససస:48
లస: పప
94-81/358

1986 NDX0965913
పపరర: జరవననబ నసర బభష

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:18-03-122
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగణర
ఇసటట ననస:18-03-122
వయససస:29
లస: పప

94-81/355 1991 AP151010183243
1990 JBV3705670
పపరర: వనసకట రవసదడ బభబణ మణపరపళళ
పపరర: ననగణర మరరవల షపక

1993 AP151010183304
పపరర: నగణల షపక

94-81/350

2010 AP151010189758
పపరర: హసస కసస
స రర

94-53/341

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:50
లస: ససస స
94-53/343

2013 NDX1236520
పపరర: సపవదసలల కసస
స రర

94-53/344

తసడడ:డ రరమయఖ కసస
స రర
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:56
లస: పప
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2014 AP151010189759
పపరర: లలవత మమలపపడడ�

94-81/369

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:77
లస: ససస స
2017 NDX3176021
పపరర: రమణమక అవపల

94-59/915

94-53/346

94-53/349

94-81/372

94-81/375

94-81/378

94-53/767

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:44
లస: పప

2027 NDX0585968
పపరర: అనసషర బబగస షపక

2030 NDX1109818
పపరర: దదవఖశలప వపరపల

2033 NDX2539518
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ

2036 NDX1866112
పపరర: పదనకవత యయనమరరడడ

94-81/381

2039 AP151010183332
పపరర: శకనవర సరరడడడఎనమరరడడడ�

94-81/373

2042 NDX3002607
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఎనమరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:49
లస: పప

2022 NDX1362284
పపరర: గగపస లసగబతస న

94-53/348

2025 NDX1559816
పపరర: గగపస లసగబతస న

94-53/351

2028 NDX2117217
పపరర: వనసకట రమణ షపక

94-81/374

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:18-4-112
వయససస:51
లస: ససస స
94-81/376

2031 NDX1109511
పపరర: వనసకట ఉదయలకడక వపరపల

94-81/377

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-113
వయససస:50
లస: ససస స
94-53/352

2034 NDX3159514
పపరర: కకదరననథ రరడడడ గసగరరరడడడ

94-53/766

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:22
లస: పప
94-81/379

2037 NDX1266725
పపరర: మయధవ లత ఎనమరరడడ

94-81/380

భరస : శకనవరస రరడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:45
లస: ససస స
94-81/382

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:69
లస: పప
94-81/384

94-53/345

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-4
వయససస:45
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ యయనమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవరరరడడద�
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:69
లస: ససస స
2041 NDX2517134
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ ఎనమరరడడడ

94-53/350

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:19
లస: పప
2038 AP151010186714
పపరర: వనసకరయమక ఎనమరరడడ �

2024 NDX1362268
పపరర: ననగకశవర రరవప లసగబతన

2019 NDX1362318
పపరర: వనజ లసగబతస న

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-113
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ వపరపల
ఇసటట ననస:18/04/113
వయససస:52
లస: పప
2035 NDX3006947
పపరర: శకకరసత రరడడడ యయనమ రరడడడ

94-53/347

తలర : అమనన
ఇసటట ననస:18-4-112
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:18-4-112
వయససస:60
లస: ససస స
2032 NDX2211753
పపరర: శకనవరస రరడడడ వపరపల

2021 NDX1362292
పపరర: రమణ లసగబతస న

94-81/371

భరస : రతన కలమయర లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-4
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-4
వయససస:39
లస: పప

తలర : అమనన
ఇసటట ననస:18-4-112
వయససస:29
లస: ససస స
2029 AP151010186525
పపరర: ససదద నబ

94-81/881

భరస : కకటటశవర రరవప లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-4
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-4
వయససస:33
లస: పప
2026 NDX0585992
పపరర: శరరష బబగస షపక

2018 NDX3155611
పపరర: చననయఖ అవపల

2016 NDX2482495
పపరర: శకజ కకసడవటట

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:18-3-829 4-5-122
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నడడపస చననయఖ అవపల
ఇసటట ననస:18-3-834
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగకశవర రరవప లసగబతస న
ఇసటట ననస:18-4
వయససస:32
లస: ససస స
2023 NDX1362276
పపరర: రతన కలమయర లసగబతన

94-81/370

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:18-3-197
వయససస:52
లస: పప

భరస : చననయఖ అవపల
ఇసటట ననస:18-3-834
వయససస:42
లస: ససస స
2020 NDX1362300
పపరర: ససమలత లసగబతస న

2015 AP151010189580
పపరర: పరమయనసదస మమలపపడడ

2040 AP151010183478
పపరర: వనసకటటశవరరరదదడ ఎనమరరడడడ�

94-81/383

తసడడ:డ ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-4-122
వయససస:77
లస: పప
94-81/892

2043 JBV1222645
పపరర: వజయలకడక కటకసశశటట

94-81/385

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-4-123
వయససస:47
లస: ససస స
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2044 NDX1443027
పపరర: నతన సరయ కకషర కటకసశశటట

94-81/386

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:18-4-123
వయససస:25
లస: పప
2047 NDX0958868
పపరర: శకరరమణలల కటకసశశటట

94-81/389

94-76/463

94-76/466

94-81/390

94-81/393

94-81/396

94-53/768

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:32
లస: ససస స

2057 NDX1266600
పపరర: వన లకకక చసతల

2060 NDX0303958
పపరర: జయశక కరలవ

2063 NDX0407460
పపరర: సతష చసదడ మణతస ననన

2066 NDX3148012
పపరర: శకకరసత రరడడడ పప ననపరటట

94-54/794

2069 NDX3125341
పపరర: ఉమ మయధసరర అవపల

94-81/391

2072 NDX1390723
పపరర: చచడచశవరర చనగసరరడడడ
భరస : లసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:36
లస: ససస స

2052 NDX1433036
పపరర: లకడక పరలకరవటట

94-76/465

2055 NDX2058239
పపరర: బడహకరరడడడ కలశస

94-76/468

2058 NDX1101419
పపరర: రవశసకర రరడడడ గగరరకపరటట

94-81/392

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:33
లస: పప
94-81/394

2061 NDX0407023
పపరర: రరధదక మణతస ననన

94-81/395

భరస : సతష చసదడ
ఇసటట ననస:18-4-125
వయససస:35
లస: ససస స
94-81/397

2064 NDX1266592
పపరర: లకడక శవ పడసరద కరలవ

94-81/398

తసడడ:డ వనసకట దనసస
ఇసటట ననస:18-4-125
వయససస:69
లస: పప
94-53/769

2067 NDX3128923
పపరర: వర అసజరరడడడ అవపల

94-54/793

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:29
లస: పప
94-56/697

భరస : వరరసజననయ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:18
లస: ససస స
94-81/399

94-76/462

తసడడ:డ వరరరరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ పప ననపరటట
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర వడదడ పలర
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:25
లస: పప
2071 NDX1266576
పపరర: ననగ లకకక వనలవల

94-76/467

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:18-4-125
వయససస:41
లస: పప

భరస : పడతనప కరకలనసరర
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:36
లస: ససస స
2068 NDX3176666
పపరర: ససరకశ వడదడ పలర

2054 NDX1450808
పపరర: వనసకట ససబభబ రరడడ కలసస

2049 NDX2058254
పపరర: సపనహ కలశస

భరస : రసగ ననయకలలల పరలకరవటట
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకడకనసదన
ఇసటట ననస:18-4-125
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక శవ పడసరద
ఇసటట ననస:18-4-125
వయససస:40
లస: పప
2065 NDX3143864
పపరర: లయవణఖ కరకలనసరర

94-76/464

భరస : లకకక శవ పడసరద
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:60
లస: పప
2062 NDX0407270
పపరర: లకడక నసదన కరలవ

2051 NDX1450816
పపరర: మలలర శవరర కలశస

94-81/388

తసడడ:డ బడహకరరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:52
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:50
లస: ససస స
2059 AP151010183811
పపరర: అసజరరడడడ గగరరకపరటట�

94-76/461

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:30
లస: పప
2056 AP151010186505
పపరర: ససతరరవమక గగరరకపరటట

2048 NDX2058262
పపరర: సససధస కలశస

2046 JBV1222678
పపరర: శకనవరసరరవప కటకసశశటట

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:18-4-123
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బడహకరరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:18-4-124
వయససస:47
లస: ససస స
2053 NDX1450758
పపరర: రవ కకశశర రరడడడ కలశస

94-81/387

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-4-123
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:18-4-123
వయససస:74
లస: పప
2050 NDX2058247
పపరర: వరబన కలశస

2045 NDX0958231
పపరర: నవన కకషర కటకసశశటట

2070 NDX3056264
పపరర: పడతనప రరడడడ పప ననపరటట

94-75/1240

తసడడ:డ శవరరడడడ పప ననపరటట
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:34
లస: పప
94-81/400

2073 AP151010186509
పపరర: లకడక సప మయ

94-81/401

భరస : మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:62
లస: ససస స
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2074 NDX1266584
పపరర: వనసకటటశవర రరడడడ సప మయ

94-81/402

తసడడ:డ మలయర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:39
లస: పప
2077 SQX1869866
పపరర: జజఖత బతషల

95-135/4

Deleted
94-81/406

తసడడ:డ పనసనరర ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:18-4-130
వయససస:31
లస: పప
2083 NDX0585463
పపరర: రసగ సరవమ పసజవరస

94-81/409

94-54/795

94-53/354

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:33
లస: పప
2092 NDX1443233
పపరర: రమఖ శక దచవరపలర

94-81/414

94-81/417

తసడడ:డ చసదడ శశకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:33
లస: పప

94-81/407

2084 NDX2119585
పపరర: పడమలయ రగళర

94-81/410

94-81/412

2090 NDX2541118
పపరర: దచవరపలర ననహ రరడడడ

94-58/608

2096 AP151010186312
పపరర: భభరత సససకర

94-81/420

94-81/423

2099 AP151010183429
పపరర: శకకరనస రరడడడ ఆరరమళర

94-81/405

2082 NDX0585513
పపరర: అరరణన దచవ రసగ సరవమ

94-81/408

2085 NDX0528240
పపరర: తరరమలలవ సరవమ రసగసరవమ�

94-81/411

తసడడ:డ తరరమలలవ సరవమ�
ఇసటట ననస:18/04/131
వయససస:60
లస: పప

2087 NDX0890780
పపరర: వనసకట శవరరమ కకషరరరరడడడ
ఆరరమళర
తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-132
వయససస:56
లస: పప

2093 JBV2739423
పపరర: పరవన రరచమళళ

2079 AP151010186088
పపరర: రమణమక రగలయర�

తసడడ:డ రసగ సరవమ
ఇసటట ననస:18/04/131
వయససస:31
లస: ససస స

2088 NDX0897728
పపరర: రమఖశక సససకర

94-53/353

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:28
లస: ససస స
2091 NDX2435238
పపరర: కరవఖ శక సససకర

94-81/413

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:23
లస: ససస స
94-81/415

2094 NDX1443290
పపరర: శకదచవ దచవరపలర

94-81/416

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:39
లస: ససస స
94-81/418

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:66
లస: ససస స
2101 NDX1266568
పపరర: రవ కకరణ రరడడడ చససడడ

2081 NDX0966309
పపరర: అరచన రసగసరవమ

95-135/662

భరస : మలయరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-130
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:39
లస: ససస స
2098 AP151010186311
పపరర: సరమయమ జఖస సససకర

తసడడ:డ ససరఖననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-130
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవరపలర శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శశషరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:26
లస: ససస స
2095 NDX2211738
పపరర: శక లకడక సససకర

94-81/404

భరస : గగపరల రరడడ రగళర
ఇసటట ననస:18-4-131
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషర ఆరరమళర
ఇసటట ననస:18-4-132
వయససస:52
లస: ససస స
2089 NDX0897769
పపరర: రవ కకరణ రరడడడ సససకర

2078 NDX0939397
పపరర: కకమల రగలయర

2076 SQX2401610
పపరర: సపవదమక బటటటల

భరస : వనసకటటశవరరర బటటటల
ఇసటట ననస:18-4-129
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగసరవమ
ఇసటట ననస:18-4-131
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తరరమల సరవమ రసగ సరవమ
ఇసటట ననస:18-4-131
వయససస:50
లస: ససస స
2086 NDX2859346
పపరర: లకడక పడభభవత అరరమళళ

94-81/403

తసడడ:డ లకకకననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-127
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశవరరరవప బతషల
ఇసటట ననస:18-4-129/a
వయససస:28
లస: ససస స

2080 NDX2482602
పపరర: పనసనరర ససరకశ బభబణ

2075 NDX1390715
పపరర: లసగర రరడడడ చనగసరరడడడ

2097 NDX0303925
పపరర: కనకలకడక చససడడ

94-81/419

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:54
లస: ససస స
94-81/421

2100 NDX2022184
పపరర: దచవరపలర శశషరరడడడ

94-81/422

తసడడ:డ వనసకట ససవర రరమకకషర రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రవసదడననద రరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:33
లస: పప

2102 AP151010183778
పపరర: కకటటరరడడడ సససకర�

2103 NDX1161231
పపరర: వనసకట రరడకడ

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:43
లస: పప

94-81/424

94-81/425

తసడడ:డ ససబభబ రరడడ క
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:46
లస: పప
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2104 NDX1443316
పపరర: శకనవరస రరడడడ దచవరపలర

94-81/426

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:46
లస: పప
94-55/801

2110 AP151010186119
పపరర: అరరణ బబజవరడ�

94-81/429

2108 NDX3108032
పపరర: అననథ లకడక ఉపపపటటరర

94-81/432

తసడడ:డ బభల కకషర రరడడడ రరచమళళ
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:69
లస: పప

94-81/430

2114 JBV2994234
పపరర: సరసబరరడడడ కకరకపరటట

94-81/433

2117 NDX1443159
పపరర: ససధదరర పమడడ

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:26
లస: ససస స
2125 NDX0585406
పపరర: సతఖవత వననగ�ంగ�

94-81/440

తసడడ:డ రగసస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:53
లస: పప

2126 AP151010186540
పపరర: పరరవత తషమకలలరర

94-81/443

94-81/446

94-54/796

94-81/431

2115 NDX1994111
పపరర: శకనవరస రరవప పమడడ

94-81/434

2118 NDX2540854
పపరర: శవ కలమయరర కకమకరరడడ

94-81/758

2121 NDX3006335
పపరర: శకనవరససలల పరసకలశస

94-55/802

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:57
లస: పప
94-81/438

2124 NDX0211763
పపరర: శకలకడక లలమణక

94-81/439

భరస : వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:42
లస: ససస స
94-81/441

2127 NDX0211680
పపరర: దసరగ యలర టటరర

94-81/442

భరస : శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:46
లస: ససస స

2129 NDX1443118
పపరర: నలకసఠ యశవసత రరడడడ
యలర టటరర
తసడడ:డ శవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:24
లస: పప

94-81/444

2132 AP151010183474
పపరర: ఈశవరరరడడడ తషమకలలరర�

94-81/447

తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:67
లస: పప

2112 JBV1222801
పపరర: వరరరరడ�డడ బబజవరడ�

భరస : రసగ రరవప కకమకరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఈశవరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:62
లస: ససస స
2131 NDX1443225
పపరర: శవ శసకర రరడడడ యలర టటరర

94-81/436

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షణణకఖకలమయర
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:42
లస: ససస స
2128 AP151010186574
పపరర: రమణమక తషమకలలరర�

2123 NDX0207415
పపరర: శవరగజ యలర టటరర

94-81/428

తసడడ:డ శశషయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకమమక
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:46
లస: పప
94-81/437

2109 JBV1224633
పపరర: జయశక బబజవరడ

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:27
లస: ఇ

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:58
లస: పప

94-81/893

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:34
లస: ససస స

2111 NDX1994079
పపరర: శక వనసకట లకడక ననరరయణ
పమడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయమడడ
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:24
లస: పప

94-81/894 2120 NDX2956399
2119 NDX3109550
పపరర: శత రమయసజనఉలల ఉపపపటటరర
పపరర: వనసకటశవయఖ కకమణక

2122 NDX1443795
పపరర: హహమజ యలర టటరర

94-76/851

తసడడ:డ బడహకరరడడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:47
లస: పప
94-81/435

2106 NDX2878759
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ చససడడ

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:62
లస: పప

భరస : శత రమయసజనఉలల
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:62
లస: ససస స

2116 AP151010183007
పపరర: ససబభబరరడడడ బబజవరడ�

94-81/427

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-133
వయససస:72
లస: పప

2107 NDX3199619
పపరర: ససతనరరమసజననయణలల
ఉపపపటటరర
తసడడ:డ ససరయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:18-4-134
వయససస:59
లస: పప

2113 JBV2994663
పపరర: శవ కకటట రరడడ రరచమళళ

2105 NDX2211746
పపరర: ససబభబ రరడడడ సససకర

2130 NDX1101229
పపరర: రరమకకటటరరడడడ పస

94-81/445

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:43
లస: పప
2133 NDX2813426
పపరర: శశధర రరడడడ మర

94-81/895

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మర
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:39
లస: పప
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94-81/896

భరస : శశధర రరడడడ మర
ఇసటట ననస:18-4-135
వయససస:37
లస: ససస స
2137 NDX3124138
పపరర: వనసకట రసగయఖ చదనన

94-59/917

తసడడ:డ రసగసరవమ చదనన
ఇసటట ననస:18-4-136
వయససస:37
లస: పప
2140 NDX2685634
పపరర: వనసకట శవ రరవప కసకణస పరటట

2135 NDX2424380
పపరర: ఆదదలకడక తనటట

2138 NDX3025129
పపరర: శక లకడక చచననన

2139 NDX2266724
పపరర: శకనవరససలల కలమకరర

2141 NDX2540862
పపరర: ననగకశవర రరవప కకమకరరడడ
తసడడ:డ రసగ రరవప కకమకరరడడ
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:35
లస: పప

2143 NDX2814754
పపరర: శకనవరస రరడడడ యయరకడర న

2144 NDX2815603
పపరర: వజయ లకడక యయరకడర న

94-81/899

తసడడ:డ రమ రరడడడ యయరకడర న
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యయరకడర న
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:21
లస: పప
2149 NDX1443167
పపరర: మలలర శవరర గకరరశశటట

94-81/451

94-81/454

94-81/761

తసడడ:డ కక చసదడయఖ
ఇసటట ననస:18-4-140
వయససస:48
లస: పప

94-81/900

2153 AP151010183691
పపరర: శకనవరసరరడడడ యయరరడర�

2156 NDX2558260
పపరర: హరరక రరడడడ యయరకడర న

94-94/71

2159 NDX2558286
పపరర: దదపసక రరడడడ యయరకడర న

94-81/449

2162 NDX1508029
పపరర: తరరమలశశటట మమనక
భరస : వనసకటటసవర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:24
లస: ససస స

2145 NDX2786887
పపరర: అనసరరధ భమమరరడడడ

94-81/901

2148 NDX0303776
పపరర: శరసతకలమయరర ఎరకడర

94-81/450

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-04-138
వయససస:42
లస: ససస స
94-81/452

2151 AP151010183214
పపరర: సరసబరరడడడ యయరరడర

94-81/453

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:46
లస: పప
94-81/455

2154 NDX1443126
పపరర: శకనవరస రరవప గకరరశశటట

94-81/456

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:52
లస: పప
94-81/762

2157 NDX2554939
పపరర: నవన రరడడడ యయరకకడర న

94-81/763

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ యయరకకడర న
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:18
లస: పప
94-94/951

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యయరకడర న
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:19
లస: ససస స
94-81/458

94-81/898

భరస : రరమరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యయరకడర న
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ యయరకసట
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:22
లస: పప
2161 NDX2211712
పపరర: కక రమమష

2150 AP151010186067
పపరర: కకటటశవరమక యయరరడర�

2142 NDX2786929
పపరర: రరమ రరడడడ భమమరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటశవరరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జ ఏస రరవప
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:21
లస: ససస స
2158 NDX2270577
పపరర: ససరరఖ చసదడ యయరకసట

94-81/760

భరస : నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:46
లస: పప
2155 NDX2565653
పపరర: జ హరరక

2147 NDX1994004
పపరర: భవఖ తచజకశవరర గకరరశశటట

94-81/448

తసడడ:డ సప మనన కలమకరర
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకరరశశటట
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-4-138
వయససస:44
లస: ససస స
2152 AP151010183692
పపరర: వనసకటరరడడడ యయరరడర

94-81/897

భరస : శకనవరస రరడడడ యయరకడర న
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:38
లస: ససస స
94-81/902

94-54/310

తసడడ:డ వససతరరవప తనటట
ఇసటట ననస:18-4-135, VIKRANTH HOUSE
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రసగయఖ చచననన
ఇసటట ననస:18-4-136
వయససస:36
లస: ససస స
94-81/759

2136 NDX2424372
పపరర: ననగకశవరరరవప తనటట

భరస : ననగకశవరరరవప తనటట
ఇసటట ననస:18-4-135, VIKRANTH HOUSE
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రరజ కలమయరర కసకణస పరటట
ఇసటట ననస:18-4-137
వయససస:57
లస: పప

2146 NDX2815678
పపరర: వనసకటటష రరడడడ యయరకడర న

94-54/309

2160 NDX2211720
పపరర: కక పదక

94-81/457

భరస : కక రమమష
ఇసటట ననస:18/04/140
వయససస:38
లస: ససస స
94-81/459

2163 NDX1508078
పపరర: అనసరరధ తరరమలశశటట

94-81/460

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:27
లస: ససస స
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2164 NDX0585117
పపరర: భభగఖలకడక తరరమల సపటట

94-81/461

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:29
లస: ససస స
2167 NDX0385161
పపరర: ససనత తరరమలశశటట

94-81/464

94-81/467

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:25
లస: పప
2176 JBV2994747
పపరర: ససబభబరరవప తరరమలశశటట
తసడడ:డ ననగకశవరరరవప
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:42
లస: పప
2179 JBV3003043
పపరర: లకడకకలమయరర కకరకపరటట�

94-81/474

94-53/356

2180 NDX0303032
పపరర: బడసహ రరడడడ కకరకపరటట

2183 AP151010189688
పపరర: సరసబరరడడడ కకరకపరటట

94-53/359

2188 NDX1003805
పపరర: మధసరవరణణ ఉడడమణల

94-53/362

2186 NDX2207108
పపరర: సవరర లకడక వపడడమణల

94-96/529

భరస : అచచరరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:43
లస: ససస స

94-81/475

2192 NDX1088590
పపరర: జయమక ఉడడమణల
భరస : పపటభటరరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:78
లస: ససస స

2178 NDX3098811
పపరర: చకకధర రరవప బలగస

94-54/797

2181 NDX0905968
పపరర: ధనలకడక కకరకపరటట

94-53/355

భరస : బడహకరరడడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-4-144
వయససస:60
లస: ససస స
94-53/357

2184 NDX0905943
పపరర: బడహకరరడడడ కకరకపరటట

94-53/358

తసడడ:డ వనసగళరరడడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-4-144
వయససస:72
లస: పప
94-53/360

2187 NDX0551184
పపరర: షరరఫపనసర సయఖద

94-53/361

భరస : దరరయవఅల సయఖద
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:31
లస: ససస స
94-53/363

భరస : రరజ దసవపవరర
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:43
లస: ససస స
94-53/365

94-81/472

తసడడ:డ రరమ రరవప బలగస
ఇసటట ననస:18-4-143
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అచరరడడడ వపడడమణల
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:22
లస: ససస స
2189 NDX2187814
పపరర: రగజజ దసవపవరర

2175 NDX0891861
పపరర: మసగపత తరరమలశశటట �
తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-4-144
వయససస:47
లస: పప

2185 NDX0254912
పపరర: శవ వనసకట లకడక కలమయరర
కకరకపరటట
భరస : సరసబరరడడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-4-144
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ లలట చనమకలరర
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:74
లస: ససస స

94-81/471

తసడడ:డ వనసగల రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-143
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:18-4-144
వయససస:20
లస: పప

2191 NDX1815283
పపరర: సరగజనమక చనమకలరర

2177 NDX2580694
పపరర: తరరమలశశటట భభససర

94-81/469

తలర : కకటమక�
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలశశటట శశషగరరర
ఇసటట ననస:18-04-142/2
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:18-4-143
వయససస:42
లస: ససస స
2182 NDX2470607
పపరర: శవ తచజ రరడడడ కకరకపరటట

94-81/468 2172 NDX0585174
2171 AP151010186221
పపరర: వనసకటససబబమక తరరమలశశటట �
పపరర: రరమ ససబణబలల పససపపలలటట�

2174 NDX0528968
పపరర: తరరమలశశటట వనసకటటశవర రరవప

94-81/466

భరస : శశషగరరర�
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:37
లస: పప
94-81/473

94-81/463

94-81/465 2169 AP151010186223
2168 NDX1508102
పపరర: వనసకట ససబబమక తరరమలశశటట
పపరర: వనసకటరరమమక తరరమలశశటట �

భరస : నగకశవరరరవప�
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:56
లస: ససస స
94-81/470

2166 NDX0585075
పపరర: లకడక గటటట

భరస : వరబభబణ
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:52
లస: ససస స
2173 NDX1508060
పపరర: నరకసదడ తరరమలశశటట

94-81/462

భరస : మసగవపత
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-142
వయససస:37
లస: ససస స
2170 NDX1993956
పపరర: జజజ నమక తరరమలశశటట

2165 NDX0303743
పపరర: శవ పరరవత తరరమలశశటట

2190 NDX1815242
పపరర: లకడక చనమకలరర

94-53/364

భరస : ఉమ మహహశవర రరడడ చనమకలరర
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:46
లస: ససస స
94-53/366

2193 NDX1869967
పపరర: ససరకసదడ రరడడడ చనమకలరర

94-53/367

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరడడ చనమకలరర
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:24
లస: పప
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2194 NDX1236223
పపరర: నవన ఈశవర రరడడడ ఉడడమణల

94-53/368

తసడడ:డ అచచ రరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:26
లస: పప
2197 NDX1003904
పపరర: అచచరరడడడ ఉడడమణల

94-53/369

తసడడ:డ షపక అబణదల జబభబర షప క
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:33
లస: పప
94-53/371

తసడడ:డ పపటభటరరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:54
లస: పప
2200 NDX2761559
పపరర: జగదదశవర రరడడడ చనమకలరర

2195 NDX0771568
పపరర: మహమకద రఫస షపక

2198 NDX2955599
పపరర: ఉమ మహహశవర రరడడ చనమకలరర

2201 NDX2775203
పపరర: ఉమ మహహశవర రరడడ చనమకలరర

94-53/770

2199 NDX2838449
పపరర: ఉమ మహహశవర రరడడ చనమకలరర

94-53/773

2202 NDX0687749
పపరర: అనసష సససకర

తసడడ:డ అసజ రరడడడ చనమకలరర
ఇసటట ననస:18-4-145 TYAGARAJA ROAD
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమకకకషర రరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-146
వయససస:33
లస: ససస స

2203 NDX0937847
పపరర: కకకషరవనణణ సససకర

2204 AP151010189225
పపరర: రమయదచవ సససకర

2205 JBV2740652
పపరర: రరమకకకషరరరడడడ సససకర

భరస : భభససర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-146
వయససస:38
లస: ససస స
2206 NDX0937839
పపరర: భభససర రరడడడ సససకర
తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-146
వయససస:40
లస: పప
2209 NDX2207090
పపరర: సససస హహచ అఖలలష భభవన

2207 AP151010189077
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ సససకర

94-53/379

2210 NDX2207082
పపరర: శకనవరసరరవప బభలశశటట

2213 NDX2761625
పపరర: ససకలసదరరవప మయమడడ

తసడడ:డ సవరర ససబబ రమ రరడడ ఏస వ ఏన
ఇసటట ననస:18-4-147
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప మయమడడ
ఇసటట ననస:18-4-148
వయససస:49
లస: పప

2215 NDX2581064
పపరర: శరరరగకకస మమడడ

2216 NDX2665107
పపరర: వజయ రరజ మమడడ

94-60/983

భరస : ససకలసదరరవప
ఇసటట ననస:18-4-148
వయససస:44
లస: ససస స
2218 NDX2575975
పపరర: పపడమ సరగర మయమడడ

94-96/531

తసడడ:డ శసకర బభబణ
ఇసటట ననస:18-4-149
వయససస:39
లస: పప

2219 NDX0551143
పపరర: రరధదక ససరరగరరర

94-53/380

2222 JBV2740876
పపరర: శసకర బభబణ ససరరగరరర
తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:18-4-149
వయససస:55
లస: పప

2208 SQX0063412
పపరర: సవరర ససరకఖ బభలశశటట

94-53/378

2211 NDX2207074
పపరర: శకనవరసరరవప బభబభననన

94-53/381

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బభబభనస
ఇసటట ననస:18-4-147
వయససస:49
లస: పప
94-53/774

2214 NDX2774552
పపరర: అలలకఖ మదస
ద రర

94-53/775

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-4-148
వయససస:23
లస: ససస స
94-60/984

2217 NDX3060142
పపరర: వజయలకడక బబర

94-76/852

భరస : పపదద రరజలల బబర
ఇసటట ననస:18-4-148
వయససస:27
లస: ససస స
94-53/382

తసడడ:డ శసకర బభబణ
ఇసటట ననస:18-4-149
వయససస:32
లస: ససస స
94-53/384

94-53/375

భరస : శకనవరసరరవప బభలశశటట
ఇసటట ననస:18-4-147
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకలసద రరవప
ఇసటట ననస:18-4-148
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససకలనదరరవప
ఇసటట ననస:18-4-148
వయససస:18
లస: పప
2221 NDX1559907
పపరర: రరజకష ససరరగరరర

94-53/377

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర బభలశశటట
ఇసటట ననస:18-4-147
వయససస:42
లస: పప
94-81/903

94-53/372

తసడడ:డ వనసకరటరరమరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-146
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-146
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భభవన
ఇసటట ననస:18-4-147
వయససస:22
లస: పప
2212 NDX3122751
పపరర: వసశధర రరడడడ ఏస వ ఏన

94-53/374

భరస : వనసకటరరమరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:18-4-146
వయససస:62
లస: ససస స
94-53/376

94-53/771

తసడడ:డ జగదదశవర రరడడడ చనమకలరర సన
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఉమయ మహహశవర రరడడ చనమకలరర
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:21
లస: పప
94-53/373

94-53/370

తసడడ:డ వరర రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ చనమకలరర
ఇసటట ననస:18-4-145
వయససస:48
లస: పప
94-53/772

2196 NDX0551119
పపరర: నరసససహ రరడడడ కతస

2220 AP151010189320
పపరర: ససరరగరరర జయలకడక

94-53/383

భరస : శసకరబభబణ
ఇసటట ననస:18-4-149
వయససస:47
లస: ససస స
94-53/385

2223 NDX0255208
పపరర: కలపన యకసలలరర�

94-54/37

భరస : శకనవరసరరడడడ యకసలలరర�
ఇసటట ననస:18-4-150
వయససస:41
లస: ససస స

Page 349 of 391

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45

2224 AP151010189485
పపరర: పదనకవత ఒసటటదద స

94-54/38

భరస : కలలశశఖరరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-4-150
వయససస:41
లస: ససస స
2227 NDX0255174
పపరర: శకనవరసరరడడడ యకసలలరర

94-54/41

94-53/387

94-53/390

94-53/392

2239 NDX2761179
పపరర: పడతనప రరడడడ సససకర

94-53/778

94-53/388

2234 NDX2631406
పపరర: శక నవఖ కతస

2237 NDX2761286
పపరర: నగరరరడడడ సససకర

2240 NDX2761310
పపరర: గసగర భవన సససకర

94-53/600

భరస : గణరవయయఖ గణసడన
ఇసటట ననస:18-4-154
వయససస:61
లస: ససస స

2243 NDX2207066
పపరర: గణరవయఖ గణసడన

94-53/776

94-54/43

2248 NDX2389625
పపరర: హరరవరబన రరడడడ అననపపరరడడడ

94-54/46

2246 AP151010189726
పపరర: అననపపరర మక కతస

94-53/779

తసడడ:డ రరమ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:21
లస: పప

94-53/395

2252 NDX3145133
పపరర: తరరన వరబ న రరడడడ అననపపరరడడడ
తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-156
వయససస:18
లస: పప

2235 AP151010189200
పపరర: రమణమక భమమన

94-53/391

2238 NDX2761344
పపరర: నరసమక సససకర

94-53/777

2241 NDX2207058
పపరర: వనసకట !లయవణఖ గణసడన

94-53/393

2244 NDX0711192
పపరర: కకటటశవరమయక కతస

94-54/42

భరస : బడహకనసదరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:34
లస: ససస స
94-54/44

2247 NDX2240109
పపరర: హరర వరబ న అననపప రరడడ

94-54/45

తసడడ:డ రరమరరడడడ ఎ
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:20
లస: పప
94-54/47

తలర : అననపపరర మక కతస
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:37
లస: పప
94-54/49

94-53/389

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప గణసడన
ఇసటట ననస:18-4-154
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:57
లస: ససస స
2249 JBV2740363
పపరర: శవ కకటటరరడడడ కతస

2232 AP151010189356
పపరర: సరసబభడజఖస కతస

భరస : ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-153
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయదనయ గణసడన
ఇసటట ననస:18-4-154
వయససస:64
లస: పప

2245 NDX2240117
పపరర: వజయ నరకల దచవ అననపప
రరడడడ
భరస : రరమరరడడడ ఎ
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:41
లస: ససస స

94-53/386

భరస : వనసకటనరరయణరరడడద
ఇసటట ననస:18-4-153
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పడతనప రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-153
వయససస:20
లస: ససస స
94-53/394

2229 JBV2740041
పపరర: సరళళదచవ కతస

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-152
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-153
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-153
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఎ
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:47
లస: పప

2231 AP151010189222
పపరర: వనసకట రమణ కతస

94-54/40

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-152
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-04-152
వయససస:18
లస: ససస స

2236 AP151010189663
పపరర: భమమన వనసకటననరరయణరరడడడ
భమమన
తసడడ:డ కకశవరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-153
వయససస:57
లస: పప

2251 NDX2240133
పపరర: రరమ రరడడ అననపప రరడడ

94-55/803

భరస : నరసససహ రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:18-4-152
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-152
వయససస:41
లస: పప

2242 NDX2207207
పపరర: లకడక గణసడన

2228 NDX3006095
పపరర: వనసకట రరజకశ వసగల

2226 NDX0011809
పపరర: వనసకటటశవరరర చదననబబ యన

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:18-4-150
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పరమరకదద వసగల
ఇసటట ననస:18-4-150
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-152
వయససస:44
లస: ససస స
2233 AP151010189677
పపరర: రరమరరడడడ కతస

94-54/39

తసడడ:డ ససబబరరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:18-4-150
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అననపపరరమక
ఇసటట ననస:18-4-150
వయససస:50
లస: పప
2230 AP151010189223
పపరర: ధనలకడక అసచసరర

2225 AP151010189081
పపరర: కలలశశఖరరరడడడ ఒసటటదద స

2250 NDX0711366
పపరర: బడహకనసదరరడడడ కతస

94-54/48

తలర : అననపపరర మక కతస
ఇసటట ననస:18-4-155
వయససస:41
లస: పప
94-53/780

2253 NDX2011757
పపరర: పరరవత బగల

94-54/50

భరస : పడసరద చదనసనరర
ఇసటట ననస:18-4-156
వయససస:49
లస: ససస స
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94-54/661

భరస : గగవసదరరడడడ నసససస
ఇసటట ననస:18.4.156
వయససస:59
లస: ససస స
2257 NDX2094597
పపరర: మమనక కరతన

94-54/662

94-53/397

94-54/52

94-54/54

94-54/664

94-53/399

94-54/59

తసడడ:డ మగణదస బభష షపక
ఇసటట ననస:18-4-161
వయససస:31
లస: పప

2267 NDX1414390
పపరర: మణరళ కకషర తత౦డదపప

2270 NDX2368546
పపరర: హహమలత మయడడరళళ

2273 NDX1441708
పపరర: భభరగ వ కకసడసరర

2276 JBV2739944
పపరర: వనసకటటశవరరరడడడ కకసడసరర

94-54/62

2279 AP151010189246
పపరర: కకషరరరరడడడ కకసడసరర

94-54/55

2282 JBV3704020
పపరర: సపవదనబ షపక
భరస : హహసపసన సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:18-4-162
వయససస:37
లస: ససస స

2262 NDX2989333
పపరర: భరత కలమయర రరడడడ గణసటక

94-53/781

2265 NDX2991289
పపరర: అనత పసగణలలరర

94-54/798

2268 NDX2207447
పపరర: తతసదచపప రమమష బభబణ

94-54/56

తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహ తతసదచపప
ఇసటట ననస:18-4-159
వయససస:49
లస: పప
94-55/68

2271 NDX2368553
పపరర: రరమ కకషర చచదరర మయడడరళళ

94-55/69

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మయడడరళళ
ఇసటట ననస:18-4-159
వయససస:54
లస: పప
94-54/57

2274 NDX0551325
పపరర: శవలల కకసడసరర

94-54/58

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:34
లస: ససస స
94-54/60

2277 NDX0226720
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసడసరర

94-54/61

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:35
లస: పప
94-54/63

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:62
లస: పప
94-54/921

94-53/396

భరస : లకడక ననరరయణ పసగణలలరర
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషర రరరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపవక
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:42
లస: పప
2281 NDX3277563
పపరర: హహమస వల షపక

94-54/53

భరస : శకనవరస రరడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:57
లస: ససస స
2278 NDX0551267
పపరర: అమర జజన షపక

2264 NDX2208023
పపరర: రవసదడ రరడక గణసతక

2259 NDX2207199
పపరర: భభరత మసదడపప

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ గణసటక
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషర చచదరర మయడడరళళ
ఇసటట ననస:18-4-159
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మటభట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:37
లస: పప
2275 AP151010189286
పపరర: కకటటశవరర కకసడసరర

94-53/398

తసడడ:డ ఆసజననయణలల తత౦డదపప
ఇసటట ననస:18-4-159
వయససస:30
లస: పప

భరస : రమమష బభబణ తతసదచపప
ఇసటట ననస:18.4.159
వయససస:40
లస: ససస స
2272 NDX1441773
పపరర: వనసకటటశవరరరడడడ ఇరరగకలయ

2261 JBV2741080
పపరర: రవసదడ రరడడడ గణసటక

94-54/51

భరస : గణరవయయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన రరడక గణసతక
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బభబణ తతసదచపప
ఇసటట ననస:18-4-159
వయససస:21
లస: ససస స
2269 NDX2207462
పపరర: హహమ లతన thondepu

94-54/663

తసడడ:డ హహసపసన రరడడ � గణసటక
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:54
లస: పప

భరస : రవసదడ రరడక గణసతక
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:41
లస: ససస స
2266 NDX2207454
పపరర: తతసదచపప లకడక మమనక

2258 NDX2207488
పపరర: కరటభ శకనవరస

2256 NDX2207470
పపరర: కరటభ ననగ వరరదన

భరస : కకటటశవరరవప కరటభ
ఇసటట ననస:18-4-157
వయససస:44
లస: ససస స

భసధసవప: కకటటశవరరవప కరటభ
ఇసటట ననస:18.4.157
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవసదనడరరడడడ గణసటక
ఇసటట ననస:18-4-158
వయససస:41
లస: ససస స
2263 NDX2208015
పపరర: కమల కలమయరర గణసతక

94-54/697

తసడడ:డ రమ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-156
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప కరతన
ఇసటట ననస:18.4.157
వయససస:24
లస: ససస స
2260 NDX2207181
పపరర: కమలకలమయరర గణసటక

2255 NDX2577674
పపరర: హరర వరబ న రరడడడ అననపపరరడడడ

2280 NDX3157005
పపరర: రతన కలమయరర చకస

94-81/904

భరస : బల ఆసజననయణలల చకస
ఇసటట ననస:18-4-160
వయససస:78
లస: ససస స
94-54/64

2283 JBV3704038
పపరర: జకకయయ బబగస షపక

94-54/65

భరస : మరరవల షపవక
ఇసటట ననస:18-4-162
వయససస:37
లస: ససస స
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2284 NDX2505691
పపరర: కలషర వల షపక
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94-54/66

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-4-162
వయససస:20
లస: పప
2287 NDX3081239
పపరర: మర వల షపక

2285 NDX2207892
పపరర: మమరవరల షపవక

94-54/67

తసడడ:డ పపదమసరసన షపవక
ఇసటట ననస:18-4-162
వయససస:44
లస: పప
94-54/799

తసడడ:డ పపదద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-4-162
వయససస:37
లస: పప

2288 NDX0722504
పపరర: వరలకకరక రసస

94-53/402

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-164
వయససస:45
లస: ససస స

2291 JBV3702701
పపరర: మలలర శవరర రరచకకసడ

94-53/400

94-53/405

తసడడ:డ రరఘవపలల రరచకకసడ
ఇసటట ననస:18-4-164
వయససస:43
లస: పప
2296 NDX0353680
పపరర: బభజ శసకర రరచకకసడ

2294 JBV3704004
పపరర: బభపస రరడడడ ఒసటటదద స

94-53/403

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:18-4-165
వయససస:33
లస: పప

2297 JBV3703956
పపరర: హహమలత కరసడడడ

94-53/406

94-54/69

తసడడ:డ ససబభబ రరడడడ బబ డర పరటట
ఇసటట ననస:18-4-165
వయససస:20
లస: ససస స
2302 NDX2432862
పపరర: ససబభబ రరడడడ బబ డర పరటట

2300 NDX2447977
పపరర: హరర వనసకట శశకలకడక బబ డర పరటట

94-53/409

తసడడ:డ కకటట రరడడడ బబ డర పరటట
ఇసటట ననస:18-4-165
వయససస:51
లస: పప

2303 NDX0771667
పపరర: హజరత బ షపక

94-54/70

94-54/73

తసడడ:డ శవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:18-4-167
వయససస:29
లస: ససస స

2306 NDX0189985
పపరర: వజయ కలమయరర� దదడనడకలల�

94-53/410

94-54/76

తసడడ:డ శవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:18-4-167
వయససస:27
లస: పప

2309 NDX1149665
పపరర: రరజకషష రకడర న

94-54/74

94-54/79

తసడడ:డ తరరపతయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:18-4-167
వయససస:69
లస: పప

2312 NDX2207538
పపరర: రరమననన రమయదచవ

2298 NDX2763092
పపరర: ససరకష బభబణ గణసటటపలర

94-53/712

2301 NDX2447944
పపరర: వజయ లకడక బబ డర పరటట

94-54/71

2304 NDX0771584
పపరర: అబణదల జబభబర షపక

94-53/411

2307 AP151010189235
పపరర: రరమననన రమయదచవ�

94-54/75

భరస : శవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:18-4-167
వయససస:52
లస: ససస స
94-54/77

తసడడ:డ హరరననధ బభబణ
ఇసటట ననస:18-4-167
వయససస:32
లస: పప

2311 NDX2207520
పపరర: రరమననన శవరరవప

94-53/407

తసడడ:డ లయలఅహమకద షపక
ఇసటట ననస:18-4-166
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:18-4-167
వయససస:49
లస: ససస స

2308 NDX1110675
పపరర: సరయ కకషర రరమననన

2295 JBV3703964
పపరర: శకరరస రరడడడ యయటట ల

భరస : ససబభబరరడడడ బబ డర పరటట
ఇసటట ననస:18-4-165
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : షపక అబణదల జబభబర షపక
ఇసటట ననస:18-4-166
వయససస:65
లస: ససస స

2305 NDX1159797
పపరర: పరవన రరమననన

94-53/404

తసడడ:డ ససబభబరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:18-04-165
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ బబ డర పరటట
ఇసటట ననస:18-4-165
వయససస:24
లస: ససస స
94-54/72

2292 JBV3703972
పపరర: ఊరరకళ యయటట ల

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-164
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:18-4-165
వయససస:39
లస: పప

2299 NDX2428316
పపరర: దచవ పసడయయసక బబ డర పరటట

94-53/401

భరస : శక రరసరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-164
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:18-4-164
వయససస:51
లస: పప
94-53/408

2289 NDX0687715
పపరర: రరమకకషరరరరడడస రసస
తసడడ:డ యమలరరడడడ
ఇసటట ననస:18-4-163
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగకశవరరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:18-4-164
వయససస:48
లస: ససస స

2293 JBV3702693
పపరర: ననగకశవరరరవప రరచకకసడ

94-54/68

తసడడ:డ పపదమసరసనస శక
ఇసటట ననస:18-4-162
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమకకషరరరరడడడ రసస
ఇసటట ననస:18-4-163
వయససస:37
లస: ససస స

2290 AP151010189296
పపరర: ఆగకనసమక యయటట ల

2286 AP151010189149
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపవక

2310 AP151010189069
పపరర: రరమననన శవరరవప

94-54/78

తసడడ:డ తరరపతయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:18-4-167
వయససస:62
లస: పప
94-54/665

భరస : శవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:18.4.167
వయససస:52
లస: ససస స
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1
NDX2645307
పపరర: వసశ సలగల
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94-59/773

తసడడ:డ వనసకట రమన సలగల
ఇసటట ననస:1-112
వయససస:19
లస: పప
4
NDX3167772
పపరర: ససనత అవరవరర

2
NDX2710176
పపరర: ఉష రరణణ అనసమణల

భసధసవప: శవ శసకర అనసమణల
ఇసటట ననస:2-07-80
వయససస:34
లస: ససస స
94-59/1092

5
NDX3132487
పపరర: మయలకకసడయఖ ఉపపలపరటట

తసడడ:డ ససజవ రరవప అవరవరర
ఇసటట ననస:3C, VARSHINI RESIDENCY
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:4-5-67
వయససస:67
లస: పప

7
NDX3150927
పపరర: భభనస శక జజలయదద

8
NDX3108016
పపరర: శకదచవ ననగరననన

94-81/951

భరస : లలకకశవర రరవప జజలయదద
ఇసటట ననస:4-5-67/14
వయససస:33
లస: ససస స
10
NDX3069606
పపరర: శరకయణణ యకసల

94-80/977

94-81/952

భరస : శరత కలమయర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-5-67/201
వయససస:69
లస: ససస స
16
NDX2370831
పపరర: వర పడసరద రరవప గణఱఱ స

తసడడ:డ గరరర పడసరద బమదనటట
ఇసటట ననస:4-5-70
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ తపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-73
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణమయకన
ఇసటట ననస:4-5-76/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-53/682

94-94/1007

94-53/805

23
NDX2647741
పపరర: ఇసదస బల కగరగ

26
NDX3020443
పపరర: జజఖత ఖననన కకరకపరటట

29
NDX3066750
పపరర: జజనస రరణణ మసగకననన
భరస : సరయ రవ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:4-5-78
వయససస:23
లస: ససస స

94-53/683

94-80/973

18
NDX3163979
పపరర: వనసకట రరమ దచవ అరవటట

94-59/1210

భరస : వనసకట సతఖనయన
ఇసటట ననస:4-5-69
వయససస:51
లస: ససస స
94-53/684

21
NDX2583839
పపరర: సరయ కకరణ ఇమకడడశశటట

94-97/736

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:4-5-72
వయససస:23
లస: పప
94-60/1087

24
NDX2639516
పపరర: ససజనఖ కగగ

94-53/685

భరస : వనసకటటశవర రరవప కగగ
ఇసటట ననస:4-5-76 2ND FLOOR
వయససస:44
లస: ససస స
94-53/806

భరస : శకనవరసరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:4-5-76/A
వయససస:41
లస: ససస స
94-76/1027

12
NDX2630713
పపరర: షరరఫపదదదన షపక

భరస : శవ శసకర రరవప మగలపపవపవ
ఇసటట ననస:4-5-67 FLAT NO S5
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కగరగ
ఇసటట ననస:4-5-76
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప ఖగగ
ఇసటట ననస:4-5-76 2ND FLOOR
వయససస:45
లస: పప
28
NDX3159282
పపరర: రరజకశవరర మణమయకన

94-80/978

భరస : సపవదయఖ బసడడ బసడడ
ఇసటట ననస:4-5-72
వయససస:38
లస: ససస స
94-94/5

94-80/976

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-67/14B
వయససస:28
లస: పప

15
NDX3052198
పపరర: పదకజ మగలపపవపవ

20
NDX1925413
పపరర: నరకల బసడడ బసడడ

94-80/974

9
NDX3051851
పపరర: రరమయఖ యకసల

14
NDX2611853
పపరర: వననద సరయ కకసరరజ

19
NDX2525657
పపరర: వనసకట సరయ బమదనటట

25
NDX2573616
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ఖగగ

94-80/975

తసడడ:డ మయబణ షపక
ఇసటట ననస:4-5-67/32
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప బసడర
ఇసటట ననస:4-5-69
వయససస:34
లస: పప

94-73/5

6
NDX2932838
పపరర: భభనస శక జజలయదద

తసడడ:డ మణరళ మణరళమహన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:4-5-67/23
వయససస:30
లస: పప

17
NDX2881613
పపరర: ససరకష బసడర

94-59/836

భరస : లలకకశవరరరవప జజలయదద
ఇసటట ననస:4-5-67/14
వయససస:33
లస: ససస స

11
NDX2861862
పపరర: హహమసత పరటటబసడర

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప గణఱఱ స
ఇసటట ననస:4-5-67,FLAT NO-205, MAYUR
వయససస:67
లస: పప

22
NDX2270429
పపరర: అసజల తపరరడడడ

94-77/1027

తసడడ:డ లకకణ చచదరర కకసరరజ
ఇసటట ననస:4-5-67 FLAT NO 504
వయససస:20
లస: పప
94-53/38

3
NDX2610244
పపరర: షమల షపక

భరస : మసరసన బభష షపక
ఇసటట ననస:2-14-169
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ ననగరననన
ఇసటట ననస:4-5-67/14A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-5-67/14B
వయససస:23
లస: ససస స
13
NDX3073467
పపరర: సరవతడ పరటటబసడర

94-91/1054

27
NDX3233236
పపరర: నవఖ కకరకపరటట

94-53/839

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:4-5-76/a
వయససస:23
లస: ససస స
94-89/1007

30
NDX2881522
పపరర: సరయ మణణ కసట భవనష రరగర

94-53/807

తసడడ:డ జజకజనన వనసకట శవ పడసరద రరగర
ఇసటట ననస:4-5-79/2
వయససస:19
లస: పప
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31
NDX2614451
పపరర: రమఖ చససడసరర
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94-80/866

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:4-5-79/2 5TH LANE
వయససస:18
లస: ససస స
34
NDX3054830
పపరర: మధసర వరణణ కలమకరర

94-74/962

94-53/808

94-53/811

94-53/812

94-53/640

94-53/641

94-53/642

94-76/16

94-53/813

47
NDX3160116
పపరర: జగదదశ రరడడడ గగదసగనరర

50
NDX3047156
పపరర: భకస వతసలస మణకరసమల

53
NDX2591642
పపరర: షపక మనశర

56
NDX2630242
పపరర: పరరవత తషమమకలలరర

94-59/1207

59
NDX3174646
పపరర: వనసకటటశవరరరవప పనదరరస
తసడడ:డ జగనననథస పనదరరస
ఇసటట ననస:4-5-112
వయససస:42
లస: పప

39
NDX3057205
పపరర: శరకవణణ పపటర టరర

94-81/953

42
NDX2625457
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ యయనమరరడడడ

94-53/690

45
NDX2596211
పపరర: జహసగరర షపక

94-96/562

తలర : హహసపవనబ షపక
ఇసటట ననస:4-5-96
వయససస:20
లస: పప
94-73/822

48
NDX3047180
పపరర: రగశమక సప మ

94-81/943

భరస : సరసబరరడడడ సప మ
ఇసటట ననస:4-5-103
వయససస:70
లస: ససస స
94-81/944

51
NDX3039526
పపరర: శకదచవ మణకరసమల

94-81/945

భరస : భకస వతసలస మణకరసమల
ఇసటట ననస:4-5-105 2ND FLOOR
వయససస:37
లస: ససస స
94-81/801

54
NDX2597730
పపరర: ససఫసయయబ షపక

94-90/993

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:4-5-106
వయససస:20
లస: ససస స
94-53/643

57
NDX3152832
పపరర: వనసకటటశవరరరవప పరణణదరరమ

94-59/1206

Deleted

తసడడ:డ శవ రరడడడ తషమమకలలరర
ఇసటట ననస:4-5-111
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ జగననధస పనదరరస
ఇసటట ననస:4-5-112
వయససస:42
లస: పప

44
NDX2838936
పపరర: అఖల రరసపపతడ

94-81/812

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ యయనమ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-94
వయససస:43
లస: పప

తలర : షపక జజనబ షపక
ఇసటట ననస:4-5-106
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నవనససమయర కరరనటట
ఇసటట ననస:4-5-108
వయససస:29
లస: ససస స
58
NDX3217155
పపరర: వనసకటటశవరరరవప పనదరరస

94-76/15

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మణకరసమల
ఇసటట ననస:4-5-105 2ND FLOOR
వయససస:48
లస: పప

తలర : షపక జజనబ
ఇసటట ననస:4-5-106
వయససస:21
లస: ససస స
55
NDX2392892
పపరర: పసడయయసక కరరనటట

41
NDX2519544
పపరర: మలర క షపక

36
NDX2604452
పపరర: భవన కనసనమపటట

తసడడ:డ మధస మహన రరవప పపటర టరర
ఇసటట ననస:4-5-84/a
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గగదసగనరర
ఇసటట ననస:4-5-102
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల యరకస
ఇసటట ననస:4-5-104
వయససస:49
లస: పప
52
NDX2653319
పపరర: షపక మనశర

94-53/810

తసడడ:డ రరమ సససగ రరసపపతడ
ఇసటట ననస:4-5-94
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బభబణ పప లల
ఇసటట ననస:4-5-101a
వయససస:19
లస: ససస స
49
NDX2611838
పపరర: రరసబభబణ యరకస

38
NDX3091584
పపరర: ససత పపటటరర

94-59/873

తసడడ:డ శవ రరవప కనసనమపటట
ఇసటట ననస:4-5-82/8
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:4-5-90/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-94
వయససస:21
లస: ససస స
46
NDX2629616
పపరర: దదవఖ పప లల

94-81/8

భరస : మధస మహన రరవప పపటర టరర
ఇసటట ననస:4-5-84/a
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ సప మ
ఇసటట ననస:4-5-85
వయససస:23
లస: పప
43
NDX2774941
పపరర: శశవత గసగరరరడడడ

35
NDX2482560
పపరర: వనసకటటష రరడడడ ఎరకడర

33
NDX2642817
పపరర: నతశ చచదరర కసదసల

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:4-5-82/8
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ ఎరకడర
ఇసటట ననస:4-5-82/8
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మర
ఇసటట ననస:4-5-82/10
వయససస:39
లస: పప
40
NDX3020567
పపరర: పడవణ కలమయర రరడడడ సప మ

94-53/809

తసడడ:డ తనఖగరరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-5-82/3
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:4-5-82/8
వయససస:35
లస: ససస స
37
NDX2745362
పపరర: శశధర రరడడడ మర

32
NDX3029022
పపరర: వనసకటసరవమ తరరమలశశటట

తసడడ:డ జగననధస పరణణదరరమ
ఇసటట ననస:4-5-112
వయససస:42
లస: పప
94-81/946

60
NDX2268738
పపరర: పదనకవత కకలర

94-90/1

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:4-5-112
వయససస:34
లస: ససస స
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61
NDX2483410
పపరర: దసరరగరరవప బతష
స ల
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94-90/2

తసడడ:డ రమణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-5-112
వయససస:35
లస: పప
94-94/8

94-59/1208

94-76/953

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-5-123/2
వయససస:25
లస: పప
94-76/17

తసడడ:డ శవనననరరయణ రరడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:4-5-128/2
వయససస:37
లస: పప
76
NDX2537033
పపరర: బణచచయఖ ఉననస

94-76/1103

71
NDX2880052
పపరర: గకతస కకషర పపదద

74
NDX2653608
పపరర: మహన సరయ పసటటల

94-53/29

77
NDX2634442
పపరర: జవన గగపస రరడడడ ఆరకకలటట

94-53/795

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:4-5-133
వయససస:29
లస: ససస స
82
NDX2518058
పపరర: సరయ మణణకసట ననయణడడ రరడడ

80
NDX3155900
పపరర: కకషర కలమయరర సరనకకమణక

94-76/663

తసడడ:డ రరమ సరవమ రరడడ
ఇసటట ననస:4-5-135
వయససస:21
లస: పప

83
NDX3265360
పపరర: కకసనస భవఖ శక

94-53/645

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప తడపపర
ఇసటట ననస:4-5-136
వయససస:26
లస: పప

86
NDX2508497
పపరర: ననగకశవర రరవప తడపపర

94-81/947

89
NDX2392785
పపరర: రరజకశవరమక కనకమమడల
భరస : మణరహరర రరవప కనకమమడల
ఇసటట ననస:4-5-139
వయససస:78
లస: ససస స

72
NDX2763878
పపరర: మణనలకడక దసడ

94-95/947

75
NDX2537082
పపరర: రమయ దచవ ఉననస

94-53/28

78
NDX3144581
పపరర: వజత సరనకకమణక

94-53/796

81
NDX2578375
పపరర: బభల చసదనడ రరడడడ అరరకలటట

94-97/735

తసడడ:డ గగపస రరడడడ అరరకలటట
ఇసటట ననస:4-5-133
వయససస:48
లస: పప
94-53/852

84
NDX2508547
పపరర: వర లకడక తడపపర

94-53/31

భరస : ననగకశవర రరవప తడపపర
ఇసటట ననస:4-5-136
వయససస:55
లస: ససస స
94-53/33

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ తడపపర
ఇసటట ననస:4-5-136
వయససస:62
లస: పప
94-94/9

94-94/1003

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:4-5-133
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : ససతనమహలకడక కకసనస
ఇసటట ననస:4-5-135
వయససస:19
లస: ససస స
94-53/32

69
NDX2587988
పపరర: లయవరళ చసత

భరస : బణచచయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:4-5-132
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:4-5-133
వయససస:48
లస: ససస స
94-53/30

94-94/1002

భరస : సరయ బభబణ దసడ
ఇసటట ననస:4-5-126/26B, 2ND LINE,
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల చసదనడ రరడడడ అరరకలటట
ఇసటట ననస:4-5-133
వయససస:19
లస: పప
94-59/1209

66
NDX2555092
పపరర: లల జజఖత శకపత

భరస : ననగణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-5-123
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-5-128/6
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:4-5-132
వయససస:71
లస: పప

భరస : వజయ కలమయర బణడడ బథదన
ఇసటట ననస:4-5-137/1
వయససస:62
లస: ససస స

68
NDX3276656
పపరర: జయ లకడక తరరమలశశటట

94-94/7

భరస : చసడడ శకపత
ఇసటట ననస:4-5-121/3
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబణ పపదద
ఇసటట ననస:4-5-125
వయససస:18
లస: పప

73
NDX2415636
పపరర: దదలప కలమయర రరచమలర

88
NDX2270361
పపరర: వనసకట లకడక బణడడ బథదన

94-94/1001

భరస : రరజవ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-5-123
వయససస:21
లస: ససస స

70
NDX2996882
పపరర: ననగణ తరరమలశశటట

85
NDX2508471
పపరర: వనసకటటశవర రరవప తడపపర

65
NDX2591683
పపరర: కకషర వనణణ బబ డడడ

63
NDX2270411
పపరర: ఇసమల షపక

తసడడ:డ దసస గరత షపక
ఇసటట ననస:4-5-119
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చనన మయలకకసడయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:4-5-120
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-5-123
వయససస:26
లస: పప

79
NDX3130119
పపరర: వనల సరనకకమణక

94-94/6

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదయర య
ఇసటట ననస:4-5-116
వయససస:23
లస: పప

64
NDX2539245
పపరర: యగ అకడత వనవషరవ ససనత న
యయమననడడ
తసడడ:డ చదనన కకశవపలల యయమననడడ
ఇసటట ననస:4-5-120
వయససస:20
లస: ససస స
67
NDX3038098
పపరర: రరజవ తరరమలశశటట

62
NDX2270379
పపరర: సరయ అవననశ దదయయల

87
NDX2266641
పపరర: వజయ కలమయర బణడడ తన

94-81/9

తసడడ:డ నరరతతసహహలల బణడడ తన
ఇసటట ననస:4-5-137/1
వయససస:49
లస: పప
94-73/6

90
NDX2482594
పపరర: మయధసరర ససరఖదచవర

94-81/12

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:4-5-140 3RD LINE
వయససస:21
లస: ససస స
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94-53/649

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ గజరల
ఇసటట ననస:4-5-142
వయససస:46
లస: పప
94
NDX2522977
పపరర: రమదచవ తనటటపరరస

94-75/14

94-90/1132

94-53/797

Deleted
94-73/824

Deleted

తసడడ:డ మణరళమహన రరడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:30
లస: పప
106
NDX2517126
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చచవపరర

94-81/10

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చచవపరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:31
లస: పప
109
NDX2866788
పపరర: వజయలకడక ఒసటటదద స

94-53/798

94-81/11

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:4-5-415
వయససస:59
లస: పప

101
NDX3216595
పపరర: అనల కలమయర రరడడడ పపలచరర

94-65/1193

తసడడ:డ మణరళమహన రరడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:30
లస: పప
104
NDX2526747
పపరర: వరసస దచవ చచవపరర

110
NDX2523439
పపరర: మయధసరర గగటటటపరటట

113
NDX2879419
పపరర: అజయ కలమయర మదనల

94-75/1319

116
NDX3059151
పపరర: పడమల ససమరళళ

94-76/19

119
NDX2984748
పపరర: రరకకశ దదపపలపపడడ
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-4939
వయససస:45
లస: పప

99
NDX2432714
పపరర: వనసకటరతస మక రగళర

94-53/34

102
NDX3186319
పపరర: కణక లకడక పపలచరర

94-73/823

105
NDX2526812
పపరర: పదనకవత చచవపరర

94-76/20

భరస : వనసకట రరడడడ చచవపరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:53
లస: ససస స
94-81/948

94-53/35
108
NDX2508521
పపరర: చదవతనఖ శవ సరయ పరతకమమరర

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పరతకమమరర
ఇసటట ననస:4-5-162B
వయససస:20
లస: పప
94-53/36

111
NDX2508489
పపరర: రరధదకర కతస

94-53/37

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ కతస
ఇసటట ననస:4-5-171/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-81/949

114
NDX2611077
పపరర: సతశ బభబణ రరమశశటట

94-53/653

తసడడ:డ శవయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:4-5-183
వయససస:27
లస: పప
94-77/1022

భరస : వనసకటటశవర రరవప ససమరళళ
ఇసటట ననస:4-5-255/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-75/15

94-76/18

భరస : మణరళమహన రరడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరడడడ చచవపరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:22
లస: ససస స
107
NDX3180148
పపరర: మణరళమహన రరడడ పపలచరర

96
NDX2522985
పపరర: కకటట రరడడడ తనటటపరరస

భరస : వనసకటరమణ రరడడడ రగళర
ఇసటట ననస:4-5-146
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహన మదనల
ఇసటట ననస:4-5-178/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హరరననరరయణ కసచబబ టర
ఇసటట ననస:4-5-229/94
వయససస:28
లస: పప
118
NDX1389808
పపరర: నరసససహ మమరరస దసగగ రరజ

94-53/652

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:4-5-171
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దదసతష
ఇసటట ననస:4-5-178/2
వయససస:24
లస: ససస స
115
NDX2975126
పపరర: నరసససహ నవన కసచబబ టర

98
NDX2546562
పపరర: అఖల రరచమలర

94-74/657

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:4-5-144
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-168/1
వయససస:37
లస: ససస స
112
NDX1671883
పపరర: చసదన దదసతష

94-75/1092

తసడడ:డ వనసకట శవర రరడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:4-5-145
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళమహన రరడడ పపలచరర
ఇసటట ననస:4-5-149
వయససస:30
లస: పప
103
NDX3208857
పపరర: అనల కలమయర రరడడడ పపలచరర

95
NDX2631240
పపరర: రరఘవ రరడడడ తనటటపరరస

93
NDX2630515
పపరర: రమయదచవ తనటటపరరస

భరస : కకటట రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:4-5-144
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:4-5-144
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-5-144
వయససస:48
లస: ససస స
100
NDX3216504
పపరర: అనల కలమయర రరడడడ పపలచరర

94-53/650

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ గజరల
ఇసటట ననస:4-5-142
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:4-5-144
వయససస:48
లస: ససస స
97
NDX2943645
పపరర: రమయదచవ తనటటపరరస

92
NDX2553147
పపరర: పపలసదర రరడడడ గజరల

94-79/700

94-76/1007
117
NDX2948461
పపరర: శవ గరనన కలససమ
కరసరవజరఅలయ
భరస : శవ రరమ దదఖఠరలల కరసరవజరఅలయ
ఇసటట ననస:4-5-316
వయససస:40
లస: ససస స

120
NDX3138815
పపరర: బసవ పపనననరరవప యలవరరర

94-75/1344

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:4-5-29120
వయససస:65
లస: పప
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121
NDX3002615
పపరర: రరధమక మసచకలపపడడ

94-74/941

భరస : ఆబబబశవరరరవ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-29125
వయససస:70
లస: ససస స
124
NDX2949667
పపరర: శరకవణణ ఆళర

122
NDX1235910
పపరర: అవసత చమటభ

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప చమటభ
ఇసటట ననస:4-6-3/3
వయససస:28
లస: ససస స
94-60/1297

తసడడ:డ రమమశ ఆళర
ఇసటట ననస:4-6-3/3
వయససస:19
లస: ససస స

125
NDX2881514
పపరర: వజయ లకడక చలర

94-53/39

128
NDX2997344
పపరర: శక సరయ కకషర జలలర పలర

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:4-6-5/1 1 ST LINE OPPSITE R
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ జలలర పలర
ఇసటట ననస:4-6-7
వయససస:22
లస: పప

130
NDX2524502
పపరర: శకరరస రరడడడ వసగర

131
NDX2643500
పపరర: రకవసత చచదరర పసననక

94-55/27

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:4-6-11
వయససస:20
లస: పప

94-53/823

94-55/837

తసడడ:డ గగవసదరరజలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:4-6-13/2
వయససస:20
లస: పప

134
NDX3207917
పపరర: వఘఘనశవరర బబ సదలపరటట

94-55/875

94-58/874

తసడడ:డ ఇమయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-6-14
వయససస:24
లస: పప

137
NDX2881548
పపరర: సరయ మసరసన షపక

94-59/874

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-6-15NA
వయససస:20
లస: ససస స
142
NDX2956282
పపరర: లకడక ససభదడ పపద పల

94-60/1296

94-53/816

94-53/814

94-53/42

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మయకకనబబ యన
ఇసటట ననస:4-6-20
వయససస:22
లస: ససస స

146
NDX2384519
పపరర: శకహరర పరలడడగణ

94-95/831

149
NDX2631331
పపరర: ఏమ వ ఏస కసఖసధర రరడడ
వలర సరరడడడ
తసడడ:డ వ వ నరసససహ రరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-20/2
వయససస:21
లస: పప

132
NDX2418333
పపరర: నరకసదడ తతట

94-55/28

135
NDX2537751
పపరర: అయఖపప బబ సదలపరటట

94-55/29

138
NDX2898187
పపరర: జహరరకననష షపక

94-59/1211

141
NDX3129392
పపరర: రరఘవఅలయ పదక

94-53/815

భరస : రరఘవఅలయ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-6-16
వయససస:38
లస: ససస స
94-53/40

144
NDX2518140
పపరర: సరయబభబభ పరలడడగణ

94-53/41

తసడడ:డ శకహరర పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-17/A 1/2 LANE
వయససస:23
లస: పప
94-55/30

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-17/A,1/2 LANE
వయససస:48
లస: పప
94-53/43

94-54/7

తసడడ:డ మయబణ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-6-15
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-17/A 1/2 LANE
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-17/A 1/2 LINE
వయససస:22
లస: ససస స
148
NDX2524775
పపరర: దదవఖ మయకకనబబ యన

143
NDX2518116
పపరర: శకహరర పరలడడగణ

129
NDX2524965
పపరర: దదవఖ వసగర

తసడడ:డ గగవసదరరజలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:4-6-13/2 1ST LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మయబససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-6-15NA
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-16/3
వయససస:19
లస: ససస స
145
NDX2518090
పపరర: కవత పరలడడగణ

140
NDX2577229
పపరర: జహరరకననశర షపక

94-53/824

తసడడ:డ వనసకటటసవర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-6-12
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మయబణ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-6-15
వయససస:18
లస: పప
94-60/1088

126
NDX2769156
పపరర: వజయ లకడక వపపల

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:4-6-11
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:4-6-13/2
వయససస:22
లస: ససస స

136
NDX3202421
పపరర: హహసపన షపక

94-54/857

భరస : అమయరనడగ రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:4-6-5/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-6-11
వయససస:18
లస: పప

133
NDX2882124
పపరర: వనసకట బబ సదలపరటట

123
NDX2949378
పపరర: భభగఖ లకడక అలయర

భరస : రమమశ అలయర
ఇసటట ననస:4-6-3/3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అమయరనడగ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:4-6-5/1
వయససస:37
లస: ససస స

127
NDX2519692
పపరర: లఖత కలయఖణణ ఒసటటదద స

139
NDX2644433
పపరర: జరవనబ షపక

94-53/414

147
NDX2395192
పపరర: సరయ బభబణ పరలడడగణ

94-91/3

తసడడ:డ శకహరర పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-17/A,1/2 LANE
వయససస:23
లస: పప
94-53/691

150
NDX2523355
పపరర: కకశక రరడడడ వలర సరరడడడ

94-54/8

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-20/2
వయససస:21
లస: పప
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151
NDX2566420
పపరర: వనసకరయమక వలర సరరడడడ

94-54/724

భరస : రసగర రరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-20/2
వయససస:66
లస: ససస స
154
NDX3140043
పపరర: జయ లకడక ససరరగరరర

94-55/863

94-54/9

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర చదననబబ యన
ఇసటట ననస:4-6-26/4
వయససస:23
లస: పప
160
NDX2899276
పపరర: గణణశ కలమయర రరడడడ యకసలలరర

94-55/870

94-54/730

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప కరకతచపలర
ఇసటట ననస:4-6-28
వయససస:34
లస: పప
166
NDX2368736
పపరర: కకటయఖ మలలర స

94-55/32

94-54/859

తసడడ:డ ఆసజననయణలల పప ల
ఇసటట ననస:4-6-36A
వయససస:47
లస: పప
175
NDX3256575
పపరర: వనసకట సరయ అనసదదప రకకపలర
తసడడ:డ దసరగ పడసరదరరవప రకకపలర
ఇసటట ననస:4-6-37/2
వయససస:24
లస: పప
178
NDX2804169
పపరర: జకసమక పప లలపలర
భరస : సరమయయలల పప లలపలర
ఇసటట ననస:4-6-37/4/8
వయససస:33
లస: ససస స

158
NDX2841872
పపరర: సరసబరరడడడ తయఖగమర

159
NDX2841898
పపరర: వనసకట మహహశ రరడడడ ఒసటటదద స

94-54/854

161
NDX2529832
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ ఒసటటదద స

94-54/10

164
NDX2955649
పపరర: నవఖ యడర పలర

165
NDX2368728
పపరర: brahmeswara rao kaki

170
NDX3210556
పపరర: శకనవరస రరవప పప ల

173
NDX2956365
పపరర: సరయ శకనవరస గణసటట

176
NDX2597045
పపరర: భరత కలమయర వటటటకకసడ

179
NDX3166527
పపరర: యయసమక పప లలపలర
భరస : సరమయయలల పప లలపలర
ఇసటట ననస:4-6-37/4/B
వయససస:32
లస: ససస స

94-54/855

94-54/11

భరస : ననగరరజ నల
ఇసటట ననస:4-6-26B/A
వయససస:38
లస: ససస స

94-53/819

94-55/31

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరకక
ఇసటట ననస:4-6-34
వయససస:40
లస: పప
94-53/822

168
NDX2684199
పపరర: చసదడమత బబ ళళ

94-54/731

తసడడ:డ ననగరరరడడడ బబ ళళ
ఇసటట ననస:4-6-36/a
వయససస:28
లస: ససస స
94-54/860

171
NDX3099074
పపరర: లలహహత పప ల

94-54/861

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప ల
ఇసటట ననస:4-6-36A
వయససస:22
లస: ససస స
94-54/862

174
NDX2508869
పపరర: ససశల గగసగటట

94-61/13

భరస : రరయపప గగసగటట
ఇసటట ననస:4-6-37
వయససస:52
లస: ససస స
94-54/732

తసడడ:డ ససత రరమ రరవప వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:4-6-37/3
వయససస:40
లస: పప
94-59/1214

162
NDX2540094
పపరర: వరలకడక ననల

తసడడ:డ కలలశశఖర రరడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:4-6-26/4 5 VA LINE TYAGARJ
వయససస:22
లస: పప

167
NDX2956316
పపరర: వషష
ర శశఖర పప ల

94-54/916

తసడడ:డ కలలశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-26/4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గణసటట
ఇసటట ననస:4-6-37
వయససస:24
లస: పప
94-55/898

156
NDX3274164
పపరర: గగరరర లలకక బభబణ మదనసస
తసడడ:డ థనమస మదనసస
ఇసటట ననస:4-6-21/B
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయణలల పప ల
ఇసటట ననస:4-6-36A
వయససస:47
లస: పప
94-58/878

94-53/44

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరడడ చనమకలరర
ఇసటట ననస:4-6-20/11 TYAGARAJA ROAD
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప ల
ఇసటట ననస:4-6-36A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటట లసగర రరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:4-6-36/A
వయససస:18
లస: ససస స
172
NDX3202819
పపరర: శకనవరస రరవప పప ల

94-53/818

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-6-31
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మలలర స
ఇసటట ననస:4-6-34
వయససస:70
లస: పప
169
NDX3022654
పపరర: శకనతఖ యకసలలరర

155
NDX2837342
పపరర: జగదదశవర రరడడడ చనమకలరర

153
NDX2531010
పపరర: రరజకశ శరరగరరర

తసడడ:డ శసకర బభబణ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-6-20/7/A
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: శకనవరసరరడడడ యయకరసళళరర
ఇసటట ననస:4-6-26/4
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యకసలలరర
ఇసటట ననస:4-6-26/4
వయససస:24
లస: పప
163
NDX2652451
పపరర: శకనవరస రరవప కరకతచపలర

94-59/1212

భరస : కరశ రరడడడ అననవరపప
ఇసటట ననస:4-6-20/6
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శసకర బభబణ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:4-6-20/7/A
వయససస:50
లస: ససస స
157
NDX2517654
పపరర: ససరకష చదననబబ యన

152
NDX2982981
పపరర: రగశమక అననవరపప

177
NDX2686632
పపరర: శవ రరడడ అననపపరరడడడ

94-55/729

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-37/4
వయససస:19
లస: పప
94-60/1299

180
NDX2719318
పపరర: కలయఖణ పరవతరరడడ

94-54/863

తసడడ:డ శక హరర బభబణ పరవతరరడడ
ఇసటట ననస:4-6-37/6
వయససస:19
లస: పప
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181
NDX2588564
పపరర: సరయ జయ డకప పరవతరరడడ

94-55/730

తసడడ:డ శక హరరబభబణ పరవతరరడడ
ఇసటట ననస:4-6-37/6
వయససస:21
లస: పప
184
NDX3071073
పపరర: రరజకశవరర మసచ

94-61/1216

94-54/866

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-37/9/12
వయససస:54
లస: ససస స
94-75/1391

193
NDX2998953
పపరర: శకనవరస ఆనసద పపచచకరయల

196
NDX3086873
పపరర: ససధ మయ పపచచకరయల

94-54/869

94-54/867

94-54/872

94-61/1255

94-54/870

తసడడ:డ అసజ బభబణ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:4-6-40/4
వయససస:21
లస: ససస స

200
NDX3207537
పపరర: కరకలయశ రరడడడ బబజవరడ

94-59/1215

తసడడ:డ అసజ బభబణ తనళళళరర
ఇసటట ననస:4-6-40/4
వయససస:21
లస: ససస స

203
NDX2995025
పపరర: పపషరపసజల దసడ

94-54/875

తసడడ:డ ససబబ రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:4-6-42/2
వయససస:56
లస: పప

206
NDX2997963
పపరర: ననగ మలర శవరర నసతలపత

94-54/876

తసడడ:డ రవబభబణ దసడన
ఇసటట ననస:4-6-42 KORITE PADU 5 LINE
వయససస:19
లస: ససస స

209
NDX2603207
పపరర: అననపపరర కరసరణణ
భరస : సతఖననరరయణ రరడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-6-45
వయససస:58
లస: ససస స

94-61/1004

195
NDX3194917
పపరర: జజఖతరకయ పపచచకరయల

94-54/871

198
NDX3111663
పపరర: కకషర కలమయరర అలసఖస

94-54/873

201
NDX2899219
పపరర: జ వ ఏస అభ రరస తలల
ర రర

94-55/872

204
NDX3088747
పపరర: పపషరపసజల దసడన

94-54/877

Deleted

భరస : రవ బభబణ దసడన
ఇసటట ననస:4-6-42
వయససస:41
లస: ససస స
94-54/879

భరస : సరసబశవ రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:4-6-42/2
వయససస:44
లస: ససస స
94-55/873

192
NYT0570010
పపరర: శరకవణణ దససప

తసడడ:డ అసజ బభబణ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-6-40/4
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ బభబణ దసడ
ఇసటట ననస:4-6-42
వయససస:41
లస: ససస స
94-54/878

94-54/868

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:4-6-40/4
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:4-6-40/4
వయససస:18
లస: పప
94-58/879

189
NDX2841864
పపరర: మహహసదడ రరడడడ గగపప

తసడడ:డ శకనవరస ఆనసద పపచచకరయల
ఇసటట ననస:4-6-40/1a
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ఆనసద పపచచకరయల
ఇసటట ననస:4-6-40/1a
వయససస:25
లస: ససస స
94-54/874

94-53/694

తలర : శకదచవ దససప
ఇసటట ననస:4-6-38/1
వయససస:30
లస: ససస స

194
NDX3118676
పపరర: అనసత లకడక టటకరస

197
NDX3191244
పపరర: కకరణకయ పపచచకరయల

186
NDX2625838
పపరర: శక శవ ననగ గకరర వనదసరరరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:4-6-37/9/12
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస ఆనసద పపచచకరయల
ఇసటట ననస:4-6-40/1A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ఆనసద పపచచకరయల
ఇసటట ననస:4-6-40/1a
వయససస:22
లస: ససస స

208
NDX2899144
పపరర: రజన పసడయ దసడన

188
NDX2956381
పపరర: శబబర షపక

191
NDX3226776
పపరర: ననగ లకడక దచవ తరరమలశశటట

94-54/865

భరస : శకకరసత వనదసరరరర
ఇసటట ననస:4-6-37/9-11/B
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:4-6-38
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప పపచచకరయల
ఇసటట ననస:4-6-40/1A
వయససస:53
లస: పప

205
NDX3008166
పపరర: సరసబశవ రరవప నసతలపత

94-75/1392

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-6-37/9/12
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-37/9/12
వయససస:58
లస: పప

202
NDX2985323
పపరర: రరషక సరయ పసడయ తనళళళరర

185
NDX3061769
పపరర: రగజ తషమకలఛరర

183
NDX2937852
పపరర: పపరర పడవణ మసచ

తసడడ:డ మహహధర మసచ
ఇసటట ననస:4-6-37/6/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తషమకలఛరర
ఇసటట ననస:4-6-37/9-8A
వయససస:41
లస: ససస స

187
NDX3104932
పపరర: ససతమక కమతస

199
NDX3052123
పపరర: రరషక సరయ పసడయ తనళళ
ర రర

94-54/864

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-6-37/6/A
వయససస:48
లస: పప

భరస : మణరళధర
ఇసటట ననస:4-6-37/6/a
వయససస:38
లస: ససస స

190
NDX3106549
పపరర: కకటట రరడడడ కమతస

182
NDX3044765
పపరర: మణరళధర మసచ

207
NDX2963759
పపరర: ననగమలలర శవరర నసతలపరటట

94-55/874

భరస : సరసబశవరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:4-6-42/42
వయససస:45
లస: ససస స
94-55/731

210
NDX3167194
పపరర: వనసకటటశవర రరవప గణసటట

94-54/880

భసధసవప: ససజవ రరవప ససజవ రరయణడడ
ఇసటట ననస:4-6-45/2
వయససస:46
లస: పప
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211
NDX2840130
పపరర: ఉసడచల గగపరల రరడడడ
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94-54/881

తసడడ:డ తరరపరలల రరడడడ ఉసడచల
ఇసటట ననస:4-6-49/1
వయససస:39
లస: పప
214
NDX2542884
పపరర: శకనవరస రరడడడ కసదసల

212
NDX2739886
పపరర: జజఖత పసడయ చలర

94-54/882

భరస : సతష చలర
ఇసటట ననస:4-6-50
వయససస:32
లస: ససస స
94-61/1007

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:4-6-50/A
వయససస:30
లస: పప
217
NDX1858895
పపరర: సరయ శకనవరస సప మరగఉతష

94-54/490

218
NDX2952190
పపరర: వనసకటటశవర రరవప గటటట

94-54/883

221
NDX2956332
పపరర: గటటట మణన మహహశ బభబణ గటటట

216
NDX2544047
పపరర: ననగరరరరన రరయపపడడ

94-55/732

భసధసవప: రరణణ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:4-6-56
వయససస:28
లస: పప
94-54/884

తసడడ:డ హహసపన రరవప గటటట
ఇసటట ననస:4-6-60
వయససస:62
లస: పప
94-54/886

94-61/1223

భరస : సతష చలర
ఇసటట ననస:4-6-50
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప ననడకపసననన
ఇసటట ననస:4-6-56
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప సప మరగఉతష
ఇసటట ననస:4-6-59
వయససస:25
లస: పప
220
NDX2875888
పపరర: తచజశవన గటటట

215
NDX2956373
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ననడకపసననన

213
NDX2883460
పపరర: జజఖత పసడయ చలర

219
NDX2844132
పపరర: ససతనమహలకడక గటటట

94-54/885

భరస : వనసకటటశవరరర గటటట
ఇసటట ననస:4-6-60
వయససస:58
లస: ససస స
94-54/887

222
NDX2547917
పపరర: కరరరసక మమలపపడక

94-54/733

భసధసవప: గటటట సరయబభబణ సరయబభబణ
ఇసటట ననస:4-6-60
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: గటటట సరయబభబణ సరయబభబణ
ఇసటట ననస:4-6-60
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద మమలపపడక
ఇసటట ననస:4-6-66
వయససస:21
లస: పప

223
NDX2634368
పపరర: సరమమఖల మమలస

224
NDX2955789
పపరర: రరచచల కలమయరర దనర

225
NDX2894939
పపరర: చదనమక దనరర

94-55/733

తసడడ:డ శవయఖ మమలస
ఇసటట ననస:4-6-68
వయససస:22
లస: పప
226
NDX2894954
పపరర: ఆనసద బసదదల

తసడడ:డ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:4-6-78
వయససస:24
లస: ససస స
94-55/876

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప బసదదల
ఇసటట ననస:4-6-81
వయససస:45
లస: పప
229
NDX2612323
పపరర: హహమలయ దచవ పపరరమయళర

94-55/734

94-55/34

తసడడ:డ రరమణ అసకస
ఇసటట ననస:4-6-126
వయససస:23
లస: పప

230
NDX3058682
పపరర: రరజ తనడడగరరర

233
NDX2879153
పపరర: ససనల కలమయర మణటకరపత

94-55/35

236
NDX2542066
పపరర: అపసర బబగణమ షపక

94-53/825

239
NDX2899151
పపరర: రసజజన బ షపక
తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:4-6-131
వయససస:20
లస: ససస స

94-54/734

94-54/926
231
NDX3283967
పపరర: ఆదదననరరయణ రరవప కరలర కలసట

భసధసవప: ఆనసద రరవప కరకకరరల
ఇసటట ననస:4-6-100
వయససస:38
లస: పప
94-55/835

234
NDX2956449
పపరర: ససనల కలమయర మణథకరపత

94-55/836

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణథకరపత
ఇసటట ననస:4-6-111
వయససస:18
లస: పప
94-54/721

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:4-6-117
వయససస:18
లస: ససస స
94-54/12

228
NDX2574127
పపరర: సరధదక షపక
తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:4-6-84
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణటకరపత
ఇసటట ననస:4-6-111
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవరరవప. చనపలమడడగణ.
ఇసటట ననస:4-6-112
వయససస:27
లస: పప
238
NDX2390821
పపరర: వనసకట సరయ పవన అసకస

94-54/915

తసడడ:డ సరసబడజఖస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:4-6-97
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప లసపలర
ఇసటట ననస:4-6-104
వయససస:20
లస: పప
235
NDX2208379
పపరర: ససధదర. చనపలమడడగణ.

227
NDX3273414
పపరర: సరయ కలమయర రగయఖల

94-54/889

తసడడ:డ ఏససపరదస దనరర
ఇసటట ననస:4-6-78
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రగయఖల
ఇసటట ననస:4-6-82
వయససస:18
లస: పప

భరస : వకకమ కలమయర పపరరమయళర
ఇసటట ననస:4-6-95
వయససస:29
లస: ససస స
232
NDX2500940
పపరర: బభల శకమనననరరయణ పప లసపలర

94-54/888

237
NDX3198538
పపరర: మసరసన బ షపక

94-57/1074

భరస : ననగణర బభష షపక
ఇసటట ననస:4-6-122
వయససస:33
లస: ససస స
94-55/838

240
NDX3187820
పపరర: మడడమమ షపక

94-55/839

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:4-6-133
వయససస:51
లస: ససస స
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241
NDX2370872
పపరర: షబబర అల ఖయన పఠరన

94-54/13

తసడడ:డ కరరమణలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:4-6-133 OPP MASEED
వయససస:36
లస: పప
244
NDX2414571
పపరర: పపజత కకసడన

94-54/15

94-55/842

94-55/845

94-61/14

94-61/1174

భరస : హరర కకషర పరపరబతన
ఇసటట ననస:4-6-156
వయససస:31
లస: ససస స
259
NDX3210994
పపరర: హహహమవత చదలవరడ

94-55/843

251
NDX3255668
పపరర: భవరన పపరస

94-55/847

94-55/896

94-55/841

249
NDX2765469
పపరర: మసదడపప హరరక మసదడపప

252
NDX2196740
పపరర: శకనవరసరరవప కకడనల

94-55/204

94-61/1172 255
254
NDX2985497
NDX2986644
పపరర: దదలప కలమయర తతనస గణసటల
పపరర: కకటట భభగఖ శక వనమవరపప

తసడడ:డ వనసకట గణరర పడసరద తతనస గణసటల
ఇసటట ననస:4-6-152
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-6-152/3
వయససస:19
లస: ససస స

257
NDX2463123
పపరర: శక లకడక ఇసదడజ అడపరల

258
NVT7459936
పపరర: కకషర చదవతనఖ కకమమకరర

260
NDX2478824
పపరర: ననగ లకడక పసడయయసక చదలవరడ

263
NDX2523462
పపరర: ననగ లకడక పసడయయసక చదలవరడ

94-55/844

తసడడ:డ లకకయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:4-6-149
వయససస:54
లస: పప

94-53/45

94-61/1173

94-55/846

భసధసవప: లకడక ససజజత కకమమకరర
ఇసటట ననస:4-6-158
వయససస:33
లస: పప
94-55/36

తసడడ:డ శరఖమ కలమయర చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-6-162
వయససస:23
లస: ససస స
94-54/16

246
NDX2956423
పపరర: కకటయఖ జటటరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-6-147/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర అడపరల
ఇసటట ననస:4-6-158
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-6-161/A
వయససస:18
లస: ససస స
262
NDX2522993
పపరర: మమరమక చదలవరడ

248
NDX3123064
పపరర: మరరయ దనసస వటటమమకకలయ

94-54/14

తసడడ:డ సరసబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:4-6-142
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరరరరనపడసరద మణకరర
ఇసటట ననస:4-6-148
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:4-6-150/A
వయససస:22
లస: పప
256
NDX2829620
పపరర: పదక పరపరబతనంస

94-55/840

తసడడ:డ కకసడయఖ వటటమమకకలయ
ఇసటట ననస:4-6-146
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-6-148
వయససస:28
లస: ససస స
253
NDX2371417
పపరర: లకకక పడసరద జసగరల

245
NDX3024601
పపరర: మలర రరడడడ రరచమలర

243
NDX2414548
పపరర: లయవణఖ కకసడన

తసడడ:డ పపదద రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:4-6-135
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:4-6-137
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ వడడడ మణకసల
ఇసటట ననస:4-6-145
వయససస:40
లస: పప
250
NDX3211547
పపరర: భవన పపరస

94-55/812

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-06-134
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపదదద రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:4-6-135
వయససస:23
లస: ససస స
247
NDX3131448
పపరర: నగరజ వడడడ మణకసల

242
NDX2982320
పపరర: కరరరసక నమకగడడ

261
NDX2478840
పపరర: మమరమక చదలవరడ

94-55/37

భరస : పడకరశ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-6-162
వయససస:48
లస: ససస స
94-54/17

264
NDX2834844
పపరర: సరయ పకధదవ రరజ పరలలస

94-83/688

భరస : పడకరష రరవప చదలవరడ
భరస : శరఖసకలమయర చదలవరడ
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:4-6-162 HANUMAIAH NAGAR 3 ఇసటట ననస:4-6-162 HANUMAIAH NAGAR 3 ఇసటట ననస:4-6-163
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప
265
NDX2390896
పపరర: కకటటరతనస పపసడడర

94-54/18

భరస : శకనవరసరరవప పపసడడర
ఇసటట ననస:4-6-165
వయససస:35
లస: ససస స
268
NDX2899128
పపరర: పదనకవత ఇసడసరర
భరస : భభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-167
వయససస:43
లస: ససస స

94-55/849

266
NDX3133329
పపరర: ఆలలరర వశరవ సరయ శకకరసత

94-55/848

267
NDX2676070
పపరర: రరప సరయ మణసడడడ

తసడడ:డ ఆలలరర వనసకట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-6-165
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననగరజ మణసడడడ
ఇసటట ననస:4-6-167
వయససస:20
లస: ససస స

269
NDX2995249
పపరర: రవసదడ గమడసరర

270
NDX3041514
పపరర: రమమశ కననగసటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:4-6-167
వయససస:43
లస: పప

94-55/850

94-54/722

94-55/851

తసడడ:డ మధసససదన రరవప
ఇసటట ననస:4-6-167
వయససస:37
లస: పప
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271
NDX2881993
పపరర: చసదడ శశఖర గమడసరర
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94-55/852

తసడడ:డ రవసదడ గమడసరర
ఇసటట ననస:4-6-167
వయససస:19
లస: పప
274
NDX2976611
పపరర: భరతమక చనగసటట

94-61/1175

94-55/720

94-55/853

278
NDX2899136
పపరర: వనసకట రరవప బతషల

94-59/875

281
NDX2607893
పపరర: వనసకటటశవరరర కకచదరర

94-55/855

తసడడ:డ సపవదస బభబణ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:20
లస: పప

284
NDX2883304
పపరర: లకడక దచవ బతషల

94-59/876

94-59/2

Deleted

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గడడపరరరగ
ఇసటట ననస:4-6-172, FIRST FLOOR
వయససస:34
లస: పప

287
NDX2391522
పపరర: రవసదడననథ ఏలలరర

94-55/854

279
NDX2899110
పపరర: ససధన రరణణ తదంచలర

94-55/856

282
NDX2607877
పపరర: ననగ మలర శవరర కకచదరర

94-59/877

భరస : వనసకటటశవరరర కకచదరర
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:28
లస: ససస స
94-61/1176

భరస : వనసకట రరవప బతషల
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:63
లస: ససస స

286
NDX2120376
పపరర: రరమయసజననయణలల గడడపరరరగ

276
NDX2899201
పపరర: నవన సరయ సరధననల

భరస : ససరకశ బభబణ తదంచలర
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ కకచదరర
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:33
లస: పప
94-59/878

94-55/719

తసడడ:డ శకనవరస సరవమ సరధననల
ఇసటట ననస:4-6-169/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:67
లస: పప

భరస : శశరయఖ కకచదరర
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:71
లస: ససస స
283
NDX2545838
పపరర: నవన ఎనసమణల

275
NDX3126026
పపరర: సరమమజఖస సరధననల

273
NDX2643179
పపరర: వర ననరరయణ రరవప చదదళర

తసడడ:డ నరసయయ చదదళర
ఇసటట ననస:4-6-168/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ సరధననల
ఇసటట ననస:4-6-169/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబణ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:21
లస: పప
280
NDX2607919
పపరర: అణరమక కకచదరర

94-55/38

భరస : పప తషరరజ. గసడడకకట.
ఇసటట ననస:4-6-168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:4-6-168/1
వయససస:18
లస: ససస స
277
NDX2547677
పపరర: సరయ కకషర ఎనసమణల

272
NDX2208411
పపరర: krishnaveni గసడడకకట.

285
NDX2883338
పపరర: పకథదవ కకషర తదలర

94-61/1177

తసడడ:డ ససరకశ బభబణ తదలర
ఇసటట ననస:4-6-172
వయససస:20
లస: పప
94-61/15

288
NDX2447993
పపరర: శక దచవ దరరసర

94-55/39

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-6-173/A
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజజ శశఖర దరరసర
ఇసటట ననస:4-6-173/A, 3RD LINE, HANUM
వయససస:44
లస: ససస స
291
NDX3114857
పపరర: సరసబ శవ రరవప ఏలలరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దరరసర
ఇసటట ననస:4-6-173/A, 3RD LINE, HANUM
వయససస:49
లస: పప

94-61/16
290
NDX2448785
పపరర: వ ఎన యస వషష
ర తచజశవన
దరరసర
తసడడ:డ రరజశశఖర దరరసర
ఇసటట ననస:4-6-173/A, 3RD LINE, HANUM
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:4-6-173/A ,GANAPATHINAGA
వయససస:53
లస: పప

292
NDX2501088
పపరర: తరరపతమక వనలద లరరస

293
NDX2501062
పపరర: ననగకసదడబభబణ వనలద లరరస

294
NDX2501070
పపరర: ననగ మలలర శవర రరవప వనలద లరరస

289
NDX2447985
పపరర: రరజజ శశఖర దరరసర

94-55/40

94-55/41

భరస : ననగ మలలర శవర రరవప వనలద లరరస
ఇసటట ననస:4-6-174
వయససస:41
లస: ససస స
295
NDX2610566
పపరర: వనసకటయఖ మమడస

తసడడ:డ ననగ మలలర శవర రరవప వనలద లరరస
ఇసటట ననస:4-6-174
వయససస:22
లస: పప
94-55/721

తసడడ:డ వనసకటయఖ మమడస
ఇసటట ననస:4-6-174
వయససస:68
లస: పప
298
NDX2610541
పపరర: ననరరయణ మమడస
తసడడ:డ వనసకటయఖ మమడస
ఇసటట ననస:4-6-174
వయససస:40
లస: పప

94-55/42

296
NDX2610475
పపరర: పసరమక మమడస

299
NDX2458164
పపరర: మయధవ చససడసరర
తసడడ:డ మసరసన రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:4-6-174/A,
వయససస:36
లస: ససస స

94-55/43

తసడడ:డ ననగకసదడస వనలద లరరస
ఇసటట ననస:4-6-174
వయససస:45
లస: పప
94-55/722

భరస : వనసకటయఖ మమడస
ఇసటట ననస:4-6-174
వయససస:58
లస: ససస స
94-55/724

94-54/848

297
NDX2610574
పపరర: మహలకడక మమడస

94-55/723

భరస : ననరరయణ మమడస
ఇసటట ననస:4-6-174
వయససస:42
లస: ససస స
94-55/44

300
NDX2956464
పపరర: లకడక కసరగడడ

94-55/857

భరస : ఏ ఏమ చచదరర కసరగడడ
ఇసటట ననస:4-6-176/A
వయససస:18
లస: ససస స
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301
NDX2532513
పపరర: శవ రరమ కకషర పలర బబ తషల

94-54/19

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:4-6-177
వయససస:22
లస: పప
304
NDX3050390
పపరర: జజఖత పలర బబ తషల

94-61/1178

310
NDX3010063
పపరర: శశకలజ కకపపపరవపరర

311
NDX3216108
పపరర: ంస చ

94-61/1179

భరస : వనణణ గగపరల కకషర కకపపపరవపరర
ఇసటట ననస:4-6-179/5, 3RD LINE
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర వనమమరర
ఇసటట ననస:4-6-186
వయససస:70
లస: పప
94-55/55

94-61/1180

94-61/1181

భరస : మణరహరర రరవప ఉమకననన
ఇసటట ననస:4-6-200/A
వయససస:60
లస: ససస స

94-61/1000

320
NDX2972644
పపరర: సలయస బబగణమ హహసపన

323
NDX3009271
పపరర: రరహహల తచజ మలర వరపప

94-55/46

326
NDX2368694
పపరర: గగవసద రరజలల కరవపరర

94-61/27

329
NDX2631349
పపరర: గరరరశ కసచరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-6-200/A
వయససస:18
లస: పప

94-58/876

312
NDX2468536
పపరర: పవన కలమయర రరడడ చనగసటట

94-57/25

315
NDX2391654
పపరర: గగపస మణదడబబ యన

94-61/17

318
NDX2391563
పపరర: నరసససహ రరవప తనడడశశటట

94-61/28

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:4-6-187,WARD NO-4
వయససస:28
లస: పప
94-55/861

321
NDX2972602
పపరర: నసరర జజససకన షపక

94-55/862

తసడడ:డ షమమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-6-188/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-61/1182

324
NDX2958502
పపరర: రరమ కకషర మమకల

94-61/1183

భసధసవప: శకలకడక గణరరననథస మమకల
ఇసటట ననస:4-6-191 HANUMAIAH NAGAR
వయససస:26
లస: పప
94-55/47

తసడడ:డ కకషర మమరరస కరవపరర
ఇసటట ననస:4-6-196
వయససస:47
లస: పప
94-55/48

309
NDX3009008
పపరర: వనణణ గగపరల కకషర కకపపపరవపరర

తసడడ:డ పడసరద మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-6-187
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అమలన రరజ మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-6-188/3
వయససస:18
లస: పప

భరస : గగవసద రరజలల కరవపరర
ఇసటట ననస:4-6-196
వయససస:33
లస: ససస స
328
NDX2368710
పపరర: ఝయనస రరణణ ఉమకననన

317
NDX2371425
పపరర: వజయలకడక తనడడశశటట

94-55/725

తసడడ:డ వర రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:4-6-184 fl no 403 serr devi hom
వయససస:20
లస: పప

భరస : షమమ హహసపన
ఇసటట ననస:4-6-188/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గణసటటరర
ఇసటట ననస:4-6-188/1
వయససస:61
లస: పప
325
NDX2368702
పపరర: ననగ భభరగ వ ఉపసపరరటర

94-55/859

భరస : నరసససహ రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:4-6-187,WARD NO-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ షమమ షపక
ఇసటట ననస:4-6-188
వయససస:30
లస: ససస స
322
NDX2783959
పపరర: వనసకటటశవరరర రతస శశటట

314
NDX2576791
పపరర: హరర వరబ న సరయ గగలర

306
NDX2644706
పపరర: శరకవణణ అటర

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప కకపపపరవపరర
ఇసటట ననస:4-6-179/5 , 3RD LINE
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వ ఏస వ సతఖ ననరరయణ గగలర
ఇసటట ననస:4-6-186
వయససస:20
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:4-6-187,WARD NO-4
వయససస:48
లస: ససస స
319
NDX2950624
పపరర: నసరర జజససకన షపక

94-53/817

తసడడ:డ ట
ఇసటట ననస:4-6-184
వయససస:29
లస: ససస స
94-55/860

94-55/45

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-178
వయససస:29
లస: ససస స

308
NDX2849032
పపరర: రరజకశవరర
భరస : మలర రరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-179/5
వయససస:46
లస: ససస స

316
NDX2368660
పపరర: హరరమక తనడడశశటట

94-58/875

భరస : ససరకశ బభబణ నరరశశటట
ఇసటట ననస:4-6-177/a
వయససస:30
లస: ససస స
94-55/858

303
NDX2532521
పపరర: దదవఖ పలర బబ తషల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:4-6-177
వయససస:21
లస: ససస స

305
NDX2986552
పపరర: శరకవణణ నరసపత

తసడడ:డ వనసకటశవరరమకకషర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:4-6-179/2
వయససస:18
లస: ససస స

313
NDX3002821
పపరర: కకటటశవర రరవప వనమమరర

94-54/723

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలబబ ఠరలయ
ఇసటట ననస:4-6-177
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:4-6-177
వయససస:37
లస: ససస స
307
NDX2956431
పపరర: కవఖ కలసభ

302
NDX2588846
పపరర: శవ రరమ కకషర పరలబబ ఠరలయ

327
NDX3161429
పపరర: అనసరరధ భభషఖస

94-61/1184

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-6-200
వయససస:47
లస: ససస స
94-55/726

330
NDX2630176
పపరర: చసదన కసచరర

94-60/1089

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-6-200/A
వయససస:20
లస: పప
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94-53/46

భరస : దయకర చదలర య
ఇసటట ననస:4-6-201
వయససస:28
లస: ససస స
334
NDX2957249
పపరర: మణతయఖ ఆతతట

94-61/1186

94-61/1189

338
NDX2957223
పపరర: మననజ కలమయర ఆతతట

94-54/849

341
NDX2881704
పపరర: శరఖస సససదర బడడగణ

94-57/24

344
NDX2547040
పపరర: రవ కలమయర చదలవరడ
తసడడ:డ వజయ కలమయర చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-6-210
వయససస:19
లస: పప

346
NDX2532323
పపరర: రవళ రరవపరటట

347
NDX3298668
పపరర: పపడమ కకషర తషమక

94-54/21

తసడడ:డ రరమ మణరళమహన రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-6-213
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ తరక బడహకజ తషమక
ఇసటట ననస:4-6-213
వయససస:20
లస: పప

349
NDX2391456
పపరర: రమయదచవ రరవపరర

350
NDX3293156
పపరర: ససటవన శరమణఖయయల కరణణటట

94-61/18

భరస : శవ రరమకకషరయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:4-6-218/A
వయససస:49
లస: ససస స
94-54/919

తసడడ:డ ఏసస రతనస రరయపరటట
ఇసటట ననస:4-6-229
వయససస:18
లస: పప
355
NDX2798536
పపరర: ససజజత భమవరపప
భరస : వజయభభససర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-230
వయససస:43
లస: ససస స
358
NDX2573525
పపరర: సమర బభష సయఖద
తసడడ:డ జన బభష సయఖద
ఇసటట ననస:4-6-234
వయససస:19
లస: పప

94-61/1190

94-54/850

94-61/1188

339
NDX2898013
పపరర: జజఖసట త మలర వరపప

94-61/1191

342
NDX2881753
పపరర: పడకరశ బభబణ బడడగణ

94-54/851

తసడడ:డ రవ బడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-203
వయససస:18
లస: పప
94-53/692

345
NDX2546984
పపరర: చదలవరడ సవపన

94-54/725

తసడడ:డ వజయ కలమయర చదలవరడ
ఇసటట ననస:4-6-210
వయససస:21
లస: ససస స
94-54/929

348
NDX2370864
పపరర: గరతనననథ రరవపరర

94-54/22

తసడడ:డ శవరరమకకషరయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:4-6-218/A
వయససస:28
లస: పప
94-54/927

94-61/1192
351
NDX3092897
పపరర: జజఏల పరల శరమణఖయయల కరణణటట

తసడడ:డ శరమణఖయయల డచవడ రరజ సమమల
ఇసటట ననస:4-6-223
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శరమణఖయయల డచవడ రరజ కరణణటట
ఇసటట ననస:4-6-223
వయససస:18
లస: పప

353
NDX2881845
పపరర: రరణణక దసరగ ననకససటట

354
NDX2882108
పపరర: భమలకడక కటటకరల

94-54/852

356
NDX2541845
పపరర: రకంచవసత కకసడనబథదన

359
NDX2448116
పపరర: ససధనకర కళళఖణస
తసడడ:డ కకషరమమరరస కళళఖణస
ఇసటట ననస:4-6-235
వయససస:53
లస: పప

94-55/864

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-230
వయససస:62
లస: ససస స
94-61/1001

తసడడ:డ బభజ బభబణ కకసడనబథదన
ఇసటట ననస:4-6-232/A
వయససస:21
లస: పప
94-61/1002

336
NDX3194248
పపరర: శకనవరసరరవప కకననదబథదన

తసడడ:డ పడకరశస మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:4-6-230
వయససస:21
లస: ససస స
94-61/1193

94-61/1185

తసడడ:డ కకసడయఖ కకననదబథదన
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రవ బడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-203
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రవ బడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-203 5TH LANE OPP WATE
వయససస:22
లస: పప

352
NDX3277282
పపరర: వనదవరఖస ససకలలనద న రరయపరటట

94-61/1187

తసడడ:డ మణతయఖ ఆతతట
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ బడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-203
వయససస:55
లస: ససస స
343
NDX2391134
పపరర: శరఖమ సససదర బడడగణ

335
NDX3194099
పపరర: శకనవరసరరవప కకననదబథదన

333
NDX2957199
పపరర: మసజల దచవ ఆతతట

భరస : మణతయఖ ఆతతట
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కకననదబథదన
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కకననదబథదన
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:47
లస: పప
340
NDX2881720
పపరర: రరణణ బడడగణ

94-54/20

తసడడ:డ రరమ రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-6-201
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పదనకరరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:4-6-202
వయససస:48
లస: పప
337
NDX3212321
పపరర: శకనవరసరరవప కకననదబథదన

332
NDX2414530
పపరర: అవననష పప పపరర

357
NDX2640464
పపరర: శరకకర సయఖద

94-58/704

భరస : జన బభష సయఖద
ఇసటట ననస:4-6-234
వయససస:40
లస: ససస స
94-61/19

360
NDX2978831
పపరర: సతష మధసర

94-55/865

తసడడ:డ సరయబభబణ మధసర
ఇసటట ననస:4-6-235/1
వయససస:33
లస: పప

Page 364 of 391

361
NDX2981926
పపరర: శకకరసత మధసర
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94-61/1194

తసడడ:డ సరయబభబణ
ఇసటట ననస:4-6-235/1
వయససస:31
లస: పప
94-55/866

తసడడ:డ పరరరసరరధద గగలర
ఇసటట ననస:4-6-236/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-94/1008

94-54/727

తసడడ:డ శకనవరస పనతస
ఇసటట ననస:4-6-249
వయససస:23
లస: ససస స
94-54/24

తసడడ:డ అనసతయఖ వనమపరటట
ఇసటట ననస:4-6-255
వయససస:20
లస: పప
94-55/868

తసడడ:డ ననగ మలలర శవరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-6-256
వయససస:20
లస: ససస స

371
NDX2523348
పపరర: మమరరమక కకరకపరటట

374
NDX2357747
పపరర: మహన కలమయర బడడగణ

377
NDX2957090
పపరర: హరరత చదనసనపరటట

94-54/853

380
NDX2874485
పపరర: పపజత ఉననవ

94-54/23

భరస : మహమద రరజ మలర
ఇసటట ననస:4-6-258/4
వయససస:24
లస: ససస స

383
NDX3088564
పపరర: మర వల యయలయమయసడనళళ

94-54/25

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-6-259
వయససస:36
లస: ససస స

386
NDX2957272
పపరర: మణసతనజ బబగస షపక

94-61/1198

389
NDX2643195
పపరర: నరజ అవపతష
భరస : రవసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-259/4
వయససస:59
లస: ససస స

94-61/1197

372
NDX3267499
పపరర: పడవణ రరనరలయ

94-54/909

375
NDX2988681
పపరర: హరరత చదనసనపరటట

94-55/867

378
NDX2870095
పపరర: గరఠరకర చదనసనపరటట

94-61/1199

తసడడ:డ ననగ మలలర శవరరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-6-256
వయససస:20
లస: ససస స
94-61/1200

381
NDX2975175
పపరర: అకసమక మగరల

94-55/869

తసడడ:డ కకసడయఖ మగరల
ఇసటట ననస:4-6-258/3
వయససస:52
లస: ససస స
94-61/1201

384
NDX2661189
పపరర: అననపపరర మణకలసల

94-54/728

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ మణకసల
ఇసటట ననస:4-6-259
వయససస:78
లస: ససస స
94-61/1203

తసడడ:డ మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:4-6-259
వయససస:35
లస: ససస స
94-54/729

369
NDX2883601
పపరర: లకకణ కలమయర దదడడ క

భరస : ననగమలలర శవరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-6-256
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగణలల
ఇసటట ననస:4-6-258/4
వయససస:24
లస: పప
94-61/1202

94-54/726

తసడడ:డ చననయఖ రరనరలయ
ఇసటట ననస:4-6-254
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:4-6-258
వయససస:19
లస: ఇ
94-54/923

366
NDX2577245
పపరర: గణడడడ సటట వరణణ

తసడడ:డ వనసకట పరపరరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:4-6-248
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శవరరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:4-6-256
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గణరరసరవమ ఏరపన
ఇసటట ననస:4-6-257/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మదదదననన
ఇసటట ననస:4-6-259/4
వయససస:21
లస: పప

94-59/1213

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద బడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-256
వయససస:32
లస: పప

376
NDX2988632
పపరర: గరతకర చదనసనపరటట

388
NDX2590263
పపరర: నవన కలమయర మదదదననన

368
NDX2986370
పపరర: దదలప కలమయర దసబభ

94-54/918

భరస : శశరర జజసఫ కలమయర గణడడడసటట
ఇసటట ననస:4-6-241/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:4-6-253
వయససస:60
లస: ససస స

373
NDX2532562
పపరర: మననజ వనమపరటట

385
NDX2953180
పపరర: నజవపననసర బబగణమ షపక

94-61/1196

తసడడ:డ శరససన దసబభ
ఇసటట ననస:4-6-242/1A
వయససస:25
లస: పప

370
NDX2542181
పపరర: రమఖ పనతస

382
NDX3280971
పపరర: మహమద సరరబన బబ

365
NDX3187895
పపరర: రరప ఈమన

363
NDX3275815
పపరర: జజన కరనననడడ గణజకరరకరమణడక

తసడడ:డ జజన జయ రరవప గణజకరరకరమణడక
ఇసటట ననస:4-6-235A
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:4-6-237
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరడనసస
ఇసటట ననస:4-6-241/1
వయససస:35
లస: పప

379
NDX2838506
పపరర: శరరష ఏరపన

94-61/1195

భరస : సరయబభబణ
ఇసటట ననస:4-6-235/1,
వయససస:52
లస: ససస స

364
NDX2977239
పపరర: హహమ బసదస గగలర

367
NDX2579563
పపరర: శశరర జజసఫ కలమయర గణడడడసటట

362
NDX3032505
పపరర: సతఖవత మధసర

387
NDX3117090
పపరర: తచజశవన కకసడమడడగణల

94-61/1204

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ కకసడమడడగణల
ఇసటట ననస:4-6-259
వయససస:20
లస: ససస స
94-59/879

390
NDX2390839
పపరర: వనసకట రమణమక ఇసస ట

94-54/26

భరస : పడవణ కలమయర కటకస
ఇసటట ననస:4-6-260
వయససస:35
లస: ససస స
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391
NDX3044658
పపరర: షకకల షపక
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94-54/856

భరస : కరరమణలర షపక
ఇసటట ననస:4-6-261
వయససస:30
లస: ససస స
394
NDX3202348
పపరర: ససదచశవర రరవప తతట

94-61/1206

395
NDX2535169
పపరర: ననగరరజ నల

94-55/51

400
NDX2883536
పపరర: సరయ కకషర కరమన

401
NDX2390797
పపరర: మసగ వనణణ పలవలర

94-61/1208

తసడడ:డ మహన రరవప కరమన
ఇసటట ననస:4-6-270
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస కలయఖణ చటట
ట రర
ఇసటట ననస:4-6-293
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరదన రరడడడ దసగరగ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-337
వయససస:20
లస: పప
409
NDX2432839
పపరర: జకసస వరపడసరద మదస
ద రర
తసడడ:డ శవరరమయఖ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:4-6-347/7
వయససస:22
లస: పప
412
NDX2508687
పపరర: సరయ కకరణ పరలడడగణ

94-61/22

తసడడ:డ శకనస తతకల
ఇసటట ననస:4-6-355
వయససస:19
లస: పప
418
NDX2911600
పపరర: పడశరసత బసడడ
తసడడ:డ యయసపబణ బసడడ
ఇసటట ననస:4-6-378
వయససస:19
లస: ససస స

404
NDX2987212
పపరర: హరర ఉగక కరవటట

94-61/1209

407
NDX3120847
పపరర: లకడక పప నసగణపరటట

410
NDX2883510
పపరర: శవరరమయఖ మదస
ద రర

413
NDX2391498
పపరర: వదనఖ సరగర వనమణల

416
NDX2957173
పపరర: తరరమలలశవర రరడడడ దసగరగరరడడడ

94-60/1298

419
NDX3006079
పపరర: ఇసరకయల షపక
తసడడ:డ యయడడలర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-6-379/12
వయససస:25
లస: పప

402
NDX2414753
పపరర: శకలత పసటట ట

94-55/52

405
NDX2508604
పపరర: చసదడ మహహష రరడడడ నసదదపలర

94-61/20

408
NDX2942266
పపరర: శరసత కలమయరర మదస
ద రర

94-53/821

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-6-347/7
వయససస:45
లస: ససస స
94-61/1214

411
NDX2663797
పపరర: జజన బభబణ పప సతగరన

94-60/1090

తసడడ:డ పసటర పరల
ఇసటట ననస:4-6-350
వయససస:27
లస: పప
94-61/23

414
NDX2618924
పపరర: పపడమ చసద వనమణల

94-61/1003

తసడడ:డ పపలర యఖ వనమణల
ఇసటట ననస:4-6-354
వయససస:20
లస: పప
94-61/1215

తసడడ:డ జననరర న రరడడడ దసగరగరరడడడ
ఇసటట ననస:4-6-357
వయససస:19
లస: పప
94-61/1217

94-61/1207

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ నసదదపలర
ఇసటట ననస:4-6-333
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ వనమణల
ఇసటట ననస:4-6-354
వయససస:23
లస: పప
94-61/24

94-55/50

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:4-6-278
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:4-6-347/7
వయససస:51
లస: పప

తలర : ససజజత పరలడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-354
వయససస:20
లస: పప
415
NDX2508802
పపరర: గణణష తతకల

94-53/47

భరస : ససబబ రరవప పప నసగణపరటట
ఇసటట ననస:4-6-341/B
వయససస:28
లస: ససస స
94-54/32

396
NDX2536837
పపరర: చసదడ గగపస నల

భరస : సరయ కకషర కరమన
ఇసటట ననస:4-6-270
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:4-6-293
వయససస:30
లస: పప
94-61/21

94-54/27

తసడడ:డ ననగరరజ నల
ఇసటట ననస:4-6-268/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : అశశక రరడడడ పలవలర
ఇసటట ననస:4-6-277
వయససస:31
లస: ససస స
94-54/931

393
NDX2478642
పపరర: ననగ వనసకట లకడక దసరగ సరహహత
కకటభటరర
భరస : రరమకకటటశవర రరవప గజరల
ఇసటట ననస:4-6-267
వయససస:27
లస: ససస స

94-55/727 399
398
NDX2548675
NDX2883577
పపరర: ననగ వనసకట కకషర కకశశర చదలకరన
పపరర: రజన కరమన

భసధసవప: నగకశవరరరవప బబ లర
ఇసటట ననస:4-6-270
వయససస:38
లస: పప

406
NDX2505717
పపరర: సరయ మణణకసఠ రరడడడ దసగరగ రరడడడ

94-55/49

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప నల
ఇసటట ననస:4-6-268/A
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గదదద
ఇసటట ననస:4-6-268 HUNAMAYA NAGAR
వయససస:25
లస: పప

403
NDX3299344
పపరర: ససమత పపల

94-61/1205

తసడడ:డ అసజల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:4-6-266
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: అనల కలమయర తతట
ఇసటట ననస:4-6-268
వయససస:54
లస: పప
397
NDX2518967
పపరర: సరసబశవ రరవప గదదద

392
NDX3127594
పపరర: భరత జజననలగడడ

417
NDX3039781
పపరర: ననలర లరర శరసత రరవప

94-58/877

తసడడ:డ ననలర లరర అనసత రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-6-363/A
వయససస:46
లస: పప
94-55/871

420
NDX2508786
పపరర: డననయయల లయజరపలర

94-61/25

తసడడ:డ సరమమఖల లయజరపలర
ఇసటట ననస:4-6-380
వయససస:21
లస: పప
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421
NDX2798577
పపరర: శరమణఖయయల లజరపఅల

94-61/1218

తసడడ:డ దనవదస లజరపఅల
ఇసటట ననస:4-6-380
వయససస:53
లస: పప
424
NDX2897965
పపరర: భవన తసగరరరల

94-61/1221

94-61/1222

95-35/901

94-73/674

94-53/826

94-75/1393

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప పపట
ఇసటట ననస:4-8-296
వయససస:19
లస: పప

434
NDX2962827
పపరర: కలయఖణణ బభగ

437
NDX2913564
పపరర: పపరరరమ అతష
స లలరర

440
NDX2697118
పపరర: సరధన రరడడడ ఇససకపలర

94-75/1103

443
NDX2588176
పపరర: ననగ కలమయరర కటటటపప గణ

94-91/1371

446
NDX2676211
పపరర: ససగణణ బబలయగణబబభలయ

94-73/861

449
NDX2479699
పపరర: కకటటశవర రరవప బబలరగణబబల
తసడడ:డ యలర మసద బబలరగణబబల
ఇసటట ననస:4-8-297
వయససస:65
లస: పప

94-61/1261

432
NDX3063914
పపరర: శకనవరస రరవప సదదననన

94-59/1217

435
NDX3044278
పపరర: శకరరస టటగరలయ

94-74/963

438
NDX3112190
పపరర: ససధనరరణణ ఆరమసడనర

94-53/827

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:4-8-150
వయససస:21
లస: ససస స
94-91/1092

441
RGS0921743
పపరర: శశ పసడయ గణసడనల

94-59/880

భరస : కకకసటఫర సప లలమన గణజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:4-8-176/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-63/897

444
NDX2922177
పపరర: దచవమణణ రవనల

94-73/862

భరస : మహన రరవప రవనల
ఇసటట ననస:4-8-218
వయససస:27
లస: ససస స
94-60/1092

తసడడ:డ ససబబరరవప బబలయగణబబభలయ
ఇసటట ననస:4-8-291
వయససస:27
లస: ససస స
94-60/1094

429
NDX3297421
పపరర: వనసకట శభమక చసపఅలయ

తసడడ:డ శకనవరస టటగరలయ
ఇసటట ననస:4-8-111
వయససస:19
లస: పప

భరస : పడకరశ ససదదపలర
ఇసటట ననస:4-8-202
వయససస:28
లస: ససస స
94-60/1091

94-61/26

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:4-7-78/B
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ ఇససకపరలఈ
ఇసటట ననస:4-8-176
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవచసదడ చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:4-8-290/1
వయససస:26
లస: ససస స
448
NDX2576809
పపరర: జగదదష గగపస పపట

94-59/1216

భరస : శకకరసత అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-8-131/A
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : సవరరపరరణణ మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-8-200
వయససస:21
లస: ససస స
445
NDX2609899
పపరర: ననగ శరరష చనగసటటపరటట

431
NDX3203817
పపరర: శశభ దచవ కలనశశటట

426
NDX2508638
పపరర: కళళఖణ కడడయస

భరస : ఒబణలలసస చసపఅలయ
ఇసటట ననస:4-6-570
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చదసచస కకశవ బభగ
ఇసటట ననస:4-8-88
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మరయఖ కకరరతపటట
ఇసటట ననస:4-8-155
వయససస:18
లస: ససస స
442
NDX2695955
పపరర: శకవఖ మలర వరపప

94-61/1006

Deleted

తసడడ:డ లసగ రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:4-8-115
వయససస:68
లస: పప
439
NDX2951978
పపరర: వననననల కకరరతపటట

428
NDX2615029
పపరర: అనసష చదరరకలరర

94-61/1220

తసడడ:డ వనసకయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:4-6-427
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:4-7-14
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-7-88/A
వయససస:29
లస: పప
436
NDX3008968
పపరర: వనసకట రరడడడ అవపల

94-61/1005

తసడడ:డ బభలసరవమ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:4-6-433
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససటవన మదదదమడడగణ
ఇసటట ననస:4-6-905/a
వయససస:27
లస: పప
433
NDX2649739
పపరర: అవననశ రరడడడ మణవవ

425
NDX2542769
పపరర: ననవర మలట న ఎనసమణకసల

423
NDX2977486
పపరర: షకకల మసచనల

భరస : చరసజవ మసచనల
ఇసటట ననస:4-6-396
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప ఎనసమణకసల
ఇసటట ననస:4-6-422
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బకలల కడడయస
ఇసటట ననస:4-6-427
వయససస:25
లస: పప
430
SQX2457257
పపరర: బబనరమయన మదదదమడడగణ

94-61/1219

తసడడ:డ శకనస తతకల
ఇసటట ననస:4-6-385
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమణ తసగరరరల
ఇసటట ననస:4-6-411
వయససస:23
లస: ససస స
427
NDX2909505
పపరర: రరజ కడడయస

422
NDX2897999
పపరర: గణణశ తతకల

447
NDX2624526
పపరర: సరవత బబలగ లబబభలయ

94-60/1093

తసడడ:డ మసరసన రరవప బబలగ లబబభలయ
ఇసటట ననస:4-8-294
వయససస:19
లస: ససస స
94-60/9

450
NDX2881563
పపరర: మలర క నరరకలలపత

94-53/828

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-8-302
వయససస:19
లస: ససస స
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94-53/695

భరస : ససవరధనసససస
ఇసటట ననస:4-8-302/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-74/964

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ఏచసరర
ఇసటట ననస:4-8-329
వయససస:20
లస: పప

94-91/1285

94-53/792

తసడడ:డ షపక ఇషర వల
ఇసటట ననస:4-14-226/30
వయససస:28
లస: పప
95-42/1163

భరస : ననగరరజ తమకసపలర
ఇసటట ననస:4-14-226A-13
వయససస:28
లస: ససస స
466
NDX3135712
పపరర: మహలకడక కకలర

94-73/817

94-91/1286

461
NDX2396182
పపరర: ఫరతమయబ షపక

95-40/1

94-96/1

464
NDX3108073
పపరర: వజయ ససశల చసత

465
NDX2882793
పపరర: శరకవణణ బబ య

470
NDX2898740
పపరర: రకణణక పనదపప

473
NDX2867349
పపరర: శకనవరసరరవప టటపపరర

94-91/1287

462
NDX3146446
పపరర: జజన బభషర షపక
తసడడ:డ సపవదసలల షపక
ఇసటట ననస:4-14-226/31
వయససస:24
లస: పప

467
NDX2585263
పపరర: మమనక పరతతరర

94-75/1497

459
NDX2764223
పపరర: సతశ బభబణ గటభ

భరస : తసగరళ షపక
ఇసటట ననస:4-14-226/30,NTRCOLONY 1S
వయససస:23
లస: ససస స
94-95/946

94-91/1288

94-59/1099

తసడడ:డ రరమకకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-18-1
వయససస:23
లస: ససస స
94-75/1088

468
SQX2055713
పపరర: గరసధద తషమకల

95-40/888

తసడడ:డ మధసససదన రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:4-20-44, 6 LANE
వయససస:22
లస: పప
94-57/969

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పనదపప
ఇసటట ననస:4-21-1
వయససస:20
లస: ససస స
94-57/752

456
NDX3247624
పపరర: రరజశశఖర పప నననకసటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప గటభ
ఇసటట ననస:4-14-226/15
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమమశ బభబణ పరతతరర
ఇసటట ననస:4-18-35
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జనసన షపక
ఇసటట ననస:4-20-459
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబభరవ పగడనల
ఇసటట ననస:4-21-3/11
వయససస:23
లస: పప

458
NDX3060514
పపరర: రరసబభబణ నకసననబబ ఈనన

94-53/830

భసధసవప: శరఖస కలమయర బణలయర
ఇసటట ననస:4-8-418near rama building
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప చచగణడక
ఇసటట ననస:4-17-84,3RD LINE
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట శరసబయఖ కకలర
ఇసటట ననస:4-18-31, FLAT NO. 301
వయససస:54
లస: ససస స

472
NDX2549087
పపరర: ససబరమనయస పగడనల

94-95/832

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర నకసననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-14-226 3rd line
వయససస:34
లస: పప

460
NDX3152642
పపరర: షపక మసరసనవల

469
SQX1851559
పపరర: అలమ షపక

455
NDX2572758
పపరర: కలయఖణ రరవపల

453
NDX2996304
పపరర: ననగరరజ పగడనల

తసడడ:డ అసజయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:4-8-314/B
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:4-8-356
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రమణలల
ఇసటట ననస:4-14-226
వయససస:68
లస: పప

463
SQX2302040
పపరర: ససనత తమకసపలర

94-53/829

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:4-8-307
వయససస:26
లస: పప

454
NDX2970952
పపరర: వననద కలమయర ఏచసరర

457
NDX3107570
పపరర: వనసకటటశవర రరవప ఏన

452
NDX2956324
పపరర: వజయ భభరగ వ మసడపరటట

471
NDX2427987
పపరర: వరలకడక వనసపరటట

94-57/27

తసడడ:డ లకకయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:4-21-03
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/998

తసడడ:డ ననగకశవరరవప టటపపరర
ఇసటట ననస:4-21-4
వయససస:36
లస: పప

474
NDX2956639
పపరర: పదక తపపర

94-57/999

భరస : శకనవరసరరవప తపపర
ఇసటట ననస:4-21-4
వయససస:29
లస: ససస స

94-57/1006 476
94-58/846 477
94-58/847
475
NDX2796878
NDX2882538
NDX2882512
పపరర: రరజకసదడ బభపయఖ చచదరర మననన
పపరర: రరజకసదడ బభపయఖ చచదరర మననన
పపరర: రరజకసదడ బభపయఖ చచదరర మననన

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మననన
ఇసటట ననస:4-21-5
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మననన
ఇసటట ననస:4-21-5
వయససస:65
లస: పప

94-58/848 479
478
NDX2882546
NDX3049590
పపరర: రరజకసదడ బభపయఖ చచదరర మననన
పపరర: యరకగణసటర నరరకడత

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మననన
ఇసటట ననస:4-21-5
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ హరర బభబణ నరరకడత
ఇసటట ననస:4/21/9
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మననన
ఇసటట ననస:4-21-5
వయససస:65
లస: పప
94-57/965

480
NDX3188125
పపరర: గరతనసజల గణజరరర పపడడ

94-57/1031

తసడడ:డ ససధదర గరతనసజల
ఇసటట ననస:4-21-9
వయససస:27
లస: ససస స
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481
NDX2515849
పపరర: లకడక సతఖ కలమయరర ననరరస

94-57/28

482
NDX2517142
పపరర: శవ రరమ కకషర ననరరస

94-57/29

483
NDX2479251
పపరర: చసదడకరసత మణకలస

94-57/30

భరస : శవ రరమ కకషర ననరరస
ఇసటట ననస:4-21-11/2 SAI BABA ROAD
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ననరరస
ఇసటట ననస:4-21-11/2 SAI BABA ROAD
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మణకలస
ఇసటట ననస:4-21-11/3
వయససస:22
లస: పప

484
NDX2561348
పపరర: రరజ మణకలస

485
NDX3183209
పపరర: కకషర కలమయర లలలర

94-89/943
486
NDX3075512
పపరర: ఏస ఏల కక పడశరసత
పసచలవరరపప
భరస : వనసకట మలర కరరరరనరరవప సరకవపలర
ఇసటట ననస:4-21-11/b-1
వయససస:39
లస: ససస స

94-57/747

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర మణకలస
ఇసటట ననస:4-21-11/3
వయససస:19
లస: పప
487
NDX2428043
పపరర: ననగకసదడ దచవ అసచచ

తసడడ:డ శరక
ఇసటట ననస:4-21-11/B
వయససస:53
లస: పప
94-57/31

భరస : రరసబభబణ రరవప అసచచ
ఇసటట ననస:4-21-13
వయససస:64
లస: ససస స
490
NDX3004777
పపరర: బణలలర మక గమడసరర

94-89/944

94-80/840

94-57/974

94-57/33

94-57/977

తసడడ:డ మయధవ రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:4-21-24
వయససస:19
లస: పప

94-57/972

497
NDX2911501
పపరర: వననద బభబణ ససరపననన

500
NDX2649457
పపరర: లకడక ససపసడయ మదనదల

503
NDX2806974
పపరర: గగపసననధ కడప

94-57/980

506
NDX2882397
పపరర: కక శవ కలమయరర

94-93/1642

509
NDX2643682
పపరర: సతశ రరడడడ పపలగస
తసడడ:డ పపలగస పపలగస
ఇసటట ననస:4-21-24/1
వయససస:19
లస: పప

94-57/738

495
NDX2796357
పపరర: శరరద పచచవ

94-57/973

498
NDX2956621
పపరర: రమమశ మణదదగగసడ

94-57/975

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:4-21-23
వయససస:37
లస: పప
94-57/748

501
NDX2806990
పపరర: రతయఖ కడప

94-57/976

తసడడ:డ రమణలల కడప
ఇసటట ననస:4-21-23/A,
వయససస:55
లస: పప
94-57/978

504
NDX2797215
పపరర: కడప ఆదదలకడక

94-57/979

భరస : కడప గగపసననధ
ఇసటట ననస:4-21-23/A,
వయససస:28
లస: ససస స
94-57/981

భరస : కక అశశక
ఇసటట ననస:4-21-23/A,
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/983

492
NDX2616902
పపరర: శశయ
క
రరజపపత

భరస : మదసససధన రరవప పచచవ
ఇసటట ననస:4-21-20/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రతయఖ కడప
ఇసటట ననస:4-21-23/A,
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రతయఖ కక
ఇసటట ననస:4-21-23/A,
వయససస:27
లస: పప
508
NDX2962561
పపరర: మనష సరయ మమదరమమటర

494
NDX2799419
పపరర: మధసససధన రరవప పచచవ

94-57/971

భసధసవప: ససనలరరజపత
ఇసటట ననస:4/21/16
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప మదనదల
ఇసటట ననస:4-21-23/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ కక
ఇసటట ననస:4-21-23/A,
వయససస:50
లస: ససస స
505
NDX2882389
పపరర: కక అశశక

94-57/70

తసడడ:డ శకహరర రరవప ససరపననన
ఇసటట ననస:4-21-22
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మదదల
ఇసటట ననస:4-21-23/A
వయససస:22
లస: పప
502
NDX2799781
పపరర: కక ధనలకడక

491
NDX2478972
పపరర: గమడసరర సరయ ససరకష

489
NDX3012168
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప గమడసరర
తసడడ:డ వనసకటటశవరలల గమడసరర
ఇసటట ననస:4-21-15
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ భభససర రరవప పచచవ
ఇసటట ననస:4-21-20/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : అనల కలమయర గడడ స
ఇసటట ననస:4-21-20/1
వయససస:27
లస: ససస స
499
NDX2526036
పపరర: ససధదర కలమయర మదదల

94-57/32

తసడడ:డ జ శకనవరస ససధనకర
ఇసటట ననస:4-21-15 3RD LINE
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: ససనల రరజపపత
ఇసటట ననస:4/21/16
వయససస:19
లస: ససస స
496
NDX3145497
పపరర: ననగమణణ గడడ స

488
NDX2428100
పపరర: రరమ బభబణ రరవప అసచచ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసచచ
ఇసటట ననస:4-21-13
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:4-21-15
వయససస:84
లస: ససస స
493
NDX2645380
పపరర: శశయ
క
రరజపపత

94-57/970

507
NDX2898922
పపరర: గగపసననధ కదపర

94-57/982

తసడడ:డ రతయఖ కదపర
ఇసటట ననస:4-21-23/A,HANUMAN RESIDE
వయససస:28
లస: పప
94-2/1198

510
NDX2528420
పపరర: పపలగస మమఘన రరడడడ

94-57/34

తసడడ:డ పపలగస శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-24/1
వయససస:46
లస: పప
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94-57/35

తసడడ:డ పపలగస శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-24/1
వయససస:20
లస: పప
514
NDX3157971
పపరర: భభరత వననగళర

94-57/984

94-57/36

94-57/987

518
NDX2898898
పపరర: పడతతఖష కసదన

521
NDX2268027
పపరర: రమమశ తడపపరననన

94-89/947

524
NDX3072931
పపరర: మసజషర చచదరర దనసరర

Deleted

527
NDX2636132
పపరర: పకథదవ రరజ గడడ

తలర : ననగమణణ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-21-25/4, JR TOWERS
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గడడ
ఇసటట ననస:4-21-25/A
వయససస:19
లస: పప

529
NDX2962447
పపరర: రమ దచవ గణసటటపలర

530
NDX3159829
పపరర: ససనల సదస

94-57/989

భరస : పడసరద రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-21-26
వయససస:54
లస: ససస స
532
NDX2677854
పపరర: పదనకవత తడడగగపపల

94-77/688

తసడడ:డ రరస మహన రరవప దసదన
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:21
లస: పప

94-89/47

94-89/949

536
NDX2863587
పపరర: రమదచవ గణసటటపలర

94-89/948

539
NDX2700433
పపరర: వనసకట రమణ జసపరల
తసడడ:డ రరమలగకశవర రరవప జసపరల
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:50
లస: పప

519
NDX3154010
పపరర: దనసరర పవన

94-89/945

522
NDX3005220
పపరర: శరత బభబణ సవయసపప

94-89/946

525
NDX2418424
పపరర: సవరర ఇసజకటట

94-57/37

భరస : దచవదనస ఇసజకటట
ఇసటట ననస:4-21-25/3/A, FLAT NO-201,A
వయససస:34
లస: ససస స
94-57/751

528
NDX2962454
పపరర: పడసరద రరవప గణసటటపలర

94-57/988

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-21-26
వయససస:61
లస: పప
94-57/990

531
NDX3084860
పపరర: వసశ కకషర గణసటటపలర

94-90/1108

తసడడ:డ పడసరద రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-21-26
వయససస:30
లస: పప
94-57/991

534
NDX2381739
పపరర: ససనల సరదస

94-89/48

తసడడ:డ మలయఖదదడ సరదస
ఇసటట ననస:4-21-26 FNO-103 JR TOWERS
వయససస:23
లస: పప
94-89/950

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-21-26,
వయససస:55
లస: ససస స
94-78/29

94-76/951

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర సవయసపప
ఇసటట ననస:4-21-25/3A
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చనపరరల
ఇసటట ననస:4-21-26 FLAT- 503
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-21-26,
వయససస:61
లస: పప
538
NDX2266021
పపరర: లకడక ససదదప దసదన

533
NDX3053055
పపరర: రతన కలమయరర చనపరరల

516
NDX3168382
పపరర: అనల కలమయర వననఊలయ

భరస : దనసరర రవసదడ కలమయర
ఇసటట ననస:4-21-25/1/C
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలయఖదదడ సదస
ఇసటట ననస:4-21-26
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ తడడగగపపల
ఇసటట ననస:4-21-26/A F NO503
వయససస:44
లస: ససస స
535
NDX2840239
పపరర: పడసరద రరవప గణసటటపలర

94-57/986

తసడడ:డ పరడనసస దచవయఖ
ఇసటట ననస:4-21-25/3A
వయససస:20
లస: ససస స
94-89/781

94-57/750

తసడడ:డ ససదహరసతరరవ వననఊలయ
ఇసటట ననస:4-21-25
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర తడపపరననన
ఇసటట ననస:4-21-25/3/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస రరయనన
ఇసటట ననస:4-21-25/3A
వయససస:55
లస: పప
526
NDX2558062
పపరర: పవన కలమయర గణసటటపలర

94-57/985

తసడడ:డ ససబభబరరవప కసదన
ఇసటట ననస:4-21-25/1/C
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శరత బభబణ సవయసపప
ఇసటట ననస:4-21-25/3A
వయససస:59
లస: ససస స
523
NDX3074721
పపరర: పరడనసస దచవయఖ దనసరర

515
NDX3168648
పపరర: అనల కలమయర వననగఅల

513
NDX2547347
పపరర: సజత రరడడడ పపలగస

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:4-21-24/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససధరరన వననత లర
ఇసటట ననస:4-21-25
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరకష గణసడపపననన
ఇసటట ననస:4-21-25/1/C
వయససస:33
లస: ససస స
520
NDX3005493
పపరర: వనసకట వమల దచవ సవయసపప

94-57/749

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:4-21-24/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససదరరన రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:4-21-25
వయససస:63
లస: ససస స
517
NDX2255198
పపరర: కకదనరకసవరర గణసడపపననన

512
NDX2547313
పపరర: మమఘన రరడడడ పపలగస

537
NDX3093275
పపరర: శకనవరస రరవప పపదద

94-72/1252

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:49
లస: పప
94-78/837

540
NDX1716333
పపరర: హరరత వపమకననన

94-78/1212

తలర : యశవసత వపమకననన
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:74
లస: ససస స

Page 370 of 391

541
NDX3158565
పపరర: కరకరన శకవరణణ కరకరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-78/1213

భరస : పపదద శకనవరస రరప
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:47
లస: ససస స
544
NDX2535656
పపరర: రరగ రమఖ శక దపసల

94-78/30

94-89/952

94-89/953

94-57/992

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:4-21-34/2
వయససస:51
లస: పప
556
NDX2661254
పపరర: ననగ సరయ సపనహజజ గసగరరరడడ

94-57/753

94-57/993

94-77/1109

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:4-21-42/1/B
వయససస:23
లస: పప

94-57/39

94-57/994

549
NDX2515864
పపరర: గసగర భవన మయరరడడ

94-57/38

552
NDX2391126
పపరర: లకడక నరసమక కకమకననన

94-57/40

భరస : సతఖననరరయణ కకమకననన
ఇసటట ననస:4-21-34/2
వయససస:73
లస: ససస స

554
NDX2515872
పపరర: జజఖత సవరరప పపరరపరలలస

555
NDX2515898
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరరన పపరరపరలలస

94-57/41

557
NDX3279650
పపరర: శరత బభబణ మసదరపప

560
NDX3224839
పపరర: లకడక పడసనన వణణకలరర

563
NDX2962470
పపరర: రమణయఖ మడదపలర

566
NDX2798387
పపరర: రమఖ ససధ పపరరబబ యన

569
NDX2240356
పపరర: రరమ దచవ యలవరరర
భరస : వనసకట రరవప యళవరరర
ఇసటట ననస:4-21-44
వయససస:63
లస: ససస స

94-57/42

తసడడ:డ పపదద రరజ పపరరపరలలస
ఇసటట ననస:4-21-35
వయససస:20
లస: ససస స
94-57/1141

558
NDX2661528
పపరర: శరరష సకకల

94-57/754

భరస : శకనవరస సకకల
ఇసటట ననస:4-21-38
వయససస:22
లస: ససస స
94-57/1130

561
NDX3297405
పపరర: లకడక పడసనన వణణకలరర

94-57/1148

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:4-21-38/3
వయససస:39
లస: ససస స
94-57/996

564
NDX2962496
పపరర: లకడక మడదపలర

94-57/997

భరస : రమణయఖ మడదపలర
ఇసటట ననస:4-21-38/7A
వయససస:46
లస: ససస స
94-57/995

భరస : శవ ననగ కలమయర పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:4-21-38/12 ,
వయససస:30
లస: ససస స
94-90/32

94-89/951

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గణసటట
ఇసటట ననస:4-21-34/1/A, 3RD LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకందటయఖ మడదపలర
ఇసటట ననస:4-21-38/7A
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవ ననగ కలమయర పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:4-21-38/12
వయససస:30
లస: ససస స
568
NDX2538247
పపరర: సరయరరస ఉపపలపరటట

551
NDX2372738
పపరర: దదపక లకకణ గణసటట

546
NDX2907749
పపరర: రరమ దచవ దపసల

భరస : ససబబరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-30 SAI BABA ROAD
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:4-21-38/3
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:4-21-38/3
వయససస:39
లస: ససస స
565
NDX2898708
పపరర: రమఖ ససధ పపరరబబ యన

94-78/1217

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప మసదరపప
ఇసటట ననస:4-21-35/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపపయఖ పపననస
ఇసటట ననస:4-21-38
వయససస:40
లస: పప
562
NDX3252186
పపరర: లకడక పడసనన వణణకలరర

548
NDX2910941
పపరర: శకనవరసరరవప గణడచ

94-78/1215

భరస : వనసకటటశవర రరడడడ దపసల
ఇసటట ననస:4-21-27/2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదదరరజ పపరరపరలలస
ఇసటట ననస:4-21-35
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-35
వయససస:20
లస: ససస స
559
NDX2976272
పపరర: శరఖస సససదర పపననస

94-78/1216

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప గణడచ
ఇసటట ననస:4-21-27/A
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గణసటట
ఇసటట ననస:4-21-34/1/A
వయససస:18
లస: పప
553
NDX2860195
పపరర: ససత రరమయఖ మలర సపరటట

545
NDX2907731
పపరర: రరగ రమఖ శక దపసల

543
NDX2970291
పపరర: బసదస ససమఖ ఆతకకలరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ దపసల
ఇసటట ననస:4-21-27/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ దపసల
ఇసటట ననస:4-21-27/2
వయససస:19
లస: పప
550
NDX2871754
పపరర: పవన దదలప గణసటట

94-78/1214

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-21-27
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ దపసల
ఇసటట ననస:4-21-27/2
వయససస:21
లస: ససస స
547
NDX2867117
పపరర: అజయ కలమయర రరడడడ దపసల

542
NDX3167236
పపరర: శక వనవషరవ చచదరర పపదద పపదద

567
NDX2898815
పపరర: పపరర చసదడ రరవప కరమననన

94-57/1000

తసడడ:డ ననగయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:4-21-42
వయససస:58
లస: పప
94-57/43

570
NDX2882454
పపరర: లకడక నరసమక కకమకననన

94-57/1001

భరస : సతఖననరరయణ కకమకననన
ఇసటట ననస:4-21-44
వయససస:72
లస: ససస స
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571
NDX2276723
పపరర: వనసకట సరయ చసద గమడల

94-90/33

తసడడ:డ చసదడశశఖర గమడల
ఇసటట ననస:4-21-44/1
వయససస:28
లస: పప
94-89/50

తసడడ:డ ససబభబరరవప మననవ
ఇసటట ననస:4-21-45
వయససస:47
లస: పప
94-89/51

భరస : అనల కలమయర లసక
ఇసటట ననస:4-21-48
వయససస:32
లస: ససస స
94-57/1007

94-89/954

94-58/849

581
NDX2918902
పపరర: అనల కలమయర నలర బబ లల

584
NDX2643765
పపరర: శక హరగన జనసన

587
NDX2612810
పపరర: సరయకరరరసక రరడడడ మణననస

94-57/1009

590
NDX2891661
పపరర: హహమబసదస మణననస

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:4-21-53/2/A
వయససస:48
లస: ససస స

593
NDX2661452
పపరర: రమయరరవప కరమననన

94-2/1200

596
NDX3096906
పపరర: ఉదయ లకడక మలలసపరటట
భరస : బణజర బభబణ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:4-21-56
వయససస:40
లస: ససస స

598
NDX3091485
పపరర: రరషసత మమలలమయపథద

599
NDX2854131
పపరర: ననగ వవనక ఓలలటట

94-57/1014

94-57/1003

579
NDX3135167
పపరర: వజయలకడక చసకస

94-57/1005

582
NDX2974137
పపరర: వనసకట రరడడడ మరకదద

94-57/1008

తసడడ:డ మయధవ రరడడడ మరకదద
ఇసటట ననస:4-21-51
వయససస:42
లస: పప
94-2/1199

585
NDX2565406
పపరర: హరర వరబ న జనసన

94-90/982

తసడడ:డ లకడకననయణ జనసన
ఇసటట ననస:4-21-51/2a
వయససస:21
లస: పప
94-57/755

588
NDX2631141
పపరర: సరయ వసశ రరడడ మణననస

94-57/756

తసడడ:డ కకషర రరడడడ మణననస
ఇసటట ననస:4-21-52/1
వయససస:18
లస: పప
94-57/1010

591
NDX2536076
పపరర: నవన రరడడడ అలర

94-57/71

తలర : నరజ అలర
ఇసటట ననస:4-21-52 2ND LINE
వయససస:21
లస: పప
94-57/758

తసడడ:డ రమయరరవప
ఇసటట ననస:4-21-53/2A
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శతయయననరరయణ రరవప చననస
ఇసటట ననస:4-21-56
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బణజర బభబణ మమలలసపపటట
ఇసటట ననస:4-21-56
వయససస:18
లస: ససస స

94-90/1109

భరస : కకషరరరడడడ మణననస
ఇసటట ననస:4-21-52/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-57/757

576
NDX3048808
పపరర: జగదదశ కలమయర గసడడ

భరస : సరసబశవరరవప చసకస
ఇసటట ననస:4-21-49
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరడడడ మణననస
ఇసటట ననస:4-21-52/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అమకరరడడడ మణననస
ఇసటట ననస:4-21-52/1
వయససస:50
లస: పప

595
NDX2677755
పపరర: ఫణణసదడ చననస

94-57/1004

తసడడ:డ లకడక ననరరయన జనసన
ఇసటట ననస:4-21-51/2A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరరఖ జజతవథ
ఇసటట ననస:4-21-51/11/86
వయససస:58
లస: ససస స

592
NDX2661320
పపరర: సరల దచవ కరమననన

578
NDX3112414
పపరర: సరసబశవ రరవప చసకస

94-89/49

తసడడ:డ ఆసజననయణలల
ఇసటట ననస:4-21-48
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప నలర బబ లల
ఇసటట ననస:4-21-50
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:4-21-51
వయససస:36
లస: ససస స

589
NDX2891612
పపరర: కకషరరరడడడ మణననస

94-57/1002

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప చసకస
ఇసటట ననస:4-21-49
వయససస:49
లస: పప

భరస : అనల కలమయర నలర బబ లల
ఇసటట ననస:4-21-50
వయససస:25
లస: ససస స

586
NDX2898542
పపరర: బకకస బభయ జజతవథ

575
NDX2889541
పపరర: శలప మమరర ససఠరయయగమ

573
NDX2276145
పపరర: ఉష రరణణ మననవ

భరస : ససబభబరరవప మననవ
ఇసటట ననస:4-21-45
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససఠరయయగమ అమమమస
ఇసటట ననస:4-21-45 B
వయససస:21
లస: ససస స

577
NDX2514859
పపరర: చదవతనఖ లసక

583
NDX2974426
పపరర: కవత మరరకడడడ

94-57/44

తసడడ:డ శశషయఖ యళవరరర
ఇసటట ననస:4-21-44/A
వయససస:68
లస: పప

574
NDX2276111
పపరర: శకనవరస రరవప మననవ

580
NDX2979599
పపరర: మమఘన నలర స

572
NDX2240380
పపరర: వనసకట రరవప యలవరరర

594
NDX2898773
పపరర: దసరగ భవన దచవననన

94-57/1011

తసడడ:డ ససబబరరవప దచవననన
ఇసటట ననస:4-21-55
వయససస:19
లస: ససస స
94-57/1012

597
NDX3012382
పపరర: శవరరమకకషర ఊమకననన

94-57/1013

తసడడ:డ ససబబయఖ ఊమకననన
ఇసటట ననస:4-21-56
వయససస:34
లస: పప
94-89/955

తసడడ:డ ననగ వనసకట చసదడ కలమయర ఓలలటట
ఇసటట ననస:4-21-56
వయససస:18
లస: పప

600
NDX3091667
పపరర: భణలకడక చలకలపపడడ

94-58/850

భరస : సప మయఖ చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:4-21-56/1
వయససస:32
లస: ససస స

Page 372 of 391

601
NDX3130481
పపరర: సప మయఖ దమణక
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94-81/937

తసడడ:డ భభగఖరరజ దమణక
ఇసటట ననస:4-21-56/1
వయససస:33
లస: పప
604
NDX2802213
పపరర: భణవననశవరర కకతస పలర

94-57/1021

94-89/965

94-90/542

94-55/815

94-2/531

94-57/1017

94-57/47

తలర : వనసకట పపరర కలమయరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:4-21-56/28
వయససస:23
లస: పప

614
NDX3007200
పపరర: పడశరసత ససరఖదచవర

617
NDX2479012
పపరర: రరజకశవరర చసతలపపడడ

620
NDX2930014
పపరర: రరమ దచవ కరసరణణ

623
AP151010195276
పపరర: రజన కరపర

94-57/1018

626
NDX3027893
పపరర: మజ కలమయర కసభసపరటట

94-89/958

629
NDX1763508
పపరర: చసదడమక ఉపపపటటరర
భరస : ననగకశవర రరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:4-21-56/30
వయససస:56
లస: ససస స

609
swd3046803
పపరర: కకశవరనసద బభబణ దసడమమడడ

94-89/957

612
NDX2449296
పపరర: కకటట రరడడడ పలవలర

94-90/544

615
NDX3078441
పపరర: దసరగ వజయ రరమరరజ పమడడ

94-89/959

తసడడ:డ పప లరరజ
ఇసటట ననస:4-21-56/19A FLAT 301
వయససస:18
లస: పప
94-57/46

618
NDX2394781
పపరర: అననపపరర గణడడసప

94-90/34

భరస : శకనవరసరరవప గణడడసప
ఇసటట ననస:4-21-56/23
వయససస:49
లస: ససస స
94-90/1110

621
NDX2907509
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసరణణ

94-90/1111

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-21-56/23A
వయససస:32
లస: పప
94-57/48

624
NDX2428068
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కరపర

94-57/49

తసడడ:డ వరయఖ కరపర
ఇసటట ననస:4-21-56/26
వయససస:57
లస: పప
94-57/1019

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-21-56/26,
వయససస:19
లస: పప
94-57/760

94-80/961

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ పలవలర
ఇసటట ననస:4-21-56/17
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప కరపర
ఇసటట ననస:4-21-56/26
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దదబబయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-21-56/26,
వయససస:43
లస: పప
628
NDX2585560
పపరర: ససరఖ ఆనసద కరమశశటట

94-90/543

భరస : శవ శసకర రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-21-56/23A
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప కరపర
ఇసటట ననస:4-21-56/26
వయససస:28
లస: ససస స
625
SGI0588335
పపరర: కకటటశవరరరవప కసభసపరటట

611
NDX2449312
పపరర: ససవర కలమయర రరడడ పలవలర

606
UON1408419
పపరర: శకనవరస రరవప పపసటకకట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:4-21-56/17
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:4-21-56/20
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆతనకనసద రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-56/23A
వయససస:30
లస: ససస స
622
NDX2460277
పపరర: అవన కరపర

94-57/1144

భరస : భభససర ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:4-21-56/17/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:4-21-56/20
వయససస:50
లస: పప
619
NDX2798163
పపరర: శలప రరడడడ అననపరరడడడ

608
NDX3284254
పపరర: బభల శకనస తమకశశటట

94-57/45

తసడడ:డ వనసకట రరమకకషర పపసటకకట
ఇసటట ననస:4-21-56/6
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పలవలర
ఇసటట ననస:4-21-56/17
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససతరరమయఖ ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:4-21-56/17/1
వయససస:48
లస: పప
616
NDX2460319
పపరర: శకనవరస రరవప కకమటటననన

94-57/762

తసడడ:డ ననగణలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:4-21-56/12
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ పలవలర
ఇసటట ననస:4-21-56/17
వయససస:58
లస: ససస స
613
NDX3007168
పపరర: భభససర ససరఖదచవర

605
NDX2611259
పపరర: జజఖతఖత పపదదట

603
NDX2418374
పపరర: చరరత పప సరన

తసడడ:డ తడవకకమరరవప పప సరన
ఇసటట ననస:4-21-56/3
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరకకష ససరఖదచవర
ఇసటట ననస:4-21-56/4
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పపసటకకట
ఇసటట ననస:4-21-56/6
వయససస:31
లస: ససస స
610
NDX2449304
పపరర: ట లకడక పలవలర

94-57/1016

తసడడ:డ చసదడ మహన
ఇసటట ననస:4-21-56/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:4-21-56/3
వయససస:20
లస: ససస స
607
NDX3106127
పపరర: సససధసరర చసదన

602
NDX2804557
పపరర: అనసరరగ మగరల

627
NDX3030871
పపరర: మహహశ బభబణ కసభసపరటట

94-57/1020

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:4-21-56/26,
వయససస:18
లస: పప
94-89/52

630
NDX2276848
పపరర: భభరగ వ సరయ పతక మమరర

94-90/35

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పతక మమరర
ఇసటట ననస:4-21-56/34
వయససస:22
లస: పప
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631
NDX2672236
పపరర: ననగరరరరన ననగరరరరన
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94-2/1201

తసడడ:డ ననగరరరరన
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:33
లస: పప
634
NDX3062577
పపరర: శరసబయఖ రరచకకసడ

94-89/960

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:65
లస: పప
637
NDX3220738
పపరర: సరసబశవరరవప వలవనటట

94-89/1065

635
NDX3047958
పపరర: సరసబడజఖస రరచకకసడ

94-89/961

638
NDX2861656
పపరర: శకనస దచవసడర

94-57/1023

94-57/51

తసడడ:డ యణననరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:4-21-56/43/A
వయససస:25
లస: పప
94-57/1015

647
NDX2903979
పపరర: లకడక కకటటశవరర యయరరవ

94-57/759

650
NDX3218864
పపరర: పసడయసకర జరసస తషమకల

తసడడ:డ రరయప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-21-56, FLAT NO-101
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నగణ
ఇసటట ననస:4-21-57
వయససస:19
లస: ససస స

652
NDX2805679
పపరర: వనసకట రరవప కకక

653
NDX2883163
పపరర: ససయణకస కకయఖగమర

94-57/1024

తసడడ:డ ఏన కకక
ఇసటట ననస:4-21-57/1
వయససస:24
లస: పప
94-57/55

భరస : శవ ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:4-21-57/11
వయససస:28
లస: ససస స

656
NDX2240422
పపరర: అమల ధనవథ

94-57/52

659
NDX2956605
పపరర: పసడడ ఖకఠవథస
తసడడ:డ లకఖ
ఇసటట ననస:4-21-57/11
వయససస:47
లస: పప

639
NDX2836344
పపరర: చనన సప మయఖ చలర

94-89/963

642
NDX2240364
పపరర: మమరర సపసదన మమటట ట

94-57/50

645
NDX2428019
పపరర: దదవఖ రమఖ రరడడ వననన

94-57/53

తసడడ:డ ససరకసదడ రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-21-56 FLOT NUMBER 102
వయససస:21
లస: ససస స
94-89/956

648
NDX2626703
పపరర: రరయప రరడడడ యయరరవ

94-1/1344

తసడడ:డ శశరర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-21-56, FLAT NO-101
వయససస:59
లస: పప
94-57/1126

651
NDX3251170
పపరర: గణరవయఖ థసరరకర

94-236/919

తసడడ:డ కకటయఖ థసరరకర
ఇసటట ననస:4-21-57
వయససస:52
లస: పప
94-89/966

654
NDX2519650
పపరర: జజఖత వరడడతచ

94-57/54

భరస : మణన ననయక వరడడతచ
ఇసటట ననస:4-21-57/1 SUGALI COLONY
వయససస:21
లస: ససస స
94-57/56

భరస : అజయ ననయక ధనయత
ఇసటట ననస:4-21-57/11
వయససస:25
లస: ససస స
94-57/763

94-89/962

భరస : ఇనననరరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:4-21-56/43/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర బభబణ కకయఖగమర
ఇసటట ననస:4-21-57/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస వనమవరపప
ఇసటట ననస:4-21-57/2
వయససస:27
లస: ససస స
658
NDX2619906
పపరర: కల ధననవథ

94-89/964

భరస : పడణణల రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-21-56 F NO 101
వయససస:23
లస: ససస స

649
NDX2621241
పపరర: పడణణల రరడడడ యయరరవ

636
NDX3046745
పపరర: ననగజజఖత రరచకకసడ

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:4-21-56/40
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల లసగసటట
ఇసటట ననస:4-21-56/44A
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససదదప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-21-56 F NO 101
వయససస:26
లస: ససస స

655
NDX2240398
పపరర: జజఖత వనమవరపప

94-57/1022

641
NDX3107745
పపరర: సరసవత దచవ వపకసదనపప

644
NDX2240372
పపరర: జగదదశ కలమయర లసగసటట

94-57/761

భరస : జయపడకరశరనరరయనన
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గటటట కకటటశవరరరవప రరవప
ఇసటట ననస:4-21-56/42B ,3rd line
వయససస:50
లస: ససస స

643
NDX2240448
పపరర: సస బ జక ససదదప రరడడ మమటట ట

633
NDX2599173
పపరర: వరలకడక వరలకడక

తలర : వరలకడక
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:4-21-56/40
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భభససర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:4-21-56/41
వయససస:27
లస: ససస స

646
NDX2882413
పపరర: శక త యయరరవ

94-2/1202

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:67
లస: పప
640
NDX3178597
పపరర: యశవత రరడడడ కళరస

632
NDX2672459
పపరర: ససబభడమననఖసవరర
ససబభడమననఖసవరర
తసడడ:డ ససబభడమననఖసవరర
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:22
లస: ససస స

657
NDX2515765
పపరర: సరవత వసకడదత

94-57/57

భరస : రమమశ వసకడదత
ఇసటట ననస:4-21-57/11
వయససస:20
లస: ససస స
94-57/1025

660
NDX2394609
పపరర: శకకరసత ధననవత

94-89/53

తసడడ:డ మహన ధననవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/3
వయససస:23
లస: పప
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661
NDX3096559
పపరర: రసగ ననయక డననవథ

94-90/1112

తసడడ:డ బభలల ననయక డననవథ
ఇసటట ననస:4-21--57/11/4
వయససస:20
లస: పప
664
NDX2515799
పపరర: వజయ బభయ దననవత

94-57/59

662
NDX2519627
పపరర: సససససదదడ పడసరద దనరరవత

94-58/4

663
NDX2515781
పపరర: రసగ ననయక దననవత

94-57/58

తసడడ:డ బభలల ననయక దనరరవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/4 SUGALI COLON
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బభలల ననయక ధననవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/7 MUTYALAREDD
వయససస:20
లస: పప

665
NDX2515815
పపరర: రరజ ననయక దనరరవత

666
NDX2240323
పపరర: చసదస ననయక ధనరరవత

94-57/60

భరస : శసకర ననయక దననవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/8 SUGALI COLO
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర ననయక దనరరవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/8 SUGALI COLON
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బభబణ ననయక ధనరరవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/15
వయససస:26
లస: పప

667
NDX2394575
పపరర: భభససర ననయక మమడవత

668
NDX2877652
పపరర: దసరగ ననయక ధననవథ

669
NDX2956647
పపరర: రమమశ ననయక జజతవథ

94-89/54

తసడడ:డ మమసఖ ననయక మమడవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/15
వయససస:22
లస: పప
670
NDX2956746
పపరర: శవపడడ నలయవథస

తసడడ:డ హహసపన ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:4-21-57/11/19-3-210
వయససస:30
లస: ససస స
94-58/855

తసడడ:డ లకక ననయక
ఇసటట ననస:4-21-57-11-25
వయససస:18
లస: పప
673
NDX3266186
పపరర: పడసరద ననయక రరమవత

94-58/935

94-57/63

భరస : ససమన ననయక బభణనవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/44
వయససస:22
లస: ససస స
679
NDX3219177
పపరర: ననహహ హ ననయక ధననవథ

94-57/1127

తసడడ:డ కకటఖ ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:4-21-57/11/82
వయససస:41
లస: పప
682
NDX2515724
పపరర: శవరరమ చసదడ రరమవత

671
NDX2839397
పపరర: శవపడడ నలయవథస

674
NDX2515708
పపరర: సతశ కకరక

తసడడ:డ హరర
ఇసటట ననస:4-21-57/11/30
వయససస:19
లస: ససస స
94-57/62

భరస : బభససర ననయక రరపరవత
ఇసటట ననస:4-21-57-11 SUGALI NCOLONY
వయససస:35
లస: ససస స

94-58/852

678
NDX2642262
పపరర: చనసన ననయక ననననవథ

94-57/65

తసడడ:డ శవ జటభవరత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/71 sugali colony
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరవమ ననయక ననననవథ
ఇసటట ననస:4-21-57/11/72
వయససస:21
లస: పప

680
NDX2515732
పపరర: కరవనరర బభయ అజమర

681
NDX2847630
పపరర: కకరణ ననయక అజమరర

683
NDX3098936
పపరర: పడమల బభయ ధననవత

686
NDX2519155
పపరర: బణజర బభయ రరపవత

94-58/7

675
NDX2898526
పపరర: రవ ననయక కకరక

677
NDX2519791
పపరర: అఖల రరమ జటభవత

685
NDX2543411
పపరర: రరస పడసరద కలరక
తసడడ:డ ననగకశవర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:4-21-57/11/99
వయససస:22
లస: పప

94-57/764

తసడడ:డ శరసత బభయ కకరక
ఇసటట ననస:4-21-57/11/35
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరజ ధననవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/93
వయససస:28
లస: ససస స

94-58/683

672
NDX2604239
పపరర: రమయవతష చసదడలలఖ

తసడడ:డ బభల ననయక కకరక
ఇసటట ననస:4-21-57/11/34 CHAITANYAP
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమణ ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/89 sugali colony
వయససస:19
లస: పప

688
NDX2519163
పపరర: అసజ బభయ రరపరవత

94-89/967

94-57/64

తసడడ:డ మయలల ననయక కరవనరర బభయ
ఇసటట ననస:4-21-57/11/85
వయససస:20
లస: ససస స
94-58/5

94-57/1026

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:4-21-57/11/21
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననయక నలయవథస
ఇసటట ననస:4-21-57/11/28
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చసడడ ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11/30
వయససస:26
లస: పప
676
NDX2460566
పపరర: జజఖత బభణనవత

94-58/851

94-57/61

94-57/765

94-90/1113

తసడడ:డ మలల ననయక
ఇసటట ననస:4-21-57-11-85
వయససస:18
లస: పప
94-89/968

684
NDX3151008
పపరర: కలసక రరమవత

94-58/853

భరస : నమయ
ఇసటట ననస:4-21-57/11/95
వయససస:36
లస: ససస స
94-58/6

687
NDX2519643
పపరర: భభససర ననయక రరపరవత

94-57/66

భరస : భభససర ననయక రరపవత
ఇసటట ననస:4-21-57-11 SUGALI COLONY 1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పచసమయ ననయక రరపరవత
ఇసటట ననస:4-21-57/11 SUGALI COLONY
వయససస:58
లస: పప

689
NDX3283413
పపరర: వనసకటలకడక వనసపరటట

690
NDX2898682
పపరర: వజయలకడక వ

భరస : శకనవరస వనసపరటట
ఇసటట ననస:4-21-57/14
వయససస:28
లస: ససస స

94-57/1142

94-57/1027

భరస : వనణణగగపరల ఎస
ఇసటట ననస:4-21-57/16
వయససస:46
లస: ససస స
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NDX2898690
పపరర: డనవరకకంచశ బభలయజ వ
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94-57/1028

తసడడ:డ వనణణగగపరల కక
ఇసటట ననస:4-21-57/16
వయససస:22
లస: పప
694
NDX2240414
పపరర: శవ రరమ కకషర యడర పఅల

94-57/68

94-57/767

94-58/8

94-58/9

94-58/856

భరస : బభబణ రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:4-21-64/4
వయససస:60
లస: ససస స
709
NDX2479376
పపరర: పడణణత పరరరపలర

698
NDX2633089
పపరర: అలలంచఖఖ కకసరరజ

701
NDX2949428
పపరర: అరరణ వకసలగడడ

94-58/11

94-57/67

696
NDX2633014
పపరర: బసవనశవర రరవప కకసరరజ

94-57/766

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:4-21-57/B5
వయససస:56
లస: పప
94-57/768

699
NDX2633303
పపరర: అఖల కకసరరజ

94-57/769

తసడడ:డ బసవనశవర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:4-21-57/B5
వయససస:22
లస: ససస స
94-89/969

భరస : వనసకటటశవర రరవప వకసలగడడ
ఇసటట ననస:4-21-60
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసపరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:4-21-63/3
వయససస:48
లస: పప
706
NDX3129608
పపరర: ఝయనస యలవరరర

94-57/1029

తసడడ:డ బసవనశవర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:4-21-57/B5
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : అరరణ వకసలగడడ
ఇసటట ననస:4-21-60
వయససస:20
లస: పప
703
NDX2448215
పపరర: వరరరరడడడ కకటట

695
NDX3119005
పపరర: ధదరజ గణసటటపలర

693
NDX2240406
పపరర: రరమ దచవ యడర పఅల

భరస : సరసబశవ రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:4-21-57/A
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-21-57/b
వయససస:20
లస: పప

భరస : బసవనశవర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:4-21-57/B5
వయససస:53
లస: ససస స
700
NDX2539500
పపరర: గరరరష బభబణ వకసలగడడ

94-58/854

భరస : హనసమ ననయక వడడతచ
ఇసటట ననస:4-21-57/1162
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:4-21-57/A
వయససస:40
లస: పప
697
NDX2642239
పపరర: పపషపవత కకసరరజ

692
NDX3115367
పపరర: సరల బభయ వడడతచ

702
NDX3038296
పపరర: ధరకతచజ డడమటట

94-90/1114

తలర : గజలకడక డడమటట
ఇసటట ననస:4-21-60
వయససస:21
లస: పప

704
NDX2384592
పపరర: బబబ పపదద

94-57/69

705
NDX3100252
పపరర: సవరర దదపసకర మమకల

94-89/970

భరస : కరమమశవర రరవప పపదద
ఇసటట ననస:4-21-63/3A, SAIBABA ROAD
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరజ శశఖర బభబణ కకసడసరర
ఇసటట ననస:4-21-64/2
వయససస:42
లస: ససస స

707
NDX2753127
పపరర: పవన పరరరపలర

708
NDX2479343
పపరర: నవన పరరరపలర

94-58/857

94-58/10

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:4-21-64/4/1 FLAT NO 501
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ పరరరపలర
ఇసటట ననస:4-21-64/4/1 FLATNO:501
వయససస:43
లస: ససస స

710
NDX2479335
పపరర: రవ పరరరపలర

711
NDX2882587
పపరర: వనసకట జయ లకడక దసటభట

94-58/12

94-58/858

తసడడ:డ రవ పరరరపలర
ఇసటట ననస:4-21-64/4/1 FLATNO:501
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవరరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:4-21-64/4/1 FLATNO:501
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట రమయరరవప దసటభట
ఇసటట ననస:4-21-64/4/A
వయససస:73
లస: ససస స

712
NDX2882595
పపరర: వనసకట శవ సతఖననరరయణ
దసటభట
తసడడ:డ వనసకట రమయరరవప దసటభట
ఇసటట ననస:4-21-64/4/A
వయససస:52
లస: పప

713
NDX2882603
పపరర: పదక దసటభట

భరస : వనసకట శవ సతఖననరరయణ దసటభట
ఇసటట ననస:4-21-64/4/A
వయససస:48
లస: ససస స

94-58/684
714
NDX2645737
పపరర: సరయ నసద పడకరశ
వయయలపఅల
తసడడ:డ ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:4-21-64/B, 3RD LANE
వయససస:20
లస: పప

716
NDX2681211
పపరర: వనసకట శవయఖ చదననస శశటట

717
NDX2683183
పపరర: వనసకట ససబబమక చదననస శశటట

715
NDX2448124
పపరర: ననగరరజ వడనడణస

94-58/859

94-58/13

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:4-21-64/B,3RD LANE, CHAITA
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ధరక రరజ చదననస శశటట
ఇసటట ననస:4-21-64/C
వయససస:45
లస: పప

718
NDX2644722
పపరర: ననసచనరయఖ చదననమశశటట

719
NDX2664605
పపరర: ననగ జజఖత చదననస శశటట

తసడడ:డ ధరకరరజ చదననమశశటట
ఇసటట ననస:4-21-64/C
వయససస:36
లస: పప

94-58/687

భరస : ననసచనరయఖ చదననస శశటట
ఇసటట ననస:4-21-64/C
వయససస:28
లస: ససస స

94-58/860

94-58/685

94-58/686

భరస : వనసకట శవయఖ చదననస శశటట
ఇసటట ననస:4-21-64/C
వయససస:38
లస: ససస స
94-58/688

720
NDX2657054
పపరర: మహన కకషర మపరరస

94-58/689

తసడడ:డ శశషయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:4-21-64/G
వయససస:22
లస: పప
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721
NDX2479350
పపరర: రరమకకటట రరడడడ భవనస
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94-58/14

722
NDX2169887
పపరర: లకడక తషలసస భవనస

94-90/36

723
NDX3096989
పపరర: రరజశశఖర తరరమలశశటట

తసడడ:డ అసజ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-21-64/G Flat No 102 Mahi R
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-21-64/G, Flat No 102,
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-21-65
వయససస:56
లస: పప

724
NDX3115458
పపరర: పదక తరరమలశశటట

725
NDX3175536
పపరర: పకథదవ రరజ గడడ

726
NDX3182250
పపరర: జజహనవ గడడ

94-89/971

భరస : రరజశశఖర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-21-65
వయససస:35
లస: ససస స
727
NDX3049772
పపరర: చదవతనఖ బబ మక రరడడ

94-89/972

తసడడ:డ ఇసరసక రరజ గడడ
ఇసటట ననస:4-21-65/A
వయససస:19
లస: పప
94-72/1253

728
NDX3045432
పపరర: వసశ కకషర రరడడడ బబ మక రరడడ

94-89/973

తసడడ:డ ఇసరసక రరజ గడడ
ఇసటట ననస:4-21-65/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-89/974

729
NDX2416022
పపరర: భభససర ననయక మణడనవత

భరస : వసశ కకషర రరడడడ బబ మక రరడడ
ఇసటట ననస:4-21-66/20 FLAT NO 503
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ బబ మక రరడడ
ఇసటట ననస:4-21-66/20 FLAT NO 503
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమసఖ ననయక మణడనవత
ఇసటట ననస:4-21-67/11/15
వయససస:22
లస: పప

730
NDX3025780
పపరర: ససమసత కలమయర పరపరరజ

731
NDX2926764
పపరర: రమఖ మలర వరపప

732
NDX2898518
పపరర: కకరణ జజఖత గరరర పరటట

94-77/1017

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ పరపరరజ
ఇసటట ననస:4-21-79
వయససస:68
లస: పప
733
NDX2937126
పపరర: వనసకటటశవర రరడడడ కకననథస

94-89/976

తసడడ:డ బణచచ రరడడడ కకననథస
ఇసటట ననస:4-21-83
వయససస:22
లస: పప
736
NDX2997260
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కకలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:4-21-84
వయససస:54
లస: పప
739
NDX3256310
పపరర: ససధనరరణణ దదయయఖ

94-57/1136

94-58/867

తసడడ:డ బడహకయఖ కకననదబథదన
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:32
లస: ససస స
745
NDX3046430
పపరర: శవ లకడక కటట

భరస : లకక రరడడడ ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:4-21-86 FLAT NO 111
వయససస:64
లస: ససస స

734
NDX3169950
పపరర: మననవ సరసబడజఖస

735
NDX3163508
పపరర: మణపపలననన వజయ లకడక

737
NDX3103850
పపరర: శవరజ బభబణ గటటననన

94-89/979

94-89/978

94-58/865

743
NDX2646370
పపరర: ససరఖమణణ వరరణనశ

94-77/689

749
NDX2563484
పపరర: ససహహత చమలమరరక
తసడడ:డ రవ కకశశర చమలమరరక
ఇసటట ననస:4-21-86, narne towers
వయససస:21
లస: ససస స

94-57/1030

741
NDX2912137
పపరర: శరవణ కలమయర ఏస

94-58/866

తసడడ:డ ససబభథ కలమయర ఏస
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:44
లస: పప
744
NDX2891539
పపరర: రకనసగదచవ ఏన

94-77/1018

తసడడ:డ నరపరరరడడడ ఏన
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:39
లస: ససస స
94-89/980

తసడడ:డ ససబభథ కలమయర ఏస
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:44
లస: పప
94-58/868

738
NDX3218104
పపరర: భభవన తతమయటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతమయటట
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:20
లస: ససస స

740
NDX2895043
పపరర: రరదన కలమయరర
³åÆèÄÚÊÃÜÆÜ
భరస : బడహకయఖ ³åÆèÄÚÊÃÜÆÜ
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:54
లస: ససస స

746
NDX2981835
పపరర: శవరణ కలమయర ఏస

94-89/977

భరస : మధస ససధననన రరవప మణపపలననన
ఇసటట ననస:4-21-83/2
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : దసరగ రరజశశఖర రరవప వరరణనశ
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బణచచయఖ
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:56
లస: ససస స
748
NDX2763159
పపరర: పదక లల ఆరరమళళ

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:4-21-80/1
వయససస:22
లస: ససస స

94-58/863

94-89/55

94-58/862

భరస : ససధదర కలమయర మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-21-79/1/-102 TEJA RESID
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నరరస గటటననన
ఇసటట ననస:4-21-84
వయససస:66
లస: పప

తలర : అననపపరరమక దదయయఖ
ఇసటట ననస:4-21-86
వయససస:33
లస: ససస స
742
NDX2960631
పపరర: సరవత కకననదబథదన

94-89/975

భరస : చసదడయఖ మననవ
ఇసటట ననస:4-21-83/2
వయససస:79
లస: ససస స
94-58/864

94-58/861

747
NDX3245883
పపరర: బటటటల కకషర చదవతనఖ

94-57/1131

తసడడ:డ బటటటల సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-21-86/112
వయససస:37
లస: పప
94-58/690

750
NDX2515716
పపరర: దసరగ పరలతఖ

94-58/15

భరస : సరవమ ననయక పరలతఖ
ఇసటట ననస:4-21-87/11 SUGALI COLONY C
వయససస:23
లస: ససస స

Page 377 of 391

751
NDX2727147
పపరర: ఈశవరమక తడపపర
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94-76/952

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ తడపపర
ఇసటట ననస:4-21-90
వయససస:85
లస: ససస స
754
NDX2898948
పపరర: ఆదదలకడక మణదడబబ యన

94-57/1032

94-59/1115

94-60/1064

94-60/11

తసడడ:డ వనసకయఖ జశటట
ఇసటట ననస:4-22-1/7/A
వయససస:23
లస: పప

94-59/1116

761
NDX2725299
పపరర: శకనవరస మణదడబబ యన

94-90/983

భరస : ససదరరన రరడడడ మయరరరర
ఇసటట ననస:4-22-3/1
వయససస:34
లస: ససస స

94-60/1267

94-89/988

భరస : అకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-3/3
వయససస:61
లస: ససస స

770
NDX2538346
పపరర: అకకస రరడడడ దచవగరరర

94-58/869

773
NDX2893790
పపరర: ఏల డక పడసనన ఠమయరపప

94-55/905

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-3-3/B
వయససస:67
లస: పప

94-55/59

94-75/1089

776
NDX2362846
పపరర: నహరరక రరడడడ బబ సతష

779
NDX3165545
పపరర: అపరప రరవప మణపరపళర

94-59/1153

768
NDX2590115
పపరర: బభల మహన రరడడ ఎటభర

94-90/984

771
NDX2565752
పపరర: పవన కలమయర

94-55/705

774
NDX2831071
పపరర: పదనకవత టభమయరపప

94-90/1118

భరస : వనసకట లకడక ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:4-22-3/3A
వయససస:49
లస: ససస స
94-90/37

777
NDX2524379
పపరర: ధనలకడక దనసటర

94-59/5

భరస : నగరరరడడడ దనసటర
ఇసటట ననస:4-22-3-3/B HANUMAIAH NAG
వయససస:62
లస: ససస స
94-59/1159

Deleted

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:52
లస: పప

94-59/863

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:4-22-3/3a
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:4-22-3-3/B
వయససస:23
లస: ససస స
94-59/1158

762
NDX2623635
పపరర: డసడసరర ననగకలమయరర

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఎటభర
ఇసటట ననస:4-22-3/1, 2nd line,
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వ ఏల ఏన మమరరస ఠమయరపప
ఇసటట ననస:4-22-3/3A
వయససస:28
లస: ససస స
94-59/4

94-59/1117

తసడడ:డ లసగర రరడడడ మయరరరర
ఇసటట ననస:4-22-3/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ దచవగరరర
ఇసటట ననస:4-22-3/3A
వయససస:69
లస: పప

772
NDX2843605
పపరర: వనసకట లకడక ననరరయణ మమరరస
టభమయరపప
తసడడ:డ అపపలససరర టభమయరపప
ఇసటట ననస:4-22-3/3A
వయససస:57
లస: పప

759
NDX2881472
పపరర: మహహష రరడడడ యనమ రరడడడ

94-59/850 765
764
NDX2631422
NDX2609576
పపరర: వజయ రరమయసజననయ రరడడడ పపదద
పపరర: ససదరరన రరడడడ మయరరరర

767
NDX3297827
పపరర: మణతయల రరవప తనడడశశటట

94-58/692

భరస : బభబణ
ఇసటట ననస:4-22-1/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ తనడడయయఏత
ఇసటట ననస:4-22-3/1A, 0 LINE
వయససస:73
లస: పప

769
NDX2938660
పపరర: పపషరపవత దచవగరరర

756
NDX2655983
పపరర: మణదడబబ యన ఆదదలకడక

తసడడ:డ రరసబభబణ రరడడ యనమ రరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:4-22-2
వయససస:22
లస: పప

766
NDX2558732
పపరర: వజయ లకడక మయరరరర

తసడడ:డ నరసయఖ కలవకలరర
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:75
లస: పప

758
NDX2802544
పపరర: జజఖత మణదడబబ యన

94-55/900

తసడడ:డ మణదడబబ యన ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:20
లస: పప

763
NDX2526374
పపరర: శక వషష
ర మమరరస జశటట

778
NDX2909455
పపరర: వనసకటటశవర రరవప కలవకలరర

94-58/691

భరస : ససబబరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మణదడబబ యన ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:21
లస: పప

775
NDX2537769
పపరర: జజజ రరడడడ

755
NDX2656254
పపరర: మణదడబబ యన జజఖత

753
NDX3269271
పపరర: దసరగ మక తషరక

భరస : ఏడడకకసడలల తషరక
ఇసటట ననస:4-21-581-1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మణదడబబ యన ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:43
లస: పప
760
NDX2657641
పపరర: మణదడబబ యన శకనవరస

94-90/1158

భరస : హరర చసదడ కలరక
ఇసటట ననస:4-21-157/11
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-1
వయససస:18
లస: ససస స
757
NDX2804797
పపరర: ససబబరరవప మణదడబబ యన

752
NDX3299484
పపరర: మమనక కలరక

780
NDX3210986
పపరర: అపరప రరవప మణపరపళర

94-59/1160

Deleted

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:52
లస: పప
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781
NDX3194602
పపరర: అపరప రరవప మణపరపళర

94-59/1161

Deleted

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మణపరపళర
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:52
లస: పప
784
NDX2869154
పపరర: లకడక దచవ కకసటపననన

94-59/1164

785
NDX2833267
పపరర: లకడక దచవ కకసటపననన

94-90/38

788
NDX2605442
పపరర: భవన మదనసస
భరస : నరసససహ రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-3/6
వయససస:32
లస: ససస స

790
NDX2982254
పపరర: బల శరకవసత గగవసదస

791
NDX2479731
పపరర: బభల తచజ గగవసదస

94-59/1155

తసడడ:డ పడసరద గగవసదస
ఇసటట ననస:4-22-3/9
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద గగవసదస
ఇసటట ననస:4-22-3/9
వయససస:21
లస: ససస స

794
NDX2566115
పపరర: వనసకట ససబలల దచవరరజగటట

94-59/7

తసడడ:డ నగకశవరరవప
ఇసటట ననస:4-22-3/13
వయససస:27
లస: ససస స

797
NDX2972859
పపరర: అనల దచవరరజగటటట

94-90/985

800
NDX2745883
పపరర: ససధచషర జజగరర మమడడ

786
NDX2625010
పపరర: హరర హరణణ మణపరపళర

94-60/1072

789
NDX2909406
పపరర: జయ శక దనర

94-59/1154

తసడడ:డ వనసకనన దనర
ఇసటట ననస:4-22-3/9
వయససస:27
లస: ససస స
94-60/13

792
NDX2625234
పపరర: శకకరసత దచవరకకసడ

94-60/1071

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-3/9
వయససస:19
లస: పప
94-59/864

795
NDX2240521
పపరర: మయధవ దచవరరజగటటట

94-59/6

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:4-22-3/13
వయససస:22
లస: ససస స
94-80/962

తసడడ:డ చనయఖ దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:4-22-3/13
వయససస:20
లస: పప
94-59/1093

798
NDX2938793
పపరర: జజఖత గణవవల

94-89/992

భరస : శకనవరస రరడడడ గణవవల
ఇసటట ననస:4-22-4/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-59/1094

801
NDX2869790
పపరర: రహహలమక పపలలకలరర

94-59/1173

తసడడ:డ శసకర రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:4.22.4 CHAITANYAPURI
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:4.22.4 CHAITANYAPURI
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ పపలలకలరర
ఇసటట ననస:4-22-5
వయససస:52
లస: ససస స

802
NDX2869824
పపరర: ననగయఖ పపలలకలరర

803
SQX0322685
పపరర: ననగయఖ పపలలకలరర

804
SQX0409540
పపరర: బణచచ బభబణ పపలలకలరర

94-59/1174

తసడడ:డ కకసడయఖ పపలలకలరర
ఇసటట ననస:4-22-5
వయససస:35
లస: పప
805
NDX2384485
పపరర: రరజశక పరరచసరర
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:4-22-6/A
వయససస:23
లస: ససస స
808
NDX3130853
పపరర: కరవఖ కలరపరటట
తసడడ:డ రవసదడ బభబణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:4-22-6/A
వయససస:23
లస: ససస స

94-59/1175

భసధసవప: బభలయఖ పపలలకలరర
ఇసటట ననస:4-22-5
వయససస:35
లస: పప
94-55/60

806
NDX2384469
పపరర: కకటటశవర రరవప పరరచసరర

809
NDX3100344
పపరర: రవసదడ బభబణ కలరపరటట
తసడడ:డ బడమకయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:4-22-6/A
వయససస:55
లస: ససస స

94-59/1176

తలర : రహహలమక పపలలకలరర
ఇసటట ననస:4-22-5 NEW NO 19-10
వయససస:30
లస: పప
94-55/61

807
NDX3129921
పపరర: కకషర కలమయరర కలరపరటట

94-59/1192

Deleted

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:4-22-6/A
వయససస:50
లస: పప
94-59/1193

94-59/1163

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మదసబభబణ దచవరరజగటట
ఇసటట ననస:4-22-3/11
వయససస:25
లస: ససస స

796
NDX1256403
పపరర: ససధ దచవరరజ గటటట

799
NDX2745842
పపరర: సరసబశవరరవప జజగరర మమడడ

94-59/1165

తసడడ:డ శశరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:4-22-3/9
వయససస:24
లస: పప
94-90/39

783
NDX2869121
పపరర: దదవరకర బభబణ మమడసరన

తసడడ:డ రరమకకషర మమడసరన
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:34
లస: పప

భరస : దదవరకర బభబణ కకసటపననన
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససరఖననరరయణ తదలరబభటట
ఇసటట ననస:4-22-3/6
వయససస:49
లస: పప

793
NDX2483394
పపరర: బభల సడవసత గగవసదస

94-59/1162

భరస : రరమ కకషర మమడసరన
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: దదవరకర బభబణ కకసటపననన
ఇసటట ననస:4-22-3-4
వయససస:26
లస: ససస స
787
NDX2538577
పపరర: రవ కలమయర తదలరబభటట

782
NDX2869097
పపరర: శక దచవ మమడసరన

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:4-22-6/A
వయససస:24
లస: ససస స
94-77/1020

810
NDX3164613
పపరర: నవఖ మణరకకసడ

94-59/1195

తసడడ:డ మణతస రరవప మణరకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-7
వయససస:23
లస: ససస స
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811
NDX3155678
పపరర: లకడక రమణ జశటట
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94-59/1196

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-22-7/1/a
వయససస:42
లస: ససస స

812
NDX3160819
పపరర: వనసకయఖ జశటట

భసధసవప: లకడక రమణ
ఇసటట ననస:4-22-7/1/a
వయససస:44
లస: పప

94-59/1199 815
814
NDX2973261
NDX2974756
పపరర: రమమశ ననయణడడ యయథదరరజలయ
పపరర: తడవనణణ యయథదరరజలయ

తసడడ:డ కకషర యయథదరరజలయ
ఇసటట ననస:4-22-8
వయససస:30
లస: పప
817
NDX2898302
పపరర: పడసరద రరవప చససడడ

94-59/1201

Deleted
94-89/998

భరస : వనసకనన బభబణ కకలర టట
ఇసటట ననస:4-22-8/B
వయససస:31
లస: ససస స
823
NDX2950608
పపరర: ససదహలయ కసదదపప

94-59/1204

94-89/981

94-59/1114

94-58/16

తసడడ:డ నగకశవరరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:4-22-17/a
వయససస:37
లస: పప

827
NDX2516110
పపరర: సదన శవ రరవప గణసటటపలర

830
NDX2994481
పపరర: పడశరసత చడడపప ఠర

833
NDX2528917
పపరర: పడసరద రరవప చససడడ

94-59/1121

836
NDX2461861
పపరర: శశషషకలమయరర తరరవరయపరటట

94-60/1065

839
NDX2268514
పపరర: వనసకట రరమయఖ ధసళపరళర

819
NDX2955094
పపరర: సరతవక చలర

94-59/1203

822
NDX2611226
పపరర: వనసకట సరయ తచజశక కకణణకక

94-53/637

825
NDX2898666
పపరర: మధవ బణరకమణకలస

94-57/1033

భరస : ననగర రరడడడ బణరకమణకలస
ఇసటట ననస:4-22-11
వయససస:45
లస: ససస స
94-60/14

828
NDX3051109
పపరర: ననగవలర కనపరరస

94-89/982

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:4-22-14
వయససస:18
లస: ససస స
94-59/1118

94-59/8

831
NDX2974541
పపరర: ఎసవఎల పదక కలమయరర
సబబవరపప
భరస : శసకర రరవప సబబవరపప
ఇసటట ననస:4-22-14/A
వయససస:32
లస: ససస స

94-59/1119

834
NDX2898336
పపరర: భభనసమత మలర ననన

94-59/1120

భరస : ససబబరరవప మలర ననన
ఇసటట ననస:4-22-15
వయససస:62
లస: ససస స
94-89/56

భరస : శకనవరసరరవప తననవలర
ఇసటట ననస:4-22-17/2
వయససస:42
లస: ససస స
94-89/983

94-89/997

తసడడ:డ ససరకఫ బభబణబ కకణణకక
ఇసటట ననస:4/22/9
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల చససడడ
ఇసటట ననస:4-22-15
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:4-22-15
వయససస:18
లస: ససస స
838
NDX3126703
పపరర: శవ పడసరద కకసగర

94-89/999

భరస : బభబణరరవప చడడపప ఠర
ఇసటట ననస:4-22-14/a
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:4-22-15
వయససస:42
లస: ససస స
835
NDX2898310
పపరర: అకరసక చససడడ

824
NDX2640704
పపరర: అఖల చదలకరన

816
NDX3172194
పపరర: సరసబడజఖస మయచవరపప

తసడడ:డ రరమకకటటశవరరవప చలర
ఇసటట ననస:4-22-8/7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:4-22-14
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనణణ అనసన
ఇసటట ననస:4-22 14/A
వయససస:36
లస: పప
832
NDX2526283
పపరర: ససధన రరణణ చససడడ

94-59/1202

తసడడ:డ రరమకకటటశవరరవప చలర
ఇసటట ననస:4-22-8/7
వయససస:19
లస: ససస స
821
NDX2883056
పపరర: వనసకనన బభబణ కకలర టట

94-59/1198

భరస : ననగకశవర రరవప మయచవరపప
ఇసటట ననస:4-22-8/5
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజబభబణ చదలకరన
ఇసటట ననస:4-22-10/a
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట వరక పపనసమచచ
ఇసటట ననస:4-22-11
వయససస:33
లస: ససస స
829
NDX2974582
పపరర: శసకర రరవప అనసన

94-59/1200

తసడడ:డ పరమమశవరరడడ కకలర టట
ఇసటట ననస:4-22-8/B NEW 19-16
వయససస:38
లస: పప

భరస : వర పడతనప కలమయర కసదదపప
ఇసటట ననస:4-22-9
వయససస:41
లస: ససస స
826
NDX3103157
పపరర: దసరగ దచవ పపనసమచచ

818
NDX2987345
పపరర: సరయ రగచశర చలర

813
NDX3084951
పపరర: కకషర యయథదరరజలయ

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:4-22-8
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమమశ ననయణడడ యయథదరరజలయ
ఇసటట ననస:4-22-8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల చససడడ
ఇసటట ననస:4-22-8/7
వయససస:45
లస: పప
820
NDX2873412
పపరర: వజయ కలమయరర కకలర టట

94-89/996

837
NDX2461838
పపరర: శకనవరసరరవప తననవలర

94-89/57

తసడడ:డ శశషయఖససరర తననవలర
ఇసటట ననస:4-22-17/2,
వయససస:46
లస: పప
94-90/41

తసడడ:డ హనసమయఖ ధసళపరళర
ఇసటట ననస:4-22-17/A CHAINTANYA PURI
వయససస:62
లస: పప

840
NDX3108255
పపరర: శవ పడసరద కకసగర

94-89/984

Deleted

తసడడ:డ నగకశవరరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:4-22-17/A,
వయససస:37
లస: పప
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841
NDX2268373
పపరర: సతఖవత ధసళపరళర
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94-90/40

842
NDX2605996
పపరర: వజయ లకడక కటభట

94-59/851

843
NDX2558054
పపరర: శకనవరస రరవప కలసభభ

94-59/852

భరస : వనసకట రరమయఖ ధసళపరళర
ఇసటట ననస:4-22-17/A, CHAINTANYA PUR
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:4-22-21 SANTOSH MANTION
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస కలసభభ
ఇసటట ననస:4-22-21 SANTOSH MANTION
వయససస:46
లస: పప

844
NDX2554681
పపరర: ననగ ససషక కలసభభ

845
NDX2568350
పపరర: ననగ శశవత కలసభభ

846
NDX2770592
పపరర: వజయ రరడడడ కలరరక

94-59/853

94-59/854

94-60/1279

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:4-22-21 SANTOSH MANTION
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:4-22-21 SANTOSH MANTION
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:4-22-22/1 SANTHOSH HOMES
వయససస:51
లస: పప

847
NDX2882843
పపరర: వజయ రరడడడ కలరరక

848
NDX2882850
పపరర: వజయ రరడడడ కలరరక

849
NDX2772606
పపరర: వజయ రరడడడ కలరరక

94-60/1280

94-60/1281

94-60/1282

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కలరరక
తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:4-22-22/1 SANTHOSH HOMES ఇసటట ననస:4-22-22/1 SANTOSH HOMES
వయససస:51
లస: పప
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:4-22-22/1 SANTOSH HOMES
వయససస:51
లస: పప

850
NDX2823615
పపరర: లలత రరసటల

852
NDX2858785
పపరర: పకథదవ రరజ భరదనవజ రరసటల

94-8/1562

భరస : కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:4-22-22/2A
వయససస:48
లస: ససస స

851
NDX2838548
పపరర: భభరగ వ తచజ భరదనవజ రరసటల
తసడడ:డ కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:4-22-22/2A
వయససస:26
లస: పప

853
NDX2536431
పపరర: ససధఖరరణణ అననదనసస

94-59/9

854
NDX3167921
పపరర: వనసకట కకషర వడర మమడడ

భరస : వనసకట ససబభబరరవప అననదనసస
ఇసటట ననస:4-22-22/3, 3rd Lane
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:4-22-22/5
వయససస:50
లస: పప

856
NDX3170610
పపరర: హహహమవత కరటడగడడ

857
NDX2853299
పపరర: జశవసత గరరకపరటట

94-90/1117

భరస : సరసబ శవ రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:4-22-22-5/1
వయససస:32
లస: ససస స
859
NDX2993830
పపరర: లకడక మసజల చటటట

94-59/1126

94-89/985

94-93/1646

భసధసవప: మయలన బ మమసహమకద
ఇసటట ననస:4-22-24/2
వయససస:44
లస: పప
868
NDX1434844
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ అలయర
తసడడ:డ దనమదర రరడడ అలయర
ఇసటట ననస:4-22-26-A
వయససస:26
లస: పప

94-59/1124

863
NDX2547560
పపరర: వసశ కకషర వషష
ర మలకల

94-93/1643

94-59/1125

858
NDX3177318
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరటడగడడ

94-93/1645

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:4-22-22-5/1
వయససస:41
లస: పప
94-93/1644

861
NDX2752616
పపరర: నఖత నలర

94-59/1127

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నలర
ఇసటట ననస:4-22-23
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:4-22-23/1
వయససస:19
లస: పప

94-59/857
864
NDX2582906
పపరర: వనసకట సతఖ చదవతనఖ
వషష
ర మలకల
తసడడ:డ ఉమయ మహహశవర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:4-22-23/1, Nethaji Street
వయససస:22
లస: పప

866
NDX2857852
పపరర: బభల హహతదవషస యయరరవ

867
NDX2856938
పపరర: ఆఫసడద అల మహమకద

94-59/856

94-93/1647

తలర : మమరర మసజల రరణణ అలర స
ఇసటట ననస:4-22-24/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-93/381

855
NDX3170966
పపరర: గకతమ వనలలచసరర
భరస : పడశరసత వనలలచసరర
ఇసటట ననస:4-22-22/5
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర ననదదసడర
ఇసటట ననస:4-22-22/5B
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరల రరవప
ఇసటట ననస:4-22-23
వయససస:39
లస: పప
865
NDX2856953
పపరర: యయకలబ అల మమసహమకద

860
NDX2856912
పపరర: మమరరస రరణణ రరగర

94-91/1300

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:4-22-22/2A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శతనరరమయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-22-22/5/1
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: హనసమయత రరవప చటటట
ఇసటట ననస:4-22-22-5/2
వయససస:22
లస: ససస స
862
NDX3137080
పపరర: కకషర మహన గదచద

94-90/1116

869
NDX2648764
పపరర: సవరర లత గణడడసప
భరస : శరమణఖల బభబణ గణడడసప
ఇసటట ననస:4-22-26/C
వయససస:35
లస: ససస స

94-93/1648

తసడడ:డ యకలబ అల మహమకద
ఇసటట ననస:4-22-24/2
వయససస:18
లస: పప
94-75/1090

870
NDX3184231
పపరర: సవరర లత గణడడసప

94-93/1649

భరస : శరమణఖల బభబణ గణడడసప
ఇసటట ననస:4-22-26/C
వయససస:34
లస: ససస స
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871
NDX2956779
పపరర: ససబడమణఖస యయదగరరర

94-59/1136

తసడడ:డ కకటటశవర రరవప యయదగరరర
ఇసటట ననస:4-22-27/2
వయససస:60
లస: పప
874
NDX2911816
పపరర: నరకసదడ యయదగరరర

94-59/1139

94-89/986

94-59/11

94-59/1129

Deleted
94-59/1132

భరస : ససత రమయసజనఉలల గణసడన
ఇసటట ననస:4-22-27/14
వయససస:36
లస: ససస స
889
NDX3195344
పపరర: లకడక పడసనన కరణస

94-59/1147

Deleted
94-88/1372

Deleted

భరస : ససబబరరవప కరణస
ఇసటట ననస:4-22-27-14
వయససస:56
లస: ససస స

895
NDX2479483
పపరర: వరపడసరద కకమమకరర

94-59/859

884
NDX2774800
పపరర: హరరకకషర రరడడడ కకటట

94-59/1141

890
NDX3192010
పపరర: లకడక పడసనన కరణస

94-59/1130

తసడడ:డ బకలల కకమమకరర
ఇసటట ననస:4-22-27/15 amaravathi road
వయససస:51
లస: పప
898
NDX3188398
పపరర: ననగ వనసకట అవననష ఆళళ

899
NDX3186590
పపరర: ననగ వనసకట అవననష ఆళళ

94-59/1143

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:4-22-27/c,SowbhgyaNagar
వయససస:26
లస: పప

94-59/860

882
NDX2927796
పపరర: తనరరబభయ పప లవరపప

94-59/1128

885
NDX2882694
పపరర: హరరకకషర రరడడడ కకటట

94-59/1131

Deleted

94-59/1133

888
NDX2891034
పపరర: ననగటటజససవ ననరరన

94-59/1134

భరస : చచదరర ననరరన
ఇసటట ననస:4-22-27/14
వయససస:27
లస: ససస స
94-59/1148

891
NDX3196847
పపరర: లకడక పడసనన కరణస

94-88/1371

Deleted

భరస : ససబబరరవప కరణస
ఇసటట ననస:4-22-27-14
వయససస:56
లస: ససస స
94-59/1135

తలర : పడససన కకనననర
ఇసటట ననస:4-22-27/15
వయససస:28
లస: పప
896
NDX2610004
పపరర: వర వనసకట ననగ వజయ వనవషరవ
కలరరవనళళ
తసడడ:డ వనసకటససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-22-27/A
వయససస:22
లస: ససస స

94-59/13

879
NDX2647790
పపరర: శవమక పపలగస

తసడడ:డ శవ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:4-22-27/10
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కరణస
ఇసటట ననస:4-22-27-14
వయససస:56
లస: ససస స
893
NDX2837029
పపరర: రరతవక వరమనగణసట

94-59/1140

భరస : పపరర చసదడ రరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:4-22-27/10
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:4-22-27/10
వయససస:31
లస: పప
887
NDX2982494
పపరర: ననగ తచజ శక ఉపపల

876
NDX2970226
పపరర: లలకకశ దసడడ

భరస : వనసకట రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:4-22-27/9/2
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చచదరర ననరరన
ఇసటట ననస:4-22-27/14
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప కరణస
ఇసటట ననస:4-22-27-14
వయససస:56
లస: ససస స

892
NDX3192036
పపరర: లకడక పడసనన కరణస

881
NDX2898260
పపరర: హరరబభబణ బబలరసకకసడ

94-59/1138

తలర : రరజకశవరర దసడడ
ఇసటట ననస:4-22-27/8
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:4-22-27/9/A
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:4-22-27/10
వయససస:31
లస: పప
886
NDX3198439
పపరర: బభబ పడసనన గణసడన

94-59/858

భసధసవప: శవమక పపలగస
ఇసటట ననస:4-22-27/9/2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:4-22-27/9/4
వయససస:35
లస: పప
883
NDX2882728
పపరర: హరరకకషర రరడడడ కకటట

875
NDX2581098
పపరర: వనసకట పడశరసత ఆళళ

878
NDX2647360
పపరర: వనసకట రరడడడ పపలగస

873
NDX2956860
పపరర: నవన యయదగరరర

తసడడ:డ ససబడమణఖస యయదగరరర
ఇసటట ననస:4-22-27/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:4-22-27/6c, 2nd lane,
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: రరజకశవరర దసడడ
ఇసటట ననస:4-22-27/8
వయససస:21
లస: పప
880
NDX2240794
పపరర: శశఖర రరడడడ పపలగస

94-59/1137

భరస : ససబడమణఖస యయదగరరర
ఇసటట ననస:4-22-27/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస యయదగరరర
ఇసటట ననస:4-22-27/2
వయససస:30
లస: పప
877
NDX3125572
పపరర: మహన సరయ దసడడ

872
NDX2876498
పపరర: రరజకశవరర యయదగరరర

894
NDX2479517
పపరర: రరఢ రరణణ కకమమకరర

94-59/12

భరస : వర పడసరద కకమమకరర
ఇసటట ననస:4-22-27/15 AMARAVATHI RO
వయససస:45
లస: ససస స
94-59/861

94-88/1370

Deleted

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:4-22-27/c,SowbhgyaNagar
వయససస:26
లస: పప

897
NDX2610053
పపరర: వరనగర దసరగ శసథన కలమయర
కలరరవనలయ
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-22-27/a
వయససస:21
లస: పప
900
NDX2460608
పపరర: లల కకషర కకలర

94-59/862

94-59/14

భరస : శకకరసత కకలర
ఇసటట ననస:4-22-27/D1
వయససస:32
లస: ససస స
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NDX3181914
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94-59/1144

తసడడ:డ వశవననథస కకత
ఇసటట ననస:4-22-27/E
వయససస:51
లస: పప
94-59/22

తసడడ:డ కకషరమమరరస కలరవనళ
ఇసటట ననస:4-22-27,2ND LINE
వయససస:47
లస: పప
94-59/1149

94-59/1152

908
NDX2958437
పపరర: సససదర రరవప గగవసదస

911
NDX3053527
పపరర: కకషర పడసరద చసగరత

94-90/986

914
NDX2563229
పపరర: మసగమక మమకల

917
NDX3193851
పపరర: రరమకకషర కకసగర

తసడడ:డ వనసకట పపరర చసదడ రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:4-22-34/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పపరర కకసగర
ఇసటట ననస:4-22-34/1
వయససస:29
లస: పప

919
NDX2880615
పపరర: చసదడమక బరవలర

920
NDX2859908
పపరర: రమ రరడడడ బరవలర

94-89/989

భరస : ఆసజననయ రరడడడ బరవలర
ఇసటట ననస:4-22-35
వయససస:77
లస: ససస స
922
NDX2725190
పపరర: వనసకటటశవరరర కరనసరర

94-90/1120

94-90/989

923
NDX2394898
పపరర: రమణణ దచవరకకసడ

906
NDX2852432
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ మటకటర

909
NDX2958429
పపరర: శక దచవ గగవసదస

94-59/1156

94-90/987

915
NDX2612422
పపరర: వనసకటటశవరరర మమకల

94-90/1119

918
NDX2859916
పపరర: ధనలకడక బరవలర

భరస : బజ వల షపక
ఇసటట ననస:4-22-38/A
వయససస:36
లస: ససస స

94-59/1167

భరస : పపలర రరడడడ బరవలర
ఇసటట ననస:4-22-35
వయససస:36
లస: ససస స
94-89/990

921
NDX2880664
పపరర: లకకమక బరవలర

94-89/991

భరస : రరమరరడడడ బరవలర
ఇసటట ననస:4-22-35
వయససస:60
లస: ససస స
94-90/49

924
NDX2419786
పపరర: శవ ననగ మలలర శవరర కకసడడ

927
NDX2717536
పపరర: బభజ వల షపక

929
NDX2601193
పపరర: జన బబగణమ షపక

94-90/988

తసడడ:డ పపననయఖ మమకల
ఇసటట ననస:4-22-32
వయససస:37
లస: పప

926
NDX3055563
పపరర: బభజవరల షపకక

94-60/1074
928
NDX2610624
పపరర: ఏస వ శకరరమ ననగ అఖల
కసదసరర
తసడడ:డ మధస ససధనన రరవప కసదసరర
ఇసటట ననస:4-22-38/A
వయససస:19
లస: పప

94-59/1157

భరస : కకషర పడసరద చనగసటట
ఇసటట ననస:4-22-32
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : తమకయఖ కకసడడ
ఇసటట ననస:4-22-36/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పర సరహహబ
ఇసటట ననస:4-22-38/A
వయససస:41
లస: పప

94-59/1151

912
NDX3093747
పపరర: శరరద చనగసటట

భరస : కకషర కలమయర దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:4-22-35, CHAITANYAPURI MA
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఘటట మననన
ఇసటట ననస:4-22-36/1
వయససస:55
లస: పప

94-89/987

భరస : సససదర రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:4-22-28/4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయణలల బరవలర
ఇసటట ననస:4-22-35
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సమణదడస
ఇసటట ననస:4-22-35/1
వయససస:62
లస: పప
925
NDX2613040
పపరర: ననగకశవరరరవప ఘటట మననన

94-59/1150

భరస : పపననయఖ మమకల
ఇసటట ననస:4-22-32
వయససస:54
లస: ససస స
94-59/1166

94-59/1146

తసడడ:డ నశర రరడడడ మటకటర
ఇసటట ననస:4-22-28/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:4-22-32
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ మమకల
ఇసటట ననస:4-22-32
వయససస:54
లస: పప
916
NDX3105327
పపరర: రవ కకరణ కకసగర

94-75/1086

తసడడ:డ అగణసపటననవయయ గగవసదస
ఇసటట ననస:4-22-28/4
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మయచవరపప
ఇసటట ననస:4-22-29/1
వయససస:78
లస: పప
913
NDX2563260
పపరర: పపననయఖ మమకల

905
NDX2648632
పపరర: శరత చసద మలర సపరటట

903
NDX3185493
పపరర: వఎసఎల సరవత కకత

తసడడ:డ కక వ ఏల ఏన మమరరస కకత
ఇసటట ననస:4-22-27/E
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ సరసబ మమరరస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:4/22/28
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:4-22-28/2A
వయససస:32
లస: పప
910
NDX2898344
పపరర: ననగకశవర రరవప మయచవరపప

94-59/1145

భరస : కక వ ఏల ఏన మమరరస కకత
ఇసటట ననస:4-22-27/E
వయససస:47
లస: ససస స

904
NDX2384659
పపరర: రమమశ కలరవనళ

907
NDX2973139
పపరర: శకకరసత గణపస పప లశశటట

902
NDX3190824
పపరర: ఉమ లల కకత

94-59/1168

94-90/42

94-60/1073

తసడడ:డ పసర సరహహ బ షపక
ఇసటట ననస:4-22-38/A
వయససస:41
లస: పప
94-89/782

930
NDX2898245
పపరర: రమమశ కలమయర కలల
ర రర

94-59/1169

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:4-22-40
వయససస:49
లస: పప
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931
NDX2883148
పపరర: వర ననరరయణ రరడడడ తసగరరరల

94-61/1163

భసధసవప: ఆసజననయణలల ఆరర
ఇసటట ననస:4-22-40
వయససస:61
లస: పప
934
NDX2736858
పపరర: శవ కలమయరర పపదద

94-89/993

Deleted
94-59/16

భసధసవప: శరరగరరరడడడ చనన ససబబరరడడ
ఇసటట ననస:4-22-41
వయససస:23
లస: పప
940
NDX2508695
పపరర: శవనననరరయణ పసలర లటర

94-61/46

94-59/865

94-59/1177

94-59/19

94-59/21

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చరక
ఇసటట ననస:4-22-51/7E
వయససస:19
లస: పప

941
NDX0418517
పపరర: నరసససహరరడడడ రరమరరడడడ

944
NDX2770139
పపరర: శవమక వపపల

947
NDX2663441
పపరర: రగహహత కరటటరర

950
NDX2240554
పపరర: బడహకయఖ నలమయల

953
NDX2776516
పపరర: తరరమల ఉపపపటటరర

94-61/47

956
NDX2560696
పపరర: తరరమల ఉపపపటటరర

94-59/17

959
NDX3208758
పపరర: సరయ శక ససమఖ చరక
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చరక
ఇసటట ననస:4-22-51/7E
వయససస:21
లస: ససస స

94-59/15

939
NDX2562536
పపరర: పపరర సరసవత పడతపరటట

94-61/991

942
NDX1084045
పపరర: వసససధర రరమరరడడడ

94-90/43

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-47/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-59/1171

945
NDX2718138
పపరర: అరరణ చచదరర బబజవరడ

94-59/1172

తసడడ:డ రరఢ కకషర మమరరస బబజవరడ
ఇసటట ననస:4-22-49/1 GOWTHAM NAGAR
వయససస:22
లస: పప
94-59/866

948
NDX2391274
పపరర: వర వనసకట సరణఖ తవవ

94-59/18

తసడడ:డ పప లరరడడడ తవవ
ఇసటట ననస:4-22-51/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-59/20

951
NDX2660272
పపరర: హహనసర బ షపక

94-59/867

భరస : ఖససస
ఇసటట ననస:4-22-51/2A
వయససస:67
లస: ససస స
94-59/1183

954
NDX2654200
పపరర: ఉదయ లకడక గణరకస

94-58/693

భరస : సరసబ శవ రరవప గణరకస
ఇసటట ననస:4-22-51/3A
వయససస:41
లస: ససస స
94-61/994

తసడడ:డ శవ రరమయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:4-22-51/4
వయససస:21
లస: ససస స
94-77/1019

936
NDX2240778
పపరర: అమరరనథ రరడడ రగళర

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పడతపరటట
ఇసటట ననస:4-22-45/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:4-22-51/3
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : భవరన మణససనసరర
ఇసటట ననస:4-22-51/4
వయససస:35
లస: పప
958
NDX3209871
పపరర: దసరగ పడసరద రరడడడ చరక

94-59/1170

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ నలమయల
ఇసటట ననస:4-22-51/2A
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:4-22-51/3
వయససస:22
లస: ససస స
955
NDX2505725
పపరర: ననగ ఫణణదర మణససనసరర

938
NDX2731768
పపరర: శరరగరరరడడడ చనన ససబబరరడడ

94-61/1165

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ రగళర
ఇసటట ననస:4-22-41
వయససస:34
లస: పప

తలర : ససభభగఖస కరటటరర
ఇసటట ననస:4-22-51
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనసవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:4-22-51/1
వయససస:53
లస: ససస స
952
NDX2240539
పపరర: తరరమల ఉపపపటటరర

తసడడ:డ శవర రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:4-22-40,1ST LANE
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహన రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:4-22-49
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రమమమరరస బసడరర
ఇసటట ననస:4-22-50
వయససస:52
లస: ససస స
949
NDX2528867
పపరర: రరజ కలమయరర భవనస

94-89/66

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-47/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకయ
ఇసటట ననస:4-22-48
వయససస:73
లస: పప
946
NDX2910107
పపరర: గకరమక బసడరర

935
NDX2394484
పపరర: ననగ లకడక పపదద

933
NDX2883155
పపరర: గకతస తనళళ
ర రర

భసధసవప: ఆసజననయణలల ఆరర
ఇసటట ననస:4-22-40
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: శరరగరరరడడడ పపదద ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-41
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:4-22-45/3
వయససస:62
లస: పప
943
NDX2625846
పపరర: ఉమయమహహశవర రరవప కకయ

94-61/1164

భసధసవప: ఆసజననయణలల ఆరర
ఇసటట ననస:4-22-40
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:4-22-40
వయససస:56
లస: ససస స

937
NDX2525418
పపరర: శరరగరరరడడడ చనన ససబబరరడడ

932
NDX2883122
పపరర: పపణఖవత తనళళ
ర రర

94-59/1184
957
NDX2972297
పపరర: మహమద తససర స ఉననషర షపక

భరస : షసషపర జన షపక
ఇసటట ననస:4-22-51/5
వయససస:27
లస: ససస స
94-89/994

960
NDX3192382
పపరర: సరయ శక ససమఖ చరక

94-89/995

తసడడ:డ శకనవరసర రరడడ చరక
ఇసటట ననస:4-22-51/7E
వయససస:21
లస: పప

Page 384 of 391

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45

961
NDX2390938
పపరర: లకకక కలమయరర గజవలర

94-55/62

భరస : లకడక ననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:4-22-51/8
వయససస:43
లస: ససస స
964
NDX2782647
పపరర: దసరగ మహహశ గజవలర

94-59/1186

94-59/1187

తసడడ:డ మణరళమహన దనస పప లననన
ఇసటట ననస:4-22-51/8C
వయససస:34
లస: ససస స
970
NDX2602589
పపరర: కకటటశవర రరవప నసతకకస

94-95/816

94-59/1179

94-61/993

94-59/1182

974
NDX3208915
పపరర: పడవణ కలమయర వలలరరర

977
NDX3208527
పపరర: పడవణ కలమయర వలలరరర

94-59/1188

94-59/1180

భరస : మసరసన రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:4-22-52/A
వయససస:59
లస: ససస స

988
NDX1027291
పపరర: ససభభగఖలకడక బబవరర

989
NDX2766376
పపరర: బభజ షపవననబ షపక

94-60/22

భరస : బభజ షర షపక
ఇసటట ననస:4-22-56
వయససస:25
లస: ససస స

969
NDX2602928
పపరర: తచజశవన నసతకకస

94-61/992

972
NDX3204302
పపరర: పడవణ కలమయర వలలరరర

94-59/1178

975
NDX2508836
పపరర: భవరన మణససనసరర

94-61/48

భరస : జగన మహన రరవప మణససనసరర
ఇసటట ననస:4-22-51/14
వయససస:54
లస: ససస స
94-61/1167

978
NDX2984862
పపరర: ననగ పపజత వలలరరర

94-59/1181

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:4-22-51/14A
వయససస:21
లస: ససస స
94-90/44

981
NDX2522704
పపరర: గసగరధర రరడడడ ఉడడమణల

94-55/64

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ ఉడడమణల
ఇసటట ననస:4-22-51/26
వయససస:20
లస: పప

983
NDX2295483
పపరర: అరరణ కలమయరర వసకరయలపరటట

986
NDX2525723
పపరర: సరసబడజఖ లకడక గగరసటర

94-90/1121

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:4-22-51/14
వయససస:25
లస: పప

980
NDX2394906
పపరర: రమఖలత బబడనడల

తసడడ:డ రవ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-22-52/8C GOWTHAM NAG
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-22-53
వయససస:43
లస: ససస స

94-57/1034

94-60/18

భరస : రవ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-22-52/8/C
వయససస:44
లస: ససస స
94-60/20

966
NDX2863611
పపరర: వనసకట కకశశర ఓడకగ

భరస : కకటటశవర రరవప నసతకకస
ఇసటట ననస:4-22-51/12
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననధ రరడడడ బబడనడల
ఇసటట ననస:4-22-51/23
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ వణణకలరర
ఇసటట ననస:4-22-52/1
వయససస:58
లస: ససస స
985
NDX2479715
పపరర: లకడక పడసనన వసకరయలపరటట

94-61/1166

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:4-22-51-14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:4-22-51/18
వయససస:18
లస: పప
982
NDX3094877
పపరర: సరగజన వణణకలరర

971
NDX3203650
పపరర: పడవణ కలమయర వలలరరర

94-59/1185

తసడడ:డ సరసబయఖ ఓడకగ
ఇసటట ననస:4-22-51/8/B
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:4-22-51/14
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమహన వలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-22-51/14
వయససస:18
లస: పప
979
NDX2882801
పపరర: దసరగ మననజ గజవలర

94-60/16

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:4-22-51/14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బభలదనసస గడచడ
ఇసటట ననస:4-22-51/14
వయససస:21
లస: పప
976
NDX2541878
పపరర: శవ ననగ పడదదప వలల
ర రర

965
NDX2539260
పపరర: చనగసటటపరటట శవ ననగ
ససబడమణఖస
తసడడ:డ చనగసటటపరటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-22-51/8
వయససస:26
లస: పప
968
NDX3191657
పపరర: రరజకశవరర పప లననన

963
NDX2972511
పపరర: భభరత తనసజ కరసరణణ

తసడడ:డ సరసబ రరడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-22-51/8
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహనదనస పప లననన
ఇసటట ననస:4-22-51/8/C
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప నసతకకస
ఇసటట ననస:4-22/51/12-2/2
వయససస:29
లస: పప
973
NDX2869568
పపరర: పసడరర కలమయర గడచడ

94-55/63

తలర : సరసవత
ఇసటట ననస:4-22-51/8
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:4-22-51/8
వయససస:18
లస: పప
967
NDX3182656
పపరర: రమఖ పప లననన

962
NDX2533198
పపరర: తచజశవ

984
NDX2295517
పపరర: హరర వరబ న వసకరయలపరటట

94-60/19

తసడడ:డ రవ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:4-22-52/8/C
వయససస:21
లస: పప
94-60/21

987
NDX2971430
పపరర: అరరణ కలమయరర కకట

94-59/1189

భరస : సరసబశవరరవప కకట
ఇసటట ననస:4-22-53
వయససస:36
లస: ససస స
94-93/1650

990
NDX2769933
పపరర: మణణసధర రరడడడ యకససటట

94-59/1190

తసడడ:డ జగన మణరళమహన రరడడ యకససటట
ఇసటట ననస:4-22-57
వయససస:19
లస: పప
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991
NDX2862316
పపరర: మణణసధర రరడడడ యయకరససత

94-59/1191

తలర : శకదచవ యకససటట
ఇసటట ననస:4-22-57
వయససస:19
లస: పప
994
NDX2609071
పపరర: శరరకల తనడడబబ యన

94-59/868

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-58
వయససస:21
లస: ససస స
94-60/24

భరస : ససధదర బభబణ నసతకకస
ఇసటట ననస:4-22-60/4
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/382

తసడడ:డ రవసదడ బభబణ బసకలరర
ఇసటట ననస:4-22-61
వయససస:26
లస: ససస స
1003 NDX3175148
పపరర: శవరసజననయణలల మమకల

94-91/1303

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-22-58
వయససస:19
లస: పప

995
NDX2882934
పపరర: సరవత పసడయ అలలర

996
NDX0232413
పపరర: పడమల మలర పరటట�

94-60/1283

998
NDX2479764
పపరర: పడవణ కలమయర రరడడడ
పపచచకరయల
తలర : రరజఖలకడక పపచచకరయల
ఇసటట ననస:4-22-60/A
వయససస:29
లస: పప
1001 NDX2956811
పపరర: కరశననథ రరడడ బమసరపపరరమ

1004 NDX2990869
పపరర: ననగ చనన భగఖలకడక బసకలరర

94-91/1302 1007 JBV2766335
1006 NDX2858561
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ సరనకకమణక
పపరర: సయఖద బభబణ షపక

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరడడడ సరనకకమణక
ఇసటట ననస:4-22-61, FLAT NO- B-2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హహసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:4-22-62
వయససస:50
లస: పప

1009 NDX2673762
పపరర: మయనస శక సరయ బసకపలర

1010 NDX0863654
పపరర: కకమయకరరడడ మయధవ�

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ బసకపలర
ఇసటట ననస:4-22-64
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కర పస యస పడవణ కలమయర ర�
ఇసటట ననస:4-22-64/C
వయససస:34
లస: ససస స

1012 NDX2625382
పపరర: శక లకడక థదయయఖగమరర

1013 NDX1434794
పపరర: సవపన పసడయయసక తయఖగమర

94-60/1077

భరస : ఉమ మహహశవర రరడడ థదయయఖగమరర
ఇసటట ననస:4-22-64/C
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరడడ
ఇసటట ననస:4-22-64-C
వయససస:36
లస: ససస స

1015 NDX1434802
పపరర: ససదరరన రరడడడ తయఖగమర

1016 NDX1324771
పపరర: అవననష రరడడడ మసడదదద స

94-93/385

తసడడ:డ ఉమ మహహశవర రరడడ
ఇసటట ననస:4-22-64-C
వయససస:39
లస: పప

94-60/25

భరస : లలకకశవర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:4-22-69/A, 20-3-278 NEW
వయససస:58
లస: ససస స

1019 NDX2667673
పపరర: ననగకశవ రకయ తతట
భరస : చనన అపపరరవప తతట
ఇసటట ననస:4-22-70
వయససస:58
లస: ససస స

94-60/23

999
NDX2668994
పపరర: చదవతడ శక బబ డపరటట

94-79/596

తసడడ:డ మణఖరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-22-60A/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-59/1194

1002 JBV3262227
పపరర: రరజకపదపడసరద మవవ

94-93/1101

తసడడ:డ చలపత
ఇసటట ననస:4-22-61/B1
వయససస:74
లస: పప
94-91/1301

1005 NDX2991636
పపరర: రవసదడ బభబణ బసకలరర

94-93/1651

తసడడ:డ కకశవ రరవప బసకలరర
ఇసటట ననస:4-22-61 DAVE CASTLE
వయససస:54
లస: పప
94-60/26

1008 NDX2841674
పపరర: పవన ససడ

94-90/1122

తసడడ:డ లకకణ ససడ
ఇసటట ననస:4-22-63
వయససస:26
లస: పప
94-60/27

94-93/383

1011 NDX2625069
పపరర: ఉమ మహహశవర రరడడ
థదయయఖగమరర
భసధసవప: శక లకడక థదయయఖగమరర
ఇసటట ననస:4-22-64/C
వయససస:56
లస: పప
1014 NDX1434786
పపరర: పపషపలత తయఖగమర

94-60/1076

94-93/384

భరస : ససదరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-64-C
వయససస:37
లస: ససస స
94-60/28

తలర : ససజజతన
ఇసటట ననస:4-22-66
వయససస:28
లస: పప
94-60/31

94-55/706

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:4-22-60/3
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బభబణ బసకలరర
ఇసటట ననస:4-22-61 DAVE CASTLE
వయససస:47
లస: ససస స

94-60/1075

993
NDX2542587
పపరర: అవననశ కకలగరన

తసడడ:డ జగన మణరళమహన రరడడ యకససటట
ఇసటట ననస:4-22/57
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరడడడ బమసరపపరరమ
ఇసటట ననస:4-22-61/25
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:4-22-61/D
వయససస:57
లస: పప

1018 NDX2420180
పపరర: జజజ ననశవరర నననపననన

94-60/1266

తసడడ:డ కకషర పడసరద అలలర
ఇసటట ననస:4-22-60/2
వయససస:21
లస: ససస స

997
NDX2295616
పపరర: శశభ రరణణ నసతకకస

1000 NDX2296655
పపరర: సరయ గరతక బసకలరర

992
NDX2796340
పపరర: ననగ భమమక యకససటట

1017 NDX2403335
పపరర: రగహహత రరడడడ కకమయకరరడడ

94-60/30

తసడడ:డ హకదయ రరడడడ కకమయకరరడడ
ఇసటట ననస:4-22-66/E
వయససస:22
లస: పప
94-59/869

1020 NDX2667871
పపరర: మణరళKrishna గణసడదబబ యన

94-59/870

తసడడ:డ గగపరలరరవప గణసడదబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-70
వయససస:43
లస: పప
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94-59/871

భరస : మణరళ కకషర గణసడదబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-70
వయససస:41
లస: ససస స
1024 AP151010195691
పపరర: సరసవత నలల
ర రర

94-60/33

94-60/35

94-59/1197

Deleted
94-60/1079

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ కకలయరర
ఇసటట ననస:4-22-76/2A
వయససస:56
లస: పప
1036 NDX2624179
పపరర: దటట సరయ మఖమయటస

94-60/1080

94-58/694

1031 NDX2883593
పపరర: పరమమశవరరరవప మసడవ

94-61/1168

తసడడ:డ నరసయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:4-22-75-11
వయససస:61
లస: పప
1034 NDX2883494
పపరర: శకలకడక వలర భననన

1037 NDX2295814
పపరర: రరమ కకటమక తషరకపలర

1040 NDX2657120
పపరర: రతన కలమయరర బటటటల

94-60/40

1045 AP151010196017
పపరర: మహబమబ వల షపక

94-60/41

1043 NDX3186103
పపరర: వజయ లకడక అదదరరడడడ

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-22-81
వయససస:76
లస: పప

94-61/1169

1049 NDX3246212
పపరర: ఉమ వర పడసరద వరససరర
తసడడ:డ రమణ మమరరస వరససరర
ఇసటట ననస:4-22-84/1
వయససస:34
లస: పప

1029 JBV2762219
పపరర: వనణణబభబణ� నలల
ర రర�

94-60/37

1032 NDX2894798
పపరర: కకటటశవర రరవప నసతలపరటట

94-60/1284

1035 NDX3140522
పపరర: గకతమ మరరయయల

94-60/1285

తసడడ:డ శవ కకషర మరరయయల
ఇసటట ననస:4-22-77/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-60/38

1038 NDX2657104
పపరర: లకడక బటటటల

94-57/770

భరస : రరజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-22-77/4-e
వయససస:52
లస: ససస స
94-58/695

1041 NDX0234708
పపరర: శవ ననరరయణ రరడడ శరఖమల�

94-60/39

తసడడ:డ అమకరరడడడ�
ఇసటట ననస:4-22-77/5
వయససస:66
లస: పప
94-60/1286

1044 NDX2771871
పపరర: బభషర షపక

94-60/1287

తసడడ:డ కరరమణలర షపక
ఇసటట ననస:4-22-80
వయససస:20
లస: పప
94-60/42

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:4-22-82/1
వయససస:34
లస: పప
94-60/1288

94-55/65

తసడడ:డ చదననయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:4-22-76
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ అదదరరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-78
వయససస:44
లస: ససస స
1046 JBV1352251
పపరర: రరమచసదడరరవప� సప పపర�

1026 NDX2526200
పపరర: రరమ దచవ కకలర

తసడడ:డ ఖయదయఖ� �
ఇసటట ననస:4-22-72/B
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడభణ దనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-22-77/4-e
వయససస:33
లస: ససస స

1042 NDX0533521
పపరర: జయలకడక కరమమశవరమక�
అనసమణల�
భరస : రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:4-22-77/6B
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వజయబభబణ
ఇసటట ననస:4-22-83
వయససస:26
లస: ససస స

94-60/36

భరస : రరమ కకటయఖ తషరకపలర
ఇసటట ననస:4-22-77/3
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-22-77/4-e
వయససస:36
లస: పప

1048 NDX2751048
పపరర: బల వరణణ మయలయపప లల

1028 JBV2765246
పపరర: లకడక నలల
ర రర

94-60/32

భరస : సరసబ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:4-22-71/3
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగకశవర రరవప
ఇసటట ననస:4-22-76/2A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ మఖమయటస
ఇసటట ననస:4-22-77/2
వయససస:20
లస: పప
1039 NDX2657153
పపరర: పడభణ దనస బటటటల

94-60/34

భరస : వనణణబభబణ
ఇసటట ననస:4-22-72/B
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరమమశవర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:4-22-75-11
వయససస:59
లస: ససస స

1033 NDX2645984
పపరర: హనసమసత రరవప కకలయరర

1025 NDX2295665
పపరర: ధరరకరరవప పససపపలలటట

1023 NDX2295673
పపరర: వనసకటటశవరమక పససపపలలటట

భరస : ధరరకరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-22-71
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మయలయదదడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-22-71
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:4-22-71/3
వయససస:33
లస: పప
1030 NDX2956761
పపరర: కకషర కలమయరర మసడవ

94-60/1078

తసడడ:డ గగపరల రరవప గణసడదబబ యన
ఇసటట ననస:4-22-70
వయససస:43
లస: పప

భరస : బభపయఖ
ఇసటట ననస:4-22-71
వయససస:71
లస: ససస స
1027 NDX1407239
పపరర: వనణణ గగపరల రరడడ కకలర

1022 NDX2630812
పపరర: మణరళ కకషర గణసడదబబ యన

1047 NDX2295772
పపరర: ననగకశవరరరవప మయలపప లల

94-60/43

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మయలపప లల
ఇసటట ననస:4-22-83
వయససస:54
లస: పప
94-89/1067

1050 NDX3090040
పపరర: పపజత పడవలర క మణరమళళ

94-60/1289

తసడడ:డ వనసకటటశవర రరవప మణరమళళ
ఇసటట ననస:4-22-84/2
వయససస:22
లస: ససస స
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1051 NDX2130987
పపరర: కకషర కలమయరర మణకలస

94-60/44

భరస : వనసకట రరడడడ మణకలస
ఇసటట ననస:4-22-85/3
వయససస:34
లస: ససస స
1054 NDX1009505
పపరర: వనసకటపపయఖ చలయర

94-60/47

1055 NDX3087699
పపరర: వనసకటటశవరరర కకక

94-60/48

94-93/1652

తసడడ:డ పపలర యఖ గమడ
ఇసటట ననస:4-22-85/3 FLAT 102
వయససస:60
లస: పప

94-60/46

1056 NDX3085347
పపరర: యశశద కకక

94-93/1653

భరస : వనసకటటశవర రరవప
ఇసటట ననస:4-22-85/3
వయససస:52
లస: ససస స

1058 NDX1327758
పపరర: లయవణఖ దచవరకకసడ

94-60/49

భరస : అరరరనరరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:4-22-85/3B
వయససస:51
లస: ససస స
94-55/907

1053 NDX2130995
పపరర: వనసకట రరడడడ మణకలస

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మణకలస
ఇసటట ననస:4-22-85/3
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బడమకయఖ
ఇసటట ననస:4-22-85/3
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:4-22-85/3A
వయససస:49
లస: పప
1060 NDX3300290
పపరర: వనసకటటశవరరర గమడ

94-60/45

భరస : వనసకటపయఖ చలయర
ఇసటట ననస:4-22-85/3
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:4-22-85/3
వయససస:46
లస: పప
1057 NDX0876649
పపరర: శకనవరస రరవప కటభట

1052 NDX2014314
పపరర: రజన కలమయరర చలయర

1059 NDX3300282
పపరర: రఘణరరస గమడ

94-55/906

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గమడ
ఇసటట ననస:4-22-85/3 FLAT 102
వయససస:36
లస: పప

1061 NDX3300308
పపరర: దదలప చకకవరరస గమడ

94-55/908

1062 NDX2276756
పపరర: సరయ కకషర ఏదవలర

94-90/45

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర గమడ
ఇసటట ననస:4-22-85/3 FLAT 102
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప ఏదవలర
ఇసటట ననస:4-22-139
వయససస:22
లస: పప
1065 NDX2971877
పపరర: దదవఖ బబవరరపప గమ

తసడడ:డ అజయ కలమయర పరకరల
ఇసటట ననస:4-22-148,6/2 GOWTAMI NAG
వయససస:25
లస: పప

1064 NDX3188513
పపరర: ఇననగసటట వజయ బభలననథ
వజయ బభలననథ
తలర : రరజఖలకకక ఇననగసటట
ఇసటట ననస:4-22-151
వయససస:29
లస: పప

1066 NDX2883221
పపరర: వరభదడరరవప గడడ స

1067 NDX2645943
పపరర: వనసకట లకడక గజకరలకకననడ

1063 NDX2394872
పపరర: ననగ రరజ కలమయర పరకరల

94-90/50

94-61/1162

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:4-22-172
వయససస:40
లస: పప
1069 NDX2269488
పపరర: గగపస గజరలకకసడ

94-90/47

94-89/58

తసడడ:డ బసవపపననన రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-459
వయససస:24
లస: ససస స

1073 NDX1769753
పపరర: సరయ తచజ పసడ

94-89/61

1076 NDX1796087
పపరర: వనసకట సరయ శక హరరక కకతన

94-1/1186

1079 NDX1836131
పపరర: హహహమయవత పరమశశటట
భరస : సరయ రమణ నలలరర
ఇసటట ననస:4-22-461
వయససస:41
లస: ససస స

94-90/46

1071 NDX2362812
పపరర: లకడక చసటటటరర

94-90/48

భరస : తరరపతయఖ చసటటటరర
ఇసటట ననస:4-22-319
వయససస:34
లస: ససస స
94-89/59

1074 NDX2005792
పపరర: శరమమఖల బభబణ గణడడసప

94-89/60

తసడడ:డ ఇసరడఅల గణడడసప
ఇసటట ననస:4-22-456
వయససస:42
లస: పప
94-89/62

తసడడ:డ కటటత మమరరస కకతన
ఇసటట ననస:4-22-457
వయససస:25
లస: ససస స
94-89/64

1068 NDX2269454
పపరర: అసజమక
భరస : పపదద ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:4-22-182
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర వరబన రరవప పసడ
ఇసటట ననస:4-22-456
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దచవదననస గణడడసప
ఇసటట ననస:4-22-456
వయససస:74
లస: పప
1078 NDX1789371
పపరర: రశకత అననపరరడడ

94-2/1170

తసడడ:డ పసచచయఖ చసటటటరర
ఇసటట ననస:4-22-319
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ అవపత
ఇసటట ననస:4-22-453
వయససస:51
లస: ససస స
1075 NDX2005826
పపరర: ఇసరడయల గణడడసప

1070 NDX2369684
పపరర: తరరపతయఖ చసటటటరర

94-90/1115

భరస : కకరణ బబవరరపప గమ
ఇసటట ననస:4-22-152
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద ఏడడకకసడలల గజకరలకకననడ
ఇసటట ననస:4 - 22 - 182
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణ
ఇసటట ననస:4-22-182
వయససస:21
లస: పప
1072 NDX1832956
పపరర: రతన అవపత

94-61/1161

1077 NDX1799370
పపరర: వషష
ర వరబ న రరడడ అననపపరరడడడ

94-89/63

తసడడ:డ వనమయ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:4-22-457
వయససస:25
లస: పప
94-89/65

1080 NDX3194834
పపరర: ససనత దదననపపడడ

94-89/1000

Deleted

భరస : ననగకశవర రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:4-23-1
వయససస:47
లస: ససస స
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94-89/67

తసడడ:డ ననగకశవర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:4-23-1/2
వయససస:47
లస: పప
1084 NDX2549145
పపరర: రరమకకషర గణసడదబబ యన

94-93/1356

1085 NDX2587053
పపరర: అనసహఖ బబజరస

94-93/386

1088 NDX2618163
పపరర: వరరణ దనసరర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:35
లస: పప

1090 NDX3068236
పపరర: ననగకశవరరవప పపరస

1091 NDX3072360
పపరర: వనసకట రమణ పపరస

94-93/1654

తసడడ:డ ససబబరరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవరరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:30
లస: ససస స
1096 NDX2586618
పపరర: ససదదప బబ రరగడడ

94-93/1361

94-81/941

94-89/68

తసడడ:డ రమమశ బభబణ మయరకనన
ఇసటట ననస:4-23-35/27
వయససస:22
లస: పప

94-93/1655

1100 NDX2987451
పపరర: అభనవ వషష
ర మలకల

1103 NDX2933760
పపరర: రరజ షపక

94-93/1658

94-90/51

1106 NDX2535003
పపరర: ససదదప పరలపరరస

1089 NDX2618221
పపరర: చసదడ శశఖర దనసరర

1092 NDX3066339
పపరర: వనసకట రమణ పపరస

94-93/1656

1095 NDX2579118
పపరర: దదపసస బబ రరగడడ

94-81/939

94-93/1360

1098 NDX2987386
పపరర: ససధ వషష
ర మలకల

94-81/940

భరస : ససబబరరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:4-23-24
వయససస:37
లస: ససస స
94-81/942

1101 NDX3299492
పపరర: పరరవత ఆసబబ తష

94-89/1083

Deleted

భరస : రరదద న ననయక ఆసబబ తష
ఇసటట ననస:4-23-35/2
వయససస:37
లస: ససస స
94-90/1125

94-90/52

1104 NDX2583912
పపరర: శశకదన షపక

1107 NDX2605384
పపరర: హనసమయత రరవప పపరస
తసడడ:డ వనసకటసరవమ పపరస
ఇసటట ననస:4-23-35/25
వయససస:43
లస: పప

1109 NDX2930063
పపరర: వనసకటసరయ మమలలపరర

1110 NDX2831824
పపరర: అనసరరధ కరజజ

94-90/1123

94-89/783

తసడడ:డ శలయర షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/17/b
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశవరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:4-23-35/23,AMARAVATHIROA
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ మమలలపరర
ఇసటట ననస:4-23-35/27
వయససస:18
లస: పప

94-93/1359

తసడడ:డ డచవడ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-23-23
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

94-89/784

94-93/1358

భరస : ననగకశవరరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బభబణ షపక
ఇసటట ననస:4-23-35-16
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శశకదన షపక
ఇసటట ననస:4-23-35/17/b
వయససస:19
లస: పప
1108 NDX2404226
పపరర: పపరర శవ సరయ మయరకనన

1097 NDX2987394
పపరర: ససబబరరవప వషష
ర మలకల

1086 NDX2579886
పపరర: రరజకశ బబజరస

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:4-23-24
వయససస:18
లస: పప

భరస : చరణ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:4-23-35/11
వయససస:33
లస: ససస స
1105 NDX2583870
పపరర: మసరసన వల షపక

94-88/1215

తసడడ:డ రరసభభటట
ర వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:4-23-24
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:4-23-24
వయససస:20
లస: పప
1102 NDX2525160
పపరర: రరబస కలర స

1094 NDX3143450
పపరర: వజయ హరర వరబన దనసరర

94-93/1355

తసడడ:డ ససధకర కలమయర
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ సపఖట దనసరర
ఇసటట ననస:4-23-21, 7TH LANE
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ డచవడ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-23-23
వయససస:19
లస: పప
1099 NDX2987378
పపరర: అనరరదబ వషష
ర మలకల

94-93/1357

భరస : ననగకశవరరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-23-21
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/1657

1083 NDX2569598
పపరర: శకవణ ససధఖ రరణణ బణటటట

భరస : రరజకశ బణటటట
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర కలమయర
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరర నక బభబణ దదడడ క
ఇసటట ననస:4-23-20/1 FLAT NO 202
వయససస:30
లస: ససస స

1093 NDX3072618
పపరర: వనసకట లకడక పపరస

94-93/1354

తసడడ:డ ససబబ రరవప బణటటట
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మణరళకకషర గణసడదబబ యన
ఇసటట ననస:4-23-2
వయససస:22
లస: పప
1087 NDX2526721
పపరర: పపరరరమ లకడక గగల

1082 NDX2567691
పపరర: రరజకశ బణటటట

94-90/991

94-90/1124

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-23-35/32A
వయససస:40
లస: ససస స
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1111 NDX2573822
పపరర: రససల బ యలమసదల

94-89/785

భరస : హజజరత వల యలమసదల
ఇసటట ననస:4-23-35/43
వయససస:26
లస: ససస స
1114 NDX2267946
పపరర: జయ లకడక కరసస

94-89/69

94-89/72

94-80/963

94-91/1325

94-91/1327

భరస : రమయసజనఉలల
ఇసటట ననస:4-23-54/1
వయససస:26
లస: ససస స
1129 NDX3288586
పపరర: పసడయసకర మయమళరపలర

94-89/1078

94-80/862

తసడడ:డ పసచచయఖ అసదద
ఇసటట ననస:4-23-66
వయససస:27
లస: పప

94-90/1126

1124 NDX2525806
పపరర: రరజకశ పపరరమళళ

94-91/1330

94-89/81

1128 NDX2614402
పపరర: కకరస ర నగరస

1136 NDX2784940
పపరర: రతస మక కరక

1139 NDX3280294
పపరర: నకతడ పదకజ పపంరదదందట
భరస : గసగ రరజ కలమయర కరటటరర
ఇసటట ననస:4-23-66/1b
వయససస:26
లస: ససస స

94-89/74

1125 NDX2990836
పపరర: రమయసజనఉలల గననవరపప

1127 NDX2844124
పపరర: రజన కకపపపరరవపరర

1133 NDX0643296
పపరర: చచరకల అమరలసగరచనరర�

94-89/73

1122 NDX2404184
పపరర: వపననషర షపక

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర
ఇసటట ననస:4-23-54/1
వయససస:28
లస: పప

94-90/1127

94-91/1326

94-95/821

భరస : ఉమమహహశవరరరవప నగరస
ఇసటట ననస:4-23-54/A ,F-3,Teja Homes
వయససస:20
లస: ససస స
94-91/1328

1131 NDX3129368
పపరర: ఆశష రరడడడ మదస
ద రర

94-91/1329

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:4-23-56/B1
వయససస:24
లస: పప
94-60/83

1134 NDX2589620
పపరర: శశభమషణకలమయర రరమననన

94-95/822

తసడడ:డ వనసకటరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:4-23-62
వయససస:20
లస: పప
94-91/1331

భసధసవప: అనసత లకడక తషరక
ఇసటట ననస:4-23-63/2B
వయససస:58
లస: ససస స
94-91/1332

1119 NDX2276152
పపరర: గగవరర నమక ఎరరగరననన

తసడడ:డ గణరయఖ పపరరమళళ
ఇసటట ననస:4-23-51 2 ND LINE NTR COLO
వయససస:23
లస: పప

1130 NDX2853562
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ మదస
ద రర

94-89/71

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/6
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర�
ఇసటట ననస:4-23-62
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కరర
ఇసటట ననస:4-23-63/2B
వయససస:62
లస: పప
1138 NDX3176237
పపరర: వనసకటటష అసదద

1121 NDX2895084
పపరర: కరరమణననసర షపక

1116 NDX2267987
పపరర: యయశవసత రరడడడ కరసస

భరస : ససబబయఖ ఎరరగరననన
ఇసటట ననస:4-23-50
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశవర రరడడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:4-23-56/B/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనణణగగపరల
ఇసటట ననస:4-23-57
వయససస:35
లస: ససస స
1135 NDX2784908
పపరర: వనసకటటశవరరర కరర

94-89/1084

భరస : శకకకషర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:4-23-54/A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమయర మయమళరపలర
ఇసటట ననస:4-23-55
వయససస:32
లస: ససస స
1132 NDX2577930
పపరర: పరరవరత బబ ందయ

1118 NDX3300456
పపరర: శకనవరసరరవప కటటటవరపప

94-90/53

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:4-23-41
వయససస:22
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/5
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజకసదడ పడసరద గరరపరటట
ఇసటట ననస:4-23-51
వయససస:26
లస: ససస స
1126 NDX2990844
పపరర: శశషమక గననవరపప

94-89/70

తసడడ:డ అసకమకరరవప కటటటవరపప
ఇసటట ననస:4-23-47
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశవర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:4-23-50/3
వయససస:53
లస: ససస స
1123 NDX3086303
పపరర: ననగణరబ షపక

1115 NDX2267953
పపరర: లకమక కరసస

1113 NDX2535011
పపరర: ఆకరశ పరలపరరస

తసడడ:డ అసకమక రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:4-23-36/5A
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:4-23-41
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:4-23-41
వయససస:50
లస: పప
1120 NDX2938983
పపరర: వనసకయమక మతషకలరర

94-90/992

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:4-23-35/43
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:4-23-41
వయససస:45
లస: ససస స
1117 NDX2267979
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరసస

1112 NDX2584779
పపరర: ఆసజననయణలల పప టట
ర రర

1137 NDX2567360
పపరర: సరయ మమఘన తనసడడ

94-89/786

తసడడ:డ వనసకట రరవప తనసడడ
ఇసటట ననస:4-23-64
వయససస:18
లస: ససస స
94-89/1075

1140 NDX2784742
పపరర: నసదదన ససదద స

94-91/1335

భరస : శకకరసత ససదద స
ఇసటట ననస:4-23-66/2
వయససస:18
లస: ససస స
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1141 NDX2267920
పపరర: దసరగ భవరన నమకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-45
94-89/75

భరస : ససనల బభబణ నమకల
ఇసటట ననస:4-23-66/4A
వయససస:26
లస: ససస స

1142 NDX3114600
పపరర: రవతచజ వపపరర

94-91/1344

94-90/1129

తసడడ:డ జననరరన రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:4-23-66/4D
వయససస:27
లస: పప

1145 NDX3211919
పపరర: రరకకశ రరడడడ మరరక

తసడడ:డ రరయయజదదదన గగరర
ఇసటట ననస:4-23-66/4D
వయససస:28
లస: పప
94-90/1130

తసడడ:డ జననరర న రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:4-23-66/4D
వయససస:27
లస: పప

1147 NDX3205689
పపరర: ఫయయఖజదదదన గగరర గగరర

94-91/1346

తసడడ:డ రరయయజదదదన గగరర
ఇసటట ననస:4-23-66/4D
వయససస:28
లస: పప

1148 NDX2268050
పపరర: నతష రరడడడ అసబటట

94-91/1354

భరస : వనసకటటశవరరర బభలమమరర
ఇసటట ననస:4-23-66/6
వయససస:23
లస: ససస స

1151 NDX2736874
పపరర: మమనక రరడడడ అలర స

94-89/76

94-89/1077

భరస : అదద రరమ కకషర ఇసటట
ఇసటట ననస:4-23-66/6 4th Lane
వయససస:48
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

1154 NDX2523686
పపరర: పలర వ రరడడడ దసగరగసపపడడ

94-91/1345

1149 NDX3130663
పపరర: వనసకటటశవరరర బభలమమరర

94-91/1353

తసడడ:డ పస వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-23-66/6
వయససస:35
లస: పప
94-89/1001

తసడడ:డ జజసఫ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:4-23-66/6/1
వయససస:25
లస: ససస స

1153 NDX3286069
పపరర: వర లకడక దచవ ఇసటట

1146 NDX3190972
పపరర: శకరరమమమరరస వ
భసధసవప: కసనతనససత కసనతనససత
ఇసటట ననస:4-23-66/4d
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:4-23-66/6
వయససస:22
లస: ససస స

1150 NDX3156163
పపరర: పవన ఇసటట

94-90/1128

Deleted

తసడడ:డ శక రరమణలల
ఇసటట ననస:4-23-66/4C
వయససస:22
లస: పప

1144 NDX3211745
పపరర: రరకకశ రరడడడ మరరక

1143 NDX3184199
పపరర: ఫయయఖజదదదన గగరర గగరర

1152 NDX2786689
పపరర: జజసఫ రరడడడ అలర స

94-91/1355

తసడడ:డ బల రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:4-23-66/6/1
వయససస:56
లస: పప
94-89/77

భరస : శకనవరస రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:4-23-66/7
వయససస:22
లస: ససస స

1155 NDX2577385
పపరర: మయధవసఈ పపదద

94-89/789

తసడడ:డ కకషరరరడడడ పపదద
ఇసటట ననస:4-23-66/7
వయససస:19
లస: ససస స

పపరరషషలల
5,627

ససత సలల
5,927

ఇతరరలల
2

మతత స
11,556

5,627

5,927

2

11,556
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