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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-49

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10121

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 1

3

5

0

8

2

94 / 2

8

16

0

24

3

94 / 4

0

1

0

1

4

94 / 5

0

4

0

4

5

94 / 6

1

1

0

2

6

94 / 8

0

2

0

2

7

94 / 9

1

0

0

1

8

94 / 10

0

1

0

1

9

94 / 12

9

14

0

23

10

94 / 15

0

1

0

1

11

94 / 18

0

2

0

2

12

94 / 19

0

1

0

1

13

94 / 21

0

1

0

1

14

94 / 28

1

1

1

3

15

94 / 29

1

0

0

1

16

94 / 40

0

1

0

1

17

94 / 48

1

0

0

1

18

94 / 54

1

5

0

6

19

94 / 55

0

4

0

4

20

94 / 56

1

0

0

1

21

94 / 57

2

1

0

3

22

94 / 58

10

7

0

17

23

94 / 59

5

3

0

8

24

94 / 60

12

8

0

20

25

94 / 61

5

7

0

12

26

94 / 62

1

1

0

2

27

94 / 63

3

0

0

3

28

94 / 64

1

0

0

1

29

94 / 65

545

577

0

1,122

30

94 / 66

607

606

0

1,213

31

94 / 67

2

1

0

3

32

94 / 68

1

0

0

1

33

94 / 69

1

1

0

2

34

94 / 70

1

0

0

1

35

94 / 73

2

0

0

2

36

94 / 74

1

0

0

1

37

94 / 75

1

2

0

3

38

94 / 76

1

1

0

2

39

94 / 77

4

0

0

4

40

94 / 78

1

1

0

2

41

94 / 79

1

3

0

4

42

94 / 80

24

17

0

41

43

94 / 81

0

2

0

2

44

94 / 82

414

462

0

876

45

94 / 83

309

340

0

649

46

94 / 84

1

3

0

4

47

94 / 85

1

3

0

4

48

94 / 86

0

6

0

6

49

94 / 87

79

74

0

153

50

94 / 88

310

318

0

628

51

94 / 89

4

4

0

8

52

94 / 90

16

12

0

28

53

94 / 91

12

8

0

20

54

94 / 92

0

1

0

1

55

94 / 93

94

103

0

197

56

94 / 94

439

508

0

947

57

94 / 95

411

444

0

855

58

94 / 96

274

291

0

565

59

94 / 97

373

448

0

821

60

94 / 98

316

363

0

679

61

94 / 99

23

36

0

59

62

94 / 100

388

421

0

809

63

94 / 101

1

0

0

1

64

94 / 107

2

0

0

2

65

94 / 111

3

0

0

3

66

94 / 112

0

2

0

2

67

94 / 115

0

1

0

1

68

94 / 116

1

0

0

1

69

94 / 122

1

0

0

1

70

94 / 123

1

1

0

2

71

94 / 124

0

2

0

2

72

94 / 125

0

1

0

1

73

94 / 130

1

0

0

1

74

94 / 132

0

1

0

1

75

94 / 134

8

1

0

9

76

94 / 135

3

6

0

9

77

94 / 136

1

4

0

5

78

94 / 137

3

2

0

5

79

94 / 138

4

3

0

7

80

94 / 139

1

3

0

4

81

94 / 140

12

10

0

22

82

94 / 141

3

4

0

7

83

94 / 142

2

3

0

5

84

94 / 151

1

0

0

1

85

94 / 156

1

0

0

1

86

94 / 161

1

0

0

1

87

94 / 162

1

1

0

2

88

94 / 163

0

1

0

1

89

94 / 168

0

1

0

1

90

94 / 183

1

0

0

1

91

94 / 191

0

1

0

1

92

94 / 200

0

1

0

1

93

94 / 201

0

1

0

1

94

94 / 202

0

1

0

1

95

94 / 203

1

0

0

1

96

94 / 206

1

1

0

2

97

94 / 216

2

0

0

2

98

94 / 217

0

1

0

1

99

94 / 224

6

5

0

11

100

94 / 236

1

1

0

2

101

94 / 243

1

0

0

1

102

95 / 1

2

1

0

3

103

95 / 2

4

3

0

7

104

95 / 3

2

1

0

3

105

95 / 4

1

1

0

2

106

95 / 5

3

0

0

3

107

95 / 6

7

3

0

10

108

95 / 7

13

11

0

24

109

95 / 8

1

4

0

5

110

95 / 9

2

0

0

2

111

95 / 11

0

1

0

1

112

95 / 12

0

1

0

1

113

95 / 15

9

11

0

20

114

95 / 21

2

5

0

7

115

95 / 23

0

1

0

1

116

95 / 24

0

1

0

1

117

95 / 25

1

1

0

2

118

95 / 32

3

2

0

5

119

95 / 33

1

1

0

2

120

95 / 34

1

1

0

2

121

95 / 35

0

1

0

1

122

95 / 37

1

0

0

1

123

95 / 40

1

0

0

1

124

95 / 48

0

1

0

1

125

95 / 60

1

0

0

1

126

95 / 64

1

1

0

2

127

95 / 72

1

0

0

1

128

95 / 93

1

0

0

1

129

95 / 95

1

0

0

1

130

95 / 119

2

3

0

5

131

95 / 120

0

2

0

2

132

95 / 121

4

3

0

7

133

95 / 126

1

0

0

1

134

95 / 128

2

1

0

3

135

95 / 161

1

0

0

1

136

95 / 218

0

1

0

1

137

95 / 224

0

1

0

1

138

1,094 / 64

1

0

0

1

139

1,094 / 75

1

2

0

3

140

1,094 / 76

3

2

0

5

141

1,094 / 93

3

1

0

4

142

1,094 / 94

3

3

0

6

143

1,094 / 101

0

1

0

1

144

1,094 / 108

0

2

0

2

145

1,094 / 111

2

0

0

2

146

1,094 / 113

1

0

0

1

147

1,094 / 114

1

1

0

2

4,870

5,277

1

10,148

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49

5619 NDX1394642
పపరర: అరరణ పరలపరరస పరలపరరస

94-66/719

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:43
లస: ససస స
5622 NDX1694158
పపరర: లమవణఖ మసడడడ

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:45
లస: పప
94-95/616

భరస : మమణణకఖ రరవప మసడడడ
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:30
లస: ససస స
5625 JBV2648046
పపరర: పడకరశరరవప మసడడడ

94-95/619

94-96/362

94-66/722

94-96/364

94-66/724

94-66/727

తసడడ:డ కకశవపలల తడదద
ఇసటట ననస:22-12-823
వయససస:37
లస: పప

5632 NDX2024289
పపరర: ధనలకడమ దదవరకకసడ

5635 NDX0076778
పపరర: గరసధధ దదవరకకసడ�

5638 NDX2015551
పపరర: సడవసత కటబరర

5641 NDX1251735
పపరర: మమత బతష
స ల

94-95/621

5644 NDX1863175
పపరర: శరసతమమ తడడదద

94-88/782

5647 NDX1989153
పపరర: పదమ వరళళ
భరస : వనసకట ససబబబరరవప వరళళ
ఇసటట ననస:22-12-824
వయససస:47
లస: ససస స

94-96/361

5630 NDX1251719
పపరర: పదమ వవయరరళర

94-66/721

5633 NDX1859778
పపరర: ధన లకడమ దదవరకకసడ

94-95/620

భరస : మధస కలసబ
ఇసటట ననస:22-12-813/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-96/365

5636 NDX1251602
పపరర: కమలమమ బసడడరర

94-66/723

భరస : ఎజజడ శరససస స
ఇసటట ననస:22-12-814
వయససస:48
లస: ససస స
94-66/725

5639 NDX1251636
పపరర: అనసరరధ కలసదదరర

94-66/726

తసడడ:డ రరజజ బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-814/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-66/728

5642 NDX3106176
పపరర: రరజ రరణణ కసదసకకరర

94-66/1082

భరస : వనసకటటశసరరర కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-823
వయససస:34
లస: ససస స
94-95/622

తసడడ:డ కకశవపలల తడడదద
ఇసటట ననస:22-12-823
వయససస:77
లస: ససస స
94-96/366

5627 NDX1912535
పపరర: లమవణఖ మసడడడ

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-813-1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబల కకషష
ఇసటట ననస:22-12-816
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఈశసర తడడడడ
ఇసటట ననస:22-12-823
వయససస:31
లస: ససస స
5646 NDX2212397
పపరర: ఈశసర తడదద

94-96/363

భరస : అశశక కలమమర కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-814/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపడమమనసదస
ఇసటట ననస:22-12-814/1
వయససస:57
లస: ససస స
5643 NDX1251727
పపరర: సరరజ తడడడడ

5629 NDX1041136
పపరర: మమణణకఖ రరవప మసడడడ

94-95/618

భరస : మమణణకఖ రరవప మసడడడ
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:22-12-813-1
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-12-814
వయససస:30
లస: పప
5640 NDX1251644
పపరర: మమరర కలసదదరర

94-96/360

భరస : మధస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:22/12/813-1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గరసధధ� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:22-12-813-1
వయససస:62
లస: ససస స
5637 NDX1251610
పపరర: దయమకరరర పచచల

5626 NDX1041151
పపరర: జజఖత కలమమరర మసదసడ

5624 NDX1251693
పపరర: మమణణకఖ రరవప మసదసడ
తసడడ:డ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప మసడడడ
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వరరళ
ఇసటట ననస:22-12-813-1
వయససస:54
లస: పప
5634 NDX0076786
పపరర: ఆదదలకడమ దదవరకకసడ�

94-95/617

తసడడ:డ పడకరశరరవప మసడడడ
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప మసడడడ
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:31
లస: ససస స
5631 NDX1251701
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప వరరళ

5623 JBV2648012
పపరర: కకపరవరస మసడడడ

94-95/615

తసడడ:డ పడకరష రరవప మసడడడ
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-12-813
వయససస:62
లస: పప
5628 NDX1041110
పపరర: ససజనఖ మసడడడ

94-66/720 5621 NDX1694141
5620 NDX1394634
పపరర: శకనవరస రరవప పరలపరరస పరలపరరస
పపరర: జజఖత కలమమరర మసడడడ

5645 NDX2359248
పపరర: ఈశసర తడడదద

94-95/623

తసడడ:డ కకశవపలల తడడదద
ఇసటట ననస:22-12-823
వయససస:37
లస: పప
94-95/624

5648 NDX1318856
పపరర: జయమ శక వరరళళ కకటట

94-96/367

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప వరరళరకకటట
ఇసటట ననస:22-12-824
వయససస:28
లస: ససస స
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5649 NDX1318864
పపరర: రరమ ససపసడయమ వరరర
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94-96/368

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప వరరళళ
ఇసటట ననస:22-12-824
వయససస:31
లస: ససస స
5652 NDX3016334
పపరర: జజఖత జజజరర

94-66/1083

94-96/370

94-96/373

94-88/783

94-96/377

94-96/379

94-96/382

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:34
లస: ససస స

5662 NDX2282580
పపరర: శరన రరజ ఖసభస

5665 NDX3155413
పపరర: లమవణఖ కసభస

5668 NDX1102706
పపరర: రమజ షపక

5671 NDX1989393
పపరర: ససభబన షపక

94-66/729

5674 NDX1743005
పపరర: ససరకష దరరనడల

94-94/456

5677 NDX1215383
పపరర: సరవతడ కటబరర
భరస : నడగకశసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:41
లస: ససస స

5657 NDX0679803
పపరర: రమణ తతరటట

94-96/372

5660 NDX0878744
పపరర: బడహమస బనడనరరవవరర

94-96/375

5663 NDX2126275
పపరర: ససభబషసణణ చకటట

94-96/376

భరస : రమమష బబబబ చకటట
ఇసటట ననస:22-12-827
వయససస:40
లస: ససస స
94-96/588

5666 NDX1102987
పపరర: దరరయమబ షపక

94-96/378

భరస : జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:22-12-828
వయససస:28
లస: ససస స
94-96/380

5669 NDX1094481
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

94-96/381

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-12-828
వయససస:36
లస: పప
94-96/383

5672 NDX2282648
పపరర: శవమమ బననరరవవరర

94-96/384

భరస : అసకమమ రరవప బననరరవవరర
ఇసటట ననస:22-12-829
వయససస:58
లస: ససస స
94-88/784

తసడడ:డ నడగరరజ దరరనడల
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:27
లస: పప
94-95/626

94-66/1085

తసడడ:డ అసకమమరరవప బనడనరరవపరర
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:22-12-828
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప భభగస
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:29
లస: ససస స
5676 NDX0081448
పపరర: శకలకడమ దబబబకకటటట

94-96/374

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-12-828
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-12-828
వయససస:37
లస: పప
5673 NDX1888728
పపరర: జజఖత భభగస

5659 NDX0713552
పపరర: సరసబయఖ తతరటట

5654 NDX3016201
పపరర: రరజకశ జజజరర

భరస : సరసబయఖ తతరటట
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శరఖస కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-827
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరజజ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:22-12-828
వయససస:30
లస: ససస స
5670 NDX1989401
పపరర: ఖమజజ షరరఫ షపక

94-96/371

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర ఖసభస
ఇసటట ననస:22-12-827
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరమ రరవప కసభస
ఇసటట ననస:22-12-827
వయససస:45
లస: పప
5667 NDX0723908
పపరర: రససల బ షపక

5656 NDX0878777
పపరర: గరతడరరణణ బననరరవవరర

94-96/369

తసడడ:డ దదవ దడస జజజజరర
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నడగభభషణస ఉయఖల
ఇసటట ననస:22-12-827
వయససస:53
లస: పప
5664 NDX1467134
పపరర: శరఖమ కలమమర కసభస

94-66/1084

భరస : బడహమస బనడనరరవపరర
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:52
లస: ససస స
5661 NDX0524652
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉయఖల

5653 NDX3036274
పపరర: జజఖతసత జజజజరర

5651 NDX0768978
పపరర: బబలకకషష బతష
స ల�

తసడడ:డ అసకయఖ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-825
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర జజజజరర
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బసడడరర
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:32
లస: ససస స
5658 NDX0713180
పపరర: సససదరమమ బసడడరర

94-95/625

భరస : బబల కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-825
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దదవదడస జజజజరర
ఇసటట ననస:22-12-826
వయససస:55
లస: ససస స
5655 NDX0713164
పపరర: కకషష కలమమరర బసడడరర

5650 NDX1781054
పపరర: మమత బతష
స ల

5675 NDX0525006
పపరర: రరమబ దదసగల

94-88/785

తసడడ:డ రతనస DONGALA
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:50
లస: పప
94-95/627

5678 NDX1215375
పపరర: పకధధస కటబరర

94-95/628

తసడడ:డ నడగకశసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:31
లస: పప
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5679 NDX2212330
పపరర: రరమబ కటబరర
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94-96/385

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:23
లస: పప
5682 NDX1283993
పపరర: ససమమలతడ ససడదడటట

94-96/388

94-95/629

94-96/392

94-96/393

94-96/396

94-95/633

94-96/400

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చలమర
ఇసటట ననస:22-12-844
వయససస:41
లస: పప

5692 NDX1250273
పపరర: పడమళ బతష
స ల

5695 NDX0679563
పపరర: వదడఖసరగర� సస సగర�

5698 NDX1250018
పపరర: పడమల డబబబగగటటట

5701 NDX1251743
పపరర: నడగరరజన చలమర

94-95/635

5704 NDX0645614
పపరర: దదవ చలమర�

94-96/394

5707 NDX0200295
పపరర: శకనవరసరరవప గబరకపపసరల
తసడడ:డ ససబబబరరవప తసకసరల
ఇసటట ననస:22-12-844
వయససస:46
లస: పప

5687 NDX0647271
పపరర: రరసబబబబ గబరకపపసరల

94-96/391

5690 JBV2648608
పపరర: రవ కలమమర ససగర

94-95/632

5693 NDX1250281
పపరర: బతష
స ల శకనస

94-96/395

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-834
వయససస:36
లస: ససస స
94-96/397

5696 NDX0527929
పపరర: డబబబకకటట వరయఖ

94-94/457

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-843
వయససస:51
లస: పప
94-96/398

5699 NDX1250901
పపరర: ససనత తతలరగడడ స

94-96/399

భరస : ససధడకర తతలరగడడ స
ఇసటట ననస:22-12-843
వయససస:30
లస: ససస స
94-66/730

5702 NDX2359669
పపరర: పదడమవత కకరస ర

94-95/634

భరస : కకసడలరరవప కకరస ర
ఇసటట ననస:22-12-844
వయససస:43
లస: ససస స
94-96/401

భరస : శకనవరస రరవప� చలమర
ఇసటట ననస:22-12-844
వయససస:36
లస: ససస స
94-96/403

94-96/390

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:22-12-834
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదస
ఇసటట ననస:22-12-844
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దసరర యఖ కకరస ర
ఇసటట ననస:22-12-844
వయససస:48
లస: పప
5706 NDX0196618
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

94-95/631

తసడడ:డ వరయఖ డబబబకకటటట
ఇసటట ననస:22-12-843
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� డబబబకకటటట
ఇసటట ననస:22-12-843
వయససస:46
లస: ససస స
5703 NDX2359651
పపరర: కకసడలరరవప కకరస ర

5689 JBV2648814
పపరర: ససతతష ససగర

5684 NDX0198663
పపరర: వనసకటటశసరరర గబదదదటట

తసడడ:డ ససబబయఖ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:22-12-833
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర� సస సగర
ఇసటట ననస:22-12-834
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ డబబబకకటటట
ఇసటట ననస:22-12-843
వయససస:57
లస: పప
5700 NDX0539874
పపరర: మసగమమడబబబకకటటట�

94-95/630

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-834
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర� సస సగర
ఇసటట ననస:22-12-834
వయససస:30
లస: పప
5697 NDX2359099
పపరర: వరయఖ డబబబకకటటట

5686 NDX0526681
పపరర: బటబడ వనసకటటశసర రరవప

94-96/387

తసడడ:డ నరసససహహలల గబదదదటట
ఇసటట ననస:22-12-832
వయససస:51
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:22-12-834
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వదఖ సరగర సస సగర
ఇసటట ననస:22-12-834
వయససస:23
లస: ససస స
5694 NDX0199570
పపరర: పపడమ కలమమర సష గర�

94-96/389

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-12-833
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:22-12-833
వయససస:69
లస: పప
5691 NDX2212363
పపరర: ససరకఖ సస సగర

5683 NDX0082156
పపరర: రరమబలమమ గబడదడటట

5681 NDX2212348
పపరర: నడగకశసరరరవప కటబరర

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-832
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:22-12-833
వయససస:29
లస: ససస స
5688 NDX0646653
పపరర: ససబబబ రరవప గబరకపపసరల

94-96/386

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దడనబబ యన
ఇసటట ననస:22-12-831
వయససస:37
లస: పప

తలర : వనసకటటశసరరర ససడదడ టట
ఇసటట ననస:22-12-832
వయససస:27
లస: ససస స
5685 NDX2359081
పపరర: శకలకడమ గబరకపపసరల

5680 NDX2212389
పపరర: కకషష కకషష ర దడనబబ యన

5705 NDX0200501
పపరర: రమణ చలమర

94-96/402

భరస : గరవసదస చలమర
ఇసటట ననస:22-12-844
వయససస:49
లస: ససస స
94-96/404

5708 NDX1250208
పపరర: వనసకటకళళఖణణ మరరక

94-96/405

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల మరరక
ఇసటట ననస:22-12-845
వయససస:29
లస: ససస స
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5709 JBV2647667
పపరర: ససబబబయమమ� మరరక�

94-96/406

భరస : వరరసజనవయబలల � �
ఇసటట ననస:22-12-845
వయససస:44
లస: ససస స
5712 NDX2212355
పపరర: గరపస గబరరపపసరల

94-96/409

94-95/638

94-96/412

94-96/415

94-96/418

94-94/458

94-96/421

భరస : వజయ బబబబ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:27
లస: ససస స

5722 NDX1250893
పపరర: నడరరయణరరవప దదపవరర

5725 NDX2416287
పపరర: నషర గరరకకమబకలక

5728 NDX1040724
పపరర: జజఖత ఉలమస

5731 NDX1040732
పపరర: రతనకలమమరర చతలకరన

94-96/424

5734 NDX2498178
పపరర: కకషష తషలసమమ పడతవరడ

94-96/416

5737 NDX1090976
పపరర: పడవణ కసభసపరటట
భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:35
లస: ససస స

5717 NDX1989310
పపరర: పదడమవత యయమనవడడ

94-96/411

5720 NDX1989294
పపరర: వజయ శసకర యయమనవడడ

94-96/414

5723 NDX2521821
పపరర: బదడమమ

94-96/417

భరస : నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:22-12-848
వయససస:37
లస: ససస స
94-95/639

5726 NDX2416279
పపరర: రరఘవపలల గరరకకమబకలక

94-95/640

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరరకకమబకలక
ఇసటట ననస:22-12-850
వయససస:34
లస: పప
94-96/419

5729 NDX1250059
పపరర: బబలమమ జగనడనదస

94-96/420

భరస : లసగయఖ జగనడనథస
ఇసటట ననస:22-12-851
వయససస:29
లస: ససస స
94-96/422

5732 NDX1250042
పపరర: లసగయఖ జగనడనథస

94-96/423

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జగనడనథస
ఇసటట ననస:22-12-851
వయససస:31
లస: పప
94-94/459

భరస : అపరపరరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:22-12-857
వయససస:66
లస: ససస స
94-94/461

94-95/637

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప యయమనవడడ
ఇసటట ననస:22-12-847/A
వయససస:30
లస: పప

భరస : గరపరల రరవప చతలకరన
ఇసటట ననస:22-12-851
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చతలకరన
ఇసటట ననస:22-12-851
వయససస:59
లస: పప
5736 NDX2271021
పపరర: జజఖతసత బసకర

94-96/413

తసడడ:డ సరసమబలల ఉలమస
ఇసటట ననస:22-12-851
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసమబలల ఉలమస
ఇసటట ననస:22-12-851
వయససస:46
లస: ససస స
5733 NDX1040716
పపరర: గరపరల రరవప చతలకరన

5719 NDX1989336
పపరర: సరసబ శవ రరవప యయమనవడడ

5714 NDX2359578
పపరర: వనసకట అనల కలమమర ఇసదసరర

భరస : సరసబ శవ రరవప యయమనవడడ
ఇసటట ననస:22-12-847
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల గరరకకమబకలక
ఇసటట ననస:22-12-850
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:22-12-851
వయససస:50
లస: పప
5730 NDX1040708
పపరర: ఏసమమ ఉలమస

94-96/410

తసడడ:డ వనసకటరతనస దదపవరర
ఇసటట ననస:22-12-848
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:22-12-848
వయససస:21
లస: పప
5727 NDX0959965
పపరర: సరసమబలల ఉలసర

5716 NDX2495653
పపరర: తదజసససన ఎమననడడ

94-96/408

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇసదసరర
ఇసటట ననస:22-12-847
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల యయమనవడడ
ఇసటట ననస:22-12-847
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమబ లసగరల
ఇసటట ననస:22-12-848
వయససస:42
లస: ససస స
5724 NDX2521839
పపరర: వనసకట గరపస

94-95/636

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప ఎమననడడ
ఇసటట ననస:22-12-847
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇసదసరర
ఇసటట ననస:22-12-847
వయససస:22
లస: పప
5721 NDX0342998
పపరర: అసకరదదవ లసగరల

5713 NDX0826230
పపరర: రరమమసజమమ ఇసదసరర�

5711 NDX0196162
పపరర: శకదదవ గబరకకపపపరల

భరస : శకనవరసరరవప గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:22-12-846
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-12-847
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:22-12-847
వయససస:43
లస: పప
5718 NDX2212371
పపరర: వనసకట అనల కలమమర ఇసదసరర

94-96/407

తసడడ:డ నడగకసదడస� �
ఇసటట ననస:22-12-845
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:22-12-846
వయససస:23
లస: పప
5715 NDX0834978
పపరర: శకనవరసరరవప ఇసదసరర�

5710 JBV2647899
పపరర: వరరసజనవయబలల � మరరక�

5735 NDX2271039
పపరర: అపరపరరవప పడతవరడ

94-94/460

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ పడతవరడ
ఇసటట ననస:22-12-857
వయససస:74
లస: పప
94-94/462

5738 NDX1091438
పపరర: శశభబరరణణ కసభసపరటట

94-94/463

భరస : ససరకష బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:43
లస: ససస స
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94-94/464

భరస : దదవ సహయస
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:59
లస: ససస స
5742 NDX1090596
పపరర: పడకరష కసభసపరటట

94-94/467

94-1/1302

94-94/469

94-94/898

94-95/641

94-95/644

తసడడ:డ ఓబయఖ జజఖత
ఇసటట ననస:22-12-863
వయససస:66
లస: పప

5746 NDX2860161
పపరర: నరసససహహలల బబ య

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:22-12.858
వయససస:66
లస: పప
94-65/889

5749 NDX1085927
పపరర: వవసకటససబబమమ వవమబల

94-94/470

5752 NDX2747418
పపరర: ససరకష ఇసదసరరస

5755 NDX0938290
పపరర: వనసకట తడవవణణ మరరక

5758 NDX2359495
పపరర: రమణ కలసచడల

94-95/886

5761 NDX3149994
పపరర: రవణ కసచల

94-65/890

5764 NDX0571026
పపరర: వరపడసరదనస జజఖత

94-95/642

5767 NDX0960278
పపరర: వనసకటరతనస గడడడ పరటట
భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:22-12-864
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:22-12-859
వయససస:33
లస: పప
5750 NDX1091206
పపరర: సష నడర బబబబ వవమబల

94-94/471

5753 NDX2747343
పపరర: మనడకడదదవ ఇసదసరరస

94-65/891

5756 NDX0938274
పపరర: కరరణ కలమమర కకటస

94-95/643

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:22-12-860
వయససస:36
లస: పప
94-95/645

5759 NDX2359487
పపరర: సరసబయఖ కలసచడల

94-95/647

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచడల
ఇసటట ననస:22-12-861
వయససస:62
లస: పప
94-95/887

5762 NDX2727485
పపరర: మమణణకఖస కకలమటపవ

94-66/1087

భరస : అబడహస బబరదగబసట
ఇసటట ననస:22-12-862
వయససస:66
లస: ససస స
94-65/443

భరస : పడసరద జజఖత
ఇసటట ననస:22-12-863
వయససస:65
లస: ససస స
94-95/648

94-66/1086

భరస : ససరకష ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:22-12-860
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-12-861
వయససస:53
లస: ససస స
94-95/888

5747 NDX3158862
పపరర: నరసససహహలల బబ య

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-12-859
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:22-12-861
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అబడహస బబరదగబసట
ఇసటట ననస:22-12-862
వయససస:66
లస: ససస స
5766 NDX2044345
పపరర: పడసరద జజఖత

94-94/897

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:22-12-860
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:22-12-861
వయససస:59
లస: పప
5763 NDX2799633
పపరర: మమణణకఖస కకలమటపప

5744 NDX1091578
పపరర: దదవసహయస కసభసపరటట

తసడడ:డ రమమష ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:22-12-860
వయససస:41
లస: పప

భరస : పడసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:22-12-861
వయససస:42
లస: ససస స
5760 NDX3143674
పపరర: శరసబయఖ కలసచల

94-94/468

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-12-859
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శరససన దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-860
వయససస:42
లస: ససస స
5757 NDX2437093
పపరర: కరశఈశసరమమ బబలరసకకసడ

5743 NDX1331370
పపరర: ససరకష బబబబ కసభసపరటట

Deleted

తసడడ:డ అచచయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:22-12.859
వయససస:68
లస: పప
5754 NDX1731125
పపరర: వమల దడసరర

94-94/466

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:22-12-859
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-12-859
వయససస:32
లస: ససస స
5751 NDX1988742
పపరర: మహనరరవప వవమబల

5741 NDX1090703
పపరర: వజయ బబబబ కసభసపరటట
దదవసహయస
తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చడవల గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:22-12-859
వయససస:55
లస: పప
5748 NDX1085885
పపరర: మహహశసరర వవమబల

94-94/465

తసడడ:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:22-12-858
వయససస:36
లస: పప
5745 NDX2627552
పపరర: చడవల శకనవరస రరవప

5740 NDX1091370
పపరర: అజయ బబబబ కసభసపరటట

5765 NDX3090826
పపరర: సమత రరణణ జజఖత

94-65/892

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:22-12-863
వయససస:42
లస: ససస స
94-94/472

5768 NDX0960534
పపరర: ఆదదలకడమ గడడడ పరటట

94-94/473

భరస : శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-12-864
వయససస:59
లస: ససస స
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94-94/474

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-12-864
వయససస:42
లస: పప
5772 NDX2359388
పపరర: లకకమ హరరక చతననసశశటట

94-95/649

94-96/589

94-95/965

94-96/425

94-96/544

94-95/651

94-96/428

భరస : వనసకటటశసర రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:22-12-874
వయససస:37
లస: ససస స

5782 NDX2565802
పపరర: జయమమ కసదసకకరర

5785 NDX3256278
పపరర: లలకకశసర శరమ కసదసకకరర

5788 NDX1932988
పపరర: లమవణఖ చదననగల

5791 NDX0938332
పపరర: ఆనసద బబబబ కకటస

94-95/653

5794 NDX0647255
పపరర: కకటటశసరరరవప ఈదర

94-96/542

5797 AP151010243102
పపరర: అనపవరష మమ వరగరన�
భరస : సససదసలల� వరగరన
ఇసటట ననస:22-12-874
వయససస:62
లస: ససస స

5777 NDX1988767
పపరర: నరమల జజఖత జలద

94-94/476

5780 NDX3226917
పపరర: శరకవసత కసదసకకరర

94-95/967

5783 NDX2565737
పపరర: లలకకశసర శరమ కసదసకకరర

94-96/543

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:37
లస: పప
94-99/876

5786 NDX1989088
పపరర: రమమష చనగరళళ

94-95/650

తసడడ:డ మలలర శసరర చనగరళళ
ఇసటట ననస:22-12-869
వయససస:37
లస: పప
94-96/426

5789 NDX0938233
పపరర: దయమమణణ కకటస

94-96/427

భరస : ఆనసద బబబబ కకటస
ఇసటట ననస:22-12-871
వయససస:62
లస: ససస స
94-96/429

5792 NDX0938225
పపరర: మసగరదదవ ఈదర

94-95/652

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-873
వయససస:41
లస: ససస స
94-95/654

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-873
వయససస:51
లస: పప
94-96/430

94-94/475

భసధసవప: లలకకశసర శరమ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జకమస కకటస
ఇసటట ననస:22-12-871
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-873
వయససస:62
లస: ససస స
5796 NDX2078500
పపరర: జజనస వరగరన

94-95/966

భరస : రమమశ చదననగల
ఇసటట ననస:22-12-869
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ కకటస
ఇసటట ననస:22-12-871
వయససస:32
లస: పప
5793 NDX0938266
పపరర: రరమససత ఈదర

5779 NDX3226883
పపరర: జయమమ కసదసకకరర

5774 NDX2097351
పపరర: తతరరసరస ఆరరకఖసరసమ

భరస : కకకసటఫర జలద
ఇసటట ననస:22-12-866
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరయయలల
ఇసటట ననస:22-12-869
వయససస:61
లస: పప
5790 NDX0911255
పపరర: ససదధప ఆనసద కకటస

94-96/590

భరస : మలర కరరరజన రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : లలకకశసర శరమ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:27
లస: ససస స
5787 JBV2646925
పపరర: శశషగరరర రరవప సననగసడర

5776 NDX3026770
పపరర: మమరర ఇరడ య

94-94/1040

తసడడ:డ ఆరరకఖసరసమ మమమకకల
ఇసటట ననస:22-12-864/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:40
లస: పప
5784 NDX2565786
పపరర: సడవసత కసదసకకరర

94-95/750

భరస : ఆరరకకయమ సరసమ మమమఖకల
ఇసటట ననస:22-12-864/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమ చడరరఖలల మమడభభశ
ఇసటట ననస:22-12-868
వయససస:34
లస: పప
5781 NDX1841767
పపరర: వనసకటటశసరరర కసదసకకరర

5773 NDX2715811
పపరర: లలమకలమమరర చతననమశశటట

5771 NDX2837771
పపరర: శవ రరమ కకషషయఖ గటటటపరటట

భసధసవప: ఆదదలకడమ గటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-864
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చతననమశశటట
ఇసటట ననస:22-12-864
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మమమఖకల మమమఖకల
ఇసటట ననస:22-12-864/1
వయససస:66
లస: పప
5778 NDX3226875
పపరర: శక రరఘవ మమడభభశ

94-94/971

తసడడ:డ బల కకటయఖ శకపత
ఇసటట ననస:22-12-864
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చతననసశశటట
ఇసటట ననస:22-12-864
వయససస:22
లస: ససస స
5775 NDX3031473
పపరర: ఆరరకకయమ సరసమ మమమఖకల

5770 NDX2715878
పపరర: శకనవరస రరవప శకపత

5795 NDX3030152
పపరర: దదవఖ ఈదర

94-95/889

తసడడ:డ శవ కకటటశసరరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:22-12-873
వయససస:19
లస: ససస స
94-96/431

5798 NDX0884999
పపరర: వనసకటటశసరరరవప వరగరన�

94-96/432

తసడడ:డ సససదసలల� వరగరన
ఇసటట ననస:22-12-874
వయససస:42
లస: పప
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94-88/786 5800 NDX2004695
5799 NDX2004430
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కరయకరకలల
పపరర: లకడమ కలమమరర వడర మభడడ

భరస : యరకయఖ కరయకరకలల
ఇసటట ననస:22/12/877
వయససస:27
లస: ససస స
5802 NDX2815116
పపరర: వససమత గగలర మభడడ

94-100/945

భరస : జజహన శరమబఖయయల గగలర మభడడ
ఇసటట ననస:22-12-953
వయససస:62
లస: ససస స
5805 NDX1337344
పపరర: పడవణ నలర పప

94-88/789

94-88/792

94-95/656

94-100/1068

95-121/54

94-100/27

తసడడ:డ శవ నడగకశసర రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:22/13/740
వయససస:41
లస: పప

94-88/793

5812 NDX2976405
పపరర: నసదదన వరగరన

5815 NDX2273506
పపరర: నడరరయణ పసననసటట

5818 NDX2272839
పపరర: భబగఖ రరజ దదశమల

5821 AP151010261087
పపరర: శశరర దదశమమల

94-96/435

5824 AP151010228352
పపరర: రమమష బబబబ దదశనవన దదశనవన

94-142/1137

5827 NDX1332568
పపరర: యయసమమమ మసదడదద
తలర : పడసరద మసఢఢక
ఇసటట ననస:22/13/746
వయససస:40
లస: ససస స

5810 NDX0793554
పపరర: పలలకకరర దదవక దదవ

94-95/655

5813 NDX3095981
పపరర: నడగగసదడ కలమమర తడడడశశటట

94-100/975

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తడడడశశటట
ఇసటట ననస:22-13-94
వయససస:29
లస: పప
94-100/23

5816 NDX2273365
పపరర: చసదడ రగడడడ మబనగరల

94-100/24

తసడడ:డ వనసకట రరదద మబనగరల
ఇసటట ననస:22-13-96
వయససస:64
లస: పప
94-100/25

5819 NDX1169085
పపరర: ససజన పసడయదరరసన దదశమమల

94-100/26

భరస : ఆనసద బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-104
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/28

5822 NDX2151017
పపరర: ససపన మమలస

94-88/794

భరస : మధసబబబబ మమలస
ఇసటట ననస:22/13/361
వయససస:23
లస: ససస స
94-91/1002

తసడడ:డ పరసధడమయఖ దదశనవన
ఇసటట ననస:22-13-715/1
వయససస:41
లస: పప
94-88/796

94-88/791

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-13
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-13-104
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఇళళ
ఇసటట ననస:22-13-606
వయససస:28
లస: ససస స
5826 NDX1864165
పపరర: శవ నడగకశసర రరవప వవలలటట

5809 NDX1328731
పపరర: కరశయఖ గజజలకకసడ

5807 NDX0071142
పపరర: ఆదదలకడమ టట టట
భరస : రరఘవ ట
ఇసటట ననస:22/12/1905
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప దదశమల
ఇసటట ననస:22-13-103
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శశరర దదసరమల
ఇసటట ననస:22-13-104
వయససస:34
లస: పప
5823 NDX1829029
పపరర: శక లకడమ ఇళళ

94-88/790

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ పసననసటట
ఇసటట ననస:22-13-96
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నజజమబదధదన షపక
ఇసటట ననస:22-13-99
వయససస:22
లస: ససస స
5820 NDX0336578
పపరర: ఆనసద బబబబ దదసరమల

5806 NDX1763698
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప దసలర పలర
ఇసటట ననస:22-12-1298
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చకకవత
ఇసటట ననస:22-13
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:22-13-94/11
వయససస:44
లస: పప
5817 SQX1944644
పపరర: నడజరర షపక

94-66/731

తసడడ:డ కకసడయఖ గజజళ కకసడ
ఇసటట ననస:22/12/1910
వయససస:77
లస: పప

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:22-13
వయససస:58
లస: ససస స
5814 NDX3259546
పపరర: శకనవరససలల కకటపరటట

5804 NDX1870881
పపరర: ఉదయ కరకసత దసలర పలర

94-94/477

తసడడ:డ ససబబ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:22/12/1900
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:22/12/1908
వయససస:52
లస: పప
5811 NDX0793596
పపరర: పలలకకరర శశషమమ

5803 NDX2498319
పపరర: మసరసన రరవప తమమశశటట
తసడడ:డ వనసకటబడవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-12-1228
వయససస:21
లస: పప

తలర : రరజ నలర పప
ఇసటట ననస:22/12/1885
వయససస:25
లస: పప
5808 NDX1328715
పపరర: మరరయదడసస మమకల

94-88/788

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప వడర మభడడ
ఇసటట ననస:22/12/878
వయససస:63
లస: ససస స

5801 NDX2004679
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప
వడర మభడడ
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల వడర మభడడ
ఇసటట ననస:22/12/878
వయససస:73
లస: పప

94-88/787

5825 NDX1931683
పపరర: శశషష కలమమరర ఓలలటట

94-88/795

భరస : శవ నడగకశసర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:22/13/740
వయససస:35
లస: ససస స
94-88/797

5828 NDX1863084
పపరర: హహ సనన కకచపవడడ

94-88/798

తసడడ:డ రరజకశసర రరవప కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22/13/749
వయససస:31
లస: పప
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94-88/799

తసడడ:డ జజజన సలలమన రరజ దడసరర
ఇసటట ననస:22/13/750
వయససస:31
లస: పప
5832 NDX2273050
పపరర: మమరర ససజన జగలద

94-100/29

భరస : వనసకటటశసరరర జగలద
ఇసటట ననస:22-13-877
వయససస:54
లస: ససస స
5835 NDX0664813
పపరర: లకకమపడసనన� నరసరపపరస�

94-100/31

94-100/34

5841 NDX2273126
పపరర: తరరపత రరవప వవదడలపరరపప

94-100/36

94-88/804

94-100/39

తసడడ:డ హరకసదడ పడసరద రకయ
ఇసటట ననస:22-13-881
వయససస:29
లస: పప
94-88/806

5839 NDX0665141
పపరర: ఆసజనవయబలల� లలబబకలల�

5842 NDX2822310
పపరర: భభలకడమ వవదలపరపప

94-100/35

94-88/918

94-100/958

5848 NDX2272813
పపరర: రమమష కలమమర పదమశరల

94-100/40

5857 NDX0410340
పపరర: మసజదదవ లమల
భరస : రమమశ లమల
ఇసటట ననస:22/13/885
వయససస:43
లస: ససస స

94-100/33

5840 NDX1125251
పపరర: వదడఖరరణణ కగ

94-88/802

5843 NDX1753392
పపరర: కరరరసక తడడడగరరర

94-88/803

5846 NDX2272771
పపరర: అజయ కలమమర పదమశరల

94-100/38

తసడడ:డ రమమష కలమమర పదమశరల
ఇసటట ననస:22-13-881
వయససస:21
లస: పప
5849 NDX1814921
పపరర: పదమ మమడ

94-88/805

Deleted

భరస : వససతరరవప మమడ
ఇసటట ననస:22/13/882
వయససస:49
లస: ససస స
94-88/807

5852 NDX1332501
పపరర: ఊషర కలమమర కసదసల

94-88/808

భరస : దధనమణణ రరజ కసదసల
ఇసటట ననస:22/13/884
వయససస:50
లస: ససస స
94-88/919

94-88/809
5855 NDX0918623
పపరర: మహమద ససజజన అహమద�
మహమమద
భరస : మహమమద షసషసర అహమద� మహమమద
ఇసటట ననస:22/13/885
వయససస:35
లస: ససస స

94-88/811

5858 NDX0410365
పపరర: ససమతడడదదవ�

తసడడ:డ రసగ రరవప ససదస
ఇసటట ననస:22/13/884_1
వయససస:22
లస: పప
94-88/810

5837 NDX0664086
పపరర: లకడమ సరమమమ జఖస రరమవరపప

తసడడ:డ ఫసలప పడకరశ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22/13/880
వయససస:28
లస: పప
94-100/37

5854 NDX2192409
పపరర: కకటటశసర రరవప ససదస

94-95/890

తసడడ:డ కకటయఖ కగ
ఇసటట ననస:22/13/879
వయససస:36
లస: ససస స

5845 NDX2272821
పపరర: అనత కలమమరర శక
రరసచసదడడవపలమల
భరస : ససనల కలమమర రరయ
ఇసటట ననస:22-13-881
వయససస:30
లస: ససస స

5851 NDX1742890
పపరర: దదవమణణ కసచరర

5834 NDX3073954
పపరర: దదవ కలమమరర చదకకరర

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-13-878
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22/13/883
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప ససదస
ఇసటట ననస:22/13/884_1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహమమద అజజ అహమమద
ఇసటట ననస:22-13-885
వయససస:40
లస: ససస స

94-100/32

తసడడ:డ రరస చసదర పదమశరల
ఇసటట ననస:22-13-881
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:22/13/882
వయససస:52
లస: పప

5856 NDX0918706
పపరర: మహమమద హససనడ బబగస

5836 NDX2430411
పపరర: లకడమ పడసనన నరసపపరస

94-88/801

భరస : రరమయఖ చదకకరర
ఇసటట ననస:22-13-878
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష వవదలపరపప
ఇసటట ననస:22-13-879
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష కలసభ
ఇసటట ననస:22/13/881
వయససస:27
లస: ససస స

5853 NDX2192383
పపరర: పదమ ససదస

94-100/30

తసడడ:డ తమమయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-878
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష వవదడలపరరపప
ఇసటట ననస:22-13-879
వయససస:21
లస: పప

5850 NDX1815010
పపరర: వససతరరవప మమడ

5833 NDX2272607
పపరర: రర� లల బభరరడగబసట

5831 NDX0203562
పపరర: నడగమణణ� ఎన�

భరస : వనసకటటశసరరర� న
ఇసటట ననస:22/13/752
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకడమ నడరరయణ నరసపపరస
ఇసటట ననస:22-13-878
వయససస:37
లస: ససస స

5838 NDX2272805
పపరర: రరజ తడనడధ కలమమర
రరమవరపప
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల రరమవరపప
ఇసటట ననస:22-13-878
వయససస:23
లస: పప

5847 NDX2272698
పపరర: ససనల కలమమర రకయ

94-88/800

భరస : కకప రరవప బభరరడగబసట
ఇసటట ననస:22-13-877
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : లకకమనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-13-878
వయససస:35
లస: ససస స

5844 NDX1814780
పపరర: రరధ కలసభ

5830 NDX0791657
పపరర: గబడడవరడ వర దసరర వనసకటటష�
గబడడవరడ
తసడడ:డ రసగమమరరత రరవప� గబడడవరడ
ఇసటట ననస:22/13/751
వయససస:29
లస: పప

94-88/812

భరస : మననహర లమల�
ఇసటట ననస:22/13/885
వయససస:50
లస: ససస స
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94-88/813
5859 NDX0918656
పపరర: మహమమద రజయమ బబగస�
మహమమద
భరస : అజజ అహమమద� మహమమద
ఇసటట ననస:22/13/885
వయససస:66
లస: ససస స

94-88/814
5860 NDX0918649
పపరర: మహమద గగససయమ బబగస�
మహమమద
తసడడ:డ మహమద షబబర అహమద� మహమమద
ఇసటట ననస:22/13/886
వయససస:35
లస: ససస స

5861 NDX0922989
పపరర: మహమద షబబర అహమద
మహమమద
తసడడ:డ అజజ అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:22/13/886
వయససస:38
లస: పప

5862 NDX0410217
పపరర: రమమష� లమల�

5863 NDX0376624
పపరర: మననహర� లమల�

94-88/817

94-88/818
5864 NDX0922997
పపరర: మహమద అజజ అహమద�
మహమమద
తసడడ:డ షషకకర అహమద� మహమమద
ఇసటట ననస:22/13/886
వయససస:70
లస: పప

94-88/819

5867 NDX1743013
పపరర: అరరజన కలమమర పదమశరల

94-88/816

తసడడ:డ రరమచసదర� లమల
ఇసటట ననస:22/13/886
వయససస:48
లస: పప
5865 NDX3035698
పపరర: రతన కలమమరర గభడసరర

తసడడ:డ రరమచసదర� లమల
ఇసటట ననస:22/13/886
వయససస:53
లస: పప
94-100/959

భరస : కకకసస స రరజ గభడసరర
ఇసటట ననస:22-13-886
వయససస:35
లస: ససస స

5866 NDX1743021
పపరర: రరణణ కలమమరర పదమశరల
తసడడ:డ మననహర లమల పదమశరల
ఇసటట ననస:22/13/887
వయససస:28
లస: ససస స

5868 NDX0923094
పపరర: మహమమద షసషసర అహమద�
మహమమద
తసడడ:డ అజజ అహమద� మహమమద
ఇసటట ననస:22/13/887
వయససస:37
లస: పప

94-88/821

5871 NDX0918672
పపరర: తలతతటట నరమల దదవ దడసరర

94-88/823

5869 NDX3286036
పపరర: దదవ కకసరర

94-99/888

94-88/824

భరస : దడసరర జజజన సలలమన రరజ దడసరర
ఇసటట ననస:22/13/888
వయససస:63
లస: ససస స
5874 NDX1087717
పపరర: అజత కలమమర

5875 NDX0045187
పపరర: వదడఖసరగర జగలమమల�

94-100/43

5877 NDX0522920
పపరర: హరరకకషననడ
డ డడ గసట
తసడడ:డ ససతడరరమ రగడడడ గసట
ఇసటట ననస:22/13/889
వయససస:33
లస: పప
5880 NDX0381772
పపరర: కరసతడదదవ� బలమసరరనడల�

94-100/45

94-100/47

5884 NDX3287760
పపరర: రరమబ తడడడశశటట

94-86/1083

5887 NDX3033065
పపరర: వరససత మబతతస

94-100/46

5876 NDX1995952
పపరర: వశస పసడయన జజనమల

94-100/44

5879 NDX0525972
పపరర: ససతడ రరమమ రగడడ గసట

94-88/827

5882 NDX3155751
పపరర: ఫణణసదడ తడడడశశటట

94-62/957

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-13-892
వయససస:18
లస: పప
94-100/1073

5885 NDX3033057
పపరర: తరరపత రరవప మబతతస

94-86/1082

తసడడ:డ శకరరమ మభరరస మబతతస
ఇసటట ననస:22-13-893
వయససస:47
లస: ససస స
94-86/1084

Deleted

తసడడ:డ తరరపత రరవప మబతతస
ఇసటట ననస:22-13-893
వయససస:26
లస: ససస స

94-100/41

తసడడ:డ నరసర రగడడడ గసట
ఇసటట ననస:22/13/889
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరమ వనసకటటశసరమమ
ఇసటట ననస:22-13-892
వయససస:20
లస: పప

Deleted

భరస : తరరపత రరవప మబతతస
ఇసటట ననస:22-13-893
వయససస:46
లస: ససస స

94-88/826

తసడడ:డ జగదధష పడసరద�
ఇసటట ననస:22-13-891
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నడగమలలర ససర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:22-13-892
వయససస:37
లస: ససస స
5886 NDX3033040
పపరర: శరరద మబతతస

5881 NDX0263210
పపరర: శరమ� బలమసరరనడల�

5873 NDX1619701
పపరర: రరజ కలమమర ససవర పడసరద

తసడడ:డ ఇసయఖ
ఇసటట ననస:22-13-888
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ఏబబల ఏలలటట
ఇసటట ననస:22/13/889
వయససస:64
లస: పప

భరస : శరమ�
ఇసటట ననస:22-13-891
వయససస:64
లస: ససస స
5883 NDX2272714
పపరర: అననపవరష పపరస

5878 NDX1764878
పపరర: పడభబ దడస ఏలలటట

94-88/822

తసడడ:డ ససవర పడసరద యస
ఇసటట ననస:22-13-888
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఐజయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-888
వయససస:67
లస: పప
94-88/825

5870 NDX2429231
పపరర: రగహనడ బబ
భరస : రరజ కలమమర ససవపడసరద
ఇసటట ననస:22-13-888
వయససస:30
లస: ససస స

5872 NDX0922963
పపరర: దడసరర జజజన సలలమన రరజ�
దడసరర
తసడడ:డ భభషణస� దడసరర
ఇసటట ననస:22/13/888
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మనసనలమల గబపరస
ఇసటట ననస:22-13-888
వయససస:35
లస: పప

94-88/820

తసడడ:డ మననహర లమల పదమశరల
ఇసటట ననస:22/13/887
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ పడసరద కకసరర
ఇసటట ననస:22-13-887
వయససస:65
లస: ససస స

94-100/42

94-88/815

5888 NDX3222361
పపరర: వరససత మబతతస

94-88/1404

తసడడ:డ తరరపత రరవప మబతతస
ఇసటట ననస:22-13-893
వయససస:26
లస: ససస స
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94-88/1405

భరస : తరరపత రరవప మబతతస
ఇసటట ననస:22-13-893
వయససస:46
లస: ససస స
5892 NDX3001237
పపరర: వజయ పసరరమళర

94-88/1246

94-100/961

94-100/52

94-100/55

94-88/828

94-88/831

94-88/834

తసడడ:డ గరవసదస దదసతమమపప
ఇసటట ననస:22/13/902
వయససస:25
లస: పప

5902 NDX0045211
పపరర: దదవకలమమరర చదకకరర�

5905 NDX2023646
పపరర: పకథదస నశరసత కకణతస

5908 NDX1795923
పపరర: చసదడకరసత రరయబడడ

5911 NDX1795691
పపరర: రరస పడసరద రరయబడడ

94-100/59

5914 NDX2416352
పపరర: శవ రగడడడ ససరగడడడ

94-100/56

5917 NDX1332543
పపరర: కకషష కకరణ పరరక ళళ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప పర రగ ళళ
ఇసటట ననస:22/13/902
వయససస:30
లస: పప

5897 NDX2273225
పపరర: వజయ లకడమ కనననకసటట

94-100/51

5900 NDX2273332
పపరర: సతఖనడరరయణ కననగబసటట

94-100/54

5903 NDX0045179
పపరర: రరమయఖ చదకకరర�

94-100/57

తసడడ:డ ససరయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-898
వయససస:66
లస: పప
94-88/829

5906 NDX1795808
పపరర: అరరణ కరసత రరయబడడ

94-88/830

తసడడ:డ రరస పడసరద రరయబడడ
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:29
లస: పప
94-88/832

5909 NDX1795576
పపరర: శకకరసత రరయబడడ

94-88/833

Deleted

తసడడ:డ రరస పడసరద రరయబడడ
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:38
లస: పప
94-88/835

5912 NDX2416329
పపరర: లకడమ కకటటశసరర ససరగడడ

94-100/58

భరస : ససవర రగడడ ససరగడడడ
ఇసటట ననస:22-13-900
వయససస:62
లస: ససస స
94-100/60

తసడడ:డ హనమ రగడడడ ససరగడడడ
ఇసటట ననస:22-13-900
వయససస:67
లస: పప
94-88/836

94-100/960

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కననగబసటట
ఇసటట ననస:22-13-897
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కలకక మభరరస రరయబడడ
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ హనమరగడడడ ససరగడడడ
ఇసటట ననస:22-13-900
వయససస:67
లస: పప
5916 NDX1662585
పపరర: ఆసజనవయబలల దదసతమమపప

94-100/53

తసడడ:డ రరస పడసరద రరయబడడ
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదస కకణతస
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:65
లస: పప
5913 NDX2416337
పపరర: శవర రగడడడ ససరగడడడ

5899 NDX2273282
పపరర: వజ కలమమర కనననకసటట

5894 NDX3061264
పపరర: చనద ద
న డసస కకడమగబసడర

భరస : సతఖనడరరయణ కనననకసటట
ఇసటట ననస:22-13-897
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమమనసదస కకణతస
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపడమమనసదస కకణతస
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:33
లస: పప
5910 NDX2024198
పపరర: పపడమమనసదస కకణతస

94-100/50

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-898
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమమనసదస కకణతస
ఇసటట ననస:22/13/900
వయససస:33
లస: ససస స
5907 NDX2024206
పపరర: ససజవ ససదధప కకణతస

5896 NDX2273241
పపరర: ససజనఖ కనననగసటట

94-100/48

తసడడ:డ కకటయఖ కకడమగబసడర
ఇసటట ననస:22-13-896
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కనననకసటట
ఇసటట ననస:22-13-897
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ యతపప
ఇసటట ననస:22-13-897
వయససస:62
లస: పప
5904 NDX2024222
పపరర: లమవణఖ కకణతస

94-100/49

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కనననకసటట
ఇసటట ననస:22-13-897
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నడగకశసర రరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:22-13-897
వయససస:75
లస: ససస స
5901 NDX1861112
పపరర: వనసకట పత రగడడడ యతపప

5893 NDX1088707
పపరర: అపరపరరవప యరరక

5891 NDX0045161
పపరర: అబబదల రహహస షపక�

తసడడ:డ అబబల సతడసర�
ఇసటట ననస:22-13-894
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-13-895
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శరనవ
ఇసటట ననస:22-13-896
వయససస:25
లస: ససస స
5898 NDX2273274
పపరర: ససమత వననగళళ

94-88/1406

తసడడ:డ శకరరమ మభరరస మబతతస
ఇసటట ననస:22-13-893
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ పసరరమళర
ఇసటట ననస:22-13-895
వయససస:21
లస: పప
5895 NDX2870699
పపరర: కలమఖణణ శరనవ

5890 NDX3222387
పపరర: తరరపత రరవప మబతతస

5915 NDX2416691
పపరర: లకడమకకటటశసరర ససరగడడ

94-100/414

భరస : శవ రగడడడ ససరగడడడ
ఇసటట ననస:22-13-900, F NO-103
వయససస:61
లస: ససస స
94-88/837

5918 AP151010261265
పపరర: భబగఖమమ మమరకనన�

94-100/61

భరస : జజజయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-902
వయససస:71
లస: ససస స
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5919 AP151010432465
పపరర: జనననమమ జజలమదద

94-88/838

తసడడ:డ అబడహస ఙఙలమ దద
ఇసటట ననస:22/13/903
వయససస:68
లస: ససస స
5922 NDX2806743
పపరర: అనసష భమవరపప

94-100/962

94-88/842

94-88/845

94-88/848

94-100/65

94-100/68

94-100/71

భరస : శక రరమ మభరరస కకకతస పలర
ఇసటట ననస:22/13/905
వయససస:76
లస: ససస స

5932 NDX2273647
పపరర: చదతన వనసతన కరరక

5935 NDX2272755
పపరర: ససనత పసలర

5938 NDX0045047
పపరర: వనసకట ససబబమమ తతమమటట

5941 NDX2273639
పపరర: రవ కలమమర కరరక

94-100/74

5944 NDX1844134
పపరర: వరలకడమ పగడడల

94-100/63

5947 NDX1718602
పపరర: నడగమలలర శసరర రరయబడడ
భరస : చసదడ కరసత రరయబడడ
ఇసటట ననస:22-13-905
వయససస:29
లస: ససస స

5927 NDX0524371
పపరర: నవన నలర పప

94-88/844

5930 NDX1753525
పపరర: శరమసన బబబబ కకరగసటట

94-88/847

5933 NDX2272904
పపరర: మమరరక గకకస మబరరడడదదద

94-100/64

తసడడ:డ తమత మబరరడడదదద
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:31
లస: ససస స
94-100/66

5936 NDX2272680
పపరర: ససవరష లత మబరరడడదదద

94-100/67

భరస : తమత మబరరడడదదద
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:62
లస: ససస స
94-100/69

5939 NDX2273142
పపరర: ఆదరర తడడడగరరర

94-100/70

తసడడ:డ రతన రరమ రరజ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:21
లస: పప
94-100/72

5942 NDX2416311
పపరర: యగయఖ తషమమటట

94-100/73

తసడడ:డ కకటయఖ తషమమటట
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:74
లస: పప
94-88/849

భరస : నరసససహ రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:22/13/905
వయససస:52
లస: ససస స
94-88/851

94-88/841

తసడడ:డ బబసజమమన కకరగసటట
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ కరరక
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ తతమమటట
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:74
లస: పప
5946 NDX1539503
పపరర: వనసకట రతనస కకతస పలర

94-88/846

భరస : యగయఖ తతమమటట
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:41
లస: పప
5943 NDX2416717
పపరర: యగయఖ తతమమటట

5929 NDX0524561
పపరర: వజయ కలమమర చతరరకకరర

5924 NDX1742668
పపరర: సరరజ కలరగసటట

తసడడ:డ యన యస జజసఫ� నలర పప
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యభజన లలట రకగర
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:66
లస: ససస స
5940 NDX2272920
పపరర: పడభబకర రరవప గగటటటమబకకల

94-88/843

భరస : రవ కలమమర కరరక
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ తమత మబరరడడదదద
ఇసటట ననస:22-13-904
వయససస:32
లస: ససస స
5937 NDX2272912
పపరర: రగజన రకగర

5926 NDX1753343
పపరర: శశకరసత బబబబ కలరగసటట

94-100/62

భరస : శరమసన బబబబ కలరగసటట
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస దడసస చతరరకకరర
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:68
లస: పప
5934 NDX2272748
పపరర: కరరన మబరరడడదదద

94-88/840

తసడడ:డ శరమసన బబబబ కలరగసటట
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజససఫ నలర పప
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:36
లస: పప
5931 NDX0922930
పపరర: మరరయ జజజపప నలర పప

5923 NDX0530774
పపరర: ససహససన నలర పప

5921 NDX1702407
పపరర: భమవరపప పపనడనరగడడ

తసడడ:డ వరర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-13-903
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజససఫ నలర పప
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమసన బబబబ కలరగసటట
ఇసటట ననస:22/13/904
వయససస:26
లస: పప
5928 NDX0522722
పపరర: రరజకష నలర పప

94-88/839

తసడడ:డ పరల మపరరర
ఇసటట ననస:22/13/903
వయససస:44
లస: పప

భరస : పపనన రగడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:22-13-903
వయససస:33
లస: ససస స
5925 NDX1742643
పపరర: శకకరసత బబబబ కలరగసటట

5920 NDX0523514
పపరర: రతనమణణ ససధడకర మపరరర

5945 NDX0529529
పపరర: జవన కలమమరర కకనడథస

94-88/850

భరస : పపడమమనసదస కకనడథస
ఇసటట ననస:22-13-905
వయససస:60
లస: ససస స
94-100/75

5948 NDX1718560
పపరర: జజఖత రరయబడడ

94-100/76

తసడడ:డ శకకరసత రరయబడడ
ఇసటట ననస:22-13-905
వయససస:30
లస: ససస స
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5949 NDX2030534
పపరర: జవన కలమమరర కకణతస

94-100/77

తలర : మమరస మమ కకసడడడ
ఇసటట ననస:22-13-905
వయససస:60
లస: ససస స
5952 NDX0263095
పపరర: సతఖనడరరయణ ఆకసపప

94-100/80

94-100/83

94-88/852

5959 NDX2783017
పపరర: సరయ పడసరద కకమమనవన

94-88/853

5962 NDX0523258
పపరర: కకషష అసకమమ

5965 NDX1718388
పపరర: ఉషర రరణణ పరరగళళ

భరస : ఆదదనడరరయణ సష మయమజలల వవమభరర
ఇసటట ననస:22-13-910
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పరరగళళ
ఇసటట ననస:22-13-912
వయససస:33
లస: ససస స

5967 NDX0605980
పపరర: కకషషవవణణ పరరగళళ

5968 NDX1933259
పపరర: ససధడఖ రరణణ పరరగళళ

94-100/86

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-13-912
వయససస:48
లస: ససస స
5970 NDX2272599
పపరర: వనసకటటససర రరవప పరగలర

94-100/89

తసడడ:డ శశరర ననలపరటట
ఇసటట ననస:22/13/914
వయససస:31
లస: ససస స

94-100/965

94-100/91

5974 JBV2671733
పపరర: జజసఫ� దడసరర�

5977 NDX0790279
పపరర: రరజఖలకడమ
భరస : బసవపపననయఖ ససబబనవన
ఇసటట ననస:22/13/914
వయససస:52
లస: ససస స

5957 NDX3073236
పపరర: లకడమ చదగబడక

94-100/964

5960 NDX3260577
పపరర: కక ఝనస కలసపటర

94-100/1070

94-88/854

94-91/1273
5963 NDX3064219
పపరర: ఆదదనడరరయణ సష మయమజలల
వవమభరర
భసధసవప: లకడమ వవమభరర
ఇసటట ననస:22-13-910
వయససస:68
లస: పప

94-100/84

5966 NDX1921940
పపరర: రమమదదవ పరగలర

94-100/85

భరస : వనసకటటససర రరవప పరగలర
ఇసటట ననస:22-13-912
వయససస:40
లస: ససస స
94-100/87

5969 NDX2272870
పపరర: రవ తదజ పరరకళళ

94-100/88

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరరకళళ
ఇసటట ననస:22-13-912
వయససస:23
లస: పప
94-100/967

5972 NDX0263038
పపరర: మలలర శసరర మతషకకరర

94-100/90

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-13-913
వయససస:62
లస: ససస స
94-100/92

తసడడ:డ డదవడ� �
ఇసటట ననస:22-13-913
వయససస:52
లస: పప
94-88/856

94-100/82

భసధసవప: వనసఫ వనసఫ
ఇసటట ననస:22-13-909,
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర రరవప పరకలర మ
ఇసటట ననస:22-13-912
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జకసస దడస సరరకకలకక
ఇసటట ననస:22-13-913
వయససస:40
లస: పప
5976 NDX2004604
పపరర: ససరష కలమమరర ననలపరటట

5971 NDX2813707
పపరర: పడసరద రరవప పరకలర మ

5954 AP151010261533
పపరర: ససరకఖ కరరక�

భరస : కమలమకర రరవప చదగబడక
ఇసటట ననస:22-13-907
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పరరగళళ
ఇసటట ననస:22-13-912
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జగరర రరవప పరగలర
ఇసటట ననస:22-13-912
వయససస:55
లస: పప
5973 NDX1641852
పపరర: దడవద ససకలమమర సరరకకలకక

94-100/963

తసడడ:డ చసదడమమళ అసకమమ
ఇసటట ననస:22/13/910
వయససస:34
లస: పప
94-100/966

94-100/79

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:22-13-906
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ కలమమర కకమమనవన
ఇసటట ననస:22-13-909
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వ జగ జగ కగనడడ మపరరర
ఇసటట ననస:22/13/910
వయససస:29
లస: పప
5964 NDX2978799
పపరర: లకడమ వవమభరర

94-100/81

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:22-13-907
వయససస:54
లస: పప

భరస : శరరన జ
ఇసటట ననస:22/13/908
వయససస:46
లస: ససస స
5961 NDX0525709
పపరర: పడమద మపరరర

5953 NDX1921635
పపరర: ససధ జజరజ కరరక

5956 NDX2993624
పపరర: కమలమకర రరవప చదగబడక

5951 NDX1718412
పపరర: వజయ లకడమ రరయబడడ

భరస : రరస పడసరద రరయబడడ
ఇసటట ననస:22-13-905
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కగనననడడ రరజ కరరక
ఇసటట ననస:22-13-906
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శరరయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-906
వయససస:41
లస: పప
5958 NDX0204727
పపరర: సబత దదవ జ

94-100/78

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-13-905
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నసకయఖ
ఇసటట ననస:22-13-905
వయససస:74
లస: పప
5955 AP151010261055
పపరర: బబలకగనడక రరజ కరరక�

5950 NDX0263079
పపరర: శరసతడకలమమరర ఆకసపప

5975 NDX0790295
పపరర: యమమన దదవ ససబబ నవన

94-88/855

భరస : బసవ పపననయఖ ససబబనవన
ఇసటట ననస:22/13/914
వయససస:28
లస: ససస స
94-88/857

5978 NDX0791764
పపరర: శకరరమ ససబబ నవన

94-88/858

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ ససబబనవన
ఇసటట ననస:22/13/914
వయససస:29
లస: పప
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94-88/859

తసడడ:డ ససరర నవలపరటట
ఇసటట ననస:22/13/914
వయససస:36
లస: పప
5982 AP151010261443
పపరర: బబలమమననకర సరరగకకకలక

94-100/94

94-100/96

94-100/99

94-100/969

94-88/864

94-100/102

94-100/105

తసడడ:డ చన గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:57
లస: పప

5992 NDX0898858
పపరర: రరద చసదదక
డ బలలసస పరటట

5995 NDX0523340
పపరర: జజనసన మపరరర

5998 NDX1060755
పపరర: శకతదజ కరరక

6001 NDX1060920
పపరర: పడమలమదదవ దడసస

94-100/109

6004 NDX1188770
పపరర: ఆరరగఖస పసరరకల

94-88/862

6007 NDX1088921
పపరర: జకరయఖ కరరక
తసడడ:డ తడతయఖ
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:92
లస: పప

5987 NDX2079185
పపరర: మలర కరరరజన రరవప పగడడల

94-100/98

5990 NDX2815546
పపరర: శకరరమ మభరరస కకతస పలర

94-100/968

5993 NDX0898940
పపరర: వజయలకడమ కరర కకళళ పరటట

94-88/863

భరస : పపలమరరరవప కరరరకలళళ పరటట
ఇసటట ననస:22/13/916
వయససస:62
లస: ససస స
94-88/865

5996 NDX2078922
పపరర: లకడమ ససపన బబ రరగడడ

94-100/101

తసడడ:డ వరరసరసమ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:30
లస: ససస స
94-100/103

5999 AP151010261231
పపరర: రరణణ తడడడగరరర�

94-100/104

భరస : బబలసరసమ�
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:47
లస: ససస స
94-100/106

6002 NDX2125079
పపరర: ససరజ కరరక

94-100/107

తసడడ:డ అనల కలమమర కరరక
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:25
లస: పప
94-100/110

తసడడ:డ ససరర
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:50
లస: పప
94-100/112

94-88/861

తసడడ:డ వరయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:22-13-915
వయససస:81
లస: పప

భరస : జజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబబ కరరక
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:36
లస: పప
6006 NDX0262832
పపరర: నరసససహరరవప� పగడడల�

94-100/100

తసడడ:డ జజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మరరయదడసస
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:62
లస: ససస స
6003 NDX2018001
పపరర: పడదధప కలమమర కరరక

5989 NDX0045005
పపరర: దడసస మమమళళపలర �

5984 NDX0386375
పపరర: శరసత అసకస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:22-13-915
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పరల మపరరట
ఇసటట ననస:22/13/916
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:32
లస: ససస స
6000 AP151010261590
పపరర: మరరయమమ నలర పప

94-100/97

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బలలసస పరటట
ఇసటట ననస:22/13/916
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ బబడద
ఇసటట ననస:22/13/916
వయససస:39
లస: పప
5997 NDX1088756
పపరర: శకదదవఖ కరరక

5986 NDX1525791
పపరర: కకటట రతనకర మమమళరపలర

94-100/93

తసడడ:డ గసగరధరరరవప అసకస
ఇసటట ననస:22/13/915
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-915
వయససస:75
లస: పప

భరస : శక రరమ మభరరస కకతస పలర
ఇసటట ననస:22-13-915
వయససస:74
లస: ససస స
5994 NDX0328492
పపరర: శకనవరస రరవప బబడద

94-100/95

తసడడ:డ రవ బబబబ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:22-13-915
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దడసస�
ఇసటట ననస:22-13-915
వయససస:50
లస: పప
5991 NDX2870871
పపరర: వనసకట రతనస కకతస పలర

5983 NDX0849273
పపరర: నవన పలర పప�

5981 NDX1641845
పపరర: పడశరసత చనగక

భరస : దడవద ససకలమమర సరరకకలకక
ఇసటట ననస:22-13-914
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజపప�
ఇసటట ననస:22-13-914
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవబబబబ�
ఇసటట ననస:22-13-915
వయససస:44
లస: ససస స
5988 NDX0045088
పపరర: రవబబబబ మమమళళపలర �

94-88/860

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససబబనవన
ఇసటట ననస:22/13/914
వయససస:62
లస: పప

భరస : జకససదడసస
ఇసటట ననస:22-13-914
వయససస:72
లస: ససస స
5985 NDX0045039
పపరర: వజయ మమమళళపలర �

5980 NDX0791681
పపరర: బసవ పపననసయఖ ససబబ నవన

6005 AP151010261173
పపరర: బబలసరసమ తడడడగరరర�

94-100/111

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-917
వయససస:52
లస: పప
94-100/113

6008 NDX2272995
పపరర: వలనస గదదల

94-100/114

తసడడ:డ అససవరరపడసరద గదదల
ఇసటట ననస:22-13-918
వయససస:35
లస: పప
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6009 NDX2718849
పపరర: శశశలజ సపటట నవన
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94-100/970

భరస : మహన రరవప సపటట నవన
ఇసటట ననస:22-13-918
వయససస:40
లస: ససస స

6010 NDX2738813
పపరర: పవన కలమమర సపటట నవన

తసడడ:డ మహన రరవప సపటట నవన
ఇసటట ననస:22-13-918
వయససస:18
లస: పప

94-21/677 6013 NDX1845702
6012 NDX2596765
పపరర: ఆన షరరన పసడయ హరరక అసకస
పపరర: ససదడమన అసకస

తసడడ:డ బబజజ బబబబ అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:22
లస: ససస స
6015 JBV2671741
పపరర: ససధడరరణణ అసకస

94-100/117

94-100/120

94-88/866

6030 NDX2034866
పపరర: సరసబయఖ సరతషలకరర

94-100/125

94-100/128

తసడడ:డ మరరయపప
ఇసటట ననస:22-13-924
వయససస:64
లస: పప

94-100/121

6025 NDX1861641
పపరర: పడసనన మపరరస

6028 NDX0525634
పపరర: ససతతష కలమమర గబసటటరర

94-88/869

6031 NDX1509142
పపరర: వదడఖ రరణణ కకడమగబసడర

94-100/123

6034 AP151010261360
పపరర: కళళరసజన నవలపరటట�

94-100/126

6037 NDX1753368
పపరర: వనసకటటశసరరర కరలల
తసడడ:డ పసచచయఖ కరలల
ఇసటట ననస:22/13/925
వయససస:48
లస: పప

94-100/119

6020 AP151010261048
పపరర: దదవదతస స అకస అసకస

94-100/122

6023 AP151010261565
పపరర: సతఖవరరర న మపరరస

94-100/124

6026 AP151010261109
పపరర: ససరరల కలమమర మపరరస

94-100/127

తసడడ:డ యమ ఏ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-13-921
వయససస:50
లస: పప
94-88/867

6029 NDX0523605
పపరర: రమమశ రగడడడ అననపప రగడడ

94-88/868

తసడడ:డ ససరకష రగడడడ అననపప రగడడ
ఇసటట ననస:22/13/923
వయససస:51
లస: పప
94-88/870

6032 NDX1753384
పపరర: శక దదవ సతషలకరర

94-88/871

భరస : వనసకటటశసరరర కరలల
ఇసటట ననస:22/13/924
వయససస:42
లస: ససస స
94-100/129

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:22-13-924
వయససస:50
లస: ససస స
94-100/131

6017 NDX2079177
పపరర: అనసతదజ అసకస

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-13-921
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:22/13/924
వయససస:37
లస: ససస స
94-88/872

94-100/116

తసడడ:డ మషస అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర గబసటటరర
ఇసటట ననస:22/13/923
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటయఖ కకఢమసగబసడడర
ఇసటట ననస:22/13/924
వయససస:58
లస: ససస స
6036 AP151010261372
పపరర: శశరర నవలపరటట

6022 NDX0751545
పపరర: ససచతడ లమస�

6014 AP151010261365
పపరర: మమరర గరలడ అసకస అసకస

తసడడ:డ బబజజ బబబబ అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వ జగ జగ కగనననడడ మపరరస
ఇసటట ననస:22-13-921
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ సరతషలకరర
ఇసటట ననస:22/13/923
వయససస:66
లస: పప
6033 NDX1509159
పపరర: ససజనమమమ కకడమగబసడర

94-100/118

భరస : ససరరల కలమమర�
ఇసటట ననస:22-13-921
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కగనడడ�
ఇసటట ననస:22-13-921
వయససస:52
లస: ససస స
6027 AP151010261021
పపరర: వకటర జజకబ జజన కగనడడ�
మపరరస�
తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-921
వయససస:53
లస: పప

6019 JBV2671758
పపరర: నడగరరజ అసకస

94-100/972

భరస : బబజజబబబబ అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతస స అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబయఖ సరతషలకరర
ఇసటట ననస:22/13/921
వయససస:58
లస: ససస స
6024 AP151010261078
పపరర: జజఖత వననదదన మపరరస�

94-100/115

భరస : వదడఖసరగర�
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతస స అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:51
లస: పప
6021 NDX2034890
పపరర: సరరజన సరతషలకరర

6016 AP151010261506
పపరర: వజయశక కరరక�

6011 NDX2852036
పపరర: పవన కలమమర సపటట నవన

తసడడ:డ మహన రరవప సపటట నవన
ఇసటట ననస:22-13-918
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరజ అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ అసకస
ఇసటట ననస:22-13-920
వయససస:50
లస: ససస స
6018 AP151010261369
పపరర: బబజజబబబబ అసకస అసకస

94-100/971

6035 NDX0693424
పపరర: శశధర� నవలపరటట�

94-100/130

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:22-13-924
వయససస:33
లస: పప
94-88/873

6038 NDX0664318
పపరర: ససరష లత అసకస

94-100/132

భరస : మణణదధప కలమమర
ఇసటట ననస:22-13-925
వయససస:35
లస: ససస స
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6039 NDX2273092
పపరర: నవన అసకస
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94-100/133

తసడడ:డ గనడఓహర రరవప అసకస
ఇసటట ననస:22-13-925
వయససస:22
లస: పప
6042 AP151010261547
పపరర: గసగరధరరరవప అసకస

94-100/136

94-100/137

94-100/140

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-13-928
వయససస:57
లస: పప
6051 NDX0336925
పపరర: రరజ పససజరరస

94-100/143

94-100/146

6057 NDX2272961
పపరర: మమనక పససజగరస ర

94-100/149

6049 NDX0376723
పపరర: పపలమరరరవప నరరకలళళపరటట

94-100/141

6055 NDX2097492
పపరర: దడసరకరనడథ మమదల

6058 NDX2813616
పపరర: మసజల పపనజ వరరర

94-100/151

6061 NDX1837360
పపరర: వజయ అసకస

తసడడ:డ దదబబయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-932
వయససస:46
లస: పప

6064 NDX0849323
పపరర: నవమణణ దదడర�

94-100/144

6067 JBV2672079
పపరర: వజయ కలమమర� దదడర�
తసడడ:డ బబదదయఖ� �
ఇసటట ననస:22-13-934
వయససస:36
లస: పప

6047 NDX0044974
పపరర: రమమష కలమమర బలలససపరటట

94-100/139

6050 NDX0693507
పపరర: ససనసద పససజరరస

94-100/142

6053 NDX2030633
పపరర: వజయ లకడమ మమదడల

94-100/145

భరస : దడసరకర నడథ మమదడల
ఇసటట ననస:22-13-930
వయససస:38
లస: ససస స
94-100/147

6056 NDX0337295
పపరర: శకనవరసరరవప� పవసల�

94-100/148

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:22-13-930
వయససస:45
లస: పప
94-100/973

6059 NDX1861997
పపరర: ఐశసరఖ అసకస

94-100/150

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర అసకస
ఇసటట ననస:22-13-932
వయససస:25
లస: ససస స
94-100/152

6062 NDX1169168
పపరర: వజయ అసకస

94-100/153

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:22-13-932
వయససస:27
లస: పప
94-100/155

భరస : బబడడ యఖ�
ఇసటట ననస:22-13-933
వయససస:53
లస: ససస స
94-100/157

94-88/875

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:22-13-929
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర అసకస
ఇసటట ననస:22-13-932
వయససస:27
లస: పప
94-100/154

6044 NDX0530709
పపరర: వరణణ చసతల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-13-928
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజ పపనజ వరరర
ఇసటట ననస:22-13-931
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శరఖమ కలమమర�
ఇసటట ననస:22-13-932
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదద ససటట
ఇసటట ననస:22-13-934
వయససస:21
లస: పప

94-100/138

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప మమదల
ఇసటట ననస:22-13-930
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరజ పససజగరస ర
ఇసటట ననస:22-13-931
వయససస:23
లస: ససస స

6066 NDX2273043
పపరర: భబణబ జససనడథ పసదద ససటట

6046 NDX0664698
పపరర: హనసమసతరరవమమ
నరరకలళళపరటట
భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:22-13-928
వయససస:78
లస: ససస స

6052 NDX2430494
పపరర: శకనవరస రరవప బచసచ

94-100/135

భరస : SOURIBABU చసతల
ఇసటట ననస:22/13/926
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ MASTANAIAH బచసచ
ఇసటట ననస:22-13-929
వయససస:50
లస: పప

6054 NDX1885773
పపరర: రరహహత వనయ కలమమర
పవసల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పవసల
ఇసటట ననస:22-13-930
వయససస:25
లస: పప

6063 NDX0849281
పపరర: శరఖమ కలమమర అసకస�

94-88/874

తసడడ:డ మబతడఖలల
ఇసటట ననస:22-13-928
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:22-13-929
వయససస:50
లస: పప

6060 NDX0849265
పపరర: అనసపమ అసకస�

6043 NDX0203976
పపరర: అనసష మదసదమమలమ

6041 NDX0044891
పపరర: మణణదధప కలమమర అసకస

తసడడ:డ సతడఖనసదస
ఇసటట ననస:22-13-925
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పరసజజఖత మదసర మమల
ఇసటట ననస:22/13/926
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-13-928
వయససస:56
లస: ససస స
6048 NDX0337220
పపరర: సరసబశవరరవప బలలససపరటట

94-100/134

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:22-13-925
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతడఖనసదస
ఇసటట ననస:22-13-925
వయససస:49
లస: పప
6045 NDX0262592
పపరర: జయశక బలలససపరటట

6040 NDX1885401
పపరర: లకడమ నడరరయణ పగడడల

6065 AP151010261394
పపరర: బబదదయఖ దదడర

94-100/156

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-13-933
వయససస:62
లస: పప
94-100/158

6068 AP151010261042
పపరర: వనసకటససబబబరరవప పసనసగగసడ

94-100/159

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-13-937
వయససస:65
లస: పప
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94-100/974

భరస : ససబబ రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:22-13-937
వయససస:70
లస: ససస స
6072 AP151010261380
పపరర: పరసజజఖత మదసదమమల

94-100/162

6073 NDX1060821
పపరర: వజయకలమమరర పసనసగగసడ

94-100/418

6076 NDX2708758
పపరర: నరమల కలమమరర రరచకకసడ
భరస : శకనవరససలల కకటపరటట
ఇసటట ననస:22-13-941
వయససస:47
లస: ససస స

6078 NDX2776128
పపరర: వజయ కలమమరర రరచకకసడ

6079 NDX2695773
పపరర: సతఖ జజస శకనవరస ససరక

94-67/1025

భరస : శరసతమభరరస గబసడర మడడగబ
ఇసటట ననస:22-13-941
వయససస:51
లస: ససస స

6082 NDX0523290
పపరర: చసదడమమళ పపల వరరర

భరస : ఏస.వ.ఏస.జ.ఏస.ససదహకర భవనడసస
ఇసటట ననస:22-13-942/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసమ పపల వరరర
ఇసటట ననస:22/13/943
వయససస:50
లస: పప

6084 NDX2814044
పపరర: బబబ ససనత ననలర కరర

6085 NDX2738805
పపరర: రతన రరమ రరజ తడడడగరరర

94-100/976

భరస : రతన రరమ రరజ ననలర కరర
ఇసటట ననస:22-13-943/A
వయససస:46
లస: ససస స
6087 NDX0693861
పపరర: శభ పసడయ వలపరర

94-100/166

94-100/169

తసడడ:డ సరలమన రరజ
ఇసటట ననస:22-13-947
వయససస:30
లస: ససస స

6091 NDX2871192
పపరర: వశస కకరణమయ మమరరగబ

94-88/1247

6094 NDX2573244
పపరర: మణణకఖస గరశరల

94-100/892

6097 NDX2223709
పపరర: ససహససన బలపనసరర
భరస : శరమభఖల సతడఖనసద పడకరష
ఇసటట ననస:22-13-948
వయససస:47
లస: ససస స

94-100/164

6077 NDX2707065
పపరర: శరసత మభరరస గబసడర మడడగబ

94-67/957

6080 NDX2697167
పపరర: శక పవన మడడడ

94-100/893

భరస : సతఖ జజస శకనవరస ససరక
ఇసటట ననస:22-13-942
వయససస:31
లస: ససస స
94-88/876

6083 NDX2693687
పపరర: సష మమశ కలమమర బలమర

94-100/895

తసడడ:డ జజన బబన బలమర
ఇసటట ననస:22-13-943
వయససస:21
లస: పప
94-100/977

6086 NDX0044958
పపరర: ఇసదదర దడగన�

94-100/165

భరస : అవనడష బబబబ�
ఇసటట ననస:22-13-944
వయససస:40
లస: ససస స
94-100/167

6089 NDX0606152
పపరర: బళళ జజన బబనన�

94-100/168

తసడడ:డ యయససరతనస�
ఇసటట ననస:22-13-944
వయససస:53
లస: పప
94-100/978

6092 NDX2812949
పపరర: మసరరర మమరర రగట పలర

94-100/979

భరస : గసగధర మసడడడ
ఇసటట ననస:22-13-945
వయససస:31
లస: ససస స
94-100/896

తలర : రఘబ వరమ గరశరల
ఇసటట ననస:22-13-946
వయససస:60
లస: ససస స
94-100/170

6074 NDX0044982
పపరర: సతఖజత శకనవరస పసనసగగసడ�

తసడడ:డ జవన పడకరశ గబసడర మడడగబ
ఇసటట ననస:22-13-941
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమనవ మసడడడ
ఇసటట ననస:22-13-945
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బకలల నడదతసడర
ఇసటట ననస:22-13-946
వయససస:46
లస: పప
6096 NDX1060805
పపరర: పడతమ దడసరర

94-2/1089

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-944
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-944
వయససస:74
లస: పప
6093 NDX2783561
పపరర: అశశక చసదడ నడదతసడర

6088 NDX0693804
పపరర: ససతతష మమతత
డ కలమమర వ

94-100/161

తసడడ:డ శవపడసరద�
ఇసటట ననస:22-13-940
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజసననన తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-943/A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-13-944
వయససస:48
లస: ససస స
6090 NDX0753103
పపరర: పడకరశ రరవప వలపరర �

94-100/163

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప ససరక
ఇసటట ననస:22-13-942
వయససస:33
లస: పప
94-100/894

6071 NDX0336990
పపరర: జజసఫ కకషన మదసదమమల

తసడడ:డ పరసజజఖత
ఇసటట ననస:22-13-938
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:22-13-940
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:22-13-940,BESIDE MEDICAL C
వయససస:65
లస: పప

6081 NDX2691764
పపరర: సతఖవత భవనడసస

94-100/160

భరస : పరసజజఖత
ఇసటట ననస:22-13-938
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-13-938
వయససస:62
లస: పప
6075 NDX2423762
పపరర: శవ పడసరద పసనసగగసడ

6070 AP151010261439
పపరర: పడసననకలమమరర మదసదమమల

6095 NDX2572899
పపరర: ఆనసద రరవప గరశరల

94-101/869

తసడడ:డ వర కలమమర అరరక
ఇసటట ననస:22-13-946
వయససస:64
లస: పప
94-100/171

6098 NDX2223691
పపరర: శరమభఖల సతడఖనసద పడకరష

94-100/172

తసడడ:డ రవసదడనడథ పడకరష
ఇసటట ననస:22-13-948
వయససస:45
లస: పప
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94-88/1402 6100 NDX3222205
6099 NDX3222197
పపరర: మరరయమ రరజ జమసడడర మబడడ
పపరర: ఆనసద ససజనమమ బబ రరగడడ

తసడడ:డ సరసమ దడస జమసడడర మబడడ
ఇసటట ననస:22-13-951
వయససస:60
లస: పప
6102 NDX2815298
పపరర: దదవ బబనజ నహన సన దడరబదధ

భరస : మరరయమ రరజ జమసడడర మబడడ
ఇసటట ననస:22-13-951
వయససస:58
లస: ససస స
94-100/981

తసడడ:డ వససమత దడరబదధ
ఇసటట ననస:22-13-953
వయససస:30
లస: పప
6105 NDX2711430
పపరర: భబజసగరరవప చతవల

94-100/898

6106 NDX2712479
పపరర: జయ లకడమ బబజజస

94-100/984

6109 NDX2582542
పపరర: సరయ కలమమర కకలమరర

94-100/173

6114 NDX2482149
పపరర: సష న జలర

6115 NDX2473585
పపరర: మమణణకఖస జజలమదద

భరస : మహన రరవప జలర
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస జలర
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:43
లస: పప
6120 NDX2814366
పపరర: ససరగసదడ బబబబ కలసభ

94-100/985

6118 NDX2473577
పపరర: అజయ కలమమర దదవరపలర

6121 NDX2813442
పపరర: శవ రసజన కలసభ

6124 NDX0261891
పపరర: ససధడరరణణ� నలర పప�

భరస : రవ కలమమర కరసడడడ
ఇసటట ననస:22-13-992, FLAT NO G6, SRI
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-13-999
వయససస:37
లస: ససస స

6126 NDX0337329
పపరర: వనసకటటశసరరర� పసలర�

6127 NDX2746840
పపరర: తదజ పసలర

తసడడ:డ రరమకకటట�
ఇసటట ననస:22-13-999
వయససస:42
లస: పప

94-100/900

94-100/182

6107 NDX2917284
పపరర: మమరర ెతజనడ కసచరర

94-100/983

6110 NDX2582443
పపరర: రమమదదవ కకలమరర

94-100/901

భరస : సరయ కలమమర కకలమరర
ఇసటట ననస:22-13-955/5
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసలర
ఇసటట ననస:22-13-999
వయససస:19
లస: పప

94-66/1088

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:36
లస: పప
94-100/175

6116 NDX2430379
పపరర: చనన ససబబయఖ గడడడబబ యన

94-100/176

తసడడ:డ నరసససహ గడడడ బబ యన
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:39
లస: పప
94-100/179

6119 NDX2550150
పపరర: శవ రసజన దదవరకకసడ

94-100/902

భరస : ససరగసదడ బబబబ కలసభబ
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/986

భరస : ససరగసదడ బబబబ కలసభ
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/419

94-100/897

భరస : అపప రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-13-955
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ జజససఫ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస కలసభ
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:36
లస: పప
6123 NDX2396638
పపరర: ససనత దదవరపలర

94-100/899

భరస : అజయ కలమమర దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-13-992
వయససస:48
లస: ససస స
94-100/178

6104 NDX2541852
పపరర: సరలమన రరజ కసచరర

94-100/174 6113 NDX2885622
6112 NDX2486546
పపరర: మణణదధప కలమమర జజననకకటట
పపరర: ససరగసదడ బబబబ కలసభ

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:22-13-957
వయససస:43
లస: పప

94-98/50

94-100/980

తసడడ:డ అపప రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-13-955
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వర భదడయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:22-13-955/5
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దడసస మరరయమల
ఇసటట ననస:22-13-955/6 3 RD LINE
వయససస:28
లస: పప

6117 NDX2473551
పపరర: మహన రరవప జలర

94-100/982

భరస : భబజసగరరవప
ఇసటట ననస:22-13-955
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరలమన రరజ కసచరర
ఇసటట ననస:22-13-955
వయససస:41
లస: ససస స
6111 NDX2420636
పపరర: రరహహత మరరయమల

6103 NDX2814184
పపరర: రరసరప దడరబదధ

6101 NDX2831261
పపరర: శరరష కసచరర

భరస : ససనన డ జసగ
ఇసటట ననస:22-13-953
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన శరమబఖయయల దడరబదధ
ఇసటట ననస:22-13-953
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరరవప
ఇసటట ననస:22-13-955
వయససస:43
లస: పప
6108 NDX2818086
పపరర: జజఖత చసతల

94-88/1403

6122 NDX2393932
పపరర: రవ కలమమర కరసడడడ

94-87/1068

తసడడ:డ జజన కరసడడడ
ఇసటట ననస:22-13-992, FLAT NO G6, SRI
వయససస:45
లస: పప
94-100/180

6125 NDX1319706
పపరర: ససధ రరణణ పసలర

94-100/181

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-13-999
వయససస:41
లస: ససస స
94-100/987

6128 NDX2834737
పపరర: అఖల పసలర

94-142/1138

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసలర
ఇసటట ననస:22-13-999
వయససస:18
లస: పప
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6129 AP151010261510
పపరర: మమరరరరజఖస చదగభడడ

94-100/183

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1008
వయససస:72
లస: ససస స
6132 AP151010261057
పపరర: చతసతనఖ కలమమరర వవమభరర�

6130 NDX0381723
పపరర: పరవన తదజ� పవదదట�

తసడడ:డ జజసఫ మరరయదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:31
లస: ససస స
94-100/186

భరస : రరజకసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:60
లస: ససస స

6133 NDX0665406
పపరర: కకషషకరసత వవమభరర�

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గరళళ
ఇసటట ననస:22-13-1010
వయససస:33
లస: పప
6141 SQX1982107
పపరర: కకరణ కలమమర గగలర

95-121/65

94-100/192

94-100/195

94-100/198

భరస : కళళఖణస కలమమర�
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:70
లస: ససస స

6145 NDX0337741
పపరర: మధసబబబబ దదడర

6148 NDX2272557
పపరర: ఝమనస కలమమరర దదడర

6151 NDX0067546
పపరర: ససదధప� దదడర�

94-100/201

6154 AP151010261395
పపరర: రమమష బబబబ దదడర�

94-100/190

6157 NDX0812412
పపరర: రరజవ గబడడసస�
తసడడ:డ కళళఖణస కలమమర�
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:29
లస: పప

6137 NDX3018272
పపరర: చకకల అరరణ

94-100/947

6140 NDX2815231
పపరర: ససరకశ గగలర

94-100/949

6143 AP151010261562
పపరర: వవళసగరణణ దదడర

94-100/191

భరస : లకరర యఖ
ఇసటట ననస:22-13-1011
వయససస:40
లస: ససస స
94-100/193

6146 AP151010261069
పపరర: భబసకరబబబబ దదడర

94-100/194

తసడడ:డ లకరర యఖ
ఇసటట ననస:22-13-1011
వయససస:41
లస: పప
94-100/196

6149 NDX2078955
పపరర: ససవర నవత ననలటటరర

94-100/197

భరస : కకటటశసర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:22-13-1012
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/199

6152 NDX0067512
పపరర: అనసశ దదడర

94-100/200

తసడడ:డ రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-1012
వయససస:33
లస: పప
94-100/202

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1012
వయససస:60
లస: పప
94-100/204

94-100/188

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:22-13-1010
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ�
ఇసటట ననస:22-13-1012
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ�
ఇసటట ననస:22-13-1012
వయససస:33
లస: పప
6156 NDX0811760
పపరర: ఆసథదన కకసవయర తషరకర�

94-100/948

భరస : అనసష కలమమర దదడర
ఇసటట ననస:22-13-1012
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబబ�
ఇసటట ననస:22-13-1012
వయససస:37
లస: ససస స
6153 NDX0067520
పపరర: రరజ కకరణ� దదడర�

6142 NDX1862177
పపరర: కవత డడడర

6134 AP151010261509
పపరర: యగకశసరరరవప యలవరరస�

భరస : చకకల జజన భభషణ
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరదయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1011
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-13-1011
వయససస:62
లస: పప
6150 NDX0067538
పపరర: ససరరప రరణణ దదడర�

94-100/946

భరస : మధస బబబబ దదడర
ఇసటట ననస:22-13-1011
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకరరయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1011
వయససస:60
లస: ససస స
6147 AP151010261112
పపరర: లకరర యఖ దదడర

6139 NDX2814523
పపరర: మణణకఖస గగలర

94-100/185

తసడడ:డ జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:22-13-1010
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:22-13-1010
వయససస:34
లస: పప
6144 AP151010261326
పపరర: శరసతమమ దదడర

94-100/187

తసడడ:డ చకకల జజసఫ జయ బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:44
లస: పప
94-80/834

6131 AP151010261234
పపరర: వజయశక వవమభరర

భరస : రరజకసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:22-13-1009
వయససస:40
లస: పప

94-100/189 6136 NDX3031143
6135 NDX0365114
పపరర: జజసఫ మరరయదడసస� పవదదట�
పపరర: చకకల జజన భభషణ

6138 SQX1982107
పపరర: కకరణ కలమమర గరళళ

94-100/184

6155 NDX0337311
పపరర: నడగజజఖత నవలటటరర

94-100/203

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:37
లస: ససస స
94-100/205

6158 NDX1060961
పపరర: జనడరరన రరవప బబజజస

94-100/206

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:32
లస: పప
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6159 JBV2671212
పపరర: కకటటశసరరరవప నవలటటరర

94-100/207

తసడడ:డ లమజరస
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:37
లస: పప
6162 NDX2577286
పపరర: అశశక కలమమర నవలటటరర

94-140/510

94-88/879

94-100/210

6166 NDX1864421
పపరర: మరరయమమ గసజ

6169 NDX1168988
పపరర: ససజజత లమస

94-100/213

6172 NDX3103462
పపరర: అభ రరగ ససఖయమ తడడడగరరర

భరస : పడసరద రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:31
లస: ససస స

6175 JBV1435395
పపరర: యయససమణణ� గరల�

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:48
లస: పప

భరస : మమరరక
ఇసటట ననస:22-13-1024
వయససస:35
లస: ససస స
6183 NDX0337535
పపరర: మమరరక� సరరరమటట �

తసడడ:డ ససశసదడరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1026
వయససస:40
లస: పప

6181 NDX0262147
పపరర: మరరయబబబబ� సరరరమటట �

94-100/217

6184 NDX1861476
పపరర: ససషమ తడడడగరరర

94-82/818

6187 NDX0337139
పపరర: రరయపప� నవలటటరర�
తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:22-13-1026
వయససస:58
లస: పప

6167 NDX1863555
పపరర: శభ రరజఖస గసజ

94-88/881

6170 AP151010261204
పపరర: వకకటరరయమమ తడడడగరరర�

94-100/212

6173 NDX1444231
పపరర: తడడడగరరర వనల

94-87/1062

తసడడ:డ బబలశశరర వనల
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:25
లస: ససస స
94-87/1064

6176 NDX2393957
పపరర: రరహహల దడవద గరల

94-87/1065

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వర పడసరద గరల
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:21
లస: పప
94-100/950

6179 NDX3105574
పపరర: శరసత ససరరప మసడద

94-100/951

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:35
లస: ససస స
94-100/215

6182 NDX1319847
పపరర: సరలమటటట రమమష

94-100/216

తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1024
వయససస:36
లస: పప
94-100/218

తసడడ:డ బబలశశరర తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1025
వయససస:24
లస: ససస స
94-100/221

94-88/878

భరస : వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1021
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1024
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపడమయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1024
వయససస:37
లస: పప
6186 NDX0694000
పపరర: శసకర� దడసరర�

94-100/211

తసడడ:డ తడడడగరరర రమబలల రమబలల
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:48
లస: పప
94-100/214

6164 NDX2074961
పపరర: రవ నలర పప

భరస : రరజజ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:22-13-1017
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : జ.చ..యస.వ.పడసరద� �
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:44
లస: ససస స

94-87/1066 6178 NDX3184041
6177 JBV1432491
పపరర: చసదడ శశఖర వర పడసరద� గరల�
పపరర: తడడడగరరర పడకరశ రరవప తడడడగరరర

6180 NDX0663922
పపరర: పడశరసత కలమమరర సరరరమటట

94-88/880

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1022
వయససస:20
లస: ససస స
94-87/1063

94-100/209

తసడడ:డ శశరర నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1016
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1021
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1021
వయససస:77
లస: పప
6174 NDX1621276
పపరర: రతన కలమమరర తడడడగరరర

94-88/877

భరస : పడభబకర రరవప గదతద
ఇసటట ననస:22-13-1017
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1021
వయససస:31
లస: ససస స
6171 AP151010261201
పపరర: వనసకటపపయఖ తడడడగరరర

6163 NDX0530667
పపరర: ససకనఖ నలర పప

6161 AP151010261102
పపరర: లమజరస నవలటటరర�

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:67
లస: పప

భరస : రవ నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1016
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1016
వయససస:34
లస: పప
6168 NDX1995929
పపరర: ససజజత తడడడగరరర

94-100/208

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లమజర నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-13-1013
వయససస:41
లస: పప
6165 NDX0522789
పపరర: రరజకష నలర పప

6160 NDX1128420
పపరర: శవ రరమయఖ ససగగపప

6185 NDX0262014
పపరర: హహమసత� నవలటటరర�

94-100/220

భరస : రరయపప�
ఇసటట ననస:22-13-1026
వయససస:50
లస: ససస స
94-100/222

6188 NDX2695328
పపరర: రరయపప నవలటటరర

94-100/890

తసడడ:డ అబడహస నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-13-1026
వయససస:58
లస: పప
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94-100/952

భరస : రరయపప నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-13-1026
వయససస:46
లస: ససస స
6192 AP151010261035
పపరర: నడగమణణ డదససమమల

94-100/225

94-100/229

94-100/232

94-100/235

94-100/238

94-100/240

94-100/243

భరస : బబలశశరర
ఇసటట ననస:22-13-1036
వయససస:72
లస: ససస స

6202 NDX0045062
పపరర: జజఖత తలకరయల�

6205 NDX0045070
పపరర: రతనస తలకరయల�

6208 NDX2079193
పపరర: వజకత కనపరరస

6211 NDX1169077
పపరర: రరజకష కనపరరస

94-100/246

6214 AP151010261146
పపరర: జజన మబతస యఖ కనపరరస�

94-100/236

6217 NDX0501155
పపరర: జజననలగడడ సతష�
తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1036
వయససస:30
లస: పప

6197 AP151010261037
పపరర: రగజనడ డదససమమల

94-100/231

6200 NDX2272730
పపరర: అనసరరధ రరగర

94-100/234

6203 NDX2272631
పపరర: ససదధప కలమమర నడరరశశటట

94-100/237

తసడడ:డ రరజకశ నరరసపటట
ఇసటట ననస:22-13-1033
వయససస:22
లస: పప
94-100/239

6206 NDX1693960
పపరర: మమరర తడడడగరరర

94-87/1067

భరస : రరజ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1034
వయససస:34
లస: ససస స
94-100/241

6209 NDX1996026
పపరర: వమల కనపరరస

94-100/242

భరస : రరజ కనపరరరర
ఇసటట ననస:22-13-1035
వయససస:31
లస: ససస స
94-100/244

6212 NDX0337287
పపరర: రమమష బబబబ కనపరరస

94-100/245

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:22-13-1035
వయససస:30
లస: పప
94-100/247

తసడడ:డ మషర�
ఇసటట ననస:22-13-1035
వయససస:57
లస: పప
94-100/249

94-100/228

భరస : యయసస దడసస రరగర
ఇసటట ననస:22-13-1033
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన మతస యఖ
ఇసటట ననస:22-13-1035
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజన మతస యఖ కనపరరరర
ఇసటట ననస:22-13-1035
వయససస:35
లస: పప
6216 AP151010261242
పపరర: కమలమమ జజననలగడడ

94-100/233

భరస : రమమష కనపరరస
ఇసటట ననస:22-13-1035
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మబతస యఖ
ఇసటట ననస:22-13-1035
వయససస:47
లస: ససస స
6213 NDX0045021
పపరర: రరజ కనపరరరర

6199 AP151010261447
పపరర: పడకరశరరవప డదససమమల

6194 AP151010261371
పపరర: బబలసరసమ డదససమమల

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-13-1030
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1033
వయససస:72
లస: పప

భరస : సరకసశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-13-1034
వయససస:35
లస: ససస స
6210 AP151010261148
పపరర: సమమధడనమమ కనపరరస

94-100/230

భరస : రతనస�
ఇసటట ననస:22-13-1033
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:22-13-1033
వయససస:48
లస: పప
6207 NDX0336461
పపరర: రరజ తడడడగరరర

6196 AP151010261336
పపరర: మరరయదడసస డదససమమల

94-100/224

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-13-1028
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-13-1030
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవసదడ�
ఇసటట ననస:22-13-1033
వయససస:41
లస: ససస స
6204 NDX0044933
పపరర: రవసదడ బబబబ తలకరయల

94-100/227

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-13-1029
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1030
వయససస:27
లస: పప
6201 NDX0262089
పపరర: ససనతకమల� తలకరయల�

6193 NDX0336651
పపరర: రవకలమమర� దదశమమల�

6191 NDX1169093
పపరర: శరరష దదశమబల

తసడడ:డ బబల
ఇసటట ననస:22-13-1028
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల�
ఇసటట ననస:22-13-1028
వయససస:32
లస: పప

భరస : మరరయదడసస
ఇసటట ననస:22-13-1029
వయససస:47
లస: ససస స
6198 NDX1169119
పపరర: పడసనడన కలమమర దదశమమల

94-100/223

భరస : బబల దదసరమల
ఇసటట ననస:22-13-1028
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:22-13-1028
వయససస:51
లస: ససస స
6195 AP151010261244
పపరర: ఇనడనసమమ డదససమమల

6190 NDX2079094
పపరర: శరరష దదసరమల

6215 AP151010261032
పపరర: పడమలరరణణ జజననలగడడ �

94-100/248

భరస : బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1036
వయససస:45
లస: ససస స
94-100/250

6218 NDX0337246
పపరర: దదనవష బబబబ� జజననలగడడ �

94-100/251

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1036
వయససస:31
లస: పప
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6219 JBV2671188
పపరర: బబబబరరవప జజననలగడడ

94-100/252

తసడడ:డ బబలశశరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:22-13-1036
వయససస:52
లస: పప
6222 NDX0665679
పపరర: రరధదక� కకలమరర�

94-100/255

94-100/258

94-100/261

94-100/264

94-100/267

94-100/270

94-88/882

తసడడ:డ నడగయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1061
వయససస:28
లస: ససస స

6232 AP151010261034
పపరర: రమమదదవ బబసరస�

6235 NDX0337709
పపరర: మసచడల మధసబబబబ�

6238 NDX3205994
పపరర: శశరర దదసరమఅలమ

6241 NDX1844167
పపరర: అరరణడ ననమలకరసత

94-100/273

6244 NDX0693770
పపరర: వదడఖసరగర� తడడడగరరర�

94-100/265

6247 AP151010261197
పపరర: జజజనసససదరర నలర పప�
భరస : మజస�
ఇసటట ననస:22-13-1061
వయససస:50
లస: ససస స

6227 NDX1996158
పపరర: అనల కలమమర కకలర

94-100/260

6230 NDX1168905
పపరర: వరయమఖ దదపపలపవడడ

94-100/263

6233 NDX1619719
పపరర: ససజజత మసచడల

94-100/266

భరస : అనల కలమమర మసచడల
ఇసటట ననస:22-13-1039
వయససస:34
లస: ససస స
94-100/268

6236 JBV2671303
పపరర: అనల� మసచడల �

94-100/269

తసడడ:డ ఆనసద రరవప� �
ఇసటట ననస:22-13-1039
వయససస:38
లస: పప
94-93/1542

6239 NDX3197647
పపరర: మరరయమమ దదసరమఅలమ

94-100/953

భరస : శశరర దదసరమఅలమ
ఇసటట ననస:22-13-1040
వయససస:54
లస: ససస స
94-100/271

6242 NDX1844308
పపరర: ససభబగఖస తడడడగరరర

94-100/272

భరస : రరజకసదడ పడసరద తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1042
వయససస:56
లస: ససస స
94-100/274

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:22-13-1042
వయససస:36
లస: పప
94-100/275

94-100/257

తసడడ:డ భశరలక
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరజజ శశఖర తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1042
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:22-13-1042
వయససస:35
లస: పప
6246 NDX1169051
పపరర: ఝమనసరరణణ నలర పప

94-100/262

తసడడ:డ జజసఫ దదసరమఅలమ
ఇసటట ననస:22-13-1040
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసభబ
ఇసటట ననస:22-13-1042
వయససస:32
లస: పప
6243 NDX0693945
పపరర: రరజశశఖర తడడడగరరర

6229 JBV1280932
పపరర: కమల కకరణ� జనసమమల�

6224 NDX1996083
పపరర: లకడమ మనసద

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1039
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మసచడల
ఇసటట ననస:22-13-1039
వయససస:38
లస: పప
6240 NDX1814467
పపరర: శకనవరసరరవప కలసభబ

94-100/259

భరస : మసతడయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1038
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పరడనసస మసచడల
ఇసటట ననస:22-13-1039
వయససస:35
లస: ససస స
6237 JBV2671253
పపరర: రరజకష మసచడల

6226 NDX0262725
పపరర: పపషపలల నలర పప

94-100/254

భరస : చసదడ శశఖర మనసద
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వశరసపసడయన � �
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:75
లస: పప
6234 JBV2671451
పపరర: గరత మసచడల

94-100/256

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:34
లస: పప
6231 NDX0337634
పపరర: అసజరగడడడ దదసరమమల

6223 AP151010261179
పపరర: కకటటశసరర కకలమరర�

6221 NDX0262782
పపరర: ససతతష కలమమరర నలర పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆదదనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:50
లస: ససస స
6228 NDX0262691
పపరర: మధస బబబబ� నలర పప�

94-100/253

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1037
వయససస:33
లస: ససస స
6225 AP151010261178
పపరర: శరసతకలమమరర కకలమరర�

6220 NDX1060946
పపరర: ససజనఖ పపలవరరస

6245 NDX1794958
పపరర: మననజ కలమమర నలర పప

94-88/883

తసడడ:డ నడగయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1061
వయససస:24
లస: పప
94-100/276

6248 NDX0261669
పపరర: నరసయఖ నలర పప

94-100/277

తసడడ:డ నడగయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1061
వయససస:31
లస: పప
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6249 AP151010261012
పపరర: మజగస నలర పప

94-100/278

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-13-1061
వయససస:52
లస: పప
6252 NDX2273357
పపరర: మమరర ససహససన నలర పప

94-100/281

94-100/284

94-100/287

94-100/289

94-100/954

94-100/294

94-100/296

భరస : పడభబదడసస� �
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:50
లస: ససస స

6262 NDX0336750
పపరర: వరకలమమరర నలర పప

6265 NDX1319979
పపరర: పరస జజఖత నలర పప

6268 AP151010261157
పపరర: బబలశశరర నలర పప

6271 NDX2170678
పపరర: ససజజత కలకలరరస

94-100/299

6274 NDX1718362
పపరర: రతన కలమమరర కకచపవడడ

94-100/290

6277 AP151010261351
పపరర: జజజనసససదరర కకయఖగభర
భరస : చనడన
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:52
లస: ససస స

6257 JBV2671394
పపరర: వజయకలమమర� నలర పప�

94-100/286

6260 AP151010261202
పపరర: కకటటశసరమమ నలర పప

94-100/879

6263 AP151010261235
పపరర: జజసఫ నలర పప

94-100/291

తసడడ:డ పసదమసరసన
ఇసటట ననస:22-13-1101
వయససస:57
లస: పప
94-100/292

6266 JBV2671352
పపరర: మహలకడమ నలర పప�

94-100/293

భరస : బబలమససరర నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1102
వయససస:49
లస: ససస స
94-100/295

6269 NDX2791150
పపరర: కకరసన నలర పప

94-100/955

భరస : పపడమ కలమమర నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1102
వయససస:22
లస: ససస స
94-100/297

6272 AP151010261099
పపరర: పడకరశమమ నలర పప�

94-100/298

భరస : హహ
హ దయరరజ�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:40
లస: ససస స
94-100/300

భరస : వలయమ కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:44
లస: ససస స
94-100/302

94-100/283

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:22.13.1100
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రతన రరజ కలకలరరస
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వజయబబబబ�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:42
లస: ససస స
6276 JBV2671717
పపరర: దడనమమ� బతష
స ల�

94-100/288

తసడడ:డ పసదమసరసన
ఇసటట ననస:22-13-1102
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససరకష నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:32
లస: ససస స
6273 AP151010261190
పపరర: మరరయమమ నలర పప�

6259 AP151010261253
పపరర: నరసససహరరవప నలర పప

6254 JBV2671360
పపరర: జయబబబబ� నలర పప�

తసడడ:డ నరసససహరరవప� నలర పప�
ఇసటట ననస:22-13-1100
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బల నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1102
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల
ఇసటట ననస:22-13-1102
వయససస:31
లస: పప
6270 NDX1584763
పపరర: ససనత నలర పప

94-100/285

తసడడ:డ జయపడకరష
ఇసటట ననస:22-13-1101
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయ పడకరశ
ఇసటట ననస:22-13-1101
వయససస:51
లస: ససస స
6267 NDX1319680
పపరర: పపడమ కలమమర నలర పప

6256 NDX1063197
పపరర: వజయ భబసకర నలర పప

94-100/280

తసడడ:డ మరరయదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1099
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసదమసరసన
ఇసటట ననస:22-13-1100
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జయపడకరష
ఇసటట ననస:22-13-1101
వయససస:28
లస: ససస స
6264 NDX2737617
పపరర: భబరత నలర పప

94-100/282

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1100
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప � నలర పప�
ఇసటట ననస:22-13-1100
వయససస:35
లస: పప
6261 NDX1061001
పపరర: ససధడఖరరణణ నలర పప

6253 NDX0408609
పపరర: సరసబయఖ� నలర పప�

6251 NDX0261826
పపరర: అరరణ నలర పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1099
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ దడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1099
వయససస:35
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:22-13-1100
వయససస:29
లస: ససస స
6258 JBV2671295
పపరర: చసదడశశఖర � నలర పప�

94-100/279

తసడడ:డ మహన పడసరద� నలర పప�
ఇసటట ననస:22-13-1097
వయససస:38
లస: పప

భరస : మరరయదడసస లలట నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1099
వయససస:56
లస: ససస స
6255 NDX1063171
పపరర: రరణణ నలర పప

6250 JBV2671220
పపరర: రవసదడబబబబ� నలర పప�

6275 NDX0906354
పపరర: వరణణ పపలవరరస�

94-100/301

తసడడ:డ చసదడమమళ�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:46
లస: ససస స
94-100/303

6278 AP151010261098
పపరర: ససబబమమ నలర పప�

94-100/304

భరస : హహ
హ దయరరజ�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:62
లస: ససస స
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94-100/305

తసడడ:డ వజయబబబబ�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:30
లస: పప
6282 NDX2078914
పపరర: వర సరసమ బబ రరగడడ

94-100/308

94-100/311

94-100/314

94-100/317

94-100/320

94-100/323

94-100/326

భరస : రరమదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1111
వయససస:62
లస: ససస స

6292 JBV2671477
పపరర: పడభబదడసస బతష
స ల

6295 NDX2273399
పపరర: సరసబబడజఖస నలర పప

6298 NDX1795071
పపరర: శశరమమ నలర పప

6301 NDX2609634
పపరర: ససజజత మదడసస

94-100/327

6304 NDX2558674
పపరర: వరపడసరద మదడసస

94-100/318

6307 AP151010261290
పపరర: రరమదడసస మమదడసస�
తసడడ:డ ససతయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1111
వయససస:70
లస: పప

6287 AP151010261587
పపరర: వజయబబబబ నలర పప�

94-100/313

6290 AP151010261393
పపరర: రతస యఖ కకలమరర

94-100/316

6293 NDX1861393
పపరర: దదవఖ వరణణ వనరరచరర

94-100/319

తసడడ:డ శరఖమ చసటట వనరరచరర
ఇసటట ననస:22-13-1104
వయససస:24
లస: ససస స
94-100/321

6296 JBV2671337
పపరర: వజయ� మమదడసస�

94-100/322

భరస : ఆనసద కలమమర� మమదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1104
వయససస:43
లస: ససస స
94-100/324

6299 NDX1319821
పపరర: దదనవష బబబబ నలర పప

94-100/325

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1105
వయససస:29
లస: పప
94-6/612

6302 NDX1364595
పపరర: పడకరష రరవప నవలసటటరర

94-88/884

తసడడ:డ అబడహమబ నవలసటటరర
ఇసటట ననస:22/13/1110
వయససస:62
లస: పప
94-100/891

తలర : వజయ మదడసస
ఇసటట ననస:22-13-1110
వయససస:19
లస: పప
94-100/328

94-100/310

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:52
లస: పప

తలర : వజయ మదడసస
ఇసటట ననస:22-13-1110
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర మమడసస
ఇసటట ననస:22-13-1110
వయససస:22
లస: పప
6306 AP151010261291
పపరర: సరరజన మమదడసస�

94-100/315

భరస : నరసయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1105
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1105
వయససస:31
లస: పప
6303 NDX2272649
పపరర: రతన రరజ మమడసస

6289 AP151010261211
పపరర: ఆదమ నలర పప

6284 NDX2059732
పపరర: రరసబబబబ మమసడద

తసడడ:డ చనమసరసన�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:47
లస: పప

భరస : జయ బబబబ నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1104
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరఖమబ�
ఇసటట ననస:22-13-1104
వయససస:47
లస: ససస స
6300 NDX0261560
పపరర: అనల కలమమర నలర పప

94-100/312

తసడడ:డ రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ వనలచరర
ఇసటట ననస:22-13-1104
వయససస:29
లస: ససస స
6297 NDX0261503
పపరర: మరరయమమ వనరరచతరర�

6286 NDX0665489
పపరర: ససరకష బబబబ� వలపరర �

94-100/307

తసడడ:డ మమరరయమ జజజయఖ మమసడద
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:57
లస: పప
6294 NDX1861344
పపరర: శరరష వనలచరర

94-100/309

తసడడ:డ రరధడ కకషషమభరరస�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శరరయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:49
లస: పప
6291 JBV2671543
పపరర: చనడన కకయఖగభర

6283 NDX1592154
పపరర: ససరకష నలర పప

6281 NDX1619693
పపరర: ససధడకర నలర పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వజయ బబబబ నలర పప
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:40
లస: పప
6288 AP151010261324
పపరర: రవకలమమర కరరక�

94-100/306

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-13-1103
వయససస:33
లస: పప
6285 JBV2671592
పపరర: రతనస� బతష
స ల�

6280 NDX0261727
పపరర: ససధడకర� నలర పప�

6305 NDX0942243
పపరర: అశశక కలమమర నవలటటరర

94-88/885

తసడడ:డ లమజర నవలసటటరర
ఇసటట ననస:22/13/1111
వయససస:40
లస: పప
94-100/329

6308 NDX2004091
పపరర: పసడయమసక తడడడగరరర

94-88/886

తసడడ:డ గరసధధ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22/13/1112
వయససస:25
లస: ససస స
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6309 NDX2004711
పపరర: నడగ మలలర శసరర తడడడగరరర

94-88/887

తసడడ:డ గరసధధ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22/13/1112
వయససస:27
లస: ససస స
6312 NDX1332584
పపరర: బబల శశరర తడడడగరరర

94-88/890

94-100/330

94-100/333

94-100/336

94-100/338

94-100/956

94-100/341

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసబ
ఇసటట ననస:22/13/1116
వయససస:29
లస: పప

6322 NDX0791780
పపరర: గబరవయఖ జడడగబ

6325 NDX0693911
పపరర: పడభబదడసస తడడడగరరర�

6328 NDX2699189
పపరర: దధపసక ఠదదగరరర

6331 NDX1995853
పపరర: రరమ దదవ తడడడగరరర

94-100/344

6334 NDX1995887
పపరర: రరస బబబబ తడడడగరరర

94-88/893

6337 JBV2671964
పపరర: ససధడ రరణణ కనననకసటట�
భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-13-1116
వయససస:40
లస: ససస స

6317 AP151010261155
పపరర: కకటటశసరరరవప మమదడసస�

94-100/332

6320 NDX2272664
పపరర: వసశ వరమ మమడసస

94-100/335

6323 NDX0337600
పపరర: ససపవరష � తడడడగరరర�

94-100/337

భరస : పడభబదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1114
వయససస:35
లస: ససస స
94-100/339

6326 NDX0261370
పపరర: కకటటశసరరరవప తడడడగరరర

94-100/340

తసడడ:డ సరకసశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-13-1114
వయససస:45
లస: పప
94-142/1062

6329 NDX1796616
పపరర: రవ నలర పప

94-88/894

తసడడ:డ ససరర నలర పప
ఇసటట ననస:22/13/1115
వయససస:49
లస: పప
94-100/342

6332 NDX1362441
పపరర: తడడడగరరర రతన కలమమరర

94-100/343

భరస : నడగకసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1115
వయససస:50
లస: ససస స
94-100/345

తసడడ:డ చననయఖ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1115
వయససస:48
లస: పప
94-88/895

94-88/892

తసడడ:డ శశరర మమడసస
ఇసటట ననస:22-13-1113
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరస బబబబ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1115
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చననయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1115
వయససస:72
లస: ససస స
6336 NDX2107051
పపరర: రరమకకషష కలసబ

94-100/334

తసడడ:డ కకటటశసరరవప ఠదదగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1114
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రతనస�
ఇసటట ననస:22-13-1115
వయససస:40
లస: ససస స
6333 AP151010261357
పపరర: నడసచడరమమ తడడడగరరర�

6319 AP151010261294
పపరర: శరఖమల మమదడసస�

6314 NDX1753293
పపరర: పడసరదరరవప చదగభడడ

తసడడ:డ రరమదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1112
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరకసశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1114
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదడస తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1114
వయససస:20
లస: పప
6330 AP151010261359
పపరర: రతనకలమమరర తడడడగరరర�

94-100/331

తసడడ:డ వనసకయఖ జ డడగబ
ఇసటట ననస:22/13/1114
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరకసశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1114
వయససస:62
లస: ససస స
6327 NDX2806297
పపరర: షరలస రరజ తడడడగరరర

6316 JBV2671634
పపరర: ససతయఖ మమదడసస�

94-88/889

తసడడ:డ పపననయఖ చదగభడడ
ఇసటట ననస:22/13/1112
వయససస:58
లస: పప

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:22-13-1113
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1113
వయససస:47
లస: పప
6324 NDX0261313
పపరర: మమరమమ తడడడగరరర�

94-88/891

తసడడ:డ రరమదడసస�
ఇసటట ననస:22-13-1112
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మధస మమడసస
ఇసటట ననస:22-13-1113
వయససస:25
లస: ససస స
6321 JBV2671469
పపరర: శశరర మమదడసస�

6313 NDX1796137
పపరర: వలయస కకచపవడడ

6311 NDX1753319
పపరర: రరగరసజత చదగభడడ

తసడడ:డ పడసరద రరవప చదగభడడ
ఇసటట ననస:22/13/1112
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసస కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22/13/1112
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-13-1112
వయససస:34
లస: ససస స
6318 NDX1862045
పపరర: అనసశర మమడసస

94-88/888

తసడడ:డ మరరయదడస తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22/13/1112
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22/13/1112
వయససస:49
లస: పప
6315 JBV2671568
పపరర: వజయ� మమదడసస�

6310 NDX1796251
పపరర: వననద కలమమర తడడడగరరర

6335 NDX2806370
పపరర: యశససత కలమమర తడడడగరరర

94-100/957

తసడడ:డ నడగగసదడ రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1115
వయససస:31
లస: పప
94-100/346

6338 AP151010261344
పపరర: సరళ కనననగసటట

94-100/347

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-1116
వయససస:42
లస: ససస స
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6339 AP151010261339
పపరర: ససజజత కనననగసటట�

94-100/348

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-13-1116
వయససస:44
లస: ససస స
6342 NDX2273597
పపరర: వనసకటటశసరరర కనననకసటట

94-100/351

94-88/898

94-100/354

94-100/357

94-100/360

94-100/363

94-100/723

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:29
లస: పప

6352 AP151010261082
పపరర: నడగకసదడరరవప లమస�

6355 NDX2272672
పపరర: ఇసదడ కలమమర దడసరర

6358 AP151010261337
పపరర: నరసససహరరవప దడసరర�

6361 NDX3296704
పపరర: పవన పపలగరర

94-100/366

6364 NDX2034254
పపరర: ధన లకడమ వపపరర

94-100/358

6367 JBV2671899
పపరర: ససనల బబబబ� తడడడగరరర�
తసడడ:డ బబలశశరర� �
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:35
లస: పప

6347 NDX1128479
పపరర: మలలశసరర లమస

94-100/353

6350 JBV2671618
పపరర: బబలసరసమ� లమస�

94-100/356

6353 JBV2671600
పపరర: పడకరశరరవప లమస�

94-100/359

తసడడ:డ శరఖమభఖల�
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:49
లస: పప
94-100/361

6356 NDX1063213
పపరర: రమమష దడసరర

94-100/362

తసడడ:డ సససససదడ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-13-1118
వయససస:27
లస: పప
94-100/364

6359 AP151010261334
పపరర: శసకర దడసరర�

94-100/365

తసడడ:డ ససరకసదడరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1118
వయససస:44
లస: పప
94-66/1289

6362 NDX1332535
పపరర: వవసకరయమమ సరలమటట

94-88/899

భరస : రమమష సరళమటట
ఇసటట ననస:22/13/1119
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/367

భరస : రమమష వపపరర
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:34
లస: ససస స
94-100/369

94-88/897

తసడడ:డ శరమభఖల� �
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యయససదడస పపలగరర
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససనల బబబబ
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:31
లస: ససస స
6366 NDX1060722
పపరర: వననద బబబబ తడడడగరరర

94-100/355

తసడడ:డ ససరకసదడరరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1118
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససరకసదడరరవప�
ఇసటట ననస:22-13 1118
వయససస:57
లస: ససస స
6363 NDX1060839
పపరర: రరణణ తడడడగరరర

6349 NDX1060896
పపరర: మరరయదడసస లమస

6344 NDX0523464
పపరర: కకటటశసరరరవప తడడడగరరర

భరస : నడగకసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర దడసరర
ఇసటట ననస:22-13-1118
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససశసదడ రరవప� దడసరర�
ఇసటట ననస:22-13-1118
వయససస:34
లస: పప
6360 AP151010261131
పపరర: మమరర నకతడస దడసరర�

94-100/352

తసడడ:డ శరఖమభఖల�
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1118
వయససస:31
లస: ససస స
6357 JBV2671436
పపరర: రరజకష� దడసరర�

6346 NDX1061035
పపరర: దదవమణణ లమస

94-100/350

తసడడ:డ బబలయఖ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22/13/1117
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరఖమమల
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమబఖల లమస�
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:42
లస: పప
6354 NDX1169010
పపరర: శశభ దడసరర

94-88/896

తసడడ:డ సరఖమమల
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరఖమభఖల�
ఇసటట ననస:22-13-1117
వయససస:70
లస: ససస స
6351 JBV2671048
పపరర: లకరరదరరజ లమస�

6343 NDX1571315
పపరర: రరజ మబటళళఊరర

6341 AP151010261307
పపరర: పసడయమనసదస కనననగసటట�

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-13-1116
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మబటళళరర
ఇసటట ననస:22/13/1117
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కరసరల
ఇసటట ననస:22/13/1117
వయససస:32
లస: పప
6348 JBV2671642
పపరర: మరరయమమ లమస�

94-100/349

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-13-1116
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:22-13-1116
వయససస:70
లస: పప
6345 NDX1843896
పపరర: సతఖ సరగర కరసరల

6340 AP151010261343
పపరర: రరజఖలకడమ కనననగసటట�

6365 AP151010261160
పపరర: ససపవరష తడడడగరరర�

94-100/368

భరస : బబలశశర�
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:50
లస: ససస స
94-100/370

6368 NDX2034239
పపరర: రమమష వపపరర

94-100/371

తసడడ:డ రరమమ రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:39
లస: పప
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6369 AP151010261363
పపరర: బబలశశరర తడడడగరరర�

94-100/372

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:22-13-1119
వయససస:55
లస: పప
6372 NDX2272862
పపరర: రమఖ వపరర

94-100/373

94-100/376

94-100/377

94-100/380

94-100/382

94-100/385

94-100/388

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:29
లస: ససస స

6382 AP151010261257
పపరర: గరసధద తడడడగరరర�

6385 NDX1871004
పపరర: వరఖకలల మమరర ఫససయరరడ

6388 NDX0775593
పపరర: నరసయఖ కకపపపల

6391 AP151010261141
పపరర: ససనత చసతల

94-100/391

6394 NDX0529586
పపరర: జజఖత మయభరర పరసతగరన

94-100/381

6397 NDX0336958
పపరర: రమఖ మమలపష డ లల
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:30
లస: ససస స

6377 NDX0203588
పపరర: వజయ వరణణ జక

94-88/903

6380 NDX2272722
పపరర: నవన తడడడగరరర

94-100/379

6383 NDX1662742
పపరర: కకటటశసరర నలర పప

94-88/904

భరస : వజయ కలమమర నలర పప
ఇసటట ననస:22/13/1123
వయససస:25
లస: ససస స
94-100/383

6386 AP151010261110
పపరర: మమరరపదమ దదశమమల�

94-100/384

భరస : ఏససరతనస�
ఇసటట ననస:22-13-1123
వయససస:67
లస: ససస స
94-100/386

6389 NDX0606087
పపరర: చసతల సరమమమ జఖస�

94-100/387

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:22-13-1125
వయససస:29
లస: ససస స
94-100/389

6392 NDX0261586
పపరర: మరరయమమ చసతల�

94-100/390

భరస : అచచయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1125
వయససస:57
లస: ససస స
94-88/905

భరస : జయపరలల పస సతగరన
ఇసటట ననస:22/13/1127
వయససస:45
లస: ససస స
94-100/393

94-100/375

తసడడ:డ గరసధధ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-13-1122
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-13-1125
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:22-13-1125
వయససస:28
లస: పప
6396 NDX1060888
పపరర: నలమ మమలపష డ లల

94-100/378

తసడడ:డ మననహర
ఇసటట ననస:22-13-1124
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:22-13-1125
వయససస:31
లస: ససస స
6393 NDX1060995
పపరర: రరజ చసతల

6379 NDX0262378
పపరర: రరణణ తడడడగరరర

6374 NDX2079086
పపరర: రవచసదడ వపరర

భరస : సరసమ పడసరద జక
ఇసటట ననస:22/13/1122
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పసటర జజసఫ ఫససయరరడ
ఇసటట ననస:22-13-1123
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫరయయలల ఫససయరరడ
ఇసటట ననస:22-13-1123
వయససస:62
లస: పప
6390 NDX0664862
పపరర: పరరసత� చసతల�

94-88/902

తసడడ:డ నడగయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1122
వయససస:57
లస: పప

భరస : పసటర జజసఫ
ఇసటట ననస:22-13-1123
వయససస:34
లస: ససస స
6387 NDX1874628
పపరర: పసటర జజసఫ ఫససయరరడ

6376 NDX1843839
పపరర: అనసరరధ బబ డపరటట

94-88/901

తసడడ:డ రతన బబబబ వపరర
ఇసటట ననస:22-13-1120
వయససస:24
లస: పప

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:22-13-1122
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1122
వయససస:42
లస: పప
6384 NDX1382712
పపరర: శశరర ససజనఖ పరయరరడ

94-100/374

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22/13/1121
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజజ�
ఇసటట ననస:22-13-1122
వయససస:35
లస: ససస స
6381 AP151010261274
పపరర: జజజ తడడడగరరర�

6373 JBV2671519
పపరర: పడమల� వపరర �

6371 NDX1332527
పపరర: రతనస తలకరయల

తసడడ:డ శరసతయఖ తలకరయల
ఇసటట ననస:22-13-1120
వయససస:69
లస: పప

భరస : రతనబబబబ� వపరర �
ఇసటట ననస:22-13-1120
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వపపరర
ఇసటట ననస:22-13-1120
వయససస:48
లస: పప
6378 NDX0262477
పపరర: ససతమమ� తడడడగరరర�

94-88/900

భరస : శకనవరస రరవప తయ
ఇసటట ననస:22-13-1120
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన బబబబ వపరర
ఇసటట ననస:22-13-1120
వయససస:22
లస: ససస స
6375 NDX2119957
పపరర: రతన బబబబ వపపరర

6370 NDX1332550
పపరర: సతఖవత తయ

6395 NDX1319813
పపరర: మమరరగర మమనకర

94-100/392

తసడడ:డ కరసతడ రరవప
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:26
లస: ససస స
94-100/394

6398 NDX0336800
పపరర: రమమదదవ దదశమమల

94-100/395

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:32
లస: ససస స
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94-100/396

భరస : కరసతడరరవప
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:48
లస: ససస స
6402 NDX1060862
పపరర: రవకలమమర దదశమమల

94-100/399

94-100/401

94-100/402

94-100/405

94-100/408

94-100/410

94-88/912

తసడడ:డ నడగమలలర శసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-13-1504
వయససస:40
లస: పప

6415 AP151010261379
పపరర: దదబబయఖ

94-88/915

94-100/406

94-100/409

6418 NDX0370916
పపరర: కకషష రరరభబ రరసజల

6421 NDX1332519
పపరర: శరరష జజనన కకటట

6424 NDX0524421
పపరర: శవ ధడరర

6427 NDX0923011
పపరర: బతష
స ల ససరకష కలమమర battula
తసడడ:డ పడసరద రరవప battula
ఇసటట ననస:22/13/1537
వయససస:37
లస: పప

6407 NDX1844522
పపరర: రవ కకరణ తషరర

94-88/908

6410 NDX1061159
పపరర: ఎలజబబత రరణణ కకణణదన

94-100/404

6413 NDX0336776
పపరర: రరజశశఖర� దదడర�

94-100/407

తసడడ:డ దదబబయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:31
లస: పప
6416 NDX1795303
పపరర: మమరర మసచడల

94-88/909

భరస : అసకమమ రరవప మసచడల
ఇసటట ననస:22/13/1134
వయససస:33
లస: ససస స
94-88/910

6419 NDX1332469
పపరర: తదడడగరరర వరర నస

94-88/911

భరస : బబల శశరర తదడడ గరరర
ఇసటట ననస:22/13/1139
వయససస:45
లస: ససస స
94-88/913

6422 NDX1662593
పపరర: రమ దదవ పలలర

94-88/914

భరస : నరసససహ రరవప పలలర
ఇసటట ననస:22/13/1143
వయససస:31
లస: ససస స
94-88/916

తసడడ:డ .ఆసజనవయబలల ధడరర
ఇసటట ననస:22/13/1144
వయససస:30
లస: పప
94-100/412

94-88/906

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప జజనన కకటట
ఇసటట ననస:22/13/1142
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగనన గజజజ
ఇసటట ననస:22/13/1143
వయససస:25
లస: పప
6426 NDX0485532
పపరర: శవ నడగరరజ రరజజబతష
స న�

94-100/403

తసడడ:డ పరల రరరణడజళ
ఇసటట ననస:22/13/1138
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర తతమమటట
ఇసటట ననస:22/13/1140
వయససస:28
లస: పప
6423 NDX1795485
పపరర: రరస బబబబ గజజజ

6412 NDX2078948
పపరర: కరకసత కలమమర పసరరకల

6404 NDX0525675
పపరర: జయపరల పటట పప�

తసడడ:డ దడసస తషరర
ఇసటట ననస:22/13/1132
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-13-1135
వయససస:85
లస: ససస స
6420 NDX1332493
పపరర: హహమసత టటమమటట

94-88/907

తసడడ:డ ఆరరగఖస పసరరకల
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దదబబయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:33
లస: పప
6417 NDX1061191
పపరర: వరమమ కకణణదన

6406 NDX0385831
పపరర: వజయకలమమర మసచడల

6409 NDX2078930
పపరర: అరరణడ పసరరకల

94-100/398

తసడడ:డ లల పటటపప
ఇసటట ననస:22/13/1129
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఆరరగఖస పసరరకల
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దదబబయఖ
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:59
లస: ససస స
6414 JBV2671410
పపరర: కకషష ర బబబబ దదడర

94-100/400

తసడడ:డ దదవదడనస manchal
ఇసటట ననస:22/13/1130
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దదబబయఖ�
ఇసటట ననస:22-13-1132
వయససస:30
లస: ససస స
6411 NDX0258962
పపరర: మమరర కలమమరర దదడర

6403 NDX2079128
పపరర: కరసత రరవప మమరరగ

6401 NDX1874693
పపరర: సతష ఫససయరరడ

తసడడ:డ పసటర జజసఫ ఫససయరరడ
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శశరర మమరరగ
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద కకనధన
ఇసటట ననస:22-13-1129
వయససస:22
లస: పప
6408 NDX0258889
పపరర: పడశరసత� దదడర�

94-100/397

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:22-13-1128
వయససస:42
లస: పప
6405 NDX2273159
పపరర: జజన ససదధప కకనధన

6400 NDX0336495
పపరర: జజఖత మమలపప

6425 AP151010261120
పపరర: తరరపతమమ దదడర�

94-100/411

భరస : శశరరలల�
ఇసటట ననస:22-13-1192
వయససస:72
లస: ససస స
94-88/917

6428 NDX2473601
పపరర: మమణణకఖస జజలమదద

94-100/413

భరస : అజయ కలమమర దదవరపలర జజలమదద
ఇసటట ననస:22-13-1992
వయససస:48
లస: ససస స
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94-100/415

భరస : గరవసదస దదసతమమపర
ఇసటట ననస:22-13-9129
వయససస:43
లస: ససస స
6432 NDX0526954
పపరర: షపక జగసనడబ

94-94/478

94-94/481

94-97/134

94-97/137

94-97/140

94-97/143

94-65/445

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:22-14-45/2
వయససస:43
లస: పప

6442 AP151010252470
పపరర: భభలకడమ వరగరణణ�

6445 NDX0238980
పపరర: శకనవరస చకకవరరస వరగరన�

6448 AP151010252471
పపరర: హనసమసతరరవప వరగరణణ

94-90/876

94-97/138

6437 NDX0238956
పపరర: ససనత గరరక�

94-97/133

6440 NDX0015230
పపరర: భవరన గరరక�

94-97/136

6443 NDX0238998
పపరర: ఊరరమళ వరగరన�

94-97/139

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:56
లస: ససస స
94-97/141

6446 NDX0238964
పపరర: రవ కలమమర గరరక�

94-97/142

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:44
లస: పప
94-97/144

6449 NDX0716530
పపరర: శవకలమమరర నసనడన

94-65/444

భరస : నరసససహ సరసమ
ఇసటట ననస:22-14-1
వయససస:52
లస: ససస స

94-65/809 6452 AP151010261135
6451 NDX2573004
పపరర: వనసకట గరపస సతఖ కలమమర చడగల
పపరర: మలలర శసరర తడడడగరరర�

6454 NDX1560136
పపరర: ససజజత వదదనస

6457 NDX1560128
పపరర: అనల వదదనస
తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:22-14-45/2
వయససస:46
లస: పప

94-100/420

భరస : ఎరరమయమ�
ఇసటట ననస:22-14-35
వయససస:57
లస: ససస స
94-100/421

భరస : అనల వదదనస
ఇసటట ననస:22-14-45/2
వయససస:45
లస: ససస స
94-100/423

94-94/480

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససబబబబ చడగల
ఇసటట ననస:22-14-15
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:22-14-42/1
వయససస:54
లస: పప
6456 NDX1560144
పపరర: రజనకరసత బతష
స ల

94-97/135

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర నసనన
ఇసటట ననస:22-14-1
వయససస:55
లస: పప
6453 NDX1716713
పపరర: శకనవరస యడర పలర

6439 NDX1162569
పపరర: జయశక ఆతమకకరర

6434 NDX0869362
పపరర: రగడడడ లకడమ మమరరత

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:48
లస: పప
6450 NDX0700716
పపరర: నరసససహసరసమ నసనన

94-94/482

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:31
లస: పప
6447 NDX1162551
పపరర: శకనవరససలల ఆతమకకరర

6436 NDX0528638
పపరర: షపక ఖమజవల

94-100/417

భరస : లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:52
లస: ససస స
6444 NDX0356139
పపరర: గరపస వ

94-94/479

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:33
లస: ససస స
6441 AP151010252469
పపరర: ఊరరమళ వరగరణణ�

6433 NDX0941096
పపరర: షపక నఫసస ఫరతమమ

6431 NDX1718453
పపరర: వజయ కలమమర కరరక

తసడడ:డ దయమనసదస కరరక
ఇసటట ననస:22-13-9129
వయససస:45
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:41
లస: పప
6438 NDX1040310
పపరర: ఝమనస వరగరన

94-100/416

భరస : వజయ కలమమర కరరక
ఇసటట ననస:22-13-9129
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:22-14
వయససస:31
లస: ససస స
6435 NDX0526749
పపరర: షపక షరరఫ

6430 NDX1718479
పపరర: కకమలమ దదవ బబరరక

6455 NDX1640987
పపరర: పసలర మమరరమమ

94-100/422

భరస : ఎలయమ పసలర
ఇసటట ననస:22-14-45/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-100/424

6458 NDX1319987
పపరర: జడడగబ రతన మణణ

94-100/425

భరస : నడగ రరజ
ఇసటట ననస:22-14-64
వయససస:31
లస: ససస స
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94-100/426

భరస : కకషష చగపపవరపప
ఇసటట ననస:22-14-64
వయససస:33
లస: ససస స
6462 NDX1319912
పపరర: బతష
స ల ససససమతడ

94-100/429

94-100/432

94-100/435

94-100/438

94-100/441

94-100/444

94-100/447

తసడడ:డ బబజజ�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:29
లస: పప

6472 NDX1462191
పపరర: సససదరఖ తడడడగరరర

6475 NDX2142222
పపరర: పడభబవత బతష
స ల

6478 NDX2142271
పపరర: కరరణ పసడయమ తడడడగరరర

6481 AP151010261298
పపరర: కనక బతష
స ల�

94-100/450

6484 AP151010261136
పపరర: శరసతమమ తడడడగరరర�

94-100/439

6487 NDX0616508
పపరర: తడడడగరరర కకరణ కలమమర�
తసడడ:డ యరరమయ�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:32
లస: పప

6467 JBV2671147
పపరర: సతష� దడసరర�

94-100/434

6470 NDX1060854
పపరర: భబనస మహహష బతష
స ల

94-100/437

6473 NDX1319698
పపరర: మమనక బతష
స ల

94-100/440

భరస : బబజజ
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:26
లస: ససస స
94-100/442

6476 NDX0260695
పపరర: అనసరరధ� బతష
స ల�

94-100/443

తసడడ:డ గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/445

6479 NDX0262261
పపరర: శరఖమల తడడడగరరర

94-100/446

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:40
లస: ససస స
94-100/448

6482 AP151010261302
పపరర: మససమమ బతష
స ల�

94-100/449

భరస : గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:52
లస: ససస స
94-100/451

భరస : పరదదశ�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:62
లస: ససస స
94-100/453

94-100/431

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:22-14-1134
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకరర యఖ�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరదదశ�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:58
లస: ససస స
6486 NDX0849380
పపరర: హరరష బబబబ బతష
స ల�

94-100/436

భరస : వనసకయఖ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:42
లస: ససస స
6483 AP151010261133
పపరర: పపషప తడడడగరరర�

6469 AP151010261404
పపరర: మరరయమమ బతష
స ల�

6464 AP151010261411
పపరర: జజరరజ బతష
స ల�

తసడడ:డ ససశసదడ రరవప� దడసరర�
ఇసటట ననస:22-14-1118
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడకరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర బబబబ�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:35
లస: ససస స
6480 NDX0260356
పపరర: మలలర శసరర తడడడగరరర�

94-100/433

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషష ర బబబబ
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:28
లస: ససస స
6477 NDX0664771
పపరర: వజయ కలమమరర� తడడడగరరర�

6466 AP151010261036
పపరర: మరరయమమ దదశమల�

94-100/428

తసడడ:డ మరరయనన�
ఇసటట ననస:22-14-65
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబలశశరర�
ఇసటట ననస:22-14-1134
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:22-14-1134
వయససస:51
లస: పప
6474 NDX1461979
పపరర: బబజజ తడడడగరరర

94-100/430

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:22-14-104
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:22-14-1134
వయససస:28
లస: ససస స
6471 AP151010261591
పపరర: బబలశశరర బతష
స ల�

6463 NDX0045112
పపరర: నరకసదడ బతష
స ల�

6461 NDX2079011
పపరర: గబరవయఖ గరడడగబ

తసడడ:డ వనసకయఖ గరడడగబ
ఇసటట ననస:22-14-64
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జజరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-65
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససరకష వలపరర
ఇసటట ననస:22-14-67
వయససస:42
లస: ససస స
6468 NDX1061100
పపరర: ససధడరరణణ బతష
స ల

94-100/427

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చగపపవరపప
ఇసటట ననస:22-14-64
వయససస:37
లస: పప

తలర : జజరజ
ఇసటట ననస:22-14-65
వయససస:31
లస: ససస స
6465 NDX2078872
పపరర: ససమఖ వలపరర

6460 NDX1996430
పపరర: కకషష చగపపవరపప

6485 AP151010261203
పపరర: వజయమమ బతష
స ల�

94-100/452

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:72
లస: ససస స
94-100/454

6488 JBV2671246
పపరర: కకశశర బబబబ� తడడడగరరర�

94-100/455

తసడడ:డ పరదదశ� తడడడగరరర�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:35
లస: పప
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6489 JBV2671170
పపరర: వనసకయఖ� తడడడగరరర�
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94-100/456

తసడడ:డ పరదదశ� �
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:38
లస: పప
6492 AP151010261259
పపరర: లకరర యఖ బతష
స ల�

94-100/459

94-100/724

94-100/464

94-87/1069

94-100/468

94-100/471

94-100/474

తసడడ:డ లయమ దడసరర
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:31
లస: పప

6502 NDX2029602
పపరర: జజసఫ తడడడగరరర

6505 NDX0337659
పపరర: శశశలజ బతష
స ల

6508 AP151010261390
పపరర: పడకరశరరరవప బతష
స ల

6511 NDX1061092
పపరర: భవరన బతష
స ల

94-100/477

6514 NDX0663724
పపరర: భబరత� పలర పరటట�

94-87/1070

6517 NDX0665984
పపరర: థడమస� పలర పరటట�
తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:44
లస: పప

6497 NDX2035229
పపరర: సరరమమ బతష
స ల

94-100/463

6500 NDX2273522
పపరర: మధస బబబబ బతష
స ల

94-100/466

6503 JBV2671097
పపరర: అగససటన బతష
స ల

94-100/467

తసడడ:డ జజకకబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1137
వయససస:53
లస: పప
94-100/469

6506 NDX0260422
పపరర: కకటటశసరర బతష
స ల

94-100/470

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-14-1137/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-100/472

6509 NDX2273498
పపరర: లలకకశసరరరవప మదసద

94-100/473

తసడడ:డ జయ రరవప మదసద
ఇసటట ననస:22-14-1138
వయససస:33
లస: పప
94-100/475

6512 NDX0260752
పపరర: బబలర అమమమయ� బతష
స ల�

94-100/476

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/478

భరస : థడమస�
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:41
లస: ససస స
94-100/480

94-100/461

తసడడ:డ మమరరయమదడసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1136
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:33
లస: ససస స
6516 NDX0045096
పపరర: మహహష దడసరర

94-100/465

తసడడ:డ జజకకబబ
ఇసటట ననస:22-14-1137/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ చసతల
ఇసటట ననస:22-14-1138
వయససస:36
లస: పప
6513 NDX0260877
పపరర: చననఅమమమయ� బతష
స ల�

6499 NDX0664946
పపరర: భబగఖమమ బతష
స ల�

6494 AP151010261238
పపరర: యరరమయమ తడడడగరరర

భరస : మరరయమ దడస బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1136
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-14-1137/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-14-1137/1
వయససస:56
లస: ససస స
6510 NDX2273530
పపరర: పడకరశ చసతల

94-100/462

తసడడ:డ శశఖర తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-14-1137
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:22-14-1137/1
వయససస:30
లస: ససస స
6507 AP151010261403
పపరర: యశశధ బతష
స ల

6496 NDX2170652
పపరర: ససమఖ బతష
స ల

94-100/458

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:72
లస: పప

భరస : మరరయనన�
ఇసటట ననస:22-14-1136
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : హరరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1137
వయససస:26
లస: ససస స
6504 NDX0933440
పపరర: పదమ బతష
స ల

94-100/460

తసడడ:డ దడసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1136
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : దదడ పదద�
ఇసటట ననస:22-14-1136
వయససస:54
లస: ససస స
6501 NDX1444587
పపరర: దదవఖ వరణణ బతష
స ల

6493 AP151010261088
పపరర: పరదదశ తడడడగరరర�

6491 AP151010261446
పపరర: కలమమర బబబబ తడడడగరరర�

తసడడ:డ పరదదశ�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగస�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకటటష�
ఇసటట ననస:22-14 1135
వయససస:57
లస: ససస స
6498 NDX0260505
పపరర: శశఖర తడడడగరరర�

94-100/457

తసడడ:డ రరజజరరవప గసజ
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:22-14-1135
వయససస:52
లస: పప
6495 AP151010261374
పపరర: కకటమమ తడడడగరరర�

6490 NDX1861732
పపరర: రరజ కకషష ర గసజ

6515 NDX1061167
పపరర: సరగర బబబబ బతష
స ల

94-100/479

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:29
లస: పప
94-100/481

6518 JBV2671931
పపరర: మహనరరవప నలర పప�

94-100/482

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:62
లస: పప
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6519 NDX0260943
పపరర: జజజనయఖ బతష
స ల�
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94-100/483

తసడడ:డ ఆసధదన�
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:73
లస: పప
6522 NDX2814002
పపరర: మధవ దడసరర

94-100/990

94-87/1073

94-100/486

94-100/489

94-100/492

94-100/493

94-100/496

6532 AP151010261449
పపరర: మమరర గబమమడడ�

6535 NDX2002004
పపరర: దధనడ కకయగభర

6538 JBV2671022
పపరర: కరరణ� కకయమఖ గబర�

6541 NDX0261131
పపరర: లకరర మమ కకయఖగభర�

94-100/499

6544 JBV2671626
పపరర: దడసస కకయఖ గబర�

94-100/490

తసడడ:డ దడసస ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:24
లస: పప

6547 JBV2671154
పపరర: మమరరరరణణ� పససమరరస�
భరస : రతనకలమమర� పససమరరస�
ఇసటట ననస:22-14-1146
వయససస:33
లస: ససస స

6527 JBV2671063
పపరర: మమరస మమ� దడసరర�

94-100/485

6530 AP151010261258
పపరర: చటటటబబబబ తడడడగరరర�

94-100/488

6533 NDX1718529
పపరర: జయ పరల గబమమడడ

94-100/491

తసడడ:డ జయ రరజ గబమమడడ
ఇసటట ననస:22-14-1141
వయససస:26
లస: పప
94-87/1074

6536 NDX1768250
పపరర: మహహశ బబబబ కకయగభర

94-87/1075

Deleted

తసడడ:డ దడసస కకయగభర
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:24
లస: పప
94-100/494

6539 NDX0261198
పపరర: దదవఖ వరణణ� కకయఖగభర�

94-100/495

భరస : నడగరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/497

6542 JBV2671014
పపరర: నడగరరజ� కకయమఖ గబర�

94-100/498

తసడడ:డ బబలశశరర�
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:34
లస: పప
94-100/500

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర �
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:42
లస: పప
94-100/991

94-87/1072

తసడడ:డ పష తషరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబలశశరర�
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప కకయఖగభర
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:36
లస: పప
6546 NDX3035680
పపరర: మహహశ బబబబ కకయఖగభర

94-100/487

భరస : కనకరరజ� �
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆనసద పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:40
లస: ససస స
6543 JBV2671030
పపరర: కనకరరజ కకయఖగభర

6529 JBV2671055
పపరర: శరఖమకలమమర దడసరర�

6524 NDX1693952
పపరర: ససనత దడసరర

భరస : శరఖమ కలమమర� దడసరర�
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకయగభర
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహహశ బబబబ కకయగభర
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:24
లస: ససస స
6540 JBV2671659
పపరర: జయవరణణ కకయఖగభర�

94-100/484

భరస : జయరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-1141
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకకష�
ఇసటట ననస:22-14-1142
వయససస:33
లస: ససస స
6537 NDX2273290
పపరర: దసరర భవరన కకయగభర

6526 NDX1168921
పపరర: రరణణ దడసరర

94-100/989

భరస : వనయ కలమమర దడసరర
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకసదడ రరవప దడసరర�
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జయరరజ గబమమడడ
ఇసటట ననస:22-14-1141
వయససస:21
లస: ససస స
6534 NDX0500991
పపరర: తడడడగరరర జజఖషష�

94-87/1071

తసడడ:డ నడగకసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నడగకసదడరరవప�
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:57
లస: ససస స
6531 NDX2273258
పపరర: పడసనన కలమమరర గబమమడడ

6523 NDX1769167
పపరర: రరణణ దడసరర

6521 NDX2814515
పపరర: దసరర బబబబ దడసరర

తసడడ:డ ఏలయమ దడసరర
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగకసదడ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకసదడ బబబబ దడసరర
ఇసటట ననస:22-14-1140
వయససస:33
లస: పప
6528 AP151010261342
పపరర: రతనకలమమరర దడసరర�

94-100/988

భరస : ఏలయమ దడసరర
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మహహశ దడసరర
ఇసటట ననస:22-14-1139
వయససస:23
లస: ససస స
6525 NDX1693986
పపరర: వనయ కలమమర దడసరర

6520 NDX2813954
పపరర: మరమమ దడసరర

6545 AP151010261389
పపరర: బబలశశరర కకయఖగభర�

94-100/501

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-14-1143
వయససస:52
లస: పప
94-100/502

6548 JBV2671279
పపరర: ససబబబరరవప� పససమరరస�

94-100/503

తసడడ:డ పసటర పరల� పససమరరస�
ఇసటట ననస:22-14-1146
వయససస:38
లస: పప
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6549 AP151010261317
పపరర: రతనకలమమర పససమరరస�

94-100/504

తసడడ:డ పసటరరరల�
ఇసటట ననస:22-14-1146
వయససస:40
లస: పప
6552 NDX2003572
పపరర: పడభబకర అలమరడడ

94-87/1078

94-100/507

94-100/510

94-100/513

94-100/516

94-100/519

94-100/524

తసడడ:డ బబలసరసమ�
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:43
లస: పప

6562 AP151010261328
పపరర: రతనస కరరక

6565 AP151010261114
పపరర: పడకరశమమ బచడచల�

6568 NDX2272284
పపరర: నడగకశసరరరవప కరరక

6571 NDX2273001
పపరర: మసజల తరరమలశశటట

94-100/527

6574 NDX2273175
పపరర: మణణకసఠ తరరమలశశటట

94-100/514

6577 NDX2814580
పపరర: నడగకశసర రరవప కరరక
తసడడ:డ బల సరసమ కరరక
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:37
లస: పప

6557 NDX1461946
పపరర: దదవఖ వరణణ తడడడగరరర

94-100/509

6560 AP151010261111
పపరర: భబగఖమమ తడడడగరరర�

94-100/512

6563 NDX1627357
పపరర: రరజఖలకడమ మసచడల

94-100/515

భరస : RAMESH మసచడల
ఇసటట ననస:22-14-1152
వయససస:25
లస: ససస స
94-100/517

6566 NDX1060904
పపరర: రమమష బబబబ మసచడల

94-100/518

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:22-14-1152
వయససస:29
లస: పప
94-99/19

6569 NDX2272979
పపరర: శరకవణణ కరరక

94-100/523

భరస : నడగకశసర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:27
లస: ససస స
94-100/525

6572 NDX0750745
పపరర: మరరయకలమమరర కరరక�

94-100/526

భరస : శశరరరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:43
లస: ససస స
94-100/528

తసడడ:డ శలఖనడరరయణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:38
లస: పప
94-100/530

94-100/506

భరస : పష తషరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-1148
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబలసరసమ�
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:52
లస: ససస స
6576 AP151010261065
పపరర: శశరరరరజ కరరక�

94-100/511

తసడడ:డ బబల సరసమ కరరక
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరసమ కరరక
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:30
లస: ససస స
6573 AP151010261159
పపరర: ససతతషస కరరక�

6559 AP151010261420
పపరర: నరమల మసచడల�

6554 JBV2671501
పపరర: అజయ బబబబ� మసచడల �

తసడడ:డ చటటట బబబబ
ఇసటట ననస:22-14-1148
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దదవదడనస�
ఇసటట ననస:22-14-1152
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబదదయఖ
ఇసటట ననస:22-14-1152
వయససస:30
లస: పప
6570 NDX2273027
పపరర: వరణణ కరరక

94-100/508

తసడడ:డ చడరగరస
ఇసటట ననస:22-14-1151
వయససస:41
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:22-14-1152
వయససస:34
లస: ససస స
6567 NDX0336727
పపరర: శవ శరఖమ కలమమర ఎస

6556 NDX1461920
పపరర: చసదదక
డ తడడడగరరర

94-87/1077

తసడడ:డ పడసరద రరవప� మసచడల�
ఇసటట ననస:22-14-1147
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:22-14-1148
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-14-1149
వయససస:35
లస: ససస స
6564 NDX0259275
పపరర: జజఖత మసచడల�

94-100/505

తసడడ:డ చటటట బబబబ
ఇసటట ననస:22-14-1148
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చటటటబబబబ�
ఇసటట ననస:22-14-1148
వయససస:44
లస: ససస స
6561 NDX0775569
పపరర: మరరయమమ దదవరపలర �

6553 AP151010261118
పపరర: మమరర తడడడగరరర�

6551 NDX1768110
పపరర: శక కరసత పససమరరస

తసడడ:డ రతన కలమమర పససమరరస
ఇసటట ననస:22-14-1147
వయససస:24
లస: పప

భరస : పష తషరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-1147
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పష తషరరజ�
ఇసటట ననస:22-14-1147
వయససస:44
లస: పప
6558 AP151010261115
పపరర: మమరరకలమమరర తడడడగరరర�

94-87/1076

భరస : పడభబకర అలమరడడ
ఇసటట ననస:22-14-1147
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:22-14-1147
వయససస:39
లస: పప
6555 AP151010261063
పపరర: పడసరదస తడడడగరరర�

6550 NDX2001949
పపరర: వజయశరసత అలమరడడ

6575 AP151010261270
పపరర: జజసఫ కరరక�

94-100/529

తసడడ:డ బబలసరసమ�
ఇసటట ననస:22-14-1155
వయససస:40
లస: పప
94-100/992

6578 NDX2272847
పపరర: శశశలజ పససమరరస

94-100/531

తసడడ:డ కకటయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:20
లస: ససస స
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94-100/532

తసడడ:డ కకటయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:23
లస: ససస స
6582 NDX0261271
పపరర: జజజనసససదరర పససమరరస�

94-100/535

94-100/538

94-100/541

94-100/993

94-100/546

94-100/994

94-100/550

తలర : కలమమరర జలర
ఇసటట ననస:22-14-1158
వయససస:18
లస: ససస స

6592 NDX2272987
పపరర: అనసష బబ డపరటట

6595 NDX1319938
పపరర: జడడగబ తతరకజసమమ

6598 NDX1168913
పపరర: దధనడ కకయమఖగభర

6601 JBV2671113
పపరర: మమరర ససనత� నవలపరటట�

94-100/553

6604 NDX1583062
పపరర: వకకమ రరజజ పరలలగభడడ

94-100/544

6607 NDX0337386
పపరర: జయశక� వరససమళళ�
భరస : శరఖమ కలమమర�
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:31
లస: ససస స

6587 NDX1063239
పపరర: రవచసదడ పససమరరస

94-100/540

6590 AP151010261196
పపరర: మసరసన పససమరరస�

94-100/543

6593 NDX1168897
పపరర: కలమమరర బబజజస

94-100/545

భరస : ఏసష బబ
ఇసటట ననస:22-14-1157
వయససస:38
లస: ససస స
94-100/547

6596 NDX2734861
పపరర: అనత పసతగరన

94-96/594

భరస : పపద రతస యఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:22-14-1157/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-100/548

6599 NDX0500041
పపరర: కకయఖగభర దదవనరరవప�

94-100/549

తసడడ:డ చనన�
ఇసటట ననస:22-14-1157/A
వయససస:29
లస: పప
94-100/551

6602 NDX0337451
పపరర: కలమమరర జలమర

94-100/552

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:22-14-1158
వయససస:36
లస: ససస స
94-100/554

తసడడ:డ పసద వరయఖ పరలలగభడడ
ఇసటట ననస:22-14-1158
వయససస:41
లస: పప
94-100/903

94-100/537

తసడడ:డ నడగయఖ�
ఇసటట ననస:22-14-- 1156
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదడసస� ననలపరటట�
ఇసటట ననస:22-14-1158
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మరరయదడస
ఇసటట ననస:22-14-1158
వయససస:49
లస: ససస స
6606 NDX2689917
పపరర: ఇసదసమత జలర

94-100/542

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:22-14-1157/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన�
ఇసటట ననస:22-14-1157/A
వయససస:32
లస: పప
6603 NDX1169044
పపరర: అననమమ నవలపరటట

6589 AP151010261545
పపరర: కకటయఖ పససమరరస�

6584 AP151010261076
పపరర: ఆసధదనమమ నలర పప�

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజజపప
ఇసటట ననస:22-14-1157
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద రతస యఖ పసతడ గన
ఇసటట ననస:22-14-1157/1
వయససస:20
లస: ససస స
6600 NDX0500140
పపరర: కకయఖగభర వజయరరజ�

94-100/539

తసడడ:డ శశఖర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22-14-1157
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శశకర
ఇసటట ననస:22-14-1157
వయససస:41
లస: ససస స
6597 NDX2734853
పపరర: రశమత పసథడగరన

6586 NDX2079052
పపరర: నవన కలమమర పససమరరస

94-100/534

భరస : పడకరశరస�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రతన కలమమర పససమరరస
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:19
లస: ససస స
6594 NDX1319920
పపరర: బబ డడ పరటట జజజనసససదరర

94-100/536

తసడడ:డ కకటయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:47
లస: పప
6591 NDX2806651
పపరర: భబరర వ పససమరరస

6583 AP151010261117
పపరర: శశరమమ పససమరరస�

6581 AP151010261246
పపరర: మమరర పససమరరస�

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:77
లస: ససస స
6588 AP151010261397
పపరర: రతనశశరర పససమరరస�

94-100/533

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:22-14-1156
వయససస:47
లస: ససస స
6585 AP151010261129
పపరర: టటకలమమ నలర పప�

6580 JBV2672020
పపరర: అరరణ� నలర పప�

6605 AP151010261059
పపరర: మరరయదడసస నవలపరటట�

94-100/555

తసడడ:డ మరరయమమ�
ఇసటట ననస:22-14-1158
వయససస:57
లస: పప
94-100/556

6608 NDX2273415
పపరర: చసదడకళ గరలస

94-100/557

భరస : సరసబశవరరవప గరలస
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:41
లస: ససస స
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6609 AP151010261345
పపరర: లకరరర మమరర కకచపవడడ�

94-100/558

భరస : యమకకబబ�
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:42
లస: ససస స
6612 NDX2273449
పపరర: సరసబశవరరవప గరలస

94-100/561

94-100/564

94-100/567

94-100/904

94-100/572

94-100/575

94-100/578

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:30
లస: పప

6622 NDX1363779
పపరర: లత బతష
స ల

6625 AP151010261576
పపరర: రసగమమ బతష
స ల�

6628 NDX0044966
పపరర: భబసకరనన బతష
స ల�

6631 JBV2671238
పపరర: మమరర వసరసత� తడడడగరరర�

94-100/581

6634 NDX2078971
పపరర: రమమశ బతష
స ల

94-100/570

6637 AP151010261431
పపరర: జజసఫ తడడడగరరర�
తసడడ:డ రరమలసగస�
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:57
లస: పప

6617 JBV2671261
పపరర: ససశల� నలర పప�

94-100/566

6620 AP151010261158
పపరర: పడకరశరరవప నలర పప

94-100/569

6623 NDX0665448
పపరర: దసరరర రరణణ బతష
స ల�

94-100/571

తసడడ:డ రసగమమ�
ఇసటట ననస:22-14-1162
వయససస:34
లస: ససస స
94-100/573

6626 NDX0500116
పపరర: బతష
స ల గరయతడ�

94-100/574

తసడడ:డ బబజజ�
ఇసటట ననస:22-14-1163
వయససస:28
లస: ససస స
94-100/576

6629 NDX0616490
పపరర: తడడడగరరర పసడయమసక�

94-100/577

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:29
లస: ససస స
94-100/579

6632 JBV2671071
పపరర: జవకలమమరర� బతష
స ల�

94-100/580

భరస : అగససటన� బతష
స ల�
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:50
లస: ససస స
94-100/582

తసడడ:డ లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:27
లస: పప
94-100/584

94-100/563

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-14-1161
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ� తడడడగరరర�
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:52
లస: ససస స
6636 NDX0337170
పపరర: రమమష� తడడడగరరర�

94-100/568

తసడడ:డ చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:22-14-1163
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:33
లస: ససస స
6633 AP151010261134
పపరర: ససబబమమ తడడడగరరర�

6619 AP151010261064
పపరర: పడభబదడసస నలర పప�

6614 NDX2273456
పపరర: పడభబ దడస వరససమళ

భరస : పడభబదడసస� నలర పప�
ఇసటట ననస:22-14-1161
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:22-14-1162
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-14-1163
వయససస:37
లస: ససస స
6630 NDX0336859
పపరర: సససదరఖ� తడడడగరరర�

94-100/565

తలర : రసగమమ
ఇసటట ననస:22-14-1162
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:22-14-1162
వయససస:40
లస: ససస స
6627 NDX2035278
పపరర: ససనతడ బతష
స ల

6616 NDX1169069
పపరర: శరరష వవరరచరర

94-100/560

తసడడ:డ ఆదమ వరససమళ
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-14-1161
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దడస నలర పప
ఇసటట ననస:22-14-1161
వయససస:18
లస: పప
6624 NDX0260117
పపరర: ధనలకడమ బతష
స ల�

94-100/562

తసడడ:డ శరఖమబ
ఇసటట ననస:22-14-1161
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:22-14-1161
వయససస:35
లస: ససస స
6621 NDX2704096
పపరర: వనసకటటష నలర పప

6613 AP151010261588
పపరర: యమకకబ కకచపవడడ�

6611 AP151010261578
పపరర: సససదరమమ వరససమళళ�

భరస : ఆదస�
ఇసటట ననస: 22-14-1160
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కరనస�
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శరమభఖల జజన వరసస మళళ�
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:77
లస: పప
6618 JBV2671386
పపరర: రతనకలమమరర� నలర పప�

94-100/559

భరస : పడభబదడస వరససమళళ
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గరలస
ఇసటట ననస:22-14-1160
వయససస:44
లస: పప
6615 JBV2671428
పపరర: ఆదమ వరససమళళ�

6610 NDX2273381
పపరర: రరణణ వరససమళళ

6635 NDX1319961
పపరర: జడడగబ నడగ రరజ

94-100/583

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-14-1164
వయససస:27
లస: పప
94-100/585

6638 NDX0260190
పపరర: అనససయమమ వలపరర �

94-100/586

భరస : కకషషమభరరస�
ఇసటట ననస:22-14-1165
వయససస:72
లస: ససస స
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6639 AP151010261564
పపరర: ససగబణ గకరర�

94-100/587

భరస : శశరరలల�
ఇసటట ననస:22-14-1189
వయససస:42
లస: ససస స
6642 AP151010252232
పపరర: రరపవత ఏచసరర

94-97/146

94-97/150

94-100/589

94-100/592

94-100/594

94-100/597

94-100/600

తసడడ:డ మబతడఖలరరవప�
ఇసటట ననస:22-16
వయససస:41
లస: పప

6652 AP151010261209
పపరర: రరజ తలకరయల�

6655 NDX0259911
పపరర: దడసస� పససమరరస�

6658 NDX2052785
పపరర: ఇసదదర బతష
స ల

6661 AP151010261004
పపరర: మబతస యఖ కకయఖగభర�

94-96/436

6664 NDX0238949
పపరర: రరణణ గరర�

94-100/593

6667 AP151010252618
పపరర: శకనవరసరరవప చకకస�
తసడడ:డ మబతడఖలరరవప�
ఇసటట ననస:22-16
వయససస:43
లస: పప

6647 NDX2800191
పపరర: దధవననమమ జగలద

94-88/1248

6650 JBV2671139
పపరర: జజఖత� తలకరయల�

94-100/591

6653 NDX2690097
పపరర: అననపవరష తలకరయల

94-100/905

తసడడ:డ శరసత బబబబ తలకరయల
ఇసటట ననస:22-15-1165
వయససస:18
లస: ససస స
94-100/595

6656 NDX2097484
పపరర: రరజకష కకయగభర

94-100/596

తసడడ:డ బబబబరరవప కకయగభర
ఇసటట ననస:22-15-1167
వయససస:26
లస: పప
94-100/598

6659 NDX2052793
పపరర: అననమమ బతష
స ల

94-100/599

భరస : కకటటశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-15-1168
వయససస:55
లస: ససస స
94-100/601

6662 NDX2569895
పపరర: సతఖ కకపరకర కకమమవరపప

94-100/906

Deleted

తసడడ:డ అజయ కలమమర కకమమవరపప
ఇసటట ననస:22-15-1545
వయససస:19
లస: పప
94-97/151

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:22-16
వయససస:35
లస: ససస స
94-97/153

94-97/149

భరస : శరసతబబబబ� తలకరయల�
ఇసటట ననస:22-15-1165
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ�
ఇసటట ననస:22-15-1170
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శవరతడ
ఇసటట ననస:22/16
వయససస:21
లస: పప
6666 AP151010252114
పపరర: రవకరసత చకకస�

94-100/590

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-15-1168
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:22-15-1169
వయససస:28
లస: పప
6663 NDX2359743
పపరర: చసదడ శశఖర శవరతడ

6649 NDX0259960
పపరర: యయససదయమమ� పససమరరస�

6644 NDX0238931
పపరర: నజజమ షపక

భరస : వనసకటటశసరరర జగలద
ఇసటట ననస:22-15-199
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల�
ఇసటట ననస:22-15-1166
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-15-1167
వయససస:62
లస: పప
6660 NDX0499897
పపరర: కకయఖగభర వనసకయఖ�

94-88/1249

తసడడ:డ జజరరజ�
ఇసటట ననస:22-15-1165
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడభబ దడస పససమరరస
ఇసటట ననస:22-15-1166
వయససస:29
లస: ససస స
6657 AP151010261355
పపరర: బబబభరరవప కకయఖగభర�

6646 NDX2872927
పపరర: జజఖత బబతస

94-97/145

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:22-15
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-15-1165
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:22-15-1165
వయససస:41
లస: పప
6654 NDX1885500
పపరర: మమధసరర పససమరరస

94-97/147

భరస : అజయ కలమమర కకమమవరపప
ఇసటట ననస:22-15-44
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల చసతల� �
ఇసటట ననస:22-15-1153
వయససస:37
లస: పప
6651 AP151010261210
పపరర: శరసతబబబబ తలకరయల�

6643 AP151010252231
పపరర: కనకమమ చదబబడ లల

6641 AP151010252236
పపరర: దసరర చదబబడ లల�

భరస : జనడరర నరరవప�
ఇసటట ననస:22-15
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:22-15
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:22-15
వయససస:57
లస: పప
6648 JBV2671329
పపరర: పసద వవలసగర బబబబ� చసతల �

94-100/588

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-14-1189
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-15
వయససస:62
లస: ససస స
6645 AP151010252248
పపరర: జనడరరనరరవప చదబబడ లల

6640 AP151010261091
పపరర: శశరరలల గకరర�

6665 AP151010252324
పపరర: శవలలతకలమమరర చకకస

94-97/152

భరస : మబతడఖలరరవప
ఇసటట ననస:22-16
వయససస:64
లస: ససస స
94-97/154

6668 AP151010252005
పపరర: రరమమహనరరవప చకకస�

94-97/155

తసడడ:డ మబతడఖలరరవప�
ఇసటట ననస:22-16
వయససస:45
లస: పప
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6669 SQX1787043
పపరర: సరయ కకరణ బసడడరర
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95-95/54

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:22-16
వయససస:21
లస: పప
6672 NDX0259440
పపరర: దయమమణణ బబతడళ

6670 NDX3087509
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆలకరర

తసడడ:డ శక రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-16-21
వయససస:81
లస: పప
94-100/603

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:22-16-53
వయససస:48
లస: ససస స

6673 NDX1168855
పపరర: జయరరమబడడ మమరకపపరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకనపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-16-849
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరయపప�
ఇసటట ననస:22-16-1016
వయససస:70
లస: పప
6681 NDX0753129
పపరర: బబలయఖ నలర పప�

94-100/610

94-100/613

94-100/616

94-100/617

తసడడ:డ పడకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:22-16-1179/1
వయససస:37
లస: పప

6685 NDX0337147
పపరర: ససబబ రరవప దడసరర�

6688 NDX3149978
పపరర: ససతమమ చసతల

6691 AP151010261182
పపరర: ససవరరస మమ చసతల

94-100/620

6694 AP151010261275
పపరర: బబబబరరవప� చసతల�

94-100/611

6697 NDX2142214
పపరర: ససరర బబబబ చసతల
తసడడ:డ పడకరశ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1179/1
వయససస:38
లస: పప

6677 AP151010261170
పపరర: జయమమ నలమరపప

94-100/606

6680 NDX0753012
పపరర: కలమమరర నలర పప�

94-100/609

6683 NDX2079102
పపరర: శరసత దడసరర

94-100/612

భరస : ససనల దడసరర
ఇసటట ననస:22-16-1176
వయససస:31
లస: ససస స
94-100/614

6686 AP151010261126
పపరర: మరరయమమ చసతల�

94-100/615

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1177
వయససస:47
లస: ససస స
94-100/995

6689 NDX2806776
పపరర: దధపసక చసతల

94-100/996

తసడడ:డ రవ చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1177
వయససస:18
లస: ససస స
94-100/618

6692 NDX2078989
పపరర: శరఖమ కలమమర చసతల

94-100/619

తసడడ:డ బబబబ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1178
వయససస:28
లస: పప
94-100/621

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-16-1178
వయససస:47
లస: పప
94-100/628

94-87/1079

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1019
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-16-1178
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-16-1178
వయససస:39
లస: పప
6696 NDX0336941
పపరర: చసతల జజషస బబబబ�

94-100/608

భరస : రవ చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1177
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-16-1178
వయససస:44
లస: ససస స
6693 NDX0045146
పపరర: రవ చసతల�

6682 NDX0260570
పపరర: జజఖత� తడడడగరరర�

6674 NDX0791731
పపరర: బడహమచడరర ఉమమమడదజ

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:22-16-1016
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలషర�
ఇసటట ననస:22-16-1176
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1177
వయససస:31
లస: పప
6690 AP151010261286
పపరర: చననమమమయళ� చసతల�

94-100/605

భరస : శశఖర�
ఇసటట ననస:22-16-1142
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-16-1176
వయససస:31
లస: ససస స
6687 NDX0259333
పపరర: దధనరరజ� చసతల�

6679 NDX0262337
పపరర: ససరరబబబబ� నలర పప�

94-100/602

తసడడ:డ నడగభభషణ చడరర ఉమమమడదజ
ఇసటట ననస:22-16-822
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:22-16-1016
వయససస:95
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస�
ఇసటట ననస:22-16-1019
వయససస:49
లస: పప
6684 NDX2079136
పపరర: మరరయమమ దడసరర

94-100/604

భరస : ససరర బబబబ
ఇసటట ననస:22-16-1016
వయససస:30
లస: ససస స
94-100/607

6671 NDX2079110
పపరర: రరజకశసరర బబతడళ

తసడడ:డ రరజ బబతడళ
ఇసటట ననస:22-16-53
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ శశషషడడ
ఇసటట ననస:22-16-53
వయససస:32
లస: పప

94-87/1080 6676 NDX1169150
6675 NDX1012293
పపరర: శక రరమమసజనవయబలల కకనపరగడడడ
పపరర: ఎసపస రర రరణణ నలర పప

6678 AP151010261043
పపరర: శశరర నలమరపప�

94-82/820

6695 NDX1914895
పపరర: వరణణ చసతల

94-100/627

భరస : శశరర బబబబ చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1179/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-100/629

6698 NDX1718420
పపరర: పడతభ చసతల

94-100/630

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1180
వయససస:24
లస: ససస స
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6699 NDX1996190
పపరర: అమల చసతల
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94-100/631

భరస : కకటటశసర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1180
వయససస:45
లస: ససస స
6702 NDX1996273
పపరర: కకటటశసర రరవప చసతల

94-100/634

94-100/637

94-100/640

94-100/643

94-100/646

94-100/649

94-100/652

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1184
వయససస:32
లస: పప

6712 AP151010261145
పపరర: దదవ చసతల�

6715 NDX0500462
పపరర: పలలర నరకసదడబబబబ

6718 AP151010261463
పపరర: వనసకటటశసరరర చసతల�

6721 NDX0500280
పపరర: పలలర లకడమ

94-100/655

6724 NDX3090859
పపరర: శవ కలమమర దడర

94-100/644

6727 NDX0259614
పపరర: సరసబయఖ దదడడ
తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-16-1184
వయససస:63
లస: పప

6707 AP151010261556
పపరర: వవళళసగరబబబబ చసతల�

94-100/639

6710 NDX2034221
పపరర: పడసనన జజఖత చసతల

94-100/642

6713 AP151010261142
పపరర: ససతమమ చసతల�

94-100/645

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:57
లస: ససస స
94-100/647

6716 NDX1533232
పపరర: సరసబయఖ చసతల

94-100/648

తసడడ:డ వనసకయఖ చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:43
లస: పప
94-100/650

6719 NDX0665505
పపరర: శవ పరరసత� చసతల�

94-100/651

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:22-16-1183
వయససస:35
లస: ససస స
94-100/653

6722 NDX0849257
పపరర: శవకలమమర దడరర�

94-100/654

తసడడ:డ అసజబబబబ�
ఇసటట ననస:22-16-1183
వయససస:29
లస: పప
94-100/997

తసడడ:డ అసజ బబబబ దడర
ఇసటట ననస:22-16-1183
వయససస:28
లస: పప
94-100/657

94-100/636

తసడడ:డ బబలశశరర చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:22-16-1183
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:22-16-1183
వయససస:39
లస: పప
6726 NDX0259671
పపరర: గరపస� దదడడడ�

94-100/641

తసడడ:డ రరమసరసమ�
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-16-1183
వయససస:42
లస: ససస స
6723 NDX0500520
పపరర: పలలర నరసససహరరవప

6709 NDX2142263
పపరర: నడగ జజఖత చసతల

6704 NDX0263467
పపరర: చసతల సతఖవరణణ�

తసడడ:డ ఏససదడసస�
ఇసటట ననస:22-16-1181
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శసర రరవ
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:52
లస: పప
6720 AP151010261052
పపరర: మలలర శసరర చసతల�

94-100/638

భరస : బబలశశరర�
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల శశరర�
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:33
లస: పప
6717 NDX0665513
పపరర: బబలశశరర� చసతల�

6706 NDX0337097
పపరర: రరజకష� చసతల�

94-100/633

భరస : వవళళసగర�
ఇసటట ననస:22-16-1181
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1182
వయససస:40
లస: ససస స
6714 NDX0337501
పపరర: రవ బబబబ చసతల�

94-100/635

తసడడ:డ ఏససదడసస�
ఇసటట ననస:22-16-1181
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరఘబసలల� �
ఇసటట ననస:22-16-1181
వయససస:63
లస: పప
6711 JBV2671493
పపరర: వజయదసరర చసతల

6703 NDX1914838
పపరర: నవన చసతల

6701 NDX1063254
పపరర: పడకరష బబబబ చసతల

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-16-1180
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజకష చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1181
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏససదడసస
ఇసటట ననస:22-16-1181
వయససస:59
లస: ససస స
6708 JBV2671311
పపరర: ఏససదడసస చసతల� �

94-100/632

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1180
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1180
వయససస:50
లస: పప
6705 NDX1060748
పపరర: మమలలమమ చసతల

6700 NDX1996232
పపరర: పడతడప కలమమర చసతల

6725 NDX2272763
పపరర: మరరయ రరణణ దదడడ

94-100/656

భరస : గరపస దదడడ
ఇసటట ననస:22-16-1184
వయససస:25
లస: ససస స
94-100/658

6728 NDX1861013
పపరర: కలససమ చసతల

94-100/659

భరస : రవ కలమమర చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1186
వయససస:26
లస: ససస స

Page 41 of 342

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49

6729 NDX0606301
పపరర: ఉమమ మహహశసరర� చసతల�

94-100/660

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1186
వయససస:31
లస: ససస స

6730 AP151010261144
పపరర: మరరయమమ చసతల�

94-100/661

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1186
వయససస:47
లస: ససస స

6732 NDX2079078
పపరర: రరఘవయఖ చసతల

94-100/663

తసడడ:డ పపలర యఖ చసతల
ఇసటట ననస:22-16-1186
వయససస:36
లస: పప

6733 AP151010261068
పపరర: పపలర యఖ చసతల�

94-100/666

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-16-1189
వయససస:34
లస: ససస స

6736 NDX0259200
పపరర: అననమమ� కరరక�

94-100/664

94-100/679

భరస : కకషష ర పడభబ�
ఇసటట ననస:22-16-1194
వయససస:33
లస: ససస స

6739 NDX0263525
పపరర: పసలర� ఆన మమరర�

94-100/667

94-97/157

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:35
లస: ససస స

6742 NDX0861997
పపరర: మసరసనబ షపక�

94-100/680

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:34
లస: పప

6737 NDX0337337
పపరర: కకటటశసరరరవప� కరరక�

94-100/668

6740 NDX0862052
పపరర: మకదసల పరసడదల

94-97/156

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:31
లస: ససస స
94-97/158

భరస : ఫసరరజ అహమద�
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:38
లస: ససస స

94-97/160 6745 NDX0381293
6744 NDX0885293
పపరర: వనసకట వనయ కలమమర పరసడదళ
పపరర: రరసబబబబ పరసడదళ

94-100/665

తసడడ:డ చడరరరస�
ఇసటట ననస:22-16-1189
వయససస:35
లస: పప

భరస : రతన శశఖర�
ఇసటట ననస:22-16-1194
వయససస:35
లస: ససస స

6741 NDX0370833
పపరర: సరరజన పస.బ.ఏన

6734 NDX0336982
పపరర: పడశరసత� గకరర�
భరస : సరసమ�
ఇసటట ననస:22-16-1189
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రతనస�
ఇసటట ననస:22-16-1189
వయససస:35
లస: ససస స

6738 NDX0370999
పపరర: ధనలకడమ� రరసజల�

94-100/662

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:22-16-1186
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-16-1186
వయససస:50
లస: పప

6735 NDX0259150
పపరర: ధనలకడమ కరగక

6731 NDX0337048
పపరర: రవకలమమర� చసతల�

6743 NDX0862011
పపరర: వరలకడమ పరసడదల

94-97/159

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:49
లస: ససస స
94-97/161

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:60
లస: పప
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4505 NDX0277400
పపరర: వజయమరరఘవ గబపరస వవమభరర
వవమభరర
తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:22-9-536
వయససస:71
లస: పప

94-66/564

4508 NDX1381581
పపరర: వకటర తరగటటరర తరగతషరర

94-66/567

తసడడ:డ కరశయఖ తతట
ఇసటట ననస:22-9-542
వయససస:49
లస: పప

4509 NDX3227014
పపరర: నససర భబనస షపక

94-66/568

4512 NDX0282756
పపరర: వనసకరయమమ శసతడ�

94-94/1148

4515 JBV1320654
పపరర: పడసరద మరరయమల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-542
వయససస:49
లస: పప

94-66/566

4510 NDX2703858
పపరర: తడవవణణ మరరయమల

94-58/669

తసడడ:డ మలర శసర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:22-9-542
వయససస:22
లస: ససస స
94-66/569

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-542
వయససస:81
లస: ససస స
94-66/571

4507 AP151010240165
పపరర: పపషపవవణణ మలలర ల� మలలర ల

భరస : ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-539
వయససస:71
లస: ససస స

తలర : పరఖరర జజన షపక
ఇసటట ననస:22-9-541
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-542
వయససస:76
లస: ససస స
4514 NDX1870865
పపరర: వనసకటటససరరర తతట

94-66/565

భరస : వకటర తరగటటరర
ఇసటట ననస:22-9-539
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషష తస స తరగటటరర
ఇసటట ననస:22-9-539
వయససస:55
లస: పప
4511 AP151010240551
పపరర: సరరజన మరరయమల

4506 NDX1381573
పపరర: వరణణశక తరగటటరర తరగతషరర

4513 NDX0276832
పపరర: దసరరరరరవప మరరయమల

94-66/570

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-542
వయససస:41
లస: పప
94-66/572

4516 AP151010240314
పపరర: పదమ మరరయమల

94-66/573

భరస : మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-543
వయససస:41
లస: ససస స
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4517 JBV1320647
పపరర: గరవసదమమ మరరయమల

94-66/574

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:22-9-543
వయససస:45
లస: ససస స
4520 NDX1147883
పపరర: రరజకష మరరయమల

94-66/577

94-95/72

94-66/579

4535 NDX1259670
పపరర: అరచన బతష
స ల

94-66/582

94-94/1114

94-66/586

94-66/589

భరస : మహమమద అమల
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:39
లస: ససస స

94-66/580

4530 NDX0277111
పపరర: వనసకట కకషష అననస

4533 NDX3030947
పపరర: కకషష వవణణ యయటటకకరర

94-66/592

94-66/583

4528 NDX2015767
పపరర: భవరన అననస

4531 NDX1054238
పపరర: నడగకశసర రరవప అననస

94-94/1115

4534 NDX2167378
పపరర: అనసశర బకరక
తసడడ:డ ససబడహమణఖస బకరక
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:23
లస: ససస స

4536 JBV1322585
పపరర: కకటటశసరర బకరక

4537 JBV1322577
పపరర: కలమమరర బకరక

4542 AP151010237048
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల�

4545 AP151010240558
పపరర: ఆశర షపక�
భరస : షపసషసరరఅహమమద�
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:41
లస: ససస స

94-95/74

94-66/581

94-66/584

తసడడ:డ జనడరరన రరవప
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:59
లస: పప

94-66/587

94-66/585

94-66/588

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:42
లస: ససస స
94-66/590

4540 NDX0020164
పపరర: శకకరసత బతష
స ల

94-66/591

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:35
లస: పప
94-66/593

తసడడ:డ బడహమనసదస�
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:57
లస: పప
94-66/595

4525 NDX1859232
పపరర: మహహష మరరయమల

భరస : బసవ పవరష చసదడ రరవప యయటటకకరర
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:46
లస: ససస స

4539 NDX1458364
పపరర: సరసబశవరరవప బకరక

94-65/1000

భరస : నడగకశసర రరవప అననస
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : కకటటసససస బకరక
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ బకరక
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:42
లస: పప
4544 JBV2403541
పపరర: మబననషపక

4527 NDX0587410
పపరర: మదతదల రరజకశసరర�

4522 NDX3160264
పపరర: కకరసన మరరయమల

తసడడ:డ శక సరయ పడసరద మరరయమల
ఇసటట ననస:22-9-544
వయససస:31
లస: పప

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకడమనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:76
లస: ససస స
4541 NDX1458380
పపరర: నడగరరజ బకరక

94-95/73

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత
ఇసటట ననస:22-9-547
వయససస:34
లస: ససస స
4538 AP151010240154
పపరర: వనసకరయమమ అననస�

4524 NDX1859810
పపరర: నడగ లకడమ మరరయమల

94-66/576

తసడడ:డ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:22-9-544
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఉమమ మహహశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:57
లస: ససస స
4532 NDX3020930
పపరర: బసవ పవరష చసదడ రర0
యయటటకకరర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప యయటటకకరర
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:49
లస: పప

94-66/578

భరస : దసరర పడసరద మరరయమల
ఇసటట ననస:22-9-544
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-546
వయససస:31
లస: ససస స
4529 NDX0180570
పపరర: రమమదదవ� కలగసటట�

4521 AP151010237444
పపరర: మలలర శసరరరవప మరరయమల

4519 NDX1251024
పపరర: గరపస హరరష కలమమర మరరయమల

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:22-9-543
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-543
వయససస:62
లస: పప

భరస : మహహష మరరయమల
ఇసటట ననస:22-9-544
వయససస:25
లస: ససస స
4526 NDX0181883
పపరర: పడతమ అననస

94-66/575

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:22-9-543
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:22-9-543
వయససస:28
లస: పప
4523 NDX1859299
పపరర: తడవవణణ మరరయమల

4518 NDX1842476
పపరర: రరసబబబబ మరరయమల

4543 NDX2259257
పపరర: నససమమ షపక

94-66/594

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:22
లస: ససస స
94-66/596

4546 NDX0070706
పపరర: రమణ డడ�

94-66/597

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:44
లస: ససస స
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94-66/598

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:46
లస: ససస స
4550 NDX0188250
పపరర: మహమమద లమలల షపక

94-66/601

94-66/604

94-65/1001

94-66/609

94-66/610

94-66/613

94-66/616

తసడడ:డ వెసర పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:22-9-551
వయససస:18
లస: పప

4560 NDX2727451
పపరర: ససజజత నమమల

4563 NDX1800151
పపరర: శవ పరరసత ఉడడమబల

4566 AP151010240374
పపరర: నరమల పరలడడగబ

4569 NDX2424687
పపరర: మమధవ నసనన

94-66/619

4572 JBV2403624
పపరర: నడరరయణమమ రరజసరగడడ � �

94-66/1168

4575 NDX1108182
పపరర: శవరసజన చరడడ చరద
తసడడ:డ నడగబడహమచడరర
ఇసటట ననస:22-9-552
వయససస:32
లస: ససస స

94-66/606

4558 NDX2259281
పపరర: హహమలత ఏలలకర

94-66/608

4561 NDX2727436
పపరర: దదవ నమమళళ

94-66/1169

తసడడ:డ రరఢ కకషష నమమల
ఇసటట ననస:22-9-549
వయససస:19
లస: ససస స
94-66/611

4564 NDX0283036
పపరర: అసజల పరలడడగబ

94-66/612

భరస : ఉమమమహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-550
వయససస:41
లస: ససస స
94-66/614

4567 NDX1841221
పపరర: భబణబ మణణకసఠ మహహష
ననలవలర
తసడడ:డ నడగ మలలర శసరరరవప ననలవలర
ఇసటట ననస:22-9-550
వయససస:24
లస: పప

94-66/615

94-66/617

4570 NDX1841916
పపరర: నడగ లకడమ మమరరశశటట

94-66/618

భరస : ససరకష మమరరశశటట
ఇసటట ననస:22-9-551
వయససస:26
లస: ససస స
94-66/620

భరస : ససబబబరగడడడ� �
ఇసటట ననస:22-9-551
వయససస:56
లస: ససస స
94-66/1170

4555 AP151010237578
పపరర: షససషసరరఅహమమద షపక

భరస : చసదడ శశఖర ఏలలకర
ఇసటట ననస:22-9-549
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:22-9-551
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-9-551
వయససస:50
లస: ససస స
4574 NDX2727477
పపరర: లకమణ శవ చతసతనఖ నసనన

94-66/607

భరస : నడగకసదసడడడ
ఇసటట ననస:22-9-550
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-9-550
వయససస:50
లస: పప
4571 JBV2402592
పపరర: చదడదశసరర కరళళససస

4557 NDX2259273
పపరర: పడసనన ఏలలకర

94-66/603

తసడడ:డ జగసనసలమర
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:22-9-550
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నడగమలలశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-550
వయససస:44
లస: ససస స
4568 NDX1098904
పపరర: నడగమలలశసరరరవప నవలవలర

94-66/605

తసడడ:డ లకమయఖ కసదర గబసట
ఇసటట ననస:22-9-549
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమలలర ససర రరవప ననలవలర
ఇసటట ననస:22-9-550
వయససస:23
లస: ససస స
4565 NDX1108141
పపరర: గసగరభవరన నవలవలర

4554 NDX0458315
పపరర: మహమమద అమర షపక

4552 JBV2396778
పపరర: నడగభల మరర షపక
తసడడ:డ షససషసరర అహమమద
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఏలలకర
ఇసటట ననస:22-9-549
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఏలలకర
ఇసటట ననస:22-9-549
వయససస:54
లస: పప
4562 NDX2193852
పపరర: గరపస కకరణమయ ననలవలర

94-66/602

తసడడ:డ జగసనసలమర
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరధడకకషర నమమల
ఇసటట ననస:22-9-549
వయససస:21
లస: ససస స
4559 NDX2255800
పపరర: చసదడ శశఖర ఏలలకర

4551 NDX1162296
పపరర: షపక బబజ

94-66/600
4549 NDX2073500
పపరర: లమల జజనబబషర లసగసగసటర షపక

తసడడ:డ మసరసన వల లసగసగసటర షపక
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ షసషపర అహమమద
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షసషపర అహమమద� �
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:37
లస: పప
4556 NDX2837839
పపరర: గరయతడ నమమల

94-66/599

భరస : జగసనసలమర
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశజజ బబగస
ఇసటట ననస:22-9-548
వయససస:30
లస: పప
4553 JBV1320811
పపరర: మమబభససభబన� షపక�

4548 JBV2403384
పపరర: నసరజ హన బబగస షపక

4573 JBV2396695
పపరర: శకనవరసరరవప� కళళససస �స

94-66/621

తసడడ:డ మమధవరరవప� �
ఇసటట ననస:22-9-551
వయససస:55
లస: పప
94-66/622

4576 NDX2123941
పపరర: లకడమ గరయతడ దదవ చరదడ

94-66/623

భరస : నడగ బడహమ చడరర చరదడ
ఇసటట ననస:22-9-552
వయససస:51
లస: ససస స

Page 44 of 342

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49

4577 NDX1098086
పపరర: సరయకలమమర చరడడ చరద

94-66/624

తసడడ:డ నడగ బడహమచడరర
ఇసటట ననస:22-9-552
వయససస:28
లస: పప
4580 NDX1744359
పపరర: ఆషర రరణణ దదసపరటట

94-94/386

94-66/629

94-66/632

94-94/389

94-66/634

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-555
వయససస:50
లస: ససస స
4595 NDX0673764
పపరర: లకకమనడరరయణ మసగరశశటట

94-66/637

94-66/640

తసడడ:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:22-9-557
వయససస:72
లస: పప

94-94/387

4590 NDX1988205
పపరర: శకనవరస రరజ ధదనసవకకసడ

94-66/643

94-94/390

4585 NDX0468975
పపరర: వనసకటరరమరగ�ె్డడ� మమరగళళ�

4588 NDX1988213
పపరర: దదవ భబసకరమమ ధదనసవకకసడ

4591 NDX1887431
పపరర: అలలఖఖ మరరబబ యన
తసడడ:డ అసకమమ రరవప మరరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-555
వయససస:24
లస: ససస స

4593 NDX1887480
పపరర: జయసత మరరబబ యన

4594 NDX0673731
పపరర: ససనల కలమమర మసగరశశటట �

4596 NDX0700674
పపరర: అసకమమరరవప మరరబబ యన

4599 NDX0753384
పపరర: ఆదదతఖ ఇమమడడ�

4602 NDX0282897
పపరర: చన మసరసనమమ గరపసశశటట

4605 NDX1251032
పపరర: ఆశకత పరవన పష లలరర
తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-9-558
వయససస:26
లస: ససస స

94-66/631

94-94/388

94-66/633

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరజ ధదనసవకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-554
వయససస:52
లస: పప
94-66/635

94-66/636

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-9-555
వయససస:34
లస: పప
94-66/638

4597 NDX0181016
పపరర: శరకవరణణ ఇమమడడ

94-66/639

తసడడ:డ మధసససదన రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:22-9-556
వయససస:30
లస: ససస స
94-66/641

4600 NDX0369587
పపరర: మధసససదనరరవప ఇమమడడ�

94-66/642

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-556
వయససస:53
లస: పప
94-66/644

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:22-9-557
వయససస:65
లస: ససస స
94-66/646

94-66/628

భరస : శకనవరస రరజ ధదనసవకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-554
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-556
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:22-9-557
వయససస:36
లస: ససస స
4604 NDX0276881
పపరర: మహన రరవప గరపసశశటట �

4587 NDX1988221
పపరర: రకవత ధదనసవకకసడ

4582 NDX2015817
పపరర: రకవత బదసదరర

తసడడ:డ తరరపతరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-9-553
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-555
వయససస:55
లస: పప

భరస : మధస ససధడనడ రరవప
ఇసటట ననస:22-9-556
వయససస:48
లస: ససస స
4601 NDX0282871
పపరర: గరపసశశటట గసగరభవరన

94-66/630

తసడడ:డ అసకమమ రరవప మరరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-555
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-555
వయససస:53
లస: పప
4598 NDX0178566
పపరర: కనక లకడమ ఇమమడడ

4584 NDX2259505
పపరర: భభషణస నసదదగస

94-66/626

భరస : వనసకట రరమరగడడడ మమరగలర
ఇసటట ననస:22-9-553
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరజ ధదనసవకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-554
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరజ ధదనసవకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-554
వయససస:24
లస: పప
4592 NDX0466375
పపరర: ససజన మమరరబబ యన�

94-66/627

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:22-9-553
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కనకకరగడ�డడ �
ఇసటట ననస:22-9-553
వయససస:78
లస: పప
4589 NDX1744318
పపరర: రకణబక ధదనసవకకసడ

4581 NDX2259497
పపరర: లకకమ నసదదగస

4579 NDX2123826
పపరర: నడగ బడహమ చడరర చరదడ

తసడడ:డ రరమ బడహమ చడరర చరదడ
ఇసటట ననస:22-9-552
వయససస:55
లస: పప

భరస : భభషణస నసదదగస
ఇసటట ననస:22-9-553
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తరరపతరగడ�డడ �
ఇసటట ననస:22-9-553
వయససస:74
లస: ససస స
4586 JBV1320886
పపరర: తరరపతరగడ�డడ మమరగళళ�

94-66/625

తసడడ:డ నడగ బడహమచడరర�
ఇసటట ననస:22-9-552
వయససస:30
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర దదసపరటట
ఇసటట ననస:22-9-552
వయససస:38
లస: ససస స
4583 JBV1320894
పపరర: సరససత మమరగళళ� మరర

4578 NDX0277194
పపరర: శవరరమకకకషష చరడడ

4603 NDX0065391
పపరర: గరపసశశటట రమమ�ష బబబబ

94-66/645

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:22-9-557
వయససస:48
లస: పప
94-66/647

4606 JBV2403285
పపరర: రమమదదవ మరరబబ యన

94-66/648

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-558
వయససస:53
లస: ససస స
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94-66/649

తసడడ:డ వపళళకకక
ఇసటట ననస:22-9-558
వయససస:29
లస: పప
4610 NDX3084456
పపరర: మహనరరవప బబ మమసపటట

94-93/1550

94-65/1004

94-66/651

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:34
లస: ససస స
94-66/1173

Deleted
94-94/391

తసడడ:డ వర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-559/1
వయససస:32
లస: ససస స
4625 NDX0466359
పపరర: ససభబగఖస� చననపరటట�

4614 NDX3176633
పపరర: రరమ కకషష కకలక
ర రర

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:29
లస: పప

4617 AP151010240588
పపరర: సరవతడ కకలక
ర రర

4620 NDX3211752
పపరర: రరమకకషష రగడడడ కకలక
ర రర

4623 NDX1091305
పపరర: చసదడశశఖర కకలక
ర రర

94-66/655

4626 NDX1099886
పపరర: రరజకసదడ చతనసనపరటట

94-66/1175

4632 NDX3051216
పపరర: తడవవణణ కకలక
ర రర

94-94/392

4635 NDX3184835
పపరర: పస ననస పస ననస
భరస : కకటటశసర రరవప పస ననస
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:71
లస: ససస స

94-65/1003

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:29
లస: పప
4615 NDX2188945
పపరర: మహహశసరర కకలక
ర రర

94-66/650

భరస : శక మణణ కసట కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:27
లస: ససస స
4618 NDX0590711
పపరర: శకమణణకసఠ కకలక
ర రర�

94-66/653

4621 AP151010240407
పపరర: రమమదదవ కకలక
ర రర

94-66/654

4624 NDX3192861
పపరర: నశథడ బడదల

94-65/1006

తసడడ:డ పడభబకర బడదల
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:18
లస: ససస స
94-66/656

4627 NDX0745273
పపరర: శకనస పసడతల�

94-66/657

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:31
లస: పప
94-66/659

4630 NDX3145208
పపరర: శవ శసకర రరవప కకలక
ర రర

94-66/1174

తసడడ:డ కకటయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:59
లస: పప
94-66/1176

భరస : శకకరసత కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:25
లస: ససస స
94-82/888

4612 NDX3181708
పపరర: రరమ కకషష కకలక
ర రర

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-559-1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ చతనసనపరటట
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనస మమడ వసకల
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:57
లస: పప

94-94/1116

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:69
లస: పప

94-66/1172

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:30
లస: పప

94-66/658 4629 NDX2531283
4628 NDX0276949
పపరర: వనసకటససబబయఖ� చతనసనపరటట�
పపరర: అసజమమ చతనసనపరటట

4634 NDX2981652
పపరర: పడభబకర రరవప మమడ వసకల

94-66/652

తసడడ:డ వర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-559/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:29
లస: ససస స

4631 NDX3102183
పపరర: దసరహ దదవ కకలక
ర రర

94-65/1005

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:29
లస: పప
4622 NDX1091503
పపరర: భబగఖలకడమ కకలక
ర రర

94-65/1002

Deleted

Deleted

4619 NDX3206190
పపరర: రరమ కకషష కకలక
ర రర

4611 NDX3215522
పపరర: రరమకకషష రగడడడ కకలక
ర రర

4609 NDX3084928
పపరర: కళళఖణణ బబ మమసపటట

తసడడ:డ మహనరరవప బబ మమసపటట
ఇసటట ననస:22-9-558
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-9-559
వయససస:29
లస: పప
4616 NDX0739995
పపరర: శకలత కకలక
ర రర

94-66/1171

భరస : మహనరరవప బబ మమసపటట
ఇసటట ననస:22-9-558
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ బబ మమసపటట
ఇసటట ననస:22-9-558
వయససస:62
లస: పప
4613 NDX3206307
పపరర: రరమ కకషష కకలక
ర రర

4608 NDX3084324
పపరర: ససమత బబ మమసపటట

4633 NDX2983179
పపరర: పవన మమడ వసకల

94-66/1177

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మమడ వసకల
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:21
లస: ససస స
94-94/1117

4636 NDX3129723
పపరర: కకటటశసరరరవప పస ననస

94-123/560

తసడడ:డ బబపయఖ పస ననస
ఇసటట ననస:22-9-560
వయససస:78
లస: పప
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4637 NDX0135541
పపరర: నడరరయణ అరరలపవడడ

94-66/660

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:22-9-561
వయససస:67
లస: పప
4640 JBV1321769
పపరర: బబఆయయషర షపక

94-66/663

94-66/666

94-95/76

94-94/395

94-95/77

94-94/400

94-94/403

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-568
వయససస:31
లస: పప

4650 NDX1214881
పపరర: తడవవణణ పగడడల

4653 NDX1473743
పపరర: అలవవలల కకమమవరపప

4656 NDX1091362
పపరర: నడసచడరమమ బలజకపలర

4659 NDX2270288
పపరర: ససపన బలజకపలర

94-94/406

4662 NDX0960229
పపరర: వనసకయఖ బలజకపలర

94-94/396

4665 NDX1091198
పపరర: ససబబమమ బలజకపలర
భరస : రవ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-569
వయససస:58
లస: ససస స

4645 NDX2359479
పపరర: నడగ లకకమ ఏటటకకరర

94-95/75

4648 NDX1344183
పపరర: శశషష కలమమరర ఉపసపల ఉపసపల

94-94/394

4651 NDX1214949
పపరర: శవ పడసరద పగడడల

94-94/397

తసడడ:డ అనజనవయబలల పగడడల
ఇసటట ననస:22--10-565
వయససస:32
లస: పప
94-94/398

4654 NDX1473750
పపరర: బడహమజ కకమమవరపప

94-94/399

తసడడ:డ దసరర యఖ కకమమవరపప
ఇసటట ననస:22-10-565/1
వయససస:34
లస: పప
94-94/401

4657 NDX1433986
పపరర: నరకసదడ కలమమర బలజపలర

94-94/402

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బలజపలర
ఇసటట ననస:22-10-566
వయససస:26
లస: పప
94-94/404

4660 NDX2270304
పపరర: ఆదదలకడమ బలజకపలర

94-94/405

భరస : వనసకయఖ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-567
వయససస:48
లస: ససస స
94-94/407

తసడడ:డ నడరయఖ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-567
వయససస:55
లస: పప
94-94/409

94-66/665

భరస : వనసకట రగడడడ ఉపసపల
ఇసటట ననస:22-10-564
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరస పడసరద బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-567
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ బలజపలర
ఇసటట ననస:22-10-567
వయససస:38
లస: పప
4664 NDX1091180
పపరర: గరపసకకరణ బలజకపలర

94-66/1178

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-10-566
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరయఖ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-566
వయససస:50
లస: పప
4661 NDX1434034
పపరర: రరస పడసరద బలజపలర

4647 NDX2983880
పపరర: చసదడ కకరణ మమడ వసకల

4642 NDX0363887
పపరర: రసగరరగడ�డడ బబసరగడ�డడ

తసడడ:డ శకనస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:22-9-594
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బడహమజ కకమమవరపప
ఇసటట ననస:22-10-565/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-10-566
వయససస:27
లస: ససస స
4658 NDX1091214
పపరర: సరసబశవరరవప బలజకపలర

94-66/667

భరస : శవ పడసరద పగడడల
ఇసటట ననస:22-10-565
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-10-565
వయససస:28
లస: పప
4655 NDX1090851
పపరర: మమధసరర బలజకపలర

4644 NDX1458265
పపరర: సరసత వసస వసస

94-66/661

తసడడ:డ పష తషరరజరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-9-562
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మమడ వసకల
ఇసటట ననస:22-9-5601
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ రగడడ ఉపపపల
ఇసటట ననస:22-10-564
వయససస:57
లస: పప
4652 NDX1357730
పపరర: శవ నడగ గరపస పగడడల

94-66/664

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-9-593
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:22-9-594
వయససస:23
లస: పప
4649 NDX1473768
పపరర: వనసకట రగడడడ ఉపపపల

4641 JBV1321751
పపరర: గగసరఖ షపక� �

4639 JBV2403335
పపరర: మధవలత ఓరరగసటట� �

తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:22-9-562
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:22-9-562
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-9-592
వయససస:38
లస: ససస స
4646 NDX2359461
పపరర: వనసకట శకనవరస ఏటటకకరర

94-94/393

భరస : నడరరయణ నసతలపటట
ఇసటట ననస:22-9-561
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:22-9-562
వయససస:41
లస: ససస స
4643 NDX1318658
పపరర: పడసనడన లకకమ రరయమ రరయ

4638 NDX2404341
పపరర: వనసకట రతనస నసతలపటట

4663 NDX1091172
పపరర: పదడమవత బలజకపలర

94-94/408

భరస : సతఖనడరరయణ బలజపలర
ఇసటట ననస:22-10-568
వయససస:53
లస: ససస స
94-94/410

4666 NDX1090877
పపరర: సరసబశవరరవప బలజకపలర

94-94/411

తసడడ:డ రవ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-569
వయససస:41
లస: పప
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4667 NDX1091396
పపరర: ధనలకడమ బలజకపలర
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94-94/412

భరస : జగదధష బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-570
వయససస:35
లస: ససస స
4670 NDX1858960
పపరర: సరసబశవ రరవప బలజకపలర

94-95/79

94-96/231

భరస : వనసకట దసరర పడసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:49
లస: ససస స
4679 NDX0091256
పపరర: ససబయమ శశటట పలర

94-98/49

94-88/724

94-96/232

94-96/235

భరస : కకటటశసరరరవప� శరఖమభరర
ఇసటట ననస:22-11-573/A
వయససస:80
లస: ససస స
4694 NDX1744599
పపరర: రరధడ భబరర వ మటపష తషల
తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ మటపష తషల
ఇసటట ననస:22-11-574
వయససస:25
లస: ససస స

4677 NDX1993741
పపరర: నరకసదడ రరచకకసడ

94-98/47

94-156/766

4675 NDX2282762
పపరర: కరమమశసరర సపటట టపలర

94-98/45

4678 AP151010255268
పపరర: వనసకటరరమకకషష పరమరరస

94-98/48

4683 NDX1125244
పపరర: వనసకటటశసరమమ మటబట

4686 NDX0081695
పపరర: కకటటశసరమమ� జజనపరటట�

4689 NDX0081836
పపరర: అపరపజ జజనపరటట�

4692 NDX0646372
పపరర: హరరసదడ నడథ శరఖమభరర

4695 NDX2574754
పపరర: మహహశ బబబబ మటపష తషల
తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ మటపష తషల
ఇసటట ననస:22-11-574
వయససస:26
లస: పప

4681 NDX3273521
పపరర: ససరర తమమశశటట

94-94/1173

తసడడ:డ వనసకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-11-193
వయససస:67
లస: పప
94-88/725

4684 NDX1137082
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప

94-88/726

తసడడ:డ పపలర యఖ మటబట
ఇసటట ననస:22-11-564
వయససస:55
లస: పప
94-96/233

4687 NDX1263409
పపరర: శకవణ కలమమర జజనడపరటట

94-96/234

తసడడ:డ అపరపజ జజనపరటట
ఇసటట ననస:22-11-573
వయససస:26
లస: పప
94-96/236

4690 NDX0647016
పపరర: వరణణశక శరఖమభరర

94-96/237

భరస : శకనవరసరరవప శరఖమభరర
ఇసటట ననస:22-11-573/A
వయససస:46
లస: ససస స
94-96/239

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శరఖమభరర
ఇసటట ననస:22-11-573/A
వయససస:29
లస: పప
94-94/414

94-96/230

తసడడ:డ కకషషమభరరస పరమరరస
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమభరరస� జజనపరటట
ఇసటట ననస:22-11-573
వయససస:56
లస: పప
94-96/238

4672 NDX1318187
పపరర: నసరజ హన షపక

భరస : సరసబయఖ సపటట టపలర
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషషమభరరస� జజనపరటట
ఇసటట ననస:22-11-573
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపజ జజనపరటట
ఇసటట ననస:22-11-573
వయససస:28
లస: పప
4691 NDX0645416
పపరర: దసరరరదదవ శరఖమభరర�

94-98/44

భరస : వనసకట నరసససహరరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-11-564
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అపరపజ� జజనపరటట
ఇసటట ననస:22-11-573
వయససస:49
లస: ససస స
4688 NDX1040757
పపరర: భబరర వ జజనపరటట

4674 NDX1993691
పపరర: ససషమ రరచకకసడ

4680 NDX2108596
పపరర: శకకరసత గబగరరలస

94-95/78

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల కకషష గబగరరలస
ఇసటట ననస:22-11-74
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-11-564
వయససస:33
లస: ససస స
4685 NDX0081703
పపరర: రమమదదవ జజనపరటట�

94-65/442

తసడడ:డ వనసకటబదసరరరపడసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సససదయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:52
లస: పప
4682 NDX1125467
పపరర: శరకవణ లకకమ మటబట

4671 NDX1098953
పపరర: సరసబయఖ కలసదదటట

తసడడ:డ వనసకట దసరర పడసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:31
లస: ససస స
94-98/46

4669 NDX1859018
పపరర: లకడమ బలజకపలర

భరస : సరసబశవ రరవప బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-570
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-10-1313
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:22-11
వయససస:52
లస: పప
4676 NDX1993790
పపరర: అనసరరధ రరచకకసడ

94-94/413

తసడడ:డ ససతయఖ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-570
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససతడ రరమయఖ బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-10-570
వయససస:38
లస: పప
4673 NDX1318179
పపరర: మసరసనవల షసక

4668 NDX1091453
పపరర: జగదధష బలజకపలర

4693 NDX0540195
పపరర: శరఖమభరర కకటటశసరరరవప�

94-96/240

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ� శరఖమభరర
ఇసటట ననస:22-11-573/A
వయససస:70
లస: పప
94-94/968

4696 NDX1744268
పపరర: భబవనవశసర రరవప అనససటట

94-94/415

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అనససటట
ఇసటట ననస:22-11-575
వయససస:45
లస: పప
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4697 NDX1091339
పపరర: దయమరతన రరజ పసలర
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94-94/416

తసడడ:డ జయరరవప పసలర
ఇసటట ననస:22-11-575
వయససస:45
లస: పప
4700 NDX0938316
పపరర: లకడమరసగమమ పసటటల

94-96/242

4701 NDX0940965
పపరర: ఏడడకకసడలల పసటటల

94-95/844

4704 NDX0938175
పపరర: శరఖమల చతకలకరరస

తసడడ:డ ససబడహమణఖస చకకలస
ఇసటట ననస:22-11-578
వయససస:41
లస: పప

4707 NDX2754000
పపరర: పరరర శరరరధద చకకలర

భరస : శవ శసకర వర పడసరద రరవనసతల
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భబవనవససర రరవప అనససటట
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:44
లస: ససస స

4712 NDX0263921
పపరర: కకటటశసరమమ రరవనసతల

4713 NDX0263962
పపరర: శకరరస రరవనసతల

94-96/251

భరస : యయసస రతనస రరవనసతల
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పపలమమరర
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:44
లస: ససస స
4718 NDX0911545
పపరర: వజయలకడమ బబ సడడగ�

4716 NDX1214766
పపరర: కళళఖణణ సససదద

94-96/255

4719 NDX0911479
పపరర: పపణఖవత సససడద�

94-96/578

94-96/258

4724 NDX2600559
పపరర: సరయ కలమమర సససధద

94-96/539

4722 NDX0911271
పపరర: నడగకశసర రరవప బబ సడడగ�

94-96/249

తసడడ:డ కకషష రరవప తడళరపలర
ఇసటట ననస:22-11-583
వయససస:43
లస: ససస స

4705 AP151010243228
పపరర: అసబకర చకకలస

94-96/245

4708 NDX1596057
పపరర: హహమలత నలర జగరర

94-96/247

4711 NDX1263474
పపరర: శక లకకమ బబలలససపరటట

94-96/250

భరస : శకనవరస రరవప బబలలససపరటట
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:54
లస: ససస స
94-96/252

4714 NDX1263144
పపరర: శకనవరసరరవప బబలలససపరటట

94-96/253

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బబలలససపరటట
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:52
లస: పప
94-94/417

4717 NDX0911578
పపరర: పదమజ సససడద�

94-96/254

తసడడ:డ రరమకకకషష� సససడద
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:29
లస: ససస స
94-96/256

4720 NDX0911453
పపరర: వనసకట ససబబమమ బబ సడడగ�

94-96/257

భరస : నడగకశసర రరవప� బబ సడడగ
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:66
లస: ససస స
94-96/259

తసడడ:డ ససబబయఖ� బబ సడడగ
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:72
లస: పప
4725 NDX2436541
పపరర: అసజల దదవ తడళర పలర

94-95/843

భరస : శక రరస రరవనసతల
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష� సససడద
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:48
లస: ససస స

4721 NDX0911610
పపరర: ఎల ఎన మలలర శసర రరవప
బబ సడడగ�
తసడడ:డ నడగకశసర రరవప� బబ సడడగ
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:40
లస: పప

4702 NDX3113735
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బలలసస

భరస : ససబడమణఖస చకకలస
ఇసటట ననస:22-11-578
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలలర శసర రరవప� బబ సడడగ
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : పపణఖవత సససధద
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:25
లస: పప

94-96/244

తసడడ:డ యయసస రతనస రరవనసతల
ఇసటట ననస:22-11-580
వయససస:37
లస: పప
94-96/579

94-96/241

తసడడ:డ రఘబ రరమబలల బలలసస
ఇసటట ననస:22-11-577/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద చకకలర
ఇసటట ననస:22-11-578
వయససస:19
లస: పప

94-96/248 4710 NDX1919978
4709 NDX0264119
పపరర: వనసకట శవ పరరసత రరవనసతల
పపరర: వనసకట ససభబగఖవత యయపవరర

4715 NDX2754315
పపరర: అసజల పపలమమరర

94-96/243

భరస : పడసరద చతకలకరరస
ఇసటట ననస:22-11-578
వయససస:39
లస: ససస స
94-96/246

4699 NDX2044337
పపరర: ససససమత వదన పసటటల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసటటల
ఇసటట ననస:22-11-577
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:22-11-577
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప బలలసస
ఇసటట ననస:22-11-577/1
వయససస:36
లస: ససస స
4706 JBV2648491
పపరర: పడసరద చకకలస

94-95/80

భరస : ఏడడకకసదలల పసటటల
ఇసటట ననస:22-11-577
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:22-11-577
వయససస:61
లస: ససస స
4703 NDX3118346
పపరర: వనసకట నరసయఖ బలలసస

4698 NDX2078385
పపరర: ఉమ మహహశసరర పసటటల

4723 NDX2600914
పపరర: రరమ దదవ జదడవ

94-96/538

భరస : శకనవరస రరవప జదడవ
ఇసటట ననస:22-11-581
వయససస:45
లస: ససస స
94-96/260

4726 NDX2436533
పపరర: కకషష రరవప తడళరపలర

94-96/261

తసడడ:డ గబరవయఖ తడళరపలర
ఇసటట ననస:22-11-583
వయససస:54
లస: పప
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4727 NDX1328368
పపరర: ససరష లత నడదతసడర
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94-66/675

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:22-11-584
వయససస:39
లస: ససస స
4730 NDX0940924
పపరర: రరమకకకషష గసపల

94-96/263

94-66/677

4736 NDX2188549
పపరర: శరకవణ లకడమ మటబట

94-95/81

94-95/83

94-66/682

94-95/87

94-95/90

4740 NDX2191344
పపరర: అసకమమ రరవప పసదమలలర

4743 NDX1263185
పపరర: శకదదవ నరనవ

4746 NDX0195610
పపరర: బబపమమ టసకసరల

4749 NDX0081877
పపరర: సరసబశవరరవప కసశశటట

94-95/94

4752 NDX1765025
పపరర: చసదన బకకక

94-95/84

4755 NDX1473677
పపరర: కకషష కలమమరర పసదదపలర
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:22-12
వయససస:61
లస: ససస స

4735 NDX2123818
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప మటబట

94-66/679

4738 NDX1251750
పపరర: నడగకసదడమ పస టటటపరటట

94-66/680

4741 NDX0863472
పపరర: నడగమమ కరయకరకలల

94-66/681

భరస : యరకయఖ
ఇసటట ననస:22-11-587
వయససస:48
లస: ససస స
94-95/85

4744 NDX1162015
పపరర: వర భదడడరరవప నడరకన

94-95/86

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-11-587
వయససస:54
లస: పప
94-95/88

4747 NDX0199042
పపరర: వనసకటటశసరరర పలర పప

94-95/89

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:22-11-588
వయససస:31
లస: పప
94-95/91

4750 NDX1161827
పపరర: హహమజ ఎలమరరస

94-95/92

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:22-11-588/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-88/727

భరస : శకనవరస రరవప బకకక
ఇసటట ననస:22/11/594
వయససస:31
లస: ససస స
94-87/1257

94-66/676

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:22-11-586
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:22-11-588
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వర లకమణయఖ
ఇసటట ననస:22-11-588/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష సససధత
ఇసటట ననస:22-11_581
వయససస:25
లస: పప

94-95/82

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-11-588
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-11-588
వయససస:35
లస: పప

4754 NDX1337294
పపరర: సరయ కలమమర సససధత

4737 NDX2192995
పపరర: వనసకటటససరమమ మటబట

4732 NDX0863175
పపరర: పవరష చసదడడవత మటపష తషల�

తసడడ:డ పపలర యఖ మటబట
ఇసటట ననస:22-11-585
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-11-587
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-11-588
వయససస:52
లస: ససస స

4751 NDX1162023
పపరర: శవశసకర ఏలమరరస

94-66/678

తసడడ:డ శవ సరసబశవ రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:22-11-586
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-11-587
వయససస:59
లస: పప

4748 NDX0081927
పపరర: శకనవరసరరవప కసశశటట

4734 NDX0859736
పపరర: మటపష తషల లకకమనడరరయణ

94-96/262

భరస : లకకమనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-11-585
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహరరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-11-585
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:22-11-586
వయససస:59
లస: ససస స

4745 NDX0081943
పపరర: శవపరరసత కసశశటట

94-96/580

తసడడ:డ మహనసదయఖ
ఇసటట ననస:22-11-585
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-11-585
వయససస:32
లస: ససస స

4742 NDX1259654
పపరర: శరఖమభరర శకనవరస రరవప

4731 NDX2791655
పపరర: శక పవన గసపల

4729 NDX0940932
పపరర: రతనకలమమరర గసపల

భరస : రరమకకకషష గసపల
ఇసటట ననస:22-11-584
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష గసపల
ఇసటట ననస:22-11-584
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-11-585
వయససస:30
లస: పప

4739 NDX2191351
పపరర: భబగఖలకడమ పసదమలలర

94-95/845

తసడడ:డ రరమ కకషష గసపల
ఇసటట ననస:22-11-584
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధడకకషషమభరరస గసపల
ఇసటట ననస:22-11-584
వయససస:44
లస: పప
4733 NDX2150001
పపరర: వనసకట నడగ రరజ మటబట

4728 NDX3138229
పపరర: శక పవన గసపల

4753 AP151010243052
పపరర: పససదసలల వరగరన�

94-96/264

తసడడ:డ మసరసన� వరగరన
ఇసటట ననస:22-11-874
వయససస:72
లస: పప
94-94/418

4756 NDX1091586
పపరర: ధనలకడమ పసదదపలర

94-94/419

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-12
వయససస:63
లస: ససస స
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4757 NDX0834556
పపరర: హరరకకషష దదవ
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94-94/420

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-12
వయససస:37
లస: పప
4760 NDX1284017
పపరర: లకకమ బబల రగడడ

94-88/729

94-66/1081

94-88/730

4764 JBV2648897
పపరర: వరమమ నలస

94-95/97

4767 NDX0938324
పపరర: ఆసజనవయబలల పగడడల

94-95/95

4770 JBV2646511
పపరర: ఉషరరరణణ వనమమ

94-95/98

94-95/100

భరస : కమలమకర రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:22-12-589
వయససస:50
లస: ససస స

4772 NDX1397109
పపరర: ఆనసద వనమమ

4773 JBV2646297
పపరర: మమరరనసదన వరపడసరద
సమబదడడల
తసడడ:డ సససదర రరవప సమబదడడల
ఇసటట ననస:22-12-589
వయససస:44
లస: పప

94-95/103

4776 NDX1040690
పపరర: ఆశరలకకమ మమటట ల

94-95/106

తసడడ:డ కమలమకర రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:22-12-589
వయససస:29
లస: పప
4775 NDX0644922
పపరర: వనసకటలకడమ యమపరరస

94-95/105

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-590
వయససస:41
లస: ససస స
4778 NDX0713149
పపరర: బబలగసగరధర తలక యమపరరస
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-590
వయససస:29
లస: పప
4781 NDX0713198
పపరర: శవశసకరరరవప యమపరరస

94-95/111

భరస : వనసకట రరవప వసస
ఇసటట ననస:22-12-592
వయససస:43
లస: ససస స

4782 JBV3707254
పపరర: అనసరరధ ధసళపరళళ

4785 NDX1888769
పపరర: పడభబ కకరణ వసస
తసడడ:డ వనసకట రరవప వసస
ఇసటట ననస:22-12-592
వయససస:24
లస: పప

4768 NDX2192458
పపరర: పడతతఖష జజనపరటట

94-88/731

4771 NDX1722462
పపరర: దడనమమ గరరకపరటట

94-95/101

4774 NDX1838764
పపరర: కమలమకర రరవప వనమమ

94-95/104

4777 NDX2212306
పపరర: భభలకకమ మమటట లల

94-95/107

భరస : ససబబబరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:22-12-590
వయససస:47
లస: ససస స
94-95/109

4780 NDX1040765
పపరర: రసజత కలమమర మమటట ల మమటట ల

94-95/110

Deleted

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:22-12-590
వయససస:46
లస: పప
94-95/112

భరస : వనసకటబడవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:22-12-591
వయససస:33
లస: ససస స
94-95/114

94-95/96

తసడడ:డ ఆనసద రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:22-12-589
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శవ ససకర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-590
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-590
వయససస:51
లస: పప
4784 NDX0203646
పపరర: హహమ లత వసస

4779 NDX0541557
పపరర: పవనకలమమర యమపరరస

4765 JBV2648889
పపరర: జగనడనధస నలస

భరస : సససదర రరవప సమబదడడల
ఇసటట ననస:22-12-589
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : రసజత కలమమర మమటట ల
ఇసటట ననస:22-12-590
వయససస:43
లస: ససస స
94-95/108

94-66/1080

తసడడ:డ వనసకట భబనసమభరరస జజనపరటట
ఇసటట ననస:22/12/570
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమరర నసదన వర పడసరద సమబదడడల
ఇసటట ననస:22-12-589
వయససస:46
లస: ససస స
94-95/102

4762 NDX2914901
పపరర: కకషష ర చతలరసశశటట

తసడడ:డ రరమయఖ నలస
ఇసటట ననస:22-12-563
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-12-565
వయససస:68
లస: పప
94-95/99

94-88/728

తసడడ:డ ససబబబరరవప చతలరసశశటట
ఇసటట ననస:22-12-77
వయససస:36
లస: పప

భరస : జగనడనధస నలస
ఇసటట ననస:22-12-563
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-565
వయససస:55
లస: ససస స
4769 NDX1722488
పపరర: చనడనరర గభడడరర

4761 NDX1540450
పపరర: కమల బబ కరక

4759 NDX1794602
పపరర: ససరరప రరణణ గభడవలర

తసడడ:డ బబబబ రరవప గభడవలర
ఇసటట ననస:22/12/6-42
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బబ కరక
ఇసటట ననస:22/12/6/42
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషష ర చతలరసశశటట
ఇసటట ననస:22-12-77
వయససస:32
లస: ససస స
4766 JBV2648905
పపరర: నడగకసదడమమ పగడడల

95-121/705

తసడడ:డ సమమలల
ఇసటట ననస:22-12
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమ బబబబ బబల రగడడ
ఇసటట ననస:22/12/6/42
వయససస:32
లస: ససస స
4763 NDX2914935
పపరర: అనసరరధ చతలరసశశటట

4758 SQX2015063
పపరర: యనమల బల రరజ

4783 JBV3707247
పపరర: వనసకటబడవప ధసళపరళళ

94-95/113

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:22-12-591
వయససస:40
లస: పప
94-95/115

4786 NDX0679662
పపరర: ఆదదలకడమ కణతస

94-95/116

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:51
లస: ససస స
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4787 NDX0539502
పపరర: ససతమహలకడమ గరడద
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94-95/117

భరస : నడగపవరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:56
లస: ససస స
4790 NDX0679837
పపరర: ససతడరరస కణతస

94-95/120

94-95/123

94-95/126

94-88/732

94-95/128

94-95/131

94-95/132

భరస : పడకరష సససగ లమల
ఇసటట ననస:22-12-596
వయససస:24
లస: ససస స

4800 NDX0530006
పపరర: వరససమత బబ సతమభడడ

4803 NDX2371243
పపరర: కకరణమయళ కకలకలకరర

4806 NDX1094002
పపరర: శరఖమ కలమమర కరరక

4809 NDX0541649
పపరర: లకడమ తతమబ

94-95/135

4812 NDX0200246
పపరర: ససధడకరరగడడడ తతమబ

94-88/733

4815 NDX2359198
పపరర: లలత దదవ లమల
భరస : బలరరమ సససగ లమల
ఇసటట ననస:22-12-596
వయససస:46
లస: ససస స

4795 NDX0938142
పపరర: లకడమ ఇరరగబల

94-95/125

4798 NDX2351047
పపరర: పడభబకర రరవప సరరరపలర

94-224/1052

4801 NDX1214998
పపరర: లమవణఖ కరరక

94-94/421

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:25
లస: ససస స
94-95/129

4804 NDX1102615
పపరర: వనసకట రమణ కరరక

94-95/130

భరస : శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:38
లస: ససస స
94-96/265

4807 NDX1458323
పపరర: నరకసదడ రగడడడ గరవసడడననన

94-66/683

తసడడ:డ వనసకటటససర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-595-1
వయససస:28
లస: పప
94-95/133

4810 NDX0538132
పపరర: నడగససలలచన తతమబ

94-95/134

భరస : పసచచరగడడడ తతమబ
ఇసటట ననస:22-12-595/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-95/136

తసడడ:డ పసచచరగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-595/1
వయససస:36
లస: పప
94-95/137

94-95/122

తసడడ:డ యయసష బబ సరరరపలర
ఇసటట ననస:22-12-594
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససధడకర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-595/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచరగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-595/1
వయససస:33
లస: పప
4814 NDX2503522
పపరర: వజయలకడమ లమల

94-95/127

తసడడ:డ చతననయఖ కరరక
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవ శసకర రగడడడ తతమబ
ఇసటట ననస:22-12-595/1
వయససస:31
లస: ససస స
4811 NDX0679647
పపరర: రవ శసకర రగడడడ తతమబ

4797 NDX0355404
పపరర: ససతడరరమబలల ఇరరగబల

4792 NDX0680124
పపరర: వనసకటటశసరరర కనతమ

భరస : ససతడరరమబలల
ఇసటట ననస:22-12-594
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:35
లస: పప
4808 NDX0540096
పపరర: వజయలకకమ తతమబ

94-95/124

భరస : ధమసన� బబ సతమభడడ
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:27
లస: ససస స
4805 NDX2371250
పపరర: వనసకటటశసరరర కకలకలకరర

4794 NDX0713479
పపరర: మలర శసరర సరరపలర

94-95/119

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమబలల
ఇసటట ననస:22-12-594
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవ తతకల
ఇసటట ననస:22-12-595
వయససస:42
లస: ససస స
4802 NDX1102979
పపరర: పదమజ కరరక

94-95/121

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-594
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప సరరపలర
ఇసటట ననస:22-12-594
వయససస:44
లస: పప
4799 NDX1180538
పపరర: పపడమలత తతకల

4791 NDX1161926
పపరర: రమన రరవప గబడడపవ

4789 NDX0645234
పపరర: నవన నడగస

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:66
లస: పప
4796 NDX2126325
పపరర: రవ కలమమర సరరపలర

94-95/118

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-593
వయససస:31
లస: పప
4793 NDX0538389
పపరర: పవరషచసదడ రరవప నడగస

4788 NDX0713388
పపరర: కకషష ససమసత కణతస

4813 NDX1180124
పపరర: రవ దదవరపలర

94-88/734

తసడడ:డ అసజయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-12-596
వయససస:45
లస: పప
94-95/138

4816 NDX2359180
పపరర: పడతడప సససగ లమల

94-95/139

తసడడ:డ బలరరమ సససగ లమల
ఇసటట ననస:22-12-596
వయససస:24
లస: పప
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4817 NDX1344274
పపరర: పడకరష సససగ లమల
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94-95/140

తలర : లలత బబయ లమల
ఇసటట ననస:22-12-596
వయససస:26
లస: పప
4820 NDX0530345
పపరర: అసకమమ బతష
స ల

94-88/735

94-95/144

94-95/146

94-66/684

94-95/151

94-88/737

94-95/156

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:51
లస: ససస స

4830 NDX0884676
పపరర: జజఖతరమయ కరకలమమనస

4833 NDX1161975
పపరర: లకకమ దధపక కరకలమమనస

4836 AP151010243419
పపరర: కకటటశసరర సరరపలర

4839 NDX1284082
పపరర: పపషరప లతడ వవమబల

94-94/423

4842 NDX1291822
పపరర: పవరషచసదడ రరవప వవమబల

94-95/149

4845 JBV2648798
పపరర: ఆసజనవయబలల వవమబల
తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:56
లస: పప

4825 NDX1041441
పపరర: వనసకట నరసమమ అసగరరకకలల

94-95/145

4828 AP151010243600
పపరర: సతఖనడరరయణ అసగరరకకలల

94-95/148

4831 NDX2359396
పపరర: మమధవ ససదరస

94-95/150

తసడడ:డ వజయ కలమమర ససదరస
ఇసటట ననస:22-12-602
వయససస:39
లస: ససస స
94-95/152

4834 NDX2142339
పపరర: వజయ కలమమర ససదరస

94-95/153

తసడడ:డ ఆలలలసడ ససదరస
ఇసటట ననస:22-12-602
వయససస:41
లస: పప
94-95/154

4837 NDX0081646
పపరర: ససరకష బబబబ సరరపలర

94-95/155

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-12-603
వయససస:31
లస: పప
94-88/738

4840 NDX1137322
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప వరళళ

94-88/739

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వరళళ
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:43
లస: పప
94-94/424

తసడడ:డ అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:26
లస: పప
94-95/158

94-95/143

తసడడ:డ భభమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-600
వయససస:58
లస: పప

తలర : అసజనవయబలల వవమబల
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:29
లస: ససస స
4844 JBV2648806
పపరర: కకటటశసరర వవమబల

94-95/147

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-12-603
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసష బబ
ఇసటట ననస:22-12-603
వయససస:57
లస: పప
4841 NDX1386903
పపరర: రమమదదవ మదదదకరరర

4827 NDX0538199
పపరర: నడగరరజ అసగరరకకలల

4822 NDX0878728
పపరర: శరరష కళళళవరపప

తసడడ:డ నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-12-600
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యశశద కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-12-602
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప సరరరపలర
ఇసటట ననస:22-12-603
వయససస:27
లస: పప
4838 AP151010243386
పపరర: రరమమరరవప సరరపలర

94-88/736

తసడడ:డ యశశద కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-602
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యశశద కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-12-602
వయససస:55
లస: ససస స
4835 NDX1410927
పపరర: కకరణ కలమమర సరరరపలర

4824 NDX0527838
పపరర: బబబ షరకకనడ పరసతరగడడ

94-94/422

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-598
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-12-600
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-601
వయససస:30
లస: పప
4832 JBV2646206
పపరర: అననపవరష కరకలమమనస

94-95/142

భరస : శరఖమమమ జ పరసతరగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-600
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-12-600
వయససస:57
లస: ససస స
4829 NDX1251461
పపరర: ఏసస బబబబ పలర పప

4821 NDX0911636
పపరర: పసడయమసక కలలర వరపప

4819 NDX1215086
పపరర: చతననకకశవరరవప దదవపళళ

తసడడ:డ పసచడచరరవప
ఇసటట ననస:22-12-597
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-598
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-598
వయససస:48
లస: ససస స
4826 AP151010243531
పపరర: గరవరరనమమ అసగరరకకలల

94-95/141

తసడడ:డ తలక సససగ లమల
ఇసటట ననస:22-12-596
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-598
వయససస:58
లస: ససస స
4823 NDX0878694
పపరర: లకడమ కళళళవరపప

4818 NDX2359206
పపరర: బలరరమ సససగ లమల

4843 NDX0540112
పపరర: భభలకకమ గరగబల

94-95/157

భరస : కకసడలల గరగబల
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:35
లస: ససస స
94-95/159

4846 NDX0539734
పపరర: కకసడలల గరగబల

94-96/266

తసడడ:డ లకమయఖ� గరగబల
ఇసటట ననస:22-12-604
వయససస:45
లస: పప
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4847 NDX0530410
పపరర: శవమమ బతష
స ల
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94-88/740

భరస : పసదద రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-605
వయససస:42
లస: ససస స
4850 NDX0081711
పపరర: కనకదసరర ఈదల

94-95/162

94-88/741

94-95/166

94-95/169

94-88/743

94-95/173

94-66/686

తసడడ:డ ధరమ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:22-12-609
వయససస:31
లస: ససస స

4860 JBV2648715
పపరర: రరమకకటట మబనమమల

4863 NDX0462853
పపరర: శవమమ గబజజల

4866 NDX3222429
పపరర: రరజఖలకడమ పసదసగబల

4869 NDX0075788
పపరర: లల బతష
స ల

94-95/176

4872 NDX2078369
పపరర: బబబబలల గబసజజ

94-95/170

4875 NDX0884924
పపరర: వనసకరయమమ యయనసమబల
భరస : చసదడ శశకర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-609
వయససస:40
లస: ససస స

4855 NDX0686691
పపరర: రరజఖలకడమ దదనవపవడడ

94-95/165

4858 JBV2648863
పపరర: మలలర శసరర మబనమమల

94-95/168

4861 NDX3025962
పపరర: వననద బబబబ దదననపవడడ

94-95/846

భసధసవప: మలర శసరర మబనమమల
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:19
లస: పప
94-95/171

4864 NDX0261461
పపరర: రరజఖలకడమ గబజజల

94-95/172

తసడడ:డ పరపసరగడజ డ గబజజల
ఇసటట ననస:22-12-607
వయససస:38
లస: ససస స
94-95/952

4867 NDX1251321
పపరర: శక లకకమ బతష
స ల

94-66/685

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:22-12-608
వయససస:30
లస: ససస స
94-95/174

4870 NDX0688457
పపరర: వజయ గబసజ

94-95/175

భరస : హరర
ఇసటట ననస:22-12-608
వయససస:34
లస: ససస స
94-95/177

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల గబసజజ
ఇసటట ననస:22-12-608
వయససస:29
లస: పప
94-66/687

94-95/164

భరస : రరమకకటట మబనమమల
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హనసమసతషరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-608
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గబసజజ
ఇసటట ననస:22-12-608
వయససస:52
లస: ససస స
4874 NDX1870980
పపరర: శక రకశరమ ఉగరరరరల

94-95/167

భరస : వరరరగడడడ పసదసగబల
ఇసటట ననస:22-12-607
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-608
వయససస:32
లస: పప
4871 JBV2647006
పపరర: కలమమరర గబసజజ

4857 JBV2648749
పపరర: పదమ దదననపవడడ

4852 NDX0081810
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప ఈదల

తలర : పదమ దదననపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చతనడనరగడడడ గబజజల
ఇసటట ననస:22-12-607
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరపస రగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-607
వయససస:59
లస: ససస స
4868 NDX1251313
పపరర: అసజ బతష
స ల

94-88/742

తసడడ:డ కకటయఖ మబనమమల
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమబ లసగరల
ఇసటట ననస:22/12/607
వయససస:43
లస: ససస స
4865 AP151010243053
పపరర: లకడమ గబజజల

4854 NDX0525345
పపరర: పసదదదరరజ

94-95/161

తసడడ:డ వనసకయఖ ఈదల
ఇసటట ననస:22-12-605
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల దదననపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఇళళ
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:27
లస: పప
4862 NDX2192433
పపరర: అనల దదవ లసగరల

94-95/163

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప� బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:40
లస: ససస స
4859 NDX1722330
పపరర: వనసకటటష ఇళళ

4851 NDX0081802
పపరర: సరసబశవరరవప ఈదల

4849 JBV2647238
పపరర: సరరజన తడళళళరర

భరస : శవయఖ తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-12-605
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప ఈదల
ఇసటట ననస:22-12-605
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప తనవనరర
ఇసటట ననస:22-12-606
వయససస:57
లస: ససస స
4856 NDX0263558
పపరర: భభలకడమ ఇసడర

94-95/160

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-12-605
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప ఈదల
ఇసటట ననస:22-12-605
వయససస:58
లస: ససస స
4853 NDX1284009
పపరర: సరసబబడజఖస తనవనరర

4848 NDX0885061
పపరర: శవపరరసత ఈదల

4873 JBV2646982
పపరర: ఏడడకకసడలల గబసజజ

94-95/178

తసడడ:డ హనసమయఖ గబసజజ
ఇసటట ననస:22-12-608
వయససస:62
లస: పప
94-95/179

4876 NDX0342469
పపరర: గబరవమమ గబసజజ

94-95/180

భరస : శకనస గబసజజ
ఇసటట ననస:22-12-609
వయససస:44
లస: ససస స
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4877 NDX0884890
పపరర: చసదడ శశకర రరవప యయనసమబల

94-95/181

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:22-12-609
వయససస:40
లస: పప
4880 NDX2404416
పపరర: రమమదదవ గబసజ

94-95/183

94-95/186

94-95/189

94-95/192

94-224/1053

94-66/1060

94-95/848

94-95/197

భరస : దదవదడనస
ఇసటట ననస:22-12-615
వయససస:63
లస: ససస స
4904 JBV2646669
పపరర: మసజల గబసటకల
భరస : వనసకట వరరరజ గబసటకల
ఇసటట ననస:22-12-616
వయససస:49
లస: ససస స

94-95/190

4890 NDX0078873
పపరర: అయఖపప ఇరరగబల

4893 NDX1251347
పపరర: పరమమశసరర బబ లర వరపప

4896 NDX2949626
పపరర: వజయ ఆదదతఖ అడడడ

94-95/193

94-66/688

94-66/1061

94-66/690

4902 NDX2359149
పపరర: కలమమర బబబబ కటబరర

94-95/198

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:22-12-616
వయససస:26
లస: పప

94-95/188

4888 NDX2114569
పపరర: నడగమణణ ఇరరగబల

94-95/191

4891 NDX0688382
పపరర: శకనస యరరగబల

94-95/194

4894 NDX1251339
పపరర: వవసకట రరమ కకటటశసర రరవప
బబ లర వరపప
తసడడ:డ లకమణడచడరర
ఇసటట ననస:22-12-612
వయససస:40
లస: పప

94-66/689

4897 NDX0911354
పపరర: సరయ కకషష ర కలమమర

94-95/195

తసడడ:డ ధరరమరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:22-12-613
వయససస:41
లస: పప

4899 NDX1757758
పపరర: తరరమల సతఖ పడదధప
గబసతకఅలమ
తసడడ:డ వరరకజ గబసతకఅలమ
ఇసటట ననస:22-12-614
వయససస:27
లస: పప

4905 NDX1250034
పపరర: దసరర శక హరర గబసతకల

4885 NDX2416246
పపరర: శకనవరససలల ఓబలబబ యన

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-611
వయససస:41
లస: పప

4900 NDX0032185
పపరర: భబగఖలకడమ బబరరక

94-95/196

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-615
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:22-12-615
వయససస:35
లస: పప
94-95/200

94-95/185

భరస : అయఖపప ఇరరగబల
ఇసటట ననస:22-12-611
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడడడ
ఇసటట ననస:22-12-613
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అడడడ
ఇసటట ననస:22-12-613
వయససస:40
లస: ససస స
4901 NDX0016238
పపరర: ఫరరరరనస

4887 NDX0679498
పపరర: లకకమనడరరయణ చససడసరర

4882 JBV2646362
పపరర: మమరర గబసజజ

తసడడ:డ వనసగయఖ ఓబలబబ యన
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:38
లస: పప

భరస : వవసకట రరమ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-612
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ అడడ
ఇసటట ననస:22-12-613
వయససస:48
లస: పప
4898 NDX2961118
పపరర: ససధడ రరణణ అడడడ

94-95/187

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఇరరగబల
ఇసటట ననస:22-12-611
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస ఇనసగబల
ఇసటట ననస:22-12-611
వయససస:37
లస: ససస స
4895 NDX2949881
పపరర: శకనవరస రరవప అడడ

4884 JBV2647816
పపరర: వనసకటమమ గబసజజ

94-95/847

భరస : వనసకటటశసరరర గబసజజ
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-611
వయససస:61
లస: ససస స
4892 NDX2351013
పపరర: పదమ ఇనసగబల

94-95/184

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:43
లస: పప
4889 NDX0680140
పపరర: పసచచమమ ఇరరగబల

4881 NDX2416238
పపరర: నడగకసదడస ఓబలబబ యన

4879 NDX3156049
పపరర: రమఖ శక ఎనసమబల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-609
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల ఓబలబబ యన
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:45
లస: ససస స
4886 JBV2646370
పపరర: వనసకటటశసరరర గభసజజ

94-95/182

తసడడ:డ హనసమయఖ గబసజజ
ఇసటట ననస:22-12-609
వయససస:54
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:22-12-610
వయససస:27
లస: ససస స
4883 NDX0680033
పపరర: వజయలకడమ చససడసరర

4878 NDX0261487
పపరర: శకనస గబసజజ

4903 NDX1161835
పపరర: నడగ లకకమ చడగలమరరక

94-95/199

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:22-12-616
వయససస:33
లస: ససస స
94-95/201

4906 NDX1183458
పపరర: తరరమల సతఖ పడదధప కక

94-95/202

తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:22-12-616
వయససస:27
లస: పప
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94-95/203

భరస : పవరషచసదడరరవప సససగరరరసస
ఇసటట ననస:22-12-617
వయససస:51
లస: ససస స
4910 JBV2647394
పపరర: బబలశశరర కలర కలసట

94-95/206

94-95/208

94-95/211

94-95/214

94-95/217

94-95/220

94-95/212

4920 NDX0263152
పపరర: కరమమమ ఏటటకకరర

4923 NDX0739250
పపరర: నసరరబషర నజజమ

4926 JBV2646792
పపరర: వనసకటటశసరరర చలమర

94-95/223

4931 AP151010243138
పపరర: బబబభరరవప గభడవలర

94-95/226

4929 NDX2503548
పపరర: హనసమమన రగడడడ మదసదల

94-95/215

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-12-623
వయససస:45
లస: పప

94-95/218

4935 NDX1989146
పపరర: కరమమశసరర పచచ
భరస : వనసకటరతనస పచచ
ఇసటట ననస:22-12-624
వయససస:42
లస: ససస స

94-95/210

4918 JBV2647709
పపరర: అసజల ఏటటకకరర

94-95/213

4921 JBV2647501
పపరర: ఆసజనవయబలల ఏటటకకరర

94-95/216

4924 JBV2646743
పపరర: రమణ చలమర

94-95/219

భరస : వనసకటటశసరరర చలమర
ఇసటట ననస:22-12-621
వయససస:47
లస: ససస స
94-95/221

4927 NDX2503472
పపరర: రకణబక దదవ మదసదల

94-95/222

భరస : హనసమమన రగడడడ మదసదల
ఇసటట ననస:22-12-622
వయససస:43
లస: ససస స
94-95/224

4930 AP151010243187
పపరర: ససశలమమ గభడవలర

94-95/225

భరస : బబబభరరవప
ఇసటట ననస:22-12-623
వయససస:42
లస: ససస స
94-95/849

భరస : కకసడయఖ గభడవలర
ఇసటట ననస:22-12-623
వయససస:62
లస: ససస స
94-95/851

4915 NDX2358851
పపరర: కసక దసరర రగడడడ

తసడడ:డ అసబయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:22-12-620
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరగడడడ మదసదల
ఇసటట ననస:22-12-622
వయససస:42
లస: పప
4932 NDX3027794
పపరర: దదవమమ గభడవలర

94-224/1054

భరస : ఆసజనవయబలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:22-12-620
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:22-12-621
వయససస:50
లస: పప

4928 NDX2503498
పపరర: యబగసధర వనసకట కకషరషరగడడడ
మదసదల
తసడడ:డ హనసమమన రగడడడ మదసదల
ఇసటట ననస:22-12-622
వయససస:21
లస: పప

భరస : మరరయ బబబబ గభడవలర
ఇసటట ననస:22-12-623
వయససస:19
లస: ససస స

4917 NDX2358927
పపరర: మహహశ కలమమర రగడడ

4912 NDX2350874
పపరర: అజయ కలమమర కళరకలసట

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:22-12-619
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:22-12-621
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:22-12-621
వయససస:46
లస: పప

4934 NDX3027927
పపరర: రరణణ గభడవలర

94-95/209

భరస : అమమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-620
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:22-12-620
వయససస:41
లస: పప
4925 NDX0739110
పపరర: నసరరబషర యమససన�

4914 NDX0697920
పపరర: తదరకసమమ కటబట

94-95/205

తసడడ:డ బబల ససరర కళరకలసట
ఇసటట ననస:22-12-618
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకర
ఇసటట ననస:22-12-619
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:22-12-620
వయససస:35
లస: ససస స
4922 JBV2648038
పపరర: సరసబయఖ ఏటటకకరర

94-95/207

భరస : కరసతడరరవప
ఇసటట ననస:22-12-619
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-619
వయససస:62
లస: ససస స
4919 JBV2647717
పపరర: ససనత ఏటటకకరర

4911 NDX1989070
పపరర: అలలగజ రసడర కలర కలసట

4909 JBV2647386
పపరర: మమరస మమ కలర కలసట

భరస : బబలశశరర
ఇసటట ననస:22-12-618
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమససరర కలర కలసట
ఇసటట ననస:22-12-618
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహహశ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-619
వయససస:30
లస: ససస స
4916 NDX2358893
పపరర: రరమబలమమ తడడడశశటట

94-95/204

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప సససగరరరసస
ఇసటట ననస:22-12-617
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదడస �
ఇసటట ననస:22-12-618
వయససస:45
లస: ససస స
4913 NDX2358968
పపరర: శక దసరర రగడడడ

4908 JBV2646404
పపరర: పవరషచసదడరరవప సససగరరరసస

4933 NDX3023215
పపరర: మరరయ బబబబ గభడవలర

94-95/850

తసడడ:డ బబబబ రరవప గభడవలర
ఇసటట ననస:22-12-623
వయససస:26
లస: పప
94-95/227

4936 NDX1989138
పపరర: వనసకటరతనస పచచ

94-95/228

తసడడ:డ వనరరకయఖ పచచ
ఇసటట ననస:22-12-624
వయససస:53
లస: పప

Page 56 of 342

4937 NDX1753426
పపరర: శవనడగరరజ బసడర
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94-88/744

తసడడ:డ వనసకట బడహమనసదస బసడర
ఇసటట ననస:22-12-625
వయససస:25
లస: పప
4940 NDX0540138
పపరర: ససతమహలకడమ పగడడల

94-95/230

94-66/691

94-95/235

94-95/238

94-95/241

94-96/267

94-95/245

తసడడ:డ జయ రరస వలర భనవన
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:26
లస: పప

4950 NDX2359685
పపరర: డదవడ నకక

4953 AP151010243660
పపరర: తరరపతమమ ఓరరస

4956 NDX1093871
పపరర: ససతడరరమయఖ ఓరరస

4959 NDX1162460
పపరర: మరరయవరన రరయపవడడ

94-66/694

4962 NDX1410877
పపరర: జజఖత వలర భనవన

94-95/239

4965 NDX1753244
పపరర: ససబబబరరవప పష గబల
తసడడ:డ వనసకటయఖ పష గబల
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:52
లస: పప

4945 NDX1628512
పపరర: తడవవణణ ఏనసగబల

94-95/234

4948 NDX2359677
పపరర: కలమమరర నకరక

94-95/237

4951 NDX2358935
పపరర: షరరఫ సహహక

94-95/240

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:38
లస: పప
94-95/242

4954 NDX0647305
పపరర: వనసకటటశసరరర ఓరరస�

94-95/243

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-12-628
వయససస:62
లస: పప
94-96/268

4957 NDX2358836
పపరర: పరరమళ చననస

94-95/244

భరస : ధన రరజ
ఇసటట ననస:22-12-629
వయససస:36
లస: ససస స
94-66/692

4960 NDX1162288
పపరర: రమమశ బబబబ రరయపవడడ

94-66/693

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:29
లస: పప
94-88/746

భరస : జయ రరస వలర భనవన
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:47
లస: ససస స
94-88/748

94-95/232

భరస : సతడఖనసదస నకరక
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససరర రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:64
లస: పప
4964 NDX1410885
పపరర: రరజకశ వలర భనవన

94-95/236

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓరరస
ఇసటట ననస:22-12-628
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:22-12-629
వయససస:50
లస: పప
4961 NDX1162270
పపరర: ససబబబరరవప రరయపవడడ

4947 JBV2646230
పపరర: మలలర శసరర ఏనసగబల

4942 NDX0537936
పపరర: శవ శసకర పగడడల

తసడడ:డ ససవర నడగకశసర రరవప ఏనసగబల
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-12-628
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓరరస
ఇసటట ననస:22-12-628
వయససస:30
లస: పప
4958 NDX2358810
పపరర: ధన రరజ చననస

94-95/233

తసడడ:డ సతడఖనసదస నకక
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ RAGHAVAIAH ఏనసగబల
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:50
లస: పప
4955 NDX1093939
పపరర: రవ ఓరరస

4944 NDX2358901
పపరర: హససనడ షపక

94-95/229

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-625
వయససస:56
లస: పప

భరస : నడగకశసరరరవప ఏనసగబల
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నడగకశసర రరవప ఏనసగబల
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:28
లస: పప
4952 JBV2646255
పపరర: నడగకశసరరరవప ఏనసగబల

94-95/231

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడఖనసదస నకరక
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:37
లస: ససస స
4949 NDX1628470
పపరర: రఘబ ఏనసగబల

4941 NDX1041417
పపరర: సరసబశవరరవప పగడడల

4939 NDX1041359
పపరర: పరరసత పగడడల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-12-625
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర
ఇసటట ననస:22-12-625
వయససస:35
లస: పప

భరస : గరవసదస�
ఇసటట ననస:22-12-626
వయససస:38
లస: ససస స
4946 NDX2359602
పపరర: అనతడ నకరక

94-88/745

తసడడ:డ మతస యఖ కకనతస
ఇసటట ననస:22-12-625
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-625
వయససస:53
లస: ససస స
4943 NDX0588764
పపరర: గబసజ మలలర శసరర� గబసజక

4938 NDX0524157
పపరర: సససదరరరవప కకనతస

4963 NDX1753335
పపరర: దదనవశ బబబబ రరయపవడడ

94-88/747

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:24
లస: పప
94-88/749

4966 NDX1410869
పపరర: జయ రరస వలర భనవన

94-88/750

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వలర భనవన
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:54
లస: పప
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4967 NDX2271393
పపరర: వజడ దదవ గరగనపవడడ
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94-95/246

భరస : చన గరపయఖ గరగనపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:39
లస: ససస స
4970 NDX2271385
పపరర: పడభబదడస గకరర

94-95/249

94-95/250

94-224/1057

94-66/696

4977 NDX2350924
పపరర: శకనవరస రరవప అననస

4980 NDX1251388
పపరర: వజయ లకకమ చరడవరపప

94-95/255

4983 JBV2648467
పపరర: వరయఖ చదడవరపప

94-224/1060

4986 NDX1841296
పపరర: నడగలకడమ పడతడపప
భరస : శకనవరసరరవప పడతడపప
ఇసటట ననస:22-12-638
వయససస:28
లస: ససస స

4988 NDX0911420
పపరర: శశఖర బబబబ వడతడ

4989 NDX3026978
పపరర: ఉషర రరణణ నలస

94-95/258

తసడడ:డ జజజనయఖ
ఇసటట ననస:22-12-638
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతనయయలల
ఇసటట ననస:22-12-639
వయససస:26
లస: ససస స
4994 NDX2359610
పపరర: పడకరష బబబబ గబసటటరర
తలర : బబల రరజజమమ ఒడతడ
ఇసటట ననస:22-12-639
వయససస:24
లస: పప

94-224/1058

4992 NDX2359040
పపరర: సరససత నసదదగరమ

94-95/253

4995 NDX1215029
పపరర: హరరక మమసనస
భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-640
వయససస:31
లస: ససస స

4975 JBV2646875
పపరర: కకటయఖ బబదడద

94-95/252

4978 NDX1318682
పపరర: లకకమ దసరరర అననమ అననస

94-66/695

4981 NDX1251370
పపరర: జయ లకకమ చరడవరపప

94-95/254

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:30
లస: ససస స
94-95/256

4984 NDX2350833
పపరర: యశశదమమ మసచపగడస

94-224/1059

భరస : ఆనసద బబబబ చదడవరపప
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:30
లస: ససస స
94-94/425

4987 NDX1844415
పపరర: శకనవరసరరవప పడతడపప

94-95/257

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప పడతడపప
ఇసటట ననస:22-12-638
వయససస:36
లస: పప
94-95/852

4990 NDX1251396
పపరర: శరసత కలమమరర వలరర

94-66/697

భరస : ఇజజడయయలల
ఇసటట ననస:22-12-638-1
వయససస:36
లస: ససస స
94-95/260

భరస : నతనయయలల
ఇసటట ననస:22-12-639
వయససస:55
లస: ససస స
94-95/262

94-224/1056

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశఖర బబబబ వడతడ
ఇసటట ననస:22-12-638
వయససస:32
లస: ససస స
94-95/259

4972 NDX2351005
పపరర: సససదరస ఆకలల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-634
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చదడవరపప
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ వనసకట రమణ చదడవరపప
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:31
లస: పప

4991 NDX2359016
పపరర: అరరణడ నసదదగస

94-95/251

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చదడవరపప
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:45
లస: ససస స
4985 NDX2350858
పపరర: ఆనసద బబబబ చదడవరపప

4974 NDX2271351
పపరర: కకరణ కలమమర బబడడ

94-95/248

తసడడ:డ గణణష ఆకలల
ఇసటట ననస:22-12-633
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప అననస
ఇసటట ననస:22-12-635
వయససస:47
లస: పప

భరస : అదద నడరరయణ దదవతతటట
ఇసటట ననస:22-12-637
వయససస:48
లస: ససస స
4982 JBV2648475
పపరర: వనసకట రమణ చదడవరపప

94-224/1055

తసడడ:డ కకటయఖ బబడడ
ఇసటట ననస:22-12-634
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:22-12-635
వయససస:40
లస: ససస స
4979 NDX2123990
పపరర: వజయ కలమమరర వడతడ

4971 NDX2350981
పపరర: లకడమ ఆకలల

4969 NDX2271377
పపరర: దదరరకస నసదస

భరస : వలసన బబబబ నసదస
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సససదరస ఆకలల
ఇసటట ననస:22-12-633
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-634
వయససస:38
లస: ససస స
4976 NDX2350965
పపరర: శవ పరరసత అననస

94-95/247

భరస : వలసన బబబబ నసదస
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ గకరర
ఇసటట ననస:22-12-630
వయససస:65
లస: పప
4973 JBV2647071
పపరర: ఇసదదర బబదడద

4968 NDX2482271
పపరర: డదరకస నసదస

4993 NDX2359628
పపరర: బబల రరజజమమ ఒడతడ

94-95/261

తసడడ:డ జవ రతనస ఒడతడ
ఇసటట ననస:22-12-639
వయససస:59
లస: ససస స
94-94/426

4996 NDX1215011
పపరర: కమలమ మమనస

94-94/895

భరస : రరఘవ రరవప మమనస
ఇసటట ననస:22-12.640
వయససస:54
లస: ససస స
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94-95/263

తసడడ:డ నడగయఖ బబదర
ఇసటట ననస:22-12-640
వయససస:23
లస: ససస స
5000 JBV2646719
పపరర: నడగయఖ బబదడద

94-95/266

94-88/752

94-95/269

94-95/272

తసడడ:డ లకమయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:35
లస: పప
5015 JBV2647907
పపరర: రరమమహన నసతకకక

94-95/278

94-66/698

భరస : నరసససహ రరవప మనననస
ఇసటట ననస:22-12-646
వయససస:50
లస: ససస స

94-95/270

5010 NDX0938167
పపరర: జగదధశ వ కకషష నసతకకక

5013 JBV2646073
పపరర: మమధవరరవప నసతకకక

5016 NDX1467316
పపరర: గరపరల కకషష మభరరస నసతకకక

5019 NDX1251404
పపరర: రరమహన రరవప నసతకకక

94-95/281

5022 NDX1102870
పపరర: బబబరరణణ రరదడపష గబ

94-95/273

5025 NDX1283985
పపరర: రరధదక రజన నసతకకక
భరస : రరస మహన రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-646
వయససస:37
లస: ససస స

5005 NDX2404366
పపరర: నవన వరమ తమబమ

94-95/268

5008 JBV2646594
పపరర: భబగఖలకడమ నసతకకక

94-95/271

5011 NDX0938217
పపరర: రవ శసకర నసతకకక

94-95/274

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:32
లస: పప
94-95/276

5014 JBV2647444
పపరర: తడరక రరమరరవప నసతకకక

94-95/277

తసడడ:డ లకమయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:41
లస: పప
94-95/279

5017 JBV2646636
పపరర: లకమయఖ నసతకకక

94-95/280

తసడడ:డ వనసకయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:67
లస: పప
94-66/699

5020 NDX1284058
పపరర: ససబబమమమ యమపరరస

94-88/753

భరస : బబలమ కకటయ యమపరరస
ఇసటట ననస:22-12-645
వయససస:60
లస: ససస స
94-95/282

తసడడ:డ ఐజజక రరదడపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-645
వయససస:49
లస: ససస స
94-66/1281

94-88/751

తసడడ:డ లకమయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-645
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకమసత బబరరక
ఇసటట ననస:22-12-645
వయససస:21
లస: ససస స
5024 JBV1432830
పపరర: ఆదదలకడమ మనననస

5007 NDX2404374
పపరర: పష లరరజ తమబమ

5002 NDX1843177
పపరర: సరయ రమఖ నరనవ

తసడడ:డ పష లరరజ తమబమ
ఇసటట ననస:22-12-643
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లకయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:22-12-645
వయససస:54
లస: ససస స
5021 NDX2359420
పపరర: బబరరక నసదదన

94-95/267

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:43
లస: పప
5018 NDX1378462
పపరర: రరధదక రజన నసతస కక నసతస కక

5004 NDX2404382
పపరర: వనసకటటససరమమ తమబమ

తసడడ:డ లకమయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:29
లస: పప
94-95/275

94-95/265

తసడడ:డ వర భదడ రరవప నరనవ
ఇసటట ననస:22-12-641
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తమబమ
ఇసటట ననస:22-12-643
వయససస:51
లస: పప

భరస : లకమయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-12-644
వయససస:62
లస: ససస స
5012 NDX0263293
పపరర: జగనడనథరరవప నసతకకక

94-224/1061

భరస : పష లరరజ తమబమ
ఇసటట ననస:22-12-643
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పష లరరజ తమబమ
ఇసటట ననస:22-12-643
వయససస:26
లస: పప
5009 JBV2646586
పపరర: హనసమమయమమ నసతకకక

5001 NDX2350890
పపరర: కకటటశసర రరవప బబదద

4999 JBV2647089
పపరర: లకకమ బబదడద

భరస : నడగయఖ బబదడద
ఇసటట ననస:22-12-640
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ బబదద
ఇసటట ననస:22-12-640
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరమరరర
ఇసటట ననస:22/12/641
వయససస:46
లస: ససస స
5006 NDX1344175
పపరర: వనసకట కకరణ తమబమ

94-95/264

తసడడ:డ నడగయఖ బబదడద
ఇసటట ననస:22-12-640
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బబదడద
ఇసటట ననస:22-12-640
వయససస:45
లస: పప
5003 NDX1753509
పపరర: ఝమనస కరమరరర

4998 NDX1088699
పపరర: అజత బబదడర

5023 NDX2359438
పపరర: శకమసత బబరరక

94-95/283

తసడడ:డ జగజవన రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:22-12-645
వయససస:23
లస: పప
94-88/754

5026 NDX1694059
పపరర: భబరర వ మనననస

94-95/284

భరస : అనల కలమమర మనననస
ఇసటట ననస:22-12-646
వయససస:27
లస: ససస స
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5027 NDX0477430
పపరర: అనల కలమమర మనననస

94-95/285

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-646
వయససస:28
లస: పప
5030 NDX0195958
పపరర: మలలర శసరర పసతడ�

94-95/288

94-88/755

94-95/293

94-95/296

94-95/297

94-95/853

94-95/301

భరస : డదవద
ఇసటట ననస:22-12-655
వయససస:50
లస: ససస స

5040 NDX1214857
పపరర: రరమ దదవ కసచరర

5043 NDX1989112
పపరర: ధన లకడమ గబడడపలర

5046 NDX1094051
పపరర: నడగమలలశసరరరవప కసచతరర

5049 NDX0081422
పపరర: పసచచమమ యదదనపవడడ

94-95/961

5052 NDX1989062
పపరర: పడమల రరణణ కకరపరటట

94-94/428

5055 NDX0263426
పపరర: అసజబబబబ కకరపరటట�
తసడడ:డ డదవడ రరజ�
ఇసటట ననస:22-12-655
వయససస:33
లస: పప

5035 JBV2648350
పపరర: తషలసస దదవరపలర

94-95/292

5038 NDX0739417
పపరర: శవనడగకసదడస పలలర

94-95/295

5041 NDX1214840
పపరర: శవ రరమ కకషష కసచరర

94-94/429

తసడడ:డ వవసకటటశసరళళ కసచరర
ఇసటట ననస:22-12-651
వయససస:57
లస: పప
94-95/298

5044 NDX1989104
పపరర: సతష గబడడపలర

94-95/299

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గబడడపలర
ఇసటట ననస:22-12-651
వయససస:48
లస: పప
94-96/269

5047 NDX0343848
పపరర: జయ రరపష లల

94-95/300

భరస : చతనన కకశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-652
వయససస:42
లస: ససస స
94-95/302

5050 NDX1318195
పపరర: వనసకటటశసరరర యదదనపవడడ

94-95/303

తసడడ:డ వనసకయఖ యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-654
వయససస:77
లస: పప
94-95/304

భరస : జయయసదడ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:22-12-655
వయససస:27
లస: ససస స
94-95/306

94-95/290

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-650
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-654
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకశరన
ఇసటట ననస:22-12-654
వయససస:30
లస: ససస స
5054 NDX0263335
పపరర: మరరయమమ కకరపరటట

94-95/294

తసడడ:డ శవరరమ కకషషయఖ కసచతరర
ఇసటట ననస:22-12-651
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-12-652
వయససస:47
లస: పప
5051 NDX3222759
పపరర: వజయ కలపణ కకశరన

5037 JBV2648533
పపరర: మబరళకకషష దదవరపలర

5032 NDX1188093
పపరర: హరర పడసరద పసత

భరస : మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:22-12-648
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష గబడడపలర
ఇసటట ననస:22-12-651
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కసచరర
ఇసటట ననస:22-12-651
వయససస:78
లస: ససస స
5048 NDX0680090
పపరర: చతననకకశవ రరవప రరపష లల

94-95/291

భరస : శవ రరమ కకషష కసచరర
ఇసటట ననస:22-12-651
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష గబడడపఅల
ఇసటట ననస:22-12-651
వయససస:26
లస: ససస స
5045 NDX3108578
పపరర: నడరరయణమమ కసచరర

5034 NDX1214865
పపరర: పసడయమకర దదవర పలర

94-95/287

తసడడ:డ లకమణ సరసమ
ఇసటట ననస:22-12-647
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:22-12-648
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ నడడమదదడడడ
ఇసటట ననస:22-12-650
వయససస:38
లస: పప
5042 NDX1843979
పపరర: సరయ పసడయమసక గబడడపఅల

94-95/289

తసడడ:డ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:22-12-648
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-12-648
వయససస:24
లస: పప
5039 NDX2503555
పపరర: నడగరరరజన నడడమదదడడడ

5031 NDX1251412
పపరర: పసఠ లకకమ పసఠ

5029 NDX2358687
పపరర: శక పవజత పసత

తసడడ:డ హరరపస
డ రద పసత
ఇసటట ననస:22-12-647
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకమణ సరసమ
ఇసటట ననస:22-12-647
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : లకమణ సరసమ లలట పసత
ఇసటట ననస:22-12-648
వయససస:73
లస: ససస స
5036 NDX1753251
పపరర: జశవ దదవరపలర

94-95/286

తసడడ:డ హరరపస
డ రద పసత
ఇసటట ననస:22-12-647
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరదస� పసతడ
ఇసటట ననస:22-12-647
వయససస:39
లస: ససస స
5033 NDX1410943
పపరర: లకడమ పసత

5028 NDX2358646
పపరర: అనసపమససడ పసత

5053 NDX0738898
పపరర: ఎసపస రర రరణణ కకరపరటట�

94-95/305

భరస : డదవడ రరజ�
ఇసటట ననస:22-12-655
వయససస:32
లస: ససస స
94-95/307

5056 NDX3026994
పపరర: రవ తననరర

94-95/854

తసడడ:డ ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:22-12-655
వయససస:30
లస: పప
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94-95/308

భరస : వనసకటటశసరరరవప ససరర
ఇసటట ననస:22-12-656
వయససస:22
లస: ససస స
94-95/310

5063 NDX1262955
పపరర: జజతచత రరధడపష గబ

94-95/312

94-95/315

94-95/317

94-95/856

94-95/321

94-88/758

5070 NDX1251438
పపరర: యమబన వరస శశటట

5073 NDX1094200
పపరర: ఈశసర వనసకటబదదడ వరసశశటట

5076 NDX0649749
పపరర: అననమమ దడమరప

5079 NDX0739136
పపరర: రరమకకకషష ససరర

94-95/323

5082 NDX2359305
పపరర: మనక రగడడడ చరసరన

94-95/318

5085 NDX1094184
పపరర: నడగరరగడడడ చరసరన
తసడడ:డ వనసకటరగడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:22-12-664
వయససస:70
లస: పప

5065 NDX0769026
పపరర: ససజన రరదడపష గబ

94-95/314

5068 NDX2358976
పపరర: శశశలజ చతరరకకరర

94-95/316

5071 JBV2648764
పపరర: వనసకటటశసరమమ వరసశశటట

94-95/319

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:22-12-660
వయససస:54
లస: ససస స
94-96/270

5074 NDX0081497
పపరర: మహబభబ బ షపక

94-95/320

భరస : నడగభర సరహహబ
ఇసటట ననస:22-12-661
వయససస:61
లస: ససస స
94-88/756

5077 NDX1742940
పపరర: రరకకశ దడమరపప

94-88/757

తసడడ:డ వజయ శశఖర దడమరపప
ఇసటట ననస:22-12-662
వయససస:25
లస: పప
94-95/322

5080 NDX3184330
పపరర: పసడయమసక డడమమరపప

94-95/857

తసడడ:డ వజయ శశఖర డడమమరపప
ఇసటట ననస:22-12-662
వయససస:23
లస: ససస స
94-95/324

తసడడ:డ శవ మహన రగడడ చరసరన
ఇసటట ననస:22-12-664
వయససస:22
లస: ససస స
94-95/326

95-8/55

భరస : రరమచసదడరరవప చతరరకకరర
ఇసటట ననస:22-12-659
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-12-662
వయససస:30
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:22-12-663
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగర రగడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:22-12-664
వయససస:48
లస: పప

94-95/855

భరస : వజయ శశఖర
ఇసటట ననస:22-12-662
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ� దడమరప
ఇసటట ననస:22-12-662
వయససస:55
లస: పప

5084 NDX1525635
పపరర: శవ మహన రగడడ చరసరన

5067 NDX3189784
పపరర: రరబబక పసల

5062 SQX1934785
పపరర: డదవడ వలర యమస చననస

భరస : ససధధర బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-658
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల వరసశశటట
ఇసటట ననస:22-12-660
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-12-661
వయససస:22
లస: పప

5081 AP151010243667
పపరర: ఫరతమభన షపక

94-95/313

భరస : ఈశసర వవసకటబదదడ
ఇసటట ననస:22-12-660
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల వరమ శశటట
ఇసటట ననస:22-12-660
వయససస:28
లస: పప

5078 NDX0641340
పపరర: వజయ శశఖర దడమరప

5064 NDX1262971
పపరర: ససకనడఖ రరదడపష గబ

94-95/309

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చననస
ఇసటట ననస:22-12-657
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జకమ పసల
ఇసటట ననస:22-12-658
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశసశసరరరవప చతరరకకరర
ఇసటట ననస:22-12-659
వయససస:42
లస: పప

5075 NDX2358620
పపరర: బబషర షపక

94-95/311

తసడడ:డ ససధధర బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-658
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐజకక
ఇసటట ననస:22-12-658
వయససస:42
లస: పప

5072 NDX3009131
పపరర: ఈశసర వనసకటబదదడ వరమ శశటట

5061 NDX1391473
పపరర: రరహహల వరమ కకలగరన

5059 NDX1391465
పపరర: రకషసమత రరయ కకలగరన

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-657
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-657
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:22-12-658
వయససస:34
లస: ససస స

5069 NDX2359032
పపరర: రరమచసదడరరవప చతరరకకరర

94-95/960

తసడడ:డ శకనస ససరర
ఇసటట ననస:22-12-656
వయససస:26
లస: పప

5060 NDX2197169
పపరర: సతఖ రతన శరఖమ కలమమరర
కకలగరన
భరస : డదవడ వలయమస చననస
ఇసటట ననస:22-12-657
వయససస:52
లస: ససస స

5066 NDX1262963
పపరర: పడభబకర రరధడపష గబ

5058 NDX3222643
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ససరర

5083 NDX1378470
పపరర: శరసత చరసరన చరసరన

94-95/325

భరస : శవ మహన రగడడ
ఇసటట ననస:22-12-664
వయససస:45
లస: ససస స
94-96/271

5086 NDX0863217
పపరర: భబగఖలకడమ జగనడనథస�
జగనడనధస
భరస : నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:33
లస: ససస స

94-66/700
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5087 NDX1103019
పపరర: హహమబసదస తరరమలశశటట

94-95/327

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:30
లస: ససస స
5090 NDX1859653
పపరర: వనసకరయమమ యయమనవడడ

94-95/330

94-95/333

94-95/335

94-95/338

94-95/858

94-95/861

94-95/341

తసడడ:డ ససబబబ రరజ
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:33
లస: పప

5100 NDX2541431
పపరర: సససదరఖ రరచకకసడ

5103 NDX3057577
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరమమల

5106 NDX2371201
పపరర: ఎసపస ర రరణణ తననరర

5109 NDX2358943
పపరర: ససధఖ మమరర అకకల

94-95/344

5112 NDX2359156
పపరర: శవతదజ పష గబల

94-95/745

5115 NDX2371219
పపరర: బబషర షపక
తసడడ:డ మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:42
లస: పప

5095 NDX1094655
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

94-96/272

5098 NDX2359297
పపరర: ఆసజనవయబలల రరచకకసడ

94-95/337

5101 NDX3029881
పపరర: పదమ పసరరమళర

94-66/1062

భరస : శకనవరస పసరరమళర
ఇసటట ననస:22-12-667
వయససస:46
లస: ససస స
94-95/859

5104 NDX3092392
పపరర: పదమ పసరరమళర

94-95/860

భరస : శకనవరస రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:22-12-667
వయససస:45
లస: ససస స
94-95/339

5107 NDX2371227
పపరర: గగశ బబగస షపక

94-95/340

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:32
లస: ససస స
94-95/342

5110 AP151010243481
పపరర: బబగస షపక

94-95/343

భరస : షష కత వల షపక
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:65
లస: ససస స
94-95/345

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:22
లస: పప
94-95/347

94-95/332

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-12-666
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబసజమన అకకల
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:20
లస: పప
5114 NDX1251248
పపరర: రవ తననరర

94-95/336

భరస : రవ తననరర
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:42
లస: ససస స
5111 NDX2359131
పపరర: రవ కకరణ పష గబల

5097 NDX0078857
పపరర: జయ రసగనడధస

5092 NDX2359735
పపరర: సరయనడథ కకనగరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప పసరరమమల
ఇసటట ననస:22-12-667
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:22-12-667
వయససస:23
లస: పప
5108 NDX2359123
పపరర: అననపవరష పష గబల

94-95/334

భరస : ఆసజనవయబలల రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-12-666
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:22-12-667
వయససస:51
లస: పప
5105 NDX3094521
పపరర: హరరశ పసరరమళర

5094 NDX2359719
పపరర: పదమ రరవప కకనగరళళ

94-95/329

తసడడ:డ పదమరరవప కకనగరళళ
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:22-12-666
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : జయ
ఇసటట ననస:22-12-666
వయససస:38
లస: పప
5102 NDX3093218
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరమళర

94-95/331

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ కకనగరళళ
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకనన బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-666
వయససస:31
లస: ససస స
5099 NDX0078824
పపరర: వనసకనన బబబబ రసగనడధస

5091 NDX1103050
పపరర: మహలకడమ తరరమలశశటట

5089 NDX2359727
పపరర: నడగలకకమ కకనగరళళ

తసడడ:డ పదమరరవప కకనగరళళ
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:38
లస: పప
5096 NDX0078840
పపరర: శకలకడమ రసగనడధస

94-95/328

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప యయమనవడడ
ఇసటట ననస:22-12-665
వయససస:67
లస: ససస స
5093 NDX0697904
పపరర: నడగకశసరరరవప జగనడనథ

5088 NDX0342493
పపరర: భబగఖలకడమ జగనడనథ

5113 NDX2358950
పపరర: మహహశ బబబబ అకకల

94-95/346

తసడడ:డ బబసజమన అకకల
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:24
లస: పప
94-95/348

5116 NDX2358984
పపరర: బబసజమన అకకల

94-95/349

తసడడ:డ గరబడయల అకకల
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: ససబబబరరవప పష గబల
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94-95/350

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:51
లస: పప
5120 NDX0646885
పపరర: నడరరయణమమ ఉపప

94-95/352

94-66/701

94-95/357

94-95/360

94-95/363

94-95/366

94-95/369

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-674
వయససస:31
లస: పప

5130 NDX0201335
పపరర: వనసకటటశసరరర గరలలటట

5133 JBV2648251
పపరర: గరపస గబసతకల

5136 NDX1284033
పపరర: దన లకడమ చసకర

5139 NDX1989096
పపరర: శకనవరస రరవప చసక

94-95/372

5142 NDX0376673
పపరర: రజన� గబసటకల�

94-95/361

5145 NDX0376632
పపరర: ఏడడకకసడలల� గబసటకల�
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:22-12-674
వయససస:43
లస: పప

5125 NDX0200782
పపరర: నడగకసదడస గరలలటట

94-95/356

5128 NDX2107069
పపరర: రరమ కకషష గరలలర టట

94-95/359

5131 NDX1102854
పపరర: రమమదదవ గబసటకల

94-95/362

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:22-12-671
వయససస:28
లస: ససస స
94-95/364

5134 NDX0261610
పపరర: రరజఖలకడమ పస తరషసక

94-95/365

భరస : గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:22-12-672
వయససస:42
లస: ససస స
94-95/367

5137 NDX2359644
పపరర: దదలప కలమమర చసక

94-95/368

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసక
ఇసటట ననస:22-12-673
వయససస:21
లస: పప
94-95/370

5140 NDX1196922
పపరర: పవజజ గబసటకల

94-95/371

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-12-674
వయససస:27
లస: ససస స
94-95/373

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:22-12-674
వయససస:41
లస: ససస స
94-95/375

94-95/354

తసడడ:డ వనసకటటససరరర గరలలర టట
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చసక
ఇసటట ననస:22-12-673
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-674
వయససస:30
లస: ససస స
5144 NDX0263715
పపరర: వనసనత గబసటకల

94-95/358

భరస : శకనవరస రరవప చసకర
ఇసటట ననస:22-12-673
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసక
ఇసటట ననస:22-12-673
వయససస:23
లస: పప
5141 NDX0342568
పపరర: పసడయమసక గబసటకల

5127 NDX1041334
పపరర: సరగర బబబబ గరలలటట

5122 NDX0838581
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉపపప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గబసటకల
ఇసటట ననస:22-12-671
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:22-12-672
వయససస:46
లస: పప
5138 NDX2359636
పపరర: వనయ కలమమర చసక

94-95/355

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ గరపస
ఇసటట ననస:22-12-671
వయససస:36
లస: పప
5135 NDX0343772
పపరర: గరవసదరరవప పస తరష సక

5124 NDX2151314
పపరర: ససభబషసణణ బలకసర

94-94/430

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-669
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ బలలస
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:40
లస: పప
5132 NDX0538058
పపరర: శకనవరస గబసతకలలర

94-95/353

భరస : రవసదర బలకసర
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:38
లస: ససస స
5129 NDX2359594
పపరర: రవసదర బలలస

5121 NDX0538090
పపరర: కకషషయఖ ఉపపప

5119 NDX1214329
పపరర: కకషష వవణణ ఉపవప

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-12-669
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-12-669
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-670
వయససస:39
లస: ససస స
5126 NDX1041169
పపరర: అననపవరషమమ గరలలటట

94-95/351

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-12-668
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-12-669
వయససస:51
లస: ససస స
5123 NDX0863001
పపరర: అననపవరష గరలలటట గలలటట

5118 AP151010243668
పపరర: షష కత వల షపక

5143 NDX0261685
పపరర: భభలకడమ గబసటకల

94-95/374

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-674
వయససస:46
లస: ససస స
94-95/376

5146 NDX0261644
పపరర: శకనవరసరరవప గబసటకల

94-95/377

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-674
వయససస:51
లస: పప
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5147 NDX2004802
పపరర: ససబబమమ గభడసరర
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94-88/759

భరస : ససతయఖ గభడసరర
ఇసటట ననస:22-12-676
వయససస:81
లస: ససస స
5150 NDX2359404
పపరర: జజఖత తతకల

94-95/378

94-95/381

94-95/862

94-94/431

94-95/386

94-95/389

94-66/702

5160 NDX1250331
పపరర: నడగజజఖత ఈదర

5163 NDX1263623
పపరర: శవ పరరసత అననవరపప

5166 NDX1041185
పపరర: అనసరరధ శవలసక

94-95/392

5169 AP151010243091
పపరర: లకకమపడసరద శవలసక

94-95/384

5172 AP151010243670
పపరర: ససజజత కసభసపరటట

భరస : కకరణ కలమమర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:22-12-680
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:22-12-680
వయససస:58
లస: ససస స

94-66/1063
5174 NDX2975597
పపరర: పష లశశటట వనసకట రరమ రరవప
పష లశశటట
భసధసవప: పష లశశటట ససబబయమమ పష లశశటట
ఇసటట ననస:22-12-681
వయససస:55
లస: పప

5175 NDX2975647
పపరర: పష లశశటట ససబబయమమ పష లశశటట
భరస : పష లశశటట రరమ రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:22-12-681
వయససస:48
లస: ససస స

5155 AP151010636129
పపరర: వనసకటటశసరరర తతకల

94-95/383

5158 NDX2004158
పపరర: శకనవరస రరవప నసబభరర

94-88/762

5161 NDX1250927
పపరర: ఈదర రరమ

94-95/385

తసడడ:డ వనసకటరతనస ఈదర
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:31
లస: ససస స
94-95/387

5164 AP151010223167
పపరర: సరమమమ జఖస ఈదర

94-95/388

భరస : కకటటశసరరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:46
లస: ససస స
94-95/390

5167 AP151010243480
పపరర: శవకలమమరర శవలసక

94-95/391

భరస : లకకమపడసరద శవలసక
ఇసటట ననస:22-12-679
వయససస:47
లస: ససస స
94-95/393

5170 NDX1389964
పపరర: యస పసడయదరరరన నసతకకక
నసతకకక
భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-680
వయససస:37
లస: ససస స

94-66/703

94-95/395

5173 NDX0343160
పపరర: కకరణ కలమమర కసభసపరటట

94-95/396

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ శవలసక
ఇసటట ననస:22-12-679
వయససస:50
లస: పప
94-95/394

94-95/380

తసడడ:డ లకమయఖ నసబభరర
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకకమపడసరద శవలసక
ఇసటట ననస:22-12-679
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమపడసరద
ఇసటట ననస:22-12-679
వయససస:33
లస: పప
5171 NDX1412022
పపరర: యస పసడయదరరరన నసతకకక

5157 NDX1458406
పపరర: దసరర పడసరద ఈదడర

5152 NDX0343038
పపరర: రవ తతకల

తసడడ:డ వనసకటయఖ తతకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:63
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:41
లస: పప
5168 NDX1041177
పపరర: గణణష కలమమర శవలసక

94-95/382

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:32
లస: ససస స
5165 NDX2404408
పపరర: కకటటశసరరరవప కలసభ

5154 NDX0342444
పపరర: శకనవరసరరవప తతకల

94-88/761

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటసససరరవ ఈదడర
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వవనకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-678
వయససస:50
లస: పప
5162 NDX2404390
పపరర: భభలకడమ కలసభ

94-95/379

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:30
లస: ససస స
5159 NDX1215474
పపరర: కకటటశసరరవప ఇదర

5151 AP151010639164
పపరర: అసజమమ తతకల

5149 NDX0525063
పపరర: వనసకటసరసమ ససకల

తసడడ:డ బబచచయఖ ససకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర తతకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:34
లస: పప
5156 NDX2860062
పపరర: జజఖత తతకల

94-88/760

భరస : వనసకట సరసమ ససకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-12-677
వయససస:31
లస: ససస స
5153 NDX0263517
పపరర: రరమకకకషష తతకల�

5148 NDX0530485
పపరర: అనసరరధ ససకల

తసడడ:డ కకషష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:22-12-680
వయససస:38
లస: పప
94-95/863

5176 NDX1849266
పపరర: పడమల కటటటపష గబ

94-96/273

భరస : ససబబబరరవప కటటటపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-682
వయససస:38
లస: ససస స
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5177 NDX1161934
పపరర: ససబబబరరవప కకరరటటపరటట

94-96/274

తసడడ:డ దయమమణణ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-682
వయససస:50
లస: పప
5180 AP151010243669
పపరర: షసషపర షపక

94-95/399

94-88/763

94-95/403

94-95/406

94-94/896

94-95/409

94-95/411

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:31
లస: పప

5190 NDX1214907
పపరర: ఫరరవన షపక

5193 JBV2647659
పపరర: సససదమమ తమమశశటట

5196 NDX2358919
పపరర: ససభబన షపక

5199 NDX1103035
పపరర: పరవన దడసరర

94-95/414

5202 NDX1041250
పపరర: పరరసత దడసరర

94-94/432

5205 NDX1161959
పపరర: నడగరరజ దడసరర
తసడడ:డ రరమభ దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:32
లస: పప

5185 NDX0707307
పపరర: బభఖలమ దదమతతటట

94-95/402

5188 NDX0541581
పపరర: శరఖమ రరజ పరసతరగడడ

94-95/405

5191 NDX1214899
పపరర: జజన బబషర షపక

94-94/433

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-12-687
వయససస:66
లస: పప
94-95/407

5194 NDX2176460
పపరర: మమమమభన షపక

94-95/408

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-12-687
వయససస:55
లస: ససస స
94-95/410

5197 NDX2003937
పపరర: సతఖనడరరయణ అననవరపప

94-88/765

తసడడ:డ రరమ లసగస అననవరపప
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:47
లస: పప
94-95/412

5200 NDX1161850
పపరర: సరయళ జజఖత దడసరర

94-95/413

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:29
లస: ససస స
94-95/415

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:58
లస: ససస స
94-95/417

94-95/401

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పరసతరగడడ
ఇసటట ననస:22-12-686
వయససస:49
లస: పప

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:29
లస: ససస స
5204 NDX0199141
పపరర: సరసబశవరరవప దడసరర

94-95/404

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:22-12-687
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనస దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:21
లస: ససస స
5201 NDX2359073
పపరర: శరకవరణణ దడసరర

5187 NDX0679936
పపరర: జజషస ఇమమనయయలల దదమతతటట

5182 NDX2359347
పపరర: మహబభబ ససభబన బలమర

భరస : సరకసశసర రరవప దదమతతటట
ఇసటట ననస:22-12-686
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:22-12-687
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-12-687
వయససస:24
లస: పప
5198 NDX2358760
పపరర: శవ పరరసత దడసరర

94-88/764

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:22-12-687
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:22-12.687
వయససస:32
లస: పప
5195 NDX1714329
పపరర: ఇమసయమజ అల షపక

5184 NDX1742981
పపరర: జజయ ఎడడసన దదమతతటట

94-95/398

తసడడ:డ హసన అహమద బలమర
ఇసటట ననస:22-12-685
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరకసశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-686
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ యయసస దడసస దదమతతటట
ఇసటట ననస:22-12-686
వయససస:59
లస: పప
5192 NDX1214915
పపరర: నజర బబష షపక

94-95/400

తసడడ:డ సరకసశసర రరవప దదమతతటట
ఇసటట ననస:22-12-686
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పరసతరగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-686
వయససస:57
లస: ససస స
5189 NDX0680058
పపరర: సరకసశసర రరవప దదమతతటట

5181 NDX1102599
పపరర: మమహబభబ జహన షపక

5179 AP151010243479
పపరర: మమలన బ షపక

భరస : షసషపర షపక
ఇసటట ననస:22-12-683
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మహబభబ ససభబన బళళళ
ఇసటట ననస:22-12-685
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరకసశసర రరవప దదమతతటట
ఇసటట ననస:22-12-686
వయససస:27
లస: ససస స
5186 NDX0723882
పపరర: హబసబబ పరసతరగడడ

94-95/397

భరస : రరఘవవసదడ యయమనవడడ
ఇసటట ననస:22-12-683
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:22-12-683
వయససస:67
లస: పప
5183 NDX1742965
పపరర: డదవడ జకసససన దదమతతటట

5178 NDX2359701
పపరర: తడవవణణ యయమనవడడ

5203 NDX0884767
పపరర: రరమబ దడసరర

94-95/416

తసడడ:డ మసరసనడడవప
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:31
లస: పప
94-95/418

5206 NDX0198549
పపరర: శకనస దడసరర

94-95/419

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:32
లస: పప
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94-95/420

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:36
లస: పప
5210 NDX2003531
పపరర: ససనత ససధడబతష
స ల

94-87/1059

94-95/422

94-95/425

94-95/427

94-95/430

94-95/433

94-95/436

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-693
వయససస:27
లస: ససస స

5220 NDX1263045
పపరర: నడగరరజ చలమర

5223 NDX0768929
పపరర: కరమమశసరర చలమర

5226 NDX0679605
పపరర: అననపవరష ససరర

5229 NDX0748228
పపరర: ససరర వనసకటరరవప

94-95/439

5232 AP151010243673
పపరర: రమణయఖ ససరర

94-95/428

5235 NDX1215136
పపరర: వశరకసత కలమమరర ససరర
తసడడ:డ గబరర సరసమ
ఇసటట ననస:22-12-693
వయససస:74
లస: ససస స

5215 NDX0537860
పపరర: శవ కలమమర వవలకపరర

94-95/424

5218 NDX1250885
పపరర: ససబబమమ చలమర

94-95/426

5221 NDX0679910
పపరర: వజయ ససరగ

94-95/429

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:31
లస: ససస స
94-95/431

5224 NDX1250976
పపరర: కకసడడదదవ ససరర

94-95/432

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:41
లస: ససస స
94-95/434

5227 AP151010243675
పపరర: అతడఖలల ససరర

94-95/435

భరస : గబరరసరసమబలల
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:53
లస: ససస స
94-95/437

5230 JBV2647840
పపరర: కకసడడ ససరర

94-95/438

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:35
లస: పప
94-95/440

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:52
లస: పప
94-94/434

94-87/1061

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-12-691
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యషయఖ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:44
లస: పప
5234 NDX1215128
పపరర: శక దసరరర ససరర

94-66/705

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గబరరసరసమబలల
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:64
లస: ససస స
5231 NDX0647487
పపరర: శకనస ససరర

5217 NDX1251479
పపరర: అరరణ కలమమరర పలర పప

5212 NDX2003697
పపరర: ఆనసద రరవప కకలర పర

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:22-12-690
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:41
లస: ససస స
5228 AP151010243676
పపరర: కకషషమమ ససరర

94-95/423

తసడడ:డ అబబబరమ
ఇసటట ననస:22-12-691
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకసడడ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:33
లస: ససస స
5225 NDX0199653
పపరర: మలలర శసరర ససరగ

5214 AP151010243329
పపరర: సరమమమ జఖమమ వవలకపరర

94-87/1058

తసడడ:డ మశశ కకలర పర
ఇసటట ననస:22-12-689
వయససస:52
లస: పప

తలర : ఏసస బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-691
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరయఖ లలకకర
ఇసటట ననస:22-12-691
వయససస:57
లస: ససస స
5222 JBV2647832
పపరర: ససతడమహలకడమ ససరర

94-87/1060

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:22-12-690
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-12-690
వయససస:73
లస: పప
5219 NDX2126424
పపరర: సరసబబడజఖస లలకకర

5211 NDX2003655
పపరర: నరకశ బబబబ ససధడబతష
స ల

5209 NDX2003515
పపరర: పదమవత వనలరపపరర

భరస : వనసకయ వనలరపపరర
ఇసటట ననస:22-12-689
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజజనయబలల ససధడబతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-689
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-690
వయససస:31
లస: ససస స
5216 NDX0343442
పపరర: బడహస వవలకపరర

94-95/421

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-12-688
వయససస:58
లస: పప

భరస : నరకశ బబబబ ససధడబతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-689
వయససస:35
లస: ససస స
5213 NDX0940973
పపరర: అనసష వవలకపరర

5208 NDX0199125
పపరర: మసరసనడడవప దడసరర

5233 NDX0679795
పపరర: రవ కలమమర ససరగ

94-95/441

తసడడ:డ గబరర సరసమ
ఇసటట ననస:22-12-692
వయససస:61
లస: పప
94-94/435

5236 NDX2359107
పపరర: ఎసపస రర రరణణ ససరర

94-95/442

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:22-12-693
వయససస:20
లస: ససస స
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5237 NDX2358653
పపరర: వనసకటటశసరమమ ససరర
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94-95/443

భరస : రరజ ససరర
ఇసటట ననస:22-12-693
వయససస:25
లస: ససస స
5240 NDX0738765
పపరర: జయలకడమ రసగరశశటట

94-95/446

94-95/449

94-95/452

94-95/455

94-95/458

94-95/461

94-95/463

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పస టటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-702
వయససస:23
లస: పప

5250 NDX1263110
పపరర: లలరరయఖ దడసరర

5253 JBV2647055
పపరర: శకలకడమ కలసడకరరర

5256 NDX1753269
పపరర: కకపర దదవరనసదస ససరష

5259 JBV2647261
పపరర: ససబబబలల పపరస

94-95/466

5262 NDX2358703
పపరర: కకపర శశఖర ససరష

94-95/456

5265 JBV2646289
పపరర: నరసససహరరవప పస టటటపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-12-702
వయససస:44
లస: పప

5245 NDX1263086
పపరర: భభలకకమ దడసరర

94-95/451

5248 NDX1041201
పపరర: శవ నడగకసదడ కలమమర గరడడతతరర

94-95/454

5251 NDX1107879
పపరర: ఝమనస గగరరకపరటట

94-95/457

భరస : జజన ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:22-12-696
వయససస:45
లస: ససస స
94-95/459

5254 NDX2358828
పపరర: వనసకట సరయ గరపసనడథ
కలసదకరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-12-697
వయససస:20
లస: పప

94-95/460

94-88/766

5257 NDX2078344
పపరర: రకణబక దదవ ఏదసదల

94-95/462

తసడడ:డ గరల రగడడడ ఏదసదల
ఇసటట ననస:22-12-699
వయససస:25
లస: ససస స
94-95/464

5260 JBV2646172
పపరర: మహబ బ షపక

94-95/465

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-699
వయససస:73
లస: ససస స
94-95/467

తసడడ:డ బబబబ ససరష
ఇసటట ననస:22-12-699
వయససస:26
లస: పప
94-95/469

94-95/448

తసడడ:డ గరవసదస
ఇసటట ననస:22-12-695
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకకమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-12-699
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ ససరష
ఇసటట ననస:22-12-699
వయససస:22
లస: పప
5264 NDX2371235
పపరర: గరపసనడధ పస టటటపరటట

94-95/453

తసడడ:డ బబబబ ససరష
ఇసటట ననస:22-12-699
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-699
వయససస:43
లస: ససస స
5261 NDX2358737
పపరర: మబనస సరసమ ససరష

5247 NDX1263672
పపరర: శకనవరస గరడటటరర

5242 NDX1215144
పపరర: పదమ రసగరశశటట

భరస : లలరర యఖ దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-695
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-697
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన నడయబడడ
ఇసటట ననస:22-12-697
వయససస:51
లస: పప
5258 JBV2646602
పపరర: జరరనడ ససరష

94-95/450

తసడడ:డ ససబబబరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-695
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక గరరగకపత
ఇసటట ననస:22-12-696
వయససస:58
లస: పప
5255 JBV2647063
పపరర: శకనవరసరరవప కలసడకరరర

5244 NDX0738575
పపరర: జజఖత గరడడతతరర

94-95/445

తసడడ:డ జగననధ
ఇసటట ననస:22-12-694
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసద గరడటటరర
ఇసటట ననస:22-12-695
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:22-12-695
వయససస:48
లస: పప
5252 NDX2051191
పపరర: జజన ఆశరరసదస గరరగకపత

94-95/447

భరస : గరవసదస
ఇసటట ననస:22-12-695
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-695
వయససస:83
లస: ససస స
5249 NDX0738856
పపరర: గరవసదస గరడడతతరర

5241 NDX0738732
పపరర: పరరసత రసగరశశటట

5239 NDX2358877
పపరర: రరజ ససరర

తసడడ:డ గబరర సరసమ ససరర
ఇసటట ననస:22-12-693
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-12-694
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-12-694
వయససస:40
లస: ససస స
5246 NDX1263102
పపరర: తషలసమమమ దడసరర

94-95/444

తసడడ:డ గబరరసరసమ ససరర
ఇసటట ననస:22--12-693
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-12-694
వయససస:29
లస: ససస స
5243 NDX0738682
పపరర: ఉదయలకడమ రసగరశశటట

5238 NDX2503795
పపరర: ససరకష ససరర

5263 JBV2647691
పపరర: మలలర శసరమమ పస టటటపరటట

94-95/468

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:22-12-702
వయససస:40
లస: ససస స
94-95/470

5266 NDX0201368
పపరర: గరవసదమమ ఇరరగబల�

94-96/275

భరస : వనసకటపపయఖ� ఇరరగబల
ఇసటట ననస:22-12-703
వయససస:33
లస: ససస స
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5267 NDX2271625
పపరర: హరర కకషష బతష
స ల
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94-96/276

తసడడ:డ కకసడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-703
వయససస:23
లస: పప
5270 NDX0081737
పపరర: దసరర భవరన నసజకటట

94-95/472

94-95/475

94-66/706

94-95/479

94-95/482

94-95/485

94-95/488

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:22-12-709
వయససస:61
లస: పప

5280 NDX1250091
పపరర: పడసనన కలమమర ఉపపప

5283 NDX2358992
పపరర: తడవవణణ నసజకటట

5286 NDX1215482
పపరర: ఆనసద బబబబ నసజకటట

5289 NDX0263830
పపరర: రమణ తతరటట

94-95/491

5292 NDX2359453
పపరర: వసశ గడదస

94-95/480

5295 NDX0263590
పపరర: మమధవ ఉదదగరరర
భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-710
వయససస:39
లస: ససస స

5275 NDX0713115
పపరర: శవ కకటటశసరరరవప పమడడమలర

94-95/477

5278 NDX0541680
పపరర: రమణ ఉపపప

94-95/478

5281 NDX0261859
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపప

94-95/481

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-706
వయససస:41
లస: పప
94-95/483

5284 NDX1250133
పపరర: రమమదదవ నసజకటట

94-95/484

భరస : నడగమలలశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-707
వయససస:29
లస: ససస స
94-95/486

5287 NDX1250174
పపరర: వనసకట నడగమలలశసరరరవప
నసజకటట
తలర : శవ కలమమరర
ఇసటట ననస:22-12-707
వయససస:32
లస: పప

94-95/487

94-95/489

5290 NDX2359446
పపరర: లమవణఖ గడదస

94-95/490

తసడడ:డ గగపరల రరవప గడదస
ఇసటట ననస:22-12-709
వయససస:22
లస: ససస స
94-95/492

తసడడ:డ గగపరల రరవప గడదస
ఇసటట ననస:22-12-709
వయససస:21
లస: పప
94-95/494

94-95/474

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:22-12-706
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:22-12-708
వయససస:45
లస: పప

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:22-12-709
వయససస:36
లస: ససస స
5294 JBV2647774
పపరర: శవరలల గడదస

94-66/707

తలర : శవ కలమరర
ఇసటట ననస:22-12-707
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-12-708
వయససస:50
లస: ససస స
5291 JBV2648111
పపరర: లకడమ గడదస

5277 NDX1251495
పపరర: ససబబ రరవప దదనకకసడ

5272 NDX0081562
పపరర: వనసకటరమణ నసజకటట

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-12-705
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ నసజకటట
ఇసటట ననస:22-12-707
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట మబరళపడసరద
ఇసటట ననస:22-12-707
వయససస:53
లస: ససస స
5288 NDX0081174
పపరర: అసకమమ తతరటట

94-95/476

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-706
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-706
వయససస:66
లస: పప
5285 NDX1250158
పపరర: శవకలమమరర నసజగటట

5274 NDX0679399
పపరర: లకడమ పమడడమళర

94-95/471

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-12-704
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-706
వయససస:75
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ చలమర
ఇసటట ననస:22-12-706
వయససస:56
లస: ససస స
5282 NDX0646224
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉపపప

94-95/473

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-12-705
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-706
వయససస:62
లస: ససస స
5279 NDX2503779
పపరర: రమణమమ చలమర

5271 NDX0081489
పపరర: అననపవరష దదవ నసజకటట

5269 NDX0081471
పపరర: పరవనదదవ నసజకటట

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:22-12-704
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:22-12-704
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశసరరరవప పమడడమళళ
ఇసటట ననస:22-12-705
వయససస:29
లస: ససస స
5276 NDX1251503
పపరర: వవసకరయమమ దదనకకసడ

94-96/277

తసడడ:డ కకసదలల ఇరరగబల
ఇసటట ననస:22-12-703
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:22-12-704
వయససస:35
లస: ససస స
5273 NDX1251487
పపరర: నడగరరణణ పమడడమళళ

5268 NDX2111599
పపరర: వనసకటపయఖ ఇరరగబల

5293 JBV2647170
పపరర: గరపరలరరవప గడదస

94-95/493

తసడడ:డ శవరలల
ఇసటట ననస:22-12-709
వయససస:42
లస: పప
94-95/495

5296 NDX0726877
పపరర: పరమమశసరరరవప ఉదదగరరర

94-95/496

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-12-710
వయససస:39
లస: పప
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94-95/497

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-12-710
వయససస:44
లస: పప
5300 NDX3082708
పపరర: కకటటశసరమమ బలలససపత

94-95/864

94-66/710

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:22-12-713
వయససస:32
లస: ససస స
5309 NDX1473701
పపరర: శకదదవ గగలర పవడడ

94-94/436

94-66/712

తసడడ:డ నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:18
లస: పప
5318 NDX2358729
పపరర: లకడమ కరరపరపప

94-95/508

94-95/511

తసడడ:డ వరదయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:58
లస: పప

94-95/514

5302 NDX1251529
పపరర: లకకమ మమచవరపప

94-66/709

5305 NDX1250802
పపరర: పరరసత మమచవరపప

94-95/500

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:22-12-712
వయససస:61
లస: ససస స

5307 NDX2359057
పపరర: లకడమ పరలమ

94-95/502

5308 NDX2131134
పపరర: యబగక ససర రరవప పరలమ

94-95/503

తసడడ:డ వశశసససర రరవప పరలమ
ఇసటట ననస:22-12-714
వయససస:53
లస: పప

5310 AP151010243455
పపరర: రకణబకరదదవ గగలర పవడడ

94-95/504

5311 AP151010243429
పపరర: శకనవరసరరవప గగలర పవడడ

5313 NDX1214659
పపరర: రరజ రరజకశసరర గవలర పలర

94-94/437

5314 NDX1251560
పపరర: కలమమరర వవమబల

94-66/713

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:33
లస: ససస స

5316 NDX2358695
పపరర: శవ పరరసత చదబబడ లల

94-95/506

5317 NDX2358752
పపరర: యమమన చదబబడ లల

94-95/507

భరస : వర శశఖర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:30
లస: ససస స

5319 NDX2358745
పపరర: దదవకక దదవ చదబబడ లల

94-95/509

5320 NDX2358786
పపరర: వనసకట రమణమమ ఉపర

94-95/510

భరస : వనసకటటససర రరవప ఉపర
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:91
లస: ససస స

5322 NDX2358612
పపరర: వర శశఖర చదబబడ లల

94-95/512

5323 NDX2359545
పపరర: వర శశఖర చదబబడ లల

94-95/513

తసడడ:డ రరమ మఇన రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:41
లస: పప

5325 NDX2727378
పపరర: దసరర రరవప పరమరరస

5326 NDX2727360
పపరర: రమణ పరమరరస

తసడడ:డ నసదయఖ పరమరరస
ఇసటట ననస:22-12-719
వయససస:46
లస: పప

94-95/505

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:22-12-715
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమ చసదడరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:39
లస: పప
5324 NDX2358679
పపరర: రరమ చసదడ రరవప చదబబడ లల

94-66/711

భరస : వనసకటటససర రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ రరజ కరరపరపప
ఇసటట ననస:22-12-718
వయససస:35
లస: ససస స
5321 NDX2358604
పపరర: వనసకటటససర రరవప చదబబడ లల

5304 NDX1251511
పపరర: శకనవరస రరవప మమచవరపప

భరస : వవసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:22-12-717
వయససస:44
లస: ససస స
94-66/1064

94-95/499

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-12-712
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-715
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతడఖల రరవప
ఇసటట ననస:22-12-717
వయససస:47
లస: పప
5315 NDX2984359
పపరర: అరరణ సరయ తదజ కరరపరపప

94-66/708

భరస : యగకససర రరవప పరలమ
ఇసటట ననస:22-12-714
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-12-715
వయససస:31
లస: ససస స
5312 NDX1251552
పపరర: వవసకటటశసరరర గవలర పలర

5301 NDX1251537
పపరర: వవలసగరణణ బపపసగర

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:22-12-712
వయససస:45
లస: పప
94-95/501

5299 JBV2647121
పపరర: రరమకకషష బబలలససపరటట

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-12-711
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దలలష
ఇసటట ననస:22-12-712
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దలలష
ఇసటట ననస:22-12-712
వయససస:32
లస: పప
5306 NDX2359172
పపరర: ఆశర షపక

94-95/498

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:22-12-711
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల బలలససపత
ఇసటట ననస:22-12-711
వయససస:79
లస: ససస స
5303 NDX1251545
పపరర: రవ కలమమర ఓపపసగర

5298 JBV2648103
పపరర: వనసకటరమణ బబలలససపరటట

94-66/1065

94-66/1066

భరస : దసరర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:22-12-719
వయససస:44
లస: ససస స
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5327 NDX2727394
పపరర: నసదన కలమమర పరమరరస

94-66/1067

తసడడ:డ దసరర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:22-12-719
వయససస:31
లస: పప

5328 NDX2727345
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర పరమరరస

తసడడ:డ దసరర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:22-12-719
వయససస:26
లస: పప

5330 NDX2798890
పపరర: ససనసద పరమరరస

94-95/865

తసడడ:డ శశసక
ఇసటట ననస:22-12-720
వయససస:45
లస: పప

5333 NDX2929149
పపరర: కకటటశసరమమ మలర వరపప

5334 NDX2897957
పపరర: ససదదప మలర వరపప

94-66/1069

భరస : రరమ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-721
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-721
వయససస:21
లస: ససస స
5339 NDX3121175
పపరర: పడకరశ రరవప నవలటటరర

94-66/1071

94-66/1074

94-95/516

94-96/278

94-95/520

భరస : హనసమసత రరవప వవమవరపప
ఇసటట ననస:22-12-726/3
వయససస:53
లస: ససస స

94-66/1075

94-95/866

5338 NDX0522490
పపరర: అసజనవయబలల అర

94-88/768

5341 NDX3127503
పపరర: అరరణ కలమమరర బసడర మభడడ

94-66/1073

5344 NDX1215045
పపరర: సరయ కకరణ కనకర

94-94/438

తసడడ:డ వవసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:27
లస: పప
94-95/517

5347 NDX2359503
పపరర: సరయ కకరణ కనక

94-95/518

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనక
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:26
లస: పప
94-224/1062

5352 JBV2646016
పపరర: శకనస బతష
స ల

5355 NDX2359362
పపరర: పడభబకర వవమవరపప
తసడడ:డ హనసమసత రరవప వవమవరపప
ఇసటట ననస:22-12-726/3
వయససస:31
లస: పప

5350 NDX0262287
పపరర: రరజఖలకడమ బతష
స ల

94-95/519

భరస : గబరవరరజ
ఇసటట ననస:22-12-726
వయససస:34
లస: ససస స
94-95/521

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-726
వయససస:42
లస: పప
94-95/523

5335 NDX2961795
పపరర: రరమ రరవప మలర వరపప

భరస : వజయ కలమమర బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప కనతస
ఇసటట ననస:22-12-725
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-12-726
వయససస:36
లస: ససస స
5354 NDX2359370
పపరర: వజయ లకడమ వవమవరపప

94-66/1072

5346 NDX2359529
పపరర: రవ కకరణ కనక

5349 NDX2350817
పపరర: ఝమనస కనతస

94-66/714

తసడడ:డ రరఘవపలల� అర
ఇసటట ననస:22-12-723
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనక
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఎజడ శరససస స బసడడరర
ఇసటట ననస:22-12-725
వయససస:24
లస: ససస స
5351 NDX0086249
పపరర: లకడమ బతష
స ల

94-88/767

తసడడ:డ పడకరశ రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కనకర
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:39
లస: ససస స
5348 NDX1912360
పపరర: ఆషర పవరరషమ బసడడరర

5343 NDX3016268
పపరర: అజయ బబబబ నవలటటరర

5332 NDX1251594
పపరర: ఎజజడ శరససస స బసడడరర

తసడడ:డ ఆదడమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-721
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : మరరయమమ నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:28
లస: ససస స
5345 NDX2359511
పపరర: నడగమణణ కనకర

94-66/1070

5337 NDX0522532
పపరర: రమణ అర

5340 NDX3142163
పపరర: మరరయమమ నవలటటరర

94-83/469

తసడడ:డ కకషష రక
ఇసటట ననస:22-12-721
వయససస:52
లస: పప

భరస : అసజనవయబలల� అర
ఇసటట ననస:22-12-723
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయమమ నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-12-724
వయససస:63
లస: పప
5342 NDX3148152
పపరర: వవళళసగరణణ నవలటటరర

94-95/515

తసడడ:డ రరమ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-721
వయససస:20
లస: పప
94-96/584

5329 NDX1508961
పపరర: ససవర కలమమరర పరమరరస

భరస : నసదన కలమమర పరమరరస
ఇసటట ననస:22-12-719
వయససస:27
లస: ససస స

5331 JBV2648459
పపరర: షపశ కలమమర పలలర పష గబ

తసడడ:డ సరయ రరజకశసర రరవప దడచదపలర
ఇసటట ననస:22-12-719
వయససస:22
లస: ససస స

5336 NDX2831089
పపరర: పడథసఖష మలర వరపప

94-66/1068

5353 NDX2359354
పపరర: రరణణ వవమవరపప

94-95/522

భరస : పడభబకర రరవప వవమవరపప
ఇసటట ననస:22-12-726/3
వయససస:30
లస: ససస స
94-95/524

5356 NDX2359339
పపరర: హనసమసత రరవప వవమవరపప

94-95/525

తసడడ:డ కకసడయఖ వవమవరపప
ఇసటట ననస:22-12-726/3
వయససస:56
లస: పప
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5357 NDX2713717
పపరర: చన గగపయఖ గరరణణపవడక

94-94/969

తసడడ:డ ధరమ రరవప గరరణణపవడక
ఇసటట ననస:22-12-726/4
వయససస:44
లస: పప
5360 NDX2503787
పపరర: ఇశరకయయల పపపపల

94-95/528

తసడడ:డ జజససఫ పపపపల
ఇసటట ననస:22-12-726/4
వయససస:64
లస: పప
5363 SQX1983857
పపరర: నసశ హధసరస వడతడ

95-121/42

94-95/531

94-95/534

5364 NDX2358661
పపరర: వజయ మమధసరర దదవరపలర

5367 NDX2358711
పపరర: రరహహల కలమమర దదవరపలర

5370 NDX2358638
పపరర: శశరర తపసపట

94-95/746

Deleted
94-94/440

తసడడ:డ ససరకష బబబబ నలమల
ఇసటట ననస:22-12-726/20
వయససస:30
లస: పప

5373 NDX2982122
పపరర: మమరర ఠదదగరరర

94-95/93

5379 NDX2359271
పపరర: మమరరమమ పపల

భరస : యయససదడనస
ఇసటట ననస:22-12-726/21, 1st Lane
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చన రరఘవపలల పపల
ఇసటట ననస:22-12-727/1
వయససస:49
లస: ససస స

5381 NDX3015377
పపరర: కరరణ కలమమరర పకకరర ర

5382 NDX3015393
పపరర: శకనవరస రరవప కకనపరరరర

94-95/868

భరస : శకనవరస రరవప పకకరర ర
ఇసటట ననస:22-12-727/20
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : దదవసహయస మసద
ఇసటట ననస:22-12-727/22
వయససస:69
లస: ససస స

94-95/532

5385 NDX2416253
పపరర: దదవసహయస మసద
తసడడ:డ తమత మసద
ఇసటట ననస:22-12-727/22
వయససస:80
లస: పప

94-95/955

5365 NDX2358778
పపరర: వజయ మమధవ దదవరపలర

94-95/530

5368 NDX2358802
పపరర: కకశశర బబబబ దదవరపలర

94-95/533

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-12-726/10
వయససస:60
లస: పప
94-95/535

5371 NDX2608594
పపరర: జజసన ససగసధ చననస

94-88/1192

తసడడ:డ జజసపర ససగసధ చననస
ఇసటట ననస:22-12-726/13
వయససస:18
లస: పప
94-100/944

5374 NDX2436640
పపరర: మమలత ససజనఖ నలమల

94-94/439

భరస : జజనడథన ఎడసరడ నలమల
ఇసటట ననస:22-12-726/20
వయససస:31
లస: ససస స
94-94/441

5377 NDX2798015
పపరర: యయససదడసస మభకకసపవడక

94-95/867

తసడడ:డ చనన జజన మభకకసపవడక
ఇసటట ననస:22-12-726/21
వయససస:67
లస: పప
94-95/536

5380 NDX2359263
పపరర: చన రరఘవపలల పపల

94-95/537

తసడడ:డ పడభభ దడస పపల
ఇసటట ననస:22-12-727/1
వయససస:55
లస: పప
94-95/869

తసడడ:డ మబతఖలల కకనపరరరర
ఇసటట ననస:22-12-727/20
వయససస:49
లస: పప
94-95/538

5362 NDX3222478
పపరర: సరయరరస ససచ

భరస : అనసప పడవణ కలసచడకరరక
ఇసటట ననస:22-12-726/10
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జకససరతనస నలమల
ఇసటట ననస:22-12-726/20
వయససస:63
లస: పప

5378 NDX1103159
పపరర: తనసజ నసతకకక

5384 NDX2416261
పపరర: లకరరర మమరర మసద

94-95/529

భరస : సష లలమన జజన ఠదదగరరర
ఇసటట ననస:22-12-726/13/TF1
వయససస:64
లస: ససస స
5376 NDX2436616
పపరర: ససరకష బబబబ నలమల

94-95/527

తసడడ:డ దసరరర పడసరద ససచ
ఇసటట ననస:22-12-726/8
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నడయబడడ
ఇసటట ననస:22-12-726/10B
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ జజసపర ససగసధ చననస
ఇసటట ననస:22-12-726/13
వయససస:18
లస: పప
5375 NDX2436657
పపరర: జడసన నలమల

94-95/954

తసడడ:డ కకశశర బబబబ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-12-726/10
వయససస:29
లస: పప

భరస : శశరర తపసపట
ఇసటట ననస:22-12-726/10B
వయససస:53
లస: ససస స
5372 NDX2621753
పపరర: జజసన ససగసధ చననస

5361 NDX3222460
పపరర: దసరర లకకమ ససచ

5359 NDX2503530
పపరర: అరరణ జజస పపపపల

తసడడ:డ ఇశరకయయల పపపపల
ఇసటట ననస:22-12-726/4
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబబబ
ఇసటట ననస:22-12-726/10
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబబ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-12-726/10
వయససస:57
లస: ససస స
5369 NDX2359321
పపరర: ససదడమన రరణణ తపసపట

94-95/526

భరస : సరయరరస ససచ
ఇసటట ననస:22-12-726/8
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడతడ
ఇసటట ననస:22-12-726/8
వయససస:23
లస: ససస స
5366 NDX2358794
పపరర: పడసనన కలమమరర తడడడగరరర

5358 NDX2503506
పపరర: వజయ మమరర వర కలమమరర
పపపపల
భరస : ఇశరకయయల పపపపల
ఇసటట ననస:22-12-726/4
వయససస:57
లస: ససస స

5383 NDX2449049
పపరర: లకరరద మమరర మసద

94-66/715

భరస : దదవసహయస మసద
ఇసటట ననస:22-12-727/22
వయససస:69
లస: ససస స
94-95/539

5386 SQX1831015
పపరర: దదవసహయస మసద

95-121/43

తసడడ:డ తమత మసద
ఇసటట ననస:22-12-727/22
వయససస:80
లస: పప
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94-88/769

తసడడ:డ దదవసహయస మసద
ఇసటట ననస:22-12-728
వయససస:32
లస: ససస స
5390 JBV2648434
పపరర: రమమష చలమర

94-95/541

94-96/279

94-95/545

94-95/962

94-66/1078

94-95/872

94-95/548

తసడడ:డ అమరకశసర రరవప కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-733
వయససస:31
లస: ససస స

5400 NDX3041043
పపరర: కకసడలల సరసమ బతష
స ల

5403 NDX3060811
పపరర: అమమరమమ బతష
స ల

5406 NDX2972446
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ససరర

5409 NDX3069010
పపరర: చరసజవ బతష
స ల

94-96/282

5412 NDX0262063
పపరర: అనసరరధ కకరరటపరటట

94-66/1076

5415 NDX1215060
పపరర: బబజజ బతష
స ల
భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-12-734
వయససస:33
లస: ససస స

5395 NDX0713297
పపరర: లకడమ ఉపపపతతళళ

94-95/544

5398 NDX3222569
పపరర: శరసత డదరసగబల

94-95/957

5401 NDX3041084
పపరర: మసగమమ బతష
స ల

94-66/1077

భరస : కకసడల సరసమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-731
వయససస:38
లస: ససస స
94-95/870

5404 NDX3061918
పపరర: రరమమసజమమ బతష
స ల

94-95/871

భరస : దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-731
వయససస:25
లస: ససస స
94-48/1028

5407 JBV2647485
పపరర: పదమ బతష
స ల

94-95/547

భరస : హనసమసతష
ఇసటట ననస:22-12-732
వయససస:40
లస: ససస స
94-95/873

5410 NDX1094291
పపరర: మహహష కకరరటటపరటట

94-96/281

తసడడ:డ మహహష కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-732
వయససస:27
లస: పప
94-95/549

భరస : అమరకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-733
వయససస:47
లస: ససస స
94-96/283

94-95/543

భరస : వససతరరవప డడ
ఇసటట ననస:22-12-730
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-732
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపప� బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-732
వయససస:36
లస: పప
5414 NDX2212322
పపరర: రజత కకరరటటపరటట

94-95/546

తసడడ:డ వనసకయఖ ససరర
ఇసటట ననస:22-12-732
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-732
వయససస:43
లస: పప
5411 NDX0197269
పపరర: హనసమసతరరవప బతష
స ల�

5397 NDX1251586
పపరర: శవ ఉపపతల

5392 JBV2648285
పపరర: రరశయఖ చలమర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-730
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అసజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-731
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-731
వయససస:20
లస: పప
5408 JBV2647477
పపరర: హనసమసతష బతష
స ల

94-96/280

తసడడ:డ వనసకట రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-731
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల సరసమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-731
వయససస:21
లస: పప
5405 NDX3060837
పపరర: రరమసజననయబలల బతష
స ల

5394 NDX1094143
పపరర: శవకకషష చలమర

94-95/540

తసడడ:డ ఎలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-12-729
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:22-12-730
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దదవడర
ఇసటట ననస:22-12-730
వయససస:29
లస: పప
5402 NDX3050077
పపరర: నడగరరజ బతష
స ల

94-95/542

తసడడ:డ శవకకషష చలమర
ఇసటట ననస:22-12-729
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-730
వయససస:62
లస: ససస స
5399 NDX3222767
పపరర: వససతరరవప దదవడర

5391 NDX2359214
పపరర: రమమష చలమర

5389 JBV2647873
పపరర: మసగ చలమర

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:22-12-729
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ చలమర
ఇసటట ననస:22-12-729
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమష చలమర
ఇసటట ననస:22-12-729
వయససస:33
లస: ససస స
5396 NDX0261511
పపరర: సరమమమ జఖస గబసజజ

94-95/958

భరస : నడరరయణ పచచల
ఇసటట ననస:22-12-728
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:22-12-729
వయససస:36
లస: పప
5393 NDX0196840
పపరర: రజన చలమర

5388 NDX3222577
పపరర: ఎసమమ పచచల

5413 JBV2647428
పపరర: అమరకశసర రరవప కకరరటపరటట

94-95/550

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:22-12-733
వయససస:52
లస: పప
94-94/442

5416 JBV2646750
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల

94-95/551

భరస : పష తషరరజ
ఇసటట ననస:22-12-734
వయససస:44
లస: ససస స
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94-95/552

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:22-12-734
వయససస:29
లస: పప
94-95/874

తసడడ:డ అచసఖత రరమయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:22-12-734
వయససస:35
లస: పప
94-96/285

94-94/444

94-94/445

94-95/555

94-66/1079

94-95/559

భరస : పవరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-750
వయససస:30
లస: ససస స

5430 NDX2282515
పపరర: రరజకశసరర దదరసగబల

5433 NDX2359230
పపరర: చడన బ షపక

5436 JBV2646883
పపరర: రమమదదవ వవమబల

5439 JBV2646693
పపరర: అజయకలమమర యయససపష గబ

94-95/561

5442 AP151010243428
పపరర: ససశల ఏససపష గబ

94-94/446

5445 NDX0198986
పపరర: పపషరపవత మమఖమమటస�
భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:22-12-750
వయససస:56
లస: ససస స

5425 NDX1215094
పపరర: రరజజ చరతడనడగళళళ

94-94/443

5428 NDX0744920
పపరర: మదధనడ షపక

94-96/287

5431 NDX1215177
పపరర: బబజజ తడమమ శశటట

94-94/447

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-12-746
వయససస:30
లస: ససస స
94-95/556

5434 NDX1093897
పపరర: గరపసకకషష చసతనగబసటర

94-96/288

తసడడ:డ శవరరమకకషష చసతనగబసటర
ఇసటట ననస:22-12-746
వయససస:27
లస: పప
94-95/557

5437 JBV2646891
పపరర: కకసడయఖ వవమబల

94-95/558

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-747
వయససస:42
లస: పప
94-95/560

5440 NDX2170165
పపరర: రరణణ యయససపష గబ

94-96/289

భరస : బబల చసదర యయససపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-748
వయససస:35
లస: ససస స
94-95/562

భరస : బబలచసదర
ఇసటట ననస:22-12-749
వయససస:62
లస: ససస స
94-94/448

94-96/284

తసడడ:డ నబబబ షపక
ఇసటట ననస:22-12-745
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బబలచసదర
ఇసటట ననస:22-12-748
వయససస:37
లస: పప

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:22-12-749
వయససస:35
లస: ససస స
5444 NDX1090729
పపరర: వరవవణణ మఖమమమటస

94-95/876

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-12-747
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర యయససపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-748
వయససస:29
లస: ససస స
5441 JBV2648756
పపరర: రససన ఏససపష గబ

5427 NDX2763746
పపరర: జయసధర చరతనగసడర

5422 JBV2646644
పపరర: యయససమమ కరరరమభరర

భరస : జయసడర
ఇసటట ననస:22-12-745
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మదధన షపక
ఇసటట ననస:22-12-746
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల వవమబల
ఇసటట ననస:22-12-747
వయససస:22
లస: ససస స
5438 NDX2503514
పపరర: కలససమ యయససపష గబ

94-96/286

భరస : బబబబ దదరసగబల
ఇసటట ననస:22-12-746
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:22-12-746
వయససస:40
లస: ససస స
5435 NDX3041027
పపరర: కకటటశసరర వవమబల

5424 JBV2646941
పపరర: మమణణకఖ రరవప కరరరమభరర

94-95/554

భరస : మమణణకఖ రరవప కరరరమభరర
ఇసటట ననస:22-12-743
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష చరతనగసడర
ఇసటట ననస:22-12-745
వయససస:30
లస: పప

భరస : మధదన షపక
ఇసటట ననస:22-12-746
వయససస:22
లస: ససస స
5432 NDX0884684
పపరర: లకడమ బతష
స ల

94-95/875

తసడడ:డ సరసబయఖ కరరరమభరర
ఇసటట ననస:22-12-743
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:22-12-745
వయససస:51
లస: ససస స
5429 NDX2282507
పపరర: బజ షపక

5421 NDX3062023
పపరర: నడగ జజఖత ఉపపలపరటట

5419 JBV2648053
పపరర: పష తషరరజ బతష
స ల

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-12-734
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ పడసరద ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:22-12-734
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:22-12-743
వయససస:50
లస: ససస స
5426 NDX1215078
పపరర: మసగమమ చరతడనడగసళళళ

94-95/553

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:22-12-734
వయససస:30
లస: పప

5420 NDX3061942
పపరర: రరమ పడసరద ఉపపలపరటట

5423 JBV2648202
పపరర: జపష పరర బటటట

5418 NDX0738534
పపరర: నడగరరజ బతష
స ల

5443 JBV2647618
పపరర: వజయ కలమమర ఏససపష గబ

94-95/563

తసడడ:డ బబలచసదర
ఇసటట ననస:22-12-749
వయససస:44
లస: పప
94-94/449

5446 NDX1540120
పపరర: మలలర శసరర తలలపపల

94-88/770

భరస : నడగ బబబబ తలలపపల
ఇసటట ననస:22/12/751
వయససస:28
లస: ససస స
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5447 NDX1611004
పపరర: శకనవరస రరవప కరమరరస

94-94/450

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:57
లస: పప
5450 NDX3222585
పపరర: పసడయదరరరన కకరపరటట

94-95/959

94-96/292

94-96/295

94-95/878

94-95/747

94-96/297

94-95/566

తసడడ:డ రరజ గభడవలర
ఇసటట ననస:22-12-765
వయససస:30
లస: పప

94-96/296

5455 NDX0738468
పపరర: రవకలమమర కటబరర

94-96/294

5458 NDX3102936
పపరర: శకనవరస రరవప కమరరర

94-137/647

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:22-12-752
వయససస:56
లస: పప
94-67/18

5463 NDX2713808
పపరర: వవనడకయమన మమదర

94-95/748

5461 NDX3222403
పపరర: నలస బబబబలల గబసజ

94-95/951

5466 JBV2646420
పపరర: వమలమ వత కలకకల

5469 NDX1041276
పపరర: కలమమరర కలకకల

94-88/772

5472 NDX0679894
పపరర: రరతమమ గభడవలర

94-95/564

5475 NDX1849274
పపరర: బభఖలమ రరణణ కటటటపష గబ
తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటటపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-766
వయససస:23
లస: ససస స

94-95/749

5467 JBV2646305
పపరర: దసరర పడసరద కలకకల

94-95/565

తసడడ:డ ససరరఖ నడరరయణ కలకకల
ఇసటట ననస:22-12-764
వయససస:38
లస: పప
94-96/298

5470 NDX1284025
పపరర: మససస గభడవలర

94-88/771

తసడడ:డ ససస న వరస రరవప గభడవలర
ఇసటట ననస:22-12-765
వయససస:27
లస: పప
94-95/567

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:22-12-765
వయససస:44
లస: ససస స
94-96/299

5464 NDX2713758
పపరర: కకశశర మమదర
తసడడ:డ పడసరద రరవప మమదర
ఇసటట ననస:22-12-761
వయససస:30
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద కలకకల
ఇసటట ననస:22-12-764
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవ కకనతస
ఇసటట ననస:22-12-765
వయససస:31
లస: పప
5474 NDX1263441
పపరర: మససస గభడవలర

5460 NDX2384931
పపరర: అభషపక ఆనసద కకలర పర

94-96/291

తసడడ:డ రరమమరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-12-764
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మబతఖస
ఇసటట ననస:22-12-764
వయససస:65
లస: పప
5471 NDX0523852
పపరర: ససజత కలమమర కకనతస

94-96/293

భరస : పడసరద రరవప మమదర
ఇసటట ననస:22-12-761
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:22-12-762
వయససస:35
లస: పప
5468 JBV2646438
పపరర: ససరఖనడరరయణ కలకకల

5457 JBV2648525
పపరర: రరమమరరవప కటబరర

5452 JBV2646545
పపరర: భబగఖలకడమ కటబరర

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కకలర పర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:22-12-753,AMARAVATHI ROAD ఇసటట ననస:22-12-754
వయససస:21
లస: పప
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ డడనయల మమదర
ఇసటట ననస:22-12-761
వయససస:58
లస: పప
5465 NDX2106798
పపరర: రమమశ బబబబ మసదడపప

5454 NDX0738203
పపరర: అశశక కలమమర కటబరర

94-95/877

భరస : శకనవరస రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభభషణస కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:22-12-753
వయససస:18
లస: పప
5462 NDX2713840
పపరర: పడసరద రరవప మమదర

94-96/290

తసడడ:డ రరమమరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:35
లస: పప
5459 NDX3055951
పపరర: అజయ ఆనసద కకలర పర

5451 JBV2646537
పపరర: మలలర శసరర కటబరర

5449 NDX3105863
పపరర: మధస బబ య

తలర : మసస నపప
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ కకశశర కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:54
లస: ససస స
5456 JBV2648822
పపరర: శకనవరసరరవప కటబరర

94-94/970

తసడడ:డ యలమసద కకలకపవడడ
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:51
లస: పప

భరస : అసజ బబబబ కకరపరటట
ఇసటట ననస:22-12-751
వయససస:30
లస: ససస స
5453 JBV2646552
పపరర: బబబ కటబరర

5448 NDX2615367
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలకపవడడ

5473 NDX0938308
పపరర: రరజ గభడవలర

94-95/568

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-12-765
వయససస:47
లస: పప
94-96/300

5476 NDX1744276
పపరర: ససనతడ కటటటపష గబ

94-94/451

భరస : ససరకష ఆరగమసద
ఇసటట ననస:22-12-767
వయససస:34
లస: ససస స
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94-96/301

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఆరగమసద
ఇసటట ననస:22-12-767
వయససస:37
లస: పప
5480 NDX3222452
పపరర: జజఖతసత దదవ కలలర వరపప

94-95/953

94-95/571

94-66/716

94-95/575

94-95/578

94-96/586

94-95/579

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప కసకణడల
ఇసటట ననస:22-12-771
వయససస:42
లస: పప

5490 NDX2358885
పపరర: శకకరనస మరరయసపఅల

5493 NDX2436400
పపరర: మమనక మరరయసపలర

5496 NDX3155538
పపరర: దదవఖ తడడడగరరర

5499 NDX0679530
పపరర: సరసబబడజఖస కసకణడల

94-96/307

5502 NDX0078667
పపరర: మమణణకఖమమ కసకణడల

94-95/576

5505 NDX0537894
పపరర: ససత తసబబల
భరస : కరసతడరరవప తసబబల
ఇసటట ననస:22-12-772
వయససస:43
లస: ససస స

5485 NDX0086215
పపరర: కకటటశసరరరవప బతష
స ల

94-95/573

5488 NDX0262584
పపరర: పదడమవత మరరయసపలర

94-95/574

5491 NDX0262626
పపరర: శకనవరసరరవప మరరయసపలర

94-95/577

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:47
లస: పప
94-96/303

5494 NDX2751873
పపరర: లమజర దడసరర

94-96/585

తసడడ:డ రమబలల దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:59
లస: పప
94-96/587

5497 NDX1932939
పపరర: భభలకడమ అననవరపప

94-96/304

భరస : శవ శసకర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:22-12-770-1
వయససస:38
లస: ససస స
94-96/305

5500 NDX0078733
పపరర: రమమదదవ కసకణడల

94-96/306

భరస : రరమకకకషష కసకణడల
ఇసటట ననస:22-12-771
వయససస:35
లస: ససస స
94-96/308

భరస : నడగకశసరరరవప కసకణడల
ఇసటట ననస:22-12-771
వయససస:42
లస: ససస స
94-96/310

94-88/773

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష కసకణడల
ఇసటట ననస:22-12-771
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కసకణడల
ఇసటట ననస:22-12-771
వయససస:38
లస: ససస స
5504 NDX0342055
పపరర: శకనవరస కసకణడల

94-78/743

భరస : వననద కలమమర
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అపయఖ కసకణడల
ఇసటట ననస:22-12-771
వయససస:70
లస: పప
5501 NDX0078626
పపరర: శవపరరసత కసకణడల కసకణడల

5487 NDX2356202
పపరర: మమనక మరరయసపలర

5482 NDX1742932
పపరర: కకటటశసరమమ మలర వరపప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-12-769
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయసపలర
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లజరర దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:53
లస: ససస స
5498 NDX2359222
పపరర: శవయఖ కసకణడల

94-95/572

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరరయసపఅల
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:70
లస: పప
5495 NDX2751899
పపరర: గబసడమమ దడసరర

5484 NDX0198093
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బతష
స ల

94-95/570

భరస : రరమమరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:22/12/769
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరరయసపలర
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:65
లస: ససస స
5492 NDX0343384
పపరర: పపననయఖ మరరయసపలర

94-96/302

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-769
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-12-770
వయససస:32
లస: ససస స
5489 NDX0342402
పపరర: అనససరఖమమ మరరయసపలర

5481 NDX0884668
పపరర: జజఖతడసత దదవ కలలర వరపప

5479 JBV2646966
పపరర: మమణణకఖ రరవప కళళళవరపప

తసడడ:డ ఈశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-768
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కలలర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-768
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-769
వయససస:55
లస: ససస స
5486 NDX1108083
పపరర: తమమశశటట అసజల తమమశశటట

94-95/569

భరస : ఈశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-768
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప కలలర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-768
వయససస:35
లస: ససస స
5483 NDX0086199
పపరర: నడగకసదడమమ బతష
స ల

5478 JBV2646958
పపరర: రగబబమమ కళళళవరపప

5503 NDX0342733
పపరర: రరమకకకషష కసకణడల

94-96/309

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప కసకణడల
ఇసటట ననస:22-12-771
వయససస:40
లస: పప
94-96/311

5506 NDX0537720
పపరర: కరసతడరరవప తసబబల

94-96/312

తసడడ:డ భబజసగరరవప తసబబల
ఇసటట ననస:22-12-772
వయససస:50
లస: పప
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94-95/580

తసడడ:డ రరజజ రరస గడడడపరరరర
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:21
లస: ససస స
5510 NDX3027752
పపరర: రరన మమధసరర గడడడ పరరస

94-95/879

94-96/315

94-96/318

94-96/319

94-96/322

94-96/325

94-96/328

భరస : సరటలన బబబబ�
ఇసటట ననస:22-12-785/A
వయససస:37
లస: ససస స

5520 NDX1250950
పపరర: సరరజ గరలసకక

5523 NDX1989666
పపరర: ససబబబలల గరలసకక

5526 NDX1250943
పపరర: కకటటశసరరరవప గరలసకక

5529 NDX0754002
పపరర: మబకకసటటశసర రగడడడ ఆరరకటర

94-96/331

5532 AP151010206374
పపరర: సరసబశవరరవప ఉయమఖల

94-96/320

5535 NDX0343467
పపరర: రమణమమ మదసకకరర
భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-785/A
వయససస:55
లస: ససస స

5515 NDX0262733
పపరర: జయబబబబ గడడడపరరస

94-96/317

5518 NDX3027521
పపరర: రజన తషపరకలల

94-95/881

5521 NDX0200717
పపరర: లలమవత దడసరర�

94-96/321

భరస : తదజ� దడసరర
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:31
లస: ససస స
94-96/323

5524 NDX0200071
పపరర: వనసకరయమమ గగటటటపరటట

94-96/324

భరస : సరసబశవరరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:71
లస: ససస స
94-96/326

5527 NDX0199026
పపరర: సరసబశవరరవప గగటటటపరటట

94-96/327

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:71
లస: పప
94-96/329

5530 NDX0343400
పపరర: పరరసత ఉయమఖల

94-96/330

భరస : సరసబశవరరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:22-12-784
వయససస:36
లస: ససస స
94-96/332

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఉయమఖల
ఇసటట ననస:22-12-784
వయససస:42
లస: పప
94-95/583

94-96/314

భరస : ససధడకర తషపరకలల
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరగడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:22-12-783/A
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర ఉయమఖల
ఇసటట ననస:22-12-784
వయససస:58
లస: ససస స
5534 NDX0343509
పపరర: నడగమలర ఎదసకకరర

94-95/880

తసడడ:డ యయసస గరలసకక
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:32
లస: పప

భరస : మబకకసటటశసర రగడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:22-12-783/A
వయససస:56
లస: ససస స
5531 AP151010243500
పపరర: ఆదదలకడమ ఉయమఖల

5517 NDX3027653
పపరర: ససధడకర తషపరకలల

5512 NDX0262790
పపరర: దధపసస గడడడ పరరస

తసడడ:డ జయరరజ గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:50
లస: పప

భరస : యయసస గరలసకక
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటటరగడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:86
లస: ససస స
5528 NDX0754028
పపరర: రమమదదవ ఆరరకటర

94-96/316

భరస : కకటటశసరరరవప గరలసకక
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పవరషచసదడ రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:33
లస: ససస స
5525 NDX0754119
పపరర: నడగకసదడమమ ఆరరకటర

5514 NDX0836395
పపరర: గడడడ పరరస రరతమమ

94-95/582

భరస : జయబబబబ గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:33
లస: పప

తలర : ససబబబలల గరలసకక
ఇసటట ననస:22-12-783
వయససస:30
లస: ససస స
5522 NDX0196261
పపరర: శకలకడమ గగటటటపరటట

94-96/313

భరస : బబ యమజ గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససటవనన ఏససదడసస బబ సతపవరర
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:55
లస: పప
5519 NDX1989625
పపరర: రరణణ బబబ మటటటపలర

5511 JBV2648178
పపరర: జసససత గడడడ పరరస

5509 JBV2647436
పపరర: రరజజ రరస గడడడపరరస

తసడడ:డ బబ యజ
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరజజ రరస గడడడపరరస
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : థడమసన బబ సతపవరర
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:48
లస: ససస స
5516 NDX0836445
పపరర: బబ సతపవరర థడమసన

94-95/581

తసడడ:డ థడమసన బబ సతపవరర
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరమ గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:22-12-781
వయససస:18
లస: ససస స
5513 NDX0836486
పపరర: బబ సతపవరర వససమత

5508 NDX2359693
పపరర: ససటవ థడమసన బబ సతపవరర

5533 AP151010243476
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉయమఖల

94-96/333

తసడడ:డ నడగభభషణస ఉయమఖల
ఇసటట ననస:22-12-784
వయససస:64
లస: పప
94-95/584

5536 NDX0262899
పపరర: చలమయఖ మదసకకరర

94-95/585

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-12-785/A
వయససస:65
లస: పప
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94-95/586

భరస : వనసకటటససరరరవప
ఇసటట ననస:22-12-786
వయససస:39
లస: ససస స
5540 NDX2570562
పపరర: పసడయదరరరన జజఖత కతస మసడ

94-95/744

94-95/883

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప నడమనసరర
ఇసటట ననస:22-12-787
వయససస:19
లస: పప
5546 NDX0199877
పపరర: మహహశసరర దదవళర�

94-96/335

భరస : వరయఖ� దదవళర
ఇసటట ననస:22-12-788
వయససస:41
లస: ససస స
5549 NDX0385138
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఉలర సగబల

5541 NDX2795995
పపరర: జజణణససదడ షపక

94-61/582

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-12-787
వయససస:45
లస: ససస స

5544 JBV2646081
పపరర: నడరరయణ నఢ మమ నసరర

5545 NDX0528133
పపరర: మసగ దదవళర
భరస : పసచచ రరవప� దదవళర
ఇసటట ననస:22/12/788
వయససస:41
లస: ససస స

5547 NDX0199992
పపరర: జగనడనధమమ దదవళర�

5548 NDX0199109
పపరర: వరయఖ దదవళర�

5553 NDX0645820
పపరర: వనసకటరమణ� వలర భబపపరస�
భరస : ససబబబరరవప� వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:22-12-790
వయససస:53
లస: ససస స

5555 NDX0646745
పపరర: ససబబబరరవప� వలర భబపపరస�

5556 NDX2580827
పపరర: వలర భబపపరస అసకమమ రరవప

94-96/341

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప� వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:22-12-790
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వలర భబపపరస ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-790
వయససస:23
లస: పప

5558 AP151010243863
పపరర: రమణమమ దదవళళ

5559 NDX2359008
పపరర: శకకరసత దదవళర

94-95/591

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:22-12-791
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� చలమర
ఇసటట ననస:22-12-792
వయససస:30
లస: పప

94-96/336

94-95/594

5562 NDX2359586
పపరర: నడగరరజ చలమర

94-95/589

5565 JBV2647295
పపరర: వనసకటటశసరరర చలమర
తసడడ:డ కకసడయఖ చలమర
ఇసటట ననస:22-12-792
వయససస:51
లస: పప

94-88/774

94-96/337

5551 NDX2359412
పపరర: జజషషవర తతరటట

94-95/590

తసడడ:డ సరసబయఖ తతరటట
ఇసటట ననస:22-12-789
వయససస:23
లస: పప
94-96/339

5554 NDX2436418
పపరర: అసకమమరరవప వలర భబపపరస

94-96/340

తసడడ:డ ససబబబరరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:22-12-790
వయససస:24
లస: పప
94-96/540

5557 NDX2580934
పపరర: వలర భబపపరస పవన కలమమర

94-96/541

తసడడ:డ వలర భబపపరస ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-790
వయససస:21
లస: పప
94-95/592

5560 NDX1250968
పపరర: వనసకటటష దదవపళళ

94-95/593

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:22-12-791
వయససస:26
లస: పప
94-95/595

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చలమర
ఇసటట ననస:22-12-792
వయససస:25
లస: పప
94-96/343

94-95/588

తసడడ:డ గబరరసరసమ� దదవళర
ఇసటట ననస:22-12-788
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకసదలల దదవళర
ఇసటట ననస:22-12-791
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:22-12-791
వయససస:44
లస: పప
5564 NDX0646448
పపరర: శవయఖ� చలమర�

94-96/334

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నఢ మమ నసరర
ఇసటట ననస:22-12-787
వయససస:53
లస: పప

5550 JBV2647162
పపరర: పదడమవత కకమమనవరపప

94-95/743

5542 NDX0262824
పపరర: రరగమమ
నరమనసరర

భసధసవప: పసడయదరరరన జజఖత కరథదమసడడ
ఇసటట ననస:22-12-786
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:22-12-789
వయససస:38
లస: పప

5561 NDX2359024
పపరర: కకసదలల దదవళర

94-95/882

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-12-789
వయససస:46
లస: ససస స
94-96/338

5539 NDX2570505
పపరర: జజనసససదడ షపక

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:22-12/786
వయససస:31
లస: పప

భరస : గబరరసరసమ� దదవళర
ఇసటట ననస:22-12-788
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మరయఖ ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:22-12-789
వయససస:30
లస: పప
5552 NDX0768994
పపరర: తరరమలరరవప కకమమవరపప�

94-95/587

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-12-786
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజనసససదడ షపక
ఇసటట ననస:22-12/786
వయససస:30
లస: ససస స
5543 NDX2795854
పపరర: శకనవరస నడమనసరర

5538 NDX2358869
పపరర: హరర వరర న గగటటటపరటట

5563 JBV2647337
పపరర: లకడమ చలమర

94-96/342

భరస : వనసకటటశసరరర చలమర
ఇసటట ననస:22-12-792
వయససస:46
లస: ససస స
94-96/344

5566 NDX2003895
పపరర: భబరత అమనవడడ

94-88/775

భరస : శకనవరస రరవప అమనవడడ
ఇసటట ననస:22-12-793
వయససస:44
లస: ససస స
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5567 NDX1525593
పపరర: శకనవరసరరవప అమనవడడ

94-94/452

తసడడ:డ భకకలల అమనవడడ
ఇసటట ననస:22-12-793
వయససస:50
లస: పప
5570 NDX2282531
పపరర: కకషష దదరసగబల

94-94/454

94-95/956

94-95/599

94-88/776

94-96/347

94-40/578

94-96/351

తసడడ:డ కకసడయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:22-12-807
వయససస:55
లస: పప

5580 NDX2769677
పపరర: జజషషవ యయససపస గభ

5583 JBV2648236
పపరర: కకపమమ యయససపష గబ

5586 NDX2282564
పపరర: నడగ రరజ చలమర

5589 NDX2111607
పపరర: ససజజత బతష
స ల

94-88/777

5592 NDX2003978
పపరర: గరవసదమమ ఉపప

94-95/885

5595 NDX1094838
పపరర: నడగకసదడబబబబ వవమబల
తసడడ:డ తరరపరలల వవమబల
ఇసటట ననస:22-12-807
వయససస:27
లస: పప

5575 NDX0262329
పపరర: దసరర దదవళళ

94-95/598

5578 NDX1094093
పపరర: పపననయఖ కళళళవరపప

94-96/434

5581 JBV2647303
పపరర: సరరజన యయససపష గబ

94-96/346

భరస : రమమష యయససపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-805
వయససస:37
లస: ససస స
94-96/348

5584 JBV2647154
పపరర: రమమష యయససపష గబ

94-96/349

తసడడ:డ పడకరశరరవప యయససపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-805
వయససస:41
లస: పప
94-94/455

5587 NDX2271492
పపరర: ఎసపస రర రరణణ ఉపపపతతళళ

94-96/350

తసడడ:డ కకసడయఖ ఉపపపతతళళ
ఇసటట ననస:22-12-806
వయససస:22
లస: ససస స
94-96/352

5590 AP151010243846
పపరర: ససతతషస ఏససపష గబ

94-96/353

భరస : రరజ ఏససపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-806
వయససస:62
లస: ససస స
94-88/778

భరస : ససరకష ఉపప
ఇసటట ననస:22/12/807
వయససస:27
లస: ససస స
94-95/601

94-95/884

తసడడ:డ నడగయఖ కళళర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-804+1
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-12-806
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ ఉపప
ఇసటట ననస:22/12/807
వయససస:26
లస: ససస స
5594 JBV2647113
పపరర: పపలర యఖ ఉపపప

94-96/433

తసడడ:డ నడగకససరర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:22-12-806
వయససస:31
లస: పప

భరస : నడగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:22-12-806
వయససస:27
లస: ససస స
5591 NDX2004174
పపరర: వనసగర రరజఖస ఉపప

5577 NDX1102730
పపరర: ససధ కళళర వరపప

5572 NDX3060696
పపరర: శశధర బసడడరర

భరస : ఏససబబబబ
ఇసటట ననస:22-12-804
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప యయససపష గబ
ఇసటట ననస:22-12-805
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ ఉపపతతలమ
ఇసటట ననస:22-12-806
వయససస:59
లస: ససస స
5588 NDX2078476
పపరర: లకడమ చలమర

94-96/345

తసడడ:డ రమమశ బబబబ యయససపస గభ
ఇసటట ననస:22-12-805
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటసరసమ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-12-805
వయససస:43
లస: ససస స
5585 NDX2294098
పపరర: పసచచమమ ఉపపతతలమ

5574 JBV2647329
పపరర: వరమమ దదవళళ

94-94/453

తసడడ:డ ఎజజడ శరససస స బసడడరర
ఇసటట ననస:22-12-795
వయససస:20
లస: పప

భరస : పపననయఖ కళళర వరపప
ఇసటట ననస:22-12-804+1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజ మమససపస గల
ఇసటట ననస:22/12/805
వయససస:50
లస: ససస స
5582 NDX1250851
పపరర: వనసకటమమ బసడడరర

94-95/597

భరస : రరమయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:22-12-795
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:22-12-804
వయససస:41
లస: పప
5579 NDX0530279
పపరర: ససతతశస మమససపస గల

5571 NDX1694174
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కకలలసస

5569 NDX2282549
పపరర: యయసమమ దదరసగబల

భరస : కకషష దదరసగబల
ఇసటట ననస:22-12-795
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరరస కకలలసస
ఇసటట ననస:22-12-795
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకసడయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:22-12-795
వయససస:63
లస: ససస స
5576 JBV2647980
పపరర: యయససబబబబ దదవళళ

94-95/596

భరస : రరమబ దరణబ
ర ల
ఇసటట ననస:22-12-794
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప దదరసగబల
ఇసటట ననస:22-12-795
వయససస:31
లస: పప
5573 NDX3222486
పపరర: పసచచమమ ఉపపపతల

5568 NDX0528265
పపరర: పదమ దరణబ
ర ల

5593 JBV2647360
పపరర: చననకక ఉపపప

94-95/600

భరస : పపలర యఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:22-12-807
వయససస:49
లస: ససస స
94-96/354

5596 NDX1094523
పపరర: ససరకష ఉపపప

94-96/355

తసడడ:డ పపలర యఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:22-12-807
వయససస:32
లస: పప
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94-95/602

భరస : తరరపతయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:22-12-808
వయససస:30
లస: ససస స

5598 NDX0262840
పపరర: ససజజత ఉపపప

94-95/603

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-12-808
వయససస:35
లస: ససస స

5600 JBV2647345
పపరర: నడగమమ ఉపపప

94-95/605

భరస : బడహమయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:22-12-808
వయససస:61
లస: ససస స

5601 JBV2647147
పపరర: తరరపతయఖ ఉపపప

94-66/717

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-12-809
వయససస:27
లస: ససస స

5604 NDX1251651
పపరర: రతడనకర యయససపష గబ

94-95/606

94-96/357

భరస : వనసకటటశసరరర� వనలకచరర
ఇసటట ననస:22-12-809
వయససస:45
లస: ససస స
5609 NDX0530584
పపరర: ఆదదలకడమ ఉయల

5607 NDX1094275
పపరర: రరజకష బబబబ వవలలచరర

94-66/718

భరస : వనసకటటశసరరర ఉయల
ఇసటట ననస:22-12-810
వయససస:53
లస: ససస స

5610 NDX0525113
పపరర: సరసబశవరరవప ఉయమఖల

94-96/358

94-95/608

భరస : నడవయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-12-810
వయససస:46
లస: ససస స

5613 JBV2647964
పపరర: నడవయఖ బబ డడడ

94-88/780

94-95/611

భరస : వరపడసరద రరవప నడలమదద
ఇసటట ననస:22-12-811
వయససస:48
లస: ససస స
5618 NDX0078865
పపరర: వరపడసరద నడలమదద

5616 NDX1251677
పపరర: అరరణ కలమమర నడలదద

94-96/356

5608 NDX0769042
పపరర: వనసకటటశసరరర వవలకచరర�

94-96/359

5611 NDX0525188
పపరర: పసచచయఖ devara

94-88/781

తసడడ:డ నరసససహస దదవర
ఇసటట ననస:22/12/810
వయససస:44
లస: పప
94-95/609

తసడడ:డ చన వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-12-810
వయససస:57
లస: పప

5615 NDX2359537
పపరర: వర లకకమ నడలమదద

5605 NDX2271500
పపరర: ససమ భబరత వవలలచరర

తసడడ:డ ససబబయఖ� వనలకచరర
ఇసటట ననస:22-12-809
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఉయమఖల
ఇసటట ననస:22-12-810
వయససస:32
లస: పప

5612 JBV2647972
పపరర: కలమమరర బబ డడడ

94-95/607

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వవలలచరర
ఇసటట ననస:22-12-809
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వవలలచరర
ఇసటట ననస:22-12-809
వయససస:26
లస: పప
94-88/779

5602 NDX2212298
పపరర: బడహమయఖ ఉపపప
తసడడ:డ వనసకటయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:22-12-808
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ ససతతషస
ఇసటట ననస:22-12-809
వయససస:30
లస: పప

5606 NDX0768960
పపరర: నడగమలలర శసరర వవలకచరర�

94-95/604

భరస : బబడమమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-808
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:22-12-808
వయససస:36
లస: పప

5603 NDX1251669
పపరర: సలలమ యయససపష గబ

5599 JBV2648160
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపప

5614 NDX2359255
పపరర: ససనత వరగరన

94-95/610

భరస : కకటటశసరరరవప వరగరన
ఇసటట ననస:22-12-811
వయససస:22
లస: ససస స
94-95/612

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప నడలదద
ఇసటట ననస:22-12-811
వయససస:25
లస: పప

5617 NDX1041144
పపరర: రరసబబబబ నడలమదద

94-95/613

తసడడ:డ వర పడసరదరరవప నడలమదద
ఇసటట ననస:22-12-811
వయససస:27
లస: పప

94-95/614

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-12-811
వయససస:55
లస: పప

3380 JBV1321918
పపరర: వనసకటటశసరర కటటకక
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94-65/396

భరస : వజయ కలమమర జమసడదర మబదధ
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:53
లస: ససస స
3383 JBV1322353
పపరర: అరరణకలమమర జమసడర మభడడ
తసడడ:డ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:42
లస: పప

94-65/399

3381 NDX1445742
పపరర: అజయ కలమమర
జమసడర మభడడ
తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:26
లస: పప

94-65/397

3384 JBV2396232
పపరర: సరసబశవరరవప సససకకససల

94-65/400

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:29
లస: పప

3382 JBV2396422
పపరర: అసకయఖ ఎస

94-65/398

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:26
లస: పప
94-65/401
3385 JBV1321496
పపరర: వజయ కలమమర జమసడర మభడడ

తసడడ:డ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:54
లస: పప
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3386 NDX3102001
పపరర: యషసత జమమసడర మభడడ

94-65/989

3387 JBV2397776
పపరర: శశషసరగడడడ తయమఖగభర

తసడడ:డ వజయ కలమమర జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచరగడడడ రగ తయమఖగభర
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:43
లస: పప

3389 NDX3015625
పపరర: శవ తదజ సససకకశల

3390 NDX2989663
పపరర: శవతదజ సససకకససల

94-65/990

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సససకకశల
ఇసటట ననస:22-7-327/1
వయససస:18
లస: పప
3392 SQX1995760
పపరర: శవ తదజ సససకకశల

95-126/569

94-65/403

94-95/899

94-65/405

94-94/146

94-65/408

భరస : శకనవరసరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-336
వయససస:48
లస: ససస స

3402 NDX0407908
పపరర: నడగరరజ జగనడనధస

3405 NDX1434018
పపరర: రరమ కకషష జగనడనథస

3408 NDX1434216
పపరర: కకరవరణణ జగనడనథస

94-65/409

3411 NDX0801373
పపరర: మమనస మసడతడ
డ డడ

94-95/900

3414 NDX1714402
పపరర: ఈశసరమమ మమకర
భరస : ససబబబరగడడడ మమకర
ఇసటట ననస:22-7-336
వయససస:72
లస: ససస స

3394 NDX2255685
పపరర: హరరక మమమడల

94-65/402

3397 NDX1161785
పపరర: ససబబమమమ చదరరకలరర

94-95/36

3400 NDX0279414
పపరర: శవమమ జగనడనధస

94-65/404

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-7-333
వయససస:42
లస: ససస స
94-65/406

3403 NDX3061504
పపరర: సరసబశవ రరవప జగననధస

94-65/993

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:22-7-333
వయససస:22
లస: పప
94-94/147

3406 NDX2188937
పపరర: లకడమ జగనడనథస

94-65/407

భరస : శసకర జగనడనథస
ఇసటట ననస:22-7-335
వయససస:23
లస: ససస స
94-94/148

3409 NDX0526418
పపరర: జగనడనథస చడమబసడదశసరర

94-94/149

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:22-7-335
వయససస:30
లస: ససస స
94-65/410

తసడడ:డ శకనవరసరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-336
వయససస:30
లస: ససస స
94-65/412

94-65/992

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:22-7-330
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:22-7-335
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప దదవరసపరటట
ఇసటట ననస:22-07-336
వయససస:24
లస: ససస స
3413 NDX0801332
పపరర: శకలకడమ మసడతడ
డ డడ

94-202/1

తసడడ:డ నడగరరజ జగనడనథస
ఇసటట ననస:22-7-333
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ జగనడనథస
ఇసటట ననస:22-7-335
వయససస:23
లస: పప
3410 NDX1714162
పపరర: నవఖ దదవరసపరటట

3399 NDX2986701
పపరర: కకషష వవణణ పపలపరటట

3391 NDX3207891
పపరర: శవతదజ సససకకససల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:22-7-327/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:22-7-333
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-7-333
వయససస:25
లస: ససస స
3407 NDX2188911
పపరర: శసకర జగనడనథస

94-65/394

భరస : వనసకట శవ పడసరద పపలపరటట
ఇసటట ననస:22-7-330
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:22-7-333
వయససస:51
లస: ససస స
3404 NDX1433911
పపరర: ససవరచల జగనడనథస

3396 NDX2330215
పపరర: పదడమవత నడడబబడ లల

94-88/595

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సససకకససల
ఇసటట ననస:22-7-327-1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:22-7-327/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవపలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:22-7-330
వయససస:40
లస: పప
3401 AP151010240031
పపరర: ససతమమ గబసజ

94-65/991

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-7-327/2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:22-7-327/2
వయససస:23
లస: ససస స
3398 NDX2986719
పపరర: వనసకట శవ పడసరద పపలపరటట

3393 JBV1322643
పపరర: శకనవరసరరవప మమమడడల

3388 JBV2397529
పపరర: గరవరద నడచడరర చసలపరక

తసడడ:డ వరబడహమచడరర చసలపరక
ఇసటట ననస:22-7-327
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సససకకససల
ఇసటట ననస:22-7-327-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సససకకశల
ఇసటట ననస:22-7-327/1
వయససస:19
లస: పప
3395 NDX2255677
పపరర: జజహనవ మమమడల

94-88/594

3412 NDX1433820
పపరర: కకతలసగమమ దదవరసపరటట

94-65/411

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-07-336
వయససస:42
లస: ససస స
94-65/413

3415 NDX1714493
పపరర: శకధర రగడడడ మమకర

94-65/414

తసడడ:డ ససబబబరగడడడ మమకర
ఇసటట ననస:22-7-336
వయససస:46
లస: పప
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3416 NDX0807750
పపరర: శకనవరసరగడడడ అననపపరగడడడ

94-65/415

తసడడ:డ వవమమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-336
వయససస:51
లస: పప
94-65/417

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ లలట గరళరపలర
ఇసటట ననస:22-7-337
వయససస:47
లస: పప
94-65/420

94-65/1267

94-88/598

94-88/601

94-88/604

94-94/152

తసడడ:డ లకరరద రగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:36
లస: ససస స

3429 NDX2394336
పపరర: ససనత తపసపట

3432 NDX0894881
పపరర: సససటర ఆసథదన పససరగడడడ

3435 NDX0895003
పపరర: అనల థతరరసరస రగడడ

3438 NDX1214386
పపరర: మ�రర హహమమ లతడ పపరగడడ

94-94/155

3441 NDX1214394
పపరర: అనత వలలటట

94-88/599

3444 NDX1988908
పపరర: అనతడ మమరర ఆదసరర
తసడడ:డ మరగకడడడ ఆదసరర
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:37
లస: ససస స

3424 NDX1434281
పపరర: అనసష ఆదసరర

94-94/151

3427 NDX1621359
పపరర: పడతతఖష పష తరగడడ

94-88/597

3430 NDX0894857
పపరర: వమల రరబ గరనవ

94-88/600

తసడడ:డ బబసజమన గగనవ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:33
లస: ససస స
94-88/602

3433 NDX0894782
పపరర: లకరరర దతష
స అలర స

94-88/603

తసడడ:డ జజజనడ రగడడడ అలర స
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:54
లస: ససస స
94-88/605

3436 NDX0895045
పపరర: మమరర ఫరతమమ బబ యపరటట

94-88/606

భరస : ఇనడన రగడడ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:75
లస: ససస స
94-94/153

3439 NDX1988890
పపరర: అసకకత ఇగగనషసయస నడరరశశటట

94-94/154

తసడడ:డ బబబబ రరవప నడరరశశటట
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:30
లస: ససస స
94-94/156

తసడడ:డ నడగకశసరరవప
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:32
లస: ససస స
94-94/158

94-65/419

తసడడ:డ బబల రగడడ పష తరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరర
ద రకడకడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయనన రగడడడ మమసస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:31
లస: ససస స
3443 NDX0834176
పపరర: సససటర ససధడఖ తషమమ

94-88/596

తసడడ:డ చననపప రగడడ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ జసకల
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:29
లస: ససస స
3440 NDX1988924
పపరర: పరల ససనతడ రగడడ మమసస

3426 NDX1621375
పపరర: సససటర లకడమ జజఖత వసగ

3421 NDX1099381
పపరర: లసగరరరవప అలలగబనసళళ

తసడడ:డ చననపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-338
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతరగడడడ పససరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద రరయపరగడడడ� ఏరరవ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:64
లస: ససస స
3437 NDX2416204
పపరర: ససజజత జసకల

94-65/421

తసడడ:డ దడననలల తపసపట
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆమసస గదదల
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:36
లస: ససస స
3434 NDX0894808
పపరర: తతరరసరస ఏరరవ

3423 NDX0364109
పపరర: చననపరగడడడ అదసరర

94-65/416

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-7-337/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అసథదన రగడడడ వసగ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అలబన రగడడడ గరసస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:30
లస: ససస స
3431 NDX0894840
పపరర: రతనకలమమరర గదదల

94-65/418

తసడడ:డ రరయపపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-338
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మరగకడడడ తడత రగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:60
లస: ససస స
3428 NDX1662577
పపరర: వజయ జజఖషష గరసస

3420 NDX1099928
పపరర: నడగకసదడబబబబ ఆలలగబనసళళ

3418 NDX2259075
పపరర: లకడమ ససజనఖ గరళరపలర

భరస : రరధడకకషష గరళరపలర
ఇసటట ననస:22-7-337
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరరవప
ఇసటట ననస:22-7-337/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చననపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-338
వయససస:47
లస: పప
3425 NDX3255239
పపరర: జగసన మమరర తడత రగడడ

94-94/150

తసడడ:డ రరమ కకషష రగడడడ ఎసడ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-336
వయససస:57
లస: పప

3419 NDX2259067
పపరర: రరధ కకషష గరళరపలర

3422 NDX0273912
పపరర: శశరరలల ఆదసరర

3417 NDX2191161
పపరర: శకనవరస రగడడడ ఎసడ రగడడడ

3442 NDX0759696
పపరర: వమల రరబ గరనడ బబసజమన

94-94/157

తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:35
లస: ససస స
94-94/159

3445 NDX0760009
పపరర: మమరర అమభలఖ రరససరర

94-94/160

తసడడ:డ బబలసరసమ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:38
లస: ససస స
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3446 NDX0759779
పపరర: మరరయమమ అతస పరకస

94-94/162

తసడడ:డ అనసత సరసమ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:39
లస: ససస స
3449 NDX0960377
పపరర: అలలరనస తరరమలరగడడడ

94-94/165

94-94/168

94-94/171

94-94/174

94-94/1087

94-94/1090

94-94/1093

94-94/170

3456 NDX1214360
పపరర: తదకరమమ అలర స

తసడడ:డ రరయపపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:68
లస: ససస స
94-94/172

3459 NDX0759944
పపరర: రతనకలమమరర గదదల

3462 NDX2744407
పపరర: కకలసడతస తతరరసరస మణణ కకలగరరర

3465 NDX3020393
పపరర: ససధఖ రరణణ చవస

3468 NDX2777696
పపరర: ససరష కలమమరర కటటట పష గబ

94-94/1096

3471 NDX2858744
పపరర: నరరష మమరర కకడకగసటట

94-94/175

3474 NDX1858077
పపరర: అరరణ పవతడ మమసడతస
తసడడ:డ రరయలపప మమసడతస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:34
లస: ససస స

94-94/173

3460 NDX3023314
పపరర: సససదరమమ యయరరవ

94-94/1086

తసడడ:డ రరయప రగడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:70
లస: ససస స
94-94/1088

3463 NDX2744399
పపరర: రతన మమరర రరయ

94-94/1089

తసడడ:డ రరయప రగడడడ రరయ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:53
లస: ససస స
94-94/1091

3466 NDX2744381
పపరర: దధప ఐజల

94-94/1092

తసడడ:డ మరరయ దడసస ఐజల
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:29
లస: ససస స
94-94/1094

3469 NDX2744456
పపరర: రజన నసతకకక

94-94/1095

తసడడ:డ శరబయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:27
లస: ససస స
94-94/1097

తసడడ:డ బల శశరర కకడకగసటట
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:25
లస: ససస స
94-94/1099

3457 NDX0759183
పపరర: అసజలన తషమమ
తసడడ:డ ఫరడనసస రగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కåతదపåగభ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథదన రరజ మసదల
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:26
లస: ససస స
3473 NDX2866101
పపరర: సరగర ననఖ దదవయ తదజ రగడడ
అననపరగడడడ
తసడడ:డ శవరగడడడ అననపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:24
లస: ససస స

3454 NDX0960492
పపరర: ఫసలలమనమమ యయరరవ

తలర : మమరర పదమ చవస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప దదవనసల
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:28
లస: ససస స
3470 NDX2744894
పపరర: సరరత మమరర మసదల

94-94/169

తసడడ:డ జజసఫ రగడడడ కకలగరరర
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇతèతరర పలèలథత
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:50
లస: ససస స
3467 NDX2744449
పపరర: శరరష దదవనసల

94-94/167

తసడడ:డ అమస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దడసస రగడడడ గగలమరర
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:65
లస: ససస స
3464 NDX2777522
పపరర: రరన పలèలథత

3451 NDX0834820
పపరర: సససటర అమల మమరర జజససపన
మదదదససటట
తసడడ:డ లకరరర సరసమ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శర వరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:74
లస: ససస స
3461 NDX2744423
పపరర: లకరరద మమరర గగలమరర

3453 NDX1214451
పపరర: ఫరతమమ మమరర రరణణ పససటబ రగడడ

94-94/164

94-94/166

తసడడ:డ ఇనడన రకడకడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ తననకల వరరరస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:69
లస: ససస స
3458 NDX0960328
పపరర: ఇనడఖసమమమ యబయ వర

3450 NDX1214469
పపరర: శన జజసఫ కలననపసపలర ల

3448 NDX2416212
పపరర: అసతతనమమ గరల

తసడడ:డ మరరయమమ గరల
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరగడడడ కకమమమరగడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:61
లస: ససస స
3455 NDX0833913
పపరర: తననకల సససటర ససలనడ

94-94/163

తసడడ:డ ససజవ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మరగకడడడ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:52
లస: ససస స
3452 NDX2498244
పపరర: మరరయమ ససజజ కకమమమరగడడ

3447 NDX1214378
పపరర: ససజనఖ కలమమరర మసదల

3472 NDX2744902
పపరర: జజనస ఏదకèకలథసర

94-94/1098

తసడడ:డ యహననన ఏదకèకలథసర
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:24
లస: ససస స
94-95/37

3475 NDX1859505
పపరర: శరసత కలమమరర బబషఖస

94-95/38

తసడడ:డ తతమమసయఖ బబషఖస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:35
లస: ససస స
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94-95/39

తసడడ:డ చననయఖ చదదరర పవదదట
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:47
లస: ససస స
3479 NDX3224367
పపరర: ఫణణసదడ ఉడడమబల

94-95/964

94-88/608

94-88/611

94-94/176

భరస : రరసబబబబ పష కల
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:30
లస: ససస స
3491 NDX2191674
పపరర: తరరపతమమ నసతలపరటట

94-98/29

94-98/32

94-98/35

94-88/612

94-98/38

3489 NDX1215201
పపరర: రరసబబబబ పష కల

94-94/177

94-98/30

3495 NDX0176834
పపరర: జజఖత కకరణ నడమమనసరర

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప కనమరరపవడడ
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:44
లస: పప

3504 NDX1163526
పపరర: శరసతపసడయ జపలర
తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:22-8-215
వయససస:27
లస: ససస స

94-88/610

3487 NDX3258506
పపరర: గణపత మబనగ

94-82/959

3490 NDX1510107
పపరర: సరసబబడజఖస పష కరల

94-95/41

3493 NDX0176818
పపరర: రరజఖలకడమ మటటటపలర

94-98/31

భరస : సరసబయఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:35
లస: ససస స
94-98/33

3496 NDX0683607
పపరర: నడరరయణమమ ఎడవలర

94-98/34

భరస : నడరరయణ యడవలర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:42
లస: ససస స
94-98/36

3499 NDX0091454
పపరర: ససరఖపడసరద నసతలపరటట

94-98/37

తసడడ:డ నడరరయణ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:30
లస: పప
94-98/39

తసడడ:డ గబరర మభరరస యడవలర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:43
లస: పప
95-161/29

3484 AP151010237132
పపరర: prasadrao చరరమమమళఅ

భరస : పసదద వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:54
లస: ససస స

3492 NDX0969618
పపరర: ససజనఖ మబనగర

3501 JBV2659878
పపరర: జయ రరమయఖ యడవలర

94-88/607

తసడడ:డ చతననపప మబనగ
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గణపత మబనగర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ కలగగటర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:41
లస: పప
3503 SQX1766401
పపరర: రసగ రరవప కనమరరపవడడ

3486 AP151010237629
పపరర: చసతపలర చనజజన మహమమద
షపక� షపక
తసడడ:డ ఖమససససరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:22/7/1317
వయససస:72
లస: పప

3498 NDX1047430
పపరర: శవ గణణష మబనగర

3481 NDX0523985
పపరర: కకటటశసరరరవప యలగల

తసడడ:డ కకటయఖ చరరమమమళఅ
ఇసటట ననస:22/7/1316
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప నడమమనసరర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గణపత మబనగర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:44
లస: ససస స
3500 JBV2659795
పపరర: ససదదయఖ కలగగటర

94-88/609

తసడడ:డ గణపత మబనగర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ కలగగటర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:35
లస: ససస స
3497 NDX0969642
పపరర: నసకరలమమ మబనగర

3483 NDX1364603
పపరర: లకమయఖ చకరకల చకరల

94-95/901

తసడడ:డ బకరషలల యలగల
ఇసటట ననస:22/7/1315
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వవనకటటశసలల పష కల
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:25
లస: ససస స
3494 JBV2665628
పపరర: ససదదమమ కలగగటర

94-95/968

తసడడ:డ వనసకయఖ చకరల
ఇసటట ననస:22/7/1316
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప దడళవరయ
ఇసటట ననస:22/7/1316
వయససస:85
లస: పప
3488 NDX1215219
పపరర: ఊమమదదవ పష కల

3480 NDX3237674
పపరర: జజఖత జకకక

3478 NDX2866341
పపరర: ససధఖ రరణణ చవస

తసడడ:డ ఆసథదన రగడడడ చవస
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర జకకక
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప చరరమమమళఅ
ఇసటట ననస:22/7/1316
వయససస:40
లస: పప
3485 NDX0703348
పపరర: కకషరషరరవప దడళవరయ

94-95/40

తసడడ:డ శశ రగడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:61
లస: ససస స

భసధసవప: కకషష రరవప కగవఎ
ఇసటట ననస:22-7-339
వయససస:25
లస: ససస స
3482 AP151010237154
పపరర: సతఖనడరరయణ చరరమమమళఅ

3477 NDX1858218
పపరర: వరఖకలళ మమరర యయరరవ

3502 NDX0091082
పపరర: నడరరయణ యడవలర

94-98/40

తసడడ:డ నరసఇ యడవలర
ఇసటట ననస:22-8
వయససస:52
లస: పప
94-82/459

94-66/42
3505 JBV2397677
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప పరలడడగబ�
�
తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:22-8-260
వయససస:45
లస: పప
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3506 AP151010237584
పపరర: నడగకసదడబబబబ పరలడడగబ�

94-66/43

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-260
వయససస:47
లస: పప

94-66/44

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-260/1
వయససస:41
లస: ససస స

3509 AP151010237376
పపరర: కకటటశసరరరవప తతరటట

94-66/46

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:22-8-260/1
వయససస:40
లస: పప
3512 NDX2787414
పపరర: దదవ అమబజరర

3507 AP151010240067
పపరర: కకషషకలమమరర నమమల�

3510 NDX2787406
పపరర: గనగర భవన అమబజజరర

భరస : రవ శసకర అమబజరర
ఇసటట ననస:22-8-294
వయససస:31
లస: ససస స
3515 NDX2259414
పపరర: అజత తడడడగరరర

94-85/1308

3513 NDX1510099
పపరర: జయపడద సష మవరపప

94-95/42

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:22-8-342
వయససస:24
లస: ససస స

94-65/994
3518 NDX2837235
పపరర: వనసకట వజయ తరసగ కకషష
పససపపలలటట
తసడడ:డ వర వనసకట రసగ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:18
లస: పప

3519 NDX1087584
పపరర: పససపపలలటట ఉదయ లకడమ

94-95/44

94-66/53

3527 JBV2396505
పపరర: వనసకటరమణడరరవప పససపపలలటట

94-66/56

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:77
లస: పప
3530 JBV2397107
పపరర: ససబబబరగడడడ� వనకకడడ�
తసడడ:డ సష మసససదర రగడడడ�
ఇసటట ననస:22-8-344
వయససస:45
లస: పప
3533 NDX0863316
పపరర: పపషరపసజల మదదద
భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:63
లస: ససస స

94-66/51

3523 JBV2396638
పపరర: రమమష బబబబ� పససపపలలటట�

94-66/52

తసడడ:డ వనసకటరమణడరరవప� �
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:45
లస: పప

3525 JBV2396604
పపరర: వనసకటలకమణ కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటరమణడరరవప
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:50
లస: పప

94-66/54

3528 NDX1841585
పపరర: శరకవణ అభరరస యయరరక

94-88/613

94-66/55

3529 JBV2403053
పపరర: మమధవ వనకకడడ� వసకలడడ

94-66/57

భరస : ససబబబరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-8-344
వయససస:40
లస: ససస స
94-94/178

3534 NDX0133900
పపరర: వనసకట బడహమనడయబడడ అపసపశశటట
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:38
లస: పప

3526 NDX0753392
పపరర: గరవసదరరవప ససహహచ�
తసడడ:డ ససతడరరమసరసమ�
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దడదద
ఇసటట ననస:22-8-344
వయససస:40
లస: ససస స
94-66/60

94-95/45

94-66/49

భరస : రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:36
లస: ససస స

3531 NDX2400232
పపరర: ససలలచన దడదద

3517 NDX1725847
పపరర: రవతదజ నసబభరర

3520 JBV2402519
పపరర: లకడమ కరసతస పససపపలలటట�
పససపపలలటట
భరస : వరవనసకటరసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష కలమమర యయరరక
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:24
లస: పప
94-66/58

94-95/43

94-66/48

భరస : వనసకటరమణడరరవప
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:67
లస: ససస స

3524 JBV2396851
పపరర: వరవనసకటరసగరరరవప�
పససపపలలటట�
తసడడ:డ వనసకటరమణడరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:47
లస: పప

3514 NDX1725821
పపరర: మరరయ రరజమమ చడతరరజపలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:22-8-342
వయససస:27
లస: పప

94-66/50 3522 JBV2402501
3521 JBV2402428
పపరర: పవరషఇసదదరరకలమమరర పససపపలలటట
పపరర: కరశఅననపవరష పససపపలలటట

భరస : వనసకటలకమణబకమమర
ఇసటట ననస:22-8-343
వయససస:43
లస: ససస స

94-85/1309

భరస : శకనవరస రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:22-8-323
వయససస:57
లస: ససస స

3516 NDX1842120
పపరర: పడశరసత నసబభరర

తసడడ:డ ఆసతతన తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-8-324
వయససస:33
లస: పప

3511 NDX2812030
పపరర: రవ శసకర అమబజరర
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అమబజరర
ఇసటట ననస:22-8-294
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట గరరర
ఇసటట ననస:22-8-323
వయససస:47
లస: ససస స
94-66/47

94-66/45

భరస : తరరపతరరయబడడ�
ఇసటట ననస:22-8-260/1
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరవప అమబజజరర
ఇసటట ననస:22-8-294
వయససస:57
లస: ససస స
94-85/1310

3508 AP151010240069
పపరర: ఓబబలమమ నమమల�

3532 NDX1108372
పపరర: వజయలకడమ గదతద

94-66/59

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:40
లస: ససస స
94-66/61

3535 NDX1870931
పపరర: శకనవరస రరవప గదతద

94-66/62

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గదతద
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:47
లస: పప
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3536 NDX0589200
పపరర: శకనవరసరరవప నసడసరర�

94-66/63

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:49
లస: పప
3539 NDX1766304
పపరర: నవన కలమమర ఆవపల

94-88/616

94-66/66

94-66/69

94-66/72

94-66/75

94-66/78

94-88/617

తసడడ:డ గరపయఖ� �
ఇసటట ననస:22-8-350
వయససస:55
లస: పప

3549 AP151010237281
పపరర: శకనవరసరరవప మమచరర �

3552 AP151010237023
పపరర: చసదడశశఖర మబనగరల�

3555 JBV1321231
పపరర: కకటటశసరమమజమమగబసపపల� �

3558 NDX2038793
పపరర: సరరధద కకసడసరర

94-66/83

3561 NDX0035436
పపరర: కనకదసరర మమ గబసటటరర

94-66/73

3564 NDX0239186
పపరర: రతనకలమమరర వవమభరర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22/8/350
వయససస:67
లస: ససస స

3544 AP151010240184
పపరర: సతఖవత మబనగరల�

94-66/68

3547 AP151010237639
పపరర: శశభనడబబబ మబనగరల

94-66/71

3550 AP151010237585
పపరర: శవకలమమర మబనగరల�

94-66/74

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:47
లస: పప
94-66/76

3553 JBV1321884
పపరర: బబలకకకషషమభరరస మమచరర

94-66/77

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:53
లస: పప
94-66/79

3556 JBV1321223
పపరర: నడగయఖ� జమమగబసపపల�

94-66/80

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:22-8-348
వయససస:42
లస: పప
94-66/81

3559 NDX2259471
పపరర: వహహదడ షపక

94-66/82

భరస : అజత తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-8-350
వయససస:33
లస: ససస స
94-66/84

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-8-350
వయససస:53
లస: ససస స
94-66/87

94-66/65

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరళదడసస కకసడసరర
ఇసటట ననస:22-8-349
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:22-8-350
వయససస:44
లస: ససస స
3563 JBV2397206
పపరర: రరజ� నసతకకక�

94-66/70

భరస : నడగయఖ� �
ఇసటట ననస:22-8-348
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకషష మభరరస మమచతరర
ఇసటట ననస:22-8-348
వయససస:25
లస: ససస స
3560 JBV2403137
పపరర: పరరసత నసతకకక

3546 AP151010240509
పపరర: వజయకలమమరర మబనగరల�

3541 JBV1322114
పపరర: ససజజత మబనగరల

భరస : చసదడశశఖరర�
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:79
లస: పప
3557 NDX1842021
పపరర: మమనక మమచతరర

94-66/67

తసడడ:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:50
లస: పప
3554 AP151010237707
పపరర: వనసకటసరసమ మమచరర

3543 JBV1321892
పపరర: అననపవరష మమచరర

94-88/615

భరస : ససదడకర
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవపడసరదస�
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:45
లస: పప
3551 AP151010237562
పపరర: భబసకరరరవప మబనగరల�

94-66/64

భరస : బబలకకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:51
లస: ససస స
3548 JBV1320621
పపరర: ససధడకర మబనగరల

3540 NDX1888801
పపరర: జజఖషష మమచతరర

3538 NDX1840850
పపరర: పరవన బకక

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బకక
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకషష మభరరస మమచతరర
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకలమమర�
ఇసటట ననస:22-8-347
వయససస:39
లస: ససస స
3545 AP151010240510
పపరర: శవనడగకసదడస మబనసగరల

94-88/614

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బకక
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:22-8-345
వయససస:25
లస: పప
3542 AP151010240511
పపరర: మహలకడమ మబనగరల�

3537 NDX1840827
పపరర: యమమన బకక

3562 NDX2259513
పపరర: బబల శవ కగశక నసతకకక

94-66/86

తసడడ:డ రరజ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-8-350
వయససస:22
లస: పప
94-88/618

3565 NDX1722298
పపరర: కకరస ర కరసత నసతకకక

94-95/46

తసడడ:డ రరజ నసతకకక
ఇసటట ననస:22-8-350
వయససస:28
లస: పప
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94-66/88

భరస : మహమమద shaik
ఇసటట ననస:22-8-351
వయససస:51
లస: ససస స
3569 NDX2190759
పపరర: జయ పడకరష సరనకకమబమ

94-90/875

94-66/93

94-66/97

94-66/100

94-88/621

94-66/103

94-88/623

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:22-8-357
వయససస:52
లస: ససస స

3579 NDX0135996
పపరర: గరదత వనసకటటశసరరర�

3582 NDX2004216
పపరర: రమమశ నడదతసడర

3585 NDX0070961
పపరర: శరసత మమధసరర ఎ

3588 NDX1320969
పపరర: వవసకట రగడడడ దసదసదకలసట

94-94/180

3591 NDX0078717
పపరర: రరమమరరవప గబసటటరర

94-66/101

3594 NDX2994259
పపరర: రవ కలమమర యల మసడల
తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:22-8-357
వయససస:37
లస: పప

3574 NDX1824326
పపరర: ఆకరష మదదదరరల

94-66/96

3577 NDX0134122
పపరర: వనసకటరరవప టట

94-66/99

3580 NDX0843268
పపరర: చడమసడదశసరర� పరలడడగబ�

94-88/619

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప� పరలడడగబ
ఇసటట ననస:22/8/352
వయససస:30
లస: ససస స
94-88/622

3583 NDX2259539
పపరర: ఉమమ గగరర పసడపరరస

94-66/102

తసడడ:డ బబల శసకర పసడపరరస
ఇసటట ననస:22-8-353
వయససస:22
లస: ససస స
94-66/104

3586 NDX3160447
పపరర: నడగరరరజన రగడడడ దసదసదకలసట

94-66/1118

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-356
వయససస:21
లస: పప
94-88/624

3589 NDX1214501
పపరర: అనత బభస

94-94/179

భరస : శసకర రరవప బబస
ఇసటట ననస:22-8-356
వయససస:36
లస: ససస స
94-94/181

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:22-8-356
వయససస:63
లస: పప
94-66/1120

94-66/92

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరశ దసదసదకలసట
ఇసటట ననస:22-8-356
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బసవర రరజ బభస
ఇసటట ననస:22-8-356
వయససస:46
లస: పప
3593 NDX2994267
పపరర: శరరమణణ యల మసడల

94-66/98

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:22-8-356
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వవసకట రగడడడ దసదసదకలసట
ఇసటట ననస:22-8-356
వయససస:41
లస: ససస స
3590 NDX1214493
పపరర: శసకరరరవప బభస

3576 NDX2073542
పపరర: శకకరసత పత

3571 NDX0070219
పపరర: లకడమ ససజనఖ జ�

తసడడ:డ యయసస బబబబ మదదదరరల
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషష నడదతసడర
ఇసటట ననస:22-8-352/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ జజగరర మభడడ
ఇసటట ననస:22-8-353
వయససస:24
లస: పప
3587 NDX1320951
పపరర: కకటటశసరర దసదసదకలసట

94-66/95

తసడడ:డ దడసస�
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షపక షపక
ఇసటట ననస:22-8-352/1
వయససస:25
లస: పప
3584 NDX2259521
పపరర: సరయ రరమ జజగరర మభడడ

3573 NDX0070912
పపరర: కనకదసరర జ

94-66/90

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరతన కలమమర పత
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతనడయబడడ�
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:47
లస: పప
3581 NDX1859786
పపరర: అససఫ పరషర షపక

94-66/91

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరదత
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:29
లస: పప
3578 AP151010237219
పపరర: సరసబశవరరవప నమమల�

3570 NDX1054329
పపరర: వనసకట రరధడకకషషమభరరస కకతస

3568 NDX1871038
పపరర: ఫసరరజ బబషర షపక

తసడడ:డ మహమతమమ షపక
ఇసటట ననస:22-8-351
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-8-351/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకకరసత పత
ఇసటట ననస:22-8-352
వయససస:31
లస: ససస స
3575 NDX0134080
పపరర: పవన వనసకటటశ గరదత

94-66/89

భరస : ఫసరరసరహహబ
ఇసటట ననస:22-8-351
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:22-8-351
వయససస:73
లస: పప
3572 NDX2073559
పపరర: అనసరరధ పత

3567 JBV2403350
పపరర: బపసరరననసర షపక

3592 NDX3026465
పపరర: రసబబబబ యల మసడల

94-66/1119

తసడడ:డ గసటయఖ
ఇసటట ననస:22-8-357
వయససస:57
లస: పప
94-66/1121

3595 NDX3043528
పపరర: చడరరర చసదడ పరల పపలర గభర

94-65/995

తసడడ:డ జజబ పపలర గభర
ఇసటట ననస:22-8-358
వయససస:66
లస: పప
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3596 NDX0071407
పపరర: ససజనఖ రన ప
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94-66/105

తసడడ:డ చడరర చసదతసయమ పసల
ఇసటట ననస:22-8-358
వయససస:34
లస: ససస స
3599 NDX1526286
పపరర: చరడదశసరర దదవ కనసపరరస

94-88/625

94-66/108

94-88/626

94-66/111

94-66/114

94-66/116

తసడడ:డ జకససదడసస జసగస
ఇసటట ననస:22-8-369
వయససస:21
లస: ససస స

3609 NDX0278036
పపరర: దడనయయలల ఐజజక పసరరకల

3612 NDX2543585
పపరర: వనసకట గరపస గగరగక

3615 NDX1099951
పపరర: వనసకటబడవప నలస నలస

94-66/119

3618 NDX2975985
పపరర: పవజ మమకల

94-65/824

3621 NDX1458315
పపరర: గబరరజజల సరయ శశసతడ
గబసటకల
తసడడ:డ వనసకట రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-8-370
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసటకల
ఇసటట ననస:22-8-370
వయససస:44
లస: పప

94-66/107

3604 NDX3155777
పపరర: శక హరర కసచరర

94-66/1123

3607 NDX0283580
పపరర: మహహత పసడయమసక పసరరకల

94-66/110

తసడడ:డ దడనయయలల ఇజజక
ఇసటట ననస:22-8-361
వయససస:33
లస: ససస స
94-66/112

3610 NDX2015510
పపరర: ధనలకడమ బబసలడడగబ

94-66/113

భరస : శవరరజ BAILADUGU
ఇసటట ననస:22-8-364
వయససస:33
లస: ససస స
94-66/1002

3613 NDX1108257
పపరర: లల నలస లలలర

94-66/115

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-366
వయససస:31
లస: ససస స
94-66/117

94-66/1124

తసడడ:డ పపరషష తస మ పడసరద
ఇసటట ననస:22-8-367
వయససస:20
లస: ససస స

94-66/122 3624 NDX0363762
3623 NDX0283523
పపరర: కకటటశసరమమ గబసతకల గబసటకల
పపరర: శకనవరస రరవప గబసటకల

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-8-370
వయససస:60
లస: ససస స

94-88/627

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-8-366
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-367
వయససస:48
లస: పప
3620 NDX2572329
పపరర: అఖల జసగస

3606 NDX1765116
పపరర: నరకసదడ రకగళర

3601 NDX0071068
పపరర: రజన కణజస�

తసడడ:డ సతఖనసదస కసచరర
ఇసటట ననస:22-8-360
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరగక
ఇసటట ననస:22-8-365
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-8-366
వయససస:40
లస: పప
3617 NDX0134189
పపరర: పపరరషష తస మ పడసరద� ఎస�

94-66/109

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-8-361
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ బబసలడడగబ
ఇసటట ననస:22-8-364
వయససస:37
లస: పప
3614 NDX1106251
పపరర: కకటటశసరరరవప నలస నలస

3603 NDX0135772
పపరర: సతడఖనసదస కసచరర

94-66/1122
3598 NDX3107984
పపరర: హదడసరస రజన ధడఖన కలమమరర
మననస
భరస : చడరరర చసదడ పరల పపలర గభర
ఇసటట ననస:22-8-358
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససరకష�
ఇసటట ననస:22-8-360
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ రకగళర
ఇసటట ననస:22-8-360
వయససస:24
లస: పప

భరస : దడనయయలల ఇజజక�
ఇసటట ననస:22-8-361
వయససస:53
లస: ససస స
3611 NDX2015460
పపరర: శవ రరజ బబసలడడగబ

94-65/1253

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-360
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతడఖనసదస కసచరర
ఇసటట ననస:22-8-360
వయససస:25
లస: ససస స
3608 NDX0283606
పపరర: వజయ కలమమరర� ఉలర �

3600 NDX3222049
పపరర: నడగకసదడస కటకస శశటట
భరస : లకమయఖ కటకస శశటట
ఇసటట ననస:22-8-359
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-8-360
వయససస:48
లస: ససస స
3605 NDX2004869
పపరర: అభజజ కసచరర

94-66/106

తసడడ:డ చడరరర చసదడపరల
ఇసటట ననస:22-8-358
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ బడహమస కనసపరరస
ఇసటట ననస:22/8/358
వయససస:49
లస: ససస స
3602 NDX0070482
పపరర: తరరమల దదవ సస హహచ

3597 NDX1099019
పపరర: ససదధప పపలర గభర

3616 NDX0070227
పపరర: ధనలకడమ కలమమరర సస హహచ� సస
హ
భరస : పపరరషష తస మ పడసరద�
ఇసటట ననస:22-8-367
వయససస:47
లస: ససస స
3619 NDX2975993
పపరర: వసశ కకషష మమకల

94-66/118

94-66/1125

తసడడ:డ పపరషష తస మ పడసరద
ఇసటట ననస:22-8-367
వయససస:18
లస: పప
94-66/120

3622 NDX0283556
పపరర: లకడమ శరరష గబసటకల

94-66/121

భరస : శకనవరస రరవప గబసటకల
ఇసటట ననస:22-8-370
వయససస:33
లస: ససస స
94-66/123

3625 NDX0794347
పపరర: సతఖనడరరయణ గబసతకల
గబసటకల
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-8-370
వయససస:50
లస: పప

94-66/124
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3626 NDX0277947
పపరర: వనసకయఖ గబసతకలమ
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94-66/125

తసడడ:డ వర సరసమ
ఇసటట ననస:22-8-370
వయససస:69
లస: పప
3629 NDX1485292
పపరర: వనసకట శకకరసతష తతమమటట

94-94/183

94-94/185

94-94/188

94-66/129

94-66/132

94-66/135

94-66/138

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:65
లస: పప

3639 NDX1485318
పపరర: వజయ లకడమ దడసరర

3642 JBV1322544
పపరర: వజయలకడమ వరగళళ

3645 NDX1538869
పపరర: ససరరఖ వసశ సష మవరపప

3648 NDX1053560
పపరర: వజయ భబసకర వపపరర

94-66/141

3651 JBV2396273
పపరర: శకనవరసరరవప వనసకకసడ

94-66/130

3654 NDX3142536
పపరర: కకటటశసర రరవప ఆవపల
తసడడ:డ రరమయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:55
లస: పప

3634 NDX0136085
పపరర: జజసఫ అనసరరగ మమడడత

94-94/187

3637 NDX1888686
పపరర: హహమ బసదస వనసకకసడ

94-66/128

3640 NDX0070110
పపరర: దదవఖ రరధ జ

94-66/131

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:51
లస: ససస స
94-66/133

3643 JBV1322569
పపరర: ససతడరతనస వరగళళ

94-66/134

భరస : ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:79
లస: ససస స
94-66/136

3646 NDX1931972
పపరర: శకకరసత చసదస వనసకకసడ

94-66/137

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:31
లస: పప
94-66/139

3649 NDX0407924
పపరర: సతష కలమమర� యరరక�

94-66/140

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:50
లస: పప
94-66/142

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:56
లస: పప
94-66/144

94-88/628

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననటట కలలర దడసరర
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:52
లస: పప
3653 JBV2396562
పపరర: ససబబబరరవప� కకలమర�

94-66/127

తసడడ:డ వనసకట గరరర సష మవరపప
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమణరరస పడసరద
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:35
లస: పప
3650 NDX1485334
పపరర: రరమ కకషష దడసరర

3636 NDX1458414
పపరర: ససనసదమమల సష మవరపప

3631 NDX0070250
పపరర: అన వననలమ జజససఫ

తసడడ:డ జయమ పడసరద మమడడతద
ఇసటట ననస:22-8-372
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమణరరసపడసరద
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష దడసరర
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:24
లస: పప
3647 NDX0468868
పపరర: వవసకట ఫణణరరజ వరగళళ

94-94/186

భరస : రరమ కకషష దడసరర
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:56
లస: ససస స
3644 NDX1889130
పపరర: గరపస దడసరర

3633 NDX0199968
పపరర: రరజకలమమరర మమడడత

94-94/182

తసడడ:డ జయ పడసరద జజససఫ
ఇసటట ననస:22-8-372
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గరరర సష మవరపప
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:34
లస: ససస స
3641 JBV2402667
పపరర: మరరయయజమమ చతరరజపల

94-94/184

భరస : జయపడసరద
ఇసటట ననస:22-8-372
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-8-372
వయససస:63
లస: పప
3638 NDX0071126
పపరర: కకమల వరగళళ

3630 NDX1373547
పపరర: తతమమటట నరకసదడ కలమమర

3628 NDX1373554
పపరర: వనసకట రమణ తతమమటట

భరస : నరకసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:22-8-371
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-8-371
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమలకలమమర
ఇసటట ననస:22-8-372
వయససస:48
లస: ససస స
3635 NDX0201400
పపరర: జజసఫ జయపడసరద మమడడత

94-66/126

తసడడ:డ నరకసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:22-8-371
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరకసదడ కలమమర తతమమటట
ఇసటట ననస:22-8-371
వయససస:33
లస: పప
3632 NDX0199679
పపరర: అలస ససచరరత జపవడడ

3627 NDX1328350
పపరర: వనసకట శకలత తషమటట తషసటట

94-66/143
3652 NDX0188029
పపరర: వనసకట రమణ రరసపడసరద వరగళళ

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:64
లస: పప
94-66/1126

3655 NDX3067295
పపరర: ఉమ మహహశసరర ఆవపల

94-66/1127

భరస : కకటటశసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:22-8-374
వయససస:42
లస: ససస స
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94-94/189

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససధడ
ఇసటట ననస:22-8-375
వయససస:25
లస: పప
3659 NDX1053446
పపరర: పవరషచసదడ రరవప ససదడ

94-66/147

94-66/149

94-66/152

94-66/155

94-66/158

3666 AP151010237361
పపరర: సరసబశవరరవప తడడడబబ యన�

3669 JBV2396836
పపరర: కకటటశసరరరవప మమజనరరవ�

3672 AP151010240111
పపరర: కకషషవవణణ జమబమల

94-66/161

3675 AP151010237446
పపరర: సరసబయఖ కలజనరరవప

భరస : నడగరరజ పలర కకసడ
ఇసటట ననస:22-8-382/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-66/165

భరస : నడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:61
లస: ససస స

3681 NDX0070292
పపరర: లకడమ తడపపరమమ వనస

94-66/156

3684 AP151010237323
పపరర: వనసకటబడమయఖ వవలలపల�
తసడడ:డ నడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:42
లస: పప

3664 NDX0277335
పపరర: అయఖపప� తడడడబబ యన�

94-66/151

3667 AP151010240110
పపరర: లకకమ మమజనరరవ

94-66/154

3670 AP151010240379
పపరర: మసగమమ గబదదసటట�

94-66/157

భరస : గరవసదస�
ఇసటట ననస:22-8-380
వయససస:66
లస: ససస స
94-66/159

3673 NDX0277236
పపరర: వజయ పరటటబసడర �

94-66/160

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-381
వయససస:44
లస: పప
94-66/162

3676 NDX1099795
పపరర: వనసకటటససరరర మదసల

94-66/163

తసడడ:డ మబనససరసమ మదసల
ఇసటట ననస:22-8-382
వయససస:32
లస: పప
94-94/192

94-66/164
3679 NDX0749721
పపరర: హనసమశక పపషఖమ� పపవరసడ�

తసడడ:డ గరపరలకకషష�
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:32
లస: ససస స
94-66/166

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:43
లస: ససస స
94-66/168

94-66/148

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-8-379
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప పలర కకసడ
ఇసటట ననస:22-8-382/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఫణణ బడహహమసదడ పపవరసడ
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:33
లస: ససస స
3683 AP151010240115
పపరర: నడగభభషణమమ వవలలపల�

94-66/153

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-381
వయససస:67
లస: పప

94-94/191 3678 NDX1091537
3677 NDX1090786
పపరర: అచసఖత లకకమ పలర కకసడ పలర కకసడ
పపరర: నడగరరజ పలర కకసడ పలర కకసడ

3661 NDX2015759
పపరర: లమవణఖ తడడడబబ యన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-378-1
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-8-381
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-381
వయససస:56
లస: పప

3680 NDX1431584
పపరర: శక దదవ కవకకసడల

94-66/150

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-379
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదస�
ఇసటట ననస:22-8-380
వయససస:52
లస: పప
3674 AP151010237147
పపరర: పడసరదరరవప జమబమల

3663 AP151010240114
పపరర: వరమమ తడడడబబ యన

94-66/146

భరస : అయఖపప తడడడబబ యన
ఇసటట ననస:22-8-378-1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-8-378-1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-8-379
వయససస:32
లస: పప
3671 AP151010237440
పపరర: బబబభరరవప గబదదసటట�

94-94/190

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-8-378-1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తడడడబబ యన
ఇసటట ననస:22-8-378-1
వయససస:36
లస: పప
3668 NDX0277285
పపరర: వరయఖ బబ డడడ

3660 NDX1744326
పపరర: మమనక ససధడ

3658 NDX1053933
పపరర: పవన కలమమర ససదడ

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-377
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:22-8-377
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరవ�
ఇసటట ననస:22-8-378-1
వయససస:34
లస: ససస స
3665 JBV2397180
పపరర: వనసకట రరవప తడడడబబ యన

94-66/145

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-377
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-377
వయససస:34
లస: పప
3662 NDX0035477
పపరర: నడగలకడమ� తడదదబబ యన�

3657 NDX1066562
పపరర: అమకకమమ ససదడ

3682 NDX0282434
పపరర: అరరణడ రరణణ పపవరసడ

94-66/167

తసడడ:డ గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:61
లస: ససస స
94-66/169

3685 NDX1378447
పపరర: వనసకటటశసరరర మతస

94-66/170

తసడడ:డ శక రరమ మభరరస
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:64
లస: పప
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3686 AP151010237051
పపరర: నడరరయణ వవలలపల�

94-66/171

తసడడ:డ సససకపప�
ఇసటట ననస:22-8-383
వయససస:67
లస: పప
3689 NDX2259562
పపరర: దధపసస గబదద

94-66/174

94-66/177

94-66/178

94-66/181

94-65/422

94-66/184

94-66/187

తసడడ:డ వవలసగర రరజ గరవసదస
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:25
లస: పప

3699 NDX2259547
పపరర: శవ పరరసత ఉపపలదదననన

3702 NDX1098045
పపరర: వనసకటటశ బబబబ చటటటనవన

94-66/190

94-66/182

94-66/1129

3697 NDX2259430
పపరర: శశ డతసమసడ తతలగతతటట

94-66/180

3700 NDX2727501
పపరర: బడహమయఖ గరగనపవడడ

94-66/1130

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల గరగనపవడడ
ఇసటట ననస:22-8-385
వయససస:31
లస: పప
94-65/423

3703 AP151010240209
పపరర: రరకకమణణ కఠరరర�

3711 NDX0071464
పపరర: ససశల గభడల�

3714 NDX0135160
పపరర: వరససబబబబ� జ�
తసడడ:డ ససశల�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:32
లస: పప

94-66/183

భరస : రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-386
వయససస:56
లస: ససస స
94-66/186

తసడడ:డ మసడయఖ కకలర
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:24
లస: ససస స
94-66/188

3709 NDX2015601
పపరర: శరరష కకలర

94-66/189

భరస : మసడయఖ కకలర
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:43
లస: ససస స
94-66/191

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:51
లస: ససస స
94-66/193

3694 NDX2832327
పపరర: ససరకశ గబదత

94-66/185 3706 NDX2015726
3705 AP151010237090
పపరర: వనసకటపరసడడరసగరరరవప కఠరరర�
పపరర: సడవసత కకలర

3708 NDX0441345
పపరర: నడగలకడమ కటబరర�

94-66/176

తసడడ:డ దడనయయలల తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-8-384/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగర�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:46
లస: ససస స
3713 NDX1458422
పపరర: వనయ కలమమర గరవసదస

94-66/179

తసడడ:డ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-386
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససశల�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:31
లస: ససస స
3710 AP151010240536
పపరర: వరలకడమ మమడసరన�

3696 NDX2259463
పపరర: శశ గరలడ తతలగతతటట

3691 NDX2259570
పపరర: శరసత కలమమరర కలసదసరర

తసడడ:డ మబరహరరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:22-8-386
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-386
వయససస:36
లస: పప
3707 NDX0070060
పపరర: శలప జ�

94-66/1128

భరస : శవ ససబబబరరవప ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:22-8-384/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:22-8-386
వయససస:46
లస: ససస స
3704 NDX0136549
పపరర: పవన కలమమర� కరటరర�

3693 NDX2978013
పపరర: ససరకష గభడ

94-66/173

భరస : చనన కకసడలరరవప కలసదసరర
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనయయలల తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-8-384/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-8-384/1
వయససస:33
లస: ససస స
3701 NDX0071415
పపరర: అణబ రరధ చటటటనవన

94-66/175

తసడడ:డ మబరహరరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:22-8-384/1
వయససస:20
లస: ససస స
3698 NDX2259422
పపరర: పపషప తతలగతతటట

3690 NDX2259604
పపరర: వరలకడమ జడడమమటర

3688 NDX2259596
పపరర: ససజనఖ తడడడగరరర

తసడడ:డ అసతతన తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర జడడమమటర
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వసకమలర
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:40
లస: పప
3695 NDX2259448
పపరర: ససమఖ పరబబ లల

94-66/172

భరస : నడగకశసరరరవప వసకమలర
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరకష గబదద
ఇసటట ననస:22-8-384
వయససస:30
లస: ససస స
3692 NDX2259323
పపరర: నడగకశసరరరవప వసకమలర

3687 NDX2259331
పపరర: సడవసత వసకమలర

3712 NDX1871111
పపరర: పకదధస తదజ చటటటనవన

94-66/192

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:24
లస: పప
94-66/194

3715 NDX0133645
పపరర: వనసకట మమరరత ససమన
కలమమర� గభడల�
తసడడ:డ ససశల�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:33
లస: పప

94-66/195
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3716 AP151010237222
పపరర: బబలమజ ననమలపపరర�

94-66/196

తసడడ:డ రరమరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:46
లస: పప
3719 JBV2402691
పపరర: ధన లకడమ అసగలకలదసరర� �

94-66/199

3720 JBV2397248
పపరర: దసరరరపడసరద� అసగలకలదసరర�

94-83/586

3723 NDX3003951
పపరర: అననపవరష వనరరచరర

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:22-8-390
వయససస:36
లస: ససస స

94-66/1132

94-95/752

3721 NDX3108156
పపరర: ససరకశ అతష
స లకరర

3724 NDX1284355
పపరర: వజయ భబసకర కకపసపరర

94-95/47

94-66/1134

3730 NDX2553659
పపరర: రరమ లసగ రగడడడ

తసడడ:డ నరసససహ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-391/1,5TH WARD
వయససస:45
లస: పప

3732 NDX2553212
పపరర: శకదదవ

3733 NDX3073970
పపరర: వజయ కలమమర చతరరకల

94-66/1003

3734 NDX3101292
పపరర: వనసకట సరయ పవన చతరరకల

3735 NDX0281584
పపరర: శవకలమమరర అదదసకక

3736 NDX0275776
పపరర: ససబబబరరవప� అదదసకక�

తసడడ:డ వజయ కలమమర Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:22-8-393
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-8-394
వయససస:39
లస: ససస స

3737 NDX1108398
పపరర: పడవలర క ఉపపల

3738 NDX0071365
పపరర: కలమమరర జ వ ఎల

3740 NDX1107697
పపరర: రరజఖలకడమ ఉపపల
భరస : సరసబశవరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:57
లస: ససస స
3743 NDX0189258
పపరర: వనసకట సష మ శశఖర రరవప జ
తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:35
లస: పప

94-66/201

3741 NDX1842237
పపరర: వనసకట అమర పడదధప గసధస

94-66/204

3744 NDX1098631
పపరర: సరసబశవరగడడడ ఉపపల
తసడడ:డ గరపసరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:60
లస: పప

94-66/202

3739 NDX0281691
పపరర: కలమమరర గగటటటపరటట

94-66/205

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:46
లస: ససస స
94-66/207

తసడడ:డ ఏలమసద గసధస
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:24
లస: పప
94-66/209

94-66/1135

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-394
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:45
లస: ససస స
94-66/206

94-65/825

తసడడ:డ దయ రతన కలమమరర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:22-8-391/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభనడదదడ చతరరకల
ఇసటట ననస:22-8-393
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:27
లస: ససస స

94-65/996

తలర : జయపడద సస మమవరరపవ
ఇసటట ననస:22-8-391/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమ లసగ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-391/1,5TH WARD,
వయససస:43
లస: ససస స

94-66/203

94-88/629

3727 NDX2885192
పపరర: ససరఖ వసశ సస మమవరరపవ

తసడడ:డ రరమ లసగ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-391/1,5TH WARD
వయససస:20
లస: ససస స
94-66/1136

94-66/1131

తసడడ:డ కకషష రక బబబబ కకపసపరర
ఇసటట ననస:22-8-390
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష ర బబబబ వనరరచతరర
ఇసటట ననస:22-8-390
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససధకర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:22-8-391/1
వయససస:47
లస: ససస స

94-66/198

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-8-389
వయససస:46
లస: పప

3726 NDX1725839
పపరర: సరయ కకషష వనరరచతరర

94-66/1133 3729 NDX3109063
3728 NDX3035813
పపరర: దయ రతన కలమమరర ఉపపలపరటట
పపరర: తదజశస ఉపపలపరటట

3731 NDX2553238
పపరర: పడథసఖష

94-66/200

భరస : కకషష ర బబబబ వనరరచరర
ఇసటట ననస:22-8-390
వయససస:46
లస: ససస స
94-94/193

3718 NDX0794479
పపరర: మసదయఖ కకలర

తసడడ:డ కకటటసరసమ
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:22-8-388
వయససస:41
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-8-389
వయససస:58
లస: ససస స
3725 NDX0199695
పపరర: లకడమ వరనపలర

94-66/197

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-387
వయససస:48
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద� �
ఇసటట ననస:22-8-388
వయససస:37
లస: ససస స
3722 NDX3102449
పపరర: వససత కలమమరర అతష
స లకరర

3717 AP151010237437
పపరర: వరపడసరద ననమలపపరర�

3742 NDX1098920
పపరర: సతష రగడడడ ఉపపల

94-66/208

తసడడ:డ సరసబశవరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:29
లస: పప
94-66/210

3745 NDX3016359
పపరర: శశషయఖ గగటటటపరటట

94-66/1137

తసడడ:డ రసగనడయకలలల గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-8-396
వయససస:48
లస: పప
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3746 NDX2167279
పపరర: ఉమ ససరరగణణ
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94-66/211

భరస : సరయ కకశశర ససరరగణణ
ఇసటట ననస:22-8-398
వయససస:29
లస: ససస స
3749 JBV2396497
పపరర: ససరకసదడబబబబ� వడర మభడడ�

3747 NDX3102852
పపరర: సరరజన దదవ పటటట స

94-66/1138

భరస : కకషష బహవసలక పటటట స
ఇసటట ననస:22-8-398
వయససస:71
లస: ససస స
94-66/212

తసడడ:డ శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-8-399
వయససస:35
లస: పప

3750 NDX2824316
పపరర: రసబబబబ గణపవరపప

3748 NDX0727370
పపరర: సరయ కకశశర ససరరగణణ

94-95/753

తసడడ:డ శసకర రరవప ససరరగణణ
ఇసటట ననస:22-8-398
వయససస:32
లస: పప
94-66/1139

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ గణపవరపప
ఇసటట ననస:22-8-399
వయససస:51
లస: పప

3751 NDX2832863
పపరర: శక అనసపమ గణపవరపప
తసడడ:డ రసబబబబ గణపవరపప
ఇసటట ననస:22-8-399
వయససస:26
లస: ససస స

94-66/1141 3753 NDX2824332
94-66/1142 3754 NDX1596040
3752 NDX2891471
పపరర: గరపస ససపత కలమమర గణపవరపప
పపరర: గరపస ససపత కలమమర గణపవరపప
పపరర: మమత
మ ల నడయబడడ ఇసటటరర

Deleted

తసడడ:డ రసబబబబ గణపవరపప
ఇసటట ననస:22-8-399
వయససస:25
లస: పప
3755 NDX1595976
పపరర: భబణబ పడకరశ ఇసటటరర

94-95/49

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:22-8-399
వయససస:42
లస: పప
3758 AP151010240542
పపరర: శకలసతల అవపతష

94-66/215

94-66/218

94-66/221

తసడడ:డ వనసకటటశసర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-402
వయససస:30
లస: పప
3767 AP151010237203
పపరర: రరశయఖ యమదల
తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-8-403
వయససస:46
లస: పప
3770 NDX1887324
పపరర: హహమజ భమవరపప
తసడడ:డ మధసససదన రగడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:22-8-407
వయససస:25
లస: ససస స
3773 JBV2396737
పపరర: రరమరగడడడ� భమవరపప�
తసడడ:డ పసచచరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-8-407
వయససస:84
లస: పప

3762 NDX0589911
పపరర: వసకరయల అనసత లకడమ�
వనడయకల
భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:22-8-402
వయససస:41
లస: ససస స

94-66/219

94-66/214

3765 AP151010237309
పపరర: బబలర బబబబ యమదల

94-66/222

3768 JBV2397263
పపరర: వనసకటటశసరరర యడల

3771 JBV2402345
పపరర: జజఖత భమవరపప

3774 NDX0759258
పపరర: తదజససస పపపరపల
తసడడ:డ పడసరదరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-407
వయససస:29
లస: ససస స

94-66/217

3763 NDX2449023
పపరర: పపడమకలమమరర కరరఖసశశటట

94-66/220

భరస : కరసతడరరవప కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:22-8-402
వయససస:56
లస: ససస స
3766 NDX2449072
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరకపపరస

94-66/274

తసడడ:డ గరపస మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:22-8-402
వయససస:33
లస: పప
94-66/224

3769 NDX0276097
పపరర: నడగయఖ యమదల

94-66/225

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:22-8-403
వయససస:85
లస: పప
94-66/227

భరస : మదసససధనరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-407
వయససస:45
లస: ససస స
94-66/230

3757 NDX0281964
పపరర: జయశక ఆళళళ

తసడడ:డ వనసకట అపరపరగడద డ
ఇసటట ననస:22-8-400
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-8-403
వయససస:54
లస: పప
94-66/226

భరస : భబణబ పడకరశ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:22-8-399
వయససస:38
లస: ససస స

94-66/216 3760 AP151010237672
3759 AP151010237067
పపరర: వనసకట నరసససహ మభరరస అవపతష
పపరర: వనసకటరమణడరగడడడ అవపతష

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-8-402
వయససస:55
లస: పప
94-66/223

94-95/48

భరస : రరమకకకషషరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-400
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణడరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-400
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:22-8-402
వయససస:27
లస: ససస స
3764 NDX0859611
పపరర: బబపతష కకషరషరగడడడ

94-66/213

భరస : నరసససహ మభరరస
ఇసటట ననస:22-8-400
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణడరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-400
వయససస:77
లస: ససస స
3761 NDX2449015
పపరర: జయలకడమ మమరరకపపరస

Deleted

తసడడ:డ రసబబబబ గణపవరపప
ఇసటట ననస:22-8-399
వయససస:25
లస: పప
3756 JBV2402741
పపరర: ఉమమవసశ అవపతష

94-66/1140

3772 NDX0364315
పపరర: మధస ససధన రగడడ భమవరపప

94-66/229

తసడడ:డ రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-407
వయససస:60
లస: పప
94-94/196

3775 NDX1988346
పపరర: శకదదవ పపపరపల

94-94/197

భరస : పడసరద రగడడ పపపరపల
ఇసటట ననస:22-8-407
వయససస:51
లస: ససస స
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3776 NDX0758193
పపరర: మమరర శరగస
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94-94/198

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-8-407
వయససస:73
లస: ససస స
3779 NDX2433928
పపరర: రరగమమ నలసశశటట

94-66/233

94-66/236

94-75/1283

94-65/424

94-66/241

94-66/244

94-66/247

తసడడ:డ బబలకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-415
వయససస:45
లస: పప

3789 JBV2402923
పపరర: ఖమరజ హ షపక

3792 NDX0282095
పపరర: పడశరసత� బసడడ�

3795 NDX0673913
పపరర: పడభబకర బసడడ�

3798 NDX2433936
పపరర: రరజకష జజనడథన బటటట

94-66/250

3801 AP151010240521
పపరర: నడగవరద న భటటట భటటట

94-66/239

3804 AP151010237320
పపరర: బబలకకషరషరరవప బటటట�
తసడడ:డ కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:22-8-415
వయససస:72
లస: పప

3784 AP151010237094
పపరర: రసగరరరవప నలసశశటట

94-66/238

3787 NDX1694083
పపరర: జయ లకడమ గరల

94-94/199

3790 JBV2396968
పపరర: హబబ షపక

94-66/240

తసడడ:డ వరనసరహహబ
ఇసటట ననస:22-8-412
వయససస:54
లస: పప
94-66/242

3793 NDX0282046
పపరర: నళన తలగ�టట� తలగరటట

94-66/243

భరస : రవసదడనడథ� తలగరటట
ఇసటట ననస:22-8-413
వయససస:60
లస: ససస స
94-66/245

3796 NDX0407627
పపరర: రవసదడనడథ బసడడ

94-66/246

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:22-8-413
వయససస:61
లస: పప
94-66/248

3799 JBV2403251
పపరర: ఝమనస భటటట� �

94-66/249

భరస : చలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:22-8-415
వయససస:37
లస: ససస స
94-66/251

భరస : బబలకకషషరరవప
ఇసటట ననస:22-8-415
వయససస:65
లస: ససస స
94-66/253

94-66/235

భరస : వకకమ గరల
ఇసటట ననస:22-8-411
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప బటటట
ఇసటట ననస:22-8-414
వయససస:37
లస: పప

భరస : దదరయఖ సరసమ�
ఇసటట ననస:22-8-415
వయససస:58
లస: ససస స
3803 AP151010237407
పపరర: చలపతరరవప బటటట�

94-82/884

తసడడ:డ రవసదడనడథ�
ఇసటట ననస:22-8-413
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరజకష జజనడరరన బటటట
ఇసటట ననస:22-8-414
వయససస:34
లస: ససస స
3800 NDX0585125
పపరర: డడ జయభబరత�

3786 NDX3013364
పపరర: ఇసదడజ దదసడదటట

3781 NDX0276220
పపరర: అరరజన రరవప నలసససటట

తసడడ:డ రరమదడసస
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ నడధ�
ఇసటట ననస:22-8-413
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవసదడనడథ�
ఇసటట ననస:22-8-413
వయససస:60
లస: ససస స
3797 NDX2449031
పపరర: షరరన డడ సష న బటటట

94-66/237

భరస : హబబ
ఇసటట ననస:22-8-412
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వరపడసరద
ఇసటట ననస:22-8-413
వయససస:31
లస: ససస స
3794 NDX0674283
పపరర: నళన బసడడ�

3783 AP151010237137
పపరర: లకకమనడరరయణ మమమడడ

94-66/232

తసడడ:డ రసగ రరవప నలసససటట
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబలశశరర
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:22-8-412
వయససస:31
లస: ససస స
3791 NDX0384925
పపరర: నడగ పడతషషర తతట

94-66/234

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజజ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:29
లస: పప
3788 NDX1856535
పపరర: సజన షపక

3780 NDX2460657
పపరర: రరగమమ నలసశశటట

3778 AP151010240162
పపరర: నడగమలలర శసరర మమమడడ

భరస : లకడమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప నలసశశటట
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప నలసశశటట
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:36
లస: పప
3785 NDX2885085
పపరర: బల శశరర రగడడడ దదసడదటట

94-66/231

భరస : అరరజన రరవప నలసససటట
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రసగర రరవప నలసశశటట
ఇసటట ననస:22-8-408
వయససస:63
లస: ససస స
3782 NDX0276196
పపరర: వనసకటటశసర రరవప నలసశశటట

3777 NDX1870915
పపరర: అనతడ నలసససటట

3802 JBV1321561
పపరర: శశరకఖ ఆకలరరత� �

94-66/252

భరస : కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:22-8-415
వయససస:73
లస: ససస స
94-66/254

3805 NDX2259380
పపరర: దదవఖ భవరన వరర

94-66/255

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరర
ఇసటట ననస:22-8-416
వయససస:21
లస: ససస స
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94-66/256

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరకర
ఇసటట ననస:22-8-416
వయససస:22
లస: ససస స
3809 NDX2259406
పపరర: జవసత భబయ కటటకల

94-66/259

94-66/262

94-65/425

94-66/267

94-66/271

94-66/275

94-94/201

94-66/277

భరస : వనసకట రరమరగడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-8-421
వయససస:42
లస: ససస స
3833 NDX2026632
పపరర: వనసకట లకడమ దడనబబ యన
తసడడ:డ శవశసకర దడనబబ యన
ఇసటట ననస:22-8-423
వయససస:25
లస: ససస స

94-66/265

3819 NDX2259356
పపరర: కకడవటట సససధస

3822 NDX2259364
పపరర: కకడవటట ఉమదదవ

3825 JBV2397388
పపరర: దసరర రరవప కకపష పలల

94-66/269

94-66/272

94-66/276

3817 NDX1458307
పపరర: మసరసన బ షపక

94-66/266

3820 NDX2259372
పపరర: పదమజ కకమమర

94-66/270

3823 AP151010240378
పపరర: ఏగకశసరమమ లసగసశశటట �

94-66/273

3826 NDX1091412
పపరర: పరవన కరనసరర

94-94/200

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:30
లస: ససస స
94-94/202

3831 NDX2259240
పపరర: వనసకట రరమరగడడడ బబ డడడ

94-66/278

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-8-423
వయససస:35
లస: ససస స

94-66/264

భరస : బబలకకటటశసరమమ�
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:56
లస: ససస స

3828 NDX1091099
పపరర: పడసనన కలమమర కరనసరర
కరనసరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:32
లస: పప

3834 NDX0870709
పపరర: తడపపర దడనబబ యన

3814 NDX1389980
పపరర: శశషగరరర రరవప మసచకలపవడడ

భరస : అశశక కలమమర కకమమర
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:33
లస: ససస స

3829 NDX2498210
పపరర: పవన కలమమర అతస పటర

94-94/203

తసడడ:డ నరసససహరరవప అతస పటర
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-8-421
వయససస:49
లస: పప
94-66/280

94-66/261

భరస : గన సససదసలల
ఇసటట ననస:22-8-419
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:49
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప అతస పటర
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:57
లస: ససస స
3830 NDX2255834
పపరర: లకడమ దదవ బబ డడడ

3816 NDX0920306
పపరర: వణ ఎటటకలరర

3811 NDX2401297
పపరర: వనసకట శకవరణణ మదతదల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-8-418
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకదవత వనసకట నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:37
లస: పప
3827 NDX2498202
పపరర: జజఖత అతస పటర

94-66/263

తసడడ:డ కకడవటట వనసకట నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:22-8-420
వయససస:34
లస: ససస స
3824 JBV1321744
పపరర: వజయకలమమర� లసగసశశటట �

3813 NDX1389998
పపరర: శవ లల మసచకలపవడడ

94-66/258

భరస : మహహశ కలమమర మదతదల
ఇసటట ననస:22-08-417
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రతనకలమమర� ఎటటకలరర
ఇసటట ననస:22-8-419
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:22-8-419
వయససస:42
లస: పప
3821 NDX0282012
పపరర: అనసరరధ లసగసససటట

94-66/260

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-418
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గన సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:22-8-419
వయససస:24
లస: ససస స
3818 NDX0870949
పపరర: రతనకలమమర ఏటటకకరర�

3810 NDX2259455
పపరర: మధస మహన బబ రరగడడ

3808 NDX2259398
పపరర: గరతడసజల తతగరర

భరస : దదనయయలల తతగరర
ఇసటట ననస:22-8-416
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ర కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-8-416
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మననహర రరవప మదతదల
ఇసటట ననస:22-08-417
వయససస:41
లస: పప
3815 NDX1856444
పపరర: రకషమ షపక

94-66/257

తసడడ:డ కకషష ర కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-8-416
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దదవర సససదరరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:22-8-416
వయససస:83
లస: ససస స
3812 NDX2401305
పపరర: మహహశ కలమమర మదతదల

3807 NDX2259588
పపరర: మమరర పడసనన కలమమరర బబ రరగడడ

3832 NDX2026608
పపరర: మమనక దడనబబ యన

94-66/279

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దడనబబ యన
ఇసటట ననస:22-8-423
వయససస:25
లస: ససస స
94-66/281

3835 NDX1824300
పపరర: సరసబబడజఖస దడనబబ యన

94-66/282

భరస : శసకరరరవప దడనబబ యన
ఇసటట ననస:22-8-423
వయససస:40
లస: ససస స
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3836 NDX1824268
పపరర: శసకర రరవప దడనబబ యన

94-66/283

తసడడ:డ శక కకషష దడనబబ యన
ఇసటట ననస:22-8-423
వయససస:45
లస: పప
3839 NDX1107713
పపరర: శవనడగకశసరర నలక
ర రర

94-65/428

94-65/431

94-65/434

94-66/284

94-65/438

94-66/287

తసడడ:డ చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:22-8-431
వయససస:34
లస: పప

3849 NDX1824144
పపరర: నరసససహ రరవప కకటబరర

3852 AP151010237359
పపరర: ససరర ఎరరకకలల

3855 AP151010240317
పపరర: తరరపతమమ సష మబ

94-65/430

3844 AP151010240201
పపరర: పదడమవత కకఠరరర

94-65/433

3847 AP151010237236
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప కరఠరరర

94-65/436

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:22-8-425
వయససస:54
లస: పప
94-66/285

3850 JBV2402816
పపరర: కకటటరతనస ఎరరకకలల

94-65/437

భరస : ససరర
ఇసటట ననస:22-8-428
వయససస:55
లస: ససస స
94-65/439

3853 AP151010240107
పపరర: వనసకటనడరరయణమమ సష మబ�

94-66/286

భరస : శకనవరసరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-8-430
వయససస:40
లస: ససస స
94-66/288

3856 AP151010237199
పపరర: చసదడశశఖర రగడడడ సష మబ�

94-66/289

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-8-430
వయససస:40
లస: పప

94-66/290

94-66/291 3859 NDX0584912
3858 AP151010237289
పపరర: రరమమరరవప ఇరరగబల� ఇరరగరలమ
పపరర: తషమమల లకడమ వరసవ దదవ
తషమమల
తసడడ:డ బబలకకటట�
భరస : శకనవరస రరవప వకలకరరస
ఇసటట ననస:22-8-430
ఇసటట ననస:22-8-431
వయససస:54
లస: పప
వయససస:31
లస: ససస స

94-66/292

94-66/293

3861 NDX0584649
పపరర: తషమమల కనకదసరర పదడమవత�

94-66/295

తసడడ:డ చకకపరణణ�
ఇసటట ననస:22-8-431
వయససస:34
లస: ససస స
3863 NDX0592337
పపరర: కకషష చతసతనఖ� తషమమల�

94-65/435

భరస : వనసకటరగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-430
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-8-430
వయససస:42
లస: పప
3860 NDX0178988
పపరర: కకషష కరవఖ� రరమమవత�

3846 NDX1053586
పపరర: ససరఖనడరరయణ కకటబరర

3841 NDX1322171
పపరర: రవ శసకర పష లశశటట

భరస : రరమకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-425
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:22-8-428
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-8-430
వయససస:46
లస: ససస స
3857 AP151010237161
పపరర: శకనవరసరగడడడ సష మబ�

94-65/432

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:22-8-425
వయససస:67
లస: పప

భరస : అమరయఖ
ఇసటట ననస:22-8-428
వయససస:71
లస: ససస స
3854 AP151010240538
పపరర: వనసకటనరసమమ ఇరరగబల

3843 AP151010237163
పపరర: శశషయఖ నలక
ర రర

94-65/427

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పష లశశటట
ఇసటట ననస:22-8-424
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-8-425
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:22-8-425
వయససస:64
లస: ససస స
3851 AP151010240357
పపరర: తడససలమదదవ ఎరరకకలల

94-65/429

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:22-8-424
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-425
వయససస:32
లస: పప
3848 NDX1824219
పపరర: సరసబబడజఖస కకటబరర

3840 JBV2396539
పపరర: పడకరష నలక
ర రర

3838 NDX2255719
పపరర: రమణమమ దదరరససనస

భరస : ససబబయఖ దదరరససనస
ఇసటట ననస:22-8-424
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-424
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ లలటట దదరరససనస
ఇసటట ననస:22-8-424
వయససస:56
లస: పప
3845 NDX0407692
పపరర: సరయరరస కకటబ

94-65/426

భరస : రవ శసకర పష లశశటట
ఇసటట ననస:22-8-424
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-424
వయససస:58
లస: ససస స
3842 NDX2255727
పపరర: ససబబయఖ దదరరససనస

3837 NDX1322189
పపరర: రరధదక పష లశశటట

94-66/294

భరస : చసదడశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:22-8-431
వయససస:54
లస: ససస స
94-66/296

3864 NDX0590315
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప తషమమల
తసడడ:డ కకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-8-431
వయససస:57
లస: పప

3862 NDX0859553
పపరర: తషమమల రరజశశఖర రరవప�
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:22-8-431
వయససస:32
లస: పప

94-66/297

3865 NDX2948578
పపరర: సరరత మటమరరక

94-93/1547

భరస : వవణబ గరపరల మటమరరక
ఇసటట ననస:22-8-431
వయససస:22
లస: ససస స
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3866 NDX0584730
పపరర: బతస న వజయ పరవన
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94-66/298

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:32
లస: ససస స
3869 JBV2403236
పపరర: లకకమపరరసత ససకర� �

94-66/301

3870 NDX1680785
పపరర: హనసమ కలమమర మరర

94-66/304

3873 AP151010237168
పపరర: ససబబబరరవప దడరర �

భరస : వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:59
లస: ససస స
94-66/1143

94-66/1146

94-66/310

94-66/313

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:59
లస: పప

3885 NDX1871087
పపరర: శకపధ
డ చమట

3888 AP151010240331
పపరర: దమయసతమమ చమటబ

94-66/316

3891 NDX0188367
పపరర: అపరపరరవప ససహహచ
తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:54
లస: పప

94-66/319

3874 NDX0282558
పపరర: నడగలకడమ మమచరర

94-66/306

3877 NDX0276691
పపరర: వరరరఘవయఖ మమచరర �

94-66/1144

3880 NDX3115078
పపరర: వరణణ శక చతరరకల

94-66/309

94-66/1145

భరస : వజయ కలమమర చతరరకల
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:51
లస: ససస స
94-66/1147

3883 NDX3071131
పపరర: రరఘవరరపవ లలత

94-65/997

భరస : రరఘవరరపవ వనసకట రమమష
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:35
లస: ససస స
94-66/311

3886 JBV2403244
పపరర: ఉమమదదవ చమటబ

94-66/312

భరస : వనసకటటశసరరవ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:43
లస: ససస స
94-66/314

3889 AP151010237399
పపరర: ససహహచ వ యల అర
వజయకలమమర
తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:42
లస: పప

94-66/315

94-66/317

3892 NDX1871095
పపరర: శకనవరస రరవప చమట

94-66/318

తసడడ:డ శశషయఖ చమట
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:56
లస: పప

94-66/1148 3895 NDX3132149
3894 NDX3080843
పపరర: వనసకట ససబబరరవప మమతషరరజ
పపరర: గరత ససధ మమతషరరజ

తసడడ:డ గబరరనడథ రరవప మమతషరరజ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:40
లస: పప

94-66/303

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:65
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:47
లస: పప
3893 AP151010237021
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చమట

94-66/308

భరస : శకనవరస రరవప చమట
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప దదశనవన
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:64
లస: ససస స
3890 AP151010237155
పపరర: చమజ వనసకట రవ కలమమర

3882 NDX3048345
పపరర: లకడమ భబరర వ తతట

3871 NDX0820688
పపరర: గణపత� పసటటల�

భరస : నవన కలమమర
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబబ తతట
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవ కలమమర చమట
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:35
లస: ససస స
3887 NDX2124022
పపరర: పపషరపవత దదశనవన

94-66/305

భరస : సరయ బబబబ తతట
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకధర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:39
లస: ససస స
3884 NDX2015668
పపరర: ససజనఖ చమట

3879 NDX3101219
పపరర: శరరద తతట

94-66/300

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస తతట
ఇసటట ననస:22-8-433
వయససస:62
లస: పప
3881 NDX2983898
పపరర: ససధ రరణణ మమక

94-66/302

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ�
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:56
లస: పప

94-66/307 3876 NDX0276600
3875 NDX0282509
పపరర: వనసకటలకడమ నరసమమ� మమచరర �
పపరర: నవనసకమమర మమచరర

3868 NDX0070359
పపరర: మమధవ బతస తన

భరస : రరజశశఖర బతస తన
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసచడరయఖ మరర
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బతస తన
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:42
లస: పప

3878 NDX3101623
పపరర: సరయ బబబబ తతట

94-66/299

భరస : గణపత
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబడమమణఖస� �
ఇసటట ననస:22-8-432
వయససస:51
లస: ససస స
3872 NDX0592188
పపరర: రమమష బబబబ బతస తన

3867 NDX0728097
పపరర: నడగలకడమ పసటటల పసటటల

94-66/1149

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మమతషరరజ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:37
లస: ససస స
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3896 NDX3077013
పపరర: వసధఖ చసతలపవడడ
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94-66/1150

భరస : ధరకమసదర చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:32
లస: ససస స
94-94/205

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:32
లస: పప
94-94/979

భరస : వనసకట ససబబ రరవప మథసరరజ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:37
లస: ససస స
94-66/320

94-66/323

94-66/326

94-66/329

94-66/332

3909 AP151010240327
పపరర: వనసకరయమమ గబసడడల

3912 JBV2396885
పపరర: మబరళకకషష� కకసడడపరరస�

3915 NDX0870816
పపరర: శకనవరసరరవప గగరగక

3918 NDX3191632
పపరర: వనసకట శవ గబసడడల

94-66/1153

3921 NDX3071768
పపరర: వర భదడమమ కకనద పరరరర

94-66/324

3924 NDX0525964
పపరర: ససజనఖ సష మబ
తసడడ:డ బబలకకటటశసరర సష మబ
ఇసటట ననస:22-8-437
వయససస:29
లస: ససస స

94-94/978

3904 NDX0539593
పపరర: పపషరపవత దదశనవన

94-95/50

3907 JBV1321017
పపరర: రసగమమ కకనశశటట � �

94-66/322

3910 JBV1321082
పపరర: ఎసగమమ గరపప

94-66/325

భరస : తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:62
లస: ససస స
94-66/327

3913 JBV1320126
పపరర: శకనవరసరరవప గబసడడల

94-66/328

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:41
లస: పప
94-66/330

3916 AP151010237008
పపరర: నడగకశసరరరవప గబసడడల

94-66/331

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:72
లస: పప
94-66/1151

3919 NDX3175015
పపరర: శత గబసడడల

94-66/1152

భరస : వనసకట శవ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:39
లస: ససస స
94-66/1154

భరస : కలమమర సరసమ కకనద పరరరర
ఇసటట ననస:22-8-436
వయససస:41
లస: ససస స
94-66/333

3901 NDX2699528
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప
మమథసరరరరజ
తసడడ:డ గబరరనడథ రరవప మథసరరజ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపనడనరరవప� �
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమ చరర కకనద పరరరర
ఇసటట ననస:22-8-436
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబబరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-8-437
వయససస:41
లస: ససస స

94-66/321

తసడడ:డ పపతస మరరజ
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:82
లస: పప

3923 NDX0282657
పపరర: బబలకకటటశసరర సష మబ�

3906 NDX0870493
పపరర: అనససయదదవ గగరగక

94-83/587

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రతడనచడరర� �
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ససదస
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:41
లస: పప

3920 NDX3106564
పపరర: కలమమర సరసమ కకనద పరరరర

94-94/1100

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : బబల కకటటశసరర సష మబ
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:32
లస: పప

3917 AP151010237673
పపరర: తరరమలయఖ గరపప�

3903 NDX2816932
పపరర: ధరకమసదర చసతలపవడడ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:60
లస: ససస స

3914 NDX2015692
పపరర: ససబబయఖ ససదస

94-94/206

భసధసవప: వసధఖ చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబయఖ ససదస
ఇసటట ననస:22-8-435
వయససస:36
లస: ససస స

3911 NDX0590331
పపరర: శకనవరస రగడడడ సష మబ సష మబ

3900 NDX0526236
పపరర: వనసకటటశసర రరవప దదశనవన

3898 NDX3071172
పపరర: రరఘవరరపవ వనసకట రమమష

తసడడ:డ రరఘవరరపవ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమమభరరస లలట దదశనవన
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:71
లస: పప

3902 NDX2698538
పపరర: గరత ససధ మథసరరజ

3908 JBV1322130
పపరర: ససబబబయమమ కలకలటర � �

94-82/885

భరస : అపపరరవప చమట
ఇసటట ననస:22-8-434
వయససస:43
లస: ససస స

3899 NDX0526194
పపరర: దదశనవన వసశ కకషష

3905 NDX2015577
పపరర: ఆదదలకడమ ససదస

3897 NDX3080751
పపరర: పరరసత చమట

3922 NDX3066883
పపరర: రకవత కకనద పరరరర

94-66/1155

తసడడ:డ కలమమర సరసమ కకనద పరరరర
ఇసటట ననస:22-8-436
వయససస:18
లస: ససస స
94-88/630

3925 NDX1764985
పపరర: రరస బబబబ మరరయమల

94-88/631

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:22/8/440
వయససస:25
లస: పప
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94-66/334

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-8-446
వయససస:53
లస: ససస స
3929 NDX0035329
పపరర: రజనదడఖణకలమమరర మననస

94-66/336

94-94/208

94-98/43

94-66/338

94-66/340

94-88/633

94-66/341

భరస : నరకసదడ బబబబ దసడడపరటట
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:33
లస: ససస స

3939 NDX1871319
పపరర: వవణబ గరపరల బసడడరర

3942 NDX2965788
పపరర: వనసకట సరయ రరస ఉపపల

3945 NDX1766353
పపరర: చటటట బబబబ కకససరర

3948 NDX1291830
పపరర: ససవర శసకర బలజకపలర

94-88/635

3951 NDX3096542
పపరర: కలలశర వల సయఖద

94-66/339

3954 NDX1927625
పపరర: షరజహన సయఖద
తసడడ:డ కరలలశవఅల సయఖద
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:32
లస: పప

3934 NDX0334094
పపరర: ఆదదనడరరయణ మపవరర

94-66/337

94-98/42

3937 NDX2436269
పపరర: వర నరసససహ రరవప తతగరటట

94-95/53

3940 NDX1539594
పపరర: సరరజన పలలర కకసడ

94-65/440

భరస : నడగకశసర రరవప దదననపవడడ
ఇసటట ననస:22-9-307
వయససస:72
లస: ససస స
94-66/1156

3943 NDX2928869
పపరర: ఉపపల శరరద

94-82/886

భరస : ఉపపల ఆసజనవయ వర పడసరద
ఇసటట ననస:22-9-440
వయససస:29
లస: ససస స
94-88/634

3946 SQX1994508
పపరర: షణబమఖ వనసకట శవ సరయ
కలపపస
తసడడ:డ రసగరరరవప కలపపస
ఇసటట ననస:22-9-440
వయససస:19
లస: పప

94-94/209

3949 NDX1888645
పపరర: గజ లకడమ నరకలర

95-21/1117

94-66/342

భరస : నడగకశసరరరవప నరకలర
ఇసటట ననస:22-9-446
వయససస:77
లస: ససస స
94-66/1157

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:54
లస: పప
94-88/636

3931 JBV2402956
పపరర: వవసకటలకకమ మమజన ఆర మమజన
జ
భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-8-555
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటట తతగరటట
ఇసటట ననస:22-9/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హరర బలజకపలర
ఇసటట ననస:22-9-444
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ యయససదడస నల
ఇసటట ననస:22-9-446
వయససస:61
లస: పప
3953 NDX2004323
పపరర: హరరణణ దసడడపరటట

94-95/51

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ కకససరర
ఇసటట ననస:22-9-440
వయససస:68
లస: పప

భరస : హరర
ఇసటట ననస:22-9-444
వయససస:52
లస: ససస స
3950 NDX1623595
పపరర: జజబ నల

3936 NDX2436145
పపరర: లకకమతరరపతమమ తతగరటట

94-88/632

తసడడ:డ కకసడయఖ మమపవరర
ఇసటట ననస:22-9
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:22-9-440
వయససస:46
లస: పప

భరస : చటటట బబబబ కకససరర
ఇసటట ననస:22-9-440
వయససస:64
లస: ససస స
3947 NDX1251305
పపరర: పసదద సటమమ బబలజకపలర

94-98/41

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడడరర
ఇసటట ననస:22-9-106
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమణ రరవప
ఇసటట ననస:22-9-365
వయససస:55
లస: ససస స
3944 NDX1800185
పపరర: గసగరరతనస కకససరర

3933 NDX1332626
పపరర: అనసష మమపవరర

భరస : బడహమయఖ తతగరటట
ఇసటట ననస:22-9/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనసవరసస రరవప
ఇసటట ననస:22-9-106
వయససస:28
లస: ససస స
3941 NDX0590190
పపరర: ఉలర వజయకలమమరర ఉలర

94-94/207

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ మమపవరర
ఇసటట ననస:22-9
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మమపవరర
ఇసటట ననస:22-9
వయససస:81
లస: పప
3938 NDX1251180
పపరర: భభ లకకమ దదవళళళ

3930 NDX1714154
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పసడడపరరస

3928 NDX1843417
పపరర: శరరష జజజరర

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ జజజరర
ఇసటట ననస:22-8-510
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశసకర పసడడపరరస
ఇసటట ననస:22-8-553
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:22-8-1298
వయససస:36
లస: ససస స
3935 AP151010255265
పపరర: కకసడయఖ మమపవరర మమపవరర

94-66/335

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-8-446
వయససస:30
లస: పప

భరస : చడరరర చసదడపరల
ఇసటట ననస:22-8-553
వయససస:60
లస: ససస స
3932 NDX1744458
పపరర: రరధ బబ సదలపరటట

3927 NDX2193001
పపరర: వనసకట నడగరరజ మటబట

3952 NDX3122785
పపరర: జజన బ సయఖద

94-66/1158

భరస : కలలశర వల
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:52
లస: ససస స
94-88/637

3955 NDX2024255
పపరర: నజర సయఖద

94-88/638

తసడడ:డ కరలలషవల సయఖద
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:37
లస: పప
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3956 NDX2004778
పపరర: నరకసదడ బబబబ దసడడపరటట

94-88/639

తసడడ:డ నరసససహహలల దసడడపరటట
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:42
లస: పప
3959 NDX1757642
పపరర: షహనడజ సయఖద

94-95/54

94-88/641

94-94/211

భరస : కకషరషరగడడడ బబ బబబ
ఇసటట ననస:22-9-453
వయససస:51
లస: ససస స
3968 NDX1623629
పపరర: పడభబవత కగశల

94-88/645

94-88/648

94-88/651

94-88/654

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ ఆసటసయకకళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:45
లస: పప
3983 NDX1725813
పపరర: దసరర మలలర శసర రరవప నరగళళ
తసడడ:డ నడగకశసరరరవప నరగళళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:66
లస: పప

3964 NDX2004398
పపరర: పరరర సరరధద కసదసకకరర

94-88/643

3966 NDX0757682
పపరర: కకషరషరగడడడ బబ బబబ

94-88/644
3967 NDX1623660
పపరర: అరరణడ పడభ మణణకలమమరర నల

94-94/212

3969 NDX1364496
పపరర: సడవసత నరగళళ

భరస : నల జజబ నల
ఇసటట ననస:22/9/454
వయససస:52
లస: ససస స
94-88/646

3972 NDX1364488
పపరర: యమమన చసదదక
డ అసటబఖకలల

3975 NDX1840884
పపరర: వలయస పరల దయమళ రరవనల

3978 NDX1364504
పపరర: ఉదయ బబసకర నరరలశశటట

3981 NDX1364579
పపరర: నరకసదడ సరగర బబబబ నరగళళ

3984 NDX2282325
పపరర: ఆషర బ షపక
భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:22
లస: ససస స

3970 NDX1364512
పపరర: పసడత నరగళళ

94-88/647

భరస : నవన కలమమర నరగళళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:32
లస: ససస స
94-88/649

3973 NDX1843482
పపరర: ఉమ మహహశసరర నరకళళ

94-88/650

భరస : దసరర మలలర శసరరరవప నరకళళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:58
లస: ససస స
94-88/652

3976 NDX1623801
పపరర: దదనవశ కలమమర నల

94-88/653

తసడడ:డ జజబ నల
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:32
లస: పప
94-88/655

3979 NDX1844951
పపరర: నవన కలమమర నరకళళ

94-88/656

తసడడ:డ దసరర మలలర శసరరరవప నరకళళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:41
లస: పప
94-88/658

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప నరగళళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:69
లస: పప
94-95/56

94-88/640

తసడడ:డ నడగ సతఖనడరరయణ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-9-453
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:39
లస: పప
94-88/657

3961 NDX1763839
పపరర: అసర జజఖత కసదసకకరర

తసడడ:డ నడగ సతఖనడరరయణ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-9-453
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దధనదయళళడడ రరవనల
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దసరర మలలర శసరరరవప నరకలర
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:36
లస: పప
3980 NDX1843433
పపరర: సతఖనడరరయణ ఆసటసయకకళ

94-88/642

భరస : సతఖనడరరయణ అసటబఖకలల
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరకసదడ సరగర బబబబ నరగళళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:66
లస: ససస స
3977 NDX1847013
పపరర: పడవణ కలమమర నరకలర

3963 NDX2004307
పపరర: భబసకర కసదసకకరర

94-94/1102

భరస : లకడమ పరరర సరరధద కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-9-453
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర నరగళళ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అసకకరగడడ
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:41
లస: ససస స
3974 NDX1364553
పపరర: ససభబగఖ లకడమ నరగళళ

94-94/210

తసడడ:డ పసచచరగడడడ బబ బబబ
ఇసటట ననస:22-9-453
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబబబ రరవప కగశల
ఇసటట ననస:22/9/454
వయససస:72
లస: ససస స
3971 NDX2004018
పపరర: శశభ రరణణ అసకకరగడడడ

3960 NDX2191153
పపరర: ససనత గగలర పవడడ

3958 NDX2760593
పపరర: సయద జజన బ

భరస : సయద కలలశర వల
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పడసరద గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-9-448
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నడగ సతఖనడరరయణ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-9-453
వయససస:58
లస: ససస స
3965 NDX0757658
పపరర: చన బసవ పపననమమ బబ బబబ

94-94/1101

తసడడ:డ సయద జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:55
లస: పప

భరస : నజర సయఖద
ఇసటట ననస:22-9-447
వయససస:27
లస: ససస స
3962 NDX1763763
పపరర: బబల సరససత కసదసకకరర

3957 NDX2760627
పపరర: సయద కలలశర వల

3982 NDX1859083
పపరర: లకడమ పదమజ నరరలశశటట

94-95/55

తసడడ:డ మలర ఖమరరజన రరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:22-9-455
వయససస:37
లస: ససస స
94-94/213

3985 NDX1714188
పపరర: నసదదన మడతల

94-94/214

తసడడ:డ రరమయఖ మడతల
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:24
లస: ససస స
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94-94/215

భరస : నరసససహరరవప మడతల
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:38
లస: ససస స
3989 NDX2282317
పపరర: జజన బబషర షపక

94-94/218

94-94/221

94-94/224

94-66/1160

94-66/1285

94-88/659

94-88/662

తసడడ:డ శకమమనడనరరయణ చమడ
ఇసటట ననస:22-9-461/1
వయససస:32
లస: ససస స

3999 NDX2282358
పపరర: పదమజ పపరకచరర

4002 NDX3292398
పపరర: రమణ డదరసగబల

4005 NDX1845645
పపరర: వజయ సరససత రరళరబబ యన

4008 NDX2282457
పపరర: మమరర పసడయమ నల

94-94/230

4011 NDX2282390
పపరర: యయసస కకషషరగడడడ సష మబ

94-94/226

4014 NDX1337377
పపరర: పదమ గరలలగభరర
భరస : రరమబ గరలలగభరర
ఇసటట ననస:22-9-461/1
వయససస:47
లస: ససస స

3994 NDX2282333
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

94-94/223

3997 NDX3115227
పపరర: కసధడ సరసమ రసగనడథ

94-66/1159

4000 NDX2282366
పపరర: రవ కలమమర దదవరపలర

94-94/227

తసడడ:డ అసజయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-9-459
వయససస:47
లస: పప
94-66/1286

4003 NDX3293123
పపరర: వనసకట సరసమ డదరసగబల

94-66/1287

తసడడ:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:22-9-460
వయససస:59
లస: పప
94-88/660

4006 NDX1844365
పపరర: మహహష బబబబ రరళరబబ యన

94-88/661

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరళర బబ యన
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:31
లస: పప
94-94/228

4009 NDX2282416
పపరర: సరయ లకడమ సష మబ

94-94/229

భరస : ససబబబరగడడడ సష మబ
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:52
లస: ససస స
94-94/231

తసడడ:డ ససబబబరగడడడ సష మబ
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:33
లస: పప
94-88/663

94-94/220

తసడడ:డ మలర కరరరజన రసగనడథ
ఇసటట ననస:22-9-457
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆనసద పడకరశ నల
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ నల
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:30
లస: పప
4013 NDX1125319
పపరర: ఉదయలకడమ చమడ

94-94/225

భరస : సరసబశవ రరవప రరళరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ రరళరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:61
లస: పప
4010 NDX2282440
పపరర: ఆనసద పడకరశ నల

3996 NDX0960047
పపరర: రరమయఖ మడతల

3991 NDX0959957
పపరర: నడగరరజ మడతల

తసడడ:డ ససబబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట సరసమ డదరసగబల
ఇసటట ననస:22-9-460
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరవప తతట
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:43
లస: ససస స
4007 NDX2019090
పపరర: సరసబశవ రరవప రరళరబబ యన

94-94/222

భరస : రవ కలమమర దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-9-459
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపతయఖ డదరసగబల
ఇసటట ననస:22-9-460
వయససస:59
లస: పప
4004 NDX2169689
పపరర: లలమవత తతట

3993 NDX0959973
పపరర: నరసససహరరవప మడతల

94-94/217

తసడడ:డ రరమయఖ మడతల
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ మడతల
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:69
లస: పప

భరస : కసధడ సరసమ రసగనడథ
ఇసటట ననస:22-9-457
వయససస:51
లస: ససస స
4001 NDX3292356
పపరర: వనసకట సరసమ డదరసగబల

94-94/219

తసడడ:డ రరమయఖ మడతల
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:45
లస: పప
3998 NDX3073103
పపరర: పదడమవత రసగనడథ

3990 NDX1765884
పపరర: నడగకశసర రరవప మడతల

3988 NDX0960054
పపరర: కకటమమ మడతల

భరస : రరమయఖ మడతల
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబడడ మడతల
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష రగడడడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:35
లస: పప
3995 NDX2053783
పపరర: మసరసన వల షపక

94-94/216

భరస : మమబబ ససభబన షససక
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-9-456
వయససస:24
లస: పప
3992 NDX0841759
పపరర: హరరవరరన రగడడడ దదవరపలర

3987 NDX0960013
పపరర: హహససన బ షససక

4012 NDX2282408
పపరర: ససబబబరగడడడ సష మబ

94-94/232

తసడడ:డ చదడ రగడడడ సష మబ
ఇసటట ననస:22-9-461
వయససస:62
లస: పప
94-88/664

4015 NDX0523894
పపరర: మలర కరరరజనరగడడడ చటటట పప

94-88/665

తసడడ:డ కకటటరగడడడ� చటటట పప
ఇసటట ననస:22-9-461/1
వయససస:80
లస: పప
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4016 NDX1337617
పపరర: కకటట లసగకశసర రగడడడ రగడడడ

94-88/722

తసడడ:డ మలర ఖమరరజన రగడడడ రగడడడ
ఇసటట ననస:22/9/461_1
వయససస:49
లస: పప
4019 NDX1722405
పపరర: భబసకర రగడడడ సష మబ

94-95/57

94-88/669

94-88/667

4023 NDX0913590
పపరర: మమమఖకల ఆరరగఖ సరసమ

94-88/672

4026 NDX2169663
పపరర: లవకలచదల మనడనర

94-88/670

4029 NDX2501054
పపరర: శశరసక పలర గబసత

4021 NDX0859330
పపరర: వజయలకడమ దదవరపలర

94-88/668

4024 NDX0191080
పపరర: ఆసజనవయబల యబ

94-88/671

తసడడ:డ పపనడనరరవప� యబ
ఇసటట ననస:22-9-463
వయససస:36
లస: పప
94-88/673

తసడడ:డ సస వ మననరర మనడనర
ఇసటట ననస:22-9-463
వయససస:65
లస: పప
94-88/720

94-94/233

భరస : శవరరమకకషరషరగడడడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-9-463
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరగఖసరసమ ఆరరగఖ సరసమ
ఇసటట ననస:22-9-463
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరగడడడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-9-463
వయససస:61
లస: పప
4028 NDX2138411
పపరర: మలర కరరరజనరరవప పలర గబసత

4020 NDX0527952
పపరర: జయ అతస ల

4018 NDX2282473
పపరర: శరరష రరణణ సష మబ

భరస : భబసకర రగడడడ సష మబ
ఇసటట ననస:22-9-462
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశరబబబ అతస ల
ఇసటట ననస:22-9-463
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లవకలచదల మనడనర
ఇసటట ననస:22-9-463
వయససస:56
లస: ససస స
4025 NDX0841809
పపరర: శవరరమకకషరష రగడడడ దదవరపలర

94-88/723

తసడడ:డ పడసరద గగలలగబరర
ఇసటట ననస:22/9/461_1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రగడడడ సష మబ
ఇసటట ననస:22-9-462
వయససస:39
లస: పప
4022 NDX2169697
పపరర: వజయలకడమ మనడనర

4017 NDX1337450
పపరర: రరమబ గగలలగభరర గగలలగబరర

4027 NDX2138395
పపరర: నడగ పదమ లత పలర గబసత

భరస : మలర కరరరజనరరవప పలర గబసత
ఇసటట ననస:22-9-463, PALLAVI RESIDENC
వయససస:45
లస: ససస స
94-88/721

4030 NDX1509365
పపరర: అనతడ ఇలమఎస

94-88/674

తసడడ:డ భమయఖ పలర గబసత
ఇసటట ననస:22-9-463, PALLAVI RESIDENC
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప పలర గబసత
ఇసటట ననస:22-9-463,PALLAVI RESIDENC
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమకకషష ఇలమఎస
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:28
లస: ససస స

4031 NDX0920611
పపరర: వజయ తతగరటట

4032 NDX1337658
పపరర: ఆలలలసడ అసతడఓణణ లజరరస

4033 NDX2270254
పపరర: పదడమవత చతసతనఖ పరరమశశటట

94-88/675

తసడడ:డ బబలకకటయఖ తతగరటట
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:36
లస: పప
4034 NDX2270247
పపరర: ససధఖ రరణణ పరరమశశటట

4035 NDX2282499
పపరర: బసదస రమమదదవ పరరమశశటట

భరస : ఎల నరసససహ మనమధ కలమమర పరరమశ
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససరకసదడ నడధ పరరమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:41
లస: ససస స

4037 NDX2270270
పపరర: కనక ససత రరవమమ పరరమశశటట

4038 AP151010243144
పపరర: సతఖవత బసడడ

94-94/238

భరస : రరధ కకషష మభరరస పరరమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:67
లస: ససస స
4040 NDX2282523
పపరర: ససరకసదడ నడధ పరరమశశటట

94-88/676

తసడడ:డ పతడక జజన లజరరస
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:28
లస: పప
94-94/235

94-94/236

94-94/239

తసడడ:డ రరధ కకషష మభరరస లలట పరరమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:48
లస: పప
4043 NDX1742619
పపరర: ససజజత భమవరపప

4044 NDX1337302
పపరర: చతననమమ పపససలకరర

94-88/679

భరస : వవసకటటశసరరర పపససలకరర
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:72
లస: ససస స

94-94/237

4039 NDX2270452
పపరర: లకడమ నరసససహ పరరమశశటట

94-94/240

తసడడ:డ రరధ కకషష మభరరస పరరమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:42
లస: పప
94-94/242

భరస : శవ పడసరద భమవరపప
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:46
లస: ససస స

4036 NDX0684803
పపరర: రజన పరరమశశటట

భరస : వనసకటరరమమహన రరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:43
లస: ససస స

4041 NDX2270262
పపరర: వనసకట రరమ మహన రరవప
పరరమశశటట
తసడడ:డ రరధ కకషష మభరరస పరరమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:50
లస: పప

94-88/678

94-94/234

భరస : నడగ సరయ శకధర పపల
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-9-464
వయససస:82
లస: ససస స
94-94/241

94-88/719

4042 NDX1145531
పపరర: పడసనన లత బబరదగబసట

94-88/677

తసడడ:డ అబడహస బబరదగబసట
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:32
లస: ససస స
4045 NDX1742635
పపరర: వసశధర భమవరపప

94-88/680

తసడడ:డ శవ పడసరద భమవరపప
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:25
లస: పప
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4046 NDX1843359
పపరర: సరయ కకషష భమవరపప

94-88/681

తసడడ:డ వర బడహమచడరర భమవరపప
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:26
లస: పప
4049 NDX0295790
పపరర: శక రవ కరసత పసరరమశశటట

94-94/243

94-88/685

94-88/688

94-88/691

94-66/345

94-66/348

94-88/689

4059 NDX1431642
పపరర: భబరత పరవపలకరర

4062 NDX0863092
పపరర: మమధవ కమలకసఠ�

4065 NDX1445163
పపరర: వసశ చతసతనఖ పరవపలకరర

94-66/351

4068 NDX0859371
పపరర: ససరరవనళర నడగబబబబ�

94-66/343

94-66/354

4073 AP151010243592
పపరర: అననపవరష గబసటటరర

94-94/244

4071 NDX1431600
పపరర: రరజకష పరవపలకరర

94-66/346

తసడడ:డ పష తషరరజ గబసటటరర
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:81
లస: పప

94-88/687

4057 NDX1845751
పపరర: శరససన దడసరర

94-88/690

4060 NDX0863191
పపరర: అనసషరదదవ ససరరవనళళ�

94-66/344

94-66/347
4063 NDX0863068
పపరర: వనసకట ససబబమమ మబదసనసరర

భరస : వనసకట శవరరమకకషషసరరజ
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:42
లస: ససస స
94-66/349

4066 NDX1054048
పపరర: ఏడడకకసడలల ససపత

94-66/350

తసడడ:డ సరసమబలల
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:36
లస: పప
94-66/352

4069 NDX0859652
పపరర: ససరరవనళర శకనవరసరరవప�

94-66/353

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:41
లస: పప
94-66/355

తసడడ:డ కలకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:55
లస: పప
4074 AP151010243593
పపరర: వనసకటటశసరరర గబసటటరర

4054 NDX1844613
పపరర: రరజజ దడసరర

భరస : నడగబబబబ�
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:38
లస: పప

4070 NDX0859710
పపరర: వనసకట శవరరమకకషషసరరజ�
మబరరమమరర�
తసడడ:డ మధసససదన రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:49
లస: పప

94-95/59

తసడడ:డ యయససపరదస దడసరర
ఇసటట ననస:22-9-466
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరజకష
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:67
లస: ససస స

4056 NDX1841825
పపరర: భబనస పడదధప రరళరబబ యన

4051 NDX1844886
పపరర: వర బడహమచడరర బమవరపప

తసడడ:డ శరససన దడసరర
ఇసటట ననస:22-9-466
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడకరష�
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:46
లస: ససస స
4067 NDX0859538
పపరర: కమలకలసట పడకరష�

94-88/686

తసడడ:డ రరజకష
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:29
లస: ససస స
4064 NDX0863118
పపరర: పదడమవత ససరరవనళళ�

4053 NDX1364538
పపరర: ఉమమహహశసరర అసబల

94-88/683

తసడడ:డ వనసకటటససరరర భమవరపప
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరళరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-466
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసమ రగడడ అసబల
ఇసటట ననస:22-9-466
వయససస:58
లస: పప
4061 NDX1066463
పపరర: జయససధ ససపత

94-95/58

భరస : శకనవరస రగడడడ అసబల
ఇసటట ననస:22-9-466
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ అసబల
ఇసటట ననస:22-9-466
వయససస:25
లస: పప
4058 NDX1364546
పపరర: శకనవరస రగడడడ అసబల

4050 NDX1725789
పపరర: అచసఖత లకడమ భమవరపప

4048 NDX1742627
పపరర: వనసకటటశసరరర భమవరపప

తలర : లకడమ కరసతయఖ భమవరపప
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:66
లస: పప

భరస : వర బడహమచడరర భమవరపప
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబల
ఇసటట ననస:22-9-466
వయససస:31
లస: ససస స
4055 NDX1364520
పపరర: అతషచతత రగడడడ అసబల

94-88/682

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఎస
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరధడకకషషమభరరస పసరరమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-465
వయససస:38
లస: పప
4052 NDX1364587
పపరర: శక హరరత అసబల

4047 NDX0186247
పపరర: నడగకశసర రరవప ఎస

4072 NDX0859728
పపరర: ససరరవనళళ వనసకటటశసరరర

94-66/356

తసడడ:డ వరసరరజ
ఇసటట ననస:22-9-467
వయససస:65
లస: పప
94-94/245

4075 NDX0587337
పపరర: కకచచరర రరధడకకషషయఖ�

94-66/357

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:57
లస: ససస స
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94-66/1161

భరస : కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:20
లస: ససస స
4079 NDX1108406
పపరర: నడగ శశశలజ చసదదలల

94-93/1549

94-94/248

94-94/251

94-95/902

తసడడ:డ ససధకర యయటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468/1
వయససస:18
లస: పప
4091 NDX2282556
పపరర: అదద లకడమ ఏటటరర

94-94/256

94-66/358

94-66/361

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:22-9-471
వయససస:34
లస: పప
4100 AP151010243230
పపరర: దడడకకయన కసదసకకరర

తసడడ:డ యలమదదడ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:18
లస: ససస స

4086 JBV2639409
పపరర: వనసకట శవ పడసరద రరవప
ఏటటరర
తసడడ:డ సరసబయఖ ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:47
లస: పప

94-94/252

4089 NDX2282572
పపరర: వనసకట తదజశస ఏటటరర

94-94/254

4092 NDX2498277
పపరర: లకడమ ఏటటరర

94-94/259

94-94/247

4084 NDX0960245
పపరర: కకషష ర కలమమర ఏటటరర

94-94/250

4087 AP151010243590
పపరర: శకనవరసరరవప ఎటటరర

94-94/253

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:52
లస: పప
4090 NDX1889163
పపరర: శ�వవతడ యయటటరర

94-94/255

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరవప యయటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468/2
వయససస:24
లస: ససస స
94-94/257

4093 AP151010243055
పపరర: ససజవకలమమర కకరమ

94-94/258

తసడడ:డ జజన హహకటర కకరమ
ఇసటట ననస:22-9-470
వయససస:52
లస: పప

4095 NDX0588384
పపరర: సరదరబబ యన లకడమ
సరదరబబ యన
భరస : వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:22-9-471
వయససస:44
లస: ససస స

94-66/359

4098 NDX0920272
పపరర: ఆదదశశషయఖ కటబరర�

94-66/362

4099 NDX0590844
పపరర: వనసకట శవయఖ సరతరబబ యన
సరదరబబ యన
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-9-471
వయససస:59
లస: పప

94-66/363

94-94/260

4102 NDX1889080
పపరర: వజయ దదలప భలర స

94-66/364

4101 AP151010243528
పపరర: సరసబశవరరవప కసదసకకరర

4104 NDX2138403
పపరర: భవఖ పలర గబసత
తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప పలర గబసత
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:27
లస: ససస స

4096 NDX0283812
పపరర: అసజమమ బబషర బభఖష

94-66/360

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:22-9-471
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకనడధడచడరర కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-9-473
వయససస:72
లస: పప
94-60/1035

4081 NDX0876797
పపరర: పరరసత ఏటటరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:33
లస: పప

తలర : సరమమమ జఖస�
ఇసటట ననస:22-9-471
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-9-473
వయససస:64
లస: ససస స
4103 NDX2639995
పపరర: శక త గరరకపరటట

94-94/249

భరస : ససధడకర ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468/3
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నడగబలల బబజ బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-471
వయససస:26
లస: ససస స
4097 NDX0278176
పపరర: నడగబలల బబజ బబషర బభఖష

4083 NDX0960070
పపరర: శకకరసత ఏటటరర

94-93/1548

భరస : శకనవరసరరవప ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధడకర ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవపడసరద ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468/2
వయససస:38
లస: ససస స
4094 NDX2073567
పపరర: మమధవ లత బబసరస

94-94/246

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:43
లస: పప
4088 NDX3095668
పపరర: దదనవశ బబబబ యయటటరర

4080 JBV2639508
పపరర: రమణ ఏటటరర

4078 NDX0933739
పపరర: వనసకటపపయఖ చసదదలల

తసడడ:డ కణక దసరర యఖ
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససతడరరమయఖ ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయటటరర
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:28
లస: పప
4085 JBV2639888
పపరర: ససధడకర ఏటటరర

94-88/692

తసడడ:డ గరవసదరగడడద పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:22-9-468
వయససస:26
లస: ససస స
4082 NDX1596115
పపరర: శవ శసకర యయటటరర

4077 NDX0913731
పపరర: లకకమనడరరయణరగడడడ పసనసగగసడ

తసడడ:డ అసబకకశసర రరజ భలర స
ఇసటట ననస:22-9-474
వయససస:29
లస: పప
94-66/365

4105 NDX0587162
పపరర: బబసరస వనసకట నరసమమ� బస

94-66/366

భరస : వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:50
లస: ససస స
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4106 NDX0753798
పపరర: సరయ శవ పడసరద� బబ పపడడ�

94-66/367

తసడడ:డ బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:29
లస: పప
4109 NDX1337310
పపరర: ఉదయ లకకమ

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:33
లస: పప
94-88/694

తసడడ:డ వజయ బబబబ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:40
లస: ససస స
4112 NDX2498327
పపరర: బబర ససస వపపరర

94-94/261

94-94/264

94-94/267

94-94/270

94-94/273

94-66/370

94-66/373

తసడడ:డ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:26
లస: పప
4133 NDX2015999
పపరర: జగదధష బసడడ
తసడడ:డ రరయలల బసడడ
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:53
లస: పప

94-94/265

4119 NDX2271211
పపరర: జజయ వపపరర

4122 NDX2498160
పపరర: శకనవరసరరవప వడదర మ పవడడ

4125 NDX2958015
పపరర: సతఖనడరరయణ వపపరర

94-66/376

4128 NDX2015924
పపరర: లకరరర మమరర బబ రరగడడ

4114 NDX2498087
పపరర: జజఖత గరరకపరటట

4117 NDX2282614
పపరర: రమణమమ బబ పవపడడ

94-94/268

94-94/266

4120 NDX2282598
పపరర: సరయ శవపడసరద బబ పవపడడ

94-94/269

తసడడ:డ బడహమయఖ బబ పవపడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:29
లస: పప
94-94/271

4123 NDX2498269
పపరర: యలమదదడ గరరకపరటట

94-94/272

తసడడ:డ హహసపసన గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:48
లస: పప
94-94/1103

4126 NDX2195999
పపరర: నజరబ షపక

94-66/369

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:24
లస: ససస స
94-66/371

4129 NDX1888959
పపరర: జజన వవససర రరజ చలర పలర

తసడడ:డ జగదధష బసడడ
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర రరజ చ.
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:26
లస: పప

94-66/374
4131 NDX1871046
పపరర: శరమభఖల అరవసద
గబనడనబతషల
తసడడ:డ నరమల కలమమర గబనడనబతషల
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:31
లస: పప

4132 NDX1431675
పపరర: నడగభభషణస ఉలర
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:47
లస: పప

4134 NDX3087418
పపరర: బబజ షపక

4135 NDX1988601
పపరర: తడవవణణ గబరకపప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:19
లస: ససస స

94-94/263

భరస : సరసబయఖ బబ పవపడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:49
లస: పప

భరస : నడగభభషణస
ఇసటట ననస:22-9-477
వయససస:39
లస: ససస స
4130 NDX2015676
పపరర: మబసస ఫర సయఖద

4116 AP151010243062
పపరర: పదడమవత బబ పపడడ

94-88/696

భరస : యలమదదడ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వడదర మ పవడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:52
లస: పప
4127 NDX1431691
పపరర: వనసకట లకడమ ఉలర

94-94/262

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వపపరర
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వడదర మ పవడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:45
లస: పప
4124 AP151010243067
పపరర: బడహమయఖ బబ పపపడడ

4113 NDX2498079
పపరర: ససపన గరరకపరటట

4111 NDX1677436
పపరర: శశషగరరర చతనసనపరటట
తసడడ:డ ధరమ రరజజ రరవప చతనసనపరటట
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:42
లస: పప

భరస : బడహమయఖ బబ పపడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడదర మ పవడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:20
లస: పప
4121 NDX2495224
పపరర: శకనవరస రరవప వడదర మ పవడడ

94-88/695

తసడడ:డ యలమదదడ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వడదర మ పవడడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:42
లస: ససస స
4118 NDX2498152
పపరర: రవతదజ వడదర మ పవడడ

4110 NDX1337419
పపరర: ససదధప రరచకకసడ

94-88/693

తలర : వజయ బబబబ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : రమమష బబబబ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-476
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వపపరర
ఇసటట ననస:22-09-476
వయససస:19
లస: ససస స
4115 NDX2495216
పపరర: నడరరయణమమ వడదర మ పవడడ

94-66/368 4108 NDX1337443
4107 NDX0473223
పపరర: హరరపస
పపరర: జయ కలమమరర గరరర పరటట
డ రద బబ పవపడడ బబ పవపడడ

94-94/1104

94-66/372

94-66/375

94-94/274

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ గబరకపప
ఇసటట ననస:22-9-480
వయససస:25
లస: ససస స
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4136 NDX0726430
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరర గబరకపప

94-94/275

భరస : లకకమనడరరయణ గబరకపప
ఇసటట ననస:22-9-480
వయససస:46
లస: ససస స
4139 NDX2556611
పపరర: మమరర అలలరససర బసడడ

94-66/1004

94-94/278

94-94/281

94-94/284

94-94/287

4146 JBV2640332
పపరర: రమణ� కగరర

4149 NDX0199729
పపరర: నడగరతస మమ తషమమల

4152 NDX2191245
పపరర: శకనవరస రరవప కరగరర

94-94/290

4155 NDX2271187
పపరర: ఖమమరరజన బ షపక

భరస : సససగయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:42
లస: ససస స

4158 NDX1725755
పపరర: శరల జటబవత

తసడడ:డ మతలమల నడయక జటబవత
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:45
లస: పప

94-94/285

4164 NDX1841452
పపరర: కలససమ కలమమరర చసతకలసట
తలర : గభరర జటబవత
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:50
లస: పప

4144 NDX2271229
పపరర: వజయలకడమ గజజల

94-94/280

4147 NDX2191252
పపరర: లకడమ కలమమరర కరగరర

94-94/283

4150 NDX2191260
పపరర: వనసకటటష కగర

94-94/286

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కగర
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:25
లస: పప
94-94/288

4153 NDX2271179
పపరర: భబనస శక చడపల

94-94/289

భరస : నడగరరజ చడపల
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:26
లస: ససస స
94-94/291

4156 NDX2269967
పపరర: మలలర శసరర పపరరబబ యన

94-94/292

భరస : సససగయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:42
లస: ససస స
94-94/294

4159 NDX0758748
పపరర: నడగమలలర శసరమమ మబనగరల

94-94/295

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:75
లస: ససస స
94-94/297

తలర : మలలశసరర పసరరబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:28
లస: పప
94-94/299

94-12/1148

భరస : శకనవరస రరవప కరగరర
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మతలమల నడయక జటబవత
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:43
లస: ససస స

94-94/296 4161 NDX2191211
4160 NDX1730028
పపరర: దసరర పడసరద నడయక జటబవత
పపరర: బబజ పసరరబబ యన

4163 NDX2358570
పపరర: శశభన బబబబ మబనగరల

94-94/282

భరస : కమల షర షపక
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:31
లస: ససస స
94-94/293

4141 NDX2225332
పపరర: నడగమణణ కలసబబల

భరస : నడగ రరజ గజజల
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరరస కరగరర
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:60
లస: పప

భరస : శశభన బబబబ మబనగరల
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:30
లస: ససస స
4157 NDX2270601
పపరర: మలలర శసరర పపరరబబ యన

94-94/279

భరస : వవమబలయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమభరరస కగరర
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:38
లస: పప
4154 NDX2271146
పపరర: హహహమమవత మబనగరల

4143 NDX2191278
పపరర: హహమలత కగర

94-94/277

భరస : వనసకటటససరరర లలట కలసబబల
ఇసటట ననస:22-9-482
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరశయఖ� కగరర
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:67
లస: ససస స
4151 NDX0364547
పపరర: రరశయఖ కగరర

94-94/356

భరస : వనసకటటష కగర
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరయఖ మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:30
లస: ససస స
4148 AP151010243277
పపరర: రరమలకడమ కగరర

4140 NDX0959924
పపరర: రవచసదడ బసడర మభడడ

4138 NDX0726463
పపరర: లకకమనడరరయణ గబరకపప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబరకపప
ఇసటట ననస:22-9-480
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-9-481
వయససస:62
లస: పప

భరస : హహమలత కరగరర
ఇసటట ననస:22-9-483
వయససస:24
లస: ససస స
4145 NDX2271203
పపరర: శవ పరరసత మబదడబబ యన

94-94/276

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ గబరకపప
ఇసటట ననస:22-9-480
వయససస:28
లస: పప

భరస : రవ చసదడ బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-9-481
వయససస:64
లస: ససస స
4142 NDX2381051
పపరర: హహమలత కరగరర

4137 NDX0811976
పపరర: నరకసదడ కలమమర గబరకపప

4162 NDX2271161
పపరర: కమల షర షపక

94-94/298

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:41
లస: పప
94-94/300

4165 NDX3171915
పపరర: జజఖత బబయ మమఘవథ

94-94/1105

భరస : దసరర పడసరద నడయక జజతవథ
ఇసటట ననస:22-9-484
వయససస:25
లస: ససస స
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4166 NDX0295113
పపరర: ఈశసరమమ� రరచకకసడ

94-94/301

భరస : ససబబబరరవప� రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485
వయససస:65
లస: ససస స
4169 NDX0295477
పపరర: ససబబబరరవప రరచకకసడ

94-94/304

94-94/306

94-94/309

94-94/312

94-88/698

94-94/314

94-94/317

తసడడ:డ మబరరగకష నడయబడడ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:26
లస: పప

4179 NDX2581304
పపరర: పదమ లత పసనసమమక

4182 NDX0885228
పపరర: రతస యఖ బబస

4185 JBV2639235
పపరర: దసరర రరవప బబసరస

4188 NDX2745636
పపరర: వమల బబష

94-94/319

4191 JBV2639268
పపరర: రరణణ గబసడడల

94-94/1106

4194 JBV2639243
పపరర: కనకరరరవప గబసడడల
తసడడ:డ మబరరగకశ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:33
లస: పప

4174 NDX0295196
పపరర: శకనవరసరరవప రరచకకసడ

94-94/308

4177 NDX0295550
పపరర: కకటటశసరర రరచకకసడ

94-94/311

4180 NDX0369652
పపరర: పవరరషమ రరచకకసడ

94-88/697

భరస : భబసకరరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22/9/486-2
వయససస:31
లస: ససస స
94-94/313

4183 NDX1800813
పపరర: పడమల కరరక

94-88/699

భరస : చలపత రరవప మసచడల
ఇసటట ననస:22/9/490
వయససస:38
లస: ససస స
94-94/315

4186 NDX0295105
పపరర: జయలకడమ బబసర బబసరస

94-94/316

భరస : శకనవరసరరవప బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-491
వయససస:44
లస: ససస స
94-94/1107

4189 JBV2639250
పపరర: వశరల దసళ

94-94/318

భరస : వరసస దసళ
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:40
లస: ససస స
94-94/320

భరస : మబరరగకశ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:65
లస: ససస స
94-94/322

94-94/305

భరస : వనసకటటశసరరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-486
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబష
ఇసటట ననస:22-9-491
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గరవసదరరజ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:40
లస: ససస స
4193 NDX2271120
పపరర: వనసకటటష గబసడడల

94-94/310

తసడడ:డ వరయఖ బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-490
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-491
వయససస:48
లస: పప
4190 NDX1215342
పపరర: ధన లకకమ గబసడడల

4176 JBV2639573
పపరర: శవయఖ రరచకకసడ

4171 NDX2271153
పపరర: కనక దసరర రరచకకసడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బబస
ఇసటట ననస:22-9-488
వయససస:60
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-490
వయససస:42
లస: ససస స
4187 NDX0295337
పపరర: శకనవరసరరవప బబసరస

94-94/307

తసడడ:డ అకకయఖ పసనసమమక
ఇసటట ననస:22-9-486
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22/9/486-2
వయససస:24
లస: పప
4184 NDX0295394
పపరర: నడగ మలలర శసరర బబసర బబసరస

4173 NDX2271138
పపరర: గరపస రరచకకసడ

94-94/303

భరస : గరపస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485/2
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-486
వయససస:45
లస: ససస స
4181 NDX2004406
పపరర: తడరక పడభబ సరయ రరచకకసడ

94-134/689

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485/2
వయససస:24
లస: పప
4178 JBV2640183
పపరర: పసచచమమ రరచకకసడ

4170 NDX3201183
పపరర: వనసకటటశసర రరవప రరచకకసడ

4168 NDX0295634
పపరర: నడగయఖ రరచకకసడ

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:22-9-485
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485/1
వయససస:43
లస: ససస స
4175 NDX2270593
పపరర: తడరక పడభబ సరయ రరచకకసడ

94-94/302

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-485
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-485
వయససస:80
లస: పప
4172 NDX2271195
పపరర: కకటటశసరర రరచకకసడ

4167 JBV2639565
పపరర: భబసకరరరవప రరచకకసడ

4192 NDX2271112
పపరర: రరజఖలకడమ ధసళ

94-94/321

తసడడ:డ వరసస ధసళ
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:23
లస: ససస స
94-94/323

4195 NDX2271104
పపరర: చననబబబబ గబసడడల

94-94/324

తసడడ:డ మబరరగకష నడయబడడ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:34
లస: పప
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94-94/325

తసడడ:డ మబరరగకశ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:37
లస: పప
4199 NDX3228384
పపరర: రరజఖలకడమ ధసళ

4197 JBV2639789
పపరర: లకమణరరవప గబసడడల

94-94/326

తసడడ:డ మబరరగకశ గబసడడల
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:40
లస: పప
94-94/1154

తసడడ:డ వరసస ధసళ
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:22
లస: ససస స

4200 NDX0466458
పపరర: దసరర గబసడడల

4198 JBV2639425
పపరర: వరసస దసళ

94-94/327

తసడడ:డ ససబడమణఖస దసళ
ఇసటట ననస:22-9-492
వయససస:45
లస: పప
94-66/377

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:22-9-493
వయససస:42
లస: ససస స

4201 NDX0612572
పపరర: సరరజన� పష నసగబపరటట�

94-66/378

భరస : సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-9-493
వయససస:43
లస: ససస స

94-66/379 4203 NDX0407981
4202 AP151010240150
పపరర: కమలమదదవ నసససమబ నసససమబ
పపరర: వనసకట భబసకర రరవప
ఆవపలమసద
భరస : కకటటశవ
తసడడ:డ నడగశశశడడ�
ఇసటట ననస:22-9-493
ఇసటట ననస:22-9-493
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:34
లస: పప

94-66/380

4204 NDX0610287
పపరర: సతఖనడరరయణరరవప
ప�నసగబపరటట
తసడడ:డ వవదగరరరశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-493
వయససస:49
లస: పప

94-66/381

4205 NDX2271096
పపరర: రరజకశసరర బబ డడడ

94-94/329

4207 NDX0375444
పపరర: రతన రగడడడ బబ డడడ

94-94/330

94-94/328

భరస : రతడనకర రగడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-9-493
వయససస:45
లస: ససస స

4206 NDX1768581
పపరర: రరజశశఖర రగడడడ బబ డడడ
తసడడ:డ రతనకర రగడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-9-493
వయససస:24
లస: పప

4208 NDX0035352
పపరర: శవకలమమరర ఆవపలమసద�
అవపలమసడ
భరస : నడగశశషషడడ�
ఇసటట ననస:22-9-494
వయససస:56
లస: ససస స

94-66/382

4211 NDX1845496
పపరర: ఝమనస ఆవపలమసద

94-94/331

4209 AP151010237295
పపరర: కకటటశవ నసససమబ నసససమబ

4212 JBV1351857
పపరర: లకకమ నరసమమ పష కల
భరస : శకనవరసరరవప పష కల
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:40
లస: ససస స

4214 NDX1108331
పపరర: రతనమసజరర గబసడడల గబసడడల

4215 NDX0283747
పపరర: కరశమమ దసరర పప దసరర పప

94-66/387

భరస : బబసరస నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:49
లస: ససస స
94-66/390

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:70
లస: పప

94-66/384

94-66/385

4213 NDX0178814
పపరర: దదవ� అరరజ�

94-66/386

భరస : వర వనసకట శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:41
లస: ససస స
94-66/388

4218 NDX0794545
పపరర: తషలసస కకషష అరజ� తషలసస

94-66/393

4221 AP151010327349
పపరర: కకటటశసరరరవప� దసరర పప�

94-66/391

4224 NDX2517688
పపరర: అశశక కలమమర పష కల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పష కల
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:20
లస: పప

94-66/389

4219 NDX0188854
పపరర: వర వనసకట శవపడసరద� ఎ�

94-66/392

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:43
లస: పప
94-66/394

తసడడ:డ అసకమమ�
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:60
లస: పప
94-66/396

4216 NDX0788307
పపరర: వనసకట గరసధధ అరజ �
భరస : వనసకటపత�
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పష కల
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:44
లస: పప
4223 NDX0794529
పపరర: పరసడడరసగరరరవప అరజ� అరరజన

4210 NDX0407734
పపరర: నడగ శశషషడడ ఆవపలమసద
అవపలమబడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-9-494
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అసకమమ
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:82
లస: ససస స
4220 NDX2176411
పపరర: శకనవరసరరవప పష కల

94-66/383

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:22-9-494
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట భబసకర రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:22-9-494
వయససస:28
లస: ససస స

4217 AP151010330568
పపరర: రరమబలమమ దసరర పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-9-493
వయససస:50
లస: పప

4222 NDX1870949
పపరర: నరమల కలమమర గబనడనబతషల

94-66/395

తసడడ:డ జగరర క వరన గబనడనబతషల
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:61
లస: పప
94-66/397

4225 NDX2262772
పపరర: కరశమమ దసరర పప

94-75/999

భరస : కకటటశసర రరవప దసరర పప
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:50
లస: ససస స
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4226 NDX2271088
పపరర: లకడమ నరసమమ పష కల

94-94/332

భరస : శకనవరస రరవప పష కల
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:42
లస: ససస స
4229 NDX2271062
పపరర: పడవణ కలమమర పష కల

94-94/335

94-94/338

తసడడ:డ అసకమమ లలట దసరర పప
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:63
లస: పప
4238 NDX0375592
పపరర: కరసడడడ కకసడడ శశకరసత�

94-66/398

94-94/343

94-94/344

4242 NDX1090927
పపరర: గకకస కలమమరర

4245 NDX1263227
పపరర: అరరణడ కలమమరర దదపపలమపవడక

4248 NDX0788182
పపరర: హరరక నననస�
తసడడ:డ రసగ నడయకలలల�
ఇసటట ననస:22-9-499
వయససస:30
లస: ససస స

4250 NDX0794511
పపరర: గరరరష కలమమర నననస�

4251 NDX0794453
పపరర: రసగనడయకలలల నననస�

94-66/402

తసడడ:డ రసగనడయకలలల�
ఇసటట ననస:22-9-499
వయససస:32
లస: పప

భరస : డదవడ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-9-499
వయససస:44
లస: ససస స

94-94/1108

94-66/399

4254 NDX1988544
పపరర: కకటటశసర రరవప ఈపవరర
తసడడ:డ లకమయఖ ఈపవరర
ఇసటట ననస:22-9-499
వయససస:53
లస: పప

4234 NDX2130813
పపరర: నడగకశసర రరవప బబసరస

94-94/340

4237 NDX2449478
పపరర: రరమసరసమ కతస వరపప

94-93/1249

4240 NDX1988130
పపరర: జజనస ససరరఖపరగ

94-94/342

భరస : అబడహస లసకర
ఇసటట ననస:22-9-497
వయససస:75
లస: ససస స
94-94/781

4243 NDX1722322
పపరర: తబతడ లసకర

94-95/60

తసడడ:డ రవ లసకర
ఇసటట ననస:22-9-497
వయససస:24
లస: ససస స
94-94/345

4246 NDX2271054
పపరర: షరరరన పడకరష కకమమమలపరటట

94-94/346

తసడడ:డ మససస కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:22-9-498
వయససస:22
లస: పప
94-66/400

4249 NDX0788141
పపరర: లమవణఖ నననస�

94-66/401

భరస : రసగ నడయకలలల�
ఇసటట ననస:22-9-499
వయససస:35
లస: ససస స
94-66/403

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-499
వయససస:62
లస: పప
94-94/348

94-94/337

తసడడ:డ రఘబరరస కతస వరపప
ఇసటట ననస:22-9-496
వయససస:30
లస: పప

భరస : మజగస
ఇసటట ననస:22-9-498
వయససస:49
లస: ససస స
94-94/347

4231 NDX2130771
పపరర: మననజ కలమమర బబసరస

తసడడ:డ పష తష రరజ బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:56
లస: పప

4239 NDX0650648
పపరర: రవ లసకర

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:22-9-498
వయససస:54
లస: పప

4253 NDX1988569
పపరర: శకలత బసడడరర

94-94/339

భరస : రవ
ఇసటట ననస:22-9.-497
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మససస
ఇసటట ననస:22-9-498
వయససస:26
లస: ససస స
4247 NDX1099480
పపరర: మసపసక కకమమమలపరటట

4233 NDX0200675
పపరర: వనసకనన మమమడడశశటట

4236 NDX2818748
పపరర: రమఖ రకపవడడ

94-94/334

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస లసకర
ఇసటట ననస:22-9-497
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రవ లసకర
ఇసటట ననస:22-9-497
వయససస:27
లస: పప
4244 NDX1263268
పపరర: ససకకరసన కకమమమలపరటట

94-94/336

తసడడ:డ జజజ రకపవడడ
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ లకడమ�
ఇసటట ననస:22-9-497
వయససస:37
లస: పప
4241 NDX1091594
పపరర: అబడహస జజసఫ కకరణ లసకర

4230 NDX2436376
పపరర: భరత కలమమర బబసరస

తసడడ:డ కకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:36
లస: పప
94-94/341

4228 NDX1090935
పపరర: రతన మసజరర గబసడడల

భరస : నడగకశసర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పష కరల
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:44
లస: పప
4235 NDX2271070
పపరర: కకటటశసర రరవప దసరర పప

94-94/333

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పష కల
ఇసటట ననస:22-9-495
వయససస:21
లస: పప
4232 NDX2436699
పపరర: శకనవరస రరవప పష కరల

4227 NDX0200832
పపరర: ఉష రరణణ మమమడడశశటట

4252 NDX1841783
పపరర: శకలత బసడడరర

94-88/700

భరస : కకటటశసరరరవప ఈపపరర
ఇసటట ననస:22-9-499
వయససస:44
లస: ససస స
94-94/349

4255 NDX1765389
పపరర: పదమ రకగళర

94-94/350

భరస : కకసడల రరయబడడ రకగళర
ఇసటట ననస:22-9-499/1
వయససస:26
లస: ససస స
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94-94/351

తలర : నరసమమ రకగళర
ఇసటట ననస:22-9-499/1
వయససస:32
లస: ససస స
4259 NDX0959916
పపరర: వరరణ చసద బసడర మభడడ

94-94/354

తసడడ:డ రవచసదడ
ఇసటట ననస:22-9-500
వయససస:35
లస: పప
4262 NDX1066018
పపరర: భబరతకలమమరర దదవరపలర

94-66/670

94-66/673

భరస : పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-501
వయససస:55
లస: ససస స
4271 NDX0650499
పపరర: రరసబబబబ కకచరర �
తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-501-1
వయససస:40
లస: పప
4274 NDX0590992
పపరర: సరసబయఖ పష తనబబ యన�

94-66/411

94-66/414

భరస : వవసకట రరవప పస లలబబ యన
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:29
లస: ససస స

94-66/671

4266 NDX1099902
పపరర: మసరసన షపక

4269 NDX1251230
పపరర: వవసకయఖ వలపప

4272 NDX1259605
పపరర: దదవరపలర జజన బబబబ

4275 NDX2449056
పపరర: నడగలకడమ ఒతషరర

4278 NDX1107929
పపరర: మసరసన బ షపక

94-66/417

4281 NDX1870964
పపరర: ససబబన బ షపక

94-66/674

4284 NDX0947556
పపరర: మణణ గజజలకకసడ
తసడడ:డ నడగకశసరరరవప గజజలకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:34
లస: ససస స

94-66/672

4267 NDX1661355
పపరర: ౘెసఈనఖనడతత పర తతటట

94-66/404

తసడడ:డ దడవదడడజ పర తతటట
ఇసటట ననస:22-9-501
వయససస:39
లస: ససస స
94-66/406

4270 NDX0587261
పపరర: కకచచరర హహహమమవత�

94-66/407

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-501-1
వయససస:38
లస: ససస స
94-66/409

4273 NDX0591727
పపరర: సరసబశవరరవప కకచరర �

94-66/410

తసడడ:డ రరమసరసమ�
ఇసటట ననస:22-9-501-1
వయససస:64
లస: పప
94-66/412

4276 NDX1108448
పపరర: నడగమణణ మబనగరల మబనగరల

94-66/413

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:36
లస: ససస స
94-66/415

4279 NDX0739953
పపరర: వససతకలమమరర కలసదసరర

94-66/416

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:57
లస: ససస స
94-66/418

4282 NDX1271170
పపరర: సరసబశవ రరవప దదనకకసడ
దదనకకసడ
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:27
లస: పప

94-66/419

94-88/702

4285 NDX1337559
పపరర: దసరర కకసచరర

94-88/703

భరస : చనన మసరసన లలట షపక
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:81
లస: ససస స
94-88/701

4264 NDX1066208
పపరర: ససజజజనమమ బసడడ
భరస : భభషణస
ఇసటట ననస:22-9-500&501
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసకలలల లలట ఓతతరర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:59
లస: ససస స
4283 NDX1337336
పపరర: కలమమరర పస లలబబ యన

4263 NDX1108034
పపరర: మమరర అలలరనస బసడడ

94-66/669

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-9-500&501
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకలలల ఒతషరర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససధడకరరరజ�
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:39
లస: ససస స
4280 NDX1870832
పపరర: శవమమ ఓతతరర

4261 NDX1065994
పపరర: భబషసక దదవరపలర

94-94/355

తసడడ:డ సష మసససధర రరవప
ఇసటట ననస:22-9-501-1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-501-1
వయససస:85
లస: పప
4277 NDX0739722
పపరర: రరజఖలకడమ� కకసడసరర�

4260 NDX0959940
పపరర: బబలకకటయఖ దదవరపలర

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:22-9-501
వయససస:47
లస: పప
94-66/408

94-94/353

తసడడ:డ బబలకకటయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-9-500
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మసరసన
ఇసటట ననస:22-9-500&501
వయససస:48
లస: పప
94-66/405

4258 NDX0960005
పపరర: బబవక దదవరపలర

తసడడ:డ అమమమశసర రరవప అయనసపవడడ
ఇసటట ననస:22-9-499/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:22-9-500&501
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసమ
ఇసటట ననస:22-9-500&501
వయససస:29
లస: పప
4268 NDX0589689
పపరర: బబ లమరపలర సరయ శరరష�

94-94/352

తసడడ:డ నరసససహస దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-9-500
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-9-500&501
వయససస:59
లస: ససస స
4265 NDX0134353
పపరర: శరత చసదడ పరసల

4257 NDX2401495
పపరర: ససససమత అయనసపవడడ

భరస : గరవసద రరజ కకసచరర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:45
లస: ససస స
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94-88/704

భరస : గరవసదరరజ� కసచరర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:46
లస: ససస స
4289 NDX2097377
పపరర: జజఖత బసడపలర

94-94/357

94-94/360

94-66/421

94-88/709

94-94/363

94-82/887

94-66/424

భరస : మబరళ పసదదరర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:39
లస: ససస స

4299 NDX1919846
పపరర: ససజజత కరనడల

4302 NDX0136812
పపరర: థడమస రరజరపప

4305 NDX0187526
పపరర: చరసజవపలల నలర గగసడ

4308 AP151010240373
పపరర: ఉదయబబనస రరగరల రరగల

94-66/427

4311 NDX1054154
పపరర: శకనవరస రరవప రరగరల రరగల

94-94/361

4314 JBV2403459
పపరర: వనసకట సతఖ వరలకడమ �
గబదదసత�
భరస : బబబభరరవప� �
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:39
లస: ససస స

4294 NDX1107747
పపరర: ఉమమదదవ అయనసపవడడ

94-66/420

4297 NDX0178632
పపరర: మరరయ రరజమమ రరజజరపప

94-88/708

4300 NDX0136838
పపరర: రరజ రరజజరపప

94-94/362

తసడడ:డ థదమమశ రరజజరపప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:37
లస: పప
94-94/364

4303 NDX2744605
పపరర: పరరసత రరజజరపప

94-94/1109

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:32
లస: ససస స
94-66/422

4306 NDX1066000
పపరర: భబవన రరగరల రరగల

94-66/423

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-9-505
వయససస:27
లస: ససస స
94-66/425

4309 NDX0283366
పపరర: వనసకటరతనస రరగరల� రరగల

94-66/426

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-505
వయససస:75
లస: ససస స
94-66/428

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-9-505
వయససస:54
లస: పప
94-66/430

94-94/359

భరస : ధడమస రరజజరపప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:22-9-505
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-9-505
వయససస:76
లస: ససస స
4313 NDX2108141
పపరర: శరసత పసదదరర

94-88/707

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-9-504
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-9-505
వయససస:28
లస: ససస స
4310 AP151010240054
పపరర: భబరత ససబసగర ససబనడగర

4296 NDX0182014
పపరర: జజఖతమమర రరజజరపప

4291 NDX1766965
పపరర: సరయ బబబబ అలపరటట

భరస : అమమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ రరజరపప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ థడమస
ఇసటట ననస:22-9-503, 8TH LINE
వయససస:39
లస: పప
4307 NDX1066422
పపరర: అమకత రరగరల రరగల

95-48/956

భరస : మరరయ దడసస రరజజరపప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ థడమస రరజరపప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:40
లస: పప
4304 NDX2911592
పపరర: మరరయ దడసస రరజజరపప

4293 SQX2433167
పపరర: కలమమరర పస లలబబ ఈనడ

94-88/706

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ధడమస రరజజరపప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ధడమస రరజజరపప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:61
లస: ససస స
4301 NDX0136440
పపరర: మమరరయమదడసస రరజరపప

94-94/358

భరస : వనసకట రరవప పస లలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-503
వయససస:44
లస: పప
4298 NDX0369926
పపరర: మరరయ జజజమమ రరజజరపప

4290 NDX2078278
పపరర: సరసబయఖ బసడపలర

4288 NDX1337435
పపరర: గరవసద రరజ కకసచరర

తలర : అపరప రరవప కకసచరర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బసడపలర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ గజజలకకసడ
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:67
లస: పప
4295 NDX1098839
పపరర: అమమమశసరరరవప అయనసపవడడ

94-88/705

భరస : సరసబశవరరవ దడవపలకర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ బసడపలర
ఇసటట ననస:22-9-502
వయససస:36
లస: ససస స
4292 NDX2271047
పపరర: నడగకశసర రరవప గజజలకకసడ

4287 JBV1321959
పపరర: సరసబబడజఖస దడవపలకర

4312 NDX2108174
పపరర: నడగ దసరర రరణణ బబలబబ మమల

94-66/429

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబలబబ మమల
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:24
లస: ససస స
94-66/431

4315 NDX0369595
పపరర: వజయలకడమ బబలబబ మమల�

94-66/432

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:39
లస: ససస స
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4316 AP151010240533
పపరర: సకలకబబయ మరరయల

94-66/433

భరస : నడగకశసరరవప
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:48
లస: ససస స
4319 NDX2108208
పపరర: మబరళ పసదదరర

94-66/434

తసడడ:డ కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:35
లస: పప
94-66/436

తసడడ:డ రరమమరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:43
లస: పప
4322 NDX2114544
పపరర: లకడమ అనసత అరవపలర

4317 NDX0135939
పపరర: మబరహరరరరవప� అమమశశటట �

4320 NDX0859702
పపరర: మబనగరటట శకనవరసరరవప�

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:42
లస: పప
94-66/437

తసడడ:డ అమరయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:48
లస: పప
94-94/365

4323 NDX2114551
పపరర: ససషమ అరవపలర

తసడడ:డ ఎన వ ఆర దసరర పడసరద అరవపలర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషష తదజ అరవపలర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:30
లస: ససస స

4325 NDX2114502
పపరర: కకషష తదజ అరవపలర

4326 NDX1988155
పపరర: లకడమ పదడమవత కకపపపరరవవరర

94-66/435
4318 NDX0277749
పపరర: నరసససహరరవప� బబలబబ మమల�

4321 AP151010237403
పపరర: నడగకశసరరరవప మరరయమల�

94-66/438

తసడడ:డ ఈదదయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:55
లస: పప
94-94/366

4324 NDX2114510
పపరర: కలససమ కలమమరర అరవపలర

94-94/367

భరస : ఎన వ ఆర దసరర పడసరద అరవపలర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:50
లస: ససస స
94-94/369

4327 NDX2114528
పపరర: ఎన వ ఆర దసరర పడసరద
అరవపలర
తసడడ:డ శభబడమణఖస అరవపలర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:57
లస: పప

94-94/370

94-66/439 4329 NDX1259613
4328 NDX0369983
పపరర: జజఖత మమరర రరజజరపప రరజరపప
పపరర: దదవరరపలర మమరరర ఇసదదరర రరణణ
దదవరపలర
తసడడ:డ ధడమస
భరస : జజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-9-506-1
ఇసటట ననస:22-9-506-1
వయససస:34
లస: ససస స
వయససస:45
లస: ససస స

94-66/440

4330 NDX0182717
పపరర: ససబడహమఎస కరనసపరరరర

94-66/441

4331 NDX0410175
పపరర: తరరమలమశకనస kanuparthy

94-66/443

94-94/368

తసడడ:డ ఎ ఎన వ ఆర దసరర పడసరద అరవపలర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:30
లస: పప

94-66/442

తసడడ:డ ససవరబడహమస కరనసపరరరర
ఇసటట ననస:22-9-506-1
వయససస:32
లస: పప
4334 NDX1744227
పపరర: ససరకఖ కనసపరరరస

భరస : ససరర బబబబ తషరకపలర
ఇసటట ననస:22-9-507
వయససస:31
లస: ససస స

94-66/444

తసడడ:డ రరమమరరవప కరనసపరరరర
ఇసటట ననస:22-9-506-1
వయససస:56
లస: పప

4335 NDX1845470
పపరర: హరరష సరయ కలమమర
కకపపపరరవవరర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:22-9-506/1
వయససస:26
లస: పప

94-94/372

4336 NDX2170108
పపరర: ఎన వ యశససత కలమమర
కకపపపరరవవరర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:22-9-506/1
వయససస:29
లస: పప

94-94/373

94-94/374

4338 NDX2259349
పపరర: ససరకఖ నలకసఠర

94-66/445

4339 NDX0788331
పపరర: ససమ గబసతకల

94-66/446

భరస : చసదడ శశఖర నలకసఠర
ఇసటట ననస:22-9-507
వయససస:27
లస: ససస స
94-66/447

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-507
వయససస:69
లస: ససస స
4343 NDX3156668
పపరర: శవ కలమమరర తషరకపలర

4333 NDX0706697
పపరర: ససవరబడహమస కరనసపరరరర

94-94/371

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:22-9-506/1
వయససస:54
లస: పప
4340 NDX0283440
పపరర: సరరజన� దమబమ�

4332 NDX0458216
పపరర: వరపడసరద కరనసపరరరర

తసడడ:డ ససబడహమ కరనసపరరరర
ఇసటట ననస:22-9-506-1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససవరబడహమస కరనసపరరరర
ఇసటట ననస:22-9-506-1
వయససస:34
లస: పప

భరస : వర పడసరద కనసపరరరస
ఇసటట ననస:22-9-506/1
వయససస:24
లస: ససస స
4337 NDX1988148
పపరర: సతఖనడరరయణ కకపపపరరవవరర

భరస : సతఖనడరరయణ కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:22-9-506
వయససస:48
లస: ససస స

4341 NDX0369512
పపరర: నడగకసదడ బబబబ� పససపపలలటట�

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-507
వయససస:34
లస: ససస స
94-66/448

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:22-9-507
వయససస:36
లస: పప
94-66/1162

4344 NDX3112893
పపరర: బబబ పససపపలలటట
భరస : మటటపలర సససదసలల
ఇసటట ననస:22-9-507
వయససస:56
లస: ససస స

4342 NDX2095520
పపరర: ససరర బబబబ తషరకపఅల

94-66/449

తసడడ:డ బబలకకటటససర రరవప తషరకపఅల
ఇసటట ననస:22-9-507
వయససస:43
లస: పప
94-134/690

4345 NDX0375410
పపరర: కకకషషవవణణ� మటటపలర �

94-66/450

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-508
వయససస:38
లస: ససస స
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4346 NDX0722793
పపరర: వనసకట రమణ బలలససపరటట

94-66/451

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:22-9-508
వయససస:46
లస: ససస స
94-66/454

తసడడ:డ సససదసలల�
ఇసటట ననస:22-9-508
వయససస:47
లస: పప

4350 NDX1719725
పపరర: రరమబ మమమడడల

94-66/457

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:22-9-508-1
వయససస:36
లస: ససస స

4353 NDX0283333
పపరర: ససజజత� దరరరర�

94-66/460

తసడడ:డ బబలరరమసరసమ�
ఇసటట ననస:22-9-508-1
వయససస:41
లస: పప

4356 NDX0370304
పపరర: శవరరమయఖ� వరరఠర�

4351 JBV2397032
పపరర: వనసకటససబబబరరవప�
వషష
ష మలకల�
తసడడ:డ నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:22-9-508
వయససస:57
లస: పప

94-66/456

94-66/458

4354 NDX0723106
పపరర: సరమమమ జఖమమ వరరఠర

94-66/459

భరస : బబలరరమసరసమ
ఇసటట ననస:22-9-508-1
వయససస:71
లస: ససస స
94-66/461

తసడడ:డ బబలరరమసరసమ�
ఇసటట ననస:22-9-508-1
వయససస:45
లస: పప

4358 AP151010240562
పపరర: రజన కలమమరర చతలసశశటట

94-66/463

భరస : పవరషయఖ చతలసశశటట
ఇసటట ననస:22-9-509
వయససస:59
లస: ససస స

4359 JBV1321694
పపరర: వనసకట నడగ కలమమర చలసశశటట

94-66/466

తసడడ:డ బడహమయఖ చలమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-509
వయససస:69
లస: పప

4362 NDX1090844
పపరర: లకడమ చలమశశటట

94-66/464

94-66/467

4367 NDX3031861
పపరర: మమరరత కలమమర గబణషస

94-94/1110

4365 NDX0370155
పపరర: సతఖనడరరయణ� వపపరర �

94-94/375

తసడడ:డ శసకర రరవప గబణషస
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:43
లస: పప

94-66/468

భరస : జజజ రర ఆదదనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:49
లస: ససస స
4373 NDX0587824
పపరర: కకతస మమసస రమమదదవ కకతస మసస

4371 NDX1932244
పపరర: ససజజత జయసపప

94-94/1111

4374 NDX0187187
పపరర: రమమష బబబబ చససడసరర�
చససడసరర
తసడడ:డ ససబడహమణణఖశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-512
వయససస:51
లస: పప

4363 NDX2885093
పపరర: కకషష భబరత గబణషస

94-65/998

4366 JBV1321272
పపరర: కకటటశసరరరవప� పష తదపలర �

94-66/469

4369 NDX1724989
పపరర: ఆదదనడరరయణ జజజ రర

94-95/61

తసడడ:డ ససబబయఖ జజజ రర
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:55
లస: పప
94-66/470

తసడడ:డ మహన రరవప జయసపప
ఇసటట ననస:22-9-511
వయససస:47
లస: ససస స
94-66/472

94-66/465

తసడడ:డ భదడయఖ� �
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:67
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ వపపరర
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:40
లస: ససస స
94-123/537

4360 AP151010237224
పపరర: శవపడసరద చలమశశటట

భరస : మమరరత కలమమర గబణషస
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:48
లస: పప
4368 NDX2775393
పపరర: మమరర వపపరర

94-66/462

తసడడ:డ పవరనయఖ చలమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-509
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవపడసరద చలమశశటట
ఇసటట ననస:22-9-509
వయససస:33
లస: ససస స

4364 JBV1322262
పపరర: శకనవరసవరభదడ రరవప�
పష తదపలర �
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-9-510
వయససస:41
లస: పప

4357 NDX0277640
పపరర: బలరరమసరసమ వరరటట
తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-9-508-1
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ పవరష యఖ
ఇసటట ననస:22-9-509
వయససస:37
లస: పప

4361 AP151010237159
పపరర: పవరషయఖ చలమశశటట

94-66/453

94-66/455

భరస : శవ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-508-1
వయససస:41
లస: ససస స

4355 NDX0277681
పపరర: శకనవరస� వరరఠర�

4348 NDX0407866
పపరర: సరయబబబబ మటటపలర

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:22-9-508
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమమడడల
ఇసటట ననస:22-9-508
వయససస:49
లస: పప

4352 NDX0369546
పపరర: పదమజ వరరదధ

భరస : శకమనడనరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-512
వయససస:60
లస: ససస స

94-66/452

భరస : వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:22-9-508
వయససస:50
లస: ససస స

4349 AP151010237456
పపరర: శకనవరసరరవప మటటపలర �

4370 NDX2592806
పపరర: జజజ రర నడగలకడమ

4347 JBV2403038
పపరర: సరరజన వషష
ష మలకల� �

4372 NDX1932251
పపరర: పడభబవత జయసపప

94-66/471

భరస : శకరరస జయసపప
ఇసటట ననస:22-9-511
వయససస:61
లస: ససస స
94-66/473

4375 NDX0201525
పపరర: వజయలకడమ కకతస మమసస

94-94/376

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-9-512
వయససస:45
లస: ససస స
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4376 NDX0859561
పపరర: ఏకరసబరస పడమద కలమమర

94-66/474

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-9-513
వయససస:29
లస: పప
4379 NDX0134619
పపరర: వనసకట వర పడసరద గరడత

94-66/476

94-66/479

94-66/482

94-66/485

94-66/488

94-66/491

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:19
లస: పప

4389 AP151010240539
పపరర: వజయలకడమ నవరకళళ�

4392 NDX0700815
పపరర: లలమకకషష� నవరగళళ�

4395 AP151010237133
పపరర: రమమష నవరగళళ�

94-66/494

4398 AP151010237591
పపరర: శకహరరబబబబ నవరగళళ

94-94/1112

4401 NDX1262997
పపరర: నలమమ నవరగళళ

94-66/486

4384 NDX1888983
పపరర: రరజకశసరర నవరగళర

94-66/481

4387 JBV1321074
పపరర: ఉషరరరణణ నవరకళళ� �

94-66/484

4390 AP151010240296
పపరర: మలలర శసరర నవరకళళ�

94-66/487

భరస : శకహరరబబబబ�
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:51
లస: ససస స
94-66/489

4393 NDX0277541
పపరర: శకకరనస నవరగళర

94-66/490

తసడడ:డ శకహరరబబబబ నవరగళర
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:33
లస: పప
94-66/492

4396 NDX0277574
పపరర: ఏడడకకసడలల చడగసటటపరటట

94-66/493

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:45
లస: పప
94-66/495

4399 NDX2130763
పపరర: భబనస చడగసటట పరటట

94-94/377

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల చడగసటట పరటట
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:23
లస: ససస స
94-95/62

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:22-9-517
వయససస:61
లస: పప

94-66/478

భరస : యగరనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:57
లస: పప

94-66/497 4404 NDX1098433
4403 NDX0590802
పపరర: శశషగరరరరరవప తషమమల� తషమమల
పపరర: యమకకబబ చసకరక చసకక

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-517
వయససస:53
లస: పప

94-66/483

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:52
లస: పప
4400 NDX2847663
పపరర: గణణష నరకళళ

4386 JBV1321041
పపరర: రరజకశసరర నవరకళళ� �

4381 JBV1321090
పపరర: చదడదశసరరదదవ కనసపరరస�

భరస : శకకరనస నవరగళర
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరరబబబబ�
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర బబబబ�
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:36
లస: పప
4397 AP151010237141
పపరర: హనసమసతరరవప నవరగళళ�

94-66/480

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:28
లస: పప
4394 NDX0277590
పపరర: వజయకలమమర� నవరగళళ�

4383 NDX2259265
పపరర: భబనస చడగసతపత

94-66/475

భరస : శవబడహమస�
ఇసటట ననస:22-9-515
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:41
లస: ససస స
4391 NDX1106269
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస నవరగళళ

94-66/477

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చడగసతపత
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పవరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:22-9-516
వయససస:32
లస: ససస స
4388 NDX0283200
పపరర: మనడకడ చడగసటటపరటట

4380 NDX0283309
పపరర: ధనలకడమ కకలక
ర రర

4378 NDX2124048
పపరర: ధన నడగలకడమ గరరకలమలర

భరస : దసరద శకనవరస రరవప గరరకలమలర
ఇసటట ననస:22-9-514
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:22-9-515
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-515
వయససస:45
లస: పప
4385 NDX0283226
పపరర: వనసకటలకడమ నవరగళళ

94-88/710

భరస : రమమష బబబబ ఏకరసబరస
ఇసటట ననస:22-9-513
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరడత
ఇసటట ననస:22-9-514
వయససస:29
లస: పప
4382 NDX0673806
పపరర: మబరళ కకలక
ర రర

4377 NDX2506004
పపరర: పదమజ ఏకరసబరస

4402 NDX1888884
పపరర: వజయ కలమమర దదసపరటట

94-66/496

తసడడ:డ కకరస ర కలమమర దదసపరటట
ఇసటట ననస:22-9-517
వయససస:45
లస: పప
94-66/498

4405 NDX3073459
పపరర: నవన కలమమర బతషల

94-66/1163

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:22-9-517
వయససస:24
లస: పప
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94-66/1164

తసడడ:డ వజయ బబబబ గబజజ
ఇసటట ననస:22-9-517
వయససస:18
లస: ససస స
4409 AP151010237406
పపరర: లకకమనడరరయణ రరజజవరపప�

94-66/500

94-66/503

94-66/506

4413 JBV2396745
పపరర: సరధదక � షపక�

4416 NDX1337633
పపరర: మమరరత కలమమరర ససదడ

94-95/64

4419 NDX2078393
పపరర: సరసబయఖ అలలగబణబళ

94-66/504

94-66/508

4424 NDX1988510
పపరర: కకటటశసర రరవప మపరరరర

94-94/379

4422 NDX0469072
పపరర: చన వనసకటటశసరరర గజజలకకసడ

94-88/711

తసడడ:డ వరయఖ మపరరరర
ఇసటట ననస:22-9-522
వయససస:40
లస: పప

94-95/65

94-66/511

4430 NDX1337351
పపరర: లజరరస గగరరలడ న యసనవన
యననస
భరస : ఆలలలసడ ఆసటటన యయననస
ఇసటట ననస:22/9/525
వయససస:69
లస: ససస స

94-88/713

4433 NDX1271162
పపరర: అభనసదన నసససమబ

94-66/513

4428 NDX1433804
పపరర: ఓసకరరస రరససమబ

94-66/509

94-65/441

భరస : శవ పడకరష
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:38
లస: ససస స

4417 NDX1858283
పపరర: ససరకష అలలగబనసళళ

94-95/63

4420 NDX0283275
పపరర: వనసకమమ గజజల కకసడ కకసడ

94-66/507

4423 NDX1988536
పపరర: శరరష మపరరరర

94-94/378

4426 AP151010240181
పపరర: నరసమమ నసససమబ నసససమబ

94-66/510

భరస : నడగభబషణమబ
ఇసటట ననస:22-9-524
వయససస:51
లస: ససస స
94-95/66

4429 NDX1337682
పపరర: పతడకకయ మమరర లజవస

94-88/712

తసడడ:డ ఆలలలసడ అసతఓణణ లజవస
ఇసటట ననస:22/9/525
వయససస:27
లస: ససస స
94-8/1070

భరస : కకటటశవ నసససమబ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:59
లస: ససస స
4434 NDX1271154
పపరర: వనసకట రమమదదవ నసససమబ

94-66/505

భరస : కకటటశసర రరవప మపరరరర
ఇసటట ననస:22-9-522
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ భభషణస
ఇసటట ననస:22-9-524
వయససస:39
లస: పప
4431 NDX2441582
పపరర: కమలమదదవ నసససమబ

4414 AP151010237134
పపరర: అసకమమరరవప రరజజవరపప�

భరస : చన వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:22-9-521
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఓసకరరస కలససమ
ఇసటట ననస:22-9-524
వయససస:27
లస: ససస స

4427 AP151010237170
పపరర: నడగభభషణస నసససమబ
నసససమబ
తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:22-9-524
వయససస:57
లస: పప

94-66/502

తసడడ:డ సరసబయఖ అలలగబనసళళ
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగభభషణస
ఇసటట ననస:22-9-521
వయససస:59
లస: పప
4425 NDX2487668
పపరర: పపద వనసకరయమమ నసససమబ

4411 NDX2076637
పపరర: వనసకరయమమమ అలలగబణబళ

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ అలలగబణబళ
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:67
లస: పప

4421 NDX0700864
పపరర: నడగకశసరరరవప గజజల కకసడ�
కకసడ
తసడడ:డ చనన వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-521
వయససస:41
లస: పప

94-66/499

భరస : సరసబయఖ అలలగబణబళ
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప ససదడ
ఇసటట ననస:22/9/520
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ అలలగబనసలర
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశవ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:32
లస: ససస స

94-66/501

తసడడ:డ ఇసరమయల� �
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:77
లస: పప
4418 NDX1722389
పపరర: భబసకర రరవప అలలగబనసలర

4410 AP151010240180
పపరర: నడగమణణ రరజజవరపప

4408 NDX0458364
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:22-9-519
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బలర గకహస గరరరకమబచ
ఇసటట ననస:22-9-520
వయససస:26
లస: పప
4415 AP151010237120
పపరర: రరజ రరజజవరపప

94-66/1165

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:22-9-517
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:22-9-519
వయససస:40
లస: పప
4412 NDX1499160
పపరర: ఆనసద గరరరకమబచ

4407 NDX3143880
పపరర: సపనహ బటటటల

4432 NDX1407668
పపరర: అనససయ నసససమబ

94-66/512

భరస : చసదడడధర నసససమబ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:27
లస: ససస స
94-66/514

4435 AP151010240393
పపరర: పష లమమ నసససమబ నసససమబ

94-66/515

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:51
లస: ససస స
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94-66/516

తసడడ:డ సరసబయఖ నసససమబ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:29
లస: పప
4439 NDX2038728
పపరర: సమబయఖ నసససమబ

94-66/519

94-66/521

4445 AP151010237458
పపరర: శవయఖ నసససమబ నసససమబ

94-66/524

94-66/520

94-66/525

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:29
లస: ససస స

94-66/1166

94-95/68

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప దసగరరరరల
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:24
లస: పప

4449 NDX1108117
పపరర: ఇసదదరరదదవ మబనగపరటట

4452 NDX0200949
పపరర: భబరత మసగరశశటట

4455 NDX1845231
పపరర: కకటటశసర రరవప దసగరరరరల

4458 NDX2831501
పపరర: ఎసడసరర మణణకసఠ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:22-9-529
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసడసరర ససబడమణణఖశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:19
లస: పప

4460 NDX0587683
పపరర: తడడడకకసడ తషలసస

4461 NDX0587451
పపరర: తడడడకకసడ రరజఖలకడమ

94-66/529

భరస : వనసకట ససరకష బబబబ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:34
లస: ససస స
4463 NDX0590885
పపరర: అశశక కలమమర కకలర పర
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:36
లస: పప

94-66/526

94-94/381

4464 NDX0590547
పపరర: వనసకట ససరకష బబబబ తడడడకకసడ
తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:37
లస: పప

94-94/1113

4450 NDX1098375
పపరర: ధనససతరర భగవరన చదబబడ లల

94-66/527

4453 NDX1843102
పపరర: ఉమ దసగరరరరల

94-95/67

భరస : కకటటశసర రరవప దసగరరరరల
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:47
లస: ససస స
94-95/69

4456 NDX1763896
పపరర: సహహత బసడడ

94-88/714

తసడడ:డ జగదధశ బసడడ
ఇసటట ననస:22-9-529
వయససస:24
లస: ససస స
94-65/999

4459 NDX1702795
పపరర: సకజన బటడ

94-66/528

తసడడ:డ ఆసజనవయ పడసరద బటడ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:26
లస: ససస స
94-66/530

తలర : వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:50
లస: ససస స
94-66/532

4447 NDX3139292
పపరర: మసరతసన రరవ పస నసగబపరటట

తసడడ:డ రరహహత ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:54
లస: పప
94-88/715

94-66/523

తసడడ:డ వవదగరరరస రరవ పస నసగబపరటట
ఇసటట ననస:22-9-527
వయససస:51
లస: పప

భరస : లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:49
లస: ససస స

4454 NDX1731109
పపరర: కక ససదడరర దసగరరరరల

94-80/836

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-527
వయససస:62
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:54
లస: ససస స
94-94/380

4441 NDX2533966
పపరర: పడసనన పరరమ

94-66/522 4444 NDX1961763
4443 AP151010240179
పపరర: కకటటరతనస నసససమబ నసససమబ
పపరర: రమమశ బబబబ రరచకకసడ

4446 NDX3140621
పపరర: హహహమవత పస నసగబపరటట

94-66/518

భరస : గసగధర నసససమబ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరతసన రరవ పస నసగబపరటట
ఇసటట ననస:22-9-527
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ధనససతరర భగవరన
ఇసటట ననస:22-9-528
వయససస:37
లస: ససస స

4457 NDX1842252
పపరర: గరయతడ పరవపలకరర

4440 NDX2448975
పపరర: కకటటశవ నసససమబ

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:22-9-527
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:22-9-527
వయససస:76
లస: పప

4438 AP151010237459
పపరర: రసగయఖ నసససమబ నసససమబ

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ నసససమబ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:63
లస: పప

4442 NDX0585539
పపరర: రరససమబ లకడమ మలలర శసరర
నసససమబ
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:22-9-527
వయససస:46
లస: ససస స

4451 NDX0527440
పపరర: మసగరశశటట ససనతడ

94-66/517

తసడడ:డ సరసబయఖ నసససమబ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ నసససమబ
ఇసటట ననస:22-9-526
వయససస:64
లస: పప

4448 NDX1108158
పపరర: అనత చదబబడ లల

4437 NDX0278093
పపరర: గసగరధర నసససమబ

4462 NDX0590513
పపరర: బబల కకషష కకషష ర తడడడకకసడ

94-66/531

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:32
లస: పప
94-66/533

4465 NDX0370437
పపరర: వనసకటటశసరరర మరసర

94-66/534

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:46
లస: పప
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4466 NDX1099217
పపరర: భవరన రమమష కలమమర
తతనసగబసటర
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:48
లస: పప

94-66/535

4469 NDX1870998
పపరర: నడగకశసర రరవప గడదస

94-66/538

94-94/382

94-94/385

94-66/540

94-66/543

94-66/545

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:22-9-532
వయససస:51
లస: ససస స
4487 NDX0283101
పపరర: ససజజత బలలససపరటట

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:40
లస: ససస స

4479 AP151010240223
పపరర: ధనలకడమ కకలర పర

4482 AP151010237001
పపరర: ససబబబరరవప కకలర పర�
ససబబబరరవప
తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:22-9-531
వయససస:62
లస: పప
4485 NDX0938159
పపరర: యలమసదమమ కసచతరర

94-88/717

4474 NDX0527168
పపరర: గరపస పడసరద బబ లమబసత

94-94/384

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ లమబసత
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:31
లస: పప
94-95/70

4477 NDX1108109
పపరర: కకషషవవణణ బటడ

94-66/539

భరస : ఆసజనవయపడసరద
ఇసటట ననస:22-9-531
వయససస:42
లస: ససస స
94-66/541

4480 JBV1320977
పపరర: కకషష ర కలమమర� కకలర పర�

94-66/542

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:22-9-531
వయససస:36
లస: పప
94-66/544

4483 NDX1332451
పపరర: రవ కలమమర మమడ

94-88/718

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:22-9-531
వయససస:32
లస: పప
94-95/71

4486 NDX0070730
పపరర: ససభబషసణణ డడ�

94-66/546

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:22-9-534
వయససస:33
లస: ససస స

94-66/547

94-66/548
4488 AP151010237311
పపరర: వనసకటససబబబరరవప బలలససపరటట
బబలససపత
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-534
వయససస:55
లస: పప

4489 AP151010237306
పపరర: వనసకటటశసరరర బలలససపరటట
బబలససపత
తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-9-534
వయససస:79
లస: పప

94-66/549

94-66/550

4491 NDX0283143
పపరర: ససధ బలలససపరటట

4492 NDX1066182
పపరర: రకవత తషళళళరర తషళళ
ర రర

94-66/552

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:32
లస: ససస స
4493 AP151010240400
పపరర: మలలర శసరర బలలససపరటట�

4476 NDX1858762
పపరర: రరమ కకషష గడదస

4471 NDX1766494
పపరర: మలర క గడదస

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:22-9-532
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-534
వయససస:42
లస: ససస స
4490 NDX0283127
పపరర: ససశల బబలలససపరటట

94-94/383

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-531
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-531
వయససస:57
లస: పప
4484 NDX0909721
పపరర: కసచరర యలమసదమమ

4473 NDX1091040
పపరర: భబనస పడసరద బబ లర మబసత

94-66/537

భరస : నడగకశసర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:37
లస: పప

భరస : గరవసదస� సతఖవత
ఇసటట ననస:22-9-531
వయససస:47
లస: ససస స
4481 JBV1321520
పపరర: శకరరమచసదడమభరరస వరమలర

94-88/716

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:53
లస: పప
4478 AP151010240380
పపరర: సతఖవత గబదదసటట� సరతఖవత

4470 NDX0179499
పపరర: మలర శసరర గడదస

4468 NDX0590786
పపరర: వనసకట రతస యఖ తడడడ

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకరరమబలల గడడ స
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:48
లస: ససస స
4475 NDX1091404
పపరర: సరసబశవరరవప బబ లర మబసత

94-66/536

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప గడదస
ఇసటట ననస:22-9-530
వయససస:62
లస: పప
4472 NDX1091230
పపరర: రరజకశసరర బబ లర మబసత

4467 NDX1053438
పపరర: రరమకకషరషరరవప ససదడ

94-66/551

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:33
లస: ససస స
94-66/553

4494 AP151010240398
పపరర: శకలకడమ బలలససపరటట�
భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మధసససదనరరవప
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:36
లస: ససస స
94-66/554

4495 AP151010240396
పపరర: శవ బలలససపరటట�

94-66/555

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:46
లస: ససస స
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4496 AP151010240397
పపరర: వనసకటరమణ బలలససపరటట

94-66/556

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:48
లస: ససస స

4497 AP151010240381
పపరర: ధనలకడమ బలలససపరటట

94-66/557

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:54
లస: ససస స

4499 AP151010240399
పపరర: పరరసతమమ బలలససపరటట

94-66/559

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:69
లస: ససస స
94-66/562

94-66/558

భరస : వజయరరఘవగబపస
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:64
లస: ససస స

94-66/560 4501 NDX0468934
4500 JBV2402998
పపరర: రరజకశసరమమ తషళళళరర తషళళ
పపరర: రమమశ పష కరల
ర రర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:70
లస: ససస స

4502 NDX1054279
పపరర: మధసససధన రరవప తషళళ
ర రర
తషళళ
ర రర
తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:47
లస: పప

4498 NDX0035360
పపరర: సరవతడ గబపస వవమభరర

4503 AP151010237092
పపరర: ససబబబరరవప బలలససపరటట
బబలససపత
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:59
లస: పప

94-66/561

తసడడ:డ రరమకకటటససర రరవప పష కరల
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:33
లస: పప
94-66/563

4504 NDX3182409
పపరర: శరససన దదవ సససదర కరకరన
తసడడ:డ మరరయమన వకటర కరకరన
ఇసటట ననస:22-9-535
వయససస:38
లస: పప
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2249 NDX0370734
పపరర: శకనవరసరరవప� యమదల�

94-88/514

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� యమదల
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:59
లస: పప
2252 NDX2270783
పపరర: రరమ దదవ గబబబ

94-94/109

94-94/111

94-94/114

94-98/17

భరస : శవరజ� �
ఇసటట ననస:22-4-45
వయససస:45
లస: ససస స

94-94/112

2259 NDX2270924
పపరర: శసకర రరవప కసధసల

2262 JBV2665156
పపరర: ఈశసరమమ బబ జజజ

94-65/945

2265 NDX0311589
పపరర: మమధవ లత పస

94-94/115

2268 NDX0562280
పపరర: రతనకలమమరర� సగరనడల�
భరస : నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:22-4-45
వయససస:57
లస: ససస స

94-94/110

2257 NDX2270866
పపరర: బబల రరస కసదసల

94-94/113

2260 NDX2572352
పపరర: అభనయ జసగస

94-82/780

తసడడ:డ జకససదడసస జసగస
ఇసటట ననస:22-3-369
వయససస:18
లస: ససస స
94-98/18

2263 NDX0091629
పపరర: నడగకసదడ బబబబ బబ జజజ

94-98/19

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబ జజజ
ఇసటట ననస:22-4
వయససస:35
లస: పప
94-82/54

భరస : ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:22-4-45
వయససస:36
లస: ససస స
94-82/56

2254 NDX2270908
పపరర: భబసకర రరవప మకగక

తసడడ:డ శసకర రరవప కసధసల
ఇసటట ననస:22-3-176
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప బబ జజజ
ఇసటట ననస:22-4
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరకసదడనడథ జజననకకటట
ఇసటట ననస:22-4-35
వయససస:79
లస: ససస స
2267 JBV3295730
పపరర: బబదదదమత� జపలర �

2256 NDX2270882
పపరర: అదద లకడమ కసధసల

94-83/276

తసడడ:డ ససబబయఖ మకగక
ఇసటట ననస:22-3-172
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కసధసల
ఇసటట ననస:22-3-176
వయససస:61
లస: పప

భరస : నడగకసదడ బబబబ బబ జజజ
ఇసటట ననస:22-4
వయససస:32
లస: ససస స
2264 NDX3028339
పపరర: నడనస రవసదడ జజననకకటట

94-94/1079

భరస : శసకరరరవప కసధసల
ఇసటట ననస:22-3-176
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:22-3-176
వయససస:37
లస: పప
2261 NDX0671289
పపరర: పడశరసత బబ జజజ

2253 NDX2799856
పపరర: ససజజత మమడడశశటట

2251 NDX0562223
పపరర: అరరణ కలమమరర బబదసగల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబదసగల
ఇసటట ననస:22-3-165
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-169
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బలరరస కసధసల
ఇసటట ననస:22-3-176
వయససస:23
లస: ససస స
2258 NDX2270809
పపరర: వననకటటససససస కసధసల

94-83/275

తసడడ:డ జజషషవ పస.ర
ఇసటట ననస:22-3-157
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వవణబగరపరల గబఇబబబ
ఇసటట ననస:22-3-167
వయససస:38
లస: ససస స
2255 NDX2270916
పపరర: లమవణఖ కసధసల

2250 NDX0312116
పపరర: సరరజన పస.ర

94-66/1167

2266 NDX0562272
పపరర: పపసరపవత� రరవ�

94-82/55

భరస : ససరకష కలమమర�
ఇసటట ననస:22-4-45
వయససస:38
లస: ససస స
94-82/57

2269 NDX0576751
పపరర: రరజకష� సగరనడల�

94-82/58

తసడడ:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:22-4-45
వయససస:29
లస: పప
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94-62/958

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-4-114
వయససస:53
లస: ససస స
2273 NDX0886788
పపరర: భవఖశక నసతలపరటట

94-82/59

94-82/62

94-82/65

94-82/67

94-82/69

94-82/72

94-82/75

94-88/1272

Deleted

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-4-137
వయససస:56
లస: ససస స

2283 NDX2428910
పపరర: నడనస రవసదడ జజననకకటట

2286 JBV3295367
పపరర: మసగళకరమమశసరర� బబరరక�

2289 JBV1431519
పపరర: లకకమ నడరరయణ� ససబబడడ�

2292 NDX0407619
పపరర: ఇమమనయయలల� గబజజరర పవడడ�

94-82/78

2295 NDX3190097
పపరర: నడతడనయయల కళళగబసట

94-82/68

94-82/70

94-82/64

2281 NDX3031739
పపరర: ఉదయ కలమమర వలర భనవన

94-82/834

2284 NDX3096203
పపరర: వరమమ పసరవల

94-82/835

2287 NDX0407676
పపరర: సననదదయలల� గబజజరర పవడడ�

94-82/71

తసడడ:డ ఇమమనయయలల�
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:32
లస: పప
94-82/73

2290 JBV3290327
పపరర: వవణబగరపరల� బబరరక�

94-82/74

తసడడ:డ తడతడచడరరఖలల� �
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:54
లస: పప
94-82/76

2293 NDX0310177
పపరర: ససబబబరరవప ఉసడవలర �

94-82/77

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:83
లస: పప
94-98/706

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-4-137
వయససస:36
లస: పప

2278 NDX0352591
పపరర: వనసకటటశసరరర� మమలపరటట�

భరస : నడగభబషణస
ఇసటట ననస:22-4-135
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ కళళగబసట
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:44
లస: పప
2298 NDX0576512
పపరర: వసశ కకషష రరమశశటట

94-82/61

భసధసవప: వనల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పరస జజఖత�
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ కళళగబసట
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:44
లస: పప

2297 NDX0311373
పపరర: వజయ కలమమరర రరమశశటట

94-82/66

తసడడ:డ రరధడకకషష�
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజజనసససదర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:61
లస: పప
2294 NDX3201282
పపరర: నడతడనయయల కళళగబసట

2280 NDX0604892
పపరర: నసతషలపరటట శవనడగకశసరరరవప

2275 NDX1010479
పపరర: శరరదడమమరర కపరస

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:42
లస: పప

భరస : వవణబగరపరల� �
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:61
లస: పప
2291 NDX1390467
పపరర: రవ కలమమర చలమర

94-82/63

భరస : ససరకసదడనడథ జజననకకటట
ఇసటట ననస:22-4-135
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:34
లస: ససస స
2288 NDX0310193
పపరర: రతనకలమమర ఉసడవలర �

2277 NDX1135938
పపరర: కకరణ కలమమర నవలటటరర

94-93/1544

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరసరఠ రరవప యలర టటరర
ఇసటట ననస:22-4-135
వయససస:52
లస: ససస స
2285 NDX1140417
పపరర: పడశరసత చలమర

94-82/60

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబచచయఖ అతషకకరర
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:56
లస: పప
2282 NDX1410133
పపరర: ఫషర రకసస యలర టటరర

2274 NDX0614578
పపరర: వనల నసతలపరటట�

2272 NDX2978740
పపరర: వనసకటటశసరరర రకగబలకలసట

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-4-114
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవ నడగకశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:43
లస: ససస స
2279 NDX1571190
పపరర: ససరఖనడరరయణ అతషకకరర

94-64/891

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-4-114
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-4-134
వయససస:29
లస: ససస స
2276 NDX0338905
పపరర: శరరషర� చలస�

2271 NDX2991800
పపరర: నడగరరజ రకగబలకలసట

94-82/79

2296 NDX3190311
పపరర: వనసత కళళగబసట

94-98/707

భరస : నడతడనయయల కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-4-136
వయససస:38
లస: ససస స
2299 NDX0408120
పపరర: వనసకటటశసర రరవప రరమశశటట

94-82/80

తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:22-4-137
వయససస:61
లస: పప
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పపరర: రరజఖ లకడమ మమకల
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94-88/535

2301 NDX2420610
పపరర: నడగకశసరరరవప మమకల

94-93/1246

2302 AP151010249041
పపరర: రరజఖలకడమ గకరర

భరస : నడగకశసర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:22-4-137 4/1 LINE BHARATH
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:22-4-137 4/1 LINE BHARATH
వయససస:66
లస: పప

భరస : పరల
ఇసటట ననస:22-4-138
వయససస:76
లస: ససస స

2303 NDX1876830
పపరర: వనసకట ససబబమమ మబవస

2304 NDX1524611
పపరర: పడవణ కలమమర అలవల

2305 NDX2058759
పపరర: గరపస కకషష మలర

94-82/82

భరస : సరసబశవ రరవప మబవస
ఇసటట ననస:22-4-139
వయససస:76
లస: ససస స
2306 NDX1524462
పపరర: వరసస దదవ కకసడమబడడ

తసడడ:డ అరరణడ రరవప అలవల
ఇసటట ననస:22-4-139
వయససస:27
లస: పప
94-82/85

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:22-4-139
వయససస:41
లస: పప
2309 NDX0540831
పపరర: అరరణడరరవప అలవరల�

94-96/185

94-65/933

94-82/87

94-82/90

94-82/837

తసడడ:డ జకమస�
ఇసటట ననస:22-4-141
వయససస:37
లస: పప

94-65/934

2316 NDX1410141
పపరర: శరసత కలమమరర గరరపరటట

2319 NDX1263953
పపరర: నసదకలమమర చసతడ

2322 NDX2882918
పపరర: వరసవ శక లకడమ తడడడగరరర

94-82/93

2325 NDX1917949
పపరర: సతఖ వవదడ మణణ డకకజ

94-82/88

2328 NDX1390434
పపరర: జయమఉర రహమన మబహమమద
తలర : ఖతజజ ససలమసనడ బబగస
ఇసటట ననస:22-4-141
వయససస:40
లస: పప

94-65/932

2314 NDX3088648
పపరర: వరసవ శక లకడమ తడడడగరరర

94-65/935

2317 NDX1386879
పపరర: సరయనడథ కకతత
స రర

94-82/89

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:32
లస: పప
94-82/91

2320 NDX2847473
పపరర: తడడడగరరర శరరష

94-82/836

తసడడ:డ తడడడగరరర ఆనసద
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:33
లస: ససస స
94-82/838

2323 NDX1263771
పపరర: వదడఖ శక కకమభమరర

94-82/92

తసడడ:డ దదవ పడసరద రరవప కకమభమరర
ఇసటట ననస:22-4-141
వయససస:27
లస: ససస స
94-82/94

భరస : శక రరమమరరవప డకకజ
ఇసటట ననస:22-4-141
వయససస:53
లస: ససస స
94-82/96

2311 NDX3085586
పపరర: శరరష తడడడగరరర

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అషష క తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దదవపడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:22-4-141
వయససస:51
లస: ససస స
2327 NDX0407841
పపరర: బబబబ మహహశ� టట�

2313 NDX3088861
పపరర: అశశక తడడడగరరర

94-96/184

తసడడ:డ ఆనసద
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:32
లస: పప
2324 JBV1434422
పపరర: వనసకటరమణస� కకమభమరర�

94-65/931

భరస : రవ పడకరశ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:41
లస: పప
2321 NDX2882959
పపరర: అషష క తడడడగరరర

2310 NDX3089406
పపరర: నరమల జజఖత తడడడగరరర

2308 NDX0539247
పపరర: రరహహణణ అలవరల�
తసడడ:డ అరనడరరవప� అలవరల
ఇసటట ననస:22-4-139
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:32
లస: పప

భరస : నడగశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:36
లస: ససస స
2318 NDX1263839
పపరర: శవకకరణ అనసమకకసడ

94-82/86

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ తతలగతతటట రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-4-140
వయససస:33
లస: పప
2315 NDX1263946
పపరర: పరవన అవరసరర

2307 JBV3290459
పపరర: రరఫత బబబబ అతడఖల

94-82/84

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ మలర
ఇసటట ననస:22-4-139
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-4-139
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ� అలవరల
ఇసటట ననస:22-4-139
వయససస:59
లస: పప
2312 NDX2805331
పపరర: తతలగతతటట అవల కలమమర

94-82/83

94-82/81

2326 NDX1263797
పపరర: జగదధశ కకమభమరర

94-82/95

తసడడ:డ దదవర పడసరద రరవప కకమభమరర
ఇసటట ననస:22-4-141
వయససస:30
లస: పప
94-82/97

2329 JBV1436070
పపరర: దదవ పడసరద రరవప కకమభమరర

94-82/98

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-4-141
వయససస:59
లస: పప
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94-82/99

తసడడ:డ ఫసలపవ
ర కర
ఇసటట ననస:22-4-142
వయససస:38
లస: ససస స
2333 NDX0575910
పపరర: ససరకష బబబబ పపటటటట

94-82/102

94-82/782

94-82/105

94-82/108

94-82/111

94-82/114

94-82/117

తసడడ:డ రవ నడథ గబపరస బబససరన
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:20
లస: పప

2343 NDX2266823
పపరర: శవ జజఖత కకమశశటట

2346 AP151010249166
పపరర: రమణమమ బబససరన

2349 NDX2195569
పపరర: అవనడష సష మశశటట

2352 NDX0310284
పపరర: అజరతయఖ యస

94-82/120

2355 JBV3290632
పపరర: రమణయఖ బబససరన

94-82/109

2358 NDX2973022
పపరర: శరఖమల అసబటట
భరస : కకషష అసబటట
ఇసటట ననస:22-4-147
వయససస:53
లస: ససస స

2338 NDX2190163
పపరర: అలలఖఖ సష మశశటట

94-82/104

2341 NDX0311431
పపరర: బ వ డడ లకడమ�

94-82/107

2344 NDX0311423
పపరర: కకకషషవవణణ యస

94-82/110

భరస : అజరతయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:45
లస: ససస స
94-82/112

2347 NDX1010735
పపరర: రమణమమ బబససరన

94-82/113

భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:54
లస: ససస స
94-82/115

2350 NDX1020718
పపరర: వనసకట ససనల రరతకకసదద

94-82/116

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:29
లస: పప
94-82/118

2353 JBV3290574
పపరర: రమణయఖ రరతకకసదద

94-82/119

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:51
లస: పప
94-82/121

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:57
లస: పప
94-82/839

94-88/515

తసడడ:డ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యస వ రతనస
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కకమశశటట
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:56
లస: పప
2357 NDX2876308
పపరర: లకమణ కలమమర బబససరన

94-82/106

తసడడ:డ అజరతయఖ సష మశశటట
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జగనడనథరరవప�
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:47
లస: పప
2354 NDX2266765
పపరర: శకనవరస కకమశశటట

2340 NDX0381210
పపరర: బ వ లకడమ�

2335 NDX0523688
పపరర: వనయ కలమమర వశసనడధ�

తసడడ:డ అజరతయఖ సష మశశటట
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:66
లస: ససస స
2351 NDX0205609
పపరర: గగరరపస
డ రద రరజఖస�

94-91/1071

భరస : శకనవరస కకమశశటట
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:45
లస: ససస స
2348 AP151010249165
పపరర: తరరపతమమ సష మశశటట

2337 NDX2605798
పపరర: రమమదదవ తషళళ
ర రర

94-82/101

తసడడ:డ ఓసపడకరష�
ఇసటట ననస:22-4-142
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:33
లస: ససస స
2345 JBV3295672
పపరర: రరజఖలకడమ రత కకకసదద

94-82/103

భరస : రరసబబబబ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:22-4-145
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:28
లస: ససస స
2342 NDX0311449
పపరర: మనడ కలమమరర బబససరన�

2334 NDX0205674
పపరర: కకశశర కలమమర కకటమరరస

2332 JBV1435767
పపరర: కళళఖణణ చలమక

భరస : ఫసలపవ
ర కర
ఇసటట ననస:22-4-142
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-4-142
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ తషళళళరర ససగయఖ
ఇసటట ననస:22-4-145
వయససస:40
లస: పప
2339 NDX1010701
పపరర: కలససమకలమమరర రరతకకసదద

94-82/100

భరస : కకశశరరకమమర
ఇసటట ననస:22-4-142
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-4-142
వయససస:42
లస: పప
2336 NDX2619997
పపరర: తషళళళరర రరసబబబబ

2331 JBV3295482
పపరర: అనత చలమక

2356 AP151010246147
పపరర: వనసకటరతనస సష మశశటట

94-82/122

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:22-4-146
వయససస:72
లస: పప
94-65/936

2359 NDX2988368
పపరర: దదవ కకరణ అసబటట

94-66/1114

తసడడ:డ కకషష అసబటట
ఇసటట ననస:22-4-147
వయససస:27
లస: పప
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94-82/123

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-4-147
వయససస:47
లస: ససస స
2363 JBV1430396
పపరర: శక మహహత� వలక
ర రర పలర �

94-82/125

94-82/128

94-82/131

94-82/134

94-88/516

94-65/937

2381 NDX2795433
పపరర: రరమ ససబబరరవప గబసడ

94-80/944

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గబసడ
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:64
లస: పప

94-82/132

2373 JBV1430404
పపరర: బబబభరరవప� వలక
ర రర పలర �

2376 NDX2506020
పపరర: మమలన పరశస

2379 NDX2804383
పపరర: అనసత లకడమ అతష
స లకరర

94-82/962

94-82/136

94-82/127

2368 NDX1164367
పపరర: వనసకట రమణ దడసరర

94-82/130

2371 NDX0310276
పపరర: ససరకష బబబబ� యస�

94-82/133

తసడడ:డ నడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-4-150
వయససస:50
లస: పప
94-82/135

2374 NDX2505980
పపరర: షరరఫ షపక

94-80/775

తసడడ:డ జన బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-4-151
వయససస:24
లస: పప
94-88/517

2377 SQX2545408
పపరర: అమర బబష షపక

95-7/1253

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:22-4-151
వయససస:20
లస: పప
94-65/938

2380 NDX2557064
పపరర: పవరష ససదధప అతష
స లకరర

94-80/835

భరస : వనసకట కకటట శకనవరస రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటట శకనవరస రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:20
లస: పప

2382 NDX2795425
పపరర: సరరజన గబసడ

2383 JBV2719250
పపరర: సరరజన గబసడడ

94-80/945

భరస : రరమ ససబబరరవప గబసడ
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-4-154
వయససస:27
లస: ససస స

2370 NDX0311407
పపరర: నడగకసదడమమ� వరర �

2365 JBV1434539
పపరర: వనసకట వరలకడమ� వలక
ర రరపలర �

తసడడ:డ వనసకయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:22-4-148
వయససస:27
లస: పప

భరస : బడహమశసర రరవప మమలన
ఇసటట ననస:22-4-151
వయససస:39
లస: ససస స

2378 NDX2804375
పపరర: వనసకట కకటట శకనవరస రరవప
అతష
స లకరర
తసడడ:డ పపలర రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:51
లస: పప

2387 NDX1387448
పపరర: ససజనఖ జజననల

94-82/129

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� �
ఇసటట ననస:22-4-150
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అనడసర షపక
ఇసటట ననస:22-4-151
వయససస:24
లస: ససస స

2384 JBV2711083
పపరర: రరమససబబబరరవప గసడడ

2367 AP151010249425
పపరర: పపషరపవత ఎసడతడ
డ డడ �

94-82/840

భరస : బబబభరరవప�
ఇసటట ననస:22-4-148
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:22-4-150
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభభషణ రరవప
ఇసటట ననస:22-4-150
వయససస:54
లస: పప
2375 NDX2506012
పపరర: జజన షపక

94-82/126

భరస : బలరరమరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-4-148
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవర సరరవప
ఇసటట ననస:22-4-150
వయససస:35
లస: ససస స
2372 NDX1393529
పపరర: రవశసకర బసడడరర

2364 NDX1163468
పపరర: లకడమ చతసతనఖ కకడవల

2362 NDX2972982
పపరర: కకషష అసబటట

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:22-4-147
వయససస:61
లస: పప

భరస : సససమన కకడవల
ఇసటట ననస:22-4-148
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:22-4-148
వయససస:55
లస: ససస స
2369 NDX0463968
పపరర: పరరసత వరర

94-82/124

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-4-147
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బబబభరరవప� �
ఇసటట ననస:22-4-148
వయససస:37
లస: ససస స
2366 NDX1189240
పపరర: రతనకలమమరర దడసరర

2361 JBV1430149
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డపరటట

2385 NDX2933166
పపరర: హహమ కలమఖణణ అతష
స లకరర

94-82/841

భరస : రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటట శకనవరస రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-4-153
వయససస:23
లస: ససస స

94-96/615
2386 NDX3038239
పపరర: హహమమమబకర శత మమనక
అతష
స లకరర
తసడడ:డ వనసక కకటట శకనవరస రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-4-153 BALAJI NILAYAM
వయససస:22
లస: ససస స

2388 JBV3295375
పపరర: మలలర శసరర� గసపల �

2389 NDX1387455
పపరర: హహమసత రగడడడ జజననల

భరస : వనసకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-4-154
వయససస:57
లస: ససస స

94-83/580

94-82/137

94-82/138

తసడడ:డ సరసబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-4-154
వయససస:26
లస: పప
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2390 JBV3290640
పపరర: వనసకటటశసరరరవప� గసపల�

94-82/139

తసడడ:డ బబచచ పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:22-4-154
వయససస:67
లస: పప
2393 AP151010249218
పపరర: ససతడరరవమమ చసతకరయల�

94-82/142

94-82/145

94-82/147

94-82/150

94-96/186

94-82/154

94-82/157

భరస : డడనయల
ఇసటట ననస:22-4-158
వయససస:51
లస: ససస స

2403 AP151010246406
పపరర: మలర ఖమరరజన మమదరమమటర�

2406 NDX0562066
పపరర: సరరనడ బలమర

2409 AP151010249478
పపరర: పపడససకలర దడసరర

2412 AP151010246044
పపరర: మమరరటనర సథర దడసరర

94-82/160

2415 NDX1800243
పపరర: వర మణణ పడతస

94-82/151

2418 NDX0218222
పపరర: ససటలర మ మమరర� తతకల�
భరస : పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:22-4-158
వయససస:34
లస: ససస స

2398 NDX1284520
పపరర: సరససత దడడకరరమ

94-88/518

2401 NDX1263821
పపరర: సష మశశఖర రరవప దడడకకరస

94-82/149

2404 NDX1744243
పపరర: కకషష వవణణ కకతషన రర

94-94/116

భరస : రరజజ లకమయఖ గబపరస కకతషన రర
ఇసటట ననస:22-4-156
వయససస:33
లస: ససస స
94-82/152

2407 AP151010249039
పపరర: మమరర వజయకలమమరర దడసరర

94-82/153

భరస : మమరరటన లకదర
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:57
లస: ససస స
94-82/155

2410 AP151010249109
పపరర: ససగబణమమ దడసరర

94-82/156

భరస : పడభబదడసస
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:86
లస: ససస స
94-82/158

2413 AP151010246465
పపరర: డదవడ సరలమమనడడజ దడసరర

94-82/159

తసడడ:డ పడభబదడసస
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:57
లస: పప
94-88/519

తసడడ:డ కకషష పడసరద పడతస
ఇసటట ననస:22/4/157
వయససస:45
లస: పప
94-65/939

94-82/144

తసడడ:డ వనసదఖనడదస
ఇసటట ననస:22-4-156
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదడసస
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసదఖనసదస
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:67
లస: పప
2417 NDX2860260
పపరర: గరతడసజల తతగరర

94-82/148

భరస : డదవడ సరలమన రరజ
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ సష లలమన రరజ
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:26
లస: పప
2414 NDX0575845
పపరర: తరరమలరరవప దడడకరరస

2400 NDX1263847
పపరర: సతఖనడరరయణ వనసదఖనడదస

2395 NDX0748061
పపరర: సరసబశవ రరవప పస తత
స రర�

భరస : సష మ శశకర దడడకకరరమ
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:22-4-157
వయససస:52
లస: ససస స
2411 NDX1263755
పపరర: వననససట పడభబ దడసరర

94-82/146

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-156
వయససస:62
లస: పప

భరస : తరరమలరరవప� దడడకకరస
ఇసటట ననస:22-4-156
వయససస:58
లస: ససస స
2408 AP151010249477
పపరర: ససనలమరరణణ బలమర

2397 NDX1524587
పపరర: శక హరర చసతకరయల

94-82/141

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సష మశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:22-4-156
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-156
వయససస:57
లస: పప
2405 NDX0538801
పపరర: కనకదసరర దడడకకరరస�

94-82/143

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-156
వయససస:81
లస: ససస స
2402 AP151010246165
పపరర: శవనడగకశసరరరవప మమదరమమటర�

2394 NDX0617167
పపరర: రరజ ససదతపవడడ�

2392 AP151010249424
పపరర: అసజనవరపడసనన చతవపల�

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మబకకసటట�
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:42
లస: పప
2399 AP151010249258
పపరర: మమణణకఖమమ మమదరమమటర�

94-82/140

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-4-155
వయససస:56
లస: ససస స
2396 NDX0381053
పపరర: వనసకటబడవప చసతకరయల�

2391 AP151010249298
పపరర: పదమజ చసతకరయల

2416 NDX1524520
పపరర: రరపర దదవ దడడకకరరస

94-82/161

తసడడ:డ సష మశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:22-4-157/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-82/162

2419 NDX0206235
పపరర: పడసరదరరవప తతకల�

94-82/163

తసడడ:డ చదదరర�
ఇసటట ననస:22-4-158
వయససస:39
లస: పప
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94-82/842

తసడడ:డ డడనయల
ఇసటట ననస:22-4-158
వయససస:19
లస: పప
2423 NDX2440782
పపరర: రరషససదడ బబ డపరటట

94-82/165

94-82/168

94-82/171

94-82/174

94-82/177

2430 NDX1584532
పపరర: ఉమమ మహహశసరర కనమరర పవడడ

2433 AP151010249360
పపరర: లకమమమ మసదలపప�

2436 NDX2144293
పపరర: బసదద వజయ కలమమర

94-82/180

2439 NDX2813483
పపరర: వనసకట తరరమల కలమమరర డరర

2442 NDX2833382
పపరర: శకనవరసరరవప దనడబబ ఈనడ

తసడడ:డ కకటట ససరఖ పడకరశ రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:49
లస: పప

2444 NDX2823953
పపరర: వనసషషవ దనడబబ ఈనడ

2445 NDX2823995
పపరర: వషష
ష పసడయ దనడబబ ఈనడ

94-82/847

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:21
లస: ససస స
2447 NDX0078709
పపరర: సబత పసడయమసక బకసదడవనడడస
భరస : రఘబ రరస పడసరద బకసదడవనస
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:34
లస: ససస స

94-82/172

94-82/175

2448 NDX0081828
పపరర: భబరర వ� పరరచసరర�
భరస : రఘబరరస పడసరద� పరరచసరర
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:38
లస: ససస స

2428 JBV3291077
పపరర: నడగరరజ � నడగబబ యన�

94-82/170

2431 NDX1010487
పపరర: పదడమవత చటటట సశశటట

94-82/173

2434 NDX1020668
పపరర: వశసతదజ చటటట సశశటట

94-82/176

తసడడ:డ వనసకట శవరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:28
లస: పప
94-82/178

2437 NDX1020643
పపరర: వనసకట శవరసజనవయబలల
చటటట సశశటట
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:55
లస: పప

94-82/179

94-82/814

2440 NDX2872208
పపరర: దదవరఖటటజజమభరరస వరలసరణణ

94-82/843

తసడడ:డ నడగపప వరలసరణణ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:55
లస: పప
94-82/845

2443 NDX2833044
పపరర: వనసకట పదమజ కలరక

94-82/846

భరస : శకనవరసరరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:48
లస: ససస స
94-82/848

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:20
లస: ససస స
94-96/187

94-82/167

భరస : శవరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప డరర
ఇసటట ననస:22-04-160
వయససస:48
లస: ససస స
94-82/844

2425 AP151010246072
పపరర: హరరనడథడబబబ చసతమనవన

తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:22-4-159/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:84
లస: పప
2441 NDX2833176
పపరర: నడగకశసర రరవప అతష
స లకరర

94-82/169

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ పడకరష గరగరనవన
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:37
లస: పప
2438 NDX1020676
పపరర: మమలకకసడయఖ మసదలపప

2427 AP151010249311
పపరర: కకసడమమ మమకల�

94-82/164

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-4-159
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బసడడ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:80
లస: ససస స
2435 NDX1876715
పపరర: సతష గరగరనవన

94-82/166

భరస : అసకయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-159/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:30
లస: ససస స
2432 NDX2144582
పపరర: దదడడడ గరరర ససభబగఖమమ

2424 NDX0577171
పపరర: సష మరరజ� శకనవరసరరవప�

2422 NDX2537785
పపరర: కగనననత జజన తతగరర

తసడడ:డ డడనయల తతగరర
ఇసటట ననస:22-4-158 NEAR ANDHRA BAN
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-4-159
వయససస:47
లస: పప

భరస : సససగరయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-159/1
వయససస:46
లస: ససస స
2429 NDX1010438
పపరర: నడగజజఖత చటటట సశశటట

94-88/520

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ బబససరన
ఇసటట ననస:22-4-158
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22-4-159
వయససస:23
లస: పప
2426 AP151010249319
పపరర: నడగకసదడమమ బలగరన�

2421 NDX1525072
పపరర: వనసకట కకరణమయ బబససరన

2446 NDX2824035
పపరర: లల పడకరశ అతష
స లకరర

94-82/849

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:18
లస: పప
94-96/188

2449 NDX0078725
పపరర: జయ పడదడ బకసదడవనడడస

94-96/189

భరస : రసగరచడరరఖలల బకసదడవనస
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:59
లస: ససస స
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2450 NDX0082164
పపరర: రఘబరరస పడసరద బకసదడవనడడస

94-96/190

తసడడ:డ రసగరచడరరఖలల బకసదడవనస
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:43
లస: పప

2451 NDX0342014
పపరర: రసగరచడరరఖలల బకసదడవనడడస

తసడడ:డ పరరర సరరధడచడరరఖలల బకసదడవనస
ఇసటట ననస:22-4-160
వయససస:68
లస: పప

94-82/182 2454 AP151010246290
2453 NDX0206060
పపరర: వనసకట తరరపత రగడడడ చతరరవపరగడడడ
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ�

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ
ఇసటట ననస:22-4-161
వయససస:43
లస: పప
2456 NDX2961944
పపరర: సరమమజఖస పనదపప

94-82/850

94-65/940

94-96/192

94-79/549

94-96/197

94-96/199

తసడడ:డ దదవమణణ దదపపలపవడడ
ఇసటట ననస:22-4-168
వయససస:48
లస: పప

94-96/193

2466 NDX2396224
పపరర: పపషప రసజన తడడడగరరర

2469 NDX1284181
పపరర: హహమ బసదస అనసమ కకసడ

2472 NDX1040914
పపరర: ధనససజయరరవప దడడకకరస

94-96/202

94-96/195

94-82/184

2458 NDX2586352
పపరర: బబబబరరవప పనదపప

94-141/677

2461 NDX3006475
పపరర: గరరరజ రరణణ అవరసరర

94-82/851

2464 NDX0343202
పపరర: వనసకటబడవప అవరసరర�

94-96/194

2467 NDX0081547
పపరర: రవ పడకరశ� తడడడగరరర�

94-96/196

తసడడ:డ ఫరడనసస గరబడయయలల� తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-4-166
వయససస:52
లస: పప
94-88/522

2470 NDX1040906
పపరర: మలలర శసరర దడడకకరస

94-96/198

తసడడ:డ ధనససజయరరవప దడడకకరస
ఇసటట ననస:22-4-167
వయససస:31
లస: ససస స
94-96/200

2473 NDX2145119
పపరర: అనత లలకక లసగసగబసటర

94-96/203 2476 JBV2648392
2475 NDX2501138
పపరర: ననయయల మన దదవ దదపపలపవడడ
పపరర: అనల కలమమర లసగసగబసటర � �

2478 JBV2647592
పపరర: హయఖర లసగసగబసటర �
తసడడ:డ లకక� లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:22-4-168
వయససస:75
లస: పప

94-96/201

భరస : ససరకష బబబబ డదపపలపవడడ
ఇసటట ననస:22-4-168
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బబబబ దదపపలపవడడ
ఇసటట ననస:22-4-168
వయససస:20
లస: పప
94-96/205

2455 NDX0205864
పపరర: వనసకటటశసరరర మదసదల�

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ� అవరసరర
ఇసటట ననస:22-4-165
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసధఖనడధస దడడకకరస
ఇసటట ననస:22-4-167
వయససస:72
లస: పప

భరస : హయఖర� లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:22-4-168
వయససస:70
లస: ససస స
2477 NDX2144970
పపరర: ససరకష బబబబ దదపపలపవడడ

2463 NDX0342949
పపరర: రఘబనడధసకమమర అవరసరర�

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-4-161
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రఘబ అవరసరర
ఇసటట ననస:22-4-165
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:22/4/167
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససజయరరవప దడడకకరస
ఇసటట ననస:22-4-167
వయససస:39
లస: ససస స
2474 NDX0342063
పపరర: దయమణణ లసగసగబసటర �

94-65/941

భరస : ఫరడనసస గరబడయయల
ఇసటట ననస:22-4-166
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:22-4-166
వయససస:91
లస: పప
2471 NDX1040898
పపరర: వనసషషవ దడడకకరస

2460 NDX2805083
పపరర: కకషష కలమమరర బబ కకకనమ

94-82/181

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-4-163
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప� అవరసరర
ఇసటట ననస:22-4-165
వయససస:40
లస: పప

భరస : రవ పడకరశ
ఇసటట ననస:22-4-166
వయససస:43
లస: ససస స
2468 NDX2396265
పపరర: ఫరడనసస గరబడయయల తడడడగరరర

94-88/521

భరస : వననద కలమమర బబ కకకనమ
ఇసటట ననస:22-4-164
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప� అవరసరర
ఇసటట ననస:22-4-165
వయససస:61
లస: ససస స
2465 NDX2393171
పపరర: శరసత కలమమరర తడడడగరరర

2457 NDX1540245
పపరర: ససజజత కకసడమబదద

2452 NDX0218487
పపరర: పదడమవత� మదసదల�

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-161
వయససస:69
లస: పప

భరస : వరససదదవ కకసడమబదద
ఇసటట ననస:22/4/163
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ బబ కకకనమ
ఇసటట ననస:22-4-164
వయససస:36
లస: పప
2462 NDX0264952
పపరర: పదడమవత అవరసరర�

94-82/183

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-4-161
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-4-163
వయససస:52
లస: ససస స
2459 NDX2830594
పపరర: కకరణ కలమమర బబ కకకనమ

94-96/191

94-96/204

తసడడ:డ హయఖర� �
ఇసటట ననస:22-4-168
వయససస:41
లస: పప
94-96/206

2479 NDX1749326
పపరర: నడగకశసర రరవప బభరరడగబసట

94-82/185

తసడడ:డ భబసకర రరవప బభరరడగబసట
ఇసటట ననస:22-4-169
వయససస:57
లస: పప
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2480 NDX3073673
పపరర: ఆదదనడరరయణ కకసగల

94-65/942

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:44
లస: పప
2483 NDX2151371
పపరర: పసడయమసక రరయపవడడ

94-96/207

2484 NDX2078401
పపరర: కకమసడసరర శశషవలర

94-96/210

2490 NDX1410778
పపరర: గరపస చసద పటబనల

తసడడ:డ వనసకటటససరరర అసబటట
ఇసటట ననస:22/4/175
వయససస:34
లస: పప
2498 NDX1829094
పపరర: ససరరఖ నడరరయణ అతషకకరర

94-96/215

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:22-4-178
వయససస:55
లస: పప
2504 NDX3004058
పపరర: వ వ వనసకట అరరజన వడర పవడడ

తసడడ:డ శసకర వడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-4-179
వయససస:34
లస: పప

94-96/212

2494 NDX1800854
పపరర: శరసత అసబటట

94-88/524

భరస : వనసకటటశసరరర అసబటట
ఇసటట ననస:22-4-175
వయససస:42
లస: ససస స
94-96/213

2502 AP151010243558
పపరర: లకకమనడరరయణ కసచరర �

94-65/943

2505 NDX3004066
పపరర: పవన కలమమర వడర పవడడ

94-96/617

2508 NDX3194685
పపరర: వనసకయమమ వడర పవడడ
భరస : రరజశశఖర వడర పవడడ
ఇసటట ననస:22-4-179 WARD 4
వయససస:47
లస: ససస స

94-96/214

2500 NDX0342139
పపరర: కలపన� కసచరర �

94-96/216

భరస : గసగరధరరరవప� కసచరర
ఇసటట ననస:22-4-178
వయససస:44
లస: ససస స
94-96/218

2503 NDX3183449
పపరర: శకనఠరఖ కసచరర

94-96/618

తసడడ:డ గసగధర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-4-178 WARD 4
వయససస:23
లస: ససస స
94-65/944

తలర : వనసకయమమ వడర పవడడ
ఇసటట ననస:22-4-179
వయససస:18
లస: పప
94-88/527

2497 NDX0541383
పపరర: నడరరయణరరవప తడసడతపప�

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహరరవప� తడసడతపప
ఇసటట ననస:22-4-177
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� కసచరర
ఇసటట ననస:22-4-178
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శసకర వడర పవడడ
ఇసటట ననస:22-4-179
వయససస:33
లస: పప
2507 NDX1796392
పపరర: వర వనసకట అరరజన వడర మభడడ

2499 NDX2821825
పపరర: అరరణ కలమమరర ఆతషకకరర

94-96/616

94-94/117

భరస : ససరఖనడరరయణ ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:22-4-177
వయససస:50
లస: ససస స
94-96/217

భరస : జకమస పరల రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:48
లస: ససస స

2491 NDX1344233
పపరర: ఝమనస తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
భరస : రరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:22-4-174
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నడరరయణరరవప� తడసడతపప
ఇసటట ననస:22-4-177
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచయఖ అతషకకరర
ఇసటట ననస:22-4-177
వయససస:56
లస: పప
2501 NDX1989278
పపరర: గసగరధర రరవప కసచరర

2496 NDX0541417
పపరర: పదడమవత తతసడతపప�

94-96/209

94-88/523

తలర : శరసత అసబటట
ఇసటట ననస:22-4-174
వయససస:25
లస: పప
94-88/525

2485 NDX1145630
పపరర: రరయపవడడ జవన పసరరసన

భరస : ఆదదనడరరయణ కకసగల
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పటబనల
ఇసటట ననస:22/4/174
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:22-4-174
వయససస:57
లస: పప

94-82/853

94-96/211 2488 NDX3073699
2487 AP151010243654
పపరర: శసగరశశషశశశలశయనస కకమమడసరర
పపరర: ససజజత కకసగల

94-94/118 2493 NDX1989682
2492 NDX1344241
పపరర: రరజ తరరమలశశటట తరరమలశశటట
పపరర: చసదడకరసత అసబటట

2495 NDX1763953
పపరర: చసదడకరసత అసబటట

94-96/208

తసడడ:డ తరరమలచడరరఖలల కకమడసరర
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:49
లస: పప
94-82/854

2482 NDX3121514
పపరర: వరణణ కకసగల

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ కకసగల
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగర శశష శశశల శయనస శశషవలర
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జకమస పరల రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:31
లస: పప
2489 NDX3094182
పపరర: వనసకట నడగ భరత కలమమర
మబపవపరర
తసడడ:డ వనసకట రరస పడసరద మబపవపరర
ఇసటట ననస:22-4-171/1
వయససస:22
లస: పప

94-82/852

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ కకసగల
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జకమస పరల రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-4-170
వయససస:27
లస: ససస స
2486 NDX1145564
పపరర: రరయపవడడ ఉదయ కకరణ

2481 NDX3121332
పపరర: దసరర పడసరద కకసగల

2506 NDX2059054
పపరర: పదమ వడర మభడడ

94-88/526

భరస : శసకర వడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-4-179
వయససస:51
లస: ససస స
94-82/855

2509 NDX3175502
పపరర: రరజశశఖర వడర పవడడ

94-83/581

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వడర పవడడ
ఇసటట ననస:22-4-179 WARD 4
వయససస:55
లస: పప

Page 125 of 342

2510 NDX3197431
పపరర: రరజశశఖర వడర పవడడ
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94-96/619

Deleted

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వడర పవడడ
ఇసటట ననస:22-4-179 WARD 4
వయససస:55
లస: పప

2513 AP151010243719
పపరర: సరసబశవరరవప బసడర మభడడ�

94-96/221

తసడడ:డ ససబబయఖ� బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-4-180
వయససస:67
లస: పప
2516 NDX0321505
పపరర: ఈశసరర� సష మసన�

94-88/530

94-88/533

94-96/223

94-96/226

94-96/229

94-82/188

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:29
లస: ససస స

2520 NDX1765520
పపరర: కకషష రరవప దళవరయ

2523 NDX0076802
పపరర: మలర కరరరజన రగడడడ భవనస�

2526 NDX0264937
పపరర: అసబక� చససడడ�

2529 NDX0871350
పపరర: కకటటశసర రరవప పరమరరస�

2532 NDX1163484
పపరర: శవకలమమరర దడరర

94-94/1080

2535 NDX2137322
పపరర: శకదక అనసతశశటట

94-88/534

2538 NDX0025452
పపరర: పడవలర క గగలర పవడడ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:30
లస: ససస స

94-88/529

2518 NDX0657502
పపరర: మలర ఖమరరజన రగడడడ భవనస

94-88/532

2521 NDX1841346
పపరర: ఝమనస లకడమ సష మసన

94-96/222

భరస : మలర కరరరజన రగడడడ భవనస
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:49
లస: ససస స
94-96/224

2524 NDX0264986
పపరర: కకషష మభరరస పరలపరటట�

94-96/225

తసడడ:డ పపననయఖ� పరలపరటట
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:71
లస: పప
94-96/227

2527 JBV2648426
పపరర: రరషసకకషష� చససడడ�

94-96/228

తసడడ:డ జగనడనధరరవప� �
ఇసటట ననస:22-4-183
వయససస:35
లస: పప
94-82/186

2530 NDX1164375
పపరర: సససమన కకడవల

94-82/187

తసడడ:డ దడనయయలల కకడవల
ఇసటట ననస:22-4-248
వయససస:51
లస: పప
94-82/189

2533 NDX2282879
పపరర: సరసబయఖ కరకటట

94-98/20

తలర : వరడ రరజలల కరకటట
ఇసటట ననస:22-4-1526
వయససస:76
లస: పప
94-98/21

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అనసతశశటట
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:24
లస: ససస స
94-98/23

2515 NDX1525171
పపరర: అజత సష మసన

తసడడ:డ లసగరరగడడడ భవనస
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:57
లస: పప

భరస : జజజనయఖ
ఇసటట ననస:22-4-1439
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:46
లస: పప
2537 NDX0025346
పపరర: పడవణ గగలర పవడడ

94-88/531

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:22-4-216
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:22-4-255
వయససస:24
లస: ససస స
2534 NDX2737542
పపరర: మబరళ కకషష వపపరర

2517 NDX0321448
పపరర: ససతరరవమమ� భవనస�

94-96/220

తసడడ:డ రరమరగడడడ సష మసన
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జగనడనథరరవప� చససడడ
ఇసటట ననస:22-4-183
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చసచయఖ� చససడడ
ఇసటట ననస:22-4-183
వయససస:69
లస: పప
2531 NDX1991927
పపరర: లకడమ వరసవఖ చసతకరయల

94-88/528

తసడడ:డ లసగర రగడడడ� భవనస
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జగనడనధరరవప� �
ఇసటట ననస:22-4-183
వయససస:38
లస: ససస స
2528 AP151010243548
పపరర: జగనడనధరరవప చససడడ�

2514 NDX1525031
పపరర: హరరక భవనస

2512 NDX0342410
పపరర: సరయ కలమమర బసడర మభడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-4-180
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:22/4/181
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహెరవప� వడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:55
లస: పప
2525 JBV2648418
పపరర: సరయసరసపసనక� చససడడ�

భరస : సరయ కలమమర బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-4-180
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లసగరరగడ�డడ భవనస
ఇసటట ననస:22/4/181
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రగడడడ సష మసన
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:80
లస: పప
2522 NDX0341974
పపరర: శసకర� వ�డర మభడడ�

94-96/219

తసడడ:డ మలర కరరరజన రగడడడ భవనస
ఇసటట ననస:22-4-181
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమరగడడఇ సష మసన
ఇసటట ననస:22/4/181
వయససస:67
లస: ససస స
2519 NDX0328385
పపరర: రరమరగడడడ సష మసన

2511 NDX2059435
పపరర: అపరష బసడర మభడడ

2536 NDX2137314
పపరర: శకవవక అనసతశశటట

94-98/22

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అనసతశశటట
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:29
లస: ససస స
94-98/24

2539 NDX2137306
పపరర: నడగమణణ అనసతశశటట

94-98/25

భరస : వనసకటటశసరరర అనసతశశటట
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:50
లస: ససస స
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94-98/26

భరస : వనసకటటశసర రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:50
లస: ససస స
2543 NDX2608909
పపరర: జజఖత మమడతపలర

94-2/1090

94-88/536

94-65/33

94-65/36

94-65/39

94-65/42

94-88/538

తలర : అసకమమ
ఇసటట ననస:22-5-189
వయససస:67
లస: పప

2553 NDX2149913
పపరర: ససజనఖ పణణదదపవ

2556 JBV1321611
పపరర: ఈశసరమమ గబణపప

2559 NDX1920363
పపరర: నడగవరర న పనదతపప

2562 NDX1841569
పపరర: ససవర నడగర రగడడ కళరస

94-65/45

2565 NDX0180224
పపరర: వజయ కలమమరర కలసదదటట

94-65/37

2568 NDX0863076
పపరర: భబగఖలకడమ కసతదటట
భరస : శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:48
లస: ససస స

2548 NDX1088541
పపరర: మమహబభబబ సయఖద

94-65/32

2551 NDX0136754
పపరర: మహబభబ జజన సయఖద

94-65/35

2554 NDX1885138
పపరర: పదమ దదవ కళరస

94-65/38

భరస : శవ నడగర రగడడ కళరస
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:49
లస: ససస స
94-65/40

2557 NDX2400174
పపరర: సరయ చతసతనఖ పరణణదదపవ

94-65/41

తసడడ:డ నడగవరరన పరణణదదపవ
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:21
లస: పప
94-65/43

2560 JBV1322007
పపరర: కకషష అలత

94-65/44

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:60
లస: పప
94-88/539

2563 NDX0523803
పపరర: రరమమసజనవయబలల కలసదదటట

94-88/540

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసదదటట
ఇసటట ననస:22-5-188
వయససస:31
లస: పప
94-65/46

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:22-5-189
వయససస:61
లస: ససస స
94-65/48

94-91/1072

తసడడ:డ కరరమబలమర
ఇసటట ననస:22-5-186
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రగడడ కళరస
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-5-189
వయససస:36
లస: ససస స
2567 NDX0674226
పపరర: దసస గరరర కలసదదటట

94-65/34

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పనదతపప
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:49
లస: పప

భరస : నడగ వరరన పరణణదతపప
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:44
లస: ససస స
2564 NDX0278648
పపరర: నడగవరణణ కలసదదటట

2550 NDX0189209
పపరర: కరలలషర వల సయఖద

2545 NDX2560662
పపరర: మననజ కలమమర మమడతపలర

తసడడ:డ కరరమబలమర
ఇసటట ననస:22-5-186
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హరరనడదడబబబ
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ ఐ రరజ
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:45
లస: పప
2561 NDX1763318
పపరర: జవన జజఖత పరణణదతపప

94-88/537

తసడడ:డ నడగవరర న పణణదదపవ
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:22-5-187
వయససస:54
లస: ససస స
2558 NDX0196006
పపరర: అనల కలమమర కకసగ

2547 NDX2192466
పపరర: హరరబబబబ మమగబలకరర

94-98/28

తసడడ:డ వజయ కలమమర మమడతపలర
ఇసటట ననస:22-5-78
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర
ఇసటట ననస:22-5-186
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బభరనసరహహబ
ఇసటట ననస:22-5-186
వయససస:48
లస: పప
2555 JBV1321603
పపరర: రమమదదవ ఆలస

94-65/813

తసడడ:డ యలమసద మమగబలకరర
ఇసటట ననస:22/5/85
వయససస:50
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:22-5-186
వయససస:39
లస: ససస స
2552 JBV1320159
పపరర: కరరమబలమర సయఖద

2544 NDX2560647
పపరర: జజఖత సససగ కతడయ

2542 NDX1994814
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గగలర పవడడ

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:22-5-78
వయససస:69
లస: పప

తలర : వమల కలమమరర ఆర హహఛ
ఇసటట ననస:22/5/83
వయససస:40
లస: ససస స
2549 JBV1320175
పపరర: షమమబననసరబబగస సయఖద

94-98/27

తసడడ:డ వనసకయఖ అనసతశశటట
ఇసటట ననస:22-5
వయససస:55
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర మమడతపలర
ఇసటట ననస:22-5-78
వయససస:53
లస: ససస స
2546 NDX1196336
పపరర: రరగ ససధడ రరణణ ఆర హహఛ

2541 NDX2137298
పపరర: వనసకటటశసరరర అనసతశశటట

2566 NDX0135020
పపరర: శకనవరసరరవప కక

94-65/47

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:22-5-189
వయససస:46
లస: పప
94-65/49

2569 NDX1066349
పపరర: శవపరరసత నసతలపరటట

94-65/50

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:69
లస: ససస స
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2570 NDX1053537
పపరర: వవణబ మమధవ రరవప నసతలపరటట

94-65/51

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:47
లస: పప
94-65/948

2576 JBV2402758
పపరర: శకలకడమ నసతలపరటట

94-88/541

94-65/55

94-65/58

తసడడ:డ మబతడఖల రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:59
లస: పప
94-65/63

94-65/66

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:38
లస: పప

2580 NDX0202226
పపరర: వజయ లకడమ ఆకలల

94-65/56

2583 NDX0859645
పపరర: అననసగర ససరకష కలమమర

2586 NDX1846940
పపరర: పదడమవత పటట పపరరజ

2589 AP151010240384
పపరర: చతననమమ చలలమభరర

2592 NDX1232560
పపరర: శకనవరస రరవప కసదడరపప

94-65/69

2595 NDX2515005
పపరర: చతసతనఖ పగడడల

94-65/59

2598 NDX0859447
పపరర: వనసకట వణడజ మసడవ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:22-5-195
వయససస:49
లస: పప

94-65/950

94-65/54

తసడడ:డ ససధడకర రరవప
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:49
లస: ససస స
2581 AP151010240684
పపరర: లకకమకరసతమమ నరహరర

94-65/57

2584 JBV2396612
పపరర: పడభబకరరరవప నరహరర

94-65/60

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:68
లస: పప
94-65/61

2587 NDX0674044
పపరర: రమణ పటట పపరరజ

94-65/62

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:45
లస: ససస స
94-65/64

2590 NDX1099332
పపరర: వననద కలమమర పటట పపరరజ

94-65/65

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:27
లస: పప
94-65/67

2593 JBV1322148
పపరర: శకనవరసరరవప పటట పపరరజ

94-65/68

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:49
లస: పప
94-65/70

భరస : పవరష వనసకట గణణశ పగడడల
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:33
లస: ససస స
94-65/72

94-65/53

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:67
లస: ససస స

తలర : లకకమ దదవ
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:45
లస: పప
2597 JBV1322155
పపరర: పవరష వనసకట గణణశ పగడడల

2578 NDX0195297
పపరర: సరసత ఆకలల

94-82/857

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:33
లస: పప
2594 AP151010237358
పపరర: సరసబశవరరవప పగడడల

2577 NDX3067162
పపరర: భబరవ నసతలపరటట

తసడడ:డ శకనవరస పటట పపరరజ
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:45
లస: ససస స
2591 NDX1099662
పపరర: డడ వ సరయకలమమర పగడడల

తసడడ:డ శవ నడగర రగడడ కలర స
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:42
లస: పప
94-94/119

2575 NDX3015690
పపరర: పవన కలమఖణ రగడడ కలర స

తసడడ:డ వవణబ మమధవ రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససధడకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:35
లస: పప

2588 AP151010240385
పపరర: రరధడ పగడడల

94-65/949

తసడడ:డ వవణబమమథవరరవప నసతలఫరటట
ఇసటట ననస:22-5-190, 5TH LANE
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససరకష కలమమర
ఇసటట ననస:22-5-192
వయససస:35
లస: ససస స

2585 NDX0201475
పపరర: ససధడకర రరవప ఆకలల

2574 NDX3015633
పపరర: భబరర వ నసతలపత

2572 NDX0188086
పపరర: శరఖమ కలమమర నసతలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:50
లస: పప

Deleted

భరస : వవణబమమదవరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:38
లస: ససస స

2582 NDX0859496
పపరర: అననసగర వషష
ష వరరన

94-65/52

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:74
లస: పప

2573 NDX3015500
పపరర: వనసకట సరయ రఘబ వసశ
నసతలపత
తసడడ:డ శరఖస కలమమర నసతలపత
ఇసటట ననస:22-5-190
వయససస:22
లస: పప

2579 NDX0181081
పపరర: జయలకడమ అననసగర

2571 JBV2396141
పపరర: వనసకటటశసరరర నసతలపరటట

2596 NDX2514990
పపరర: సరగజ పగడడల

94-65/71

భరస : దదనకర వనసకట సరయ కలమమర పగడడల
ఇసటట ననస:22-5-194
వయససస:22
లస: ససస స
94-65/73

2599 NDX0525949
పపరర: రరధదక మసడవ

94-88/542

భరస : వనసకట వణడజ మసడవ
ఇసటట ననస:22-5-195
వయససస:42
లస: ససస స
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94-94/120

తసడడ:డ జయ పడకరశ పటబటభ
ఇసటట ననస:22-5-196
వయససస:25
లస: పప
2603 AP151010237004
పపరర: జయపడకరష పటబటభ

94-65/76

94-82/191

94-82/194

94-82/197

94-82/200

94-82/203

94-82/205

భరస : పసటరరరమభఖల
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:70
లస: ససస స

2613 NDX1140441
పపరర: జజఖతసత కనననబబ యన

2616 NDX1135953
పపరర: జజన దదనకర రరదడపష గబ

2619 NDX1020734
పపరర: వనసకటటశసరరర కనననబబ యన

2622 NDX1163443
పపరర: వరలకకమ తరరనగరర

94-82/208

2625 NDX0876052
పపరర: లకడమ ససనత వవమబల�

94-82/198

2628 JBV1431311
పపరర: వజయ పడకరష� పపరరపష గబ�
తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:34
లస: పప

2608 AP151010249482
పపరర: శరరదడబబయ పటకర�

94-82/193

2611 NDX1524603
పపరర: వవదడ శరకవఖ పసడయమసక చలమర

94-82/196

2614 NDX1140425
పపరర: పదడమవత చలమర

94-82/199

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:55
లస: ససస స
94-82/201

2617 NDX1187582
పపరర: శకనవరస చకకవరరస కనననబబ యన

94-82/202

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:47
లస: పప
94-82/204

2620 NDX3152238
పపరర: మయర లలచఅలమ

94-86/1085

భరస : అపపరరవప లలచఅలమ
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:41
లస: ససస స
94-82/206

2623 NDX1163583
పపరర: రమఖ పసరరపష గబ

94-82/207

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:28
లస: ససస స
94-82/209

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:44
లస: ససస స
94-82/211

94-82/190

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరమశక
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటరరరమభఖల� �
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:37
లస: ససస స
2627 JBV1432772
పపరర: రరజకమరర పపరరపష గబ

94-82/195

తసడడ:డ యమయమదదడ
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:25
లస: ససస స
2624 JBV1432798
పపరర: ససమలత� పపరరపష గబ �

2610 NDX1164409
పపరర: ఆదదనడరరయణ జపలర

2605 NDX1010602
పపరర: నరజ యకకల

భరస : బలరరస�
ఇసటట ననస:22-5-198
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:50
లస: పప
2621 NDX1834283
పపరర: సరయ రరప బతష
స ల

94-82/192

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:64
లస: ససస స
2618 JBV1432558
పపరర: శరఖసపడసరద� ఏటటకకరర�

2607 NDX1010453
పపరర: పరరసత యకకల

94-65/75

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-198
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:22-5-198
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస చకకవరరస
ఇసటట ననస:22-5-199
వయససస:39
లస: ససస స
2615 NDX1010545
పపరర: రరమతషలశమమ కనననబబ యన

94-88/543

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-198
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల�
ఇసటట ననస:22-5-198
వయససస:28
లస: పప
2612 NDX1189224
పపరర: జజసన కనననబబ యన

2604 NDX1364470
పపరర: పడ కర ష యయఫస ర

2602 AP151010240004
పపరర: సతఖవవదస పటబటబ

భరస : జయపడకరష
ఇసటట ననస:22-5-197
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ పడకరష యయఫస ర
ఇసటట ననస:22-5-197
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససరఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-5-198
వయససస:40
లస: ససస స
2609 NDX0805119
పపరర: అహమద భబషర�

94-65/74

తసడడ:డ జయ పడకరశ పటబటబ
ఇసటట ననస:22-5-197
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమభఖలల
ఇసటట ననస:22-5-197
వయససస:49
లస: పప
2606 AP151010249068
పపరర: సతఖకళ చటటకల�

2601 NDX1107705
పపరర: నససస పటబటబ

2626 JBV1436369
పపరర: పదదమన� పస తత
స రర�

94-82/210

భరస : పవరషచసదడరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:57
లస: ససస స
94-82/212

2629 JBV3290244
పపరర: గగరరశసకర� పస తత
స రర�

94-82/213

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:36
లస: పప
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2630 NDX0871129
పపరర: శకనవరసరరవప వవమబలపలర �

94-82/214

తసడడ:డ ససతడరరమబలల�
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:48
లస: పప
2633 JBV3295813
పపరర: ఉదయలకడమ జగటట

94-82/217

94-82/220

94-82/223

94-82/226

94-82/229

94-82/232

94-82/235

భరస : బబలయఖ బదడరబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:65
లస: ససస స

2643 JBV3290111
పపరర: బబలకకషషమభరరస� జకరక�

2646 NDX1840934
పపరర: రమఖ పసరరపష గబ

2649 JBV3295839
పపరర: అహలఖ� నజజసపటనస�

2652 NDX0311621
పపరర: కకటమమ� కలపరపల�

94-82/238

2655 JBV3290954
పపరర: మలలర శసరరరవప� అరరగగ�

94-82/227

2658 JBV1432921
పపరర: పదమజ� గబడడసస�
తసడడ:డ ఐజకకనకటన� �
ఇసటట ననస:22-5-204
వయససస:38
లస: ససస స

2638 NDX1163575
పపరర: రరహమమబ షపక

94-82/222

94-82/225
2641 JBV3290608
పపరర: ఉదయభబనసరరవ� జజననలగడడ �

2644 NDX1010339
పపరర: శరసతకలమమరర పపరరపష గబ

94-82/228

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:22-5-202/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-82/230

2647 JBV3295847
పపరర: కకపరవతవనసకటరమణ� అరరగగ �

94-82/231

భరస : మలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:37
లస: ససస స
94-82/233

2650 NDX0385609
పపరర: రరటబ� కకడడల�

94-82/234

భరస : కకరణ�
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:44
లస: ససస స
94-82/236

2653 NDX2482693
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయమల

94-82/237

తసడడ:డ రరమమరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:22-05-203
వయససస:42
లస: పప
94-82/239

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:67
లస: పప
95-119/729

94-82/219

తసడడ:డ కళళఖణ రరజ� �
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:45
లస: పప
2657 SQX2366060
పపరర: సరమమజఖస బదడరబబ ఈనడ

94-82/224

భరస : శకరరమకలమమర� �
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష మభరరస�
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:68
లస: ససస స
2654 NDX0385252
పపరర: కకరణ� కకడడల�

2640 NDX1917915
పపరర: నడగ రతనమమ జసపరల

2635 NDX0206086
పపరర: భబసకరరరవప బకలక�

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప పసరరపష గబ
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:37
లస: ససస స
2651 NDX0381400
పపరర: ససశల� జకక�

94-82/221

తసడడ:డ నరరససహస� �
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-5-202/1
వయససస:66
లస: పప
2648 JBV3295763
పపరర: అనసరరధ� అరరగగ �

2637 NDX1917931
పపరర: జజఖత పసడయ కకసడడమబటర

94-82/216

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-201
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ జసపరల
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:40
లస: పప
2645 NDX1020767
పపరర: జయరరవప పపరరపష గబ

94-82/218

తసడడ:డ రమమశ బబబబ కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షరమభభబషర�
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:51
లస: ససస స
2642 NDX1571166
పపరర: రమమష బబబబ నసడసరర

2634 NDX0218644
పపరర: అరరణకలమమరర� బకలక�

2632 AP151010246236
పపరర: కకకషట ష ఫర ఉననవ�

తసడడ:డ పడకరశస�
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:68
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-201
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబబ కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:22-5-202
వయససస:29
లస: ససస స
2639 AP151010249431
పపరర: ఆయయషర షపక�

94-82/215

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-5-200
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటదడసస
ఇసటట ననస:22-5-201
వయససస:36
లస: ససస స
2636 NDX1917238
పపరర: రరధదక కకసడడమబటర

2631 NDX0635763
పపరర: నడగకశసరరరవప బతష
స ల

2656 NDX2580108
పపరర: అనసత లకడమ మరరయమల

94-82/784

భరస : శకనవరసరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:22-5-203
వయససస:34
లస: ససస స
94-82/240

2659 JBV1432905
పపరర: శశశలజ� కడడయస �

94-82/241

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-204
వయససస:40
లస: ససస స
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2660 JBV1432913
పపరర: మమరర వర కలమమరర� గబడడసస�

94-82/242

భరస : ఐజకకనకటన� �
ఇసటట ననస:22-5-204
వయససస:60
లస: ససస స
2663 AP151010237374
పపరర: వజయకలమమర చసకరక

94-82/245

94-82/248

94-82/251

94-82/254

94-82/257

94-82/260

94-88/546

తసడడ:డ రరమనన
ఇసటట ననస:22-5-208
వయససస:66
లస: పప

94-82/252

2671 NDX0205757
పపరర: ఇసరసక కకమబమగభరర

94-82/253

తసడడ:డ దడనయయలల కకమబమగభరర
ఇసటట ననస:22-5-205
వయససస:50
లస: పప
94-82/255

2676 NDX0311654
పపరర: మమరరఎలజబబత మమలపరటట

2679 NDX2192284
పపరర: నవఖ వశసనడధ పలర

2682 NDX2192359
పపరర: లననర వశసనడధ పలర

94-88/549

2685 NDX1764175
పపరర: రరజజ రరవప మమకల

94-82/258

2688 NDX3093358
పపరర: జవన పసరరసస రరయపవడడ
భరస : జమమశ పరల
ఇసటట ననస:22-5-208
వయససస:53
లస: ససస స

94-82/256

2677 NDX1020833
పపరర: రరహహల కకషష వసగర

94-82/259

తసడడ:డ జయరరసదడస
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:28
లస: పప
94-88/544

2680 NDX2192268
పపరర: ససఢడడణణ కరవరడడ

94-88/545

భరస : కకశవ రరవప దడరర పపపవడడ
ఇసటట ననస:22/5/206
వయససస:48
లస: ససస స
94-88/547

2683 NDX1800383
పపరర: మహహష మమకల

94-88/548

తసడడ:డ రరజజరరవప మమలక
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:31
లస: పప
94-88/550

తసడడ:డ నరసససహస మమకల
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:56
లస: పప
94-82/262

2674 NDX0406835
పపరర: హహమలత� మమలపరటట�
తసడడ:డ మమఖథసఖస�
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవ రరవప వశసనడధ పలర
ఇసటట ననస:22/5/206
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చతకలరరస
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:39
లస: పప
2687 NDX0310433
పపరర: బలరరమబడడ జమబమలమడగ

94-82/250

తసడడ:డ కకశవ రరవప వశససధ పలర
ఇసటట ననస:22/5/206
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నడగకశసరరరవప గదదల
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:54
లస: ససస స
2684 NDX1328707
పపరర: రరజకష చకలరరస

2673 JBV1434745
పపరర: శకదదవ� మమడసరన�

94-82/247

2668 NDX0311639
పపరర: వససత కలమమరర�
జమమలమడడగబ�
భరస : బలరరమబడడ�
ఇసటట ననస:22-5-205
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మమఖథసఖస
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదడస
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:59
లస: పప
2681 NDX1842070
పపరర: శవపరరసత కకడసరర

2670 JBV3290905
పపరర: శకనవరసరరవప� కకడసరర�

2665 NDX1877036
పపరర: నరరపమ చసకక

94-82/249

భరస : రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జయరరసదడస
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:52
లస: ససస స
2678 NDX1020759
పపరర: జయరరసదడస వసగర

2667 AP151010249150
పపరర: అరరణ మమడడ�

94-82/244

తసడడ:డ వజయ కలమమర చసకక
ఇసటట ననస:22-5-204/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-205
వయససస:42
లస: పప

తలర : లలతకలమమరర�
ఇసటట ననస:22-5-206
వయససస:40
లస: ససస స
2675 NDX1010537
పపరర: రరజకశసరరదదవ వసగర

94-82/246

భరస : రరమసరసమ�
ఇసటట ననస:22-5-205
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:22-05-205
వయససస:70
లస: ససస స
2672 NDX0406868
పపరర: మధసరవరణణ� మమలపరటట�

2664 NDX2515161
పపరర: నరమల కలమమర చసకరక

2662 NDX0310391
పపరర: పడసరదరరవప కడడయస

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:22-5-204
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమల కలమమర చసకరక
ఇసటట ననస:22-5-204
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర చసకక
ఇసటట ననస:22-5-204/1
వయససస:28
లస: ససస స
2669 JBV3295821
పపరర: ఎసపస రమమ� కకడసరర�

94-82/243

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:22-5-204
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరబబన
ఇసటట ననస:22-5-204
వయససస:55
లస: పప
2666 NDX1877259
పపరర: నవఖ చసకక

2661 NDX0310417
పపరర: కమలకకరణ గబడడసస

2686 AP151010249148
పపరర: లకకమ ససనత మమడడ�

94-82/261

భరస : దసరరరపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-208
వయససస:49
లస: ససస స
94-82/859

2689 NDX3091535
పపరర: సససదరఖ రరయపవడడ

94-82/860

తసడడ:డ జమమశ పరల
ఇసటట ననస:22-5-208
వయససస:22
లస: ససస స
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94-88/551

భరస : కకరరటట రగడడడ ఖకలక ఱసస
ఇసటట ననస:22/5/208
వయససస:70
లస: ససస స
2693 NDX1180199
పపరర: శసకర పననస

94-88/553

2694 NDX2872760
పపరర: ససరగఖ పసడయదరరన నసడడకతడర

94-82/265

2697 NDX1164359
పపరర: ససమతడ I
తసడడ:డ వజయ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:22-5-210
వయససస:36
లస: పప

94-88/554
2699 NDX1149079
పపరర: మమరరటన లకథర కకసగ
గబజజరర మభడడ
తసడడ:డ జజన జయ రరవప గభజజఱళ మభఢక
ఇసటట ననస:22/5/210
వయససస:45
లస: పప

2700 NDX1877341
పపరర: వనసకట మమనక కసకనసపటట
తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప కసకనసపటట
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:26
లస: ససస స

2702 NDX0937904
పపరర: వజయసలలమ చలకర

2703 AP151010249193
పపరర: మమరరమమణణకఖస చలకర

94-82/270

భరస : పడభబదడసస
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సససదరరరవప చలకర
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:31
లస: పప
2708 NDX1332022
పపరర: శశసతడశక మమగబలకరర

94-88/555

95-64/49

భరస : వవసకటబదధడ
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:54
లస: ససస స

2709 JBV1436377
పపరర: శరరద మటటమరరక

2712 NDX0217265
పపరర: మహ పరవన� అసదతల�

94-82/280

2715 NDX1163542
పపరర: నడగవవణణ జజగబతస న

94-82/268

2718 AP151010249264
పపరర: మహలకడమ అసదతల
భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:56
లస: ససస స

94-82/264

2698 AP151010246151
పపరర: పడసరద రరవప చలకర

94-82/267

2701 NDX0945378
పపరర: మమరర రగట చలకర

94-82/269

తసడడ:డ జజన సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:34
లస: ససస స
94-82/271

2704 AP151010249191
పపరర: అననమమ చలకర�

94-82/272

భరస : వనజయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:81
లస: ససస స
94-82/274

2707 AP151010246256
పపరర: జజనసససదరరరవప చలకర

94-82/275

తసడడ:డ వనజయఖ
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:64
లస: పప
94-82/276

2710 NDX1020684
పపరర: దసరరరపపరకషశసరరరవప మటమరరక

94-82/277

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-5-212
వయససస:30
లస: పప
94-82/278

2713 NDX0311597
పపరర: శకలకడమ� అసదతల�

94-82/279

తసడడ:డ గసగయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:34
లస: ససస స
94-82/281

భరస : నరసజన రరవప
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:36
లస: ససస స
94-82/283

2695 NDX0217984
పపరర: ససజజత� చలకర�

తసడడ:డ ఇసయఖ
ఇసటట ననస:22-5-210
వయససస:54
లస: పప

భరస : గసగయఖ దదవర�
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశషషబబబబ
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:36
లస: ససస స
2717 NDX1163567
పపరర: రరజకశసరర బబ రక

94-82/266

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-5-212
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: శరఖమల నసడడకతడర
ఇసటట ననస:22-5-212/A
వయససస:35
లస: పప
2714 NDX1163534
పపరర: చసదడకళ బబ రక

2706 AP151010246255
పపరర: జకమబసపరల చలకర�

94-82/263

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:22-5-210
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనజయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబలమ ఈశసర రరవప మమగబలకరర
ఇసటట ననస:22/5/211
వయససస:26
లస: ససస స
2711 SQX1856996
పపరర: శకనవరస రరవప నసడడకతడర

94-82/861

భరస : జజన సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-211
వయససస:56
లస: ససస స
94-82/273

2692 NDX0937912
పపరర: వజయశక చలకర

భరస : నరరకణరరవప
ఇసటట ననస:22-5-209
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబబ నసడడకతడర
ఇసటట ననస:22-5-209/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప చలక
ఇసటట ననస:22-5-210
వయససస:22
లస: పప

2705 NDX2034437
పపరర: జగజజవన జజసఫ చలకర

94-88/552

తసడడ:డ యహహశవ పరడతతరర
ఇసటట ననస:22/5/208
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట ససబబయఖ పననస
ఇసటట ననస:22/5/209
వయససస:74
లస: పప
2696 NDX2266807
పపరర: ఠరగభర సనన చలక

2691 NDX1841957
పపరర: పపప దదస కరసత పరడతతరర

2716 AP151010249266
పపరర: శకదదవ అసదతల

94-82/282

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:39
లస: ససస స
94-82/284

2719 AP151010249265
పపరర: వనసకరయమమ అసదతల

94-82/285

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:61
లస: ససస స

Page 132 of 342

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49

2720 NDX1020726
పపరర: మలర కరరరజనరరవప యకకల

94-82/286

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:30
లస: పప
2723 NDX1020593
పపరర: శసకరరరవప యకకల

94-82/289

94-82/292

94-82/295

94-82/298

94-82/301

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:56
లస: ససస స
2738 NDX2124600
పపరర: లల గరపసనడథ యడర పలర

2727 JBV3295557
పపరర: కరరణఎస చకకవరరస�

2730 AP151010249019
పపరర: ఉమమదదవ బబ జజజ�

2733 NDX1263763
పపరర: పదమ యడర పలర

94-82/293

2725 NDX1896903
పపరర: శశశలజ కనపరరరర

2728 JBV3295565
పపరర: ఎలజబబతషసగబణ� వరకరర �

94-82/296

2731 JBV1436468
పపరర: పపషప జజననలగడడ

94-82/294

94-82/297

భరస : దసరర కరరణడకర బబబబ
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:49
లస: ససస స
94-82/299

2734 NDX1896598
పపరర: మరరస కనపరరరర

భరస : వనసకట గసగరధర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వననద బబబబ కనపరరరర
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:54
లస: ససస స

2736 JBV1435981
పపరర: కనకవలర � వలలరర �

2737 NDX0311613
పపరర: ససశల� వలలరర�

2739 JBV1433655
పపరర: కకషష� మమడసరన�

94-82/291

తసడడ:డ జజకబ� �
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:39
లస: ససస స

94-82/302

భరస : జజకబ� �
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:73
లస: ససస స
94-82/304

94-82/288

తసడడ:డ వననద బబబబ కనపరరరర
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:51
లస: ససస స
2735 AP151010249152
పపరర: శవమమ మదదదరరల�

94-82/290

భరస : రరజరరరచకకవరరస�
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరశన� �
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:42
లస: ససస స
2732 JBV1435973
పపరర: కకషషకలమమరర� ఏకలల�

2724 NDX1877390
పపరర: శశసతడ మమధసరర జజననలగడడ

2722 NDX0205658
పపరర: హరరపస
డ రద జమబమల

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కరరణడకర బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ� �
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:35
లస: ససస స
2729 JBV1430446
పపరర: మమరరససశల� కరవవరర �

94-82/287

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-213
వయససస:61
లస: పప
2726 JBV1430453
పపరర: మరరస ససజజన� వలలరర �

2721 JBV1434984
పపరర: భబసకర అసదతల

94-82/300

94-82/303

భరస : దయమరతనస�
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:80
లస: ససస స
94-82/306

2740 JBV1434398
పపరర: లకకమ నడరరయణ� హహచ�

94-82/307

తసడడ:డ వనసకట గసగరధర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ� �
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:40
లస: పప

2741 JBV1430420
పపరర: రరషన� కరవవరర�

94-82/308

2742 NDX0575977
పపరర: వనసకట గసగరధరరరవప�
యడర పలర �
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:50
లస: పప

94-82/309

2743 JBV1436450
పపరర: దసరరర కరరణడకర బబబబ
జజననలగడడ
తసడడ:డ సరకసశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:53
లస: పప

94-82/310

94-82/311

2745 JBV1434380
పపరర: చతననయఖ� మమడసరన�

94-82/312

2746 NDX2192417
పపరర: శక జనఖ జకకసపవడడ

94-88/556

తసడడ:డ ఇసరసక�
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:48
లస: పప
2744 JBV3290293
పపరర: చసదడశశఖరరరవప� ఏకలల�
తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ� �
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:53
లస: పప
2747 NDX1328681
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మబకకనన�
ఇసటట ననస:22-5-214
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ�
ఇసటట ననస:22--5-214
వయససస:63
లస: పప
94-88/557

2748 NDX2192425
పపరర: బబల కకషష జకకసపవడడ
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప జకకసపవడడ
ఇసటట ననస:22/5/214
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబలకకషష జకకసపవడడ
ఇసటట ననస:22/5/214
వయససస:29
లస: ససస స
94-88/558

2749 NDX1551291
పపరర: కకవ పసడయమసక

94-82/313

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:25
లస: ససస స
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94-82/314

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:27
లస: ససస స
2753 NDX0937896
పపరర: చసదదక
డ రరయవరపప

94-82/317

94-82/320

94-82/323

94-82/326

94-82/328

94-82/331

94-82/334

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:55
లస: పప

2763 NDX3073285
పపరర: గరత పపరరమనడ

2766 AP151010249189
పపరర: లకకమపడసనన చతనసనపరటట

2769 NDX0562058
పపరర: దసరర భవరన� అయఖగరరర�

2772 NDX0870972
పపరర: శకమసత కలమమర పరమరరస�

94-82/337

2775 NDX0206102
పపరర: శసకర సరయ ససబడహమణఖస�

94-83/583

2778 NDX0575878
పపరర: వశశసశసర ససరఖనడరరయణ
అయఖగరరర
తసడడ:డ వరవనసకటరరవప
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:61
లస: పప

2758 NDX0937938
పపరర: ససరకష కలమమర మసదలపప

94-82/322

2761 NDX0205724
పపరర: జయరరమ

94-82/325

2764 NDX0562041
పపరర: రతన దధపసక� అయఖగరరర�

94-82/327

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:30
లస: ససస స
94-82/329

2767 JBV1432764
పపరర: ససహససన� ఏటటకకరర�

94-82/330

భరస : శరఖసపడసరద� �
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:43
లస: ససస స
94-82/332

2770 AP151010249195
పపరర: పదడమవత యమరర గడడ �

94-82/333

భరస : సతఖనడనరరయణ�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:66
లస: ససస స
94-82/335

2773 NDX1020650
పపరర: వర భరత కలమమర అయఖగరరర

94-82/336

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:33
లస: పప
94-82/338

తసడడ:డ మశయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:45
లస: పప
94-82/340

94-82/319

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఫసలప లకకర�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:39
లస: పప
2777 NDX0871228
పపరర: అసకకనడడ పడసరద పరమరరస�

94-82/324

భరస : వశశసశసర ససరఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:69
లస: ససస స
2774 AP151010246337
పపరర: అశశక బబబబ చలక�

2760 AP151010246312
పపరర: అహరరన జయరరజ అతతసట�

2755 JBV3295425
పపరర: తరరపతమమ� మమడసరన�

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరగడడడ
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:46
లస: ససస స
2771 AP151010249194
పపరర: వససమత చతనసనపరటట

94-82/321

భరస : ససత రరమయఖ పపరరమనడ
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:40
లస: ససస స
2768 JBV3295680
పపరర: రరధదకరరరణణ గరల

2757 NDX0945311
పపరర: మమలకకసడ రరయబడడ మసదల

94-82/316

భరస : చతననయఖ� �
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరజ�
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:56
లస: పప
2765 NDX0808634
పపరర: వనసకట రమణ పపరస�

94-82/318

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:38
లస: పప
2762 NDX0352740
పపరర: నరసససహరరవప మసదలపప�

2754 NDX0216754
పపరర: ధనలకడమ�

2752 NDX1356591
పపరర: శకవదఖ మసదలపప

భరస : ససరకష కలమమర
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయరరస�
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జయరరజ�
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:68
లస: ససస స
2759 NDX0206169
పపరర: రమమష బబబబ మమడసరన�

94-82/315

భరస : మమలకకసడ రరయబడడ
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-5-215
వయససస:36
లస: ససస స
2756 NDX0311605
పపరర: మరరయమమ అతతసట�

2751 NDX1356609
పపరర: పడవళళక మసదలపప

2776 JBV3290582
పపరర: శకనవరసరగడడడ� గరల�

94-82/339

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ � �
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:49
లస: పప
94-82/341

2779 AP151010246411
పపరర: సతఖనడనరరయణ యమరర గడడ �

94-82/342

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:72
లస: పప
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2780 AP151010246195
పపరర: రరమమరరవప చతనసనపరటట

94-82/343

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:72
లస: పప
2783 NDX0945436
పపరర: పపషప వలర వరమమచనవన

94-82/346

95-93/637

94-82/349

94-82/352

94-82/355

94-82/358

94-82/361

భరస : కగనడడ పడసరద
ఇసటట ననస:22-5-221
వయససస:40
లస: ససస స

2793 JBV3290038
పపరర: బబలకకకషష యరకసశశటట � �

2796 NDX1163450
పపరర: సడవసత కనపరల

2799 JBV3295409
పపరర: శరరద� గలమర�

2802 JBV1432749
పపరర: శరరదడదదవ� కనపరల�

94-82/364

2805 NDX2403871
పపరర: సససదర రరవప ననలటటరర

94-82/353

2808 NDX1263961
పపరర: అనసతజజఖత చసతడ
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-5-221
వయససస:42
లస: ససస స

2788 NDX1991737
పపరర: నడగ సతఖ ససమఖ పడత

94-82/348

2791 NDX1991760
పపరర: వర మణణ పడత

94-82/351

2794 AP151010246335
పపరర: రరమమరరవప యరకసశశటట

94-82/354

తసడడ:డ శకబబపననరరవప
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:66
లస: పప
94-82/356

2797 NDX0218396
పపరర: ససజనఖ� పపలపరటట�

94-82/357

భరస : మమడడద రసగనడధ�
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:39
లస: ససస స
94-82/359

2800 NDX2403855
పపరర: ఎలజబబత రరణణ ననలటటరర

94-82/360

భరస : సససదరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:51
లస: ససస స
94-82/362

2803 JBV1431329
పపరర: శరత చసదడ కనపరల

94-82/363

తసడడ:డ జకసస దయమళ� �
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:34
లస: పప
94-83/277

తసడడ:డ కరసతయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:53
లస: పప
94-82/365

94-82/785

తసడడ:డ కకషష పడసరద పడత
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:34
లస: పప

భరస : జకససదయమళ� �
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:40
లస: పప
2807 NDX1163500
పపరర: అరరణ కలక

94-82/350

భరస : రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:55
లస: ససస స
2804 AP151010246344
పపరర: వమలసతష కనపరల�

2790 AP151010249367
పపరర: చసదడకళళవత యరకసశశటట �

2785 NDX2620326
పపరర: పవజ గసజ

భరస : వర మణణ పడత
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇజక గరదడసన
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:22-5-220
వయససస:39
లస: ససస స
2801 AP151010249361
పపరర: దదవదడనమమ కనపరల�

95-121/701

తసడడ:డ రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:66
లస: పప
2798 JBV1432780
పపరర: ససజజత� పపరరపష గబ �

2787 SQX2070548
పపరర: సరసత గసజ

94-82/345

తసడడ:డ గరసధధ గసజ
ఇసటట ననస:22-5-217
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:36
లస: పప
2795 NDX1020700
పపరర: సససదడ సరహహబ అయఖననపరలలస

94-82/347

తసడడ:డ వనసకట సతఖ నడరరయణ గసజ
ఇసటట ననస:22-05-217
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడ సరహహబ
ఇసటట ననస:22-5-219
వయససస:38
లస: ససస స
2792 NDX0205799
పపరర: రసగనడధ మమడడద�

2784 NDX1876780
పపరర: పసటర రమమష పపతతట

2782 NDX1705989
పపరర: హహమ పదదమన పపతతట

తసడడ:డ రమమశ పపతతట
ఇసటట ననస:22-5-217
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ పపతతట
ఇసటట ననస:22-5-217
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబబ గసజ
ఇసటట ననస:22-5-217
వయససస:21
లస: పప
2789 NDX1010644
పపరర: అషసన
డ తడజ షపక

94-82/344

తసడడ:డ అబడహమ
ఇసటట ననస:22-5-216
వయససస:73
లస: పప

భరస : రమమష పవతతట
ఇసటట ననస:22-5-217
వయససస:55
లస: ససస స
2786 SQX2022911
పపరర: బబలకకషష గసజ

2781 JBV1435775
పపరర: ఫసలప లకకర చలమక

2806 NDX1885179
పపరర: రవ కలమమర చసదస

94-65/77

తసడడ:డ రరమ కకషరష రరవప చసదస
ఇసటట ననస:22-5-221
వయససస:43
లస: పప
94-82/366

2809 NDX1164342
పపరర: కగనడడ పడసరద J

94-82/367

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-5-221
వయససస:46
లస: పప
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2810 NDX1731174
పపరర: లకడమ ససలలచన చసదస

94-95/29

భరస : రరమ కకషష రరవప చసదస
ఇసటట ననస:22-5-221
వయససస:71
లస: ససస స
2813 AP151010240679
పపరర: బబబసరరజన కకమరపలర

94-65/79

2814 NDX1107564
పపరర: ససతతషమమ అతడఖల

94-65/82

2817 NDX1737636
పపరర: దధపక కలమమరర

94-65/80

2820 NDX3074077
పపరర: రవచసదడ రగడడడ ఎదసల

2815 NDX1099779
పపరర: రరజకష బబబబ అసగలకలదదటట

94-94/121

2818 NDX3134475
పపరర: హరర ఎదసల

94-83/584

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మకగకన
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:24
లస: ససస స

2822 NDX1842302
పపరర: వనసకట రమణమమ బబచరరజ

2823 NDX0960302
పపరర: ససనతడ మకగకన

2824 NDX0180067
పపరర: ఉషర రరణణ మకగకన

2825 JBV1320050
పపరర: సరసబబడజఖస మకగకన
భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:43
లస: ససస స
2828 AP151010240197
పపరర: ఆదదలకడమ మకగకన

94-65/90

94-65/93

తసడడ:డ బబలగబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:23
లస: పప

2829 AP151010240198
పపరర: లకమమమ మకగకన

2832 JBV1320092
పపరర: వనసకటబడవప బభససరరజ

94-65/96

2835 AP151010237254
పపరర: బబలయఖ మకగకన

94-65/91

2838 NDX1628116
పపరర: కలమమరర మకగకన
తసడడ:డ బబలయఖ మకగకన
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:24
లస: ససస స

2827 AP151010240196
పపరర: సరసబబడజఖస బభససరరజ

94-65/89

2830 NDX2149921
పపరర: హహమసత కలమమర మకగకన

94-65/92

తసడడ:డ బబలయఖ మకగకన
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:23
లస: పప
94-65/94

2833 NDX0272781
పపరర: వనసకటరమణ మకగకన

94-65/95

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:36
లస: పప
94-65/97

తసడడ:డ బబలగబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:23
లస: పప
94-65/99

94-65/86

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలగబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:51
లస: పప
2837 AP151010237093
పపరర: గబరవయఖ మకగకన

94-65/88

భరస : బబలగబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదనన
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:33
లస: పప
2834 JBV1320027
పపరర: ఏడడకకసడలల మకగకన

2826 JBV1320035
పపరర: రసగమమ మకగకన

94-65/83

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:52
లస: ససస స
2831 NDX1099290
పపరర: సరసబయఖ చససడసరర

94-65/85

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:30
లస: ససస స
94-65/87

94-82/862

2821 NDX1885229
పపరర: భవరన మకగకన

తసడడ:డ ఈశసర రగడడడ ఎదసల
ఇసటట ననస:22-5-222 SAROJINI NILAYAM
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బబచరరజ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:27
లస: ససస స

94-65/81

తసడడ:డ రవచసదడ రగడడడ ఎదసల
ఇసటట ననస:22-5-222 SAROJINI NILAYAM
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవచసదడ రగడడడ ఎదసల
ఇసటట ననస:22-5-222 SAROJINI NILAYAM
వయససస:20
లస: ససస స
94-65/84

94-65/78

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-5-222
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కలమమరర
ఇసటట ననస:22-5-222
వయససస:33
లస: పప
94-82/863

2812 NDX1107804
పపరర: ససధడఖరరణణ ఈదసల

భరస : రవచసదడ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-5-222
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:22-5-222
వయససస:92
లస: ససస స

తలర : ఈశసర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-5-222
వయససస:48
లస: పప
2819 NDX3132438
పపరర: జజఖతఖత దదవ ఎదసల

94-95/30

తసడడ:డ మహన రరవప మసద
ఇసటట ననస:22-5-221
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఏసష బబ
ఇసటట ననస:22-5-222
వయససస:70
లస: ససస స
2816 JBV1321116
పపరర: రవచసదడడరగడడడ ఈదసల

2811 NDX2358596
పపరర: ఐసరక గరదదఖన మసద

2836 JBV1320043
పపరర: వనసకటటశసరరర మకగకన

94-65/98

తసడడ:డ బబలగబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:53
లస: పప
94-94/122

94-94/123
2839 NDX0960153
పపరర: వనసకట రమణ చసడసరర చసడసరర

భరస : సరసబయఖ చసడసరర
ఇసటట ననస:22-5-223
వయససస:28
లస: ససస స
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2840 NDX1445718
పపరర: గరయతడ ఆవపలమసద

94-65/100

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:26
లస: ససస స
2843 NDX0279000
పపరర: రమణమభరరస ఆవపలమసద

94-65/103

94-65/106

94-65/109

94-65/112

95-11/406

94-82/864

94-65/110

2853 AP151010237525
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆవపలమసద

2856 NDX1066323
పపరర: లలమవత కకసడడడత

2859 NDX1284371
పపరర: మమనక తడలక
ర రర

94-65/116

2862 NDX0187070
పపరర: రతస యఖ యయళళ

94-65/113

2865 NDX1107416
పపరర: సరరజ పసననమనవన

94-65/114

తసడడ:డ జజనయఖ వలవవటట
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:93
లస: పప

94-65/952

2868 NDX3015732
పపరర: గరరరధర రరవప ఆకలరత
తసడడ:డ ఆదయఖ ఆకలరత
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:62
లస: పప

94-65/108

2851 NDX2113025
పపరర: వరయఖ ఆవపలమసద

94-65/111

2854 NDX3136264
పపరర: సరసబశవ రరవప పగడడల

94-66/1115

2857 NDX1053750
పపరర: శకనవరసరరవప కకడడత

94-65/115

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-5-225
వయససస:43
లస: పప
94-88/559

2860 NDX2704161
పపరర: రతయఖ యయళళ

94-58/668

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల యయళళ
ఇసటట ననస:22-5-227
వయససస:74
లస: పప
94-65/117

2863 NDX1540088
పపరర: ససశల మమనక శక త నడళస

94-88/560

తసడడ:డ nvnv ససరరఖ నడరరయణ నడళస
ఇసటట ననస:22-5-227
వయససస:27
లస: ససస స
94-65/118

తసడడ:డ ఎన వ ఎన వ ససరరఖ నడరరయణ న భరస : రరసమహనరరవప
ఇసటట ననస:22/5/227
ఇసటట ననస:22-5-228
వయససస:25
లస: పప
వయససస:67
లస: ససస స
2867 NDX2988285
పపరర: ససబడమణఖస వలవవటట

2848 NDX1431477
పపరర: గగరర శసకర ఆవపలమసద

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పగడడల
ఇసటట ననస:22-5-224/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-227
వయససస:75
లస: పప
94-88/561

94-65/105

తసడడ:డ ఓసకరరస ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద తడళళ
ర రర
ఇసటట ననస:22-5-226
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:22-5-227
వయససస:64
లస: ససస స
2864 NDX1539669
పపరర: వసశ కకషష నడలస

2850 NDX1099423
పపరర: శవనడగకశసరరరవప వరగరన

2845 NDX2037431
పపరర: లకడమ ఆవపలమసద

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-5-225
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడడత
ఇసటట ననస:22-5-225
వయససస:19
లస: పప
2861 NDX0070623
పపరర: కకషష కలమమరర వనస

94-65/107

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-5-224/1
వయససస:27
లస: ససస స
2858 NDX3056645
పపరర: కకరణ కకసడడత

2847 NDX1445726
పపరర: వనసకటటష వరగరన

94-65/102

భరస : వరయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద వరరసరసమ
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:64
లస: పప
2855 SQX2405710
పపరర: అనసష పగడడల

94-65/104

తసడడ:డ శవ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:39
లస: పప
2852 AP151010237391
పపరర: జజలయఖ ఆవపలమసద

2844 NDX1107796
పపరర: నడగమణణ వరగరన

2842 NDX0180489
పపరర: ససమత ఆవపలమసద

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:46
లస: ససస స
2849 JBV2397198
పపరర: గణణష ఆవపలమసద

94-65/101

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-224
వయససస:46
లస: ససస స
2846 AP151010240504
పపరర: మలలర శసరర ఆవపలమసద

2841 NDX1107374
పపరర: రరజకశసరర ఆవపలమసద

2866 SQX1772367
పపరర: మహహత పసడయమ వడడడణస

95-64/50

తసడడ:డ చసదడ మహన వడడడణస
ఇసటట ననస:22-5-228
వయససస:22
లస: ససస స
94-65/953

2869 NDX3015740
పపరర: రరకకమణణ దదవ ఆకలరత

94-65/954

భరస : గరరరధర రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:55
లస: ససస స
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2870 NDX3015666
పపరర: ఏమ వ సరయ భరత ఆకలరత

94-65/955

తసడడ:డ గరరరధర రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:20
లస: పప
2873 NDX3268869
పపరర: దధపసక ఆకలరరత

94-65/1275

94-94/124

94-65/119

94-65/122

94-65/125

94-65/128

94-65/131

భసధసవప: సరయరరస మమజకటట
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:25
లస: ససస స

94-65/120

2886 JBV1322072
పపరర: ససవరచల దదవ లసగమలలర

2889 NDX1885153
పపరర: సరయ రరస మమజకటట

2892 JBV1321033
పపరర: సతఖనడరరయణ మమజకటట

94-65/134

2895 JBV1322429
పపరర: సరసబశవరరవప తలర స

94-65/123

2898 NDX2906196
పపరర: అపపరరవప ఐనవవలల
తసడడ:డ రరమబలల ఐనవవలల
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:71
లస: పప

94-134/18

2881 NDX2047190
పపరర: ససధఖరరణణ తలర స

94-65/121

2884 NDX2188846
పపరర: వనసకట లతడ ఐనవవలల

94-65/124

భరస : మలలర శసర రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:41
లస: ససస స
94-65/126

2887 JBV1322437
పపరర: ససరఖ కలమమరర తలర స

94-65/127

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:62
లస: ససస స
94-65/129

2890 NDX1098995
పపరర: లసగమలలర వ వ ఎస కగ వరరజ
కలమమర
తలర : ససవరచలమదదవ
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:28
లస: పప

94-65/130

94-65/132

2893 NDX1961540
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటట

94-65/133

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:56
లస: పప
94-65/135

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:71
లస: పప
94-65/958

2878 AP151010363149
పపరర: ఓసపడకరశ వశసనడధ

భరస : కకరణ తలర స
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:57
లస: పప
2897 NDX3024304
పపరర: రమఖ సరసత మమజకటట

2883 JBV2402907
పపరర: పపషపలత పసదద నవన

94-93/1545

తసడడ:డ శకరరస వశసనడధ
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమజకటట
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:45
లస: పప
2894 JBV1321553
పపరర: వనసకటరమణ శనగపలర

94-94/1081

భరస : రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:71
లస: ససస స
2891 JBV2396372
పపరర: శకనవరసరరవప పసదద నవన

2880 NDX1099845
పపరర: వనసకట గరవరరన రరవప వవర

2875 NDX2977601
పపరర: కలమఖణణ వలవవటట
భరస : జజనకకరరమయఖ వలవవటట
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:69
లస: ససస స
2888 JBV2402899
పపరర: సరమమమ జఖస పసదద నవన

94-82/865

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-5-230
వయససస:69
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:61
లస: ససస స
2885 JBV1321025
పపరర: శకవలర మమజకటట

2877 NDX2777720
పపరర: నడగమణణ వలలరరర

94-65/1249

Deleted

భరస : సరసబ శవ రరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట గరవరరన రరవప వవర
ఇసటట ననస:22-5-230
వయససస:61
లస: ససస స
2882 NDX1066133
పపరర: గసగరదదవ దరరర

2874 NDX2977650
పపరర: జజనకకరరమయఖ వలవవటట

2872 NDX3221629
పపరర: దధపసక ఆకలరరత

తసడడ:డ గరరరధర రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస వలవవటట
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:46
లస: పప
2879 NDX1066067
పపరర: లకకమపరరసత దదవ వవర

94-65/956

తసడడ:డ ఓసపడకరశ వశసనడథ
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గరరరధర రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:21
లస: ససస స
2876 NDX0199885
పపరర: సరసబ శవ రరవప వలక
ర రర

2871 NDX2796324
పపరర: వశరల వశసనడథ

2896 NDX2524841
పపరర: భవఖ నడగ సరయ శక రరమశశటట

94-65/136

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:20
లస: ససస స
94-82/866

2899 NDX2906212
పపరర: వర రరఘవమమ ఐనవవలల

94-82/867

భరస : అపపరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:22-5-231
వయససస:70
లస: ససస స
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2900 NDX2487650
పపరర: మణణ యనడన
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94-65/137

భరస : వవణబగరపరల రరవప యనడన
ఇసటట ననస:22-5-232
వయససస:33
లస: ససస స
2903 NDX0188318
పపరర: సరయ మణణ దతష
స

94-65/140

94-87/1261

94-65/144

94-65/147

94-91/1274

94-82/869

94-88/563

భరస : కకటటశసర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:22-6
వయససస:38
లస: ససస స

2913 NDX2976389
పపరర: అమల మమరర కటబరర

2916 NDX2990828
పపరర: మనడకడ గబసటక

2919 NDX0195248
పపరర: శకకకషష కకపపపరరవవరర

2922 NDX2192565
పపరర: అనసరరధ వపరరయమ

94-88/565

2925 NDX1628173
పపరర: ససరకష నసబభరర

94-84/1118

2928 NDX1434232
పపరర: రరహహత షపక
తసడడ:డ మమబబ
ఇసటట ననస:22-6-28
వయససస:32
లస: పప

94-65/143

2911 NDX1098607
పపరర: అపరపరరవప గబసటటపలర

94-65/146

2914 NDX2976397
పపరర: ససజనఖ బసదస కటబరర

94-84/1119

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:30
లస: ససస స
94-91/1275

2917 NDX2936748
పపరర: మనస వలర సశశటట

94-82/868

తసడడ:డ రమమసజనఉలక వలర సశశటట
ఇసటట ననస:22-5-234
వయససస:49
లస: ససస స
94-91/1001

2920 NDX2192474
పపరర: సరయ చసదన పసరకచరర

94-88/562

తసడడ:డ శవ రరమబడహమస పసరకచరర
ఇసటట ననస:22/5/1446
వయససస:24
లస: ససస స
94-88/564

2923 NDX2873347
పపరర: షపబబ పసడతస బభరగ

94-82/858

తసడడ:డ ఏసస బబబబ బభరగ
ఇసటట ననస:22-5-2009/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-94/125

తసడడ:డ వనసకయఖ నసబభరర
ఇసటట ననస:22-6
వయససస:49
లస: పప
94-200/1233

2908 NDX1107598
పపరర: నడగపరవన గబసటటపలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప వపరరయమ
ఇసటట ననస:22/5/1680
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లలమ కకషష కరరనతపప
ఇసటట ననస:22/5/18738
వయససస:29
లస: ససస స
2927 NDX2966166
పపరర: నరమల కడడయమల

94-65/145

తసడడ:డ అమరనడథస కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:22-5-706
వయససస:54
లస: పప

భరస : వరయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:22/5/1450
వయససస:23
లస: ససస స
2924 NDX1842013
పపరర: తడవవణణ కరరనతపప

2910 NDX1066091
పపరర: లలతడదదవ బబ పవపడడ

94-65/142

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససజవ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రమమసజనఉలక వలర సశశటట
ఇసటట ననస:22-5-234
వయససస:41
లస: ససస స
2921 NDX2192391
పపరర: తదజసససన రరయపరటట

94-63/1048

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:65
లస: పప
2918 NDX2732014
పపరర: పదడమవత వలర సశశటట

2907 NDX2975910
పపరర: శవ శసకర రరవప కటబరర

2905 JBV1321264
పపరర: వజయ సరయ దసలపలర
తసడడ:డ గబరరనడథ రరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:22-5-232
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:67
లస: పప
2915 NDX3114394
పపరర: ససజవ రగడడడ గబసటక

94-65/141

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల అచసఖతనడ
ఇసటట ననస:22-5-233
వయససస:57
లస: ససస స
2912 NDX1053495
పపరర: ఆసజనవయబలల అచసఖతన

2904 NDX2480952
పపరర: వవణబ గరపరల రరవప యనడన

94-65/139
2902 NDX1054063
పపరర: సతఖ సరయ అకయ ధసళపరళళ

తసడడ:డ వజయ సరయ
ఇసటట ననస:22-5-232
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వడకడ కరససలల యనడన
ఇసటట ననస:22-5-232
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-5.232
వయససస:39
లస: పప
2909 NDX1066042
పపరర: రరజరరజకశసరర బబ పవపడడ

94-65/138

భరస : వజయసరయ
ఇసటట ననస:22-5-232
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సరయ
ఇసటట ననస:22-5-232
వయససస:31
లస: పప
2906 NDX0525790
పపరర: రమమశ బబబబ దడసరర

2901 JBV1321454
పపరర: ససరఖకలమమరర దసళపరళళ

2926 NDX2982445
పపరర: కకటటశసర రరవప కడడయమల

94-98/709

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:22-6
వయససస:46
లస: పప
94-94/126

2929 NDX2570331
పపరర: ససబబరరవమమ కకసడదటట

94-65/816

భరస : అపపరరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:22-6-112
వయససస:50
లస: ససస స
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2930 NDX0200774
పపరర: నడగమణణ వలక
ర రర
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94-65/149

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-6-229
వయససస:36
లస: ససస స
2933 NDX1396614
పపరర: అచచమమ పపటమ

94-65/150

94-65/962

94-65/154

94-65/157

94-65/159

94-94/128

94-82/871

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:22-6-241
వయససస:69
లస: పప

2943 NDX3155868
పపరర: అరరణ జజజ రర

2946 NDX0219261
పపరర: లకకమకలమమరర� పరరరర�

2949 NDX0279968
పపరర: మమరర శశభ కకరరటపరటట

2952 NDX0960419
పపరర: అనత కకరరటపరటట

94-65/165

2955 NDX2255784
పపరర: ఎలజబబత డదనపరటట

94-65/882

2958 NDX0279778
పపరర: వనసకట పదడమవత సష మరగతష
భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:22-6-243
వయససస:52
లస: ససస స

2938 AP151010237303
పపరర: జయపడసరదరరవప అసగలకలదదటట

94-65/153

2941 NDX1098417
పపరర: జగరరబబబబబలల ఐమళళ

94-65/156

2944 NDX2259208
పపరర: మమధవ లత పరస

94-65/158

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పరస
ఇసటట ననస:22-6-239
వయససస:22
లస: ససస స
94-65/160

2947 NDX0274787
పపరర: పడభబదడసస చలకర

94-65/162

తసడడ:డ ఐజయఖ
ఇసటట ననస:22-6-239
వయససస:63
లస: పప
94-65/163

2950 NDX0132944
పపరర: మహనరరవప ఎన

94-65/164

తసడడ:డ పసద వరయఖ
ఇసటట ననస:22-6-240
వయససస:59
లస: పప
94-94/129

2953 NDX0960427
పపరర: రతనశశఖర బబబబ గగరరకపవడకడడ
గగరరకపవడకడడ
తసడడ:డ కకటయఖ గగరరకపవడకడడ
ఇసటట ననస:22-6-240
వయససస:52
లస: పప

94-94/130

94-65/166

2956 NDX2415487
పపరర: కకశశర మమడడకకసడడ

94-65/167

భరస : బబబజ డదనపరటట
ఇసటట ననస:22-6-241
వయససస:64
లస: ససస స
94-65/168

94-65/961

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-6-237
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రతనశశఖర బబబబ
ఇసటట ననస:22-6-240
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజ
ఇసటట ననస:22-6-241
వయససస:37
లస: ససస స
2957 NDX0274720
పపరర: బబబజ దదనపరటట

94-65/155

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-6-240
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర బబబబ గగరరకపవడడ
ఇసటట ననస:22-6-240
వయససస:18
లస: ససస స
2954 NDX0280032
పపరర: ససమలత దదనపరటట

2940 NDX0280057
పపరర: కరఖతడనమమ ఐమళళ

2935 NDX2975761
పపరర: మహన పపనజరరర

తసడడ:డ ఆదడస
ఇసటట ననస:22-6-236/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-6-239
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబ దడస చలక
ఇసటట ననస:22-6-239
వయససస:26
లస: ససస స
2951 NDX2831758
పపరర: శక రమఖ గగరరకపవడడ

94-65/152

భరస : కకటట ససరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:22-06-237
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పరరస
ఇసటట ననస:22-6-239
వయససస:24
లస: ససస స
2948 NDX1714279
పపరర: పసడయమసక చలక

2937 NDX1108265
పపరర: వకకటరరయమ రరణణ అసగలకలదదటట

94-84/1120

తసడడ:డ బబలసరసమ
ఇసటట ననస:22-6-236
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-6-237
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనస
ఇసటట ననస:22-6-237
వయససస:72
లస: పప
2945 NDX2057637
పపరర: శరకవరణణ పరరస

94-65/151

భరస : జయ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-6-236/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మరరస శరమభఖల పపడమమనసదస
ఇసటట ననస:22-6-237
వయససస:46
లస: ససస స
2942 NDX1098854
పపరర: ఐమళళ శకనవరసరరవప

2934 NDX1396648
పపరర: నడగకశసర రరవప పపటమ

2932 NDX3105640
పపరర: పడభబవత కకరరతదపటట

భరస : కకటటశసర రరవప కకరరతదపటట
ఇసటట ననస:22-6-229
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ పపటమ
ఇసటట ననస:22-6-236
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహన
ఇసటట ననస:22-6-236
వయససస:33
లస: ససస స
2939 NDX1108299
పపరర: హహపససబబ ఐమళళ

94-82/870

తసడడ:డ ససధకర రరవనల
ఇసటట ననస:22-6-229
వయససస:44
లస: పప

భరస : నడగకశసర రరవప పపటమ
ఇసటట ననస:22-6-236
వయససస:58
లస: ససస స
2936 NDX2975779
పపరర: ససమలత పపనజరరర

2931 NDX3123825
పపరర: నలర యఖ రరవనల

తసడడ:డ యయససపరదస మమడడకకసడడ
ఇసటట ననస:22-6-241
వయససస:40
లస: పప
94-65/169

2959 NDX2578052
పపరర: కవత అనసథడలమ

94-65/817

తసడడ:డ బకపత
ఇసటట ననస:22-6-244
వయససస:21
లస: ససస స
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2960 NDX3186434
పపరర: కవత లమలమపపట
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94-65/963

తసడడ:డ జగదధశ లమలమపపట
ఇసటట ననస:22-6-244
వయససస:32
లస: పప
2963 NDX1765074
పపరర: జజనస అతతట

2961 NDX3194016
పపరర: జగదధశ లమలమపపట

94-65/964

తసడడ:డ ఈశసరరరవప లమలమపపట
ఇసటట ననస:22-6-244
వయససస:32
లస: పప
94-88/566

2964 NDX1765355
పపరర: కక ఎన పస పడసరద కససకలరరస

2962 NDX2984789
పపరర: వనసకటటశసరరర మబదడగడ

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-6-244
వయససస:54
లస: పప
94-88/567

2965 NDX2985778
పపరర: పడశరసత కలమమర మబదడగడ

భరస : కక వ ఎన కమల కలమమర కససకలరరస
ఇసటట ననస:22-6--244
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కక వ ఎన కమల కలమమర కరససకలరరర
ఇసటట ననస:22-6--244
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-6-244
వయససస:24
లస: పప

2966 NDX2985760
పపరర: జజఖతరమయ మబదడగడ

2967 NDX3111291
పపరర: పడశరసత కలమమర మబదడగడ

2968 NDX2259174
పపరర: హరరరత గబలవసదల

94-98/710

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-6-244
వయససస:47
లస: ససస స
2969 JBV1321348
పపరర: ససనత కనకరస
భరస : మమమఖకలసనయతదజ
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:46
లస: ససస స
2972 NDX2259216
పపరర: హహమసత సరయ కనకస

94-65/174

2973 JBV1321215
పపరర: వనయతదజ మమమఖకల పపటటటట

94-82/873

2976 NDX2811982
పపరర: నరమల మమరర మమకల

94-82/876

2979 NDX2696946
పపరర: జననథ హహసపన షపక
తసడడ:డ రరజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:51
లస: పప

94-94/133
2981 NDX1849944
పపరర: మరరయమ మననజ కలమమర
మమరకనన
తసడడ:డ మరరయమ ససరకష కలమమర మమరకనన
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:27
లస: పప

2982 NDX2694222
పపరర: హబబబననసర షపక
భరస : జననథ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:48
లస: ససస స

2984 NDX2026525
పపరర: వర వనసకటరరవప మమడడశశటట

2985 NDX3122231
పపరర: భబరర వ దసరర పడసరద మబపరపళర

94-65/178

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-6-247
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప మబపరపళర
ఇసటట ననస:22-6-247/2
వయససస:50
లస: ససస స

94-65/175

2988 NDX2259117
పపరర: హరరత చసదస
తసడడ:డ శవ శసకర చసదస
ఇసటట ననస:22-6-248
వయససస:22
లస: ససస స

2971 NDX2259133
పపరర: నఖల సరయ కనకస

94-65/173

2974 NDX2259190
పపరర: ససరకష గబలవసదల

94-65/176

తసడడ:డ జజన గరలలర బబరట గబలవసదల
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:54
లస: పప
94-82/874

2977 NDX2832996
పపరర: వజయ భబసకర కకలకలకరర

94-82/875

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల కకలకలకరర
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:39
లస: పప
94-93/1303

94-94/132
2980 NDX1919796
పపరర: మరరయమ లకడమ కలమమరర
మరకనన
భరస : మరరయమ ససరకష కలమమర మరకనన
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:53
లస: ససస స

94-124/735

2983 NDX2026558
పపరర: రరజకశసరర నరరకవపల

94-65/177

భరస : వనసగళరరవప నరరకవపల
ఇసటట ననస:22-6-247
వయససస:37
లస: ససస స
94-65/965

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మబపరపళర
ఇసటట ననస:22-6-247/2
వయససస:31
లస: పప
94-82/878

94-65/170

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనకస
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:21
లస: పప

భరస : రమమశ ఏపవరర
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:35
లస: ససస స

2987 NDX3211067
పపరర: లకడమ పదడమవత మబపరపళర

94-65/172

తసడడ:డ యయబబ
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యకకబ ఏపవరర
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:64
లస: పప
2978 NDX2811636
పపరర: రజన కకలకలకరర

2970 NDX2259158
పపరర: లకడమ పడసనన తరరవధసల

94-97/789

తసడడ:డ ససరకష గబలవసదల
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరకష తరరవధసల
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనకస
ఇసటట ననస:22-6-245
వయససస:23
లస: పప
2975 NDX2833473
పపరర: రమమశ ఏపవరర

94-134/688

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-6-244
వయససస:24
లస: పప
94-65/171

94-82/872

2986 NDX3207370
పపరర: లకడమ పదడమవత మబపరపళర

94-82/877

భరస : వనసకటటశసర రరవప మబపరపళర
ఇసటట ననస:22-6-247/2
వయససస:50
లస: ససస స
94-65/179

2989 AP151010240202
పపరర: వనసకటపదమజ చసదస

94-65/180

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-248
వయససస:41
లస: ససస స
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94-65/181

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:22-6-248
వయససస:47
లస: పప
2993 AP151010240218
పపరర: రతనమణణ దదవరపలర

94-65/183

94-60/1033

94-65/188

94-65/191

94-65/194

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:59
లస: పప
3008 NDX0045468
పపరర: భబనస వరరజ కకసగల

94-65/196

94-65/199

భరస : వనసకటబడమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-6-253
వయససస:77
లస: ససస స

94-65/189

3003 NDX0473157
పపరర: దదవదడసస రరజకసదడకలమమర
దదవరపలర
తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:47
లస: పప

94-65/192

3006 AP151010237327
పపరర: వససతరరవప దదవరపలర

94-65/195

3009 JBV2684348
పపరర: లలర వరధడనస కకసగల

3012 NDX1284397
పపరర: వనయ కలమమర కసచరర

94-65/201

3015 AP151010237451
పపరర: కకషష ర కలమమర సరతషలకరర

3018 AP151010237573
పపరర: వనసకటకకటటరగడడద ఆళళ
తసడడ:డ వనసకటబడమరగడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:22-6-253
వయససస:46
లస: పప

2998 NDX0279513
పపరర: శరరద దదవరపలర

94-65/187

3001 JBV2402147
పపరర: ససజజత దదవరపలర

94-65/190

3004 NDX0136317
పపరర: శకరరమరరవప దకకజ

94-65/193

తసడడ:డ బసవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:55
లస: పప
3007 NDX2034460
పపరర: ససరకష కలమమర గబసడడబతస న

94-88/568

తసడడ:డ నడగభభషణస గబసడబతన
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:50
లస: పప
94-65/197

3010 NDX2433795
పపరర: జజన దదనకర రరదడపష గబ

94-65/198

తసడడ:డ పడసరద రరదడడపష గబ
ఇసటట ననస:22-6-251
వయససస:35
లస: పప
94-88/569

3013 JBV1322510
పపరర: సతఖవరణణ సరతషలకరర

94-65/200

తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:22-6-252
వయససస:38
లస: ససస స
94-65/202

తసడడ:డ మజస
ఇసటట ననస:22-6-252
వయససస:44
లస: పప
94-65/204

94-65/185

భరస : ఆలలసల కలమమర రరజ
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన నడధ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-6-251
వయససస:39
లస: పప

తలర : మమరర తలమమల
ఇసటట ననస:22-6-252
వయససస:41
లస: పప
3017 AP151010240254
పపరర: వనసకటచలమమ ఆళళ

3000 NDX2040947
పపరర: హవల పసడయదరరరన దదవరపలర

2995 NDX0473520
పపరర: రమఖరరతష దదవరపలర

భరస : రరజజమహన
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భబనసమభరరస రరధడ
ఇసటట ననస:22-6-251
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:22-6-251
వయససస:68
లస: పప
3014 NDX2448967
పపరర: రరజజ రమమష తలమమల

94-65/186

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ భబనసమభరరస
ఇసటట ననస:22-6-251
వయససస:35
లస: ససస స
3011 JBV2684330
పపరర: భబనసమభరరస కకసగల

2997 NDX1066026
పపరర: జజఖత దడకకజ

94-65/182

భరస : రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:22-6-249
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససరకష కలమమర గబసడడబతస న
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:84
లస: ససస స
3005 NDX2258986
పపరర: సతఖనడరరయణ పసదదరర

94-65/184

భరస : శకరరమరరవప
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజకసదడకలమమర
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:45
లస: ససస స
3002 AP151010240577
పపరర: గకకసమమ దదవరపలర

2994 AP151010237257
పపరర: రవసదడబబబబ దదవరపలర

2992 NDX0177980
పపరర: అనసరరధ దదవరపలర

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:22-6-249
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-6-249
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరకశ గబనడదబథధనడ
ఇసటట ననస:22-6-250
వయససస:19
లస: ససస స
2999 NDX0035493
పపరర: నరమలమ దదవరపలర

94-65/966

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:22-6-248
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-6-249
వయససస:55
లస: ససస స
2996 NDX2651024
పపరర: అనన శఫఅల గబనడదబథధనడ

2991 NDX2982163
పపరర: లకడమ టకకకనత

3016 NDX1098334
పపరర: మజగశ సరతషలకరర

94-65/203

తసడడ:డ దడసస
ఇసటట ననస:22-6-252
వయససస:83
లస: పప
94-88/570

3019 AP151010237428
పపరర: రరయపరగడడడ తషమమమ

94-88/571

తసడడ:డ శశరర రగడడడ తషమమమ
ఇసటట ననస:22-6-253
వయససస:52
లస: పప
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పపరర: లకడమ గగలర పవడడ
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94-124/736

భరస : రవసదడ బబబబ గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-6-253
వయససస:59
లస: ససస స
3023 NDX1841155
పపరర: సససధస మధసరరమ బభరగ

94-65/206

94-65/209

94-88/574

94-88/577

94-65/214

94-65/969

94-88/575

3033 NDX1107556
పపరర: ససతడ పడశరసత కసదదమళర

3036 NDX3113651
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వవర

3039 NDX3108164
పపరర: చతసచస లకడమ వవర

94-65/215

3042 NDX0358010
పపరర: హరపడదధప పసళళళరరశశటట

94-65/212

94-88/578

3047 NDX2973428
పపరర: శశష రతనస మరరక

94-65/970

3045 AP151010237252
పపరర: యలర మసద బబ లమరపలర

94-65/967

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-6-259
వయససస:29
లస: పప

94-65/211

3031 NDX0188169
పపరర: చసదడ శశఖర రగడడడ ఎస

94-88/576

3034 JBV2403178
పపరర: లకడమకలమమరర కసదదమళళ

94-65/213

3037 NDX3203601
పపరర: రమమశ బబబబ గబడడగసటబర

94-65/968

తసడడ:డ శకహరర రరవప గబడడగసటబర
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:40
లస: పప
94-83/585

3040 NDX3127545
పపరర: వనసకట శతయనడరరయణ వవర

94-95/898

తసడడ:డ పసద వనసకట ససబబయఖ వవర
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:79
లస: పప
94-65/216

94-65/217
3043 NDX0275453
పపరర: వనసకట చలపతరరవప పసళళళరరశశటట

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:22-6-258
వయససస:68
లస: పప
94-88/579

తసడడ:డ యలర మసద బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:22-6-258
వయససస:49
లస: పప
3048 NDX2975449
పపరర: శవరకకషష మరరక

3028 NDX0280743
పపరర: ససరష లత దదడర

భరస : వరభదపడసరద
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:22-6-258
వయససస:39
లస: పప

3044 JBV2396299
పపరర: శకనవరసపడసరద బబ లమరపలర
బబ లమరపలర
తసడడ:డ యలర మసద బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:22-6-258
వయససస:47
లస: పప

94-65/208

తసడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-6-256
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప వవర
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట చలపతరరవప
ఇసటట ననస:22-6-258
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-6-259
వయససస:49
లస: ససస స

3030 NDX0134981
పపరర: వనసకట రగడడడ డక

3025 NDX0588418
పపరర: రతనస బ

భరస : జజసఫ పరల సతఖపడసరద
ఇసటట ననస:22-6-256
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వవర
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:58
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ గబడడగసటబర
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:35
లస: ససస స
3041 NDX0070193
పపరర: లకడమ సరరజన పస

94-65/210

తసడడ:డ వరభదడ పడసరద
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:22-6-257
వయససస:57
లస: పప
3038 NDX3208261
పపరర: మలర శసరర గబడడగసటబర

3027 NDX2501484
పపరర: వజయ పడకరష గబసడడమమడ

94-65/205

తసడడ:డ పడశరసత
ఇసటట ననస:22-6-255
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరగడడడ డక
ఇసటట ననస:22-6-256
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససజజజనమమ బ యన
ఇసటట ననస:22-6-256
వయససస:77
లస: పప
3035 NDX1930412
పపరర: వర భదడ పడసరద కసదదమళళ

94-65/207

తసడడ:డ డదవడ గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:22-6-255
వయససస:65
లస: పప

తలర : ససజజజనమమ బబజజస
ఇసటట ననస:22-6-256
వయససస:43
లస: పప
3032 NDX0913657
పపరర: బ.యన. సతఖకలమమర

3024 AP151010240574
పపరర: జవనజజఖత గబసడడమమడ

3022 NDX2501468
పపరర: ససపసడయ అనవన గబసడడమమడ

తసడడ:డ వజయ పడకరష గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:22-6-255
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జయపడకరష
ఇసటట ననస:22-6-255
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-6-255
వయససస:55
లస: పప
3029 NDX0641308
పపరర: సససదర సససగ బబజజస

94-88/573

తసడడ:డ వనసగయఖ నలర సస లఖ
ఇసటట ననస:22-6-254
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ యయససబబబబ బభరగ
ఇసటట ననస:22-6-255
వయససస:25
లస: ససస స
3026 NDX0588442
పపరర: ఏససబబబబ బ

3021 NDX0275289
పపరర: బబలశసరరగడడడ నలర సస లమఖ

3046 NDX1595984
పపరర: పడవణ పరరమ

94-95/31

భరస : లలట వనసకట ఆనసద మహన పరరమ
ఇసటట ననస:22-6-258
వయససస:42
లస: ససస స
94-65/971

3049 NDX2973444
పపరర: నడగలకడమ మరరక

94-65/972

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:22-6-259
వయససస:26
లస: ససస స
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3050 NDX2884930
పపరర: నడగలకడమ మరరక
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94-65/973

భరస : శవ కకషష మరరక
ఇసటట ననస:22-6-259
వయససస:26
లస: ససస స
3053 NDX2192342
పపరర: గగస బబషర షపక

94-88/580

94-65/221

94-65/976

94-94/136

94-65/224

94-65/227

తసడడ:డ శరత బబబబ ననవనబబ యన
ఇసటట ననస:22-6-266
వయససస:32
లస: పప
3074 AP151010237537
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మమదడల
తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:22-6-266
వయససస:75
లస: పప
3077 NDX2057629
పపరర: రజన గబఱఱ స
భరస : నడగకశసర రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:22-6-268
వయససస:32
లస: ససస స

3063 NDX1108273
పపరర: శరసత కకరణమయ కరరఖసశశటట

94-65/222

3066 NDX0274027
పపరర: జల ఎననచ

3069 NDX1388321
పపరర: అననపవరష భవరన యరకసరగడడడ

3072 AP151010237538
పపరర: సరయచసదడశశఖర మమదడల

3075 NDX0279562
పపరర: హదడసరస శరసతపసడయ మబనగకటట

3078 NDX0585844
పపరర: దడనబబ యన పదడమవత
భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-6-268
వయససస:35
లస: ససస స

94-65/975

94-94/135

3064 NDX0585026
పపరర: అసదనమమల అననపవరష దదవ

94-65/223

తసడడ:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:22-6-262
వయససస:70
లస: ససస స
94-65/225

3067 NDX1099365
పపరర: అబడహస కరరఖసశశటట

94-65/226

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:22-6-262
వయససస:79
లస: పప
94-65/228

3070 AP151010240415
పపరర: ససతడరరవమమ మమదడల

94-65/229

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-266
వయససస:72
లస: ససస స
94-65/231

3073 NDX0700799
పపరర: శశషగరరరరరవప యరకసరగడడడ

94-65/232

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-266
వయససస:60
లస: పప
94-65/234

తసడడ:డ సరలమన రరజ
ఇసటట ననస:22-6-267
వయససస:35
లస: ససస స
94-65/236

3058 NDX3056280
పపరర: నడగకశసర రరవప నసబభరర

భరస : శవ పడసరద కరలమరర
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-266
వయససస:48
లస: పప
94-65/233

94-65/220

94-65/977 3061 NDX1090885
3060 NDX3086345
పపరర: వనసకట సరయ ఫణణసదడ నసబభరర
పపరర: వజయలకడమ కరలమరర

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:22-6-266
వయససస:57
లస: ససస స
94-65/230

3055 NDX1066174
పపరర: మమరరరరణణ వవగభరర

తసడడ:డ ససబబరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పసదద మమరక
ఇసటట ననస:22-6-262
వయససస:77
లస: పప

భరస : శరత బబబబ ననవనబబ యన
ఇసటట ననస:22-6-266
వయససస:55
లస: ససస స
3071 NDX2123693
పపరర: కకషష చతసతనఖ ననవనబబ యన

94-65/974

భరస : మమరకస పడదధప
ఇసటట ననస:22-6-262
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎననచ
ఇసటట ననస:22-6-262
వయససస:44
లస: పప
3068 NDX2123701
పపరర: వజయ లకడమ ననవనబబ యన

3057 NDX3099405
పపరర: నడగకశసర రరవప నసబభరర

94-65/219

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరలమరర
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:40
లస: పప
3065 NDX0716837
పపరర: జజలమ మమరకన పడదధప

94-94/134

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:55
లస: పప

భరస : నడగకశసర రరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:49
లస: ససస స
3062 NDX1090950
పపరర: శవ పడసరద కరలమరర కరలమరర

3054 NDX1744250
పపరర: అనసష పసదదరర

3052 NDX2259000
పపరర: ససదధప పసదదరర

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పసదదరర
ఇసటట ననస:22-6-260
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససదధప పసదదరర
ఇసటట ననస:22-6-260
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-6-261
వయససస:47
లస: పప
3059 NDX3132701
పపరర: రరమ లకడమ నసబభరర

94-65/218

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పసదదరర
ఇసటట ననస:22-6-260
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యమకలబ వల షపక
ఇసటట ననస:22/6/260
వయససస:44
లస: పప
3056 NDX1053602
పపరర: నడగకశసర రరవప వవగభరర

3051 NDX2259018
పపరర: శకకరసత పసదదరర

3076 NDX0274134
పపరర: వకటర పరల మబధదగకటట

94-65/235

తసడడ:డ సరలమన రరజ
ఇసటట ననస:22-6-267
వయససస:34
లస: పప
94-65/237

3079 JBV2397693
పపరర: నడగకశసరరరవప గబరకస

94-65/238

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-6-268
వయససస:34
లస: పప
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3080 NDX2259182
పపరర: మమణణకరఖల దదవ దడరర
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94-65/239

భరస : రతనస దడరర
ఇసటట ననస:22-6-269
వయససస:44
లస: ససస స
3083 NDX2676385
పపరర: శకనవరస రరవప గబరకస

94-65/818

94-65/978

94-65/242

94-65/245

94-94/137

94-65/249

94-65/250

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:22-6-276
వయససస:31
లస: పప

3093 NDX0588772
పపరర: చసదడ శశఖర రగడడడ మరరసల

3096 NDX1091354
పపరర: సలలమ రతనవలర కసచరర

3099 NDX0201749
పపరర: జజనడధడన మననహర కగ

3102 NDX2433779
పపరర: మహన రరవప పరనడదద

94-93/1546

3105 JBV2402295
పపరర: వజయలకడమ మదతదల

94-65/246

3108 JBV2396430
పపరర: శకనవరస మదతదల
తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-6-276
వయససస:52
లస: పప

3088 NDX2911329
పపరర: శకదదవ గబరకస

94-82/879

3091 NDX0279653
పపరర: రరజఖలకడమ వనళళ

94-65/244

3094 NDX0189316
పపరర: తరరపతయఖ వ

94-65/247

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-6-271
వయససస:46
లస: పప
94-10/942

3097 NDX2259224
పపరర: జగననఫర గరరరర జజఖతరమయ
కసచరర
తసడడ:డ రరజ శశఖర కసచరర
ఇసటట ననస:22-6-273
వయససస:23
లస: ససస స

94-65/248

94-94/138

3100 NDX0195727
పపరర: రరజన రరసబబబబ కక

94-94/139

తసడడ:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:22-6-274
వయససస:63
లస: పప
94-65/251

3103 NDX2536498
పపరర: ధనలకడమ పరనడదధ

94-65/252

భరస : మహన రరవప పరనడదధ
ఇసటట ననస:22-6-275
వయససస:48
లస: ససస స
94-65/254

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:22-6-276
వయససస:48
లస: ససస స
94-65/256

94-65/820

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-6-271
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పరనడదద
ఇసటట ననస:22-6-275
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పనదధ మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-6-275
వయససస:18
లస: ససస స
3107 NDX0591602
పపరర: చతసతనఖ వజయకర మదతదల

94-65/243

తసడడ:డ రరజన రరసబబబబ
ఇసటట ననస:22-6-274
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహన రరవప పరనడదద
ఇసటట ననస:22-6-275
వయససస:48
లస: ససస స
3104 NDX2799898
పపరర: శవరన నడయబడడ పనదధ

3090 NDX2511848
పపరర: హహమ కలమమరర వడర మభడడ

3085 NDX2676344
పపరర: సరయ కలమమర గబరకస

భరస : సతఖనడరరయణ గబరకస
ఇసటట ననస:22-6-270 BHARATH PET
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:22-6-273
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-6-273
వయససస:58
లస: పప
3101 NDX2501526
పపరర: ధనలకడమ పరనడదద

94-65/979

తసడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-6-271
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పవరషచసదడరరవప తదళళ
ఇసటట ననస:22-6-271
వయససస:74
లస: పప
3098 NDX1090943
పపరర: రరజశశఖర కసచరర

3087 NDX2913069
పపరర: పదడమవత దనడబబ ఈనడ

94-65/241

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:22-6-270
వయససస:25
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ వడర మభడడ
ఇసటట ననస:22-6-271
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-6-271
వయససస:44
లస: పప
3095 NDX2075217
పపరర: రరమమరరవప తదళళ

94-65/819

భరస : నడగరరరజన రరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-6-270
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖరగకడడడ
ఇసటట ననస:22-6-271
వయససస:34
లస: ససస స
3092 NDX0274290
పపరర: పడభబ బబబబ తదళళ

3084 NDX2676294
పపరర: మహ లకడమ గబరకస

3082 NDX2259166
పపరర: అనల దడరర

తసడడ:డ చననబబబయ దడరర
ఇసటట ననస:22-6-269
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:22-6-270
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నన గబరకస
ఇసటట ననస:22-6-270
వయససస:75
లస: ససస స
3089 NDX0070367
పపరర: రరజఖ లకడమ ఎస

94-65/240

భరస : చనన బబయ దడరర
ఇసటట ననస:22-6-269
వయససస:59
లస: ససస స

భసధసవప: మహ లకడమ గబరకస
ఇసటట ననస:22-6-270
వయససస:51
లస: పప
3086 NDX2795938
పపరర: శకదదవ గబరకస

3081 NDX2259141
పపరర: జయవవణణ దడరర

3106 JBV1320258
పపరర: రసగనడయకమమ మదతదల

94-65/255

భరస : వనసకటనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-6-276
వయససస:75
లస: ససస స
94-65/257

3109 JBV2396240
పపరర: ఉదయభబసకర మదతదల

94-65/258

తసడడ:డ వనసకటనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-6-276
వయససస:55
లస: పప
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94-65/259

భరస : వవణబగరపరల
ఇసటట ననస:22-6-277
వయససస:37
లస: ససస స
3113 NDX0136788
పపరర: శకనవరస నలలవవరర

94-65/262

94-65/264

94-65/267

94-82/370

94-82/373

94-82/376

94-82/379

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:22-6-281
వయససస:35
లస: ససస స

3123 NDX0311688
పపరర: జజఖతనన� రరయపవడడ�

3126 NDX1432392
పపరర: రరప మమలపరటట

3129 AP151010246066
పపరర: వజయభబసకరరరవప తడళళళరర

3132 NDX1693820
పపరర: హహమ శకత కలసభబ

94-82/382

3135 NDX1571208
పపరర: తదజ శరరసన కలసభ

94-82/371

3138 NDX0311761
పపరర: గగరర లకడమ శశష� రరజకశసరర�
భరస : నడగకశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-6-281
వయససస:74
లస: ససస స

3118 JBV2402600
పపరర: సరరజనమమ యరరకతషల

94-65/266

3121 NDX3078060
పపరర: దధపసక జజఖతషల

94-82/880

3124 NDX1917907
పపరర: లలత కలమమరర తడళళళరర

94-82/372

భరస : వజయ భబసకర రరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:37
లస: ససస స
94-82/374

3127 NDX1917881
పపరర: ససయబకస తడళళరర

94-82/375

తసడడ:డ ససబబబరరవప తడళళరర
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:50
లస: ససస స
94-82/377

3130 NDX0576884
పపరర: రరమమరరవప బబ బబల

94-82/378

తసడడ:డ చడఈనడ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:50
లస: పప
94-82/380

3133 NDX1693838
పపరర: పపషప లల అనవన

94-82/381

భరస : తడరక రమమష అనవన
ఇసటట ననస:22-6-280
వయససస:39
లస: ససస స
94-82/383

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:22-6--280
వయససస:25
లస: పప
94-82/385

94-65/980

భరస : రవ కరసత జజఖతషల
ఇసటట ననస:22-6-278
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:22-6-280
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నడగకశసరరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:22-6-280
వయససస:47
లస: ససస స
3137 JBV3295664
పపరర: శశశలజ కలసదసరర

94-65/268

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:73
లస: పప
3134 NDX1571158
పపరర: రరమ తషలసస కలసభ

3120 AP151010237055
పపరర: లకకమనడరరయణ మమకరన

3115 NDX3144631
పపరర: అసకమమ సరన

భరస : రరదడకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22--6-278
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : లలత
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:69
లస: ససస స
3131 AP151010246202
పపరర: ససబబబరరవప తడళళళరర

94-65/265

తసడడ:డ యయససదడసస�
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కక ఏన పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:43
లస: ససస స
3128 NDX0945410
పపరర: లకకమ కరసతమమ తడళళళరర

3117 AP151010240026
పపరర: రరణణససభబషసణణ మమకరన

94-65/261

భరస : వనసకటటశసరరర సరన
ఇసటట ననస:22-6-277
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరమయఖ
ఇసటట ననస:22--6-278
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:22-6-279
వయససస:30
లస: ససస స
3125 NDX0311696
పపరర: శరరష రరణణ� కరసరల�

94-65/263

భరస : లకడమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22--6-278
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ మమకన
ఇసటట ననస:22--6-278
వయససస:34
లస: పప
3122 NDX0652388
పపరర: రమ� మదదదరరల�

3114 AP151010237173
పపరర: రఘబరరమయఖ నవపలకరర

3112 AP151010237054
పపరర: వవణబగరపరల నవపలకరర

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ
ఇసటట ననస:22--6-277
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:22--6-277
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస నవపలలరర
ఇసటట ననస:22-6-277/1
వయససస:21
లస: పప
3119 NDX1756370
పపరర: హరరపక
డ రష మమకన

94-65/260

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:22-6-277
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-6-277
వయససస:54
లస: పప
3116 NDX2433852
పపరర: వశసనడధ నవపలలరర

3111 NDX1066430
పపరర: నసదదన నవపలకరర

3136 NDX1571174
పపరర: నడగకశసరరరవప కలసభ

94-82/384

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసభ
ఇసటట ననస:22-6-280
వయససస:52
లస: పప
94-82/386

3139 NDX1386853
పపరర: శకకరసత కగ

94-82/387

తసడడ:డ మణణయదడస
ఇసటట ననస:22-6-281
వయససస:31
లస: పప
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94-82/388

తసడడ:డ కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:22-6-281
వయససస:33
లస: పప
3143 NDX0310540
పపరర: నడగకశసర రరవప� గగరర �

94-82/391

94-82/883

94-82/394

94-65/982

94-82/399

94-82/402

3161 AP151010249154
పపరర: రరణణ ఇసదదరరపసడయదరరరన
బబరదగబ�
భరస : సరలమన�
ఇసటట ననస:22-6-285
వయససస:48
లస: ససస స

94-82/405

3164 AP151010246096
పపరర: సరలమన బబరదగబసట�

94-82/408

94-82/395

3153 NDX0614503
పపరర: లకడమ పడసనన తడళళళరర�

3156 NDX0604900
పపరర: తడళళళరర హహమసత కలమమర�

3159 NDX1876921
పపరర: కకకసట ష ఫర సపసఫసర బబరదగబసట

94-82/411

94-82/882

3148 JBV1430263
పపరర: పదమజ పపలర

94-82/393

3151 NDX3065489
పపరర: తవరస వరమమ

94-65/981

భరస : బభచసపలర శవ శసకర రగడడడ లలట
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:44
లస: ససస స
94-82/397

3154 NDX0614727
పపరర: మలలర శసరర దదవ తడళళళరర�

94-82/400

3157 NDX0205781
పపరర: వదడఖ సరగర పస నడనల�

94-82/401

తసడడ:డ దడసస�
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:34
లస: పప
94-82/403

3160 NDX0385427
పపరర: కకషషవవణణ� అవరసరర�

94-82/404

తసడడ:డ కకకసట ష ఫర పడసరద బబబబ బబరదగబసట
ఇసటట ననస:22-6-285
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమకకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:22-6-285
వయససస:35
లస: ససస స

3162 NDX0385393
పపరర: వససత� అవరసరర�

3163 NDX1263748
పపరర: కకకసట ష హర డదవడ బబరదగబసట

94-82/406

94-82/407

తసడడ:డ పడసరద బబబబ
ఇసటట ననస:22-6-285
వయససస:28
లస: పప

3165 NDX0385229
పపరర: వనసకట రరమకకషష పడసరద�
అవరసరర�
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-6-285
వయససస:67
లస: పప

94-82/409

3168 AP151010246315
పపరర: పరల సతఖవరర నరరజ లసకపలర

94-82/412

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-286
వయససస:46
లస: పప

94-82/398

భరస : డడ వ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమకకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:22-6-285
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ�
ఇసటట ననస:22-6-285
వయససస:52
లస: పప

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-286
వయససస:49
లస: ససస స

3150 JBV1430156
పపరర: మజకస పరల ససధధర కరర పవడడ

3145 NDX2824068
పపరర: మమధసరర బబతపవడడ

భరస : మజగస దడనపడకరష కరర పవడడ
ఇసటట ననస:22-6-283
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హరరనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:57
లస: పప

3167 AP151010249203
పపరర: మమరరససయబకస లసకపలర

94-82/392

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:29
లస: పప
3158 NDX0604868
పపరర: తడళళళరర పడసరదరరవప�

3147 JBV3295268
పపరర: శరరలత� కరర పవడడ�

94-82/390

తసడడ:డ అనల కలమమర బబతపవడడ
ఇసటట ననస:22-6-282
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మజకస రవసదడనడధ
ఇసటట ననస:22-6-283
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బభచసపలర శవ శసకర రగడడడ లలట
ఇసటట ననస:22-6-284
వయససస:19
లస: ససస స
3155 NDX0604918
పపరర: తడలక
ర రర నరకసదడ కలమమర�

94-82/881

భరస : మసఎసరపల ససధధర�
ఇసటట ననస:22-6-283
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మసఎస రవసదడనడథ� �
ఇసటట ననస:22-6-283
వయససస:73
లస: ససస స
3152 NDX3079167
పపరర: బభచసపలర ససషసమత

3144 NDX2813723
పపరర: అనసరరధ బబతపవడడ

3142 NDX1263854
పపరర: అనల కలమమర బబతపవడడ

తసడడ:డ పడకరషరరవప
ఇసటట ననస:22-6-281
వయససస:49
లస: పప

భరస : అనల కలమమర బబతపవడడ
ఇసటట ననస:22-6-282
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర బబతపవడడ
ఇసటట ననస:22-6-282
వయససస:22
లస: ససస స
3149 JBV1430248
పపరర: జజర నసససదరమమ� కరర పవడడ�

94-82/389

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:22-6-281
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-6-281
వయససస:82
లస: పప
3146 NDX2895001
పపరర: మకదసల బబతపవడడ

3141 JBV3290558
పపరర: ససరకష కలసదసరర

3166 NDX1263912
పపరర: ఇవరసజలన లసకపలర

94-82/410

తసడడ:డ శరఖమసససదర
ఇసటట ననస:22-6-286
వయససస:25
లస: ససస స
3169 AP151010246065
పపరర: శరఖససససదర లసకపలర

94-82/413

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-286
వయససస:49
లస: పప
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3170 NDX1524579
పపరర: రమమశ బబబబ లసకపలర

94-82/414

తసడడ:డ రరఘవయఖ లసకపలర
ఇసటట ననస:22-6-286
వయససస:52
లస: పప
3173 JBV3290590
పపరర: మధసససధనరరవప దడసరర�

94-82/416

94-88/583

94-82/420

94-82/423

94-82/426

94-82/429

94-82/432

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:22-6-289
వయససస:26
లస: పప

3183 NDX0217125
పపరర: హహసపసన బ� షపక�

3186 JBV3295151
పపరర: కనడనసబ� వనసగళ�

3189 NDX0310508
పపరర: మననజ కలమమర పససడతస

3192 JBV1436195
పపరర: వరపడసరదరరవప� కరరక�

95-40/914

3195 NDX0217588
పపరర: ససపసడయ పరవన� పస నడనల�

94-82/424

3198 NDX1164391
పపరర: ఊమర మబకరసర
తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:22-6-289
వయససస:29
లస: పప

3178 NDX0707240
పపరర: వజయకలమమరర� గసటటల�

94-82/419

3181 JBV3295573
పపరర: ఉమమరరణణ� చతరరకకరర�

94-82/422

3184 NDX0311704
పపరర: అరరణ� పససడతస�

94-82/425

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:55
లస: ససస స
94-82/427

3187 JBV3295698
పపరర: చననమమ దడసరర�

94-82/428

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:79
లస: ససస స
94-82/430

3190 JBV3290178
పపరర: ఈశసర పడసరద� వనసగళ�

94-82/431

తసడడ:డ శరఖస సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:51
లస: పప
94-82/433

3193 NDX1318757
పపరర: రరహహల షపక

94-95/32

తసడడ:డ మమబబబ
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:28
లస: పప
94-82/434

తసడడ:డ పడభబదడసస�
ఇసటట ననస:22-6-289
వయససస:33
లస: ససస స
94-82/436

94-88/582

భరస : ససతడరరమలకమణ� �
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప� �
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:58
లస: పప
3197 NDX1164383
పపరర: మహమమద షపక

94-82/421

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగస� �
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:55
లస: పప
3194 SQX2297810
పపరర: మసరసన వల షపక

3180 AP151010249436
పపరర: జగసనడబ షపక�

3175 NDX1509308
పపరర: మహమమద షపక

భరస : ఆనసదబబబబ�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరఖససససదరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప� �
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:33
లస: పప
3191 JBV3290483
పపరర: ససతడరరమలకమణ� చతరరకకరర�

94-82/418

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చననబబబయ�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:71
లస: ససస స
3188 JBV3290749
పపరర: అలలగజరసడర� గరసరల�

3177 JBV3295185
పపరర: శరఖమల� వనసగళ�

94-88/581

తసడడ:డ మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:22/6/287
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమబబ�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససలమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:50
లస: ససస స
3185 AP151010249205
పపరర: మసరసన బ షపక�

94-82/417

భరస : ఈశసరపడసరద�
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మధసససధనరరవవ
ఇసటట ననస:22-6-288
వయససస:45
లస: ససస స
3182 AP151010249202
పపరర: జజన బ షపక�

3174 AP151010246244
పపరర: మరరవల షపక

3172 NDX1840918
పపరర: మమరరస ఇవరసజలన లసకపలర

తసడడ:డ శరఖమ సససదర లసకపలర
ఇసటట ననస:22/6/286
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చననబబబయ
ఇసటట ననస:22-6-287
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:22/6/287
వయససస:28
లస: పప
3179 JBV3295706
పపరర: అనసరరధ దడసరర

94-82/415

తసడడ:డ శరమభఖల
ఇసటట ననస:22-6-286
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-6-287
వయససస:49
లస: పప
3176 NDX1410901
పపరర: రరహహల షపక

3171 AP151010246224
పపరర: సససదరరరవప లసకపలర

3196 NDX0217307
పపరర: రరతష వకకటరరయమ� బబతళ�

94-82/435

తసడడ:డ మజకస జజకబ�
ఇసటట ననస:22-6-289
వయససస:64
లస: ససస స
94-82/437

3199 NDX1337781
పపరర: పదడమవత పపల

94-88/584

తలర : పడకరశ రరవప పపల
ఇసటట ననస:22/6/289
వయససస:73
లస: ససస స
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94-65/269

భరస : శరఖమ రరజ
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:41
లస: ససస స
3203 NDX0274522
పపరర: ఐజజక కసచరర

94-65/272

94-82/441

94-82/445

94-82/448

94-82/451

94-82/454

94-65/274

భరస : కకటటశసరరరవప మభరరస
ఇసటట ననస:22-6-294
వయససస:59
లస: ససస స
3224 NDX2512507
పపరర: పరరసత దదవ మభరరస

భరస : వనసకటటశసర రరవప పస టటట
ఇసటట ననస:22-6-295
వయససస:54
లస: ససస స

94-82/446

3213 JBV3291044
పపరర: రరసబబబబ గసటటల

3216 NDX0406777
పపరర: ససమజజఖత గరవసదస

94-93/1247

94-82/449

94-82/452

94-82/455

3222 NDX2255693
పపరర: ఓబబద ససకలమమర కలరరక

94-65/275

3228 JBV2402014
పపరర: ఇసదదరర పసడడట
భరస : మహనవరససకలమమర
ఇసటట ననస:22-6-295
వయససస:63
లస: ససస స

94-82/444

3211 NDX0311712
పపరర: ససరష లత పససడతస

94-82/447

3214 NDX0352831
పపరర: వనసకటటశసరరర పససడతస

94-82/450

3217 NDX0216663
పపరర: ససధ కకరణమయ గరవసదస

94-82/453

తసడడ:డ బబలశశరయఖ
ఇసటట ననస:22-6-292
వయససస:46
లస: ససస స
3220 JBV1433770
పపరర: అనల కలమమర లసకర� �

94-82/456

తసడడ:డ దయమనసదస లసకర� �
ఇసటట ననస:22-6-292
వయససస:47
లస: పప
3223 JBV1320787
పపరర: కకటటశసరరరవప మభరరస

94-65/276

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:22-6-294
వయససస:24
లస: పప
94-93/1248

తసడడ:డ చలమయఖ మభరరస
ఇసటట ననస:22/6/294
వయససస:73
లస: ససస స
94-65/278

3208 NDX0576108
పపరర: మరరయనన� నడగగసడర �

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-6-291/4/1
వయససస:65
లస: పప

3219 NDX0217091
పపరర: మమరర ససరఖకరసతమమ�
కరరపరపప�
భరస : గరవసదస బబల శశరయఖ�
ఇసటట ననస:22-6-292
వయససస:75
లస: ససస స

3225 NDX2512457
పపరర: కకటటశసరరరవప మభరరస

94-82/439

భరస : మననజ మమరక
ఇసటట ననస:22-6-291/4/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరరక కకప దడస
ఇసటట ననస:22-6-294
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప మభరరస
ఇసటట ననస:22/6/294
వయససస:61
లస: ససస స
3227 NDX1107465
పపరర: రమ పస టటట

3210 NDX0717116
పపరర: పదమజ పససడతస

3205 JBV1435825
పపరర: ససరష మసజలత� నవరకడడమమలర �

తసడడ:డ చన వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబల శశరయఖ గరవసదస
ఇసటట ననస:22-6-292
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దయమనసదస�
ఇసటట ననస:22-6-292
వయససస:70
లస: ససస స
3221 NDX1668526
పపరర: పరరసతదదవ మభరరస

94-82/442

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-6-291/4/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప� �
ఇసటట ననస:22-6-292
వయససస:34
లస: ససస స
3218 AP151010249005
పపరర: భబషరదదవ లసకర�

3207 NDX1410174
పపరర: సలమమ షపక

94-65/271

భరస : యయససరతనస� �
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పససడతస
ఇసటట ననస:22-6-291/4/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-6-291/4/1
వయససస:39
లస: ససస స
3215 JBV3295805
పపరర: మమధవలత� పపరరపష గబ�

94-82/438

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పడతడప కలమమర పససడతస
ఇసటట ననస:22-6-291/1
వయససస:39
లస: ససస స
3212 JBV3295953
పపరర: ఉషరరరణణ పససడతస

3204 NDX1140482
పపరర: సరరజన దదవ లసకర

3202 NDX0375394
పపరర: శరఖమ రరజ కసచరర

తసడడ:డ ఇససక కసచరర
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:46
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకలర పర రవబబబబ�
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:57
లస: ససస స
3209 NDX1991687
పపరర: పడమల పససడతస

94-65/270

భరస : ఐజజక
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమన
ఇసటట ననస:22-6-291
వయససస:76
లస: పప
3206 NDX0216846
పపరర: ససతతషమమ� గరపరల�

3201 NDX0035386
పపరర: రరజకశసరర కసచరర

3226 NDX1107424
పపరర: నవవదదత పస టటట

94-65/277

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పస టటట
ఇసటట ననస:22-6-295
వయససస:30
లస: ససస స
94-65/279

3229 NDX1098888
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పస టటట

94-65/280

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ పస టటట
ఇసటట ననస:22-6-295
వయససస:65
లస: పప
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94-65/281 3231 NDX1901157
3230 JBV2396018
పపరర: మహన వర ససకలమమర పసడడత
పపరర: దదవఖ కరరణ గగడడగబ

తసడడ:డ మతడడ
ఇసటట ననస:22-6-295
వయససస:67
లస: పప
3233 AP151010237449
పపరర: మమణణకఖరరవప గగడడగబ

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప గగడడగబ
ఇసటట ననస:22-6-297
వయససస:24
లస: ససస స
94-65/284

తసడడ:డ నడగనన
ఇసటట ననస:22-6-297
వయససస:69
లస: పప
3236 AP151010240564
పపరర: సమమదడనమమ తడడడగరరర

94-65/287

94-65/290

94-65/293

3251 NDX1722421
పపరర: మమనక యదదనపవడడ

94-65/296

94-65/299

భరస : రరమ కకషష కలసదదటట
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:35
లస: ససస స

94-65/291

3243 NDX0278549
పపరర: షరరమలమ యదదనపవడడ

3246 AP151010240541
పపరర: అసజమమ యదదనపవడడ

3249 NDX0272526
పపరర: నడగకశసరరరవప యదదనపవడడ

94-95/33

3252 NDX1460831
పపరర: ససనతడ కలసదదటట

94-65/294

3255 JBV1436203
పపరర: నయమ� కరరక�

94-65/297

3258 NDX1344209
పపరర: మసరసనమమ కలసదదటట
భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:44
లస: ససస స

94-65/289

3241 NDX2138908
పపరర: దధపసక యదదనపవడడ

94-65/292

3244 AP151010240568
పపరర: శకలకడమ యదదనపవడడ

94-65/295

3247 AP151010237515
పపరర: శరఖమబ యదదనపవడడ

94-65/298

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:41
లస: పప
94-65/300

3250 AP151010237513
పపరర: హనసమసతరరవప యదదనపవడడ

94-65/301

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:72
లస: పప
94-65/302

3253 NDX1098482
పపరర: సరయకకషష కలసదదటట

94-65/303

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-300
వయససస:30
లస: పప
94-82/457

భరస : వరపడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:22-6-300
వయససస:55
లస: ససస స
94-65/304

3238 AP151010237516
పపరర: రతనకకషష ర రరజ తడడడగరరర

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద కలసదదటట
ఇసటట ననస:22-6-300
వయససస:35
లస: ససస స
94-65/983

94-65/286

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:22-6-300
వయససస:61
లస: పప
3257 NDX1950295
పపరర: మమధవ కలసదదటట

3240 AP151010237511
పపరర: వజయమహనరరవప తడడడగరరర

3235 NDX0035337
పపరర: కలమదదన తడడడగరరర

తసడడ:డ వజయమహనరరవప
ఇసటట ననస:22-6-298
వయససస:36
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:25
లస: ససస స
3254 NDX2975415
పపరర: కకటటశసర రరవప కలసదదటట

94-65/288

భరస : శవరరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:35
లస: ససస స
3248 NDX0272534
పపరర: శవరరమమసజనవయబలల
యదదనపవడడ
తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:45
లస: పప

3237 AP151010240566
పపరర: ధనషర తడడడగరరర

94-65/283

భరస : వజయమహనరరవప
ఇసటట ననస:22-6-298
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపపరరజ
ఇసటట ననస:22-6-298
వయససస:36
లస: పప

భరస : శరఖసకలమమర
ఇసటట ననస:22-6-299
వయససస:39
లస: ససస స
3245 AP151010240546
పపరర: నడగలకడమ కలసదదటట

94-65/285

భరస : వజయమహనరరవప
ఇసటట ననస:22-6-298
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపపరరజ
ఇసటట ననస:22-6-298
వయససస:36
లస: పప
3242 NDX1107648
పపరర: లకడమజయసత యదదనపవడడ

3234 NDX0703009
పపరర: ససజనఖ

3232 NDX0070524
పపరర: కకకసస స వవణబ జ

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:22-6-297
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బలరరమరరజ
ఇసటట ననస:22-6-298
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వజయబబబబ
ఇసటట ననస:22-6-298
వయససస:36
లస: ససస స
3239 AP151010237517
పపరర: వజయబబబబ తడడడగరరర

94-65/282

3256 NDX0895722
పపరర: శరమభఖల కరరక�

94-82/458

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:22-6-300
వయససస:31
లస: పప
94-65/305

3259 NDX0716571
పపరర: రరజఖలకడమ కలసదదటట

94-65/306

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:54
లస: ససస స
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3260 AP151010240579
పపరర: సరమమమ జఖస కలసదదటట

94-65/307

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:39
లస: ససస స
3263 NDX0272500
పపరర: రరమకకషష కలసదదటట

94-65/310

94-65/313

94-65/315

94-61/1150

94-94/141

94-63/788

94-94/144

భరస : సతఖనడరరయణరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-304
వయససస:52
లస: ససస స

3273 AP151010246203
పపరర: చకకవరరస తడళళళరర

3276 NDX0760264
పపరర: నడరరయణమభరరస చడవల

3279 NDX0863340
పపరర: యశశద లకడమ మమకల

3282 NDX1066547
పపరర: గగరరశసకరరర మమచవరరపప

94-65/321

3285 NDX1053644
పపరర: వనసకటటశసరరర దమమమటట

94-82/745

3288 NDX0700633
పపరర: సతఖనడనరరయణరగడడ మబననస
తసడడ:డ అమమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-304
వయససస:61
లస: పప

3268 NDX0907329
పపరర: వరరన లత నడధడ

94-65/314

3271 NDX1885336
పపరర: మధసరరక రరవనల

94-65/317

3274 NDX0760249
పపరర: ససవరష లకడమ చడవల

94-94/140

భరస : నడరరయణమభరరస
ఇసటట ననస:22-7
వయససస:55
లస: ససస స
94-94/142

3277 NDX1858879
పపరర: ససనల మణణ దయమకర చసకరక

94-95/34

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చసకరక
ఇసటట ననస:22-7
వయససస:35
లస: పప
94-65/318

3280 NDX1744334
పపరర: ససజనఖ మరరక

94-94/143

తలర : తరరపటమమ మరరక
ఇసటట ననస:22-7-302
వయససస:24
లస: ససస స
94-65/319

3283 NDX1232651
పపరర: సరఈ ససదధప దమమటట

94-65/320

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-7-303
వయససస:59
లస: పప
94-65/322

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:22-7-303
వయససస:54
లస: పప
94-65/324

94-65/312

తసడడ:డ తమత రరవనల
ఇసటట ననస:22-6-308
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-7-303
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-7-303
వయససస:73
లస: పప
3287 AP151010240386
పపరర: లలమకలమమరర మబననస

94-65/316

భరస : వవణబ
ఇసటట ననస:22-7-302
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-7-302
వయససస:45
లస: ససస స
3284 NDX1053628
పపరర: మధస ససకకరస దమమమటట

3270 NDX0275040
పపరర: పరల నడధడ

3265 AP151010237380
పపరర: రరమమరరవప కలసదదటట

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:22-6-307
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-7
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపననరగడడడ వసగల
ఇసటట ననస:22-7-17
వయససస:25
లస: పప
3281 NDX0758094
పపరర: తరరపతమమ మరరక

94-85/1307

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-6+279
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణమభరరస
ఇసటట ననస:22-7
వయససస:32
లస: పప
3278 NDX1452473
పపరర: లకమణ పడదధప రగడడడ వసగల

3267 NDX2811388
పపరర: తడవవణణ కలసదదటట

94-65/309

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యన.ఇ పరల
ఇసటట ననస:22-6-307
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ అజజగబటటట
ఇసటట ననస:22-6-321
వయససస:18
లస: ససస స
3275 NDX0760223
పపరర: సతఖ ధనసష చడవల

94-65/311

భరస : హరర కకషష కలసదదటట
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:22-6-307
వయససస:30
లస: ససస స
3272 NDX2806263
పపరర: రకవత అజజగబటటట

3264 AP151010237175
పపరర: రవకలమమర కలసదదటట

3262 JBV2396182
పపరర: కకరణ కలమమర కలసదదటట

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:39
లస: పప
3269 NDX0280420
పపరర: అరరణ లత నడధడ

94-65/308

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-6-301
వయససస:39
లస: పప
3266 AP151010237058
పపరర: వనసకటరరవప కలసదదటట

3261 NDX0700690
పపరర: హరర కకషష కక

3286 NDX0863209
పపరర: దధపసస కకమమమరగడడ

94-65/323

తసడడ:డ జజజరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-304
వయససస:34
లస: ససస స
94-65/325

3289 NDX3117058
పపరర: ససషమ మబననస

94-65/985

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రగడడ
ఇసటట ననస:22-7-304
వయససస:30
లస: ససస స
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94-56/585

3291 NDX2684363
పపరర: వనసకట లకడమ దడరస

94-60/1034

3292 AP151010240387
పపరర: ససభదడ మబననస

తసడడ:డ రరమ రరవప దడరస
ఇసటట ననస:22-7-304 NEAR SAINT ANNS
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసస దడరస
ఇసటట ననస:22-7-304 NEAR SAINT ANNS
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-305
వయససస:46
లస: ససస స

3293 NDX2258978
పపరర: సరయ ఫణణసదడరగడడడ మబననస

3294 NDX1337427
పపరర: మబననస నడగరరరజన రగడడడ

3295 NDX0275081
పపరర: శకనవరసరగడడడ మబననస

94-65/327

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ మబననస
ఇసటట ననస:22-7-305
వయససస:22
లస: పప
3296 NDX1091297
పపరర: దదవఖ రరవవరర

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-305
వయససస:25
లస: పప
94-65/330

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప రరవవరర
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:29
లస: ససస స
3299 NDX1090919
పపరర: శకకర బబబబ కకడడల

94-65/333

94-88/585

94-94/1085

94-95/35

94-65/338

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:70
లస: ససస స

94-88/586

3306 SQX2097350
పపరర: రరహహత కలమమర యలమసచల

3309 NDX2480424
పపరర: పసడయసక బబరరక

3312 NDX2480390
పపరర: రజన కరసత బబరరక

94-65/340

3315 NDX1107770
పపరర: రమమదదవ మబటటట

95-6/787

3318 NDX2259034
పపరర: వనత గరదత
తలర : శరసత గరదత
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:23
లస: పప

94-65/986

3304 NDX1539982
పపరర: కనక రరజ మలర డడ

94-88/587

3307 NDX0280461
పపరర: రరపలత మమడడకకసడడ

94-65/335

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:22-7-307
వయససస:30
లస: ససస స
94-65/336

3310 JBV2402238
పపరర: ఎసపస రరసభబషసణణ బబరరక

94-65/337

భరస : ఉమమశసకర
ఇసటట ననస:22-7-308
వయససస:45
లస: ససస స
94-65/339

3313 NDX1744383
పపరర: అరరణ కలమమరర బబరరక

94-94/145

తసడడ:డ పడకరష రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:22-7-308
వయససస:47
లస: ససస స
94-65/341

భరస : రవకకషష ర
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:33
లస: ససస స
94-65/343

3301 NDX3156593
పపరర: అపరష డడసగర

తసడడ:డ మరయఖ మలర డడ
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:45
లస: పప

తలర : మరరయమమ బబరరక బబరరక
ఇసటట ననస:22-7-308
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:33
లస: ససస స
3317 NDX0586727
పపరర: శశవరరబబ యన సరరజన

3303 NDX2059039
పపరర: హసన వలర నసర బబషర

94-65/332

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : ఎసపస ర ససభబషసణణ బబరరక
ఇసటట ననస:22-7-308
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-7-308
వయససస:77
లస: ససస స
3314 NDX0587105
పపరర: గవరరబబ యన శశశలజ

94-65/334

తలర : యలమసచల శక లత శక లత
ఇసటట ననస:22-07-306
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పరల నదడ
ఇసటట ననస:22-7-307
వయససస:42
లస: పప
3311 JBV2402311
పపరర: మరరయమమ బబరరక

3300 NDX1099936
పపరర: రవకకషష ర మబటటట

3298 NDX1722470
పపరర: కలమమర దసరర రరవవరర
తసడడ:డ నడగకశసర రరవప రరవవరర
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపలర సహహబ నసర బబషర
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:37
లస: పప
3308 NDX1467191
పపరర: పరల నదడ

94-65/331

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తమత రరవనల
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:27
లస: పప
3305 NDX3175585
పపరర: రరజకశ కలరపరటట

3297 NDX2151025
పపరర: సరరజన దదవ రరవవరర

94-65/329

తసడడ:డ అమమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-305
వయససస:57
లస: పప

భరస : నడగకశసరరరవప రరవవరర
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-7-306
వయససస:37
లస: పప
3302 NDX1623348
పపరర: అరరణ పడకరశ రరవనల

94-65/328

94-65/326

3316 JBV1322452
పపరర: లకకమనరసమమ రరమకకకషషన

94-65/342

భరస : రరమకకకషషన
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:62
లస: ససస స
94-65/344

3319 NDX0136572
పపరర: నవన కలమమర పస

94-65/345

తసడడ:డ తసగనడధరరవప
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:39
లస: పప
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3320 NDX0591354
పపరర: వరరసజనవయబలల గవరరబబ యన

94-65/346

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:36
లస: పప
3323 NDX2047257
పపరర: లకడమకలమమరర లసగసశశటట

తసడడ:డ కకటటఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:46
లస: పప
94-65/349

భరస : సరసబశవరరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:22-7-311
వయససస:53
లస: ససస స
3326 NDX1232693
పపరర: కకయఖలమబడడ చనవరసరసమ

94-65/352

94-65/355

94-65/358

94-65/361

3338 AP151010240394
పపరర: శవకలమమరర కకగసటట

94-65/363

94-65/356

3333 AP151010237377
పపరర: వనసకటటశసరరర యయనసమబల

3336 NDX3103942
పపరర: గబరర ససమసత కకలర

3339 NDX0070540
పపరర: జజఖత కగ

94-65/366

3342 NDX0289512
పపరర: జయరరమ రగడడడ ఆరరకటర

94-65/359

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కకగసటట
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:66
లస: పప

3345 NDX2681963
పపరర: నహరరక శక ససరబతన

94-65/987

3348 NDX0280503
పపరర: రరజజ రరణణ మసడపరటట
భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-7-318
వయససస:42
లస: ససస స

3331 JBV2396315
పపరర: నడగకశసరరరవప యనమల

94-65/357

3334 NDX1066372
పపరర: ససరరజఖలకడమ రరమల

94-65/360

3337 NDX1445759
పపరర: దధపసక కకగసటట

94-65/362

భరస : అమర నడథ
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:35
లస: ససస స
94-65/364

3340 NDX0350033
పపరర: ససజజత భమరగడడడ

94-65/365

భరస : జయరరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:59
లస: ససస స
94-65/367

3343 NDX0188276
పపరర: బబబబ రరజకసదడపస
డ రద నడదతసడర

94-65/368

తసడడ:డ శవరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:59
లస: పప
94-65/822

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ససరబతన
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:25
లస: ససస స
94-66/1117

94-65/354

భరస : చసపసరరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-314
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:56
లస: పప
94-65/369

3328 NDX0788265
పపరర: వజయ దసరర యనసమల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-7-313
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబబబ రరజకసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ కకగసటట
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల ససరరబథసన
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:43
లస: ససస స

3330 AP151010240204
పపరర: ససబబలకడమ ఎనసమబల

94-65/351

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-7-313
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగససబబబరరవప కకలర
ఇసటట ననస:22-7-315
వయససస:18
లస: పప

భరస : రతస యఖ కకగసటట
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:59
లస: ససస స

3347 NDX3130804
పపరర: కకషష వవణణ ససరరబథసన

94-65/353

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:22-7-313
వయససస:68
లస: పప

3335 AP151010237261
పపరర: కనకదసరర మలర ఖమరరజనరరవప
బబదస
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-7-314
వయససస:73
లస: పప

3344 AP151010237386
పపరర: రతస యఖ కకగసటట

3327 AP151010342297
పపరర: మహహశసర రరవప అతతమరర

3325 NDX1232719
పపరర: వజయ ససశల కకయఖలమబడడ
భరస : చననవరరసరసమ
ఇసటట ననస:22-7-311/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-7-313
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-7-313
వయససస:44
లస: పప

3341 AP151010237044
పపరర: అమరరనథ కకగసటట

94-65/350

తసడడ:డ పసచచయఖ అతతమరర
ఇసటట ననస:22-7-312
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-7-313
వయససస:40
లస: ససస స
3332 NDX0794412
పపరర: శకనవరసరరవప యనమల

3324 NDX2073492
పపరర: సరసబశవ రరవప లసగసశశటట

94-65/348

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:22-7-310
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లసగసశశటట
ఇసటట ననస:22-7-311
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరసరసమ కకయఖలమబడడ
ఇసటట ననస:22-7-311/1
వయససస:67
లస: పప
3329 JBV2402212
పపరర: నడగరకఖ యయనసమల

94-65/347 3322 JBV2397412
3321 AP151010237031
పపరర: వనసకటశవరరమకకషషపడసరద కలరరక
పపరర: రరమకకకషషన రరమసరసమ

3346 NDX2667681
పపరర: శక కకషష చతసతనఖ ససరబతన

94-65/823

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ససరబతన
ఇసటట ననస:22-7-316
వయససస:23
లస: పప
94-65/370

3349 NDX0863274
పపరర: జసససత కకమమమరగడడ

94-65/371

భరస : జజజరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-318
వయససస:55
లస: ససస స
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3350 NDX0187898
పపరర: ధధరజ రగడడడ కక
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94-65/372

తసడడ:డ జజజరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-318
వయససస:30
లస: పప
3353 NDX2872513
పపరర: శరరష చమట

94-65/988

94-65/377

94-65/380

94-65/383

94-65/386

94-65/389

94-65/392

తసడడ:డ శకరరమ కకషషమభరరస పపరస
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:46
లస: పప

3363 JBV1321785
పపరర: యలర మసడదశవరర తడటటకకసద

3366 JBV2402246
పపరర: పదడమవత సససకకససల

3369 NDX0181685
పపరర: ఆదతమమ కకటపరటట

3372 NDX0133397
పపరర: గబరవర రగడడడ కకటపరటట

94-88/588

3375 NDX0272468
పపరర: కకరణ కలమమర� పపరస�

94-65/384

3378 AP151010237546
పపరర: నడగకశసరరరవప మమడ
తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:54
లస: పప

3358 NDX0071209
పపరర: రమమదదవ ఎస

94-65/379

3361 NDX2029545
పపరర: గరయతడ తడటటకకసడ

94-65/382

3364 JBV1321777
పపరర: శకనవరసరరవప తడటటకకసడ

94-65/385

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-7-324
వయససస:48
లస: పప
94-65/387

3367 NDX0179994
పపరర: తరపమమ కకటపరటట

94-65/388

భరస : గబరవర రగడడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:42
లస: ససస స
94-65/390

3370 NDX0280784
పపరర: వనసకట రమణ పపరస

94-65/391

భరస : కకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:70
లస: ససస స
94-65/393

3373 NDX0134809
పపరర: వనసకటసరసమ రగడడ కకటపరటట

94-65/395

తసడడ:డ గబరవరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:29
లస: పప
94-88/589

తసడడ:డ శక రరమకకకషషమభరరస� పపరస
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:36
లస: పప
94-88/591

94-65/376

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తడటటకకసడ
ఇసటట ననస:22-7-324
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ రగడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చదబబడ లల రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:24
లస: పప
3377 NDX0272443
పపరర: శకనవరసరరవప పపరస

94-65/381

భరస : వనసకటసరసమ కకటపరటట
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసస యమన
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:41
లస: పప
3374 NDX1765579
పపరర: చదబబడ లల ధధరజ

3360 NDX0135582
పపరర: వనసకటటశసరరర చసదసలకరర

3355 NDX2103745
పపరర: ససదడఖ లకడమ బతష
స ల

భరస : లకడమ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-7-320
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:42
లస: ససస స
3371 NDX0189357
పపరర: ఉదయ భబసకర పస

94-65/378

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-7-324
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:31
లస: ససస స
3368 NDX0280859
పపరర: ససభబషసణణ పపరస

3357 NDX1162403
పపరర: ససతడకలమమరర చసదలకరర

94-65/374

తసడడ:డ అసబరరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-7-320
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-7-320
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తడటటకకసడ
ఇసటట ననస:22-7-324
వయససస:27
లస: ససస స
3365 NDX0280909
పపరర: రమఖ పపరస

94-65/375

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-7-320
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-7-320
వయససస:42
లస: పప
3362 NDX2029578
పపరర: శరరద తడటటకకసడ

3354 NDX1232735
పపరర: శక దసరరర చసదలలరర

3352 NDX0189001
పపరర: జజజరగడడడ కక

తసడడ:డ చనపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-7-318
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-7-320
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-7-320
వయససస:40
లస: ససస స
3359 NDX2103737
పపరర: జజనకక రరమమ రరవప బతష
స ల

94-65/373

తసడడ:డ లకరరయఖ
ఇసటట ననస:22-7-318
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:22-7-318
వయససస:18
లస: ససస స
3356 NDX1147834
పపరర: వనసకట పడసనన రరణణ బబ డడడ

3351 NDX0275172
పపరర: శశషగరరరరరవప మసదపరటట

3376 NDX0187575
పపరర: హరర బబబబ పపరస

94-88/590

తసడడ:డ శకరరమకకషష మభరరస పపరస
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:39
లస: పప
94-88/592

3379 NDX0188987
పపరర: శకరరమ కకషష మభరరస పస

94-88/593

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-7-326
వయససస:74
లస: పప

Page 154 of 342

6746 NDX2359560
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94-95/657

భరస : అశశక కలమమర దదసడడగబల
ఇసటట ననస:22-17-121/2
వయససస:21
లస: ససస స
6749 NDX3060720
పపరర: వనసకట రమణ చలమర

94-95/892

94-95/659

94-141/719

94-94/1041

94-94/485

94-94/1043

94-66/1091

Deleted
94-94/490

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-17-1212
వయససస:48
లస: ససస స

6759 NDX3079308
పపరర: చసదడశశఖర బతష
స ల

6762 NDX1215276
పపరర: కకటటశసరరవప అనవన

6765 NDX1318245
పపరర: ససనత పసలర

6768 NDX1225572
పపరర: మసగమమ వలలర పప

94-94/1042

94-94/486

6774 NDX1263508
పపరర: లకకమ తరరపతమమ మబవస
తసడడ:డ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-17-1212
వయససస:28
లస: ససస స

94-95/661

6757 NDX3079639
పపరర: ధనలకడమ బతష
స ల

94-66/1089

6760 NDX1365774
పపరర: లకడమ పలకలకరర

94-94/484

6763 NDX1365766
పపరర: బబజ పలకలకరర

94-94/487

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-17-1202
వయససస:42
లస: పప
94-95/662

6766 NDX3176245
పపరర: జజజ బబబబ వలలర పప

94-66/1090

Deleted

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:22-17-1202/1
వయససస:35
లస: పప
94-94/488

6769 NDX0869180
పపరర: దససరర ససనత

94-94/489

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-17-1210
వయససస:39
లస: ససస స
94-65/898

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప శకపత
ఇసటట ననస:22-17-1212
వయససస:34
లస: పప
94-94/491

6754 AP151010213235
పపరర: రరసబబబబ చటటటమభరర

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:22-17-1202
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజజ బబబబ
ఇసటట ననస:22-17-1202/1
వయససస:35
లస: ససస స
6771 NDX2808335
పపరర: పవరష చసదడ రరవప శకపత

94-94/483

భరస : తరరపత సరసమ
ఇసటట ననస:22-17-1200/1
వయససస:41
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ లకరరయఖ
ఇసటట ననస:22-17-1210
వయససస:41
లస: పప
6773 NDX1189356
పపరర: అరరణ శకపత

94-65/897

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ
ఇసటట ననస:22-17-1202
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:22-17-1202/1
వయససస:35
లస: పప
6770 NDX0869230
పపరర: దససరర శకనవరసరరవప

6756 NDX3119922
పపరర: తరరపత సరసమ బతష
స ల

6751 NDX1473735
పపరర: రరజకశసరర గరపసశశటట

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-17-1199
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-17-1202
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:22-17-1202
వయససస:33
లస: ససస స
6767 NDX3209228
పపరర: జజజ బబబబ వలలర పప

94-95/660

తసడడ:డ తరరపత సరసమ
ఇసటట ననస:22-17-1200/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:22-17-1202
వయససస:40
లస: ససస స
6764 NDX2949501
పపరర: జజజ బబబబ వలలర పప

6753 NDX1263284
పపరర: శకనవరస రరవప పవదదట

94-95/891

భరస : శకనవరససలల గరపసశశటట
ఇసటట ననస:22-17-1197
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-17-1200/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత సరసమ
ఇసటట ననస:22-17-1200/1
వయససస:21
లస: పప
6761 NDX1215284
పపరర: శవ పరరసత అనవన

94-95/893

తసడడ:డ వవసకట రరమనయమఖ
ఇసటట ననస:22-17-1199
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ పవదదట
ఇసటట ననస:22-17-1199/1
వయససస:21
లస: పప
6758 NDX3079803
పపరర: దదలప బతష
స ల

6750 NDX3060688
పపరర: సరసబశవ రరవప చలమర

6748 NDX3060738
పపరర: రజన చలమర

భరస : రమమష చలమర
ఇసటట ననస:22-17-729
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ చలమర
ఇసటట ననస:22-17-729
వయససస:31
లస: పప

భరస : వవసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:22-17-1199
వయససస:52
లస: ససస స
6755 NDX2574598
పపరర: వనసకట అయఖపప పవదదట

94-95/658

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల దదసడడగబల
ఇసటట ననస:22-17-121/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ కకషష చలమర
ఇసటట ననస:22-17-729
వయససస:32
లస: ససస స
6752 NDX1263243
పపరర: రమన కలమమరర పవదదట

6747 NDX2359552
పపరర: అశశక కలమమర దదసడడగబల

94-95/663

6772 NDX2808269
పపరర: లలమ జజఖత శకపత

94-65/899

భరస : పవరష చసదడ రరవప శకపత
ఇసటట ననస:22-17-1212
వయససస:26
లస: ససస స
6775 NDX1263029
పపరర: లకకమ దసడడగల

94-95/664

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-17-1212
వయససస:45
లస: ససస స
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94-95/665

భరస : నడగకశసర రరవప మబవస
ఇసటట ననస:22-17-1212
వయససస:52
లస: ససస స
6779 NDX0869370
పపరర: నడరదడసస శకలకడమ దదవ�

94-94/493

94-94/496

94-94/1044

94-94/498

94-94/1046

94-94/1049

94-95/668

భరస : సతఖనడరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:38
లస: ససస స

6789 NDX2554020
పపరర: పడవణ తతట

6792 NDX2752822
పపరర: బల బడహమనసదస తతట

6795 NDX2752939
పపరర: భబరత తతట

6798 NDX3081064
పపరర: చసదడశశఖర అతష
స లకరర

94-94/1052

6801 NDX3120268
పపరర: చసదడశశఖర అతష
స లకరర

94-94/974

6804 NDX0960443
పపరర: అవసత పరలకరయల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:39
లస: ససస స

6784 NDX1841361
పపరర: వజయ సరససత రకలబబ ఈనడ

94-94/973

6787 NDX1988973
పపరర: కకషష తషలసస వవపవరర

94-95/667

6790 NDX2836690
పపరర: బల సరససత గటటటపరటట

94-94/1045

భరస : శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:64
లస: ససస స
94-94/1047

6793 NDX2774685
పపరర: వవణబ పడతసపరటట

94-94/1048

Deleted

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:41
లస: పప
94-94/1050

6796 NDX2742260
పపరర: భబరత తతట

94-94/1051

తసడడ:డ బల బడహమనసదస
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:20
లస: ససస స
94-65/900

6799 NDX2270973
పపరర: మలర కరరరజన రరవప తతట

94-94/499

తసడడ:డ శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:22-17-1216
వయససస:53
లస: పప
94-94/1053

తసడడ:డ ససబబరరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-17-1216
వయససస:30
లస: పప
94-94/501

94-94/495

భరస : భబనస పడదధప వవపవరర
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:22-17-1216
వయససస:59
లస: పప

భరస : చసదడశశకర అథసలలరర
ఇసటట ననస:22-17-1216
వయససస:50
లస: ససస స
6803 NDX2461937
పపరర: బబబ మమకల

94-94/1157

తసడడ:డ బడహమనసదస తతట
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:51
లస: పప
6800 NDX3101383
పపరర: పదడమవత అథసలలరర

6786 NDX3245909
పపరర: ససపత కలమమర రరయపవడడ

6781 NDX2271013
పపరర: వనసకట పడవణ నడరదడసస

భరస : సరసబశవ రరవప రకలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:48
లస: పప

భరస : బల బడహమనసదస తతట
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:39
లస: ససస స
6797 NDX1206713
పపరర: గరవసదస చలమర

94-94/497

భరస : బల బడహమనసదస తతట
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ గటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:58
లస: ససస స
6794 NDX2752830
పపరర: పడవణ తతట

6783 NDX0869354
పపరర: నడరదడసస నడగకశసరరరవప�

94-94/492

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప నడరదడసస
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ పనదతస
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదస
ఇసటట ననస:22-17-1215
వయససస:32
లస: పప
6791 NDX3020690
పపరర: బల సరససత గటటటపరటట

94-94/494

తసడడ:డ రమణ రరవప�
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చతసచయఖ మబతడఖల
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:83
లస: పప
6788 NDX0136473
పపరర: నడగమలలర శసరరరవప చలమర

6780 NDX2271005
పపరర: ససదధప నడరదడసస

6778 NDX2270981
పపరర: శరకవరణణ గబడడలకరర

భరస : వరసస గబడడలకరర
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప నడరదడసస
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ గబడడలకరర
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:42
లస: పప
6785 NDX2850733
పపరర: నడరరయణ మబతడఖల

94-95/666

తసడడ:డ ససగనన
ఇసటట ననస:22-17-1212
వయససస:49
లస: పప

భరస : నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-17-1214
వయససస:40
లస: ససస స
6782 NDX2270999
పపరర: వరసస గబడడలకరర

6777 NDX1263037
పపరర: రరమమసజనవయబలల దసడడగల

6802 NDX1215250
పపరర: అనసరరధడ పససపపలలటట

94-94/500

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-17-1220
వయససస:52
లస: ససస స
94-94/502

6805 NDX0684811
పపరర: శరరష పరలకరయల

94-94/503

భరస : లల రవచసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:43
లస: ససస స
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6806 AP151010243294
పపరర: సరమమమ జఖస పరలకరయల

94-94/504

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:65
లస: ససస స
6809 NDX2461903
పపరర: సతఖనడరరయణ మమకల

94-94/507

94-94/510

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:69
లస: పప
6815 NDX3219433
పపరర: కకటటశసర రరవప చదవవరర

94-94/1147

94-94/513

94-94/516

94-94/1055

94-94/518

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ పవపడడ
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:20
లస: పప

94-95/669

6825 SQX1969609
పపరర: జయ కలమమరర కకచపవడడ

6828 NDX2436129
పపరర: హహహమవత బబ పవపడడ

94-94/521

6831 NDX2498293
పపరర: కకటటశసరమమ వపనడనస

94-94/514

6834 NDX2498095
పపరర: సరయ తదజ వపనడనస
తసడడ:డ మధసససధనడ రరవప వపనడనస
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:21
లస: పప

6814 NDX0869222
పపరర: వడడరన రవకలమమర

94-94/512

6817 NDX3069861
పపరర: కకటట రగడడడ చతదస పవ

94-122/600

6820 NDX0723460
పపరర: నళన బటబడ

94-94/515

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:39
లస: ససస స
94-94/517

6823 NDX3013711
పపరర: బబ డయఖ కకచపవడడ

94-94/1054

తసడడ:డ పడసరద కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:53
లస: పప
95-4/74

6826 SQX1969591
పపరర: బబ డయఖ కకచపవడడ

95-72/16

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:54
లస: పప
94-94/519

6829 NDX1091016
పపరర: రతనకలమమరర బబ పవపడడ

94-94/520

తసడడ:డ చనన తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:38
లస: ససస స
94-94/522

భరస : మధసససదన రరవప వపనడనస
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:42
లస: ససస స
94-94/524

94-94/509

తసడడ:డ మలర కరరరజన రగడడడ చతదపవప
ఇసటట ననస:22-17-1222
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ పవపడడ
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:38
లస: ససస స
6833 NDX2498129
పపరర: మలర కరరరజన బబ పవపడడ

6822 NDX2512598
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బటబడ

6811 JBV2640399
పపరర: రరమదడసస నడరదడసస

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-17-1222
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబ డయఖ కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:21
లస: ససస స
6830 NDX1215227
పపరర: ససబబబలల తమమ శశటట

94-94/511

తసడడ:డ ససబబబరరవప బటబడ
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబ డయఖ కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:45
లస: ససస స
6827 NDX2498301
పపరర: పదమశక తమమశశటట

6813 NDX0869321
పపరర: కరవల అనసరరధ

6819 NDX0867697
పపరర: మమధవ బటడ

94-94/506

తసడడ:డ రరయలల
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:57
లస: ససస స
6824 NDX3026168
పపరర: జయకలమమరర కకచపవడడ

94-94/508

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-17-1222
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బటబడ
ఇసటట ననస:22-17-1226
వయససస:35
లస: ససస స
6821 NDX0723478
పపరర: బసవమమ బటబడ

6810 NDX0684688
పపరర: లల రవచసదడ కలమమర
పరలకరయల
తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:48
లస: పప

6816 NDX1263011
పపరర: మమరమమ వడర న

6808 NDX0684639
పపరర: శకనవరస రరవప పరలకరయల

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:22-17-1222
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప చదవవరర
ఇసటట ననస:22-17-1222
వయససస:33
లస: పప
6818 NDX2498103
పపరర: సరయ కలమమర బటబడ

94-94/505

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప తతట
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:22-17-1221
వయససస:47
లస: పప
6812 AP151010243043
పపరర: సససదసలల పరలకరయల

6807 NDX2270965
పపరర: బబల వనసకటటష తతట

6832 AP151010243290
పపరర: రమమదదవ గడడడ పరటట

94-94/523

భరస : వజయరరఘవపలల
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:54
లస: ససస స
94-94/525

6835 NDX2416857
పపరర: పచచపపలలసస చసదడ వనసదఖ

94-94/526

తసడడ:డ పచచపపలలసస చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:25
లస: పప
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6836 NDX1214873
పపరర: వవసకట రరవప తడమమశశటట

94-94/527

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:45
లస: పప
6839 NDX1744300
పపరర: జజబన రకవసత కకకటర పలర

94-94/530

94-97/162

94-97/165

94-97/167

94-88/923

94-94/532

94-66/733

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-18-259
వయససస:57
లస: పప
6860 JBV2639649
పపరర: ససచతడ� ననమలకసటట�

భరస : అసజరగడడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:55
లస: ససస స

94-125/29

6849 NDX0070094
పపరర: మమరర మమనస టట

6852 NDX0641068
పపరర: వనసకటరమణ బబహర

6855 NDX2191294
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మబదదబతషన

94-94/536

94-88/921

6847 NDX1040344
పపరర: శరరష చదదళళ

94-88/924

6853 NDX2191146
పపరర: రరజశశఖర రగడడడ కకలర

94-88/922

94-94/531

తసడడ:డ రగడడడ కకలర
ఇసటట ననస:22-18-232/1
వయససస:39
లస: పప
94-94/533

94-66/732
6856 NDX0133777
పపరర: రవసదడ నడధ ఠరగభర� కకవవసరర�

6858 NDX2498228
పపరర: శకనవరసరరవప ననమలకసటట

6859 NDX1189349
పపరర: కకషషలకడమ ననమలకసటట

భరస : చనన పపలర యఖ మబసల
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:59
లస: ససస స

94-97/166

6850 NDX2004059
పపరర: నళన పసడయమ గబసడడల

తసడడ:డ ససరరరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-18-259
వయససస:49
లస: పప

6864 NDX0311670
పపరర: రతడనవత మబసల

94-97/164

భరస : అనల కలమమర గబసడడల
ఇసటట ననస:22-18-29
వయససస:41
లస: ససస స

94-94/534

94-94/535

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-18-287/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-66/1101

భరస : వమల సతశ కనపరల
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:43
లస: ససస స
94-94/538

6844 NDX1040351
పపరర: జయపడద మబనపలర

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప మబదదబతషన
ఇసటట ననస:22-18-244
వయససస:53
లస: పప

6861 NDX3066560
పపరర: జయ లకడమ పసనపరటట

94-95/751

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:22-18-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:22-18-287
వయససస:51
లస: పప

భరస : మబరళకకషష� �
ఇసటట ననస:22-18-287/1
వయససస:43
లస: ససస స
6863 NDX2191112
పపరర: శవ పరరసత బబపరతష

6846 NDX2534352
పపరర: దదనవశ సరయ కకలర పర

6841 NDX2596955
పపరర: భవన కకలర పర

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమభరరస బబహర
ఇసటట ననస:22-18-125
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప మబదడదబతషన
ఇసటట ననస:22-18-244
వయససస:48
లస: ససస స
6857 JBV2397289
పపరర: నడగకసదసడడడ పరలడడగబ

94-97/163

తసడడ:డ శరత కలమమర
ఇసటట ననస:22-18-29
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరత రరవప గబసడడల
ఇసటట ననస:22-18-29
వయససస:44
లస: పప
6854 NDX2191302
పపరర: వజయ లకడమ మబదడదబతషన

6843 NDX1040328
పపరర: ఉమమలకడమ మబనపలర

94-94/529

భరస : శకనవరస కకలర పర
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకలర పర
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1
వయససస:45
లస: పప
6851 NDX2004950
పపరర: అనల కలమమర గబసడడల

94-94/975

భరస : శకనవరస మబరళకకషష
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:53
లస: పప
6848 NDX1040393
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప చదదళళ

6840 NDX2596906
పపరర: శకనవరస కకలర పర

6838 AP151010243117
పపరర: వజయరరఘవరరవప గడడడ పరటట

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయయసవరర లసగస కకలర పర
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరకసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:42
లస: ససస స
6845 NDX1040369
పపరర: శకనవరస మబరళకకషష మబనపలర

94-94/528

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల వపనడనస
ఇసటట ననస:22-17-1228
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జజనసన కకకటర పలర
ఇసటట ననస:22-18వయససస:30
లస: పప
6842 NDX1040377
పపరర: శకవదడఖ మబనపలర

6837 NDX2498285
పపరర: మధసససదన రరవప వపనడనస

6862 NDX0217737
పపరర: రరప ఎవనవర లన మబసల

94-94/537

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ మబసల
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:31
లస: ససస స
94-94/539

6865 NDX2482321
పపరర: హరరశసర రగడడడ బబపతష

94-94/540

భసధసవప: లల వసశ కకషష తదజ రగడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:20
లస: పప
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6866 NDX2358588
పపరర: లల వసశ కకషష తదజ రగడడ
బబపరతష
తలర : ససవర పరరసత బబపరతష
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:21
లస: పప

94-94/541

6869 NDX0380980
పపరర: చనన పపలర యఖ మబసల

94-94/544

94-66/734

94-88/927

94-94/547

94-94/1056

94-94/552

94-94/555

94-95/670

తసడడ:డ అసజరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1232/1
వయససస:33
లస: పప

6874 NDX1842633
పపరర: ససభబషసణణ కసచతరర

94-88/926

6877 NDX1641050
పపరర: మమధవ మబదడబబ యన

6879 NDX2041549
పపరర: రరజఖ లకడమ మమటట ట

6880 NDX2044386
పపరర: వజయకలమమర మబరర

6882 NDX2270957
పపరర: నజ రబ షపక

6885 NDX0834069
పపరర: మసరసనసల షపక

6888 NDX0960161
పపరర: జజజన సరహహబ షపక

6891 NDX2062206
పపరర: కకటటశసరర తయఖగభర

6894 NDX0820217
పపరర: అసజరగడడడ తయఖగభర
తసడడ:డ రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1232/1
వయససస:65
లస: పప

94-94/1076

భరస : రరమ దడసస వరనవనలగసటట
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకనన మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:22-18-294
వయససస:38
లస: పప

94-94/548

94-94/546

94-94/549

తసడడ:డ వజయ రతనస మబరర
ఇసటట ననస:22-18-1229
వయససస:33
లస: పప
94-94/550

6883 NDX0960187
పపరర: బబబలల షపక

94-94/551

భరస : జజజన సరహహబ
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:49
లస: ససస స
94-94/553

6886 NDX1091081
పపరర: ఆళళసర సరసమ బభరగడడ

94-94/554

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:34
లస: పప
94-94/556

6889 NDX2524999
పపరర: నజరబ షపక

94-94/557

భసధసవప: మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:25
లస: పప
94-94/558

భరస : శకనవరస రగడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:22-18-1232/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-94/560

6871 NDX3020831
పపరర: అనసపమ వరనవనలగసటట

తసడడ:డ ఆరర ర వజయ ససకలమమర మలలర స
ఇసటట ననస:22-18-294
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరరజన రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:58
లస: పప
6893 NDX0293803
పపరర: వనసకటరమణ తయఖగభర

94-94/545

తసడడ:డ జజజన సరహహబ
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:35
లస: పప
6890 NDX1162031
పపరర: వననధ బబబబ కనపరరస

6876 NDX2078328
పపరర: శరమభఖల మలలర స

94-94/543

భరస : నవన కసచతరర
ఇసటట ననస:22-18-294
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1230
వయససస:54
లస: ససస స
6887 NDX1091511
పపరర: ససబబబరరవప బభరగడడ

94-88/925

తసడడ:డ రరజజ మమటట ట
ఇసటట ననస:22-18-1229
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1229
వయససస:36
లస: పప
6884 NDX1091156
పపరర: రతనకలమమరర బభరగడడ

6873 NDX1765470
పపరర: మహ లకడమ బసడడరర
భరస : బబలమజ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-18-294
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-18-750
వయససస:61
లస: పప
6881 NDX3088481
పపరర: తరరమలశశటట అనల

94-94/1075

Deleted

తసడడ:డ కకశవపలల పసమమ
ఇసటట ననస:22-18-294
వయససస:47
లస: పప
6878 NDX0193409
పపరర: శవయమఖ మహమఠస

6870 NDX3030079
పపరర: రరమ దడసస వవటపరలలస

6868 NDX1744375
పపరర: నవన కసచరర

తసడడ:డ సససదర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప వవటపరలలస
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:42
లస: పప

భరస : అశశక కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-18-294
వయససస:31
లస: ససస స
6875 NDX1137165
పపరర: వనసకటటశసరరర పసమమ

94-94/542

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ మబసల
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రతనస మబసల
ఇసటట ననస:22-18-293
వయససస:67
లస: పప
6872 NDX2255826
పపరర: శకలకడమ కకచపవడడ

6867 NDX0310466
పపరర: రవవరమ మబసల

6892 NDX0293852
పపరర: శవకలమమరర తయఖగభర

94-94/559

భరస : అసజరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1232/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-94/561

6895 NDX3053048
పపరర: శకనవరస రగడడడ థదయమఖగభరర

94-94/1057

తసడడ:డ అసజ రగడడడ థదయమఖగభరర
ఇసటట ననస:22-18-1232/1
వయససస:38
లస: పప
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94-94/1058

భరస : జజన ఏసస రవనల
ఇసటట ననస:22-18-1235
వయససస:78
లస: ససస స
6899 NDX2850741
పపరర: కకటటశసర రరవప గడడ స

94-94/1061

94-65/447

94-94/563

94-94/566

తసడడ:డ జజజ రగడడడ గరపప
ఇసటట ననస:22-18-1243
వయససస:71
లస: పప
6914 NDX0812073
పపరర: అనసరరధ మబదడబతస న

94-94/571

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1244
వయససస:29
లస: ససస స
6917 NDX0589192
పపరర: చలకర వజయలకడమ

94-66/739

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:33
లస: ససస స
6920 NDX1956426
పపరర: శకనవరస రరవప కకలగరన

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:63
లస: పప

94-65/448

94-66/742

6906 NDX0684654
పపరర: మమరర అరరణడ గరపప

94-94/564

94-65/446

6904 NDX2690733
పపరర: శశషమమ కకరటబల

94-94/976

6907 NDX0684746
పపరర: జజజన సససదరర గరపప

94-94/565

భరస : ఇనడనరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1243
వయససస:64
లస: ససస స

6909 NDX0360511
పపరర: బబల ససరరరగడడడ గరపప

94-94/567

6910 NDX2130789
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పసలరల

6912 NDX1099274
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప మబదదబతస న
మబదదబతన
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1244
వయససస:28
లస: పప

94-66/738

6913 NDX1148766
పపరర: మకర జజఖత మబదడదబతన

భరస : వచడచ నడయక
ఇసటట ననస:22-18-1245
వయససస:27
లస: ససస స

6918 NDX0707448
పపరర: పదడమవత సస హహచ

6919 AP151010282016
పపరర: సతఖవత కకలగరన

6924 NDX3020534
పపరర: దసరర మమ గబసజ
భరస : ఆశరరసదస గబసజ
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:49
లస: ససస స

94-94/570

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1244
వయససస:28
లస: ససస స

94-94/572
6915 NDX2436483
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప
మబదదబసతన
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప మబదదబసతన
ఇసటట ననస:22-18-1244
వయససస:28
లస: పప

6921 NDX0188516
పపరర: శకనవరసరరవప ససహహచ

94-94/568

తసడడ:డ రరమ సరసమ పసలరల
ఇసటట ననస:22-18-1243
వయససస:49
లస: పప

94-66/740

6916 NDX2980381
పపరర: తరరపటమమ బబయ బడమమవథ

94-65/901

94-66/741

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:55
లస: ససస స
94-66/743

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:47
లస: పప
94-66/745

6901 NDX2188861
పపరర: బబతడ కకలసరన

భరస : నడయబడమమ కకరటబల
ఇసటట ననస:22-18-1240
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలగరన
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:41
లస: పప
6923 AP151010282015
పపరర: వనసకటటశసరరర కకలగరన

6903 NDX2188879
పపరర: రవ తదజ కకలసరన

తసడడ:డ ఇనడనరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1243
వయససస:44
లస: పప
94-94/569

94-94/1060

తసడడ:డ శశషగరరర కకలసరన
ఇసటట ననస:22-18-1240
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబల ససరరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1243
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇనడనరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1243
వయససస:40
లస: పప
6911 NDX2436467
పపరర: ఇనడన రగడడడ గరపప

94-94/1062

తసడడ:డ శశషగరరర కకలసరన
ఇసటట ననస:22-18-1240
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆనసద రగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1243
వయససస:36
లస: ససస స
6908 NDX0684712
పపరర: ఆనసదరగడడడ గరపప

6900 NDX2961050
పపరర: అరరణ గడడ స

6898 NDX2961126
పపరర: లకడమ లసగరల

భరస : నడగకశసర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:22-18-1235
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:22-18-1235
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర కకలసన
ఇసటట ననస:22-18-1240
వయససస:45
లస: ససస స
6905 NDX1090604
పపరర: వజయ లలత గరపప

94-94/1059

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:22-18-1235
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గడడ స
ఇసటట ననస:22-18-1235
వయససస:45
లస: పప
6902 NDX2188887
పపరర: లకడమ కకలసన

6897 NDX2851913
పపరర: నడగకశసర రరవప లసగరల

6922 NDX0134668
పపరర: మధసససదనరగడడడ పస

94-66/744

తసడడ:డ నడసరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:48
లస: పప
94-94/1063

6925 NDX3030202
పపరర: వర కలమమర గబసజ

94-94/1064

తసడడ:డ ఆశరరసదస గబసజ
ఇసటట ననస:22-18-1247
వయససస:32
లస: పప
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6926 AP151010237589
పపరర: నడగకశసరరరవప మమడసరన�

94-66/746

తసడడ:డ చతననయఖ�
ఇసటట ననస:22-18-1254
వయససస:52
లస: పప
6929 NDX2448983
పపరర: సరయ శకనవరస కకతడస

94-66/748

94-66/751

94-66/753

94-66/1094

94-88/929

94-66/755

94-65/903

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-18-1260
వయససస:29
లస: ససస స

6939 NDX3017928
పపరర: శకనవరస రరవప బబపటర

6942 NDX3274479
పపరర: శకనవరసరరవప బబపటర

6945 NDX2124030
పపరర: దదనవశ కరరర

6948 NDX1066554
పపరర: తడవవణణ బతష
స ల

94-66/760

6951 AP151010237447
పపరర: పవరషచసదడరగడడడ నకరక

94-66/1095

6954 NDX0134486
పపరర: నవన సష పన
తసడడ:డ లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-18-1260
వయససస:31
లస: పప

6934 NDX0589440
పపరర: పరతకకట జయపడసనన

94-66/752

6937 NDX3035805
పపరర: అరరణ బబపటర

94-66/1093

6940 NDX1196450
పపరర: సరరజనదదవ జగరరసమబడడ

94-88/928

భరస : మహహశసర రరవప జజగరలమభడడ
ఇసటట ననస:22/18/1257
వయససస:78
లస: ససస స
94-95/970

6943 NDX1107507
పపరర: మమనక కరరర

94-66/754

తసడడ:డ భబవనడనరయణ గగడ కరరర
ఇసటట ననస:22-18-1258
వయససస:27
లస: ససస స
94-66/756

6946 NDX0870899
పపరర: భబవనడరరయణ గగడ కరరర

94-66/757

తసడడ:డ వససథ రరయబడడ కరరర
ఇసటట ననస:22-18-1258
వయససస:53
లస: పప
94-66/758

6949 NDX0071472
పపరర: ససతడదదవ పస

94-66/759

భరస : లకడమ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-18-1259
వయససస:49
లస: ససస స
94-66/761

తసడడ:డ వరరరగడడద
ఇసటట ననస:22-18-1259
వయససస:48
లస: పప
94-66/762

94-66/750

భరస : ఆసజనవయబలల బబపటర
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1259
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1259
వయససస:47
లస: పప
6953 NDX0071332
పపరర: పరవన చదదరర పస�

94-66/1092

తసడడ:డ భబవనడనరయణ గగడ కరరర
ఇసటట ననస:22-18-1258
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమ రగడడడ తమమ
ఇసటట ననస:22-18-1259
వయససస:43
లస: పప
6950 NDX1054089
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

6936 NDX3130747
పపరర: బబపటర అరరణ

6931 NDX0134924
పపరర: సతఖనడరరయణ జ

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బబపటర
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:36
లస: పప

భరస : భబవ నడరరయణ గగడ
ఇసటట ననస:22-18-1258
వయససస:50
లస: ససస స
6947 NDX3072816
పపరర: శకనవరస రగడడడ తమమ

94-65/902

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బబపటర
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ బబహర
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:28
లస: పప
6944 NDX0070441
పపరర: రమమదదవ కగ

6933 NDX3148079
పపరర: శవ శసకర పడసరద బబపటర

94-66/747

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-18-1256
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబపటర ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బబపటర
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:37
లస: పప
6941 NDX0524330
పపరర: ససతతష మమధవ బబహర

94-66/749

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బబపటర
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:22-18-1257
వయససస:30
లస: పప
6938 NDX3018017
పపరర: శవ శసకర పడసరద బబపటర

6930 JBV1322478
పపరర: రరజకష నసతకకక

6928 NDX1066406
పపరర: రకణబక కకతస

భరస : రరధడకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-18-1255
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:22-18-1256
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసదగరపయఖ
ఇసటట ననస:22-18-1256
వయససస:74
లస: పప
6935 NDX0745406
పపరర: బబహరర యస యస కగసడడనడఖ�

94-94/573

భరస : హరర బబబబ
ఇసటట ననస:22-18-1254
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరధడకకషష మభరరస కకతడస
ఇసటట ననస:22-18-1255
వయససస:22
లస: పప
6932 JBV1322486
పపరర: రమమష నసతకకక

6927 NDX1433879
పపరర: పడమల దదవ లసగరల

6952 NDX3165032
పపరర: రజన తమమ

94-94/1065

భరస : శకనవరస రగడడడ తమమ
ఇసటట ననస:22-18-1259
వయససస:34
లస: ససస స
94-66/763

6955 JBV2396224
పపరర: శకనవరసరరవప చదతలర

94-66/764

తసడడ:డ వనసకటగరపయఖ
ఇసటట ననస:22-18-1260
వయససస:40
లస: పప
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94-66/765

తసడడ:డ వనసకటగరపయఖ
ఇసటట ననస:22-18-1260
వయససస:43
లస: పప
94-88/931

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గబసటట
ఇసటట ననస:22/18/1260
వయససస:23
లస: పప
94-94/574

94-88/934

94-94/578

94-94/581

94-94/1067

94-88/936

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ గరగన
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:54
లస: పప

6969 NDX1911628
పపరర: వరరర నహసత బతష
స ల

6972 NDX0686832
పపరర: శకనవరస ఆళళ

6975 NDX3014016
పపరర: ససరకశ కలమమర కక

6978 NDX0071571
పపరర: హహతవచనస పస

94-94/583

6981 NDX1888520
పపరర: వదడఖశక గరగన

94-94/579

6984 NDX1570341
పపరర: జజనసన కకకటర పలర
తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:59
లస: పప

6964 JBV2640639
పపరర: సదస
ర ణరరవప మబడడమమల

94-94/576

6967 NDX0363929
పపరర: దదవదడసస చలమక

94-88/935

6970 NDX0293449
పపరర: రమమదదవ ఆళళ

94-94/580

భరస : పసరరమమళళళ
ఇసటట ననస:22-18-1266
వయససస:78
లస: ససస స
94-94/942

6973 NDX3017431
పపరర: ఉమ దదవ ఆళర

94-94/1066

భరస : బతషల ఆనసద
ఇసటట ననస:22-18-1266
వయససస:58
లస: ససస స
94-94/1068

6976 NDX3014008
పపరర: వజయలకడమ ఆళర

94-94/1069

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:22-18-1266
వయససస:35
లస: ససస స
94-88/937

6979 NDX0134247
పపరర: జజషష రకగరనలద పపలర గభర

94-94/582

తసడడ:డ వరపడసరద
ఇసటట ననస:22-18-1267
వయససస:42
లస: పప
94-65/449

తసడడ:డ జవహర బబబబ గరగనడ
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:25
లస: ససస స
94-65/451

94-88/933

తసడడ:డ నడగయఖ చలమక
ఇసటట ననస:22-18-1265
వయససస:48
లస: పప

భరస : వర పడసరద పస
ఇసటట ననస:22-18-1267
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజబ
ఇసటట ననస:22-18-1267
వయససస:74
లస: పప
6983 NDX0746545
పపరర: జవహర బబబబ గరగన

94-94/577

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1266
వయససస:46
లస: పప

భరస : వర పడసరద పస
ఇసటట ననస:22-18-1267
వయససస:36
లస: ససస స
6980 NDX0199513
పపరర: వర పడసరద పపలర గభర

6966 NDX0136416
పపరర: అరరద షపక

6961 NDX0283713
పపరర: శశషమమ� కకరటబల�

తసడడ:డ శఖమమణణ
ఇసటట ననస:22-18-1263
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమమళళళ ఆళళ
ఇసటట ననస:22.18-1266
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమలలర
ఇసటట ననస:22-18-1266
వయససస:46
లస: ససస స
6977 NDX0070375
పపరర: అనలమ రరణణ పస పస

94-94/575

తసడడ:డ ఆనసద బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-18-1266
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరమమళళళ
ఇసటట ననస:22-18-1266
వయససస:45
లస: పప
6974 NDX3017449
పపరర: పదమశక ఆళర

6963 NDX0136630
పపరర: రరజకశ కలమమర మబడడమమల

94-88/930

భరస : నడయబడమమ� కకరటబల
ఇసటట ననస:22/18/1262
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల ఇమమమ జలల
ఇసటట ననస:22-18-1264
వయససస:30
లస: పప

భరస : దదవ దడస చలక
ఇసటట ననస:22-18-1265
వయససస:47
లస: ససస స
6971 NDX0458372
పపరర: శకధర ఆళళ

94-88/932

తసడడ:డ సదస
ర ణరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1263
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబబదల ఇమమమ జలల పస
ఇసటట ననస:22-18-1264
వయససస:58
లస: ససస స
6968 NDX0070789
పపరర: వజయ జవసనపవడడ

6960 NDX2019082
పపరర: సబతడ రరచకకసడ

6958 NDX1841288
పపరర: సడవసత చదడళళళ

భరస : సతఖనడరరయణ చదడళళళ
ఇసటట ననస:22-18-1260
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22/18/1262
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సదస
ర ణరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1263
వయససస:24
లస: ససస స
6965 NDX0070169
పపరర: మనడ కలమమరర పస�

94-66/766

తసడడ:డ పపలర యఖ పష సరన
ఇసటట ననస:22-18-1260
వయససస:58
లస: పప

6959 NDX2131159
పపరర: శరమభఖల రతన పడకరశ గబసటట

6962 JBV2640647
పపరర: వసససధరరదదవ మబడడమమల

6957 JBV2397016
పపరర: లకడమ నడరరయణ పష సరన

6982 NDX0746552
పపరర: శకదదవ గరగన

94-65/450

భరస : జవహర బబబబ గరగన
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:43
లస: ససస స
94-66/767

6985 NDX2498251
పపరర: అనత దదవ కసతదటట

94-94/584

భరస : చసదడ కకరణ కసతదటట
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:38
లస: ససస స
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6986 NDX1988262
పపరర: రరజకలమమరర యమరమనశశటట

94-94/585

తసడడ:డ రరజజ రరవప యమరమనశశటట
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:68
లస: ససస స
6989 NDX1161868
పపరర: పడమల గసజ

94-95/671

94-66/1097

94-66/1273

94-94/589

94-94/591

భరస : నడగభభషణస
ఇసటట ననస:22-18-1271
వయససస:76
లస: ససస స
7004 JBV2640316
పపరర: నవన దదడర

94-94/594

94-88/938

తసడడ:డ రరజ మమమల
ఇసటట ననస:22-18-1275/1
వయససస:38
లస: పప

94-66/1274

94-94/598

6997 NDX2436582
పపరర: సదస
ర ణ పరల కరటటడ

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1271
వయససస:60
లస: ససస స

7002 JBV2640324
పపరర: దధపక దదడర డ

7003 JBV2639094
పపరర: పడశరసత దదడర

94-94/592

7008 NDX1337732
పపరర: రరజశశఖర అమరర లకరర

7011 NDX0760140
పపరర: అనసరరధ మమమలమ

7014 NDX0200055
పపరర: ససరకష బబబబ మమమలమ
తసడడ:డ రరజ మమమల
ఇసటట ననస:22-18-1275/1
వయససస:38
లస: పప

94-94/588

7000 NDX0703363
పపరర: నరమలమదదవ జసగస

94-94/590

94-94/593

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప దదడర
ఇసటట ననస:22-18-1271
వయససస:36
లస: పప
94-94/595

7006 NDX2436608
పపరర: శవ కలమమర చవసకలలమ

94-94/596

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప చవసకలలమ
ఇసటట ననస:22-18-1273
వయససస:41
లస: పప
94-88/939

7009 NDX2498145
పపరర: ఆశ హవలర అమరస లకరర

94-94/597

తసడడ:డ రరజజ శశఖర అమరస లకరర
ఇసటట ననస:22-18-1275
వయససస:22
లస: ససస స
94-94/599

తసడడ:డ పడభబకరరరవప మమమల
ఇసటట ననస:22-18-1275/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-94/601

94-66/1272
6994 NDX3228111
పపరర: మమగబలకరర నససస ససజనఖ
శరరమణణ
తసడడ:డ మమగబలకరర మమణణకఖ జయ రసజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:20
లస: ససస స

94-94/1152
6999 NDX3228137
పపరర: మమగబలకరర నససస ససజనఖ
శరరమణణ
తసడడ:డ మమగబలకరర మమణణకఖ జయ రసజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:20
లస: ససస స

7005 NDX0293589
పపరర: రమమదదవ చతవరసకలల

94-66/1096

తసడడ:డ సరలమన రరజ కరటటడ
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనసదన అమరరలకరర
ఇసటట ననస:22-18-1275
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససరకష బబబబ మమమల
ఇసటట ననస:22-18-1275/1
వయససస:32
లస: ససస స
7013 NDX0760207
పపరర: కకషష ర బబబబ మమమలమ

6996 NDX3228327
పపరర: మమగబలకరర మమణణకఖ జయ
రసజన బబబబ
తసడడ:డ మమగబలకరర మమరక
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:51
లస: పప

6991 NDX3016367
పపరర: పడసరద రరవప చససడసరర

Deleted

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-18-1273
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజకషపకర అమరస లకరర
ఇసటట ననస:22-18-1275
వయససస:64
లస: ససస స
7010 NDX0525816
పపరర: మమమలమ కకటటశసరమమ

94-66/1098

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1271
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1271
వయససస:36
లస: పప
7007 NDX1284546
పపరర: అనల కలమమరర అమరస లకరర

6993 NDX3094778
పపరర: గబణవరర న పససపపలలటట

94-94/587

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:61
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ సతఖ శరమభఖల వరసస
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:60
లస: పప
7001 NDX0293506
పపరర: దధనమమ జసగస

94-95/672

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:19
లస: పప

భరస : మమగబలకరర మమణణకఖ జయ రసజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:50
లస: ససస స
6998 NDX2436491
పపరర: వకటర ఇమమమనసయయల వరసస

6990 NDX1161983
పపరర: నడగకశసర రరవప గసజ

6988 NDX1766841
పపరర: చసదడ కకరణ కసతదటట

తసడడ:డ అనల కలమమర కసతదటట
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:49
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:22-18-1269
వయససస:55
లస: ససస స
6995 NDX3228145
పపరర: మమగబలకరర ఇఎమవనస ససరగఖ

94-94/586

తసడడ:డ జజనసన కకకటర పలర
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:32
లస: పప

భరస : నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1268
వయససస:43
లస: ససస స
6992 NDX3035722
పపరర: ఉమ దదవ చససడసరర

6987 NDX1744532
పపరర: జసససత అలలఫ కకకటర పలర

7012 NDX0525394
పపరర: మమమలమ లకడమ

94-94/600

భరస : రరజ మమమల
ఇసటట ననస:22-18-1275/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-94/602

7015 NDX1401876
పపరర: రరజ మమమలమ

94-94/603

తసడడ:డ సససహదదడ మమమల
ఇసటట ననస:22-18-1275/1
వయససస:24
లస: పప
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7016 NDX1842799
పపరర: శకనవరస రరవప మమకర
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94-88/940

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప మమకర
ఇసటట ననస:22-18-1276
వయససస:48
లస: పప
7019 NDX1744284
పపరర: ససజనఖ పపలపరటట

94-94/604

భరస : శకనవరస రరవప మమకర
ఇసటట ననస:22-18-1276
వయససస:50
లస: ససస స
94-94/606

భరస : రసగనడధ మదదద
ఇసటట ననస:22-18-1276/1
వయససస:40
లస: ససస స

7020 NDX1744581
పపరర: శవ నరకష మబపపనవన

94-94/609

7025 NDX1724963
పపరర: హనసమసతష రరవప చడవర

94-95/674

7023 NDX2866176
పపరర: వశసనడథ తషపకలల

94-94/607

తసడడ:డ ససబబయఖ చడవర
ఇసటట ననస:22-18-1276/1
వయససస:74
లస: పప

94-94/1070

94-94/612

94-94/615

94-94/610

7029 NDX2130755
పపరర: మమనస కకరపరటట

94-94/613

94-65/904

94-88/941

తసడడ:డ బబలసససదరస
ఇసటట ననస:22-18-1281
వయససస:32
లస: ససస స

94-66/1099

7035 NDX2973394
పపరర: శశరన రకఖ కసడడడ

94-65/905

94-95/673

7027 NDX2482412
పపరర: కకమల ఇకలకరరస

94-94/611

7038 NDX3227048
పపరర: కలమమరర కసడడడ

94-88/942

7041 NDX0179838
పపరర: భబగఖమమ కకసడమభరర

94-94/1149

7044 NDX0199984
పపరర: ఎసపస రరరరణణ బబ రరగడడ
భరస : బబల సససదరస
ఇసటట ననస:22-18-1281
వయససస:67
లస: ససస స

94-94/614

7033 NDX2744209
పపరర: డదవడ రతన పపషప కలమమరర
రరయ
భరస : ఆసడస
డ పరలపరరస
ఇసటట ననస:22-18-1277
వయససస:71
లస: ససస స

94-94/1071

7036 NDX3061793
పపరర: కవత రకఖ దమబమ

94-66/1100

7039 NDX3227089
పపరర: జజన కసడడడ

94-94/1150

తసడడ:డ రతనస కసడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1279
వయససస:74
లస: పప
94-88/943

భరస : యయససదడసస కకసడమభరర
ఇసటట ననస:22/18/1280
వయససస:81
లస: ససస స
94-94/616

7030 NDX0812107
పపరర: ధనలకడమ కకరపరటట

భరస : రరథడణడ కలమమర దమబమ
ఇసటట ననస:22-18-1279
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జజన కసడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1279
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జకససదడసస కకసడమభరర
ఇసటట ననస:22-18-1280
వయససస:63
లస: ససస స
7043 NDX0201509
పపరర: పసడయమ మమరర రగట కకచపవడడ

7032 NDX2897916
పపరర: ఆసడస
డ పరలపరరస

తసడడ:డ రరథడణడ కలమమర కసడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1279
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన కరసడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1279
వయససస:49
లస: పప
7040 NDX0070805
పపరర: దదవకలమమరర కకసడమభరర

7024 NDX1858929
పపరర: రరహహల బబబబ బబజజస

భరస : రమమష బబబబ కకరపరటట
ఇసటట ననస:22-18-1276/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస పరలపరరస
ఇసటట ననస:22-18-1277
వయససస:73
లస: పప

భరస : రతన కలమమర కసడడడ
ఇసటట ననస:22-18-1279
వయససస:46
లస: ససస స
7037 NDX2004976
పపరర: రతన కలమమర కరసడడడ

94-94/608

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ ఇకలకరరస
భరస : వనసకటరరమయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:22-18-1276/1FFB2 PRINCE SO ఇసటట ననస:22-18-1276/1FFB2 PRINCE SO
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నకప రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:22-18-1276/2
వయససస:38
లస: పప
7034 NDX3105780
పపరర: కవత రకఖ దమబమ

7021 NDX1744516
పపరర: రసగనడథ మమదదద

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబజజస
ఇసటట ననస:22-18-1276/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప యకలకరరస
తసడడ:డ రమమష బబబబ కకరపరటట
ఇసటట ననస:22-18-1276/1FFB2 PRINCE SO ఇసటట ననస:22-18-1276/2
వయససస:52
లస: ససస స
వయససస:24
లస: ససస స
7031 NDX0812149
పపరర: రమమష బబబబ కకరపరటట

94-94/605

తసడడ:డ యయససపరదస మమదదద
ఇసటట ననస:22-18-1276/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర బబబబ తషపకలల
ఇసటట ననస:22-18-1276/1
వయససస:28
లస: పప
7026 NDX2482446
పపరర: నసదదన ఇకలకరరస

7018 NDX1988171
పపరర: బబల వనసకటటశ తతట

తసడడ:డ గబసటటరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:22-18-1276
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవప మబపపనవన
ఇసటట ననస:22-18-1276/1
వయససస:37
లస: పప

7022 NDX0811877
పపరర: మహహసదడపరల కకరపరటట
కకరపరటట
తసడడ:డ నకకప రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:22-18-1276/1
వయససస:38
లస: పప

7028 NDX2482388
పపరర: వనసకటబడమయఖ యకలకరరస

7017 NDX1842740
పపరర: ససభబగఖ ఇసదదరర రరణణ మదతదల

7042 NDX0180281
పపరర: నరమల కకచపవడడ

94-88/944

తసడడ:డ బబలసససదరస కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-18-1281
వయససస:34
లస: ససస స
94-94/617

7045 NDX0717355
పపరర: బబల సససదరస కకచపవడడ

94-94/618

తసడడ:డ దడనయయలల
ఇసటట ననస:22-18-1281
వయససస:72
లస: పప
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7046 NDX1520270
పపరర: వజయ లకడమ దమబమ
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94-66/768

భరస : రవ కకషన దమబమ
ఇసటట ననస:22-18-1282
వయససస:33
లస: ససస స
94-66/771

7052 AP151010237312
పపరర: వనసకటటశసరరర దమబమ�

94-66/774

94-94/622

94-94/625

94-94/632

94-94/635

94-94/638

7059 NDX0199802
పపరర: ససరకష బసడడ

7062 JBV2639367
పపరర: మమరరససజజత మదదదరరల

7065 NDX1911792
పపరర: శరమభఖల మరరసన బబససమలర

7068 NDX3227105
పపరర: డదవద వర పడసరద గబసటటరర

94-66/776

7071 NDX0070276
పపరర: ససశలరరణణ టట

94-94/626

7074 NDX2436632
పపరర: జజనడతన ఎడసరడ నలమల
తసడడ:డ ససరకష బబబబ నలమల
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:32
లస: పప

7054 NDX0525022
పపరర: అనసష ససమసతక బసడడ

94-94/621

7057 NDX0136853
పపరర: కళళఖణ బసడడ

94-94/624

7060 NDX1765090
పపరర: అనత బససమలర

94-94/631

తలర : లకకమ కలమమరర బససమలర
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:29
లస: ససస స
94-94/633

7063 NDX0812057
పపరర: జయలకడమ కరకరన

94-94/634

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:77
లస: ససస స
94-94/636

7066 NDX1714345
పపరర: డదవడ రరజ జజలమదద

94-94/637

తసడడ:డ మతస యఖ జజలమదద
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:46
లస: పప
94-94/1151

7069 NDX0589028
పపరర: నల వజయ మదసద� మభడడ

94-66/775

తసడడ:డ పడభబకరరకవప�
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:40
లస: పప
94-88/945

7072 NDX2498186
పపరర: ఛడయమ శరరష రతడనసజల
బబ లమరపలర
భరస : పడభబకరరవప ఎదసద
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:63
లస: ససస స

94-94/639

94-94/641

7075 NDX2498194
పపరర: తదజజ నఖల ఎదసద

94-94/642

భరస : శరత కలమమర� టట
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:57
లస: ససస స
94-94/640

94-66/773

తసడడ:డ దడవదడడజ బసడడ
ఇసటట ననస:22-18-1289
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖయయల గబసటటరర
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససరకష బబబబ నలర మల
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:64
లస: ససస స

94-94/623

తసడడ:డ సరలలమన రరజ బబససమలర
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమరరక
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:80
లస: పప

7073 NDX2436624
పపరర: మమరర వసససధర సస సగ

7056 NDX0960195
పపరర: వకరస బసడడ

7051 NDX0133447
పపరర: రవ కకషన� దమబమ�

తసడడ:డ ససరకష
ఇసటట ననస:22-18-1289
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సలమమన రరజ బబససమలర
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సష లలమన రరజ బససమలర
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:25
లస: పప

7070 NDX0589010
పపరర: పడభబకరరరవప మదసద మభడడ

94-94/620

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:22-18-1289
వయససస:56
లస: పప

భరస : డదవడ రరజ జజలమదద
ఇసటట ననస:22-18-1291
వయససస:40
లస: ససస స

7067 NDX0811810
పపరర: ఏససరతనస బబససమలర

7053 NDX1988163
పపరర: పరవన రసపరటట

94-66/770

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-18-1282
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససరకష
ఇసటట ననస:22-18-1289
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరటటక
డ జజన లమజరస
ఇసటట ననస:22-18-1289
వయససస:52
లస: పప

7064 NDX1744524
పపరర: రతన ససటఫసన సన బససమలర

94-66/772

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసపపగబడడ
ఇసటట ననస:22-18-1289
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:22-18-1289
వయససస:54
లస: ససస స

7061 NDX1714352
పపరర: ససరరప రరణణ జజలమదద

7050 NDX1911966
పపరర: అఖల దరరర

7048 NDX1251065
పపరర: రరకమన లజరరస

భరస : ఆలలలసడ అసథదన
ఇసటట ననస:22-18-1282
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర దరరర
ఇసటట ననస:22-18-1282
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రతనస�
ఇసటట ననస:22-18-1282
వయససస:76
లస: పప

7058 NDX1162106
పపరర: అసథదన లమజరస ఆలలలసడ

94-66/769

భరస : రతన కకరణ�
ఇసటట ననస:22-18-1282
వయససస:43
లస: ససస స

7049 NDX1570333
పపరర: సతఖశల ససవరరస అనసజ
వవమబల
భరస : జజనసన కకకటర పలర
ఇసటట ననస:22-18-1282
వయససస:59
లస: ససస స

7055 NDX0200527
పపరర: ఝమనస లకకమబబయ కకపపపల

7047 NDX0870477
పపరర: వతసలమ దదవ దమబమ� దమబమ

తసడడ:డ పడభబకరరవప ఎదసద
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:33
లస: పప
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7076 NDX0525360
పపరర: యయదద స నలమ ససనయమ

94-94/643

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:35
లస: పప
7079 NDX2192524
పపరర: పడతతఖష తలకరల

7077 NDX0684902
పపరర: పడభబకరరరవప యయదద స

తసడడ:డ జవరరతనస
ఇసటట ననస:22-18-1292
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ జజన రరటచ పడసనన కలమమర తలకరల
ఇసటట ననస:22/18/1295
వయససస:23
లస: ససస స

7080 NDX2192540
పపరర: జజన రరచ పడసనన కలమమర
తలకరల
తసడడ:డ కలచదలలడడ తలకరల
ఇసటట ననస:22/18/1295
వయససస:57
లస: పప

7082 NDX2744415
పపరర: సరరత వరకలమ

7083 NDX2957991
పపరర: శరరద వరకలమ

94-88/947

94-94/1073

తలర : కలససమ కలమమరర
ఇసటట ననస:22-18-1296
వయససస:32
లస: ససస స
7085 NDX1714295
పపరర: సససదరఖ భబవన దదవరపలర

94-94/644

7086 NDX1714253
పపరర: ఉష కకరణ దదవరపలర

94-88/946

తలర : నడగకశసర రరవప శశషమల
ఇసటట ననస:22/18/1294
వయససస:22
లస: పప
94-88/948

7081 NDX2744431
పపరర: కలససమ కలమమరర గరగనపవడడ

94-94/1072

భరస : కకటటశసరరరవప వవరకలమ
ఇసటట ననస:22-18-1296
వయససస:58
లస: ససస స
94-94/1074

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వరకలమ
ఇసటట ననస:22-18-1296
వయససస:31
లస: ససస స
94-94/645

7078 NDX2190411
పపరర: సమమరపన కలమమర శశషమల

7084 NDX3228335
పపరర: జజహహనడమరకరరజ

94-94/1153

తసడడ:డ ఏమ జక రరజనబబబబ మమగబలకరర
ఇసటట ననస:22-18-1296
వయససస:18
లస: పప
94-94/646

7087 NDX1714261
పపరర: వసససధర దదవరపలర

94-94/647

తసడడ:డ రరజజ మహన రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ మహన రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ మహన రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:28
లస: ససస స

7088 NDX1988296
పపరర: ససధఖ రరణణ కసప

7089 NDX2495174
పపరర: మమరర వససత కలమమరర జసగర

7090 NDX0347336
పపరర: వజయలకడమ కరసడడడ కకసడ

94-94/648

భరస : రజనకరసత కసదడకకసద
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:35
లస: ససస స
7091 NDX1988288
పపరర: రజనకరసత కసదడకకసడ

భరస : పడసనన కలమమర టట జక ర
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:56
లస: ససస స
94-94/651

తసడడ:డ రతన బబబబ కసదడకకసడ
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:42
లస: పప
7094 NDX0070102
పపరర: వకకటరరయమ దయమమణణ టట

94-88/949

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-18-1298
వయససస:42
లస: ససస స
7100 NDX2004372
పపరర: రరధదక గబసడడల

94-88/950

భరస : మబరళ గబసడడల
ఇసటట ననస:22/18/2294
వయససస:27
లస: ససస స
7103 NDX1322734
పపరర: శకనవరసస బబ డవరపప
తసడడ:డ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:33
లస: పప

94-94/652 7093 NDX1930594
7092 NDX1716432
పపరర: రరజజ మహన రరవప దదవరపలర
పపరర: నడగరతనస దదవరపలర

7095 NDX2436665
పపరర: రరతష సససధస ధసళపరళర

7098 NDX1725011
పపరర: హవలమదధపసస దదవరపలర

94-94/653

7096 NDX1382860
పపరర: షసబబ మమరర న దదవరపలర

94-94/654

తలర : నగరతనస
ఇసటట ననస:22-18-1298
వయససస:31
లస: ససస స
94-95/675

7099 NDX1094333
పపరర: ఇమమనసయయల దదవరపలర

94-95/676

తసడడ:డ మస ఎస మబకలసద బబబబ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-18-1298
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మససస మబకలసద బబబబ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-18-1298
వయససస:32
లస: పప

7101 AP151010237587
పపరర: హరరబబబబ లసగరల

7102 NDX1322700
పపరర: నడగ భవరన బబ లశశటట

94-66/777

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-18-12454
వయససస:44
లస: పప
94-93/1251

94-65/452

భరస : ఎస మబకలసద బబబబ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-18-1298
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ధసళపరళర
ఇసటట ననస:22-18-1298
వయససస:23
లస: ససస స
94-94/655

94-94/650

తసడడ:డ రతన బబబబ
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-18-1297
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజయఖ� టట
ఇసటట ననస:22-18-1298
వయససస:94
లస: ససస స
7097 NDX0525717
పపరర: ధసళపరళళ పడశరసత

94-94/649

7104 NDX1800086
పపరర: హనడన పసరరసస కకరర పరటట
తసడడ:డ డదవడ శరమభఖల కకరర పరటట
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:25
లస: ససస స

94-93/1250

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:32
లస: ససస స
94-97/168

7105 NDX1379585
పపరర: జజషరష రరణణ కకరర పరటట

94-97/169

భరస : రరఫపస కకరర పరటట
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:37
లస: ససస స
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94-97/170

భరస : నడగ రరజ పరలపరటట
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:42
లస: ససస స
7109 NDX2114577
పపరర: అనతడ కలమమరర జసగర

94-97/173

94-97/176

94-97/179

94-66/1109

94-66/779

94-66/782

94-65/454

భరస : రవ చసదడ లస
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:27
లస: ససస స

7119 NDX2124840
పపరర: నడగమమ పలలకకరర

7122 NDX0281444
పపరర: మలర కరసబ తషమమల

7125 JBV1320662
పపరర: ససటవనన అసదసగబల

7128 JBV2402543
పపరర: ఇసదదరరదదవ లమస

94-65/457

7131 JBV2397669
పపరర: నడగమలలర శసరరరవప పరలడడగబ

94-86/917

7134 AP151010237270
పపరర: రమమష డదవడ నటట ల
తసడడ:డ డదవడ లకధర జజకబ
ఇసటట ననస:22-19-1300
వయససస:43
లస: పప

7114 AP151010252631
పపరర: జజషషవర కకరర పరటట

94-97/178

7117 NDX2078336
పపరర: జజకకబ ససరష సససగ మలలర స

94-94/656

7120 NDX2103794
పపరర: లమల ససటవనన అణబదగబల

94-66/778

తసడడ:డ ససటవనన
ఇసటట ననస:22-19-1248
వయససస:24
లస: ససస స
94-66/780

7123 JBV1320670
పపరర: కసస
స రరతలకస అసదసగబల

94-66/781

భరస : ససటవనన
ఇసటట ననస:22-19-1248
వయససస:53
లస: ససస స
94-66/783

7126 NDX2433886
పపరర: శక త పరలడడగబ

94-65/453

తసడడ:డ నడగమలలర శసరరరవప పరలలడడగబ
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:22
లస: ససస స
94-65/455

7129 NDX2433878
పపరర: వర పవన కలమమర పరలడడగబ

94-65/456

తసడడ:డ నడగమలలర శసరరరవప పరలలడడగబ
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:21
లస: పప
94-65/458

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:43
లస: పప
94-65/906

94-97/175

తసడడ:డ ఆరర ర వజయ ససకలమమర జకచడరయఖ
ఇసటట ననస:22-19-294
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:43
లస: పప
7133 NDX3031309
పపరర: వజయ ససజనఖ దదసడపరటట

95-25/1264

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:22-19-1248
వయససస:61
లస: పప

భరస : నడగమలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:43
లస: ససస స
7130 JBV2396679
పపరర: రవచసదడ లమస

7116 SQX2451391
పపరర: పడవణ మదదదరరల

7111 NDX1993410
పపరర: మలలర సవరర పరలపరటట

తసడడ:డ సరలమమన
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరతడబబబ
ఇసటట ననస:22-19-1248
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:22-19-1248
వయససస:69
లస: ససస స
7127 JBV1321256
పపరర: నడగమలలర శసరర పరలడడగబ

94-97/177

భరస : గరపరలస పలలకకరర
ఇసటట ననస:22-19-1162
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సట లన
ఇసటట ననస:22-19-1248
వయససస:32
లస: ససస స
7124 NDX0281394
పపరర: సతఖవత తషమమల

7113 NDX2111631
పపరర: రవ కలమమర లమలమఎస

94-97/172

భరస : కకషషమభరరస పరలపరటట
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదదరరల మదదదరరల
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మణణరరజలక బటటట
ఇసటట ననస:22-19-313
వయససస:55
లస: పప
7121 NDX0071506
పపరర: ననస ఎ

94-97/174

తసడడ:డ జయపరల రరవప లమలమఎస
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సలమమన
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:53
లస: పప
7118 NDX3036100
పపరర: నడగ వససత రరవప బటటట

7110 AP151010252358
పపరర: వజయదదవకరరణమమ కకరర పరటట

7108 NDX1320464
పపరర: ఎబబననజగర చదబబడ ల

భరస : పడభబ దయమళ
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : డదవడ శరమభఖల
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:46
లస: పప
7115 NDX1320472
పపరర: పడభబ డయల కకరర పరటట

94-97/171

భరస : సరలమన�
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమన జసగర
ఇసటట ననస:22-19
వయససస:50
లస: ససస స
7112 AP151010252257
పపరర: రరఫవస కకరర పరటట

7107 AP151010252361
పపరర: శరసతపడవణ కకరర పరటట�

7132 NDX0745224
పపరర: నడగకశసరరరవప పసదమబటటట

94-65/459

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1299
వయససస:63
లస: పప
94-65/460

7135 AP151010237288
పపరర: రరకకష డదవడ నటట ల

94-65/461

తసడడ:డ లకధర జజకబ నటట ల
ఇసటట ననస:22-19-1300
వయససస:43
లస: పప
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7136 NDX1344282
పపరర: అపరరష డదవడ పరమబల

94-94/657

భరస : రరకకష డదవడ
ఇసటట ననస:22-19-1300
వయససస:40
లస: ససస స
7139 JBV2402733
పపరర: లకకమశరరద వరడడకటటట

94-94/658

భరస : రమమష డదవడ
ఇసటట ననస:22-19-1300
వయససస:44
లస: ససస స
94-65/462

భరస : మదస
ఇసటట ననస:22-19-1301
వయససస:23
లస: ససస స
7142 AP151010237267
పపరర: వనసకటమధసససదనరరవప
వరడకటటట
తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1301
వయససస:23
లస: పప

7137 NDX1344167
పపరర: కవత కలమమరర నటట ల

7140 JBV2402725
పపరర: శశకళ వడకటటట

7143 AP151010237553
పపరర: ససనల కలమమర వరడకటటట

94-65/463

94-65/466

94-65/469

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:23
లస: ససస స

7148 NDX1108307
పపరర: రరజఖలకడమ మలర వరపప

7149 NDX1066141
పపరర: వనసకటశశశల నతరతన కలమమరర
చసకర
భరస : బబలకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:67
లస: ససస స

94-65/472

7152 NDX1098292
పపరర: జజకకబ మలర వరపప

94-65/475

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:36
లస: ససస స
7151 NDX0859421
పపరర: కలరరక శశ సరకకత�

94-65/474

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:28
లస: పప
7154 NDX0590240
పపరర: శకనవరసరరవప వసకరయల
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:46
లస: పప
7157 NDX0859439
పపరర: కలరరక వనసకట కకషష పడసరద

94-65/480

94-65/481

తలర : ఫరరధ బబనస షపక
ఇసటట ననస:22-19-1307
వయససస:23
లస: పప

7161 AP151010237551
పపరర: రఘబనడధ లలకరక

94-65/478

7164 NDX2572246
పపరర: వజయ సరరధద కనమరర పవడడ
తసడడ:డ జనడరర న రరవప కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:22-19-1307
వయససస:42
లస: పప

94-65/470

7150 AP151010240428
పపరర: రరమలకడమ జలర పలర

94-65/473

7153 NDX0674184
పపరర: ససతడరరమయఖ కలసదదటట

94-65/476

7156 NDX2073476
పపరర: జయ భబరత కలరరక

94-65/479

భరస : వనసకట కకషష పడసరద కలరరక
ఇసటట ననస:22-19-1303
వయససస:54
లస: ససస స
94-66/1102

7159 NDX1714485
పపరర: రవతదజ కలరరక

94-94/1171

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద కలరరక
ఇసటట ననస:22-19-1303
వయససస:24
లస: పప
94-65/482

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1304
వయససస:54
లస: పప
94-94/661

7147 NDX2057603
పపరర: పడశరసత కలసదదటట

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద కలరరక
ఇసటట ననస:22-19-1303
వయససస:23
లస: పప

భరస : రఘబనడథ
ఇసటట ననస:22-19-1304
వయససస:48
లస: ససస స
7163 NDX2436822
పపరర: అరరద మలర క షపక

7158 NDX3029519
పపరర: రవ తదజ కలరరక

94-65/467

భరస : రసగనడయకలలల
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదరసగయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1303
వయససస:59
లస: పప
7160 NDX0466318
పపరర: సరమమమ జఖలకడమ లలకరక

7155 AP151010237325
పపరర: రసగనడయకలలల జలర పలర

7144 AP151010237552
పపరర: సతఖనడనరరయణ వరడకటటట

భరస : ససత రరమ కలసదదటట
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:22-19-1302
వయససస:39
లస: పప
94-65/477

94-65/464

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1301
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససనల కలమమర వరడకటటట
ఇసటట ననస:22-19-1301/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-65/471

7141 AP151010240516
పపరర: ససభలకమమ వరడకటటట
భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1301
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1301
వయససస:23
లస: పప

94-65/468 7146 NDX2123719
7145 NDX2515021
పపరర: వనసకట సరయ పడవలర క వరడకటటట
పపరర: అఖల శరకవణణ వసకరయల

94-94/659

తసడడ:డ లకధర జఖబ
ఇసటట ననస:22-19-1300
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససనలలకమమర
ఇసటట ననస:22-19-1301
వయససస:23
లస: ససస స
94-65/465

7138 NDX1344159
పపరర: రమమష డదవడ నటట ల

7162 NDX2026806
పపరర: ససజజత పసలర

94-65/483

భరస : బబజజ బబబబ కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-19-1305
వయససస:40
లస: ససస స
94-94/977

7165 JBV2402832
పపరర: జయలకడమ బబకక

94-65/484

భరస : అయఖనన
ఇసటట ననస:22-19-1309/1
వయససస:69
లస: ససస స
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7166 JBV2396877
పపరర: అయఖనన బబకక
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94-65/485

తసడడ:డ నరసయఖ బబకక
ఇసటట ననస:22-19-1309/1
వయససస:71
లస: పప
7169 JBV2397750
పపరర: వనసకటదసరరరపడసరద వపసరళళ

94-88/953

94-65/486

94-65/489

94-65/492

94-65/495

7184 NDX1792333
పపరర: శవ నడగ రవ తదజస
బబ మమడడల
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ బబ మమడడల
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:26
లస: పప

94-94/663

7187 NDX1540211
పపరర: సమత తషమమల

94-88/956

7176 NDX0280719
పపరర: శకలకడమ బబ లమరపలర

7179 NDX1107952
పపరర: లకడమపరరసత కలసదదటట

7182 NDX1099050
పపరర: దసరరరపడసరద కలసదదటట

7185 JBV2402402
పపరర: అనసరరధ దడరరకలమలర

94-65/490

94-65/493

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1315
వయససస:33
లస: ససస స

7191 NDX1098094
పపరర: శకనవరసరరవప ఆసగరరకకలల

7194 NDX0190892
పపరర: శకనవరసరరవప ఎస
తసడడ:డ బసవయఖ� ఎస
ఇసటట ననస:22-19-1315
వయససస:51
లస: పప

94-65/488

7177 NDX0181750
పపరర: జజఖత యలగరల

94-65/491

7180 AP151010240265
పపరర: గకహలకడమ బబ లమరపలర

94-65/496

7183 NDX3015567
పపరర: వర వనసకట వహల అదద లకడమ
బటటట
భరస : నడగ వససత రరవప బటటట
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:40
లస: ససస స

94-66/787

7186 NDX1259589
పపరర: దదవరకర తషమమల

94-65/494

94-66/1103

94-66/991

తసడడ:డ శవ వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-19.1314
వయససస:27
లస: పప
94-94/664

7189 NDX2400026
పపరర: రమమష నడరరపపరస

94-94/665

తసడడ:డ పపలర యఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:22-19-1314
వయససస:44
లస: పప
94-65/498

తసడడ:డ పటబటభరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1315
వయససస:38
లస: పప
94-88/957

7174 NDX0588426
పపరర: మబనగరల కకటటశసరర

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రగడడడ దడరరకకమలర
ఇసటట ననస:22-19-1314
వయససస:30
లస: పప
94-65/497

94-88/955

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1314
వయససస:52
లస: ససస స
7188 NDX0960542
పపరర: చరణ తదజ రగడడ దడరరకకమలర

7171 JBV2397768
పపరర: గరపరలరరవ వపసరళళ

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవ వనసకట రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:22-19-1314
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష దడసరర
ఇసటట ననస:22/19/1315
వయససస:22
లస: పప

94-65/487

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:57
లస: ససస స

7181 NDX1856352
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప
మబనగరల
తసడడ:డ లకమయఖ మబనగరల
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:30
లస: పప

7193 NDX2192490
పపరర: శక కరసత దడసరర

7173 NDX2501542
పపరర: వనసకట రరమయఖ అడడససమలర

94-88/952

తసడడ:డ శకరరమబల వపసరళళ
ఇసటట ననస:22/19/1309-1
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరసపడసరద
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటపస
డ రద
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:46
లస: ససస స

7190 NDX1107903
పపరర: శకలకడమ తరరపతమమ అసగరరకకలల

94-88/954

తసడడ:డ రరమయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:22-19-1312
వయససస:47
లస: పప

భరస : వజయ సరరధద కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:22-19-1313
వయససస:37
లస: ససస స
7178 AP151010240264
పపరర: ఉషరకకరణ బబ లమరపలర

7170 JBV2397545
పపరర: నడగరరగడడ ససగస

7168 JBV2397792
పపరర: శకనవరస రరవప పవసరర

తసడడ:డ గరపరల రరవప పవసరర
ఇసటట ననస:22/19/1309-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరగడడ ససగస
ఇసటట ననస:22/19/1309-1
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:22-19-1312
వయససస:35
లస: ససస స
7175 NDX2149939
పపరర: శకదదవ కనమరర పవడడ

94-88/951

తసడడ:డ అయనన బబకక
ఇసటట ననస:22/19/1309-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల రరవ వపసరళళ
ఇసటట ననస:22/19/1309-1
వయససస:40
లస: పప
7172 NDX2501450
పపరర: రరజఖలకడమ అడడససమలర

7167 NDX0883934
పపరర: రవకరసత బబకక

7192 NDX1098698
పపరర: శకనవరసరగడడడ మరగకడడడ

94-66/788

తసడడ:డ వవసకటటశసరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1315
వయససస:46
లస: పప
94-88/958

7195 NDX1744441
పపరర: లకకమపడసనన యయనరగడడడ

94-94/666

భరస : శకనవరసరగడడడ మమరగకడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1315
వయససస:35
లస: ససస స
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7196 NDX0182113
పపరర: శశభబరరణణ మమకల
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94-66/789

భరస : జయపరల రగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1316
వయససస:37
లస: ససస స
7199 JBV1321439
పపరర: జయపరల రగడడడ మమకల

94-66/792

94-94/667

94-66/795

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:57
లస: ససస స
7208 AP151010237088
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అసబటట

94-66/798

94-88/962

94-65/500

94-66/801

తసడడ:డ కకషష మభరరస
ఇసటట ననస:22-19-1322
వయససస:42
లస: పప

94-66/796

7215 NDX0133710
పపరర: శవరరమకకకషష జలలపలర

7218 NDX0473207
పపరర: రరకకశ రగడడడ మమకల

94-66/804

7221 NDX1098573
పపరర: ససధడకర ఉపపలపరటట

94-88/960

7224 NDX2878098
పపరర: పపరరషమ వడదలమ
భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:22-19-1322
వయససస:30
లస: ససస స

7204 NDX1108026
పపరర: పసడయదరరరన అసబటట

94-66/794

7207 JBV2396380
పపరర: రవసదడబబబబ అసబటట

94-66/797

7210 AP151010237544
పపరర: గసగరధరరరవప సష మమ

94-88/961

తసడడ:డ నడగభభషణస సష మమ
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:42
లస: పప
94-88/963

7213 JBV1322668
పపరర: గగరరపరరసతమమ కకలర శశటట

94-65/499

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1319
వయససస:50
లస: ససస స
94-66/799

7216 NDX0132837
పపరర: రరమ కకటటశసరరరవప జక

94-66/800

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1319
వయససస:39
లస: పప
94-66/802

7219 NDX0588988
పపరర: ససభబన షపక

94-66/803

తసడడ:డ సరరదర
ఇసటట ననస:22-19-1320
వయససస:43
లస: పప
94-66/805

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:22-19-1321
వయససస:50
లస: పప
94-65/907

94-88/959

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చననప రగడడ మమకల
ఇసటట ననస:22-19-1320
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:22-19-1320
వయససస:70
లస: పప
7223 NDX2878650
పపరర: రమమశ వడదలమ

7206 NDX1053545
పపరర: వనసకట నరకష వనమమరగడడడ

7212 AP151010237077
పపరర: ససబబయఖ సష మమ

7201 NDX2004836
పపరర: బబర ససస రగశస మదదదపష గబ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1319
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:22-19-1320
వయససస:68
లస: ససస స
7220 NDX0794438
పపరర: సరరదర షపక

94-94/668

తసడడ:డ నడగయఖ సష మమ
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ అమరలసగస
ఇసటట ననస:22-19-1319
వయససస:55
లస: పప
7217 NDX0070086
పపరర: చడసద బ షపక

7203 NDX1525577
పపరర: శవ నడగ మలలర శసర రరవప
వవలలపరర
తసడడ:డ పసదదనన వవలలపరర
ఇసటట ననస:22-19-1317
వయససస:66
లస: పప

7209 JBV1320225
పపరర: ససనల కలమమర సష మమ

94-66/791

తసడడ:డ వనయ కలమమర మదదదపష గబ
ఇసటట ననస:22-19-1316
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభభషణస సష మమ
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ సష మమ
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:72
లస: పప
7214 JBV2396091
పపరర: సతఖనడరరయణ కకలర శశటట

94-66/793

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రగడదయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1318
వయససస:65
లస: పప
7211 JBV2396281
పపరర: నడగభభషణమ

7200 JBV1320753
పపరర: చననప రగడడడ మమకల

7198 NDX0466342
పపరర: ససరష లత గరగబలమభడడ

భరస : వజయ సససగ బబబబ
ఇసటట ననస:22-19-1316
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపరగడడడ మమకల
ఇసటట ననస:22-19-1316
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవ నడగ మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1317
వయససస:56
లస: ససస స
7205 AP151010240068
పపరర: వజయలకడమ అసబటట

94-66/790

భరస : చననప రగడడడ మమకల
ఇసటట ననస:22-19-1316
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రగడడడ మమకల
ఇసటట ననస:22-19-1316
వయససస:38
లస: పప
7202 NDX1534545
పపరర: వనసకట పదడమవత వవలకచరర

7197 JBV1320829
పపరర: మమరర మమకల

7222 NDX2977833
పపరర: గరత కకషష శక పరరచరర

94-66/1104

తసడడ:డ వనసకట రఘబ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:22-19-1321
వయససస:18
లస: ససస స
94-65/908

7225 NDX0862995
పపరర: సకజన పపలకకసడ

94-66/806

తసడడ:డ కకషష గబపస
ఇసటట ననస:22-19-1322
వయససస:29
లస: ససస స
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7226 AP151010240591
పపరర: వజయలకడమ పపలకకసడ

94-66/807

భరస : కకషషగబపస
ఇసటట ననస:22-19-1322
వయససస:51
లస: ససస స
7229 NDX2124071
పపరర: శకలత ఆవపలమసద

94-66/810

94-66/813

94-66/816

94-66/819

94-66/822

94-66/825

94-66/828

భరస : సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:76
లస: ససస స

7239 AP151010237396
పపరర: బబలకకటయఖ పగడడల

7242 NDX0135723
పపరర: షకకర� షపక�

7245 NDX2384865
పపరర: రఘబనడధ సరయ దడసరర

7248 NDX3142270
పపరర: నవఖ శక దడసరర

94-66/829

7251 NDX0281501
పపరర: రమమదదవ తషమమమ

94-66/820

7254 AP151010237559
పపరర: రవ బబబబ తషమమ
తసడడ:డ బబలకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:43
లస: పప

7234 JBV1322403
పపరర: వనసకటకకషషయఖ చడవల

94-66/815

7237 NDX2015783
పపరర: దసరరర పడసరద పగడడల

94-66/818

7240 JBV1320522
పపరర: పపషపలత వససతపపరపప

94-66/821

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-19-1326
వయససస:39
లస: ససస స
94-66/823

7243 AP151010237561
పపరర: వనసకటబడవప వససతపపరపప

94-66/824

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1326
వయససస:43
లస: పప
94-66/826

7246 NDX2392348
పపరర: సరయ కలమమర దడసరర

94-66/827

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:22-19-1327
వయససస:33
లస: పప
94-66/1105

7249 NDX2398535
పపరర: నవఖ శక దడసరర

94-112/8

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:22-19-1327
వయససస:25
లస: ససస స
94-66/830

భరస : పవరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:43
లస: ససస స
94-66/832

94-66/812

తసడడ:డ పడతడప నడయబడడ లమవవటట
ఇసటట ననస:22-19-1325
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:22-19-1327
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:40
లస: ససస స
7253 AP151010240033
పపరర: వరలకడమ జజగరర మభడడ

94-66/817

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:22-19-1327
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననటట కలలర దడసరర
ఇసటట ననస:22-19-1327
వయససస:59
లస: పప
7250 NDX1108430
పపరర: పదడమవత తషమమమ

7236 AP151010240344
పపరర: మమరరకలమమరర పగడడల

7231 JBV2402527
పపరర: చటటట మమ ఆవపలమసద

తసడడ:డ వనసకట సససదర రరవప చడవల
ఇసటట ననస:22-19-1324
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబషర�
ఇసటట ననస:22-19-1326
వయససస:41
లస: పప

భరస : లకడమ నడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:22-19-1327
వయససస:54
లస: ససస స
7247 NDX2392322
పపరర: లకడమ నడరరయణ దడసరర

94-66/814

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:22-19-1325
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1326
వయససస:35
లస: పప
7244 NDX2392306
పపరర: ససత కలమమరర దడసరర

7233 JBV1322411
పపరర: రమమదదవ చడవల

94-66/809

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1323
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1325
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1325
వయససస:32
లస: పప
7241 NDX1251016
పపరర: రవ బలలసస పరటట

94-66/811

భరస : వనసకటకకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1324
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1324
వయససస:85
లస: పప
7238 NDX0275867
పపరర: వనసకట శవ సరయరరస పగడడల

7230 JBV2402717
పపరర: వరరజ ఆవపలమసద

7228 AP151010237152
పపరర: కకషషగబపస పపలకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1322
వయససస:59
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1323
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1323
వయససస:49
లస: పప
7235 JBV1320613
పపరర: వనసకటరరవప చడవల

94-66/808

తసడడ:డ కకషషగబపస
ఇసటట ననస:22-19-1322
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:22-19-1323
వయససస:23
లస: ససస స
7232 JBV2396786
పపరర: పడసరదరరవప ఆవపలమసడ

7227 NDX0275909
పపరర: భరత కలమమర పపలకకసడ

7252 AP151010240034
పపరర: ససబబమమ జజగరర మభడడ�

94-66/831

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:46
లస: ససస స
94-66/833

7255 AP151010237557
పపరర: రమమష తషమమమ

94-66/834

తసడడ:డ బబలకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:47
లస: పప
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7256 NDX0916403
పపరర: పవరషచసదడరరవప తషమమమ

94-66/835

తసడడ:డ బబలకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:57
లస: పప
7259 AP151010237558
పపరర: బబలకకషష మభరరస తషమమమ

94-66/838

94-66/841

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:22-19-1331
వయససస:52
లస: పప
7265 NDX0188060
పపరర: లకరరద రరజ యస

94-66/844

94-66/846

94-66/849

94-66/852

7272 NDX0070078
పపరర: లకడమ పస

7275 JBV2403491
పపరర: నరమలమమరర మమకల

94-66/855

7278 JBV2397214
పపరర: రమణడరగడడడ పపలలసస

94-66/992

94-66/858

7283 JBV1320084
పపరర: సరసబశవరరవప� మతస �

94-66/861

7281 JBV2397024
పపరర: కకషష ర బబబబ వనరరచరర

94-66/847

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:66
లస: పప

7264 NDX0187856
పపరర: వర శసకర రరవప కక

94-66/843

7267 NDX0281337
పపరర: మసగ పపలలసస

94-66/845

7270 NDX2370955
పపరర: శరఖమల వదదద

94-66/848

భరస : రమమష బబబబ చలమక
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:44
లస: ససస స
94-66/850

7273 JBV1320472
పపరర: ససజజత మతస

94-66/851

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:48
లస: ససస స
94-66/853

7276 JBV2403186
పపరర: ససతమమ పపలలసస

94-66/854

భరస : నడసరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:71
లస: ససస స
94-66/856

7279 NDX2192987
పపరర: రమమష బబబబ చలమక

94-66/857

తసడడ:డ భబసకర రరవప చలమక
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:47
లస: పప
94-66/859

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:48
లస: పప
7284 AP151010237486
పపరర: వనసకటటశసరరర ఎనసమల

94-66/840

భరస : రమణడరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:44
లస: పప

7280 NDX0521419
పపరర: వనసకట అరరణ కలమమర రగడడడ
మరరసల
తసడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:48
లస: పప

7261 NDX0859504
పపరర: నసదదపరటట శకనవరసరరవప�

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-19-1332
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇనడనరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమభరరస� �
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:54
లస: పప

94-66/842

భరస : మధస ససధన రగడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:61
లస: ససస స
7277 NDX0135673
పపరర: సతష కలమమర� పస తల�

7263 NDX0179549
పపరర: నరమల ససకకరర

7269 JBV2402642
పపరర: సమత మమకల

94-66/837

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-19-1331
వయససస:46
లస: పప

భరస : జజయయఫసడడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజకశసర రరవప బబ మబమ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:45
లస: ససస స
7274 NDX0070433
పపరర: సరరజన ఎస

94-66/839

తసడడ:డ చరసజవరరవప
ఇసటట ననస:22-19.1332
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట అరరణ కలమమర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:41
లస: ససస స
7271 NDX0070268
పపరర: ససజజత బబ మబమ

7260 NDX0863456
పపరర: నడగ వనసకట లకడమ జజఖత
నసదదపరటట
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1331
వయససస:40
లస: ససస స

7266 NDX0275958
పపరర: మలలర శసరరరవప పసదద సటట

7258 AP151010237131
పపరర: సతఖనడనరరయణ జజగరర మభడడ

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:80
లస: పప

భరస : లకరరద రరజ
ఇసటట ననస:22-19-1332
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జసకకస
ఇసటట ననస:22-19-1332
వయససస:71
లస: పప
7268 NDX0521427
పపరర: మసగమమ మరరసల

94-66/836

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణసరసమ
ఇసటట ననస:22-19-1330
వయససస:85
లస: పప
7262 NDX1098011
పపరర: శరత బబబబ తషమమల

7257 AP151010237568
పపరర: సరసబయఖ జజగరర మభడడ

7282 NDX0135830
పపరర: రరజకశసర రరవప బబ మబమ

94-66/860

తసడడ:డ మరగకయఖ బబ మబమ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:50
లస: పప
94-66/862

7285 NDX0134312
పపరర: ససబబబరగడడడ ఎస

94-66/863

తసడడ:డ నడగరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:69
లస: పప

Page 172 of 342

7286 JBV2397560
పపరర: ఇనడనరగడడడ మమకల
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94-66/864

తసడడ:డ రరయపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:69
లస: పప
7289 NDX2458867
పపరర: మమధవ చసకర

94-66/866

94-66/869

94-66/872

94-66/875

94-66/878

7296 NDX1458349
పపరర: రమమదదవ తడళళరర

7299 NDX0589770
పపరర: నసడసరర ఆషర లత

7302 JBV1320936
పపరర: నడగమణణ బబ లలర దసద

94-66/1106

7305 JBV2403442
పపరర: లలపరమబదడ చగబరరపరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1341
వయససస:34
లస: ససస స

7308 JBV1320308
పపరర: కకషషవవణణ మరరయసపలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1341
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రతనస గబజజరర మభడడ
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:41
లస: పప

94-66/876

7314 NDX0181966
పపరర: షరరరన ఎవరసజలన కకలర
తసడడ:డ ససధడకర రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:32
లస: ససస స

7294 NDX0071274
పపరర: జనత జహ షపక

94-66/871

7297 NDX1458356
పపరర: రరసబబబబ తడళళరర

94-66/874

7300 NDX1108364
పపరర: ససనత బబ లలర దసద

94-66/877

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:22-19-1338
వయససస:30
లస: ససస స
94-66/879

7303 JBV1320928
పపరర: సరలమన బబ లలర దసద

94-66/880

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:22-19-1338
వయససస:55
లస: పప
94-66/881

7306 JBV2397503
పపరర: హరరకకషష చగబరరపరటట

94-66/882

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1339
వయససస:56
లస: పప
94-66/884

7309 NDX0136879
పపరర: చతసతనఖ మరరయపలర

94-66/885

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1341
వయససస:33
లస: పప
94-65/501

భరస : బబబబరరవప గబజజరర మభడడ
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:38
లస: ససస స
94-65/503

94-66/868

తసడడ:డ ససగయఖ తడళళరర
ఇసటట ననస:22-19-1335
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1341
వయససస:64
లస: ససస స

94-66/886 7311 NDX2041671
7310 JBV1320290
పపరర: వనసకటససబబబరరవప మరరయసపల
పపరర: పదడమవత గబజజరర మభడడ

7313 NDX2041655
పపరర: బబబబరరవప గబజజరర మభడడ

94-66/873

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:22-19-1339
వయససస:56
లస: ససస స
94-66/883

7291 NDX1107887
పపరర: ససశల పగడడల

తసడడ:డ ఫరరదబబనస
ఇసటట ననస:22-19-1335
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరలమన
ఇసటట ననస:22-19-1338
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:22-19-1338
వయససస:27
లస: పప
7307 NDX0182238
పపరర: పసడయమసక మరరయసపలర

94-66/870

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1335
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:22-19-1338
వయససస:32
లస: ససస స
7304 NDX3142965
పపరర: నరరకణ కలమమర బబ లలర దసద

7293 NDX1098169
పపరర: కకటటశసరరరవప పగడడల

94-94/669

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1334
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ తడళళరర
ఇసటట ననస:22-19-1335
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబబదల రషసద
ఇసటట ననస:22-19-1335
వయససస:41
లస: ససస స
7301 NDX1107978
పపరర: ససనల బబ లలర దసద

94-66/867

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1334
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద బబనస
ఇసటట ననస:22-19-1335
వయససస:30
లస: ససస స
7298 NDX0070201
పపరర: ఫరరదడబబనస షపక

7290 NDX2015650
పపరర: మమధవ పగడడల

7288 NDX1382845
పపరర: ససధధర బబ లలదద స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:26
లస: పప

భరస : నరకసదడ బబబబ పగడడల
ఇసటట ననస:22-19-1334
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:22-19-1334
వయససస:39
లస: పప
7295 NDX0070151
పపరర: మజధ బబనస షపక

94-66/865

తసడడ:డ రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1333
వయససస:77
లస: పప

భరస : మహన కకషష చసకర
ఇసటట ననస:22-19-1334
వయససస:20
లస: ససస స
7292 NDX2015882
పపరర: నరకసదడ బబబబ పగడడల

7287 JBV2397370
పపరర: నడసరరగడడడ పపలలసస

7312 NDX2420297
పపరర: అరపణ కలమమరర ఆలకరర

94-65/502

భరస : పడవణ కలమమర ఇనగసటట
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:41
లస: ససస స
94-66/891

7315 NDX1108224
పపరర: పరరమళ కకలర

94-66/892

భరస : శరమభఖల రరజ
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:32
లస: ససస స
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7316 NDX0370288
పపరర: శరసతడరతనస కకలర
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94-66/893

భరస : ససధడకరరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:52
లస: ససస స
7319 NDX1137132
పపరర: వనసకటరతనస ఆర లలనన కరదడ

94-88/967

94-61/1147

94-65/506

భరస : కగ యస కకదసడ రమణ
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:45
లస: ససస స
7328 NDX0281287
పపరర: మమరరతదదవ పటట పప

94-66/896

94-66/899

94-66/902

94-66/905

తసడడ:డ శకనవరసన
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:56
లస: పప
7343 NDX1714287
పపరర: రరజజ కరణస
తసడడ:డ కక యస కక రరమన కరణస
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:24
లస: ససస స

7324 NDX2076587
పపరర: రరజజ కరణస

94-65/505

7326 NDX2549574
పపరర: హహమ లత తలక
ర రర

7327 NDX2545812
పపరర: లకడమ వనసకట మమనక తడళళళరర

94-65/810

7329 NDX0788232
పపరర: ససబబమమ పటట పప

7332 AP151010240676
పపరర: వనసకటటశసరమమ పటట పప

7335 NDX0134908
పపరర: నడగకశసరరరవప బ

7338 AP151010237482
పపరర: శకనవరసస పటట పప

7341 AP151010237481
పపరర: బసవపపననయఖ పటట పప

7344 JBV1320068
పపరర: బబలయఖ యమదల
తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1345
వయససస:63
లస: పప

94-65/811

తసడడ:డ శకకకషష తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:24
లస: ససస స
94-66/897

7330 NDX0195529
పపరర: భబగఖలత కరష స

94-66/898

భరస : శకనవరస కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:44
లస: ససస స
94-66/900

7333 NDX0135046
పపరర: లకకమనడరరయణ బ

94-66/901

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:34
లస: పప
94-66/903

7336 JBV2397743
పపరర: గరపరలకకషష పటట పప

94-66/904

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:44
లస: పప
94-66/906

7339 NDX0133330
పపరర: రరధడకకకషష మభరరస పష లలరర

94-66/907

తసడడ:డ పరమహసస
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:47
లస: పప
94-66/909

తసడడ:డ వనసకమరరజ
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:69
లస: పప
94-94/671

94-61/1146

తసడడ:డ యస కకదసడ రరమన కరణస
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:47
లస: పప
94-66/908

7321 NDX2883288
పపరర: అళళసర సరసమ బభరగడడ

తసడడ:డ శకనవరస కకదసడ రరమన కరణస
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:46
లస: పప
7340 NDX0590950
పపరర: కగ యస కకస�ెరరరమన

94-65/504

భరస : బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:36
లస: పప
7337 NDX1394600
పపరర: మమహర కకషష గగలర కకటట

7323 NDX2415495
పపరర: పవజ కరణస

94-66/895

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప బభరగడడ
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:56
లస: ససస స
7334 NDX0136887
పపరర: మలర కరరరజనరరవప బ

94-94/670

భరస : శక కకషష తలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:37
లస: ససస స
7331 NDX0070326
పపరర: అననపవరషమమ బ

7320 NDX1744391
పపరర: పడవణ కలమమర ఇనడగసటట

7318 NDX0133009
పపరర: ససధడకర రరవప కకలర

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వకతతర మమతతఖ ఇనడగసటట
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:27
లస: ససస స
7325 NDX0586693
పపరర: కరర స భబగఖలత

94-66/894

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబనన బబబబ
ఇసటట ననస:22-19-1343
వయససస:35
లస: పప
7322 NDX2807428
పపరర: రమదదవ కతష
స ల

7317 NDX1099993
పపరర: శరమభఖల రరజ కకలర

7342 NDX2545739
పపరర: రమఖ తడళళళరర

94-66/1001

తసడడ:డ శక కకషష తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-19-1344
వయససస:27
లస: ససస స
94-66/910

7345 NDX1473776
పపరర: పడవణ యదల

94-94/672

తసడడ:డ బబలమజ యదల
ఇసటట ననస:22-19-1345
వయససస:32
లస: పప
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7346 AP151010240589
పపరర: కకపమమకనపరల

94-65/507

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1346
వయససస:68
లస: ససస స
7349 AP151010237556
పపరర: రరమయఖ కనపరల

94-65/510

94-65/512

94-65/515

94-87/1144

94-65/517

94-65/520

94-65/523

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:22-19-1350
వయససస:24
లస: పప

7359 NDX3229895
పపరర: శమమ ససలర న చమరరస

7362 JBV2402048
పపరర: వరరర యన గబసటటరర

7365 JBV2396265
పపరర: రవకకరణ గబసటటరర

7368 NDX0035451
పపరర: వనసకట మహహశసరర ససదదస

94-66/911

7371 NDX0589531
పపరర: కగ వ కగ పడసరద

94-94/1155

7374 NDX1911453
పపరర: మర అనసర కమల షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:22-19-1350
వయససస:25
లస: పప

7354 NDX1099696
పపరర: రమమష వననగసడర

94-65/514

7357 NDX0792697
పపరర: రతన ససకల కగ

94-87/1143

7360 JBV2402170
పపరర: పదమజ గబసటటరర

94-65/516

భరస : డదవడ లసగ సట న
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: ససస స
94-65/518

7363 NDX2103372
పపరర: అలలగజరసడర మమనకగ

94-65/519

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమనకగ
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: పప
94-65/521

7366 JBV1321322
పపరర: హహబబడన బబనరరజ గబసటటరర

94-65/522

తసడడ:డ దడవద లవసగగసన
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: పప
94-65/524

7369 NDX0136259
పపరర: రరజమహన రరవప ససదదస

94-65/525

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1349
వయససస:71
లస: పప
94-66/912

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1350
వయససస:58
లస: పప
94-94/674

94-65/511

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజమహనరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1349
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:22-19-1350
వయససస:28
లస: పప
7373 NDX1911735
పపరర: ఇరశరద సమర షపక

94-66/1108

తసడడ:డ డదవడ లసగసట న
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దడవద లవసగ సషట న
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: పప
7370 NDX0589606
పపరర: శశ శరకరత కలరరక

7356 NDX3197761
పపరర: శరత కలమమర చడమరరస

7351 JBV1322015
పపరర: ససధడరరణణ కసతదటట

తసడడ:డ ఫకకరయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:47
లస: పప

భరస : డదవడతన వనసన
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: పప
7367 JBV2396034
పపరర: డదవడ హహవన సన గబసటటరర

94-65/513

భరస : వకరఖసథ చమరరస
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవద లవసగ సషట న
ఇసటట ననస:22-19-1348
వయససస:23
లస: ససస స
7364 JBV2397040
పపరర: మహన రరవప మనకగ

7353 JBV1320951
పపరర: జజన ఫపడడరరక కసతదటట

94-65/509

భరస : జజననలసడరరక
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చడమరరస
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమష పసనగసడర
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:39
లస: ససస స
7361 JBV2402030
పపరర: శశశలజ గబసటటరర

94-66/1107

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:72
లస: పప
7358 NDX1148949
పపరర: జజఖత పసనగసడర

7350 NDX3146420
పపరర: రరమయఖ కనపరల

7348 AP151010237631
పపరర: రవ పపల

తసడడ:డ జకమస
ఇసటట ననస:22-19-1346
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బకకయఖ కనపరల
ఇసటట ననస:22-19-1346
వయససస:80
లస: పప

భరస : వరపడసరద రరవప కసతదటట
ఇసటట ననస:22-19-1347
వయససస:66
లస: ససస స
7355 AP151010237480
పపరర: వరపడసరదరరవప కసతదటట

94-65/508

తసడడ:డ రవ పపల
ఇసటట ననస:22-19-1346
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బకకయఖ
ఇసటట ననస:22-19-1346
వయససస:74
లస: పప
7352 NDX2255735
పపరర: మమరర కసతదటట

7347 NDX1911610
పపరర: రవతదజ పపల

7372 NDX1434265
పపరర: శనస బ షపక

94-94/673

భరస : రగహమన రరజజ
ఇసటట ననస:22-19-1350
వయససస:42
లస: ససస స
94-94/675

7375 NDX1433960
పపరర: రగహమన రరజజ షపక

94-94/676

తసడడ:డ ససదద సరహహబ
ఇసటట ననస:22-19-1350
వయససస:44
లస: పప
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7376 NDX0529735
పపరర: నడగ కళళఖణణ బబ సదలపరటట

94-87/1145

భరస : పవరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:22-19-1351
వయససస:56
లస: ససస స
7379 NDX0202424
పపరర: వనసకట సరసత వరరకకటట

94-87/1146

94-97/180

94-97/183

7383 NDX1525700
పపరర: ఉమమదదవ పసదలసక

7386 NDX3110715
పపరర: అపరసన షపక

94-65/528

7389 JBV2402980
పపరర: శకలసతలదదవ జజననలగడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1351
వయససస:67
లస: పప

7392 NDX3137262
పపరర: శవ లలలసయమ రరయపవడడ

Deleted

భరస : శవ లలలసయమ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-20-1351
వయససస:39
లస: ససస స

94-65/534

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1353
వయససస:34
లస: పప
7400 NDX3030061
పపరర: శఖమల డమరవరరపవ

94-65/913

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-20-1354
వయససస:55
లస: ససస స

7401 NDX1662601
పపరర: పదమజ ససర ణడల

94-65/529

7404 NDX0834903
పపరర: ఏడడకకసడలల ససరరషల
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1354
వయససస:65
లస: పప

7384 AP151010252325
పపరర: దడస వడతడ �

94-97/182

7387 NDX1988635
పపరర: అదద లకడమ బబలలజపలర

94-94/677

7390 AP151010378065
పపరర: చసదడశశఖర జజననలగడడ

94-65/530

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1351
వయససస:43
లస: పప
94-65/909

94-65/910
7393 NDX3136942
పపరర: శక లకడమ శవ కలమమరర రరయపవడడ

భరస : శవ లలలసయమ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-20-1351
వయససస:39
లస: ససస స
94-65/532

7396 NDX1108463
పపరర: అరరణకలమమరర పవదదట

94-65/533

భరస : నడగరతష కకకసస సరరజ
ఇసటట ననస:22-20-1353
వయససస:41
లస: ససస స
94-65/911

7399 NDX3028289
పపరర: భబరత బబ జజ

94-65/912

భరస : కకషషయఖ బబ జజ
ఇసటట ననస:22-20-1354
వయససస:50
లస: ససస స
94-87/1148

భరస : వస సరయ కకషష ససర ణడల
ఇసటట ననస:22-20-1354
వయససస:34
లస: ససస స
94-94/678

94-97/753

భరస : వనసకయఖ బబలలజపలర
ఇసటట ననస:22-20-567
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల బబ జజ
ఇసటట ననస:22-20-1354
వయససస:54
లస: పప

భరస : అపపరరవప డమరవరరపవ
ఇసటట ననస:22-20-1354
వయససస:49
లస: ససస స
7403 NDX0834663
పపరర: తరరమలదదవ ససరరషల

94-217/746

భరస : శశషరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1352
వయససస:70
లస: ససస స
7398 NDX3019981
పపరర: కకషషయఖ బబ జజ

7381 NDX2732451
పపరర: యసర అరరఫత హహసపన షపక

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:22-20
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నడగబలల రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-20-1351
వయససస:50
లస: పప

94-65/1269 7395 NDX0279265
7394 NDX3258886
పపరర: శక లకడమ శవ కలమమరర రరయపవడడ
పపరర: శకలసతల దదపపలపవడడ

7397 NDX1098037
పపరర: కకకసస సరరజ నడగరతష

94-97/181

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1351
వయససస:65
లస: ససస స
94-65/531

94-65/527

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:22-19-1688
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సససద షపక
ఇసటట ననస:22-20-51
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:22-20-1351
వయససస:33
లస: ససస స
7391 JBV2396190
పపరర: సరసబశవరరవప జజననలగడడ

94-87/1147

భరస : సరసబశవ రరవప పసదలసక
ఇసటట ననస:22-20
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పష తషరరజ పసదలసక
ఇసటట ననస:22-20
వయససస:64
లస: పప
7388 NDX0279307
పపరర: హహమమవత జజననలగడడ

7380 NDX0188094
పపరర: వనసకట రజనకరసత వరరకకటట

7378 NDX0589986
పపరర: వనయ కలమమర వశసనడథ

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1354
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ వరరరకలటట
ఇసటట ననస:22-19-1651
వయససస:41
లస: పప

భరస : దడస�
ఇసటట ననస:22-20
వయససస:50
లస: ససస స
7385 NDX1525684
పపరర: సరసబశవరరవప పసదలసక

94-65/526

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-19-1354
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట రజన కరసత వరరరకలటట
ఇసటట ననస:22-19-1651
వయససస:35
లస: ససస స
7382 AP151010252356
పపరర: సవతచసదదక
డ ర వడతడ �

7377 NDX1232768
పపరర: చసదడ కలమ వశసనడధ

7402 NDX1337328
పపరర: నడగససలలచనడ దడసరర

94-87/1149

భరస : జజజనదదవ
ఇసటట ననస:22-20-1354
వయససస:56
లస: ససస స
94-94/679

7405 NDX0524868
పపరర: వవణబ మమకల

94-87/1150

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:22-20-1355
వయససస:47
లస: పప
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94-65/535

భరస : వరకశస
ఇసటట ననస:22-20-1358
వయససస:53
లస: ససస స
7409 NDX3085941
పపరర: శవనడరరయణ సరనవ

94-65/914

94-65/539

94-65/542

94-65/545

94-65/548

94-65/551

94-65/554

భరస : పరలస
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:45
లస: ససస స

7419 NDX1445734
పపరర: ససమ గదతద

7422 AP151010240368
పపరర: వజయలకడమ గదతద

7425 AP151010237080
పపరర: దడమదరరవప గదతద

7428 NDX0363796
పపరర: వనసకటయఖ మమ���డ

94-94/681

7431 AP151010240195
పపరర: ససనత కకచపవడడ

94-65/546

7434 AP151010240193
పపరర: గరతడదదవ కకచపవడడ
భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:47
లస: ససస స

7414 NDX0960500
పపరర: వనసకరయమమ తతకల

94-65/541

7417 NDX0188631
పపరర: కకపరదడనస బ

94-65/544

7420 JBV1321249
పపరర: ససగబణ గదతద

94-65/547

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:45
లస: ససస స
94-65/549

7423 JBV1321165
పపరర: శకనవరసరరవప గదతద

94-65/550

తసడడ:డ దడమదరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:53
లస: పప
94-65/552

7426 JBV2403657
పపరర: పదమ మమడ

94-65/553

భరస : అశశకలకమమర
ఇసటట ననస:22-20-1363
వయససస:40
లస: ససస స
94-65/555

7429 NDX1215409
పపరర: ససవరరష కలమమరర మమడ

94-94/680

భరస : ససరకహ కలమమర
ఇసటట ననస:22-20-1363
వయససస:33
లస: ససస స
94-65/556

తసడడ:డ పరలస
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:41
లస: ససస స
94-65/558

94-65/538

తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:22-20-1361
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1363
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1363
వయససస:43
లస: పప
7433 AP151010240194
పపరర: అనతకలమమరర కకచపవడడ

94-65/543

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1363
వయససస:62
లస: ససస స
7430 NDX1215391
పపరర: ససరకష కలమమర మమడ

7416 NDX0960260
పపరర: శవయఖ తతకల

7411 NDX1066158
పపరర: శరసత దసబ

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1361
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దడమదరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ దడమదరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:58
లస: పప
7427 JBV2403665
పపరర: లకడమ మమడ

94-65/540

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:53
లస: ససస స
7424 AP151010237240
పపరర: రమమష గదతద

7413 NDX0588210
పపరర: ఎలమజర పగడడల

94-65/537

భరస : అజరయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1360
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1361
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గదతద
ఇసటట ననస:22-20-1362
వయససస:24
లస: ససస స
7421 AP151010240364
పపరర: ససచతడ గదతద

94-65/915

తసడడ:డ కకకసస రఫష ర పగడడల
ఇసటట ననస:22-20-1360
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరమయ
ఇసటట ననస:22-20-1361
వయససస:24
లస: ససస స
7418 NDX1911362
పపరర: వనసషషవ గదతద

7410 NDX2795912
పపరర: ఉమమహహశసరర మనననస

7408 NDX1406652
పపరర: అభరరమ శవపడసరద పరమబల

తలర : ససధడ రరణణ
ఇసటట ననస:22-20-1358
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-20-1359
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:22-20-1360
వయససస:70
లస: ససస స
7415 NDX0181347
పపరర: సలమమ రరజజ కలమమరర కకరపరటట

94-65/536

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-20-1358
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సరనవ
ఇసటట ననస:22-20-1358
వయససస:33
లస: పప
7412 AP151010240245
పపరర: అమకతమమ బబలమర

7407 NDX1406678
పపరర: చనననమమ దడసరర

7432 JBV2402097
పపరర: కళళఖణణ కకచపవడడ

94-65/557

తసడడ:డ పరలస
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:43
లస: ససస స
94-65/559

7435 NDX1774562
పపరర: శరమభఖల పడసరద నకక

94-65/560

తలర : పడసరద రరవప నకక
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:37
లస: పప
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7436 AP151010237411
పపరర: శకనవరస కకచపవడడ

94-65/561

తసడడ:డ పరలస
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:48
లస: పప
7439 NDX1694042
పపరర: నకక సతఖ ససధ

94-94/682

94-65/564

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:65
లస: పప
7448 NDX3178993
పపరర: శకనవరస రరవప పగడల

94-95/894

94-65/570

94-65/572

94-65/574

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-20-1371
వయససస:29
లస: ససస స

94-87/1151

7452 NDX0201327
పపరర: దసరర భవరన మమమలవరపప

7455 AP151010237367
పపరర: ఏససపడసరద ననవనపరగ

7458 NDX1321033
పపరర: సతఖవరర న రరవప కకలర పర

94-65/577

7461 JBV1322494
పపరర: వనసకటసతఖనడరరయణ సరదస

94-65/568

7464 NDX3153798
పపరర: సతఖవత పపనజ వరరర
భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:22-20-1371
వయససస:46
లస: ససస స

94-65/566

7447 NDX1214337
పపరర: జజతసత రరణణ చలమలచతటట

94-94/683

7450 NDX2433902
పపరర: నవన కలమమర కరకలనసరర

94-65/569

తలర : శవకలమమరర కరకలనసరర
ఇసటట ననస:22-20-1368
వయససస:22
లస: పప
94-94/684

7453 NDX2123743
పపరర: కకటటశసరమమ ననననపరగ

94-65/571

భరస : పడశరసత ససధధర ననననపరగ
ఇసటట ననస:22-20-1369
వయససస:42
లస: ససస స
94-65/573

7456 NDX1694075
పపరర: పడశరసత ససధధర ననననపరగ

94-94/685

తసడడ:డ యయసస పడసరద ననననపరగ
ఇసటట ననస:22-20-1369
వయససస:39
లస: పప
94-65/575

7459 NDX1498980
పపరర: ఉషర మమధసరర సరదస

94-65/576

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ సరదస
ఇసటట ననస:22-20-1371
వయససస:27
లస: ససస స
94-65/578

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1371
వయససస:37
లస: పప
94-65/918

7444 AP151010237668
పపరర: రరమబ ఆరరజ

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప చలమలచతటట
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతషఖస
ఇసటట ననస:22-20-1370
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటసతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-20-1371
వయససస:27
లస: ససస స
7463 NDX3089141
పపరర: ససకనఖ పసనజరరర

7449 NDX0070383
పపరర: శవ కలమమరర కగ

94-65/563

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:22-20-1369
వయససస:68
లస: పప

భరస : సతఖవరరన రరవప
ఇసటట ననస:22-20-1370
వయససస:57
లస: ససస స
7460 JBV2403475
పపరర: పడభబవత సరధస

94-65/565

తసడడ:డ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1368
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏససపడసరదస
ఇసటట ననస:22-20-1369
వయససస:67
లస: ససస స
7457 NDX1321041
పపరర: వజయ ఐమళరవజయ ఐమళర

7443 NDX1569229
పపరర: శకనవరసరరవప యనమదల

7446 NDX1623777
పపరర: సరయకకషష చలమలచతటట

7441 NDX1569237
పపరర: వనసకట తడవవణణ యనమదల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-20-1368
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1368
వయససస:31
లస: పప
7454 AP151010240392
పపరర: కమల ననవనపరగ

94-65/916

తలర : వనసకట పదడమవత చలమలచతటట
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:43
లస: పప
7451 AP151010237470
పపరర: నరసససహరరవప నరరక

7440 NDX3098829
పపరర: కకషష మభరరస చవల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:44
లస: పప
94-65/567

94-65/1258
7438 NDX3239969
పపరర: హహమసత కలమమర మమదసగబసడడ

భసధసవప: గరత దదవ కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1366
వయససస:76
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-20-1367
వయససస:65
లస: ససస స
7445 JBV2396125
పపరర: సతఖనడనరరయణ ఆరరజ

94-65/562

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:79
లస: పప

భరస : నకక శరమభఖల పడసరద
ఇసటట ననస:22-20-1364
వయససస:35
లస: ససస స
7442 JBV2402675
పపరర: వనసకటపదడమవత చలమలశశటట

7437 AP151010237150
పపరర: పరలస కకచపవడడ

7462 NDX3153681
పపరర: జజసఫ పపనజ వరరర

94-65/917

తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:22-20-1371
వయససస:53
లస: పప
94-82/821

7465 NDX3154820
పపరర: నరరపమ పపనజరరర

94-95/895

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-20-1371
వయససస:27
లస: ససస స
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7466 NDX3295862
పపరర: పడసనన జజఖత మమచరర
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94-65/1296

భరస : జజకబ మమచరర
ఇసటట ననస:22-20-1372
వయససస:50
లస: ససస స
94-65/579

7472 NDX1720292
పపరర: ససజనఖ కరకలమమనస

94-65/583

తసడడ:డ రసగరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-20-1375
వయససస:42
లస: పప
94-65/589

94-87/1152

94-65/593

తసడడ:డ జజన పస ననల
ఇసటట ననస:22-20-1378
వయససస:45
లస: పప
7487 NDX1764050
పపరర: అనససరఖమమ దరరరనడల
భరస : ఏడడకకసదలల దరరరనడల
ఇసటట ననస:22-20-1378
వయససస:55
లస: ససస స
7490 NDX2977858
పపరర: ససజజత నసతలపరటట

తసడడ:డ ఐసయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1380
వయససస:29
లస: ససస స

94-65/584

94-65/920

7476 NDX1855693
పపరర: రసగర రరవప కరకలమమనస

94-65/587

7479 NDX0617134
పపరర: వనన ఓరల రరబరటన

94-65/590

7474 NDX1621730
పపరర: నవన కలమమర కరకలమమనస

7477 JBV2402063
పపరర: చసదన కసఠసనవన

94-65/674

7483 NDX0279380
పపరర: ససభబషసన నరరక
భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1378
వయససస:41
లస: ససస స

7485 NDX2149954
పపరర: కకటటశసర రరవప నరరక

7486 NDX1337807
పపరర: కకపర భబగఖస కకరస

94-65/594

94-65/591

94-65/592

94-87/1153

తసడడ:డ మబరళ కకరస
ఇసటట ననస:22-20-1378
వయససస:30
లస: ససస స
94-87/1155

7491 NDX2798007
పపరర: హహమసత బబలకకషష నసతలపత

భరస : ఇసయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1380
వయససస:55
లస: ససస స

94-65/588

7480 NDX0617373
పపరర: వజయవరర నరరవప జజలమదద

తసడడ:డ ససజవరగడడడ అలలర
ఇసటట ననస:22-20-1377,WARD NO 4
వయససస:23
లస: ససస స

7494 JBV1322098
పపరర: ససనల చదగభడడ

94-65/585

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1377
వయససస:71
లస: పప

7482 NDX2500700
పపరర: జజకకకకలన రరజ అలలర

7488 NDX1337823
పపరర: మబరళ కకరస

94-65/582

తసడడ:డ రరమకకషషపడసరద
ఇసటట ననస:22-20-1377
వయససస:36
లస: ససస స

7489 NDX2976371
పపరర: యయససదడనస నసతలపరటట

94-65/919

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1379
వయససస:48
లస: పప
94-65/921

తసడడ:డ యయససదడనస నసతలపత
ఇసటట ననస:22-20-1379
వయససస:19
లస: పప
94-65/596

7471 NDX0590901
పపరర: నడగకశసరరరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ రసగరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-20-1375
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కకరస
ఇసటట ననస:22-20-1378
వయససస:30
లస: పప

భరస : యయససదడనస
ఇసటట ననస:22-20-1379
వయససస:42
లస: ససస స
7493 NDX1107549
పపరర: పసడతగకకసస చదగబడడ

7473 NDX1855800
పపరర: జవన జజఖత కరకలమమనస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నరరక
ఇసటట ననస:22-20-1378
వయససస:45
లస: పప
94-87/1154

94-94/687

తసడడ:డ వవదడసతస
ఇసటట ననస:22-20-1373
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వజయవరరనరరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:22-20-1377
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వజయ వరరనరరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:22-20-1377
వయససస:37
లస: పప
7484 NDX2138429
పపరర: చతసతనఖ కలమమర పస ననల

94-65/581

తసడడ:డ అకకయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-20-1375
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయవరరనరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1377
వయససస:69
లస: ససస స
7481 NDX0596312
పపరర: వననఓరల జజలమదద

7470 NDX1720318
పపరర: వసశ పససపపలలటట

భరస : రసగరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-20-1375
వయససస:40
లస: ససస స
94-65/586

7468 NDX0834457
పపరర: శకలత మమచరర

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:22-20-1372
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:22-20-1373
వయససస:25
లస: పప

భరస : జవన బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-20-1375
వయససస:33
లస: ససస స

7478 NDX0617142
పపరర: ధనఖవత జజలమదద

94-94/686

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:22-20-1372
వయససస:32
లస: ససస స

7469 NDX0525899
పపరర: దదవఖ మమన వసససధర
పససపపలలటట
తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1373
వయససస:33
లస: ససస స

7475 NDX1855990
పపరర: జవన బబబబ కరకలమమనస

7467 NDX0834465
పపరర: శరకవణణ మమచరర

7492 NDX1107838
పపరర: నసససగరరరర చదగబడడ

94-65/595

తసడడ:డ ఐసయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1380
వయససస:27
లస: ససస స
94-65/597

7495 JBV1321579
పపరర: ఇశయఖ చదగబడడ

94-65/598

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:22-20-1380
వయససస:60
లస: పప
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7496 NDX1107689
పపరర: ససచరరత యలర ససరర
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94-65/599

తలర : వజయలకడమ
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:31
లస: ససస స
7499 JBV2402485
పపరర: లలర బబ రరగడడ

94-65/602

94-65/605

94-65/608

94-65/609

94-65/612

94-65/615

94-65/618

94-65/620

భరస : ఎస హహచ కగ ఆర పడసరద
ఇసటట ననస:22-20-1390
వయససస:37
లస: ససస స
7523 NDX1214477
పపరర: శవ లకకమ దసరర జసక
భరస : బబలమ మబరళ కకషష జసక
ఇసటట ననస:22-20-1391
వయససస:28
లస: ససస స

94-65/812

7509 NDX2258994
పపరర: సరళ కలమమరర ఆదదమభలపప

7512 NDX1523530
పపరర: బబల అసజన దదవ మదదద

7515 NDX0272914
పపరర: అశశక ఉలర

94-65/610

94-65/613

94-65/616

7507 NDX1744201
పపరర: పసయమజ రగహమమన షపక

94-94/688

7510 NDX0973412
పపరర: వససత కలమమర ఇమమళళ

94-65/611

7513 NDX1162387
పపరర: వనసకరయమమ

94-65/614

7516 NDX1523555
పపరర: పపప ఢడస రరజ మదదద

94-65/617

తసడడ:డ బసవ రరజ మదదద
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:46
లస: పప
94-65/619

7521 NDX1099407
పపరర: హహచ కగ ఆర పడసరద సరరగపలర

94-65/621

భరస : దసరరర పడసరద జసక
ఇసటట ననస:22-20-1391
వయససస:36
లస: ససస స

94-65/607

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:58
లస: ససస స

7518 NDX1098680
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష పడసరద
ఉపపలపరటట
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:75
లస: పప

7524 NDX1214485
పపరర: ఆదద లకకమ జసక

7504 AP151010240216
పపరర: సఖనడభ షపక

తసడడ:డ దడవదస
ఇసటట ననస:22-20-1385
వయససస:29
లస: పప

7519 NDX3150232
పపరర: రరధమమ వదసదల

94-65/922

భరస : రమ రగడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమభఖల
ఇసటట ననస:22-20-1390
వయససస:43
లస: పప
94-94/689

94-65/604

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:22-20-1384
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:64
లస: పప
7520 NDX1108281
పపరర: లడడయమ ససపన నసదస

7506 NDX2563476
పపరర: వనసకట ససబబ రగడడడ జసకల

7501 JBV2403319
పపరర: భబగఖమమ చసకరక

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:22-20-1384
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపప ఢడస రరజ మదదద
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవరరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:63
లస: ససస స
7517 NDX1431493
పపరర: హనసమసత రరవప ఉలర

94-65/606

భరస : వససత కలమమర ఇమలర
ఇసటట ననస:22-20-1385
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరజకశ వపలర
ఇసటట ననస:22-20-1389
వయససస:26
లస: ససస స
7514 NDX1107895
పపరర: అసజనడదదవ చసకరక

7503 NDX2386019
పపరర: వనసకట రమణ నసదస

94-65/601

భరస : పడసరదడడవప
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:73
లస: ససస స

భసధసవప: నడగలకడమ
ఇసటట ననస:22-20-1384
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససనల ఇమలర
ఇసటట ననస:22-20-1385
వయససస:35
లస: ససస స
7511 NDX1523571
పపరర: మమనక వపలర

94-65/603

తసడడ:డ సదడశవ రరవప నసదస
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:22-20-1384
వయససస:29
లస: పప
7508 NDX2258952
పపరర: రమమదదవ బసడర

7500 AP151010240084
పపరర: వజయలకడమ యలర ససరర

7498 NDX2386027
పపరర: వరసవ నసదస

భరస : వనసకట రమణ నసదస
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:46
లస: పప
7505 AP151010237253
పపరర: సససదసలల షపక

94-65/600

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడవణ
ఇసటట ననస:22-20-1381
వయససస:40
లస: ససస స
7502 JBV2396208
పపరర: పడవణ చసకరక

7497 NDX1107515
పపరర: మమధసరర యలర ససరర

7522 AP151010237214
పపరర: శరఖససన నసదస

94-65/622

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-20-1390
వయససస:72
లస: పప
94-94/690

7525 NDX2501492
పపరర: శవ నడగ కకమల వవలలటట

94-65/623

తసడడ:డ రమమష వవలలటట
ఇసటట ననస:22-20-1392
వయససస:22
లస: ససస స
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94-65/624

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:22-20-1392
వయససస:39
లస: ససస స
7529 NDX0811950
పపరర: వజయ వరణణ జజలమదద

94-65/627

94-65/630

94-65/633

94-94/692

94-65/637

7536 NDX0596411
పపరర: పపడమకలమమర బబ డడడ

7539 NDX2419711
పపరర: వవలలటట ససపన పసడయమ

7542 NDX2138437
పపరర: సతఖవత జలర పలర

94-65/640

7545 JBV2397305
పపరర: అరవసద ఓలలటట

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:62
లస: పప

7548 NDX2138445
పపరర: శక రసగనడయకలలల జలర పలర

తసడడ:డ అపరప రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మభరరస వవలటట
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:33
లస: ససస స

94-65/635

7554 AP151010240572
పపరర: వనసకటరమణ ఓలలటట
భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:43
లస: ససస స

7534 NDX0811836
పపరర: శరఖమ పడసరద జజలమదద

94-65/632

7537 NDX0500561
పపరర: బబ డడడ హహరరస రరజ

94-94/691

7540 NDX0746511
పపరర: అరరణ ఓలలటట

94-65/636

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:33
లస: ససస స
94-65/638

7543 NDX1232750
పపరర: వనసకటటష వవలలటట

94-65/639

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:33
లస: పప
94-65/641

7546 AP151010237313
పపరర: సరసబశవరరవప ఓలలటట

94-65/642

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:33
లస: పప
94-65/644

7549 NDX1434190
పపరర: పసడయమసక ఓలలటట

94-94/693

భరస : కకశశర బబబబ ఓలలటట
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:27
లస: ససస స
94-94/695

భరస : కకటటశసర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:35
లస: ససస స
94-65/645

94-65/629

తసడడ:డ పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పసదద రసగయఖ జలర పలర
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:65
లస: పప

94-94/694 7551 NDX1434117
7550 NDX1291905
పపరర: శవ నడగ కలమఖన ఓలలటట ఓలలటట
పపరర: రరఘవమమ ఓలలటట

7553 NDX0466284
పపరర: పదమశక వవలటట

94-65/634

తసడడ:డ కకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:37
లస: పప
94-65/643

7531 NDX0203653
పపరర: జకససదడనమమ బబ డడడ

తసడడ:డ అనసతరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:45
లస: పప

భరస : శక రసగనడయకలలల జలర పలర
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:32
లస: పప
7547 NDX0591677
పపరర: శకనవరసరరవప కలసదదటట

94-65/631

భరస : వవలలటట అరవసద
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:47
లస: ససస స
7544 NDX0870964
పపరర: రరమమసజనవయబలల కలసదదటట

7533 NDX1098797
పపరర: జవన కలమమర కటబరపప

94-65/626

భరస : పపడమకలమమర�
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జఖరయఖ�
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరవప
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:42
లస: పప
7541 NDX0586404
పపరర: కలసదటట పదడమవత

94-65/628

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అనసతరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:47
లస: పప
7538 NDX0811984
పపరర: వజయ భబసకర బబబబ జజలమదద

7530 AP151010240623
పపరర: రతనకలమమరర బబలమదద

7528 AP151010237100
పపరర: రమమష ఓలలటట

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1392
వయససస:33
లస: పప

భరస : అనసరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ కలమమర బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:36
లస: పప
7535 AP151010237280
పపరర: వజయభబసకరబబబబ జజలమదద

94-65/625

తసడడ:డ రమమష వవలలటట
ఇసటట ననస:22-20-1392
వయససస:21
లస: పప

భరస : శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:22-20-1393
వయససస:37
లస: ససస స
7532 NDX0523183
పపరర: శశభభషణ బబ డడడ

7527 NDX2501435
పపరర: ఫణణ కలమమర వవలలటట

7552 NDX1434158
పపరర: కకశశర బబబబ ఓలలటట

94-94/696

తలర : రరఘవమమ ఓలలటట
ఇసటట ననస:22-20-1394
వయససస:35
లస: పప
94-65/646

7555 NDX0279612
పపరర: ససదడఖ పలర స

94-65/647

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:47
లస: ససస స
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7556 AP151010240246
పపరర: జయమమ ఓలలటట

94-65/648

భరస : రరధడకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:59
లస: ససస స
7559 NDX0468694
పపరర: అపరపరరవప ఓలలటట

94-65/651

94-94/698

94-94/701

94-65/653

94-94/704

94-65/658

భరస : మమధవ రరవప పసబబ
ఇసటట ననస:22-20-1401
వయససస:58
లస: ససస స

7569 NDX0280966
పపరర: గకకసద రకరరకస గకకస

7572 NDX1407593
పపరర: లకడమ పడసనన అలవల

7575 AP151010237226
పపరర: కరశయఖ అలవరల

94-65/661

7578 AP151010240587
పపరర: పపషరపసజల కసచరర

94-87/1156

7581 NDX0280982
పపరర: వవరరనక మసడతదస

94-65/654

7564 NDX1434166
పపరర: లమవణఖ పరదరరర

94-94/700

7567 NDX1434059
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప పరదరరర

94-94/703

7570 JBV1320860
పపరర: మధసకలమమర జసగరల

94-65/655

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:22-20-1398
వయససస:32
లస: పప
94-65/656

7573 AP151010240269
పపరర: నడగమలలర శసరర అలవరల

94-65/657

భరస : రరధడకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-20-1399
వయససస:51
లస: ససస స
94-65/659

7576 NDX0035378
పపరర: మమరర ససహససన కసచరర

94-65/660

భరస : ఐజజక
ఇసటట ననస:22-20-1401
వయససస:48
లస: ససస స
94-65/662

7579 NDX0468637
పపరర: ఐజజక కసచరర

94-65/663

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-20-1401
వయససస:53
లస: పప
94-65/664

భరస : ఇనడనరగడడడ
ఇసటట ననస:22-20-1402
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ లలకరక
ఇసటట ననస:22-20-1402
వయససస:83
లస: పప

94-94/697

తలర : దసరర మమ పరదరరర
ఇసటట ననస:22-20-1397
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:22-20-1401
వయససస:84
లస: ససస స

94-87/1157 7584 NDX2004752
7583 NDX0862391
పపరర: మమదల శకనవరసరరవప� మమదడల
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప లలకరక

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� మమదడల
ఇసటట ననస:22/20/1402
వయససస:33
లస: పప

94-94/702

తసడడ:డ మటట యఖ
ఇసటట ననస:22-20-1399
వయససస:82
లస: పప

భరస : దదవభభషణస
ఇసటట ననస:22-20-1401
వయససస:54
లస: ససస స
7580 NDX2004901
పపరర: నవనతమమ చసకక

7566 NDX1434083
పపరర: దసరర మమ పరదరరర

7561 NDX1714477
పపరర: పరల రతనకరసత పలర స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:22-20-1397
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మభరరస అలవల
ఇసటట ననస:22-20-1399
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1399
వయససస:56
లస: పప
7577 AP151010240248
పపరర: మరరయమమ కకటపపరర

94-94/699

భరస : సరలమన
ఇసటట ననస:22-20-1398
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస కలమమర జసగరల
ఇసటట ననస:22-20-1398
వయససస:24
లస: పప
7574 AP151010237111
పపరర: రరధడకకషషమభరరస అల వర

7563 NDX2436673
పపరర: సససధసజజ పరదరరర

94-65/650

తసడడ:డ ససధఖ వల పలర స
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:23
లస: పప

భరస : లసగయఖ పరదరరర
ఇసటట ననస:22-20-1397
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : మధసకలమమర
ఇసటట ననస:22-20-1398
వయససస:32
లస: ససస స
7571 NDX1744409
పపరర: నశచల కలమమర జసగరల

94-65/652

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:22-20-1397
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:22-20-1397
వయససస:49
లస: ససస స
7568 JBV1320985
పపరర: ససచరరత జసగరల

7560 AP151010237263
పపరర: రరధడకకషషమభరరస ఓలలటట

7558 NDX2076579
పపరర: రతన పడకరశ పలర స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర లలట పలర స
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససధఖ వల పలర స
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:24
లస: పప
7565 NDX1433994
పపరర: రమమ దదవ పరదరరర

94-65/649

తసడడ:డ వనసకటటససరరర లలట పలర స
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-20-1395
వయససస:33
లస: పప
7562 NDX1714337
పపరర: రతన పడకరశ పలర స

7557 NDX2073468
పపరర: పరల రతన కరసత పలర స

7582 NDX0136895
పపరర: గసజ బబల శశరర రగడడడ

94-65/665

తసడడ:డ పసదద తరరర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-20-1402
వయససస:44
లస: పప
94-87/1158

7585 NDX1091024
పపరర: వజయలకడమ తతట

94-94/705

భరస : కకషషకకశశర తతట
ఇసటట ననస:22-20-1402
వయససస:24
లస: ససస స
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7586 NDX0195636
పపరర: తనసజ కకసగ
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94-94/706

భరస : అనలలకమమర కకసగ
ఇసటట ననస:22-20-1402
వయససస:42
లస: ససస స
7589 NDX2433811
పపరర: హహమ వరర కకమమ

94-65/666

94-65/669

94-65/672

94-6/879

94-95/679

94-96/599

94-97/185

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:22-21-93
వయససస:33
లస: పప

7599 NDX3252905
పపరర: వజయ రవసదడ కకనడథస

7602 NDX1725805
పపరర: అమత కలమమర మశక

7605 NDX3182524
పపరర: ససజనఖ గరజజ

7608 AP151010252311
పపరర: కలపనడరవసదడ కకణతస

94-96/437

7611 NDX1849316
పపరర: దసరరర రమఖ శక కసదసల

94-82/957

7614 NDX1895178
పపరర: ఈశసరర చతనసనపరటట
తసడడ:డ ససవపడసరద చతనసనపరటట
ఇసటట ననస:22-21-135
వయససస:31
లస: ససస స

7594 NDX1346626
పపరర: ససజజత పస నవనకసటట

94-65/671

7597 NDX1623736
పపరర: హరరశ కలమమర గదతద

94-87/1159

7600 NDX1190073
పపరర: ససజత కలమమర మశక

94-94/709

తసడడ:డ వశసనడథ మశక
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:29
లస: పప
94-95/680

7603 NDX1919895
పపరర: వశసనడథ మశక

94-95/681

తసడడ:డ అవధ నడరరయణ మశక
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:61
లస: పప
94-96/600

7606 NDX1920637
పపరర: ససచత కకనడథస

94-97/184

భరస : వజయ రవసదడ కకనడథస
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:46
లస: ససస స
94-97/186

7609 AP151010252342
పపరర: వజయరవసదడ కకణతస

94-97/187

తసడడ:డ రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:45
లస: పప
94-96/438

భరస : మహహష కసదసల
ఇసటట ననస:22-21-93
వయససస:28
లస: ససస స
94-96/440

94-65/668

తసడడ:డ రమమశ గదతద
ఇసటట ననస:22-20-1462
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ససవర పడకరశ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-21-65
వయససస:41
లస: ససస స
7613 NDX1560110
పపరర: కసదసల మహహష కలమమర

94-65/673

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వజయ పడకరశ� �
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:53
లస: ససస స
7610 NDX1467209
పపరర: శక మలర క గబడడకసదసల

7596 JBV1321157
పపరర: వరరసరసమ పస నననకసటట

7591 NDX2433787
పపరర: జయపరల కకమమ

భరస : ససధధర
ఇసటట ననస:22-20-1406
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసనడథ మశక
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:39
లస: ససస స
7607 JBV2653897
పపరర: కకజయమదదవ� జజయల�

94-65/670

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ కకనడథస
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:44
లస: పప

భరస : వశసనడధ మశక
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:51
లస: ససస స
7604 NDX3176963
పపరర: కకషషవనణణ గరజజ

7593 AP151010240590
పపరర: సరరజన గరరకపరటట

94-94/708

తసడడ:డ జకససదడస కకమమ
ఇసటట ననస:22-20-1403
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22-20-1406
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ కకనడథస
ఇసటట ననస:22-21
వయససస:44
లస: పప
7601 NDX1725797
పపరర: అసబక మశక

94-65/667

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-20-1405
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:22-20-1406
వయససస:49
లస: పప
7598 NDX3198298
పపరర: వజయ రవసదడ కకనడథస

7590 NDX2433803
పపరర: ససధఖ రరణణ మమమడడ

7588 NDX1090646
పపరర: కకషష కకశశర తతట

తసడడ:డ హరరనడథ బబబబ తతట
ఇసటట ననస:22-20-1402
వయససస:53
లస: పప

భరస : జయపరల కకమమ
ఇసటట ననస:22-20-1403
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకమణ కలమమర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-20-1405
వయససస:44
లస: ససస స
7595 JBV1322189
పపరర: ససధధర పస నననకసటట

94-94/707

తసడడ:డ ఇమమమనసయయల రరజ కకసగ
ఇసటట ననస:22-20-1402
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల కకమమ
ఇసటట ననస:22-20-1403
వయససస:22
లస: ససస స
7592 NDX2433845
పపరర: అరవసద శసకరరపపరస

7587 NDX2512630
పపరర: అనల కలమమర కకసగ

94-96/439
7612 NDX1596206
పపరర: హరర ససమసత వషష
ష మలకఅలమ

తసడడ:డ నడగ పడసరద వషష
ష మలకఅలమ
ఇసటట ననస:22-21-93
వయససస:25
లస: పప
94-82/460

7615 NDX2097070
పపరర: నసరయఖ వవమబల

94-82/461

తసడడ:డ కకటయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:22-21-140/1
వయససస:58
లస: పప
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7616 NDX1482058
పపరర: మనశసత దడసరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-96/441

తసడడ:డ భబసకర దడసరర
ఇసటట ననస:22-21-142
వయససస:27
లస: ససస స
7619 NDX1509209
పపరర: ససతరరమయఖ తషమమలపససట

94-87/1161

94-82/775

94-82/465

94-82/468

94-82/471

94-82/474

94-82/477

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:64
లస: ససస స

7629 AP151010249442
పపరర: రరదడమదదవ కరసడడ

7632 JBV1434331
పపరర: రరజశశఖర� కరసడడ�

7635 JBV3295649
పపరర: ఇసదస� దడరర�

7638 NDX0808527
పపరర: ససగబణ బబజజస�

94-82/480

7641 NDX0808550
పపరర: వజయకలమమరర కరరరమసచ�

94-82/469

7644 NDX0805358
పపరర: వజయ కలమమర అయనవవలల�
తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:35
లస: పప

7624 NDX2137611
పపరర: దదవఖ పపలపరక

94-82/464

7627 NDX2137595
పపరర: ఎలజబబత ససభబషసణణ పసలపరక

94-82/467

7630 NDX2137603
పపరర: భవఖ పపలపరక

94-82/470

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర పపలపరక
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:29
లస: పప
94-82/472

7633 AP151010246281
పపరర: ససవరష రరవప కరసడడ

94-82/473

తసడడ:డ పరలస
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:66
లస: పప
94-82/475

7636 JBV3295631
పపరర: నసదన దడరర�

94-82/476

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:39
లస: ససస స
94-82/478

7639 JBV3295615
పపరర: పదమజ దడరర� �

94-82/479

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:43
లస: ససస స
94-82/481

భరస : ఆదదశశషష�
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:45
లస: ససస స
94-82/483

94-82/463

భరస : శరఖమ కలమమర పపలపరక
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అలలగజరసడర కలమమరర
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:43
లస: ససస స
7643 AP151010249441
పపరర: పదమరరమబలల తతడదటట

94-82/466

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:40
లస: ససస స
7640 NDX1803775
పపరర: ఝమనస రరణణ దడరర

7626 JBV3295458
పపరర: అరరణకలమమరర మదసద

7621 AP151010246183
పపరర: వజయకలమమర తలతతటట

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర పపలపరక
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరషరరవప� �
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:69
లస: పప
7637 JBV3295623
పపరర: కవత దడరర�

94-87/1162

భరస : ససవరషరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర పపలపరక
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:31
లస: పప
7634 NDX0604884
పపరర: మమరరగ మహనరరవప

7623 NDX0409672
పపరర: శకనవరసరగడడడ తడటటపరరరస�

94-87/1160

తసడడ:డ వలయసభకస వతసలస
ఇసటట ననస:22-21-1260
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:58
లస: ససస స
7631 NDX2137587
పపరర: అరరణ కలమమర పపలపరక

94-82/462

తసడడ:డ కకటట రగడడడ తడటట పరరరర
ఇసటట ననస:22/21/1330
వయససస:67
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1407
వయససస:33
లస: ససస స
7628 NDX0614552
పపరర: ససవషపశ ఉషర కలమమరర మమరరగ�

7620 NDX1263896
పపరర: జయరరవప దడరర

7618 NDX2034510
పపరర: లకడమ మమధవ గగడవరరస

భరస : మదన కలమమర రరజ గగడవరరస
ఇసటట ననస:22-21-146
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1258
వయససస:65
లస: పప

భసధసవప: ససలర
ఇసటట ననస:22-21-1260
వయససస:62
లస: పప
7625 NDX0712604
పపరర: ససవశశషఉషరకలమమరర నసబభరర

94-83/542

భరస : శక రరమమభరరస వనలగ
ఇసటట ననస:22-21-144/2
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప తషమమలపససట
ఇసటట ననస:22-21-146
వయససస:51
లస: పప
7622 NDX2584647
పపరర: వజయ కలమమర తలతతటట

7617 NDX3030798
పపరర: సతఖవత భడమర వనలగ

7642 NDX0808501
పపరర: పదడమవత బబజజస�

94-82/482

భరస : బబజజస�
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:60
లస: ససస స
94-82/484

7645 NDX2975860
పపరర: మమనష రగహన దకకకమమలమ

94-82/822

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-21-1409
వయససస:18
లస: పప
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7646 AP151010246474
పపరర: రఘబబబబబ మదసద

94-82/485

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-21-1411
వయససస:41
లస: పప
7649 AP151010246225
పపరర: వనసకటసరసమ మదసద

7647 AP151010246475
పపరర: శకనవరసరరవప మదసద

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-21-1411
వయససస:43
లస: పప
94-82/488

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:22-21-1411
వయససస:68
లస: పప

7650 AP151010249250
పపరర: ఉషరదదవ మదసద

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:22-21-1413
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష నడళస
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:49
లస: ససస స
7658 NDX1759176
పపరర: జకసస ససత రరజవ నడళస

94-82/497

94-82/500

94-83/529

94-87/1163

94-83/531

Deleted

భరస : వనసకటటశసర రరవప మసడద
ఇసటట ననస:22-21-1416
వయససస:48
లస: ససస స

7662 JBV1430529
పపరర: జకమస దదవరపలర

7665 NDX0562124
పపరర: పడమలమ దదవ లలకలక

7668 NDX1508300
పపరర: ససరరప పసదపఅల

94-83/534

7671 NDX3068996
పపరర: గరత దదవ మసడద

94-82/498

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1416
వయససస:23
లస: ససస స

7654 NDX1804013
పపరర: రతన కలమమరర దసరర

94-82/493

7657 NDX0311910
పపరర: మమరర కగ

94-82/496

7660 NDX0352765
పపరర: కకరస ర సరరధద దదవరపలర

94-82/499

తసడడ:డ జకమస
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:32
లస: పప
94-82/501

7663 NDX3067774
పపరర: నడగ రరజ పస నసగబబబటట

94-83/528

తసడడ:డ ససబబరరవప పస నసగబబబటట
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:34
లస: పప
94-83/278

7666 NDX0577155
పపరర: అబబదల రజజక బబషర దరరర

94-83/279

తసడడ:డ అసకరరజ దరరర
ఇసటట ననస:22-21-1415
వయససస:41
లస: పప
94-83/280

7669 NDX3082930
పపరర: కకటటశసర రరవప పసదపలర

94-83/530

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1416
వయససస:51
లస: పప
94-83/532

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1416
వయససస:50
లస: ససస స
7674 NDX3069408
పపరర: మమనక పసదపలర

94-82/490

భరస : ధనరరజ
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పసదపఅల
ఇసటట ననస:22-21-1416
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1416
వయససస:51
లస: పప
7673 NDX2982379
పపరర: శక లత దదవ మసడద

94-82/495

తసడడ:డ ఎలషర లలకలక
ఇసటట ననస:22-21-1415
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మమరరక వల పరర
ఇసటట ననస:22/21/1415
వయససస:97
లస: ససస స
7670 NDX3083177
పపరర: కకటటశసర రరవప పసదపలర

7659 NDX0085993
పపరర: పరరసకలశస కక

7651 JBV1436328
పపరర: మమరరనడ � దడసస�

భరస : ససరకష బబబబ దసరర
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:63
లస: పప

భరస : నడగ రరజ పస నసగబబబటట
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:27
లస: ససస స
7667 NDX0525626
పపరర: చననమమ� వలపరర �

94-82/492

తసడడ:డ ధనరరజ
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:55
లస: పప
7664 NDX3072105
పపరర: ససజనఖ పస నసగబబబటట

7656 JBV1431469
పపరర: అననపవరష దదవరపలర

94-82/487

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:22-21-1413
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జకమస
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష నడళస
ఇసటట ననస:22-21-1414
వయససస:28
లస: పప
7661 NDX1164334
పపరర: రవకలమమర గబసడడబతస న

94-82/489

తసడడ:డ ఇసరక కలమమర నలర మల
ఇసటట ననస:22-21-1413
వయససస:22
లస: పప
94-82/494

7648 JBV1436302
పపరర: రరమమరరవప� దడశ�

తసడడ:డ ఆశరరసదస� �
ఇసటట ననస:22-21-1411
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-21-1412
వయససస:57
లస: ససస స

94-82/491 7653 NDX2463453
7652 JBV1431501
పపరర: మమరర� మహహమరరర న కకళరబతష
పపరర: సరతసక అనసరరగ నలర మల
స ల�

7655 NDX1834036
పపరర: మమత మమడబలమ

94-82/486

7672 NDX2932036
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పసదపలర

94-83/533

తసడడ:డ ససబబరరవప పసదపలర
ఇసటట ననస:22-21-1416
వయససస:49
లస: పప
94-83/535

7675 NDX1742452
పపరర: శశసత నవలపరటట

94-87/1164

తసడడ:డ ససజవ రరవప నవలపరటట
ఇసటట ననస:22-21-1417
వయససస:26
లస: ససస స
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7676 NDX1742460
పపరర: రతనకలమమరర నవలపరటట

94-87/1165

భరస : ససజవ రరవప నవలపరటట
ఇసటట ననస:22-21-1417
వయససస:50
లస: ససస స
7679 NDX3247152
పపరర: నడగకశసర రరవప కకమరవలర

94-83/703

94-83/283

తసడడ:డ గరబడయయలల తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:49
లస: పప
7688 NDX0945360
పపరర: అసథదన తడడడగరరర

94-83/289

94-83/291

94-83/292

94-83/295

భరస : ససరకశ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:52
లస: ససస స
7703 NDX0312223
పపరర: అనససయమమ కరరసరన
భరస : సరసబశవరరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:22-21-1426
వయససస:64
లస: ససస స

7686 JBV3290103
పపరర: చన మఖయయలల గబసటట

94-83/287

94-132/1083

7692 NDX2863223
పపరర: మమరర గరలడ డతసమసడ కలరగసటట

7695 AP151010249100
పపరర: సరమమమ జఖమబ తడడడగరరర

7698 NDX0407700
పపరర: రసజత కలమమర చకరకల

7701 NDX2832152
పపరర: ససరకశ కలమమర తడడడగరరర

7704 NDX2265528
పపరర: సష మ సపన కరర రరవప కరరసన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరరసన
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:46
లస: పప

7684 JBV3295136
పపరర: జజనసమమరర తడడడగరరర

94-83/285

7687 JBV3290152
పపరర: పడభబకరరరవప తడడడగరరర

94-83/288

7690 NDX2266955
పపరర: ససపత కలమమర కలమరవలర

94-83/290

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1421
వయససస:35
లస: పప
94-83/536

7693 NDX3119237
పపరర: టటససకకల ఆకరశ తడడడగరరర

94-82/823

తసడడ:డ ససరకశ కలమమర తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:18
లస: పప
94-83/293

7696 AP151010249444
పపరర: సరరజన తడడడగరరర

94-83/294

భరస : పడకరశరరవప� తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:76
లస: ససస స
94-83/296

7699 NDX2792760
పపరర: రమమశ బబబబ తడడడగరరర

94-83/537

తసడడ:డ పడకరశ రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:53
లస: పప
94-83/539

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:49
లస: పప
94-83/298

94-83/282

తసడడ:డ జజసఫ� తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అరరజన రరవప చకరకల
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:38
లస: పప
94-83/538

7681 JBV1433093
పపరర: అరరణ తడడడగరరర

భరస : పడభబకరరరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గరబడయయలల� తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరజనరరవప చకరకల
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:37
లస: పప
7700 NDX2750354
పపరర: శశభ రరణణ వసర

94-83/284

భరస : పసటర బబబబ తడతగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1421/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ� తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1422
వయససస:46
లస: ససస స
7697 NDX0945352
పపరర: రఘబరరమబ చకరకల

7683 NDX0945428
పపరర: దడసరకబబయ తడడడగరరర

7689 NDX2704567
పపరర: సరబతన తడడడగరరర

94-87/1167

భరస : జయ కలమమర తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ కలమమర తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కలమరపలర
ఇసటట ననస:22-21-1421
వయససస:39
లస: పప
7694 AP151010249304
పపరర: గరతడదదవ తడడడగరరర

94-83/281

తసడడ:డ రరయపప గబసటట
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:60
లస: పప
7691 NDX2267201
పపరర: మనస బడహమచడరర కలమరపలర

7680 NDX0219394
పపరర: తదజససస తడడడగరరర

భరస : అసతతన తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:53
లస: ససస స
94-83/286

7678 NDX1332063
పపరర: పసదద పలర సరయ కలమమర

తసడడ:డ శసకర రరవప పసదద పలర
ఇసటట ననస:22/21/1418
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసతతన
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మఖయయలల తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-21-1420
వయససస:51
లస: ససస స
7685 AP151010246267
పపరర: జయ కలమమర తడడడగరరర

94-87/1166

తసడడ:డ పపడమయఖ నవలపరటట
ఇసటట ననస:22-21-1417
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ కకమరవలర
ఇసటట ననస:22-21-1419
వయససస:61
లస: పప
7682 AP151010249248
పపరర: రరజ మమరర తడడడగరరర

7677 NDX1742478
పపరర: ససజవ రరవప నవలపరటట

7702 JBV1436476
పపరర: కళళఖణణ సససగసశశటట

94-83/297

భరస : నడగరరజ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:22-21-1426
వయససస:33
లస: ససస స
94-60/939

7705 JBV1436492
పపరర: Telugu

94-83/299

భరస : శకనవరసరరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:40
లస: ససస స
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పపరర: శకనవరసస కరరసరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-83/300

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:42
లస: పప
7709 NDX2794709
పపరర: జజన సగరల

94-83/301

తసడడ:డ మమథసఖ నడదతసడర
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:45
లస: పప
94-83/540

తసడడ:డ దదవవశయమమ సగరల
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:46
లస: పప
7712 NDX2462745
పపరర: వజయ లకడమ

7707 JBV1430214
పపరర: ససరకష నడదతసడర

7710 NDX2270759
పపరర: భసధస పసడయమసక కరరసరన

7713 NDX2462752
పపరర: వనసకట శరసససరరర

94-83/302

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:46
లస: పప
94-94/710

తసడడ:డ సష మశశకర కరరసరన
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:22
లస: ససస స
94-28/743

7708 AP151010246330
పపరర: సష మ శశఖరరరవప కరరసరన

7711 NDX2270767
పపరర: పరరమళ కరరసరన

94-94/711

భరస : పడభబవరస జలల
ఇసటట ననస:22-21-1427
వయససస:41
లస: ససస స
94-28/744

7714 NDX2462760
పపరర: అననపవరష దదవ బబ డడ

94-28/745

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ రరజ బబ డడ
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ రరజ బబ డడ
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ రరజ బబ డడ
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:28
లస: ఇ

7715 NDX2463446
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ రరజ
బబ డడ
తసడడ:డ వనసకట శరసససరరర బబ డడ
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:58
లస: పప

94-82/502

7716 NDX1726654
పపరర: వనల కకరస ర శఖమ

7717 JBV1432301
పపరర: ససజజత బసకలరర

7718 JBV3295045
పపరర: నడగ చనన భబగఖలకకమ బసకకరర

94-83/305

తసడడ:డ శశషయఖ శఖమ
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబబ బసకలరర
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:44
లస: ససస స
7721 JBV1432293
పపరర: ససతడ రరమ పడసరద బసకకరర

94-83/310

94-82/503

94-82/506

భరస : శవ నడగకశసర రరవప� కలసచడల
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:53
లస: ససస స

7725 JBV3295102
పపరర: పడభబవతదదవ తతమమటట

7728 JBV1434661
పపరర: రరజకశసరరరవప� మదదదరరల�

94-82/824

7731 NDX2832897
పపరర: పరరసత మలర శశటట

7723 JBV1435221
పపరర: వనసకట నడరరయణ రరవప
బసకకరర
తసడడ:డ కకశవరరవప బసకలరర
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:58
లస: పప

94-83/312

94-82/504

7726 JBV3290129
పపరర: రరజకష తతమమటట

94-82/505

తసడడ:డ ససధడకర రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:22-21-1430
వయససస:38
లస: పప
94-82/507

7734 NDX0343236
పపరర: శసకరరరవప� కలసచడల�
తసడడ:డ శవ నడగకశసరరరవప� కలసచడల
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:31
లస: పప

7729 NDX1853838
పపరర: ఉమ వనసకట మలశశటట

94-82/508

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:36
లస: పప
94-82/825

భరస : నడగకశసర రరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:52
లస: ససస స
94-96/443

94-83/309

94-83/311

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:22-21-1430
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:56
లస: పప
7733 NDX0264556
పపరర: గరవసదమమ� కలసచడల�

7722 JBV1433309
పపరర: రవసదడ బబబబ బసకకరర

7720 NDX0871061
పపరర: సతఖనడరరయణ బసకలరర
తసడడ:డ నడగకశసర రరవప� బసకలరర
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససధడకర రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1430
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనడనధస�
ఇసటట ననస:22-21-1430
వయససస:51
లస: పప
7730 NDX3176831
పపరర: శవ నడగకశసర రరవప కలసచల

94-83/306

తసడడ:డ కకశవరరవప బసకలరర
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:54
లస: పప

భరస : మబరళధర�
ఇసటట ననస:22-21-1430
వయససస:45
లస: ససస స
7727 NDX0799304
పపరర: మబరళధర పసరరమమళరపలర �

7719 JBV1435239
పపరర: శశ వదన బసకలరర

94-83/304

భరస : ససతడరరమపడసరదస బసకలరర
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటనడరరయణరరవప బసకలరర
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవరరవప బసకలరర
ఇసటట ననస:22-21-1429
వయససస:45
లస: పప
7724 NDX0799338
పపరర: శకదదవ యలసపలర �

94-83/303

7732 NDX0341842
పపరర: మలలర శసరర� కలసచడల�

94-96/442

తసడడ:డ శవ నడగకశసరరరవప� కలసచడల
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:34
లస: ససస స
94-96/444

7735 AP151010243048
పపరర: శవనడగకశసరరరవప కలసచడల�

94-96/445

తసడడ:డ రరశయఖ� కలసచడల
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:57
లస: పప
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94-96/545

తసడడ:డ శవనడగకశసర రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:22-21-1431
వయససస:26
లస: పప
7739 NDX2524734
పపరర: బబ జసకల చనన జచడరయఖ

94-82/510

94-87/1169

94-96/450

94-96/453

94-82/511

94-96/456

94-82/512

భరస : పడసరద మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:46
లస: ససస స

7749 NDX2758126
పపరర: రమఖ ససధ మదడసస

7752 NDX0264747
పపరర: వజయకలమమరర� మమదడసస�

7755 NDX0342816
పపరర: చసదడ శశఖర� మమదడసస�

7758 NDX1803585
పపరర: ఇసదదరర దదవ మదడసస

94-82/515

7761 NDX1557893
పపరర: శరరష మమదడసస

94-96/601

7764 NDX0407999
పపరర: ఆనసద ఎస
తసడడ:డ పడసరద ఎస
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:31
లస: పప

7744 NDX2396190
పపరర: అనసత లకడమ దదడడడపటర

94-96/449

7747 NDX0201020
పపరర: దసరరర పడసరదస మమదడసస�

94-96/452

7750 NDX2723914
పపరర: శకలకడమ మసగ

94-82/826

భరస : సససదసలల మసగ
ఇసటట ననస:22-21-1436/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-96/454

94-96/455
7753 NDX0264697
పపరర: పడసనన కకరణ కలమమర మమదడసస

తసడడ:డ పరడససగర మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1437
వయససస:35
లస: పప
94-96/457

7756 NDX0264721
పపరర: పరడససగర� మమదడసస�

94-96/458

తసడడ:డ పపడమమనసదస� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1437
వయససస:70
లస: పప
94-82/513

7759 NDX1803528
పపరర: జమలమ గగస షపక

94-82/514

భరస : గగస మహహదద ధన షపక
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:54
లస: ససస స
94-96/459

తసడడ:డ కరమరరజ మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:31
లస: ససస స
94-96/461

94-96/447

తసడడ:డ ససబడమణఖస� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1436
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బబబబ మదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:53
లస: పప
7763 NDX1467241
పపరర: మమడసస ఎలజబబత

94-96/451

తసడడ:డ పరడససగర� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1437
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బబబబ మదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:30
లస: ససస స
7760 NDX1020890
పపరర: రరమహనరరవప పరలలస

7746 NDX0376582
పపరర: శకనవరసరరవప మమజకటట�

7741 NDX1318765
పపరర: మమకయయల దగబరమలర

భరస : సతఖ నడరరయణ దదడడడపటర
ఇసటట ననస:22-21-1436
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరడససగర� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1437
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పరడససగర� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1437
వయససస:42
లస: పప
7757 NDX1803668
పపరర: ససరష లత మదడసస

94-96/448

తసడడ:డ దసరర పడసరద మదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1436
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర మమడసస
ఇసటట ననస:22-21-1437
వయససస:28
లస: ససస స
7754 NDX0342378
పపరర: జయపడకరశ� మమదడసస�

7743 NDX0197673
పపరర: గరయతడ మమజకటట�

94-82/509

తసడడ:డ భబగఖ రరవప దగబరమలర
ఇసటట ననస:22-21-1435
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస� మమజకటట
ఇసటట ననస:22-21-1436
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదసరసమ� మమజకటట
ఇసటట ననస:22-21-1436
వయససస:69
లస: పప
7751 NDX2031821
పపరర: ససపన సరమ

94-96/446

భరస : శకనవరసరరవప� మమజకటట
ఇసటట ననస:22-21-1436
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1436
వయససస:42
లస: ససస స
7748 NDX0371393
పపరర: ససబడహమణఖస మమజకటట�

7740 NDX0197095
పపరర: శరరద మమదడసస�

7738 NDX1874735
పపరర: కకషష కలమమరర పపల

భరస : దదనవశ కలమమర బబజసకల
ఇసటట ననస:22-21-1432
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజ� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1435
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబడద మయ షపక
ఇసటట ననస:22/21/1436
వయససస:53
లస: ససస స
7745 NDX0264655
పపరర: రరజకశసరర� మమదడసస�

94-1/1217

భరస : జచడరయఖ బబ జసకల
ఇసటట ననస:22-21-1432
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ జసకల ఆడమ
ఇసటట ననస:22-21-1432
వయససస:67
లస: పప
7742 NDX1796806
పపరర: హలమ బ షపక

7737 NDX2526382
పపరర: దడడక వత బబ జసకల

7762 NDX0385914
పపరర: దమయసత మదడనస

94-96/460

తలర : ఏలసమమ మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:36
లస: ససస స
94-96/462

7765 NDX0938241
పపరర: కరమరరజ మమదడసస

94-96/463

తలర : ఏలసమమ మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1438
వయససస:35
లస: పప
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94-65/923

తసడడ:డ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:19
లస: ససస స
7769 NDX0217398
పపరర: రతనకలమమరర� మమదడసస�

94-82/518

94-87/1171

94-96/466

94-65/926

94-83/543

94-87/1173

94-87/1174

తసడడ:డ జకససదడసస కకపవరర
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:36
లస: ససస స

7779 NDX2266856
పపరర: ససజజత కకరగసటట

7782 NDX3024239
పపరర: సతఖ కకషష నడనవజరర

7785 NDX0342089
పపరర: బబలకకషష� నసదడఖరర�

7788 NDX3024213
పపరర: శక రరమ మభరరస వనలగ

94-96/470

7791 NDX0264796
పపరర: ససషమ వరనపప

94-82/519

7794 JBV2648657
పపరర: రరబబక వరనపప
భరస : దడనయయలల వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:37
లస: ససస స

7774 NDX1467266
పపరర: అషష క మమదడసస

94-96/465

7777 NDX3031333
పపరర: లత నడనవజరర

94-65/925

7780 NDX2266948
పపరర: రవ బబబబ కకరగసటట

94-82/520

తసడడ:డ గబరవయఖ కకరగసటట
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:35
లస: పప
94-83/544

7783 NDX1284124
పపరర: పసలక కలమమరర నసజకరర

94-87/1172

భరస : ససతతష కలమమర నసజకరర
ఇసటట ననస:22/21/1440
వయససస:29
లస: ససస స
94-96/467

7786 NDX1318773
పపరర: సతష కలమమర నజకరర

94-96/468

తసడడ:డ శవ పడకరష నజకరర
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:32
లస: పప
94-83/545

7789 JBV2648640
పపరర: జజఖత� సష డదడసస�

94-96/469

తసడడ:డ జజన సన� సష దడసస
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:33
లస: ససస స
94-96/471

భరస : యమకకబబ వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:35
లస: ససస స
94-96/473

94-87/1170

భరస : చకకవరరస నడనవజరర
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శతడరరమయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:34
లస: ససస స
7793 NDX0264812
పపరర: శరరష కకపవరర

94-65/924

తసడడ:డ పడకరశ� నసదడఖరర
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దదవదడనస అసబటట
ఇసటట ననస:22/21/1441
వయససస:69
లస: పప
7790 NDX0938134
పపరర: ఎలశమమ మమదడసస

7776 NDX3020336
పపరర: చకకవరరస నడనవజరర

7771 NDX0923045
పపరర: జనడరరన జజగర

తసడడ:డ పసలస మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస నడనవజరర
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవ పడసరద నసజకరర
ఇసటట ననస:22/21/1440
వయససస:48
లస: ససస స
7787 NDX1137306
పపరర: రరజమహన రరవప అసబటట

94-96/464

భరస : రవ బబబబ కకరగసటట
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప బసదతల
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:65
లస: ససస స
7784 NDX1284116
పపరర: వజయ నసజకరర

7773 NDX1467159
పపరర: రతనకలమమరర పసలలస

94-82/517

తసడడ:డ గగరర నడయబడడ�
ఇసటట ననస:22/21/1439
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష నడనవజరర
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస నడనవజరర
ఇసటట ననస:22-21-1440
వయససస:24
లస: ససస స
7781 NDX3024585
పపరర: ససశల బసదతల

94-83/541

భరస : మమదసస పస లలస
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమమనసదస� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:51
లస: పప
7778 NDX3023207
పపరర: పడసనన నడనవజరర

7770 NDX3104114
పపరర: లమవణఖ మదడసస

7768 NDX1803700
పపరర: పడమల చసకక

భరస : పడసనన కకరణ కలమమర మదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పష లలస
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ ఎకకసటట
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:32
లస: పప
7775 NDX0195776
పపరర: మమదడసస పష లన�

94-82/516

తసడడ:డ పసలలసస మమడసస
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పసలస�
ఇసటట ననస:22-21-1439
వయససస:41
లస: ససస స
7772 NDX1841627
పపరర: రరమ రగడడడ ఎకకసటట

7767 NDX2266781
పపరర: లమవణఖ మమధసస

7792 NDX0264788
పపరర: సలలమ వరనపప

94-96/472

భరస : ఎజజడ వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:36
లస: ససస స
94-96/474

7795 JBV2648632
పపరర: ఏలజబబత అమకతవరణణ �
మమదడసస�
భరస : ఆనసద� �
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:38
లస: ససస స

94-96/475
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7796 AP151010243111
పపరర: సససదరలల మమదడసస�

94-96/476

భరస : కకపరరరవప� మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:56
లస: ససస స
7799 AP151010243650
పపరర: జయమమ వరనపప

94-96/479

94-96/482

94-96/485

94-96/488

94-82/521

94-82/524

94-96/493

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-21-1446
వయససస:39
లస: పప

7809 AP151010243238
పపరర: దడనయయలల వరనపప

7812 NDX2266831
పపరర: వనసకట సరయ రవళ ఆవపల

7815 NDX0441881
పపరర: పడతబ� ఆవపల�

7818 NDX0440008
పపరర: శకనవరస రరజ ఆవపల

94-96/496

7821 NDX1989203
పపరర: వనసకట రమమశ కకలవననసన

94-96/489

7824 JBV1430511
పపరర: సరసబశవరరవప చడవల
తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1446
వయససస:75
లస: పప

7804 NDX0938191
పపరర: దదవరరజ అసబబటట

94-96/484

7807 JBV2648582
పపరర: ఏషసయమ వరనపప

94-96/487

7810 JBV2648681
పపరర: ఆనసద మమదడసస� �

94-96/490

తసడడ:డ ధడమస� �
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:45
లస: పప
94-82/522

7813 NDX1874537
పపరర: భబగఖ లకడమ శశనగపఅల

94-82/523

భరస : వనసకట రమమశ శశనగపఅల
ఇసటట ననస:22-21-1444
వయససస:45
లస: ససస స
94-96/491

7816 NDX0647495
పపరర: శరరద� ఆరరధసఖల�

94-96/492

భరస : ధరరమరరవప� ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:22-21-1444
వయససస:60
లస: ససస స
94-96/494

7819 NDX0940957
పపరర: ఉదయయశసరర రరచకకసడ

94-96/495

తసడడ:డ రసగరరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-21-1445
వయససస:39
లస: ససస స
94-96/497

తలర : వనసకట దసరరరదదవ కకలవననసన
ఇసటట ననస:22-21-1445
వయససస:28
లస: పప
94-82/525

94-96/481

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమభరరస ఆవపల
ఇసటట ననస:22-21-1444
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమ రరవప కకలవననసన
ఇసటట ననస:22-21-1445
వయససస:49
లస: ససస స
7823 JBV3290285
పపరర: శకరరమచసదడమభరరస� చడవల�

94-96/486

భరస : శకనవరసరరజ� ఆవపల
ఇసటట ననస:22-21-1444
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరమరరవప� ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:22-21-1444
వయససస:40
లస: పప
7820 NDX1989229
పపరర: వనసకట దసరరరదదవ కకలవననసన

7806 NDX0342246
పపరర: ఎజజడ వరనపప

7801 NDX1989245
పపరర: ఇరరమయ రరజ మదడసస

తసడడ:డ రరమమహన రరవప అసబబటట
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరజ ఆవపల
ఇసటట ననస:22-21-1444
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరజ ఆవపల
ఇసటట ననస:22-21-1444
వయససస:21
లస: పప
7817 NDX0540963
పపరర: శకనవరసన ఆరరధసఖల�

94-96/483

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:44
లస: పప

భరస : యయశయఖ వరషపప
ఇసటట ననస:22-21-1443
వయససస:35
లస: ససస స
7814 NDX2266914
పపరర: కకషష తదజ ఆవపల

7803 NDX0264846
పపరర: గగతమ కకపవరర

94-96/478

తసడడ:డ గరరరర లలకక బబబబ మదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:40
లస: పప
7811 NDX2266849
పపరర: ససధఖ వరషపప

94-96/480

తసడడ:డ జకససదడసస కకపవరర
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకపర రరవప� �
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:36
లస: పప
7808 NDX0343343
పపరర: యమకకబబ వరనపప

7800 JBV2648665
పపరర: ససశల మమదడసస� �

7798 AP151010243075
పపరర: ససభబగఖససభబషసణణ సస డదడసస�

భరస : జజన సన� సష దడసస
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ధడమస� �
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరర లలకక బబబబ మదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:25
లస: పప
7805 JBV2648590
పపరర: పడశరసత� మమదడసస�

94-96/477

భరస : రరజ మహన రరవప మమదడసస
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప వరననపప
ఇసటట ననస:22-21-1442
వయససస:62
లస: ససస స
7802 NDX1989237
పపరర: మమమథసఖజ బబబబ మదడసస

7797 NDX1190156
పపరర: అననమణణ మదసస

7822 NDX0884957
పపరర: రరచకకసడ రసగరరరవప�

94-96/498

తసడడ:డ జసగనన� రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-21-1445
వయససస:79
లస: పప
94-82/526

7825 NDX2266815
పపరర: దదవఖ జజఖత మమలపరటట

94-82/527

తసడడ:డ ఫసలప మమలపరటట
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:21
లస: ససస స
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7826 JBV3295490
పపరర: మకదసల� పసలర�
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94-82/528

భరస : అజయబకమమర�
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:46
లస: ససస స
7829 NDX0310250
పపరర: రరజమననహరస� నసతలపరటట�

94-82/531

94-96/602

94-82/534

94-82/537

7836 NDX0311506
పపరర: రరప బ

7839 AP151010249428
పపరర: పపలర మమ జసగరలపలర �

94-82/540

7842 JBV1430099
పపరర: పడభబకరరరవప సరధన

7845 NDX1193705
పపరర: వనసకట శవకలమమర ఉపపపగసడర

94-82/545

7848 NDX1524538
పపరర: నవన కలమమర శవరతడ

తసడడ:డ శసకర బబబబ జసగలపలర
ఇసటట ననస:22-21-1451
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జగన
ఇసటట ననస:22-21-1452
వయససస:32
లస: ససస స

94-82/538

94-82/541

7854 NDX1264019
పపరర: వససత కలమమరర కరపపదడసస
భరస : కకరణ చసద
ఇసటట ననస:22-21-1452
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఫసలప
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:40
లస: ససస స
7834 NDX2266864
పపరర: శకవరన ఉపపగబసడర

94-82/533

7837 JBV1436310
పపరర: భభలకడమ మదదదరరల

94-82/536

7840 AP151010246329
పపరర: శవకలమమర ఉపపపగసడర

94-82/539

7843 AP151010246117
పపరర: చతసచయఖ జసగరలపలర

94-82/542

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:67
లస: పప
94-96/499

7846 NDX0945394
పపరర: భభలకడమ ఈదరపరరపప

94-82/544

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:22-21-1450
వయససస:38
లస: ససస స
94-82/546

7849 NDX2052892
పపరర: శశషయఖ శసఖస

94-82/547

తసడడ:డ ససబబబరరవప శసఖస
ఇసటట ననస:22-21-1451
వయససస:30
లస: పప
94-96/500

భరస : చదననకకశవ రరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:22-21-1451
వయససస:31
లస: ససస స
94-82/548

94-95/896

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద ఉపపపగసడర
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1451
వయససస:25
లస: పప

94-87/1175 7851 NDX1161769
7850 NDX1584102
పపరర: చతనడన కకశవ రరవప జసగలపలర
పపరర: లకకమ పడసనడన జసగరలపలర

7831 NDX3093754
పపరర: జయమమ మలపరటట

భరస : వనసకటనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద ఉపపపగసడర
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:43
లస: పప

భరస : శశషయఖ శసఖస
ఇసటట ననస:22-21-1451
వయససస:26
లస: ససస స

7853 NDX1264027
పపరర: లమవరణఖ కరపపదడసస

94-82/535

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:55
లస: పప
94-82/543

94-82/530

తసడడ:డ ససవర కలమమర ఉపపగబసడర
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:86
లస: పప
7847 NDX2052884
పపరర: శరసత శసఖస

94-82/532

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరనడథస�
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:46
లస: పప
7844 JBV1430016
పపరర: మహనరరవప సరధన

7833 NDX1264092
పపరర: రరజకష బబబబ దరరర
తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1448
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:54
లస: ససస స
7841 NDX0205716
పపరర: వనసకట నడరరయణ మదదదరరల�

94-83/546

Deleted

భరస : గణణశ బబ జజజ
ఇసటట ననస:22-21-1449
వయససస:26
లస: ససస స
7838 JBV1431642
పపరర: ఉషరరరణణ సరధన

7830 NDX3098027
పపరర: వససత మలపరటట

7828 NDX2266799
పపరర: ఫసలప మమలపరటట

తసడడ:డ థడమస మమలపరటట
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఫసలప
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఫసలప
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:18
లస: పప
7835 NDX1524595
పపరర: గరరరశమమ బబ జజజ

94-82/529

తసడడ:డ వనసకట రతనస� �
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శరమభఖల�
ఇసటట ననస:22-21-1447
వయససస:79
లస: పప
7832 NDX3097375
పపరర: ససతతశ మలపరటట

7827 JBV3290418
పపరర: అజయ కలమమర� పసలర�

7852 NDX1162080
పపరర: చదననకకశవ రరవప జసగరలపలర

94-96/501

తలర : లకకమ పడసనడన జసగరలపలర
ఇసటట ననస:22-21-1451
వయససస:34
లస: పప
94-82/549

7855 NDX1264001
పపరర: హహమలత కరపపదడసస

94-82/550

భరస : జగన
ఇసటట ననస:22-21-1452
వయససస:69
లస: ససస స
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7856 NDX1264043
పపరర: కకరణ చసద కరపపదడసస
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94-82/551

తసడడ:డ జగన
ఇసటట ననస:22-21-1452
వయససస:43
లస: పప

7857 AP151010249336
పపరర: ఏససదయమమ తతలగతతట

94-82/552

భరస : దడనయయల
ఇసటట ననస:22-21-1453
వయససస:48
లస: ససస స

7859 JBV3290475
పపరర: రరజబబబబ తతలగతతట�

94-82/554

తసడడ:డ వజకసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:22-21-1453
వయససస:44
లస: పప

7860 JBV3290939
పపరర: ఆనసదరరవప తతలగతతట�

94-93/1252

తసడడ:డ దడసస తతమమటట
ఇసటట ననస:22-21-1453
వయససస:33
లస: పప

7863 NDX2169218
పపరర: దదవఖ బబ గరలల

94-82/555

94-82/559

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర గకరర
ఇసటట ననస:22-21-1454
వయససస:24
లస: పప
7868 NDX0576579
పపరర: వనసకటటశసరరరరవప� పష తరర సక�

7866 NDX0751479
పపరర: వజయచసదడ రగడడడ బబ గరలల�

94-82/557

తలర : పదమ�
ఇసటట ననస:22-21-1454
వయససస:35
లస: పప

7869 NDX0310516
పపరర: రరమరగడడడ పస

7864 NDX0311753
పపరర: వశరలకడమ బ

94-82/560

94-82/558

7867 NDX2169226
పపరర: సరయ కలమమర రగడడ బబ గరలల

94-82/561

తసడడ:డ రరమ రగడడ బబ గరలల
ఇసటట ననస:22-21-1454
వయససస:31
లస: పప
94-82/563

తసడడ:డ నరసరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-21-1454
వయససస:52
లస: పప
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1125 NDX2588390
పపరర: చతడ తదజ వనసకట సరయ ఫణణసదడ
గరసజపలర
తసడడ:డ శకనవరస గరసజపలర
ఇసటట ననస:4-16-351
వయససస:19
లస: పప

94-98/629

1128 NDX2914323
పపరర: దసరర హరరత మమమడడశశటట

94-98/760

1131 NDX3199502
పపరర: ససరష లత చసతగబసట

94-98/761

1129 NDX2592509
పపరర: ససతతశ కలమమర బబ సత

1132 NDX3198835
పపరర: ససరష లత చసతగబసట

94-98/630

Deleted
94-98/767

1135 NDX3186020
పపరర: చటర మమజ రరజకలమమరర

94-98/762

94-98/765

94-88/1331

1133 NDX3204906
పపరర: ససరష లత చసతగబసట

94-98/763

భరస : రరజరరవప చటర
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:46
లస: ససస స
1136 NDX3055167
పపరర: రవ కకరణ వడతడ

94-98/766

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడతడ
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:20
లస: పప
94-98/768

Deleted

తసడడ:డ చటర రరజ రరవప
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:19
లస: ససస స

1130 NDX3188489
పపరర: నమస హదడసరస వడతడ

Deleted

తసడడ:డ చటర రరజ రరవప
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:21
లస: ససస స
1138 NDX3197506
పపరర: చటర లజ రరజ కలమమరర

94-98/759

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడతడ
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:22
లస: ససస స

Deleted

94-98/764

1127 NDX2737005
పపరర: పడవణ ఈద

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-16-353
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజ రరవప చటర
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడతడ
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:22
లస: ససస స

1137 NDX3208154
పపరర: చటర లజ రరజ కలమమరర

94-98/758

తసడడ:డ రరమయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:4-16-356
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజ రరవప చటర
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:46
లస: ససస స
1134 NDX3162716
పపరర: నమస హదడసరస వడతడ

1126 NDX2725000
పపరర: సరయ శరకవణణ గరసజపలర

తసడడ:డ శకనవరస గరసజపలర
ఇసటట ననస:4-16-351
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:4-16-355
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చటర రరజ రరవప
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:19
లస: ససస స

94-82/556

భరస : రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-21-1454
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-21-1454
వయససస:30
లస: పప
94-82/562

7861 AP151010246293
పపరర: దడనయయల తతలగతతట
తసడడ:డ వజకసదడరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1453
వయససస:55
లస: పప

భరస : వజయ చసదడ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-21-1454
వయససస:29
లస: ససస స

7865 NDX1834309
పపరర: జతన గకరర

94-82/553

తసడడ:డ వజకసదడ రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1453
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వజకసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:22-21-1453
వయససస:46
లస: పప

7862 NDX2423440
పపరర: కలమమర తతమమటట

7858 JBV1434349
పపరర: మహన రరవప తతలగ తతటట

1139 NDX3195732
పపరర: నమస హదడసరస వడతడ

94-99/794

Deleted

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడతడ
ఇసటట ననస:4-16-358
వయససస:22
లస: ససస స
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1140 NDX2897098
పపరర: శరకవణణ బబససరగడడడ
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94-98/769

తసడడ:డ అసకకనడడ అతస లకరర
ఇసటట ననస:4-16-359/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-98/772

తసడడ:డ రరమ కకషష రగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-359/2
వయససస:19
లస: పప
1146 NDX2840288
పపరర: ససరకశ లసకర

94-98/774

94-98/775

1147 NDX2872828
పపరర: కలమమరర చపసపడడ

1150 NDX2941789
పపరర: వరణణ రసగనతపలలమ

94-98/778

1153 NDX2721892
పపరర: ధన లకడమ పపడడవరరపవ

1156 NDX3099421
పపరర: నరకశ వలలటట

భరస : చనన యగయఖ ఏపవరర
ఇసటట ననస:4-16-363 NEW 22-26-1571
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనడరరయణ వలలటట
ఇసటట ననస:4-16-364
వయససస:19
లస: పప

1158 NDX2683878
పపరర: జవరసజ లకమణ

1159 NDX2482768
పపరర: చడరగరస పడదధప బబరరక

94-57/744

తసడడ:డ శసకరరరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:4-16-366B
వయససస:22
లస: పప
1161 NDX2602415
పపరర: శరత కలమమర పపరకచరర

94-95/811

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:4-16-375
వయససస:38
లస: ససస స

94-98/776

94-88/1333

94-98/781

1165 NDX2978765
పపరర: మటటటగబసట ససజనఖ మటటటగబసట
భబసకరరవప
భరస : మటటటగబసట వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:4-16-374
వయససస:34
లస: ససస స
1168 NDX2574408
పపరర: సతయ కకపరకర
తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-375
వయససస:19
లస: పప

94-98/773

1148 NDX2622017
పపరర: వజయ కకషష రసగనన పరలలస

94-93/1342

1151 NDX2961969
పపరర: వరణణ రసగనన పరలలస

94-98/777

భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-16-363
వయససస:37
లస: ససస స
94-99/795

1154 NDX2589406
పపరర: చనన యగయఖ ఏపవరర

94-98/631

తసడడ:డ వర నడరరయణ ఏపవరర
ఇసటట ననస:4-16-363 NEW 22-26-1571
వయససస:35
లస: పప
94-83/650

1157 NDX1648767
పపరర: లలకకష చనడనబతష
స న

94-93/362

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:4-16-366
వయససస:26
లస: పప
94-93/363

1160 NDX2766574
పపరర: మరరయదడస రరయపవడడ

94-93/1627

తసడడ:డ చనన శశరర
ఇసటట ననస:4-16-369
వయససస:61
లస: పప
94-98/779

భరస : ససరఖ నడరరయణ పసర చరర
ఇసటట ననస:4-16-369/a
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:4-16-374
వయససస:63
లస: ససస స
1167 NDX2854594
పపరర: మరరయమమ యయలలబబ ఈనడ

1162 NDX3118437
పపరర: శరదమమ పపరకచరర

1145 NDX2873495
పపరర: మహహష కకలక
ర రర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రసగనన పరలలస
ఇసటట ననస:4-16-363
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరటనర పడదధప కలమమర బబరరక
ఇసటట ననస:4-16-367
వయససస:21
లస: పప

తలర : ససమతడ పపరకచరర
ఇసటట ననస:4-16-369/a
వయససస:26
లస: పప
1164 NDX2732295
పపరర: మరరయమమ మటటటగబసట

94-88/1332

భరస : చటటట పపడడవరరపవ
ఇసటట ననస:4-16-363
వయససస:61
లస: ససస స
94-98/632

94-98/771

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-16-359/C
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల రసగనతపలలమ
ఇసటట ననస:4-16-363
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-16-363
వయససస:26
లస: పప
1155 NDX2589414
పపరర: వనసకట నరసమమ ఏపవరర

94-98/6

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-16-363
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యమఖ రసగనపలలమ
ఇసటట ననస:4-16-363
వయససస:46
లస: పప
1152 NDX2873156
పపరర: అవనడష చపసపడడ

1144 NDX0869636
పపరర: సససదరర యమమరరస

1142 NDX2774602
పపరర: రరధడ కలమమరర అతస లకరర

తసడడ:డ అసకకనడడ అతస లకరర
ఇసటట ననస:4-16-359/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప యమమరరస
ఇసటట ననస:4-16-359/B
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నగకశసరరరవప లసకర
ఇసటట ననస:4-16-362
వయససస:38
లస: పప
1149 NDX2939437
పపరర: ఏడడకకసడలల రసగనపలలమ

94-98/770

Deleted

తసడడ:డ రరమ కకషష రగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-359
వయససస:19
లస: ససస స
1143 NDX2897049
పపరర: సరయ నతదశ రగడడడ బసస రగడడడ

1141 NDX2887578
పపరర: రరధడ కలమమరర అతస లకరర

1163 NDX1958307
పపరర: రరచతల కలమమరర మటటటగబసట

94-54/34

భరస : వననద కలమమర మటటటగబసట
ఇసటట ననస:4-16-374
వయససస:25
లస: ససస స
94-98/780

1166 NDX2855724
పపరర: జజజ ఎలలర బబ యనన

94-88/1334

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:4-16-375
వయససస:33
లస: పప
94-137/635

94-135/485
1169 NDX2593960
పపరర: చనన యరక కకటమమ వడర పవడడ

భరస : వజయ కలమమర కకమమవరపప
ఇసటట ననస:4-16-375 NEW 25-25-1544
వయససస:26
లస: ససస స
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1170 NDX2585594
పపరర: అనడణడఖదధప పసలర
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94-82/796

తసడడ:డ పసటర బబ స బబబబ పసలర
ఇసటట ననస:4-16-378/A
వయససస:22
లస: పప
1173 NDX2585701
పపరర: అననఖ డకప పసలర

94-93/1344

94-135/566

94-88/1335

94-136/918

94-82/925

94-88/1336

94-93/367

తసడడ:డ మశశ షరగసటట
ఇసటట ననస:4-16-400
వయససస:18
లస: పప

1183 NDX3053410
పపరర: పరరసత మడడగబల

1186 NDX2726974
పపరర: హరరక మమసనస

1189 NDX2358554
పపరర: సలమమనడడజ లకకకమమరటటట

1192 NDX2732246
పపరర: నజమబననసర షపక

94-97/854

1195 NDX2731362
పపరర: బబబబ షపక

94-98/783

1198 NDX3212883
పపరర: లకడమ కరసతమమ జమమల
భరస : నడరరయణ జమమల
ఇసటట ననస:4-16-400/1
వయససస:57
లస: ససస స

1178 NDX2798643
పపరర: శకదదవ దరరర

94-135/567

1181 NDX3275062
పపరర: ఉమ దదవ యయమనవన

94-98/832

1184 NDX2730661
పపరర: మమనసస కమల

94-82/924

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:4-16-391, P S Nagar
వయససస:60
లస: ససస స
94-98/784

1187 NDX2388015
పపరర: అచసఖత కలమమర వవమబల

94-82/23

తసడడ:డ దసరర పడసరద వవమబల
ఇసటట ననస:4-16-392
వయససస:23
లస: పప
94-93/365

1190 NDX2449395
పపరర: సరయకకషష లకకకమమరటటట

94-93/366

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లకకకమమరటటట
ఇసటట ననస:4-16-393
వయససస:23
లస: పప
94-88/1337

1193 NDX2732261
పపరర: షబన షపక

94-88/1338

తసడడ:డ అబబదల రవవఫ
ఇసటట ననస:4-16-394
వయససస:28
లస: ససస స
94-98/785

తసడడ:డ అబబదల రవవఫ
ఇసటట ననస:4-16-394
వయససస:31
లస: పప
94-61/1160

94-98/782

భరస : కలమఖణ యయమనవన
ఇసటట ననస:4-16-389
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబబదల రవవఫ
ఇసటట ననస:4-16-394
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:4-16-394
వయససస:61
లస: పప
1197 NDX2971638
పపరర: తడమస షరగసటట

94-98/828

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లకకకమమరటటట
ఇసటట ననస:4-16-393
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:4-16-393
వయససస:23
లస: పప
1194 NDX2731396
పపరర: అబబదల రవవఫ షపక

1180 NDX3260395
పపరర: కలమఖణ యయమనవన

1175 NDX3171196
పపరర: నడగకశసర రరవప పసరరర

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-16-388/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:4-16-391, P S Nagar
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:4-16-392
వయససస:20
లస: పప
1191 NDX2482750
పపరర: సరయ కకషష లకకకసశశటట

94-80/17

భరస : దసరర రరవప మడడగబల
ఇసటట ననస:4-16-390
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మమసనస
ఇసటట ననస:4-16-391, P S Nagar
వయససస:29
లస: పప
1188 NDX2731834
పపరర: అఖల బబబబ వనమబల

1177 NDX2385599
పపరర: పరవన పరరళళ

94-93/1343

తసడడ:డ ససబబరరవప పసరరర
ఇసటట ననస:4-16-379
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ యయమనవన
ఇసటట ననస:4-16-389
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ యమనవన
ఇసటట ననస:4-16-389
వయససస:39
లస: పప
1185 NDX2730794
పపరర: మమసనస వరరసజనవయబలల

94-98/7

తసడడ:డ వజయరతనస పరరళళ
ఇసటట ననస:4-16-387
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-389
వయససస:37
లస: ససస స
1182 NDX3171956
పపరర: కలమఖణ యమనవన

1174 NDX2404515
పపరర: శరసత పసడయ రరవపల

1172 NDX2545424
పపరర: ససదధప పసలర

తసడడ:డ పసటర బబ స బబబబ పసలర
ఇసటట ననస:4-16-378/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవపల
ఇసటట ననస:4-16-379
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయరరస
ఇసటట ననస:4-16-385
వయససస:23
లస: పప
1179 NDX2731933
పపరర: శరరమమ బబతడళ

94-93/364

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అగరనమలర
ఇసటట ననస:4-16-378/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పసటర బబ స బబబబ పసలర
ఇసటట ననస:4-16-378/A
వయససస:22
లస: పప
1176 NDX2737708
పపరర: ససరకశ కలమమర కడల

1171 NDX2482503
పపరర: సరయ తదజ అగరనమలర

1196 NDX2732121
పపరర: శరసబయఖ కరకటట

94-83/652

తసడడ:డ వరద రరజలల
ఇసటట ననస:4-16-397
వయససస:75
లస: పప
94-88/1339

1199 NDX3212495
పపరర: లకడమ కరసతమమ జమమల

94-99/796

Deleted

భరస : నడరరయణ జమమల
ఇసటట ననస:4-16-400/1
వయససస:57
లస: ససస స
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94-93/368

తలర : పడభబవత పపలర గభర
ఇసటట ననస:4-16-402
వయససస:21
లస: ససస స

94-88/35

94-98/787

భరస : దసరర రరవప ససదదపలర
ఇసటట ననస:4-16-406
వయససస:49
లస: ససస స

1204 NDX3059458
పపరర: రవ ససదదపలర

తసడడ:డ గణణశ ససదదపలర
ఇసటట ననస:4-16-406
వయససస:55
లస: పప
1209 NDX3277712
పపరర: వరససరగడడడ మలర కరరరజన రరవప

94-98/788

94-83/710

94-83/14

94-93/369

94-93/370

తసడడ:డ పససపపలలటట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-16-427
వయససస:34
లస: పప

94-98/791

1219 NDX2512614
పపరర: దడస రరవపల

94-99/797

1222 NDX3123221
పపరర: సహదదవ చకకవరరస పలర

94-98/792

1225 NDX2544997
పపరర: శక నసదదన కడడయమల

94-98/8

1228 SQX2477792
పపరర: రసగ రరవప అససల
తసడడ:డ సరసమ రసగయఖ అససల
ఇసటట ననస:4-16-429
వయససస:38
లస: పప

94-98/790

1214 SQX2071611
పపరర: రరమబ మబదడగడ

95-5/855

1217 NDX2449189
పపరర: శసకర రరచపవడడ

94-83/15

1220 NDX3056116
పపరర: ఇసదదర తతకల

94-98/793

భరస : అశశక తతకల
ఇసటట ననస:4-16-420/A
వయససస:38
లస: ససస స
94-82/926

1223 NDX2890291
పపరర: ఇమమనసయయల జయచసదడ
కరకలమమనస
తసడడ:డ డదవడ కలరకలల
ఇసటట ననస:4-16-422
వయససస:26
లస: పప

94-98/794

94-82/797

1226 NDX2742344
పపరర: శక నసదదన కడడయమల

94-82/927

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:4-16-427
వయససస:22
లస: ససస స
94-99/893

1211 JBV1280759
పపరర: గగసప బబష షపక

తసడడ:డ వజయసరరధద రరచపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-417
వయససస:39
లస: పప

తలర : వరరనమమ పలర
ఇసటట ననస:4-16-422
వయససస:45
లస: పప
94-99/2

94-83/708

తసడడ:డ కకటయఖ మబదడగడ
ఇసటట ననస:4-16-411
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆరరగఖ రరవపల
ఇసటట ననస:4-16-420/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప అనసమబల
ఇసటట ననస:4-16-423
వయససస:51
లస: ససస స
1227 NDX3296134
పపరర: నరకశ పససపపలలటట

1216 NDX2853596
పపరర: గరయతడ గరరసటర

1208 NDX3276854
పపరర: వరససరగడడడ పసడయ మహలకడమ

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:4-16-409
వయససస:36
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ బబబబ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-16-420/A
వయససస:43
లస: పప
1224 NDX2519296
పపరర: అమమజ అనసమబల

94-88/1340

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:4-16-412
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కరరక
ఇసటట ననస:4-16-418/A
వయససస:21
లస: పప
1221 NDX3055811
పపరర: అశశక తతకల

1213 NDX2882058
పపరర: లలకకష ఆకలల

94-98/789

భరస : వరససరగడడడ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:4-16-409
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:4-16-411
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబదడగడ
ఇసటట ననస:4-16-412
వయససస:23
లస: ససస స
1218 NDX2449429
పపరర: షణబమఖరరవప కరరక

94-65/1167

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:4-16-409
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కసకణడల ససవర కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:4-16-411
వయససస:21
లస: పప
1215 NDX2533388
పపరర: వనసషషవ మబదడగడ

1210 NDX2741338
పపరర: గగసప బబష షపక

1205 NDX3082377
పపరర: వరలకడమ ససదదపలర
భరస : రవ ససదదపలర
ఇసటట ననస:4-16-406
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరయఖ చమట
ఇసటట ననస:4-16-407 7TH LINE
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరససరగడడడ వరససరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-409
వయససస:40
లస: పప
1212 NDX2463461
పపరర: కసకణడల సరయ సరమమమ ట

1207 NDX3194594
పపరర: వనసకటటశసరరర చమట

94-98/786

తసడడ:డ గణణశ ససదదపలర
ఇసటట ననస:4-16-406
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప ససదదపలర
ఇసటట ననస:4-16-406
వయససస:36
లస: పప
94-100/1011

1202 NDX3059284
పపరర: దసరర రరవప ససదదపలర

Deleted

తలర : అనసతలకడమ కడల
ఇసటట ననస:4-16-403B
వయససస:23
లస: పప

1203 NDX3059664
పపరర: సరమమజఖస ససదదపలర

1206 NDX3059003
పపరర: దసరర రరవప ససదదపలర

1201 NDX2516953
పపరర: లలకకశ కలమమర కడల

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:4-16-427
వయససస:23
లస: ససస స
95-9/937

1229 NDX2732279
పపరర: లకడమ యడవలర

94-88/1341

భరస : జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-16-430
వయససస:34
లస: ససస స
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1230 SQX2428084
పపరర: ఈసస ర పసడయసకర ఈమన

95-8/1480

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:4-16-431
వయససస:18
లస: ససస స
1233 NDX2706984
పపరర: శసకర రరవప నసబబల

94-93/1345

94-99/798

భరస : ససరర
ఇసటట ననస:4-16-452
వయససస:27
లస: ససస స
1239 NDX2848935
పపరర: కకషష వవణణ కలసచడల

94-83/653

94-99/4

తసడడ:డ శకనస కలసచడల
ఇసటట ననస:4-16-456/2
వయససస:21
లస: పప
94-99/5

తసడడ:డ బడహమనసద రరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:4-16-458
వయససస:21
లస: పప

94-99/3

94-99/802

94-88/1344

1243 NDX2733277
పపరర: లకడమ పదడమవత కలసచడల

1246 NDX2732808
పపరర: హహమలత వకకలగడడ

1249 NDX2961860
పపరర: ససనత ఉలర

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:4-16-469
వయససస:19
లస: పప

1252 NDX2569879
పపరర: పవనకలమమర దదనడకలరరస

తసడడ:డ బబపరరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:4-16-472
వయససస:41
లస: పప

1255 NDX2748465
పపరర: లలత గబడడవరడ

94-99/799

Deleted

తసడడ:డ మధసససదన రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:4-16-478
వయససస:20
లస: పప

1258 NDX3198272
పపరర: పడతతఖష జజననకకటట

94-99/675

1241 NDX3188190
పపరర: వనసకటటష వససల

94-97/856

1244 NDX2585123
పపరర: మమలకకసడయఖ యడవలర

94-99/676

తసడడ:డ నడరరయణ యడవలర
ఇసటట ననస:4-16-456-2/D
వయససస:19
లస: పప
94-99/800

1247 NDX2832202
పపరర: లకడమ ససనత అరసవలర

94-99/801

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-16-462
వయససస:40
లస: ససస స
94-99/803

1250 NDX2384709
పపరర: వనసకట నరసమమ ఈపవరర

94-61/42

భరస : చనన యగయఖ ఈపవరర
ఇసటట ననస:4-16-463
వయససస:33
లస: ససస స
94-82/798

1253 NDX3042363
పపరర: రరజ రరణణ కసదగటర

94-93/1628

భరస : పడసరద కసదగటర
ఇసటట ననస:4-16-472
వయససస:30
లస: ససస స
94-99/806

భరస : రవ కలమమర గబడడవరడ
ఇసటట ననస:4-16-472
వయససస:31
లస: ససస స
94-98/800

1238 NDX2560290
పపరర: శశశలజ చలక

Deleted

తసడడ:డ ససబడమణఖస దదనడకలరరస
ఇసటట ననస:4-16-470
వయససస:34
లస: పప
94-99/805

94-98/834

తలర : ఆదదశశషమమ వససల
ఇసటట ననస:4-16-456/2
వయససస:24
లస: పప

తలర : ససనత ఉలర
ఇసటట ననస:4-16-462/a
వయససస:35
లస: ససస స
94-99/804

1235 NDX3278215
పపరర: koససలమస కలమమర కకటటట

భరస : కకకసటఫర చలక
ఇసటట ననస:4-16-454
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నల కసటటశసర రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:4-16-460/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:4-16-462
వయససస:25
లస: పప

1257 NDX3197704
పపరర: పడతతఖష జజననకకటట

1237 NDX1909318
పపరర: నడగ మలలర శసరర తడళళ
ర రర

1240 NDX3185428
పపరర: వనసకటటష వససల

94-98/824

తసడడ:డ అబడహస కకటటట
ఇసటట ననస:4-16-452
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:4-16-456/2
వయససస:18
లస: ససస స

1245 NDX2482123
పపరర: అనసప దదవరనసద కకసదరర

1254 NDX2748457
పపరర: రవ కలమమర గబడడవరడ

94-88/1343

తలర : ఆదదశశషమమ వససల
ఇసటట ననస:4-16-456/2
వయససస:24
లస: పప

1242 NDX2396554
పపరర: సష మ శశఖర కలసచడల

1251 NDX2730802
పపరర: వననద కలమమర గగలర

1234 NDX2871689
పపరర: లల వనసకటటశసర రరవప
ధవళళశసరపప
తసడడ:డ సరయ బబబబ ధవళళశసరపప
ఇసటట ననస:4-16-452
వయససస:42
లస: పప

1232 NDX3238631
పపరర: తదజశసన పష లసకక

తసడడ:డ జజజ బబబబ పష లసకక
ఇసటట ననస:4-16-439
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప తడళళ
ర రర
ఇసటట ననస:4-16-454
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-16-456/2
వయససస:34
లస: ససస స

1248 NDX3027737
పపరర: కకలసన గలబ ఖమన పటబన

94-88/1342

భరస : చటటట
ఇసటట ననస:4-16-434
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ నసబబల
ఇసటట ననస:4-16-447/A
వయససస:47
లస: పప
1236 NDX2845972
పపరర: రరమశశటట వరణణ

1231 NDX2873560
పపరర: ధనలకకమ పసదద వరపప

1256 NDX2894335
పపరర: బబబబరరవప గటటట

94-140/686

తసడడ:డ హనసమతష రరవప
ఇసటట ననస:4-16-472
వయససస:61
లస: పప
94-99/807

తసడడ:డ మధసససదన రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:4-16-478
వయససస:20
లస: పప

1259 NDX3296084
పపరర: ససజజత గగలర

94-83/716

భరస : వసడనస గగలర
ఇసటట ననస:4-16-479
వయససస:38
లస: ససస స

Page 196 of 342

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49

1260 NDX3096187
పపరర: వజయలకడమ వడర పవడడ

94-88/1345

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-479
వయససస:45
లస: ససస స
1263 NDX3210051
పపరర: ససజజత గగలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వడర పవడడ
ఇసటట ననస:4-16-479
వయససస:27
లస: ససస స
94-99/809

భసధసవప: నవన కలమమర గగలర
ఇసటట ననస:4-16-479
వయససస:38
లస: ససస స
1266 NDX2272193
పపరర: కలమఖణణ కరరక

94-99/6

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సనసకరర
ఇసటట ననస:4-16-486
వయససస:21
లస: ససస స
1272 NDX3025384
పపరర: షరలలసరరజ మనననసపలర

94-99/811

94-83/717

94-99/814

94-93/372

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-16-493
వయససస:30
లస: ససస స

94-99/812

94-88/1414

1271 NDX2619005
పపరర: రరమ దదవ కటటకల

94-89/772

1274 NDX3277605
పపరర: మలర కరరరజన రరవప ససగగపప

94-83/709

1279 NDX3283546
పపరర: హరరణణ ససగగపప

1282 NDX3060795
పపరర: అరరణ అసగరరకకలల

1285 NDX2461986
పపరర: చరసజవపలల నకకల

1288 NDX2860286
పపరర: వరమమ రరవపలపరటట
భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-16-493, 31-21-1580
వయససస:53
లస: ససస స

1277 NDX2738565
పపరర: నసరజ హన షపక

94-99/813

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:4-16-487
వయససస:39
లస: ససస స
94-99/886

94-99/815

1280 NDX2540128
పపరర: వననద కలమమర గగలర

94-2/530

తలర : ససజజత గగలర
ఇసటట ననస:4-16-489/2
వయససస:20
లస: పప
1283 NDX2733228
పపరర: పదడమవత ధనలకకటబ

94-99/816

భరస : వనసకటటశసర రరవప ధనలకకటబ
ఇసటట ననస:4-16-489/A
వయససస:54
లస: ససస స
94-93/374

తసడడ:డ ఫసలప నకకల
ఇసటట ననస:4-16-493
వయససస:21
లస: పప
94-100/1012

94-1/1341

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ ససగగపప
ఇసటట ననస:4-16-487
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:4-16-489/2
వయససస:32
లస: ససస స
94-93/373

1268 NDX2627578
పపరర: గగరర శసకర రరవప కటటకల

భరస : గగరర శసకరరవప
ఇసటట ననస:4-16-486
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

భరస : వనసకటటశసరరర కడడయమల
ఇసటట ననస:4-16-492
వయససస:69
లస: ససస స
1287 NDX2847390
పపరర: బబగఖలకడమ రరవపలపరటట

94-88/1346

1273 NDX2733160
పపరర: జజఖత కకరణమయ సనసకరర

1276 NDX3277621
పపరర: హరరణణ ససగగపప

94-99/810

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-16-486
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: తరరన వనసకట
ఇసటట ననస:4-16-487
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : ససజజత గగలర
ఇసటట ననస:4-16-489/2
వయససస:22
లస: పప
1284 NDX2449387
పపరర: శవ కలమమరర కడడయమల

94-83/655

భసధసవప: తరరన వనసకట ససగగపప
ఇసటట ననస:4-16-487
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరబబబణణపసరర షపక
ఇసటట ననస:4-16-487
వయససస:24
లస: ససస స
1281 NDX2482719
పపరర: పడకరశ కలమమర గగలర

1267 NDX2805059
పపరర: సరయ నవన జగ బతషటన

1270 NDX3128667
పపరర: కకరస ర మనననసపలర

1265 NDX3138252
పపరర: సరససత మమగబలకరర
భరస : బల ఈశసర రరవప మమగబలకరర
ఇసటట ననస:4-16-480
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-16-486
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: శకనవరస సపనడగవరరపవ
ఇసటట ననస:4-16-487
వయససస:18
లస: పప
1278 NDX2876159
పపరర: మరరజజససమన షపక

94-93/371

భరస : హససబసడ షరలస రరజ
ఇసటట ననస:4-16-486
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: కకరస ర మనననసపలర
ఇసటట ననస:4-16-486
వయససస:26
లస: పప
1275 NDX3296100
పపరర: శకనవరస నవటటలలరర

1264 NDX1668344
పపరర: నడగకశసర రరవప మమడసరర

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:4-16-485
వయససస:18
లస: పప
94-2/1194

94-99/808

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-16-479
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:4-16-480
వయససస:57
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ కరరక
ఇసటట ననస:4-16-481/A
వయససస:27
లస: ససస స
1269 NDX2609436
పపరర: పదమ సరయ సనసకరర

94-97/857 1262 NDX3138047
1261 NDX3092806
పపరర: వనసకట లకడమ మసజల వడర పవడడ
పపరర: వనసకటటశసరరర వడర పవడడ

1286 NDX2615839
పపరర: చరసజవపలల నకకల

94-93/1348

తసడడ:డ ఫసలప నకకల
ఇసటట ననస:4-16-493
వయససస:20
లస: పప
94-99/817

1289 NDX3054152
పపరర: నయ రససల యల మసదల

94-88/1347

తలర : మసరసన యల మసదల
ఇసటట ననస:4-16-498
వయససస:19
లస: పప
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94-93/375

తసడడ:డ మసరసనసల యలమసదల
ఇసటట ననస:4-16-498
వయససస:23
లస: ససస స
1293 NDX2394955
పపరర: లకడమ లలకసరన

94-90/18

భరస : వనసకట నడరరయణ లలకసరన
ఇసటట ననస:4-16-500
వయససస:33
లస: ససస స
1296 NDX3002920
పపరర: గగలమ. లలయన మన గగలర

94-99/820

1291 NDX2858165
పపరర: కరరన షపక

1294 NDX2980662
పపరర: మమరర బబలర గటటటపలర

1295 NDX2544658
పపరర: ెసతషససన గరకస గగలర

1297 NDX2394393
పపరర: వజయ కలమమర మరబతషల

1298 NDX2636090
పపరర: దదవఖశక ధడటటన
డ

తసడడ:డ మమరకసడదయబలల
ఇసటట ననస:4-16-517
వయససస:21
లస: పప
94-98/801

94-93/376

94-88/1350

Deleted

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ఆయల
ఇసటట ననస:4-16-528
వయససస:22
లస: పప

94-93/1349

1309 NDX2833192
పపరర: అరరణ భబకరఖ

1312 NDX3208840
పపరర: అరరణ భబకరఖ

94-99/824

1315 NDX3204914
పపరర: అరరణ భబకరఖ

94-93/1350

1318 NDX3063401
పపరర: హహమ ఎవర ఇల
తలర : లకడమ ఇల
ఇసటట ననస:4-16-528
వయససస:24
లస: పప

1304 NDX2580165
పపరర: కకటటశసర రరవప బబరర

94-99/677

1307 NDX2858033
పపరర: గబరర లకడమ యననస

94-93/1631

తసడడ:డ కకసడర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-521
వయససస:18
లస: ససస స
94-88/1348

1310 NDX3183373
పపరర: అరరణ భబకరఖ

94-88/1349

Deleted

భరస : అశశక నడయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స
94-88/1351

1313 NDX3169984
పపరర: అరరణ భబకరఖ

94-99/823

భరస : అశశక నడయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స
94-99/825

భరస : అశశక నడయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స
94-95/8

94-99/822

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బబరర
ఇసటట ననస:4-16-517/a
వయససస:42
లస: పప

భరస : అశశక నడయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అశశక నడయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స
1317 NDX2396133
పపరర: నడగ కరరరసక ఆయల

1306 NDX2584548
పపరర: గబరరలకడమ యమనస

1301 NDX3143534
పపరర: అడడససమలర లకడమ
తసడడ:డ అడడససమలర వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-510
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అశశక నడయక
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అశశక నడయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స
1314 NDX3208519
పపరర: అరరణ భబకరఖ

94-99/821

తసడడ:డ కకసడలమడవప యమనస
ఇసటట ననస:4-16-521
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ�
ఇసటట ననస:4-16-524
వయససస:30
లస: ససస స
1311 NDX3155843
పపరర: అరరణ భబకరఖ

1303 NDX2587301
పపరర: మణణ కసట ఏధడలమ

94-2/1196

తసడడ:డ మసరసనడడవప దదవరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-507
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరకసడదయబలల ఏధడలమ
ఇసటట ననస:4-16-517
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరవప బబరర
ఇసటట ననస:4-16-518
వయససస:18
లస: ససస స
1308 NDX0601708
పపరర: వరసవ లత� టట�

94-88/36

భరస : బడహమయఖ చతననమశశటట
ఇసటట ననస:4-16-509/A
వయససస:25
లస: ససస స
94-82/803

94-2/1195

తసడడ:డ డడనయల వజయ బబబబ గగలర
ఇసటట ననస:4-16-504
వయససస:24
లస: ససస స

1300 NDX3024320
పపరర: అనసష చతననమశశటట

1305 NDX3199841
పపరర: అలలఖఖ బబరర

94-99/819

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-502 NEW 31-21-1607
వయససస:53
లస: ససస స

1299 NDX2394229
పపరర: సరజన రరజ గగటట స

1302 NDX2547875
పపరర: హరర కకషష

94-99/818

భరస : సరసబ శవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:4-16-499/B
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మరబతషల
ఇసటట ననస:4-16-506
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రమణ గగటట స
ఇసటట ననస:4-16-508
వయససస:24
లస: పప

1292 NDX3112661
పపరర: మసగమమ మమకల

తసడడ:డ శవ నడగబర షపక
ఇసటట ననస:4-16-498 NEW31-21-1585/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గగలర డడనయల వజయ బబబబ వజయ బబ
ఇసటట ననస:4-16-504
వయససస:19
లస: ససస స
94-88/37

94-93/1630

1316 NDX3156395
పపరర: అరరణ భబకరఖ

94-99/826

భరస : అశశక నడయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:4-16-525
వయససస:21
లస: ససస స
94-99/827

1319 NDX3045069
పపరర: లకడమ ఇల

94-140/687

భరస : సతఖనడరరణ ఇల
ఇసటట ననస:4-16-528
వయససస:43
లస: ససస స
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1320 NDX2900538
పపరర: లకడమ పడవలర క వలర సశశటట

94-141/793

తసడడ:డ పడసరద వలర సశశటట
ఇసటట ననస:4-16-528
వయససస:20
లస: ససస స

1321 NDX2897627
పపరర: భబనస లసక

94-54/843

తసడడ:డ ససరకశ
ఇసటట ననస:4-16-532
వయససస:21
లస: ససస స

1322 NDX2853497
పపరర: వనయ కలమమర బతష
స ల

తసడడ:డ ధనసమ జయ రరవప
ఇసటట ననస:4-16-533
వయససస:25
లస: పప

94-93/1632 1324 NDX2857985
94-93/1633 1325 NDX2466282
1323 NDX2858009
పపరర: వససత కలమమరర జమమలమడడగబ
పపరర: లలకకశ కలమమర జమమలమడడగబ
పపరర: కకటటశసరరరవప చలమర

భరస : బలరరమబడడ జమమలమడడగబ
ఇసటట ననస:4-16-533/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమబడడ జమమలమడడగబ
ఇసటట ననస:4-16-533/1
వయససస:36
లస: పప

1326 NDX2463503
పపరర: లలత శవ జజఖత గబసటట

94-88/39

భరస : శకనవరస గబసటట
ఇసటట ననస:4-16-533/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-88/42

తసడడ:డ వనసకటటసరసరరర పరతతరర
ఇసటట ననస:4-16-534
వయససస:48
లస: పప

1330 NDX2831055
పపరర: పపడమ చసదడ పడసరద టటక

1333 SKK0058339
పపరర: శరత చసదడ డమమయ

తసడడ:డ మభకమభలమ రరమ మబరళధర
ఇసటట ననస:4-16-536
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మననరసజన డమమయ
ఇసటట ననస:4-16-543
వయససస:38
లస: పప

1335 NDX3186764
పపరర: వనసకట రరఘవ గబడదడ టట

1336 SQX1933480
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పరరచరర

94-140/689

తసడడ:డ వజయ శశఖరబబబబ గబడదడటట
ఇసటట ననస:4-16-545
వయససస:20
లస: పప
1338 NDX2459006
పపరర: గగరర శసకర రరవప కటటకరల

94-88/43

94-54/716

భరస : శకనవరస రరవప రకలసగర
ఇసటట ననస:4-16-557
వయససస:35
లస: ససస స

94-135/486

1342 NDX1546383
పపరర: హరరశ పసదద

94-141/721

1345 NDX2240166
పపరర: ససజజత వసగల

95-2/5

1348 NDX2914406
పపరర: రరజకశ బతష
స ల
తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:4-16-559
వయససస:34
లస: పప

94-88/1354

94-140/688
1334 NDX3044708
పపరర: ఎలజబబత అననమణణ దమమయ

1337 NDX2661031
పపరర: నడగ కలమఖణ రగడడ మబలల

94-2/1197

తసడడ:డ చదనచ రగడడడ మబలల
ఇసటట ననస:4-16-548
వయససస:21
లస: పప
95-2/6

1340 SQX0569376
పపరర: శవపరరసత జజససస

95-2/7

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-553
వయససస:45
లస: ససస స
94-140/690

1343 NDX2679488
పపరర: అరరణ కలమమరర గరరసటర

94-55/704

భరస : రరజ శల
ఇసటట ననస:4-16-555
వయససస:36
లస: ససస స
94-55/58

భరస : శకనవరస చడరర వ
ఇసటట ననస:4-16-557
వయససస:32
లస: ససస స
94-140/691

1331 NDX3175700
పపరర: పడసనన కలమమర ససపత

94-88/41

భరస : మననరసజన దమమయ
ఇసటట ననస:4-16-543
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసదద
ఇసటట ననస:4-16-554
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట సరసమ గరరసటర
ఇసటట ననస:4-16-555
వయససస:52
లస: ససస స
1347 NDX3207818
పపరర: వనసకట పదమ రకలసగర

1339 SQX0569863
పపరర: శవ చటటట మమ మబపపరరజ

1328 NDX2458958
పపరర: సరయ వనసకట లకడమ నడరరయణ
పరరచరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:4-16-534
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససపత
ఇసటట ననస:4-16-535
వయససస:46
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-553
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ దదవ
ఇసటట ననస:4-16-554
వయససస:44
లస: పప
1344 NDX2619179
పపరర: కకటటశసరర గరరసటర

94-88/1353

తసడడ:డ శకనవరస పరరచరర
ఇసటట ననస:4-16-547E
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటటకరల
ఇసటట ననస:4-16-551
వయససస:50
లస: పప
1341 NDX2654358
పపరర: లకమయఖ దదవ

94-88/40

తసడడ:డ నడరరయణ పడసరద టటక
ఇసటట ననస:4-16-534
వయససస:19
లస: పప
94-138/856

94-88/38

తసడడ:డ ససబడమనఖస చలమర
ఇసటట ననస:4-16-533/a
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:4-16-533/A
వయససస:59
లస: ససస స

1329 NDX2358463
పపరర: డదవడ పడభబకర పరతతరర

1332 NDX3245289
పపరర: మభకమభలమ కకషష కకశశర

1327 NDX2463495
పపరర: శకలసతల చలమర

94-88/1352

1346 NDX2394054
పపరర: ససజజత వసగల

94-88/44

భరస : శకనవరస చడరర వసగల
ఇసటట ననస:4-16-557
వయససస:35
లస: ససస స
94-88/1355

1349 NDX2535375
పపరర: నడగ సరయ దసరర దడసరర

94-88/45

భరస : హహమసత దడసరర
ఇసటట ననస:4-16-563
వయససస:23
లస: ససస స
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94-140/692

భసధసవప: రరచతల దదవ వరస చసకక
ఇసటట ననస:4-16-564
వయససస:76
లస: పప
1353 NDX3091022
పపరర: రతన దదవ మహహదర చసకక

94-140/695

94-140/697

95-3/1431

94-93/377

94-93/1624

తసడడ:డ గబరవయఖ వసజస
ఇసటట ననస:4-16-30913
వయససస:47
లస: పప
1368 NDX3048774
పపరర: మమరర పడశరసత కకనదనడ

94-100/1015

94-100/1033

తసడడ:డ శరససన దడసరర
ఇసటట ననస:4-17-9
వయససస:26
లస: పప
1374 NDX2394294
పపరర: శరరష పష తషరరజ

తసడడ:డ జజకబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-17-29
వయససస:69
లస: పప

1360 NDX2895886
పపరర: ఆదదలకడమ నడమనసరర

1363 SQX1806520
పపరర: శకనవరస తషనసగబసటర

94-88/46

94-140/700

1358 NDX3105178
పపరర: అమన షపక

94-140/699

1361 NDX2895894
పపరర: శవ కలమమర నడమనసరర

95-2/8

1364 NDX2961951
పపరర: చసదన పరలలటట

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసర రరవప తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:4-16-575/2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర బబబబ
ఇసటట ననస:4-16-1561
వయససస:19
లస: ససస స

1366 SQX2044865
పపరర: కకటటశసరరరవప తలక
ర రర

1367 NDX3129673
పపరర: వర పడసరద కకనధనడ

1369 NDX2396612
పపరర: వజయ మమధవ దదవరపలర

94-139/485

95-6/912

94-140/685

94-100/1014

భసధసవప: ఎలజబబత రరణణ కకనధనడ
ఇసటట ననస:4-17-3/1A
వయససస:50
లస: పప
94-100/8

1370 NDX2961381
పపరర: కలమఖణ కరరఖమమసత

94-100/1024

తసడడ:డ కకశశర బబబబ దదవరపలర
ఇసటట ననస:4-17-6/B KONDAIAH COLONY
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస కరరఖమమసత
ఇసటట ననస:4-17-7/A
వయససస:18
లస: పప

1372 NDX2482800
పపరర: ఆనసద కలమమర గజజ

1373 NDX2482818
పపరర: భరత కలమమర గజజ

1375 NDX2774743
పపరర: మరరయమల హవల రతనవవణణ

1378 NDX2686376
పపరర: బతష
స ల ససనత
తసడడ:డ చసదడరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-17-29
వయససస:35
లస: ససస స

94-140/701

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-16-572
వయససస:38
లస: పప

94-93/378

94-93/379

తసడడ:డ నడగరరజ గజజ
ఇసటట ననస:4-17-16/1A
వయససస:21
లస: పప
94-88/1357

తలర : మరరయమల రరహహత
ఇసటట ననస:4-17-18
వయససస:51
లస: ససస స
94-80/857

1355 NDX3183183
పపరర: షపక మహబబబ బ

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:4-16-568
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ గజజ
ఇసటట ననస:4-17-16/1A
వయససస:21
లస: పప

భరస : శసకర పష తషరరజ
ఇసటట ననస:4-17-17
వయససస:24
లస: ససస స
1377 NDX2686129
పపరర: చసదడరరవప బతష
స ల

94-140/698

తసడడ:డ బబబబ తలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-16A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద కకనదనడ
ఇసటట ననస:4-17-3/1A
వయససస:19
లస: ససస స
1371 NDX3179991
పపరర: ససరగషబబబబ దడసరర

1357 NDX3177441
పపరర: బబజఢ బ షపక

94-140/694

భరస : షపక ససభబన
ఇసటట ననస:4-16-568
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-16-572
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-575/2
వయససస:25
లస: పప
1365 NDX2732915
పపరర: గబరరసరసమ వసజస

94-140/696

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:4-16-568
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకకసఫప
సస ర పసలర మమరర
ఇసటట ననస:4-16-570
వయససస:81
లస: ససస స
1362 NDX2536944
పపరర: చరసజవ

1354 NDX3091634
పపరర: మమహహత రతన వసశ చసకక

1352 NDX3094174
పపరర: రతన మనమహన చసకక

భసధసవప: ఏసస రతనస చసకక
ఇసటట ననస:4-16-564
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: ఏసస రతనస చసకక
ఇసటట ననస:4-16-564
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన మమససస షపక
ఇసటట ననస:4-16-568
వయససస:59
లస: పప
1359 SQX2539112
పపరర: హహహమవత పసలమమరర

94-140/693

భరస : ఏసస రతనస చసకక
ఇసటట ననస:4-16-564
వయససస:75
లస: ససస స

భసధసవప: ఏసస రతనస చసకక
ఇసటట ననస:4-16-564
వయససస:23
లస: పప
1356 NDX3149606
పపరర: మహబభబ ససబబన షపక

1351 NDX3116258
పపరర: రరచతల దదవ వరస చసకక

1376 NDX3045077
పపరర: మమరరస అసకస

94-100/1013

భరస : జజనసన
ఇసటట ననస:4-17-18/a/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-88/1214

1379 NDX3017936
పపరర: చకకవరరస బతషల

94-100/1016

తసడడ:డ జజరజ బతషల
ఇసటట ననస:4-17-31
వయససస:18
లస: పప
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1380 NDX3061355
పపరర: బబజజ గరరకపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-100/1017

తసడడ:డ బబబబ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-17-32
వయససస:27
లస: ససస స
1383 NDX2458966
పపరర: మధస బబబబ ననబబకలల

94-88/48

94-100/1019

Deleted
94-100/1022

తసడడ:డ పసడయమనసదస
ఇసటట ననస:4-17-60/1
వయససస:18
లస: ససస స
1392 NDX2394286
పపరర: అననమమ ననలపరటట

94-88/49

94-100/917

94-100/1027

94-100/1030

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసబ
ఇసటట ననస:4-17-80-1
వయససస:28
లస: పప

1407 NDX2802700
పపరర: అనల బబజజస
తసడడ:డ భబసకర రరవప బబజజస
ఇసటట ననస:4-17-89/7
వయససస:24
లస: పప

Deleted

తలర : ౙెరన సససదరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-17-50
వయససస:19
లస: పప
1390 NDX2385631
పపరర: శవకలమమరర పససమరరస

94-80/19

1393 NDX3082005
పపరర: అగకనశ బతష
స ల

1396 NDX2817732
పపరర: వజయ పసడయసకర గరల

1399 NDX3077781
పపరర: రరజ మబటట
ర రర

94-100/1023

94-100/1025

94-100/1028

94-138/807

1405 NDX2960599
పపరర: కలమమరర పరడఠరకరసతమ

1388 NDX3110756
పపరర: అజయ బబబబ మసచడల
తలర : నరమల మసచడల
ఇసటట ననస:4-17-56
వయససస:59
లస: ససస స
1391 NDX2396596
పపరర: నలమ పససమరరస

94-100/9

1394 NDX2467256
పపరర: ససవరష నలర పప

94-100/10

1397 NDX2961530
పపరర: రరజవ అజయ తడడడగరరర

94-100/1026

తసడడ:డ పడకరశ రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-17-78
వయససస:18
లస: పప
1400 NDX2817542
పపరర: టటనస ఆనసద నసకవరపప

94-88/1358

1403 NDX0944702
పపరర: వజయ ససశల చసత

94-100/1029

94-100/918

భరస : పడసరద రరవప చదగబడక
ఇసటట ననస:4-17-84
వయససస:57
లస: ససస స
94-100/1032

1406 NDX2839652
పపరర: జయమమ నవలటటరర

94-88/1359

భరస : సతఖనడరరయణ రరజ పరడఠరకరసతమ
ఇసటట ననస:4-17-84
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లమజర నవలటటరర
ఇసటట ననస:4-17-85
వయససస:64
లస: ససస స

1408 NDX3149820
పపరర: సహహత పపలవరరర

1409 NDX2601979
పపరర: శరమభఖల పకధధసరరజ రగడడ
గబసడర మడడగబ
తసడడ:డ శరసత మభరరస గబసడర మడడగబ
ఇసటట ననస:4-17-91
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ పపలవరరర
ఇసటట ననస:4-17-90
వయససస:26
లస: ససస స

94-100/1021

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:4-17-80
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:4-17-84
వయససస:18
లస: పప
94-100/1031

94-100/1018

తసడడ:డ పడభబదడస నలర పప
ఇసటట ననస:4-17-75
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:4-17-79
వయససస:29
లస: పప
1402 NDX2750669
పపరర: కరకసత కలమమర కకపపపల

1385 NDX3193943
పపరర: ససధకర బబ డపరటట

తసడడ:డ కకటయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:4-17-61/A
వయససస:22
లస: ససస స

Deleted

Deleted

1404 NDX2961738
పపరర: సతఖనడరరయణ రరజ
పరడఠరకరసతమ
తసడడ:డ ససతసరరజ పరడఠరకరసతమ
ఇసటట ననస:4-17-84
వయససస:66
లస: పప

94-100/1020

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వరపడసరద
ఇసటట ననస:4-17-78
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వరపడసరద గరల
ఇసటట ననస:4-17-78/A
వయససస:18
లస: ససస స
1401 NDX2983583
పపరర: రరమకకషష కలసబ

1387 NDX3212149
పపరర: ససదడకర బబ డపరటట

94-88/47

తలర : గరనన సససదరర బబ దపత
ఇసటట ననస:4-17-50
వయససస:19
లస: పప

భరస : మరరయ దడస బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-17-69
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప నవలటటరర
ఇసటట ననస:4-17-76
వయససస:26
లస: పప
1398 NDX2960409
పపరర: వజయ పసడయసకర గరల

94-94/1163

భరస : రవచసదడ పససమరరస
ఇసటట ననస:4-17-61
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదడస ననలపరటట
ఇసటట ననస:4-17-64
వయససస:50
లస: ససస స
1395 NDX2702306
పపరర: అజయ కలమమర నవలటటరర

1384 NDX3251261
పపరర: ససధకర బబ డపరటట

1382 NDX2458982
పపరర: హహమ బసదస ననబబకలల

భరస : మధస బబబబ ననబబకలల
ఇసటట ననస:4-17-48
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-17-50
వయససస:19
లస: పప

తలర : గరనన సససదరర బబ దపత
ఇసటట ననస:4-17-50
వయససస:19
లస: పప
1389 NDX2969707
పపరర: శరణ లల కనననకసటట

95-2/1335

తసడడ:డ రమమశ బబబబ వలపరర
ఇసటట ననస:4-17-35/5
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ ననబబకలల
ఇసటట ననస:4-17-48
వయససస:32
లస: పప
1386 NDX3194784
పపరర: ససధకర బబ డపరటట

1381 SQX2108033
పపరర: రమఖ వలపరర

94-100/1034

94-80/858
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1410 NDX2372878
పపరర: ససకనఖ పగడడల
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94-88/50

భరస : నరకసదడ బబబబ పగడడల
ఇసటట ననస:4-17-91/2
వయససస:35
లస: ససస స
94-80/20

తసడడ:డ శరమ సన బబబబ కకరగసటట
ఇసటట ననస:4-17-91/14
వయససస:23
లస: ససస స

1414 NDX3174620
పపరర: పడసరద రరవప పరకలమ

94-93/1641

భరస : అశశక చసదడ నడదతసడర
ఇసటట ననస:4-17-91/17A
వయససస:37
లస: ససస స

94-83/687

94-100/11

1417 NDX2903649
పపరర: రరస పడసరద రరయబడడ

తలర : రగజనడ రరగర
ఇసటట ననస:4-17-91/18B
వయససస:43
లస: పప

1420 NDX3198249
పపరర: కలమఖణణ అననపప రగడడ

94-88/1360

94-80/859

తసడడ:డ ససలలవ రరజ దడసరర
ఇసటట ననస:4-17-91/19A
వయససస:22
లస: ససస స

1423 NDX3175890
పపరర: శకనవరససలల కకటపరటట

94-88/1362

భరస : లకమణ రరవప తడడడశశటట
ఇసటట ననస:4-17-91/25
వయససస:54
లస: ససస స

94-100/1037

94-100/1035

1426 NDX3182045
పపరర: పదడమవత తడడడశశటట

తసడడ:డ కజయమఖ తడడడశశటట
ఇసటట ననస:4-17-91/25
వయససస:57
లస: పప

1429 NDX3138526
పపరర: నవఖ తడడడశశటట

తసడడ:డ జగననమహన రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:4-17-91/26
వయససస:60
లస: పప

1432 NDX3085891
పపరర: ససబబరరవప యలవరరస

94-88/1363

94-80/860

1435 NDX2781524
పపరర: శకనవరస రరవప సరనవ

1421 NDX2959427
పపరర: పసడయమసక అననపపరగడడడ

94-100/1038

1424 NDX2582484
పపరర: లకడమ మనస రరమవరపప

94-100/919

1427 NDX3140084
పపరర: కమల తడడడశశటట

94-88/1364

భరస : లకమణ రరవప తడడడశశటట
ఇసటట ననస:4-17-91/25
వయససస:40
లస: ససస స
94-100/1040

1430 NDX3070919
పపరర: దసరర రరణణ యలవరరస

94-88/1365

భరస : యగకశసర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:4-17-91/26
వయససస:58
లస: ససస స
94-100/1042

భసధసవప: యగకశసరరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:4-17-91/26
వయససస:53
లస: పప

1434 NDX2600724
పపరర: శవశసకర సరనవ

94-88/1361

తలర : లకడమ సరసబడజఖస రరమవరపప
ఇసటట ననస:4-17-91/23E
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ రరవప తడడడశశటట
ఇసటట ననస:4-17-91/25
వయససస:19
లస: ససస స
94-100/1041

1418 NDX2903656
పపరర: శకకరసత రరయబడడ

తసడడ:డ రమమశ అననపపరగడడడ
ఇసటట ననస:4-17-91/19
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లకమణరరవప తడడడశశటట
ఇసటట ననస:4-17-91/25
వయససస:54
లస: ససస స
94-100/1039

94-100/1036

Deleted

తసడడ:డ వవనకటసనకరర
ర కకటపరటట
ఇసటట ననస:4-17-91 22-13-941/1
వయససస:44
లస: పప

1425 NDX3183480
పపరర: పదడమవత తడడడశశటట

1415 NDX2975407
పపరర: వనసకటటశసర రరవప లసగసశశటట

తసడడ:డ రరస పడసరద రరయబడడ
ఇసటట ననస:4-17-91/18/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమమశ రగడడడ అననపప రగడడ
ఇసటట ననస:4-17-91/19
వయససస:44
లస: ససస స

1422 NDX2566156
పపరర: హససత దడసరర

94-100/1045

తసడడ:డ ఈశసరరరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:4-17-91/15-A
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కలకక మభరరస రరయబడడ
ఇసటట ననస:4-17-91/18/A
వయససస:69
లస: పప

1419 NDX2272797
పపరర: లమరగనస రరగర

1412 NDX3136686
పపరర: ఆలసస మదదదరరల

భరస : వసశధర ననలపరటట
ఇసటట ననస:4-17-91/8
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర రరవప పరకలమ
ఇసటట ననస:4-17-91/15A
వయససస:45
లస: పప

1416 NDX2857019
పపరర: ఉష నడదతసడర

1431 NDX3149796
పపరర: యగకశసర రరవప యలవరరస

94-100/1044

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-17-91/6/2
వయససస:30
లస: ససస స

1413 NDX2393221
పపరర: ససజనఖ కకరగసటట

1428 NDX3138930
పపరర: లకమణ రరవప తడడడశశటట

1411 NDX3145547
పపరర: రరద చసదదక
డ బలలససపరటట

1433 NDX2781532
పపరర: తదరరజమమ సరనవ

94-66/1259

భరస : శకనవరస రరవప సరనవ
ఇసటట ననస:4-17-91/26 2ND FLOOR
వయససస:49
లస: ససస స
94-80/959

1436 NDX2840551
పపరర: సరనవ కళళఖణణ

94-88/1366

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-17-91/26 2ND FLOOR
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ సరనవ లలట
ఇసటట ననస:4-17-91/26 2ND FLOOR
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరనవ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-17-91/26 2ND FLOOR
వయససస:25
లస: ససస స

1437 NDX2750578
పపరర: సరనవ శరకవణణ

1438 NDX2606093
పపరర: సరయ పసడయసకర అననపపరగడడ

1439 NDX2706265
పపరర: వజయ లకడమ కకట

94-100/1043

తసడడ:డ సరనవ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-17-91/26 2nd floor
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ రగడడడ అననపపరగడడడ
ఇసటట ననస:4-17-91/91
వయససస:20
లస: ససస స

94-100/920

94-100/921

భరస : మలర కరరరజన రరవప ససరక
ఇసటట ననస:4-17-91A
వయససస:69
లస: ససస స
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1440 NDX2694057
పపరర: వనసకట శవ సరయ గరపస సతఖ
ససధకర ససరక
తసడడ:డ మలఖరరజజ రరవప ససరక
ఇసటట ననస:4-17-91A
వయససస:40
లస: పప
1443 NDX2659696
పపరర: ససజయ కలమమర పదమశరల

94-100/922

94-58/682

1444 NDX2804805
పపరర: కకసవ దదవ పదమశరల

94-54/844

భరస : బడహహమశసర రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:4-18-32
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ మగరల
ఇసటట ననస:4-21-32/10
వయససస:23
లస: పప
1458 SQX2108769
పపరర: మర చతరరకకరర

1450 NDX1862193
పపరర: బడహహమశసర రరవప నసతకకక

తసడడ:డ నడగబర సరహహబ చతరరకకరర
ఇసటట ననస:7/16/105
వయససస:57
లస: పప
1461 SQX2440451
పపరర: కకమమగరన రరహహత కలమమర

95-15/1052

భసధసవప: శకదదవ మవపరర
ఇసటట ననస:7-16-137/1
వయససస:43
లస: పప

94-88/1367

1459 AP151010417350
పపరర: పడమల కకసపసలర

1462 SQX2329761
పపరర: మహమమద వల షపక

95-7/1174

1465 SQX2332039
పపరర: లకడమ రమఖ కపసప

95-60/1284

1468 SQX2404945
పపరర: శకదదవ మవపరర
భరస : శకనవరస రరవప మవపరర
ఇసటట ననస:7-16-137/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-88/55

1454 NDX2482875
పపరర: అమకత సరయ గరదత

94-93/380

1457 SQX2473510
పపరర: రమమశ నవలపటర

95-6/1203

తసడడ:డ పరసతడలల నవలపటర
ఇసటట ననస:7-16-102
వయససస:27
లస: పప
95-7/14

1460 SQX1950955
పపరర: లకడమ బబ లలర పలర

95-15/4

భరస : సరసబశవరరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:7-16-114
వయససస:30
లస: ససస స
95-7/1172

1463 SQX2331320
పపరర: ఖగఖరరననసర షపక షపక

95-7/1173

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:7-16-122
వయససస:42
లస: ససస స
95-7/1175

తసడడ:డ నగరజ కపసప
ఇసటట ననస:7-16-128
వయససస:19
లస: ససస స
95-15/1053

1451 NDX2483279
పపరర: ఏకరసత కలమమర నసతకకక

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గరదత
ఇసటట ననస:4-18-131/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శలమర షపక
ఇసటట ననస:7-16-122
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద వల షపక
ఇసటట ననస:7-16-122
వయససస:19
లస: పప
1467 SQX2403152
పపరర: శకనవరస రరవప మవపరర

1456 SQX2532208
పపరర: సరసబశవరరవప సనక

94-88/52

తసడడ:డ బడహహమశసర రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:4-18-32 Flat No 304
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:7-16.111B
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:7-16-119
వయససస:22
లస: పప
1464 SQX2331569
పపరర: మమశదదధన షపక

94-88/54

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నడనడ
ఇసటట ననస:7-2-32
వయససస:62
లస: పప
95-2/1351

94-58/844

తసడడ:డ పడసరద కకనశశటట
ఇసటట ననస:4-18-29 JNR ROAD
వయససస:54
లస: పప

భరస : సపమబనవర రరవప కకలవ
ఇసటట ననస:4-18-119A
వయససస:51
లస: ససస స
94-140/702

1445 NDX3065208
పపరర: అననపవరష కకలమరర
భరస : సరసబశవరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:4-18-1/9A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:4-18-32
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట రగడడడ అననపపరగడడడ
ఇసటట ననస:4/18/34
వయససస:22
లస: పప

94-88/51

94-88/1368 1448 NDX2516938
1447 NDX2995009
పపరర: నరసససహ రరవప చదదరర ఆలకరర
పపరర: రవ కలమమర కకనశశటట

94-88/1307 1453 NDX3124054
1452 NDX3128014
పపరర: సరయ బడహమస రగడడడ అననపపరగడడడ
పపరర: అననపవరష కకలవ

1455 NDX2887305
పపరర: కకటటశసర రరవప మగరల

94-58/843

తసడడ:డ రరశయఖ ఆలకరర
ఇసటట ననస:4-18-29A
వయససస:78
లస: పప
94-88/53

1442 NDX2015908
పపరర: శకపరవన మదసద

భరస : సతఖ జజస శకనవరస ససరగ
ఇసటట ననస:4-17-91/B
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద పదమశరల
ఇసటట ననస:4-17-92
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : నడగరరగడడడ
ఇసటట ననస:4-18-26A
వయససస:76
లస: ససస స
1449 NDX2469849
పపరర: నడగ మలర శసరర నసతకకక

94-100/1046

భసధసవప: కకషష రగడడడ ������
ఇసటట ననస:4-17-91/A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమమర పదమశరల
ఇసటట ననస:4-17-92
వయససస:18
లస: పప
1446 SKK0523134
పపరర: దసరరరసబ జలకసటట

1441 NDX3139078
పపరర: కకషష రగడడడ ������

1466 SQX1997220
పపరర: సరయ హరరక చసతపలర

95-6/970

భరస : శకనవరసరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:7-16-137/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-15/1054

1469 SQX2468981
పపరర: మలమఖదదడ రగడడడ పష కకరర

95-6/1204

Deleted

తసడడ:డ పసచచ రగడడడ పష కకరర
ఇసటట ననస:7-16-138/a
వయససస:57
లస: పప
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1470 SQX2470870
పపరర: మలమఖదదడ రగడడడ పష కకరర
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95-15/1055

Deleted

తసడడ:డ పసచచ రగడడడ పష కకరర
ఇసటట ననస:7-16-138/a
వయససస:57
లస: పప

95-7/1176

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:7-16-148
వయససస:21
లస: ససస స
1476 SQX2514222
పపరర: మరబ షపక

1474 SQX2538213
పపరర: రరకకష పసదపవడడ

95-15/1154

1477 SQX1966571
పపరర: మమధవ భవనస

95-15/6

భరస : నరసససహ రరవప పష తషకకచ
ఇసటట ననస:7-16-157 FLAT G-4
వయససస:56
లస: ససస స
95-15/1057

1480 NDX2460558
పపరర: వవమబ భబవన శక

95-15/1058

తసడడ:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:7-16-167
వయససస:48
లస: పప

భరస : హనమసతడచడరర
ఇసటట ననస:7-16-167, NEW NO-55
వయససస:37
లస: ససస స
95-7/1180

భరస : నడగరరజ కరష
ఇసటట ననస:7-16-174
వయససస:32
లస: ససస స

95-7/1095

95-6/47

95-7/1177

1492 SQX2328227
పపరర: రరజకశ ఉపపపనఠరలమ

1495 SQX1890524
పపరర: నగరరజ కరష

1498 NDX2472595
పపరర: కకటటశసరమమ కరష
భరస : వనసకట ససబబయఖ కరష
ఇసటట ననస:7-16-174
వయససస:62
లస: ససస స

95-15/1056

95-33/663

1487 SQX2448652
పపరర: రరజకశ యకమ

95-15/1060

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప యకమ
ఇసటట ననస:7-16-167/2
వయససస:38
లస: పప
95-7/1178

1490 SQX2397396
పపరర: కకషష ఉపపపనఠరలమ

95-7/1179

తసడడ:డ సతస యఖ ఉపపపనఠరలమ
ఇసటట ననస:7-16-169/b
వయససస:43
లస: పప
95-7/1181

1493 SQX1890532
పపరర: అశసన కడడరర

95-7/2

భరస : శకనవరస కడడరర
ఇసటట ననస:7-16-170
వయససస:25
లస: ససస స
95-7/3

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కరష
ఇసటట ననస:7-16-174
వయససస:36
లస: పప
95-7/1206

1481 SQX2398725
పపరర: రమణ బబబబ మమచరరజ

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప గనడకకటబ
ఇసటట ననస:7-16-166/A
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకషష ఉపపపనఠరలమ
ఇసటట ననస:7-16-169/b
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప అమరరవత
ఇసటట ననస:7-16-172
వయససస:46
లస: ససస స
1497 SQX2515245
పపరర: అనత కరష

94-162/1

తసడడ:డ ససతడరరస థసగక
ఇసటట ననస:7-16-168
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకషష ఉపపపనఠరలమ
ఇసటట ననస:7-16-169/b
వయససస:21
లస: పప
1494 SQX1656750
పపరర: నడగ ససనత అమరరవత

1489 SQX2327906
పపరర: సరయ కకరణ థసగక

95-2/45

తసడడ:డ రరజ గరపరలస పష తషకకచ
ఇసటట ననస:7-16-157 FLAT G4
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ సరధస
ఇసటట ననస:7-16-167/2
వయససస:65
లస: పప
95-15/1059

1478 SQX1981331
పపరర: నరసససహ రరవప పష తషకకచ

1484 SQX2373645
పపరర: సరసబశవరరవప గనద క
న కటబ

1486 SQX2239176
పపరర: పసచచయఖ సరధస

1491 SQX2397081
పపరర: ససదధప ఉపపపనఠరలమ

95-15/5

1483 SQX2070233
పపరర: గరరరధర గనద క
న కటబ

1485 SQX2380939
పపరర: సరబబజన షపక

95-9/4

తసడడ:డ నరసససహ రరవప హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:7-16-156
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష మభరరస మమచరరజ
ఇసటట ననస:7-16-158-1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గనద క
న కటబ
ఇసటట ననస:7-16-166/A
వయససస:22
లస: పప

95-6/46

1475 SQX1835339
పపరర: వరహల సరసమ హరరమమణణకఖస

తసడడ:డ వవమబ సమత పడఫవలలలపరధఖయమ
ఇసటట ననస:7-16-158
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: జగన మహన రరవప చతనసనపలర
ఇసటట ననస:7-16-166
వయససస:31
లస: పప

1488 SQX2415008
పపరర: భవరన సస లస

95-32/831

భరస : వనసకట రగడడడ భవనస
ఇసటట ననస:7-16-157/158
వయససస:51
లస: ససస స

1479 SQX1981349
పపరర: బబససజజత పష తషకకచ

1472 SQX1787019
పపరర: అసకమమరరవప రగడడ కకనడచవలర

తసడడ:డ శకనవరస రగడడ కకనడచవలర
ఇసటట ననస:7-16-140
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ పసదపవడడ
ఇసటట ననస:7-16-154
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-16-156
వయససస:34
లస: ససస స

1482 SQX2406486
పపరర: ససమత చతనసనపలర

95-34/507

Deleted

తసడడ:డ పసచచ రగడడడ పష కకరర
ఇసటట ననస:7-16-138/a
వయససస:57
లస: పప
1473 SQX2397297
పపరర: నగరనడ షపక

1471 SQX2472454
పపరర: మలమఖదదడ రగడడడ పష కకరర

1496 SQX2270999
పపరర: సష మనడథ కటటటబడడ

95-7/1182

తసడడ:డ శరత చసదసడడడ కటటటబడడ
ఇసటట ననస:7-16-174
వయససస:19
లస: పప
95-7/1207

1499 SQX1998434
పపరర: జజన సససదసలల షపక

95-7/1097

తసడడ:డ నడగభర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-16-175
వయససస:28
లస: పప
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1500 SQX2560779
పపరర: శరసత కలమమరర బటటట
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95-7/1264

తసడడ:డ పడసరద బటటట
ఇసటట ననస:7-16-175
వయససస:28
లస: ససస స

1501 SQX2542090
పపరర: కకరణమయ వవటగరరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వవటగరరర
ఇసటట ననస:7-16-175
వయససస:20
లస: ససస స

1503 SQX1849819
పపరర: నడగ లకడమ రమఖ తషమటట

95-7/5

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష తషమటట
ఇసటట ననస:7-16-176
వయససస:22
లస: ససస స
95-15/7

1504 SQX1994771
పపరర: ఉమ మహహశసర

1512 SQX1849025
పపరర: శకనవరస రరవప లకడమ రరజ

95-15/9

తసడడ:డ బడహమయఖ లకడమ రరజ
ఇసటట ననస:7-16-181/1
వయససస:62
లస: పప

1516 NDX3133907
పపరర: తడశల కలమమర కనడన

తసడడ:డ వలయస భకస వతసలలడడ
ఇసటట ననస:7-17-369/18-6
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ తషలససరరస గకసథద
ఇసటట ననస:7-17-449/43
వయససస:34
లస: పప

94-91/1373

94-95/835

1522 NDX2835288
పపరర: జజనకక దడసరర

94-88/1389

తసడడ:డ కకషషమభరరస దడసరర
ఇసటట ననస:7-17-220
వయససస:46
లస: ససస స
94-74/976

1525 NDX2898500
పపరర: కకషష మభరరస మరరయమల

1528 NDX3032752
పపరర: ససధఖ రరణణ కకజజజ
తసడడ:డ వరసజనవయబలల కకజజజ
ఇసటట ననస:7-17-494
వయససస:23
లస: ససస స

95-15/8

95-15/1063

1517 NDX2858512
పపరర: మహహశ బబబబ మమరరశశటట

94-91/1374

తసడడ:డ వరభదడ రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:7-17-58
వయససస:20
లస: పప
1520 NDX2516656
పపరర: ససెసహహెసెకత ఆనసదస
పసపన
తలర : రజన దదవ పసపన
ఇసటట ననస:7-17-195/1-A
వయససస:20
లస: ససస స
1523 NDX3175064
పపరర: సరససత కసదతపప

94-95/9

94-93/1743

భరస : అపప రరవప
ఇసటట ననస:7-17-317/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-58/888

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:7-17-375
వయససస:46
లస: పప
94-96/628

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:7-16-179
వయససస:41
లస: పప

తలర : ససధ కకమరగరరర
ఇసటట ననస:7-16-183
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయబలల పపలగస
ఇసటట ననస:7-17-174
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:7-17-220
వయససస:46
లస: ససస స

1527 NDX3149192
పపరర: అనల కలమమర గకసథద

95-15/1062

Deleted

1519 NDX2621852
పపరర: ససనల కలమమర పపలగస

94-88/1388

95-32/794

1514 SQX2414324
పపరర: మననజ కకమరగరరర

1518 NDX2568467
పపరర: వసశ కకషష తతట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:7-17-161
వయససస:28
లస: పప

1508 SQX2390466
పపరర: చసద బబష షపక

1513 SQX2365708
పపరర: ససధ కకమరగరరర

తసడడ:డ నడగగసదడ రరవప కనడన
ఇసటట ననస:7-17-48/2
వయససస:35
లస: పప

94-95/834

95-7/6

భరస : కణక శవ కలమమర పపరరనస
ర లమమ
ఇసటట ననస:7-16-181
వయససస:46
లస: ససస స

95-15/1061

తసడడ:డ రమమశ కకమరగరరర
ఇసటట ననస:7-16-183
వయససస:39
లస: ససస స
95-6/1206

1505 SQX1806843
పపరర: శక త కకరస ర వరలచరర

1511 SQX1849017
పపరర: వనసకట వపదయ చసదదక
డ లకడమ
రరజ
భరస : వజయ హనసమమన లకడమ రరజ
ఇసటట ననస:7-16-181/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మసరసన రరవప యమకససరర
ఇసటట ననస:7-16-184
వయససస:19
లస: ససస స

1524 NDX2973600
పపరర: నరసజన వర పడసరద తలతతటట

95-8/1482

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:7-16-179
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కణక కకషష మభరరస పపరరనస
ర లమమ
ఇసటట ననస:7-16-181
వయససస:47
లస: పప

95-7/4

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప వరలచరర
ఇసటట ననస:7-16-177
వయససస:22
లస: ససస స

1507 SQX2392215
పపరర: హపసనడ షపక

95-6/1205 1510 SQX2398337
1509 SQX2328623
పపరర: కణక శవ కలమమర పపరరనస
పపరర: ససశల పపరరనస
ర లమమ
ర లమమ

1521 NDX2833218
పపరర: దదవ పడసనన దడసరర

95-7/1098

Deleted

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప వరలచరర
ఇసటట ననస:7-16-177
వయససస:22
లస: ససస స

1502 SQX1880657
పపరర: నడగ లకడమ రమఖతష థసమత

తసడడ:డ టట వ రరమకకషష థసమత
ఇసటట ననస:7-16-176
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమకకషష
ఇసటట ననస:7-16-176
వయససస:19
లస: పప

1506 SQX1807627
పపరర: శక త కకరస ర వరలచరర

1515 SQX2395770
పపరర: హహమజ యమకససరర

95-8/1620

1526 NDX2853489
పపరర: పవన గరపరల మకగకన

94-91/1372

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మకగకన
ఇసటట ననస:7-17-449/12
వయససస:18
లస: పప
94-59/1219

1529 NDX2834513
పపరర: బసవయఖ బదమరసటబర

94-60/1305

తసడడ:డ రరమయఖ బదమరసటబర
ఇసటట ననస:7-18-61/1/9
వయససస:41
లస: పప
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94-58/714
1530 NDX2704849
పపరర: మబరళమహన సరయ
చదలవరడ
తసడడ:డ వనసకట శవ కకటటశసర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:7-19-84
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖదధర బబష షపక
ఇసటట ననస:7-20-17
వయససస:18
లస: పప

1533 NDX2840387
పపరర: పడతమ కలమమరర

1534 NDX2448132
పపరర: పవరషచసదడ రరవప గకసథద

94-58/889

తలర : మమరర రరణణ
ఇసటట ననస:7-20-333
వయససస:22
లస: ససస స
1536 NDX2391209
పపరర: మషర కళళర స

94-58/21

94-58/24

94-12/1146

94-94/79

1543 NDX2837755
పపరర: ఏల వ ఏస మభరరస గటటటపరటట

1546 NDX2745495
పపరర: ఏల వ ఏస మభరరస గటటటపరటట

94-96/634

1549 JBV1435742
పపరర: జరరనడ బబగస షపక

94-12/1144

1554 JBV1434513
పపరర: పదమ వజజల

94-83/26

1552 NDX1091263
పపరర: శవయఖ మమరరశశటట

94-65/883

94-94/1036

భరస : వనసకటసరసమ వజజల
ఇసటట ననస:22-1-2/1
వయససస:40
లస: ససస స

94-83/24

1558 NDX1206721
పపరర: బబజరసగరరరవప నడమమనసరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నడమనసరర
ఇసటట ననస:22-1/3
వయససస:30
లస: పప

94-58/23

1541 NDX2384337
పపరర: ఆదదశశషష అనసమబల

94-12/1145

1544 NDX1090869
పపరర: పదమ గడడడ పరటట గడడడ పరటట

94-94/78

భరస : తడసడవకకషష గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:40
లస: ససస స
1547 NDX2752996
పపరర: ససధఖ రరణణ గటటటపరటట

94-96/570

1550 NDX2267102
పపరర: శవ నడరరయణ రరచమలర

94-83/25

తసడడ:డ సరసబయఖ రరచమలర
ఇసటట ననస:22-1-2
వయససస:33
లస: పప
94-94/81

1553 NDX2282630
పపరర: తరరపత మమరరససటట

94-96/21

తసడడ:డ శవయఖ మమరరససటట
ఇసటట ననస:22-1-2
వయససస:26
లస: పప
94-83/27

తసడడ:డ వరనన వజజల
ఇసటట ననస:22-1-2/1
వయససస:50
లస: పప
94-96/22

1538 NDX2432961
పపరర: నరకసదడ మమకల

తసడడ:డ తసడవ కకషష
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:22-1/2
వయససస:57
లస: పప
1555 JBV1431170
పపరర: వనసకట సరసమ వజజల

94-58/20

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప అనసమబల
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:22-1-2
వయససస:38
లస: ససస స
94-94/80

1535 NDX2448090
పపరర: జజఖత కళరస

తసడడ:డ మబసలయఖ మమకల
ఇసటట ననస:7-20-1256/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ తసడవ కకషష గటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:23
లస: పప

1551 NDX1091313
పపరర: ససబబబయమమ మమరరశశటట
మమరరశశటట
భరస : శవయఖ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:22-1/2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర నడమనసరర
ఇసటట ననస:22-1/3
వయససస:51
లస: ససస స

94-58/22

Deleted

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:62
లస: ససస స

1557 NDX1206663
పపరర: నడగకసదడమమ నడమమనసరర

1540 NDX2442077
పపరర: నడగ కలమఖణణ అనసమబల

94-88/1390

భరస : మషయఖ కళరస
ఇసటట ననస:7-20-1246
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ తసడవ కకషష గటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:50
లస: పప
1548 NDX3226974
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-58/19

భరస : ఆదదశశషష అనసమబల
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప అనసమబల
ఇసటట ననస:22-1
వయససస:57
లస: పప
1545 NDX1090992
పపరర: తడసడవకకషష గడడడ పరటట

1537 NDX2432987
పపరర: నడగకశసరమమ పరలపరరస

1532 NDX2942209
పపరర: గణణశ కలమమర కకట

తసడడ:డ మహన రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-20-308
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహహష పరలపరరస
ఇసటట ననస:7-20-1253
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ మమకల
ఇసటట ననస:7-20-1256/2
వయససస:24
లస: పప
1542 NDX2391035
పపరర: కకటటశసర రరవప అనసమబల

94-58/715

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:7-20-933
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కళళర స
ఇసటట ననస:7-20-1246
వయససస:26
లస: పప
1539 NDX2432938
పపరర: నవన మమకల

1531 NDX2606663
పపరర: మమలక షపక

1556 NDX2961407
పపరర: శకనవరస రరవప ససదదపవడక

94-97/748

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప ససదదపవడక
ఇసటట ననస:22-1-2/1
వయససస:51
లస: పప
94-96/23

1559 NDX0197723
పపరర: వనసకటటశసరరర నడమమనసన�

94-96/24

తసడడ:డ నడగకసదడస� నడమనసరర
ఇసటట ననస:22-1/3
వయససస:56
లస: పప

Page 206 of 342

1560 NDX2267003
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94-83/28

భరస : అనసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-1-4
వయససస:24
లస: ససస స
1563 NDX1263599
పపరర: చనన బసడడరర

94-95/22

94-83/30

1569 NDX1040674
పపరర: వరమమ శవరరతడ

94-96/25

94-83/34

94-96/28

94-83/38

94-96/26

1573 AP151010246217
పపరర: పసదకకటయఖ ఆరక

1576 NDX2144061
పపరర: పడతతఖష ఆరగ

1579 NDX1443860
పపరర: ససజవ కలమమర ఆరగ

94-94/972

1582 NDX2130714
పపరర: ఈశసరమమ కసదసకకరర

94-83/35

భరస : వరరసరసమ పసలర
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:70
లస: ససస స

1585 NDX2044253
పపరర: వరరసరసమ పసలర

94-83/36

1588 NDX2267227
పపరర: శకనవరస దదసతరరజ
తసడడ:డ రరమ రరవప దదసతరరజ
ఇసటట ననస:22-1-8
వయససస:42
లస: పప

94-83/32

1571 AP151010249053
పపరర: రరమలకమమమ ఆరక

94-83/33

1574 NDX2130722
పపరర: నడగ లకడమ కసదసకకరర

94-96/27

1577 NDX1010123
పపరర: ససనత ఆరక

94-83/37

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:29
లస: ససస స
94-83/39

1580 AP151010246007
పపరర: వనసకటకకటయఖ ఆరక

94-83/40

తసడడ:డ ససజవయఖ ఆరక
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:61
లస: పప
94-96/29

1583 NDX1206689
పపరర: ససరకష కసదసకకరర

94-96/30

తసడడ:డ నడగభభషణస కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-1/7
వయససస:35
లస: పప
94-97/12

తసడడ:డ కకటయఖ పసలర
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:75
లస: పప
94-83/41

1568 AP151010246200
పపరర: కకపరనధద ఇసజగటట

తసడడ:డ రమమష కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-1/6
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నడగ భభషణస కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-1/7
వయససస:57
లస: ససస స
94-97/11

94-96/593

భరస : పసదకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-1-6
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబలబటటట న
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దదసత రరజ
ఇసటట ననస:22-1-8
వయససస:37
లస: ససస స

1570 NDX1040658
పపరర: దసరరర బసడడరర

1565 NDX2763050
పపరర: రగణబక బసడరర

తసడడ:డ మమషక�
ఇసటట ననస:22-1-5
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససజవ కలమమర ఆరగ
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకటయఖ� ఆరక
ఇసటట ననస:22-1-7
వయససస:56
లస: ససస స

1587 NDX2267078
పపరర: సరమమమ జఖస దదసత రరజ

94-83/31

తసడడ:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:22-1-6
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నడగభభషణస కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-1/6
వయససస:34
లస: పప

1584 NDX2044311
పపరర: వనసకట ససబబమమ పసలర

1567 AP151010249201
పపరర: మమరరసమధసరవరణణ ఇసజగటట

94-95/21

భరస : వరయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:22-1-4
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమబలల బసడడరర
ఇసటట ననస:22-1/5
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదర కకటయఖ ఏరరయమ
ఇసటట ననస:22-1-6
వయససస:25
లస: పప

1581 NDX2691731
పపరర: సరల బబలబటటట న

94-96/592

భరస : కకపరనదద
ఇసటట ననస:22-1-5
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:22-1/5
వయససస:36
లస: ససస స

1578 NDX0312611
పపరర: ససబబబలల ఆరక

1564 NDX2753978
పపరర: వరయఖ బసడరర

1562 NDX1263581
పపరర: తరపతమమ బసడడరర

భరస : చనన
ఇసటట ననస:22-1/4
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల బసడరర
ఇసటట ననస:22-1-4
వయససస:32
లస: పప

1566 JBV3290012
పపరర: వరరసజనవయబలల చదదరర
చతరరకకరర
తసడడ:డ లకమయఖ చతరరకకరర
ఇసటట ననస:22-1-4/2
వయససస:42
లస: పప

1575 NDX1206739
పపరర: రమమశ కసదసకకరర

94-83/29

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-1-4
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:22-1/4
వయససస:29
లస: పప

1572 NDX1841189
పపరర: సరయనడద ఏరరయమ

1561 NDX2266963
పపరర: అనసర బబషర షపక

1586 NDX3264629
పపరర: సరయ రరస దదసతరరజ

94-65/1273

తసడడ:డ శకనవరస దదసతరరజ
ఇసటట ననస:22-1-8
వయససస:18
లస: పప
94-83/42

1589 NDX2794758
పపరర: వజయ యయకలల

94-83/525

తలర : దదవదడస యయకలల
ఇసటట ననస:22-1-8
వయససస:32
లస: ససస స
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1590 NDX3264678
పపరర: మమనక దదసతరరజ
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94-83/706

తసడడ:డ శకనవరస దదసతరరజ
ఇసటట ననస:22-1-8
వయససస:18
లస: ససస స
1593 NDX1094697
పపరర: హరరకకషష ససకల

94-96/32

94-97/13

94-83/44

94-66/32

94-94/82

94-83/45

94-96/36

తసడడ:డ శవ లకడమ నడరరయణ వపలర
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:20
లస: ససస స

1603 NDX1251784
పపరర: ససబబ రరవప సష మరరజ

1606 NDX1251792
పపరర: కకటటశసరమమ నడగళళ

1609 NDX0205807
పపరర: బబలసరసమ యసడపలర

1612 NDX1989419
పపరర: రరమబలమమ ఏలకచరర

94-96/39

1615 NDX0713214
పపరర: లమలయఖ ఏలకచరర�

94-66/33

1618 NDX2266997
పపరర: నడగ గరత రరజరరజకశసరర దదవ
వపలర
తసడడ:డ శవ లకడమ నడరరయణ వపలర
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:22
లస: ససస స

1598 NDX0218875
పపరర: బబలజజఖత సససగబ

94-83/43

1601 NDX1992263
పపరర: తరరపతయఖ చపసపడడ

94-97/15

1604 NDX3016219
పపరర: ఉష సష మ రరజ

94-66/1054

భరస : రమమశ సష మ రరజ
ఇసటట ననస:22-1/10
వయససస:38
లస: ససస స
94-66/34

1607 NDX1251800
పపరర: రరమబలమమ యయలకచరర

94-66/35

భరస : లమలయఖ
ఇసటట ననస:22-1/11
వయససస:53
లస: ససస స
94-83/46

1610 NDX1989427
పపరర: కకటటశసరమమ నడగళళ

94-96/35

భరస : నడగరరజ నడగళళ
ఇసటట ననస:22-1/11
వయససస:31
లస: ససస స
94-96/37

1613 NDX1849290
పపరర: నడగరరజ నడగళళ

94-96/38

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నడగళళ
ఇసటట ననస:22-1/12
వయససస:32
లస: పప
94-96/40

తసడడ:డ బబల కకటయఖ� ఏలలచరర
ఇసటట ననస:22-1/12
వయససస:69
లస: పప
94-83/47

94-96/34

తసడడ:డ తమమరరవ చపసపడడ
ఇసటట ననస:22-1-9
వయససస:38
లస: పప

భరస : లమలయఖ ఏలకచరర
ఇసటట ననస:22-1/12
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశసరరరవప� వసరసన ల
ఇసటట ననస:22-1/12
వయససస:40
లస: పప
1617 NDX2267011
పపరర: నడగ రరమ గరయతడ వపలర

94-97/14

తసడడ:డ రరశయఖ యసడపలర
ఇసటట ననస:22-1-11
వయససస:46
లస: పప

భరస : నడగ బసవయఖ� వసరసన ల
ఇసటట ననస:22-1/12
వయససస:38
లస: ససస స
1614 NDX0713263
పపరర: నడగ బసవయఖ వసస రరల�

1600 NDX1992867
పపరర: జజఖతడసత చపసపడడ

1595 NDX1094028
పపరర: వనసగళరరవప కరశసశశటట

భరస : బబలసరసమ సససగబ
ఇసటట ననస:22-1-9
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నడగ రరజ
ఇసటట ననస:22-1/11
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబల సరసమ యసడపలర
ఇసటట ననస:22-1-11
వయససస:36
లస: ససస స
1611 NDX0713248
పపరర: సరసబబడజఖస వసస రరల�

94-65/885

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:22-1/10
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమమష సష మరరజ
ఇసటట ననస:22-1/10
వయససస:26
లస: పప
1608 NDX0218016
పపరర: వససత యసడపలర

1597 NDX3183555
పపరర: కలటస శవ పడసరద

94-96/31

తసడడ:డ వరరసరసమ కరసససశశటట
ఇసటట ననస:22-1/8
వయససస:65
లస: పప

భరస : తరరమలయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:22-1-9
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:22-1/10
వయససస:57
లస: ససస స
1605 NDX2395929
పపరర: జజషషవ సష మరరజ

94-96/33

తసడడ:డ వర రరజ
ఇసటట ననస:22-1/9
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ సససగబ
ఇసటట ననస:22-1-9
వయససస:46
లస: పప
1602 NDX1216373
పపరర: నరసమమ సష మరరజ

1594 NDX0713081
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కరశసశశటట �

1592 NDX1103258
పపరర: ఝమనసరరణణ ససకల

భరస : శకనస ససకల
ఇసటట ననస:22-1/8
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగళరరవప� కరశసశశటట
ఇసటట ననస:22-1/8
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర మదదదనవన
ఇసటట ననస:22-1-8
వయససస:72
లస: ససస స
1599 NDX0205450
పపరర: బబలసరసమ సససగబ

94-95/23

తలర : ఝమనసరరణణ
ఇసటట ననస:22-1/8
వయససస:31
లస: పప

తలర : ఝమనసరరణణ ససకల
ఇసటట ననస:22-1/8
వయససస:28
లస: పప
1596 NDX1993147
పపరర: జయమమ మదదదనవన

1591 NDX1094077
పపరర: మబరళకకకషష ససకల

1616 NDX3269420
పపరర: శక హరర వలలర స

94-65/1276

తసడడ:డ ససబబ రరవప వలలర స
ఇసటట ననస:22-1/14
వయససస:18
లస: పప
94-83/48

1619 NDX0312454
పపరర: లకకమ మమమదసకకరర

94-83/49

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:38
లస: ససస స
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1620 NDX2266989
పపరర: జజఖత వపలర
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94-83/50

భరస : శవ లకడమ నడరరయణ వపలర
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:40
లస: ససస స
1623 AP151010246305
పపరర: ససబబబరరవప మమమదసకలరర

94-83/53

94-83/56

94-83/57

94-96/43

95-128/1012

94-83/60

94-83/63

94-83/506

తసడడ:డ రరమ రరవప దడసస
ఇసటట ననస:22-1-17
వయససస:23
లస: ససస స
1647 NDX2873974
పపరర: మలకగ రమమష బబబబ

94-96/41

1633 NDX1662908
పపరర: ఆదదలకడమ అననపరగడడ

1636 JBV1435890
పపరర: మమధవ కరరరమసచ

1639 NDX2267136
పపరర: శకకరసత కరరరమసచ

1642 NDX0960179
పపరర: లకకమ తరరపతమమ నసతకకక
నసతకకక
భరస : నడగకశసరరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:22-1/16
వయససస:33
లస: ససస స
1645 NDX2754760
పపరర: రమమశ బబబబ మమళళకక

94-97/17

తసడడ:డ మలకగ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-1/17 AMARAVATHI ROAD
వయససస:30
లస: పప

1648 NDX1443910
పపరర: సససదరర కలమమరర యయకలల
తసడడ:డ రరమబలల yekula
ఇసటట ననస:22-1-18
వయససస:47
లస: ససస స

1628 NDX3276458
పపరర: ససబబ రరవప వనళరస

94-99/883

1631 NDX2271526
పపరర: మసగమమ తననరర

94-96/42

1634 NDX1843532
పపరర: పవన కలమమర రగడడ ఆవపల

94-97/18

తసడడ:డ జగననమహన రగడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:22-1-15
వయససస:24
లస: పప
94-83/58

1637 JBV1435932
పపరర: శక మననరసజన కరరరమసచ

94-83/59

భరస : వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-1-16
వయససస:58
లస: ససస స
94-83/61

1640 AP151010246457
పపరర: వజయకలమమర కకపపపల

94-83/62

తసడడ:డ ఫసలప�
ఇసటట ననస:22-1-16
వయససస:45
లస: పప
94-94/83

1643 NDX0960104
పపరర: పపణఖవత నసతకకక నసతకకక

94-94/84

భరస : సరసబశవరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:22-1/16
వయససస:55
లస: ససస స
94-96/581

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప మమళళకక
ఇసటట ననస:22-1-17
వయససస:30
లస: పప
94-66/1055

94-83/55

భరస : శకనస తననరర
ఇసటట ననస:22-1/15
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర పరల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:22-1-16
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మససస
ఇసటట ననస:22-1-16
వయససస:68
లస: పప
1644 NDX2810752
పపరర: హహలన పసడనస దడసస

1630 NDX2271476
పపరర: లమవణఖ తననరర

1625 NDX2267029
పపరర: శవ లకడమ నడరరయణ వపలర

తసడడ:డ తరరపరలల వనళరస
ఇసటట ననస:22-1/14
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-1-16
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-1-16
వయససస:32
లస: పప
1641 JBV1435874
పపరర: వకటర పరల కరరరమసచ

94-97/16

భరస : వవణబగరపరలరగడడ వపమమ
ఇసటట ననస:22-1-15
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పససడతస ఉలర
ఇసటట ననస:22-1-15
వయససస:19
లస: ససస స
1638 NDX0205955
పపరర: ససదధప కరరరమసచ

1627 NDX1557976
పపరర: పదడమవత దదడ ణడధసలల

94-83/52

తసడడ:డ రరమ రరవప వపలర
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:53
లస: పప

భరస : గరపస తననరర
ఇసటట ననస:22-1/15
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తననరర
ఇసటట ననస:22-1-15
వయససస:25
లస: పప
1635 SQX2075661
పపరర: గరయతడ ఉలర

94-83/54

భరస : మసరసన రగడడడ
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : యలర మసద వపలర
ఇసటట ననస:22-1-15
వయససస:63
లస: ససస స
1632 NDX2271443
పపరర: గరపస తననరర

1624 NDX0205476
పపరర: భభపత దదశబబ యన

1622 NDX0216481
పపరర: లకడమ మమమదసకకరర

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:54
లస: పప
1629 NDX2267086
పపరర: లకడమ వపలర

94-83/51

భరస : భభపత
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-1-14
వయససస:44
లస: పప
1626 NDX0381152
పపరర: శసకరరరవప మమమదసకకరర

1621 NDX1228204
పపరర: కకషషకలమమరర దదశబబ యన

1646 NDX2754075
పపరర: పదమ మమళళకక

94-96/582

భరస : రమమశ బబబబ మమళళకక
ఇసటట ననస:22-1-17
వయససస:28
లస: ససస స
94-83/64

1649 NDX0960112
పపరర: రరమబలల ఎకలల

94-83/65

తసడడ:డ దదవదడసస
ఇసటట ననస:22-1-18
వయససస:73
లస: పప
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94-83/507

తసడడ:డ రమబలల యయకలల
ఇసటట ననస:22-1-18
వయససస:39
లస: పప
1653 NDX2495646
పపరర: రమణ ఎటటరర

94-96/44

94-96/47

94-96/49

94-83/66

94-83/69

94-96/52

94-97/20

తసడడ:డ రరశయఖ� మదదదరరల
ఇసటట ననస:22-1/22
వయససస:39
లస: పప

1663 AP151010246043
పపరర: వజయ బబబబ నవతల

1666 AP151010246196
పపరర: రరజకశసరరరవప కకసడదటట

1669 NDX0200568
పపరర: ఖమససస షపక�

1672 NDX2119569
పపరర: ససశల గనసపలర

94-96/635

1675 NDX1925801
పపరర: నడగరరజ పరలపరటట

94-83/67

1678 NDX0253013
పపరర: పడకరశరరవప�
తసడడ:డ శశఖర�
ఇసటట ననస:22-1-22
వయససస:36
లస: పప

1658 NDX3094968
పపరర: సలలమ కలరపరటట

94-83/510

1661 NDX1094408
పపరర: మసరసన వల షపక

94-96/51

1664 JBV3295169
పపరర: ససజజత� కకసడదటట�

94-83/68

భరస : రరజకశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-1-20
వయససస:40
లస: ససస స
94-83/70

1667 AP151010246215
పపరర: రరబరట కకసడదటట

94-83/71

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:22-1-20
వయససస:80
లస: పప
94-96/53

1670 NDX1920181
పపరర: ససవత బభరరగ

94-97/19

భరస : జయ పరల బభరరగ
ఇసటట ననస:22-1-20
వయససస:33
లస: ససస స
94-83/72

1673 NDX0022384
పపరర: హసన షపక�

94-96/54

తసడడ:డ ఖమససస� షపక
ఇసటట ననస:22-1/21
వయససస:66
లస: పప
94-83/73

తసడడ:డ కకషష మభరరస పరలపరటట
ఇసటట ననస:22-1-22
వయససస:44
లస: పప
94-96/56

94-96/46

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:22-1/19
వయససస:63
లస: పప

భరస : దఖకధధనస కకమమవరపప
ఇసటట ననస:22-1-21
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభర వల షపక
ఇసటట ననస:22-1/21
వయససస:25
లస: పప
1677 NDX0713347
పపరర: సరసబశవరరవప� మదదదరరల�

94-96/50

తసడడ:డ హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:22-1/20
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల బభరరగ
ఇసటట ననస:22-1-20
వయససస:42
లస: పప
1674 NDX3227345
పపరర: చననఖమససస షపక

1660 NDX1103217
పపరర: జజన బ షపక

1655 NDX0197608
పపరర: ససతడమహలకడమ ఏటటరర�

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-1-19
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబరరట
ఇసటట ననస:22-1-20
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఖమససస� షపక
ఇసటట ననస:22-1/20
వయససస:36
లస: ససస స
1671 NDX1920272
పపరర: జయపరల బభరరగ

94-96/48

తసడడ:డ రతన చసదర
ఇసటట ననస:22-1-19/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరబరట
ఇసటట ననస:22-1-20
వయససస:66
లస: ససస స
1668 NDX0196576
పపరర: మదధన షపక�

1657 NDX0199778
పపరర: అసకమమరరవప బబలగబబబల�

94-83/509

భరస : శకరరమబలల� ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-1/18
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-1/19
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:22-1-19/1
వయససస:43
లస: ససస స
1665 AP151010249230
పపరర: లకడమ కకసడదటట

94-96/45

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� బబలరగబబబల
ఇసటట ననస:22-1/18
వయససస:36
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-1/19
వయససస:28
లస: ససస స
1662 JBV1431667
పపరర: రమమదదవ నవతల

1654 NDX0199166
పపరర: మలలర శసరర బబలగబబబల�

1652 NDX2793107
పపరర: ససపసడయ యయకలల

భరస : శరసత కలమమర యయకలల
ఇసటట ననస:22-1-18
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప� బబలరగబబబల
ఇసటట ననస:22-1/18
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత మహలకడమ ఏటటరర
ఇసటట ననస:22-1/18
వయససస:27
లస: పప
1659 NDX1103233
పపరర: సససదడబ షపక

94-83/508

తసడడ:డ రమబలల యయకలల
ఇసటట ననస:22-1-18
వయససస:38
లస: పప

భరస : శసకర ఎటటరర
ఇసటట ననస:22-1/18
వయససస:20
లస: ససస స
1656 NDX2271559
పపరర: శసకర ఏటటరర

1651 NDX2794766
పపరర: శరసత కలమమర యయకలల

1676 NDX0713339
పపరర: పదమ� మదదదరరల�

94-96/55

భరస : సరసబశవరరవప� మదదదరరల
ఇసటట ననస:22-1/22
వయససస:33
లస: ససస స
94-97/21

1679 NDX0356394
పపరర: సరమబఖల జజన�

94-97/22

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:22-1-22
వయససస:79
లస: పప
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1680 NDX1214758
పపరర: ఆదద నడరరయణమమమ పపసలలరర

94-94/85

భరస : శకనవరసరరరవప పపససలకరర
ఇసటట ననస:22-1/24
వయససస:34
లస: ససస స
1683 NDX1509241
పపరర: లకథర సమబదడడల

94-88/486

94-98/833

94-97/23

94-97/26

94-97/29

1704 NDX1284447
పపరర: ససనతడ నసదడ

94-96/61

భరస : పపడమ మననజ pasupulati
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:48
లస: ససస స

94-97/24

1693 NDX0356477
పపరర: అనసపమ నడదతసడర

1696 NDX0311233
పపరర: వననద ఎస�

1699 AP151010252391
పపరర: ససజజలరరణణ ఈడడపపగసటట

94-97/34

1702 NDX0647065
పపరర: బబససరన మలర కరరరజన రరవప�

94-97/27

1705 NDX0680074
పపరర: ససరమమ నలర పప�

94-97/30

1708 NDX1183656
పపరర: హహమమ మమణణకఖవరణణ తడడదపలర
తసడడ:డ కరరణడ నధద
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:49
లస: ససస స

94-96/60

1691 NDX2144863
పపరర: యమ కగ రరగ రమఖ రరవవరర

94-97/25

1694 NDX1320456
పపరర: మసరసనమమ వవమభరర

94-97/28

1697 NDX0253104
పపరర: రరజకశ ఎన

94-97/31

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:34
లస: పప
94-97/32

1700 NDX0477562
పపరర: బబససరన శరరద�

94-97/33

భరస : మలర కరరరజన రరవప�
ఇసటట ననస:22-1-28
వయససస:43
లస: ససస స
94-97/35

1703 AP151010252337
పపరర: రఘబ పరల ఈదసపపగసటట

94-97/36

తసడడ:డ లకమణరరవప
ఇసటట ననస:22-1-28
వయససస:56
లస: పప
94-96/62

భరస : వరరరఘవపలల� నలర పప
ఇసటట ననస:22-1/29
వయససస:69
లస: ససస స
94-97/38

1688 NDX2271419
పపరర: పదమ నలర పప

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-1-28
వయససస:49
లస: పప
94-88/487

94-96/59

తసడడ:డ జగ బబనట రరవవరర
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రఘబ
ఇసటట ననస:22-1-28
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వననద నసద
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:31
లస: ససస స
1707 NDX0477281
పపరర: గగరర మహలకడమ పససపపలలటట

1690 NDX1133263
పపరర: భవరన డకలకమమల

1685 NDX1263201
పపరర: వవసకట వసశ కకషష దదవనబబ యన

భరస : రవ నలర పప
ఇసటట ననస:22-1/27
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబయఖ రరపష లల
ఇసటట ననస:22-1/28
వయససస:49
లస: ససస స
1701 AP151010252412
పపరర: నవనతడమకతవజడలల
ఈడడపపగసటట
భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:22-1-28
వయససస:79
లస: ససస స

94-95/24

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:30
లస: పప
1698 NDX1040567
పపరర: శశరమమ రరపష లల

1687 NDX2191377
పపరర: ససనవమ రరగమయ రరవవరర

94-96/57

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:22-1/26
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ�
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:32
లస: ససస స
1695 NDX0381111
పపరర: సరయనడథ� ఎస ఎల�

94-96/58

తసడడ:డ జజనతన బబననట రరవవరర
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసమ దకలకమమల
ఇసటట ననస:22-1-27
వయససస:23
లస: ససస స
1692 NDX0477877
పపరర: కటబట మహహమమ కలమమరర�

1684 NDX1102664
పపరర: నడగకశసరమమ దదవనబబ యన

1682 NDX0679761
పపరర: దడదడబబబబ కటబట

తలర : తతరరసమమ కటబట
ఇసటట ననస:22-1/25
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:22-1/26
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పసలర శరఖస పడసరద
ఇసటట ననస:22-1-26
వయససస:28
లస: పప
1689 NDX2137686
పపరర: అమభలఖ దకలకమమల

94-94/86

తసడడ:డ వవసకటటశసరళళ పపససలకరర
ఇసటట ననస:22-1/24
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మషప లకథర
ఇసటట ననస:22-1-26
వయససస:64
లస: పప
1686 NDX3277993
పపరర: పసలర శరఖస సపనహహత

1681 NDX1214741
పపరర: శకనవరసరరవప పపససలకరర

1706 NDX1183631
పపరర: జయశక మమకతతటట

94-97/37

భరస : రవసదడబబబబ mekathoti
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:41
లస: ససస స
94-97/39

1709 AP151010252461
పపరర: మమరర పససపపలలటట

94-97/40

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:50
లస: ససస స

Page 211 of 342

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49

1710 AP151010252459
పపరర: రతనకలమమరర పససపపలలటట
pasupulati
భరస : వకటర మజగస
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:62
లస: ససస స

94-97/41

1713 AP151010252021
పపరర: పపడమ మననజ పససపపలలటట

94-97/44

94-97/47

94-95/25

94-96/64

1720 NDX1467225
పపరర: వననద కలమమర నలర పప

1723 NDX2436442
పపరర: రరజ నలర పప

94-96/67

1726 NDX0463638
పపరర: ససరర చసతల�

94-96/69

1729 AP151010252119
పపరర: ససమనరరణణ పసలర
భరస : బబనన
ఇసటట ననస:22-1-33
వయససస:45
లస: ససస స

1731 AP151010252334
పపరర: జజన బబనన డడకట పసలర

1732 NDX1284462
పపరర: వజయ కలమమర మమడడరళళ

94-97/50

తసడడ:డ బబనన
ఇసటట ననస:22-1-33
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజ పసలర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:24
లస: పప
1737 NDX0439851
పపరర: ఆగకనసస పసలర�
భరస : ఆసథదన� పసలర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:44
లస: ససస స

94-95/26

1735 NDX2191401
పపరర: వవలసగరన పసలర

94-96/65

1738 NDX2044329
పపరర: వరయఖ కటటకకరర
తసడడ:డ మరరయ దడస కటటకకరర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:43
లస: పప

1718 NDX2416147
పపరర: పసటర పరల నలర పప

94-93/1245

1721 NDX2191484
పపరర: మమరస మమ నలర పప

94-96/63

1724 NDX0463620
పపరర: ఆశరలత చసతల�

94-96/66

భరస : ససరర� చసతల
ఇసటట ననస:22-1/31
వయససస:44
లస: ససస స
94-96/68

1727 NDX1458398
పపరర: ఈశసర కలమమర తతగరటట

94-66/36

తసడడ:డ రరఘవ
ఇసటట ననస:22-1/32
వయససస:25
లస: పప
94-97/48

1730 JBV2653780
పపరర: సరళ పపటబట

94-97/49

భరస : జజన బబనడడకట పసలర putta
ఇసటట ననస:22-1-33
వయససస:48
లస: ససస స
94-88/489

1733 NDX1291913
పపరర: వజయ కలమమర పసలర పసలర

94-94/87

తసడడ:డ రరజ పసలర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:27
లస: పప
94-96/70

తలర : ఆగకనసస పసలర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:24
లస: ససస స
94-96/72

94-97/46

భరస : పసటర పరల నలర పప
ఇసటట ననస:22-1/30
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడరళళ
ఇసటట ననస:22-1-34
వయససస:28
లస: పప
94-95/27

1715 NDX1183649
పపరర: కరరణడ నధద తడడదపలర

తసడడ:డ వర రరఘవపలల నలర పప
ఇసటట ననస:22/1/30
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� చసతల
ఇసటట ననస:22-1/31
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మభరరస కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:22-1-32
వయససస:53
లస: పప

1734 NDX1858531
పపరర: రరజ కలమమర పసలర

94-88/488

తసడడ:డ వర రరఘవపలల నలర పప
ఇసటట ననస:22-1/30
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబల ససరర చసతల
ఇసటట ననస:22-1/31
వయససస:21
లస: పప
1728 NDX2271609
పపరర: పసదద కకటయఖ కకమమనబబ యన

1717 NDX2483337
పపరర: రరజజ నలర పప

94-97/43

తసడడ:డ సససదర రరవప tadepalli
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరజ నలర పప
ఇసటట ననస:22-1/30
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజ� నలర పప
ఇసటట ననస:22-1/30
వయససస:44
లస: ససస స
1725 NDX2271484
పపరర: జజసఫ చసతల

94-97/45

తసడడ:డ వరరరఘవపలల నలర పప
ఇసటట ననస:22/1/30
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరజ నలర పప
ఇసటట ననస:22-1/30
వయససస:26
లస: పప
1722 NDX0679977
పపరర: నరమల నలర పప�

1714 NDX1183623
పపరర: రవసదడబబబబ మమకతతటట

1712 AP151010252154
పపరర: వననద పససపపలలటట

తసడడ:డ రరజకసదడపస
డ రద pasupulati
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దయమకర రరవప
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:72
లస: పప
1719 NDX2044352
పపరర: నలర పప పడవణ కలమమర

94-97/42

భరస : రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర మజగస
ఇసటట ననస:22-1-29
వయససస:47
లస: పప
1716 AP151010252460
పపరర: వరపడసరద పససపపలలటట

1711 NDX1356658
పపరర: మమరర అహలఖ బబయ పససపపలలటట

1736 NDX0198184
పపరర: శరసత కటటకకరర�

94-96/71

భరస : రరజ� కటకకరర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:36
లస: ససస స
94-96/73

1739 NDX0679696
పపరర: థడమస పసలర�

94-96/74

తసడడ:డ ఐజక� కటటకలరర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:42
లస: పప
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94-96/75

తసడడ:డ ఐజక� పసలర
ఇసటట ననస:22-1/34
వయససస:46
లస: పప
1743 NDX0206128
పపరర: శకనడధ మదదదరరల

94-97/53

94-97/55

94-97/58

94-97/61

94-96/80

94-96/632

94-97/64

తసడడ:డ మసరసన మలలర ల
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:53
లస: పప

1753 NDX1989443
పపరర: హససనడ షపక

1756 NDX0679712
పపరర: నడగభర వల� షపక�

1759 NDX2151421
పపరర: అనసష మలలర ల

1762 NDX0357129
పపరర: భబసకర గబతస

94-97/67

1765 AP151010252623
పపరర: శకధర చననస

94-96/78

1768 NDX0079731
పపరర: కకటటశసరరరవప వపపరర �
తసడడ:డ పరసధడమయఖ�
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:52
లస: పప

1748 NDX1040476
పపరర: నళన కలమమరర మహమమద

94-97/57

1751 NDX0861963
పపరర: యమగవలర తడసడడ

94-97/60

1754 NDX0911677
పపరర: మసరసనబ షపక�

94-96/79

భరస : నడగభర వల� షపక
ఇసటట ననస:22-1/36
వయససస:43
లస: ససస స
94-96/81

1757 NDX2754687
పపరర: చనన ఖససస షపక

94-96/591

తసడడ:డ నడగభర వల షపక
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:26
లస: పప
94-97/62

1760 NDX0253153
పపరర: లకకమ గబతస

94-97/63

భరస : బబసకరర
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:47
లస: ససస స
94-97/65

1763 AP151010252139
పపరర: పరపమమ చననస

94-97/66

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:70
లస: ససస స
94-97/68

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:44
లస: పప
94-97/70

94-96/76

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:22-1-35
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనసరర
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:27
లస: పప
1767 NDX2170306
పపరర: కకటటశసర రరవప మలలర ల

94-97/59

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:47
లస: ససస స
1764 NDX1843219
పపరర: ససడజన మలలర ల

1750 JBV1280403
పపరర: మణణ పసదపవడడ

1745 NDX2191427
పపరర: భబరత పసలర

భరస : ఇకరబల మహమమద
ఇసటట ననస:22-1-35
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస� షపక
ఇసటట ననస:22-1/36
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పసచడచరరవప దదవళర
ఇసటట ననస:22-1/36
వయససస:19
లస: పప
1761 AP151010252082
పపరర: పదమజ వపపరర

94-97/56

భరస : పసదద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:22-1/36
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభర వల� షపక
ఇసటట ననస:22-1/36
వయససస:30
లస: పప
1758 NDX3222437
పపరర: దసరర రరవప దదవళర

1747 NDX0253138
పపరర: నడగ భవరన ఎస�

94-97/52

తసడడ:డ తమస పసలర
ఇసటట ననస:22-1/35
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-1-35
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలలమమన
ఇసటట ననస:22-1-35
వయససస:56
లస: పప
1755 NDX0200923
పపరర: పసద ఖమశస షపక�

94-97/54

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-1-35
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష బబసరస
ఇసటట ననస:22-1-35
వయససస:44
లస: ససస స
1752 JBV1280411
పపరర: శకనవరసరరవప పసదపవడడ

1744 AP151010252001
పపరర: శకనవరసరరవప మదదదరరల

1742 AP151010252462
పపరర: వరమమ మదదదరరల�

భరస : భదడయఖ�
ఇసటట ననస:22-1-34
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:22-1-34
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదపవడడ
ఇసటట ననస:22-1-35
వయససస:25
లస: ససస స
1749 NDX1991695
పపరర: ధన లకడమ బబసరస

94-97/51

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-1-34
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-1-34
వయససస:32
లస: పప
1746 NDX1913061
పపరర: ససషమ పసదపవడడ

1741 AP151010252072
పపరర: సతఖవత మదదదరరల

1766 AP151010252056
పపరర: చసదడశశఖరరరవప చననస

94-97/69

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:47
లస: పప
94-97/71

1769 AP151010252025
పపరర: పపలర యఖ చననస

94-97/72

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:22-1-36
వయససస:69
లస: పప

Page 213 of 342

1770 NDX1766908
పపరర: కలమబదదన వపపరర
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94-88/490

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:25
లస: ససస స
1773 NDX2465664
పపరర: ఖమఖత నహరరక అడడససమలర

94-97/73

94-97/76

94-97/79

94-97/82

94-97/84

94-94/88

94-96/83

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:65
లస: ససస స

1783 NDX0850453
పపరర: పడభబకర రరవప గసగదడరర�

1786 AP151010252078
పపరర: జయమమ మమడసరన�

1789 NDX2282374
పపరర: బబబబ తడడడగరరర

1792 NDX0679860
పపరర: నడగలకడమ� శనగరరపప�

94-96/86

1795 NDX1040385
పపరర: భబగఖలకడమ పస నసనరర

94-97/83

1798 NDX0253211
పపరర: శరసతడకలమమరర సస సగర�
భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:69
లస: ససస స

1778 NDX0848549
పపరర: ససధడరరణణ గసగదడరర�

94-97/78

1781 NDX2036532
పపరర: సరయ రరస గబఱఱ స

94-97/81

1784 NDX3222494
పపరర: అలర బ షపక

94-96/633

భరస : మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:22-1/39
వయససస:66
లస: ససస స
94-97/85

1787 NDX2690709
పపరర: ససషసత ననమలకసటట

94-88/1193

తసడడ:డ నలమసబరరస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:19
లస: పప
94-94/89

1790 NDX2271534
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-96/82

భరస : ఖమలలశ షపక
ఇసటట ననస:22-1/40
వయససస:26
లస: ససస స
94-96/84

1793 NDX0679464
పపరర: వర పడసరదస� శనగవరపప

94-96/85

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ� శనగవరపప
ఇసటట ననస:22-1/40
వయససస:33
లస: పప
94-97/86

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:31
లస: ససస స
94-97/88

94-97/75

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గబఱఱ స
ఇసటట ననస:22-1-38
వయససస:27
లస: పప

భరస : వర పడసరదస� శనగవరపప
ఇసటట ననస:22-1/40
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ శనగవరపప
ఇసటట ననస:22-1/40
వయససస:54
లస: పప
1797 NDX0297598
పపరర: జజజన సససదరఖస పలలర

94-97/80

తసడడ:డ ససరయఖ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-1/40
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససతడరరమయఖ శనగవరపప
ఇసటట ననస:22-1/40
వయససస:49
లస: ససస స
1794 NDX1040625
పపరర: ససతడరరమయఖ శనగవరపప

1780 NDX0808931
పపరర: వనసకట వజయ లకడమ పపవపసల

1775 NDX0477349
పపరర: కకపపరపప సతఖవత

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:22-1-38
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహదదవయఖ�
ఇసటట ననస:22-1-39
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ షపక
ఇసటట ననస:22-1/40
వయససస:22
లస: ససస స
1791 NDX1040617
పపరర: నరసమమ శనగవరపప

94-97/77

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:22-1-38
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమహదదవయఖ� �
ఇసటట ననస:22-1-39
వయససస:33
లస: ససస స
1788 NDX2282341
పపరర: మలమబ షపక

1777 NDX0477463
పపరర: కకపపరపప వనసకటటశసరరర

94-88/492

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరజజ శశఖర పపవపసల
ఇసటట ననస:22-1-38
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : బసవ కలమమరర గబఱఱ స
ఇసటట ననస:22-1-38
వయససస:28
లస: పప
1785 JBV2653251
పపరర: రరజఖ లకకమ � మమడసరన�

94-97/74

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల గబఱఱ స
ఇసటట ననస:22-1-38
వయససస:42
లస: ససస స
1782 NDX2036581
పపరర: కకటటశసర రరవప గబఱఱ స

1774 NDX1992800
పపరర: సరససత మటటటపలర

1772 NDX1284470
పపరర: రవ కలమమర వనలగర

తసడడ:డ పససపపలలటట వననద పససపప లలటట
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యమ. ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:29
లస: పప
1779 NDX2036599
పపరర: బసవ కలమమరర గబఱఱ స

94-88/491

భరస : రవ కలమమర వనలగ
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:22-1-37
వయససస:22
లస: ససస స
1776 NDX0477422
పపరర: మటటటపలర కకటటశసర రరవప�

1771 NDX1284488
పపరర: అనసరరధడ వనలగర

1796 NDX1162544
పపరర: వదసఖలత పలలర

94-97/87

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:33
లస: ససస స
94-97/89

1799 NDX1040336
పపరర: భబరర వ కలమమర పస నసనరర

94-97/90

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:28
లస: పప
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1800 NDX0406918
పపరర: మహనరరవప పలలర
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94-97/91

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:68
లస: పప
1803 NDX2546901
పపరర: ససషమ రరణణ ననమలకసటట

94-97/711

94-88/494

94-88/496

94-96/87

94-96/571

94-83/515

94-97/95

భరస : వనసకటటశసరరర ఠమమసపటట
ఇసటట ననస:22-1/45
వయససస:49
లస: ససస స

1813 NDX2170207
పపరర: బబషర హసఖ బబగస నసర

1816 NDX3014529
పపరర: చనన బబజ నసరబబషర

1819 NDX2807824
పపరర: శవ తదజ వనలగలలటట

1822 NDX0257725
పపరర: వససధ పసరకరల

94-97/98

1825 NDX2555647
పపరర: చతసతనఖ మబవస

94-96/88

1828 NDX2751758
పపరర: రరజకశ ఠమమమసపటట
తసడడ:డ రతనస ఠమమమసపటట
ఇసటట ననస:22-1/45
వయససస:29
లస: పప

1808 NDX1870824
పపరర: శరరష యరసశశటట

94-66/37

1811 NDX1557927
పపరర: వనసకట అపరపరరవప ఆకలల

94-97/94

1814 NDX2151397
పపరర: రససల నసర బబషర

94-96/89

తసడడ:డ చనన మసరసన నసర బబషర
ఇసటట ననస:22-1/43
వయససస:50
లస: పప
94-96/572

1817 NDX3014487
పపరర: భవరన నసరబబషర

94-96/573

భరస : చనన బబజ నసరబబషర
ఇసటట ననస:22-1/43
వయససస:29
లస: ససస స
94-83/516

1820 NDX2800456
పపరర: మలర శసరర వనలగలలటట

94-83/517

భరస : శవ తదజ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:38
లస: ససస స
94-97/96

1823 NDX0257667
పపరర: వనసకటరరమరగడడడ పసరకరల

94-97/97

భరస : బబపసరగడడడ
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:66
లస: ససస స
94-97/713

తసడడ:డ రమణ రరవప మబవస
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:21
లస: పప
94-96/575

94-88/493

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-1-42
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటరరమ రగడడడ
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:42
లస: పప
1827 NDX2751915
పపరర: రతనస ఠమమసపటట

94-97/93

తసడడ:డ మబరళధర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:39
లస: ససస స
1824 NDX0364802
పపరర: భరత� పసరకరల�

1810 NDX1557901
పపరర: శవ కలమమరర ఆకలల

1805 NDX1377472
పపరర: నడగ వజయ లకడమ పపవపసల

తసడడ:డ ససబబబరరవప యరసశశటట
ఇసటట ననస:22-1/42
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మసరసన నసరబబషర
ఇసటట ననస:22-1/43
వయససస:33
లస: పప

భరస : మబరళధర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:22-1-44
వయససస:69
లస: ససస స
1821 NDX0940841
పపరర: ససమ పసరకరల

94-88/495

భరస : బబషర వల నసర
ఇసటట ననస:22-1/43
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన నసరబబషర
ఇసటట ననస:22-1/43
వయససస:36
లస: పప
1818 NDX2800431
పపరర: నడగ పష లలశసరర దదవ వనలగలలటట

1807 NDX1525114
పపరర: గరరరశ కలమమర ససఖమ

94-97/710

భరస : భబనస మభరరస పపవపసల
ఇసటట ననస:22-1-41
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:22-1-42
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బబజ నసర బబషర
ఇసటట ననస:22-1/43
వయససస:31
లస: ససస స
1815 NDX3014511
పపరర: బబజ నసరబబషర

94-97/712

తసడడ:డ బబల కకషష ససఖమ
ఇసటట ననస:22-1-41
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:22-1-42
వయససస:38
లస: పప
1812 NDX1102813
పపరర: రససల బ నసర భబషర

1804 NDX2542652
పపరర: మమనక ననమలకసటట

1802 NDX2546885
పపరర: నలమసబరస ననమలకసటట

తసడడ:డ ఏససపరదస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:22-1-40 WARD NO 4
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నలమసబరరస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:22-1-40 WARD NO 4
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకషష ససఖమ
ఇసటట ననస:22-1-41
వయససస:33
లస: పప
1809 NDX1149053
పపరర: కకరణ కలమమర ఆకలల

94-97/92

తసడడ:డ అసకరలల�
ఇసటట ననస:22-1-40
వయససస:72
లస: పప

భరస : నలమసబరస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:22-1-40 WARD NO 4
వయససస:43
లస: ససస స
1806 NDX1525122
పపరర: వసశ కకషష ససఖమ

1801 NDX0357079
పపరర: రరమమరరవప సష సగర�

1826 NDX2751931
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప పష కల

94-96/574

తసడడ:డ లకమయఖ పష కల
ఇసటట ననస:22-1/45
వయససస:58
లస: పప
94-96/576

1829 NDX2791622
పపరర: జయ లకడమ గబసజ

94-96/577

తసడడ:డ వరయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:22-1/45
వయససస:19
లస: పప
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1830 NDX0257634
పపరర: మమరర� వలర పర�
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94-97/99

భరస : రరజకసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:22-1-45
వయససస:55
లస: ససస స
1833 NDX2807147
పపరర: నతశ మమరరగబ

94-83/518

94-97/101

94-97/714

94-97/104

94-97/107

94-97/110

94-97/113

తసడడ:డ పపడమమనసదస కకనద రర
ఇసటట ననస:22-1/49
వయససస:41
లస: పప

1843 AP151010252336
పపరర: ఇసదదర గబసటటరర

1846 AP151010252480
పపరర: రమమష గబసటటరర

1849 NDX0476259
పపరర: కసరప లనడరరత�

1852 NDX0476697
పపరర: రరమజ డదనయమల� కసరల�

94-97/116

1855 NDX2271427
పపరర: సససదడ వల షపక సససదడ

94-97/105

1858 NDX2983286
పపరర: రరజబబబబ కకనద రర

94-97/108

94-97/103

1841 NDX2170223
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

94-96/93

1844 NDX0581801
పపరర: నవనతమమ గబసటటరర

94-97/106

1847 NDX0581728
పపరర: పడతడప కలమమర గబసటటరర

94-97/109

తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:22-1-47
వయససస:64
లస: పప
94-97/111

1850 NDX1895749
పపరర: దడవద కలమమర కకమరగరరర

94-97/112

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమరగరరర
ఇసటట ననస:22-1-48
వయససస:24
లస: పప
94-97/114

1853 NDX1800565
పపరర: వనసకటటశసరరరవప నడదతసడర

94-97/115

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నడదతసడర
ఇసటట ననస:22-1-48
వయససస:50
లస: పప
94-96/94

1856 NDX2992907
పపరర: రరజబబబబ కకనద రర

94-65/884

తసడడ:డ పపడమమనసదస
ఇసటట ననస:22-1/49
వయససస:41
లస: పప
94-96/596

Deleted

తసడడ:డ పపడమమనసదస
ఇసటట ననస:22-1-49
వయససస:41
లస: పప

1838 NDX1133289
పపరర: ససబబబరరవప మమరరగబ

భరస : కరసతయఖ
ఇసటట ననస:22-1-47
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభర వల షపక
ఇసటట ననస:22-1/48A
వయససస:22
లస: పప
94-66/1056

94-96/91

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-1/47
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సష మమశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-1-48
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:22-1-48
వయససస:69
లస: పప
1857 NDX3016243
పపరర: రరజ బబబబ కకనద రర

94-96/92

భరస : సష మమశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-1-48
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:22-1-48
వయససస:34
లస: పప
1854 NDX0476341
పపరర: కసరప సష మమశసర రరవప�

1840 NDX2170231
పపరర: అనసషర బతష
స ల

1835 NDX1040534
పపరర: శశరర తడడడగరరర

తసడడ:డ పసదదయఖ
ఇసటట ననస:22-1-46
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:22-1-47
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సష మమశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-1-48
వయససస:33
లస: ససస స
1851 NDX0581785
పపరర: నవకరసత గబసటటరర

94-97/102

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:22-1-47
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-1-47
వయససస:36
లస: పప
1848 NDX0477117
పపరర: షసబబ రతనకలమమరర కసరప�

1837 NDX1800524
పపరర: మమరస మమ మమరరగబ

95-21/1535

తసడడ:డ దనయఖ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-1/46
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-1/47
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-1-47
వయససస:32
లస: ససస స
1845 NDX0580951
పపరర: దదలప కలమమర పపరర

94-96/90

భరస : ససబబబ రరవప మమరరగబ
ఇసటట ననస:22-1-46
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : మమరర మమరరగబ
ఇసటట ననస:22-1-46
వయససస:20
లస: ససస స
1842 NDX0580985
పపరర: యమమన పపరర

1834 NDX1325679
పపరర: రరజజరరవప తడడడగరరర

1832 SQX2525574
పపరర: తమమశశటట కకసడమమ

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:22-1/45
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనయఖ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-1/46
వయససస:45
లస: పప

భరస : పదమరరవప
ఇసటట ననస:22-1-46
వయససస:42
లస: ససస స
1839 NDX2550614
పపరర: నఖత మమరరగబ

94-97/100

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:22-1-45
వయససస:31
లస: పప

తలర : మమరర మమరరగబ
ఇసటట ననస:22-1-46
వయససస:19
లస: పప
1836 NDX1183672
పపరర: మమరర మమరరగబ

1831 NDX1510164
పపరర: చసదడశశఖర వలపరర

1859 NDX2282382
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకకససరర

94-94/90

తసడడ:డ కకసడయఖ కకకససరర
ఇసటట ననస:22-1/50
వయససస:22
లస: పప
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1860 NDX1679184
పపరర: నడగభరరబ షపక
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94-96/95

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:22-1/50
వయససస:30
లస: ససస స
1863 NDX0199687
పపరర: ఖమససస షపక

94-96/98

94-97/119

94-97/122

94-94/91

94-97/126

94-96/597

1887 AP151010249279
పపరర: మసరసనమమ బబ ళళ
భరస : రరమమహనరరవప� బబ ళళ
ఇసటట ననస:22-2-53
వయససస:61
లస: ససస స

94-97/123

1873 NDX1500470
పపరర: శకనస చవడస

1876 NDX0581629
పపరర: లలత కలమమరర నడననడమ

1879 NDX2816700
పపరర: సరసబ బతషల

94-94/100

1882 NDX2436368
పపరర: రరజకష తమమశశటట

94-96/99

1885 JBV3295896
పపరర: రతడనసజలకలమమరర� బబ ళళ�

94-97/127

1888 AP151010246363
పపరర: ససరకష బబబబ బబ ళళ
తసడడ:డ శవరరమకకషష బబ ళళ
ఇసటట ననస:22-2-53
వయససస:41
లస: పప

94-97/121

1871 AP151010252071
పపరర: జజసప బబతస

94-97/124

1874 NDX0581587
పపరర: షసబబ రరణణ కరక

94-97/125

1877 NDX0581546
పపరర: ఆనసద బబబబ కరరక

94-97/128

తసడడ:డ ససరరబబబబ
ఇసటట ననస:22-1-51
వయససస:40
లస: పప
94-96/598

1880 NDX2192649
పపరర: జపష పరర కకరగసటట

94-88/498

తసడడ:డ పడభబదడస కకరగసటట
ఇసటట ననస:22/1/1338
వయససస:23
లస: ససస స
94-94/102

1883 NDX0347534
పపరర: భదడయఖ తమమశశటట

94-94/103

తసడడ:డ ననసకటటశసరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-1/A
వయససస:35
లస: పప
94-83/75

భరస : వనసకటశశషగరరరకలమమర� బబ ళళ
ఇసటట ననస:22-2-53
వయససస:38
లస: ససస స
94-83/77

1868 NDX0239046
పపరర: రరజవ గబడడసస

తసడడ:డ ససరరబబబబ
ఇసటట ననస:22-1-51
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ భదడయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-1/A
వయససస:22
లస: పప
94-96/603

94-97/118

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర బతషల
ఇసటట ననస:22-1-81
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అకస ర బబషర
ఇసటట ననస:22-1/A
వయససస:34
లస: ససస స
1884 NDX3039948
పపరర: వనసకట సరయ శరరష గబడడ
కసదసల
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-2-6
వయససస:19
లస: ససస స

1870 AP151010252310
పపరర: భభషణ కళళఖణ కలమమర గబడడసస

1865 NDX1133297
పపరర: భబరత అననస

తసడడ:డ భభషణ కళళఖణ కలమమర
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససరరబబబబ
ఇసటట ననస:22-1-51
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ సదస
ఇసటట ననస:22-1-66
వయససస:22
లస: ససస స
1881 NDX0869131
పపరర: సయఖద కరరషరమ

94-97/120

తసడడ:డ ససరర చవడస
ఇసటట ననస:22-1/51
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససరరబబబబ
ఇసటట ననస:22-1-51
వయససస:35
లస: ససస స
1878 NDX2758217
పపరర: SADHU HEMA

1867 NDX0239038
పపరర: ఆసతతన జకవయర తషరకర

94-96/97

భరస : వరకజ
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలయఖ
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససరర చడవడస
ఇసటట ననస:22-1/51
వయససస:43
లస: ససస స
1875 NDX0581678
పపరర: బబషసబబ రరణణ కరక

94-97/117

భరస : భభషణ కళళఖణ కలమమర
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:36
లస: పప
1872 NDX2282424
పపరర: మమలమబ చడవడస

1864 NDX0239053
పపరర: చతననమమ దడరపనవన�

1862 NDX0196212
పపరర: మసరసనబ షపక

భరస : నడసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:22-1/50
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరధడకకకషష�
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:22-1-50
వయససస:47
లస: ససస స
1869 NDX0357103
పపరర: వనసకట సరసమ� డకకమమల�

94-96/96

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:22-1/50
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:22-1/50
వయససస:41
లస: పప
1866 NDX0253724
పపరర: వజయకలమమరర� డకకమమల�

1861 NDX0200592
పపరర: బబజ షపక

1886 AP151010249471
పపరర: పదడమవత బబ ళళ

94-83/76

భరస : శవరరమకకషష� బబ ళళ
ఇసటట ననస:22--2-53
వయససస:61
లస: ససస స
94-83/78

1889 AP151010246089
పపరర: వనసకటరవకకషర కలమమర బబ ళళ

94-83/79

తసడడ:డ రరమమహనరరవప� బబ ళళ
ఇసటట ననస:22-2-53
వయససస:44
లస: పప

Page 217 of 342

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49

1890 AP151010246263
పపరర: వనసకటశశషగరరరకలమమర బబ ళళ

94-83/80

తసడడ:డ శవరరమకకషష బబ ళళ
ఇసటట ననస:22-2-53
వయససస:46
లస: పప
1893 NDX2192664
పపరర: ధడతడ శరణఖ కకసడతపప

94-88/499

94-83/83

భరస : శకనవరస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-2-57
వయససస:56
లస: ససస స
1902 NDX1407874
పపరర: శకనవరససలల పసతడన

94-83/88

95-119/780

తసడడ:డ కనకరరజ జగసన సససఘహ
ఇసటట ననస:22-2-58
వయససస:48
లస: పప
1908 NDX2270841
పపరర: భబరత లకడమ దదసస

94-94/104

94-83/91

94-94/106

భరస : వకటరరపల� శలస
ఇసటట ననస:22-2-62
వయససస:48
లస: ససస స

94-83/95

1895 JBV3295177
పపరర: చననమమ దసళళ

1900 AP151010246291
పపరర: కకరణ కలమమర కకలక
ర రర

94-83/86

1898 NDX1010420
పపరర: కళళఖణణ కకలక
ర రర

1901 NDX1225853
పపరర: నడగలకడమ పసతడన పసతడన

94-83/89

1904 SQX1984814
పపరర: యబకకస జగసన

తసడడ:డ శవనడనరరయణ మభరరస బలలససపరటట
ఇసటట ననస:22-2-58
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరజకష
ఇసటట ననస:22-2-58
వయససస:20
లస: ససస స

1906 SQX1984939
పపరర: యబకకస జగసన

1907 SQX1985019
పపరర: రరఠరస జగసన

1915 SQX2069334
పపరర: జల హరరశ పబబశశటట

94-83/84

94-83/87

భరస : శకనవరసరరవప పసతడన
ఇసటట ననస:22-2-58
వయససస:40
లస: ససస స

1903 AP151010246454
పపరర: పవరషచసదడ రరవప బలలససపరటట

1912 NDX2512036
పపరర: శకనవరసస సష మరరజ

94-83/82

భరస : కకరణ కలమమర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-2-57
వయససస:33
లస: ససస స

95-120/650

95-119/685

95-120/651

తసడడ:డ అరవసద సససఘహ
ఇసటట ననస:22-2-58
వయససస:18
లస: ససస స
94-94/105

1910 NDX1400506
పపరర: సతఖ వరణణ సష మ రరజ

94-83/90

భరస : శకనవరసస సష మ యజ
ఇసటట ననస:22-2-60
వయససస:46
లస: ససస స
94-83/92

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సష మరరజ
ఇసటట ననస:22-2-60
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సష మరరజ
ఇసటట ననస:22-2-60
వయససస:22
లస: పప
1917 JBV1432806
పపరర: నవనతస� శలస�

95-119/719

తసడడ:డ హరర పడసరద దదసస
ఇసటట ననస:22-2-59
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖనడనరరయణ� దడసరర
ఇసటట ననస:22-2-60
వయససస:61
లస: ససస స
1914 NDX2270817
పపరర: రమమకరసత సష మరరజ

1897 SQX2170074
పపరర: చనన కలమమర రరజ జజజ రర

1909 NDX2270775
పపరర: పడసనడన కలమమర దదసస

94-83/715

తసడడ:డ అమకతయఖ దసళళ
ఇసటట ననస:22-2-56
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకష
ఇసటట ననస:22-2-58
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద దదసస
ఇసటట ననస:22-2-59
వయససస:51
లస: ససస స
1911 AP151010249111
పపరర: అసజమమ దడసరర

94-88/500

తసడడ:డ శకనవరసస� కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-2-57
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసతడన
ఇసటట ననస:22-2-58
వయససస:51
లస: పప
1905 SQX2502169
పపరర: అరవసద కలమమర సససఘహ

1894 NDX2192672
పపరర: ధడతడ శరకవఖ కకసడతపప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:22-2-56
వయససస:30
లస: పప
94-83/85

1892 NDX3291549
పపరర: అనసష బబ లర

భరస : ససరకశ బబబబ బబ లర
ఇసటట ననస:22-2-53
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడతపప
ఇసటట ననస:22/2/53
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరధద పసటట
ఇసటట ననస:22-2-56
వయససస:63
లస: పప
1899 AP151010249359
పపరర: వజయలకడమ కకలక
ర రర

94-83/81

తసడడ:డ కకషషమభరరస� బబ ళళ
ఇసటట ననస:22-2-53
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడతపప
ఇసటట ననస:22/2/53
వయససస:23
లస: ససస స
1896 JBV3290160
పపరర: నడరరయణరరవప పసటట

1891 AP151010246091
పపరర: శవరరమకకషష బబ ళళ

1913 NDX2023489
పపరర: శకనవరసస దడసరర

94-83/93

తలర : అజయమమమ దడసరర
ఇసటట ననస:22-2-60
వయససస:55
లస: పప
94-83/94

తసడడ:డ కనఖక పరమమశసర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:22-2-61
వయససస:20
లస: పప

1916 NDX1726712
పపరర: హహహమజజజ పడససనడసబ
ఒగరబబ యన
భరస : నడగకశసర రరవప ఒగరబబ యన
ఇసటట ననస:22-2-62
వయససస:36
లస: ససస స

1918 JBV3291051
పపరర: జజసఫ ససలస రరజ శలస

1919 NDX2211761
పపరర: నడ గకశసరరర వప ఓ గరబబ యళ న

94-83/97

తసడడ:డ వకటర పరల శలస
ఇసటట ననస:22-2-62
వయససస:36
లస: పప

95-128/1013

94-83/96

తసడడ:డ గరవడ న ర రర వప ఓ గరబబ యళ న
ఇసటట ననస:22-2-62
వయససస:46
లస: పప
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94-83/98

తసడడ:డ జజసప శలస
ఇసటట ననస:22-2-62
వయససస:60
లస: పప
1923 JBV1432970
పపరర: వరలకడమ� గబడడకసదసల�

94-83/101

94-83/104

94-83/107

94-83/558

94-111/11

94-83/111

94-83/114

1933 NDX3217478
పపరర: సలలమ బసడడర పపడడ

1936 NDX2060606
పపరర: అసజయఖ పరలడడగబ

1939 AP151010249037
పపరర: శవమమ కరలలవ

1942 NDX0206094
పపరర: సరసబయఖ కరలలవ

94-83/116

1945 NDX2267169
పపరర: ససజనఖ జకలకల

94-83/559

తసడడ:డ శరఖమ ససరకష బబబబ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-2-69
వయససస:31
లస: పప

1948 NDX2267094
పపరర: అజయ జసగర
తసడడ:డ కలటటసబ రరవప జసగర
ఇసటట ననస:22-2-69
వయససస:38
లస: పప

1928 AP151010246173
పపరర: ససబబబరరవప గబడడకసదసల

94-83/106

1931 NDX2267060
పపరర: మణణ కకలకలకరర

94-83/109

1934 NDX2060648
పపరర: రఘబ పరలడడగబ

94-111/10

తసడడ:డ అసజయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:22-2-66
వయససస:29
లస: పప
94-111/12

1937 NDX2267219
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ కరలలవ

94-83/110

భరస : ససరకష కరలలవ
ఇసటట ననస:22-2-67
వయససస:23
లస: ససస స
94-83/112

1940 NDX0805093
పపరర: ససరకష కరలలవ

94-83/113

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� కరలలవ
ఇసటట ననస:22-2-67
వయససస:32
లస: పప
94-83/115

95-128/1074
1943 SQX2116465
పపరర: ససరజ కలమమర జగసన బబగెసచడ

Deleted

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:22-2-67
వయససస:23
లస: పప
94-83/117

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప జకలకల
ఇసటట ననస:22-2-69
వయససస:27
లస: ససస స
94-83/119

94-83/103

భరస : ససదరరన రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:22-2-66
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� కరలలవ
ఇసటట ననస:22-2-67
వయససస:65
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రద� దమమటట
ఇసటట ననస:22-2-68
వయససస:38
లస: ససస స
1947 NDX0206185
పపరర: ససదధప నసతలపరటట

94-83/108

భరస : సరసబయఖ కరలలవ
ఇసటట ననస:22-2-67
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� కరలలవ
ఇసటట ననస:22-2-67
వయససస:34
లస: పప
1944 JBV1435957
పపరర: ససబబలకడమ� దమమమటట�

1930 NDX2525004
పపరర: వనసకటటష వరవలర

1925 AP151010246061
పపరర: శవపడకరష గబడడకసదసల

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:22-2-66
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కరలవ
ఇసటట ననస:22-2-67
వయససస:26
లస: ససస స
1941 NDX0805135
పపరర: ఏడడకకసడలల కరలలవ

94-83/105

భరస : పడసరద బసడడర పపడడ
ఇసటట ననస:22-2-66
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:22-2-66
వయససస:36
లస: పప
1938 NDX2512143
పపరర: అనసరరధ కరలవ

1927 AP151010246006
పపరర: గబరరనడథ గబడడకసదసల

94-83/100

తసడడ:డ చనలకమయఖ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అరరజన రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రగడడడ వపమమమ
ఇసటట ననస:22-2-66
వయససస:69
లస: పప
1935 NDX2060622
పపరర: రరజకష పరలడడగబ

94-83/102

తసడడ:డ చనలకమయఖ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసదలకమయఖ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:48
లస: పప
1932 NDX3124401
పపరర: వనసకటటశసర రగడడడ వపమమమ

1924 AP151010249036
పపరర: చతననమమ గబడడకసదసల

1922 JBV1432988
పపరర: అననపవరష గబడడకసదసల

భరస : గబరరనడధ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనలకమయఖ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:43
లస: పప
1929 AP151010246039
పపరర: శకనవరసరరవప గబడడకసదసల

94-115/1014

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-2-64/4
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:22-2-65
వయససస:40
లస: ససస స
1926 NDX1020874
పపరర: వనసకటరమణ గబడడకసదసల

1921 NDX3128386
పపరర: దదవఖ సహహత గబడడ కసదసల

1946 JBV1430859
పపరర: శక లత నసతల పరటట

94-83/118

భరస : శరఖమ ససరకష బబబబ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-2-69
వయససస:63
లస: ససస స
94-83/120

1949 JBV1430867
పపరర: శరఖమ ససరకష బబబబ నసతల
పరటట
తసడడ:డ రతనస నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-2-69
వయససస:61
లస: పప

94-83/121
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94-83/122

భరస : హరరబబబబ మభసలకరర
ఇసటట ననస:22-2-70
వయససస:40
లస: ససస స
1953 NDX1187632
పపరర: కరరణ కలమమర గకరర

94-83/125

94-83/127

94-83/130

1957 NDX0576405
పపరర: ఐజక కలమమర నలర మల

1960 AP151010249454
పపరర: లకరరదమమరర గరల

94-83/133

1963 AP151010246431
పపరర: మరగకడడడ గరల

94-83/128

1966 NDX0561985
పపరర: బబల పదదమన బబ రరగడడ

భరస : రరజరరమమహన రరయ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-77
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-77
వయససస:54
లస: ససస స

1968 NDX0458760
పపరర: శశభబదదవ బబ రరగడడ

1969 NDX0312322
పపరర: పసరరస రరజజశక బబ రరగడడ

94-83/138

1955 NDX2570729
పపరర: పసడయమసక గకరర

94-138/712

1958 NDX2193019
పపరర: వనసకట రతనస చతరరకకరర

94-83/129

భరస : శశఖర రగడడడ చతరరకకరర
ఇసటట ననస:22-2-74
వయససస:52
లస: ససస స
94-83/131

1961 AP151010249009
పపరర: సలలమ ససగబణడదదవ ఆరక

94-83/132

భరస : పరరశదదరరవప ఆరక
ఇసటట ననస:22-2-75
వయససస:64
లస: ససస స
94-83/134

తసడడ:డ చతననపరగడడడ� గరల
ఇసటట ననస:22-2-75
వయససస:60
లస: పప
94-83/135

94-83/124

తసడడ:డ కరరణ కలమమర గకరర
ఇసటట ననస:22-2-71
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మరగకడడడ� గరల
ఇసటట ననస:22-2-75
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరశదర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-2-75
వయససస:35
లస: పప
1965 AP151010249180
పపరర: వజయశక బబ రరగడడ

94-83/126

తసడడ:డ జకససరతనస� నలర మల
ఇసటట ననస:22-2-73
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపననయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:22-2-74
వయససస:73
లస: ససస స
1962 NDX1680215
పపరర: కగలసన ఫసలపస కసచరర

1954 NDX0886721
పపరర: మణణ కలమమర గకరర

1952 AP151010249184
పపరర: ఉషరకలమమరర గకరర

భరస : జకమస రరజ గకరర
ఇసటట ననస:22-2-71
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జకమస రరజ గకరర
ఇసటట ననస:22-2-71
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏపపడమ కకరగ
ఇసటట ననస:22-2-73
వయససస:46
లస: ససస స
1959 NDX2193035
పపరర: లకడమ దదవళర

94-83/123

తసడడ:డ యలమసద మమగబలకరర
ఇసటట ననస:22-2-70
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జకమస రరజ గకరర
ఇసటట ననస:22-2-71
వయససస:33
లస: పప
1956 NDX2190205
పపరర: శరసతమమ కకరగ

1951 NDX2267185
పపరర: హరరబబబబ మమగబలకరర

1964 NDX2570992
పపరర: రగబ ఫసలకస కరబబ ఠర

94-83/474

తసడడ:డ శరమ పడసరద కరబబ ఠర
ఇసటట ననస:22-2-75
వయససస:19
లస: పప
94-83/136

1967 NDX0463976
పపరర: ఆర .కక.కకరస ర లత బబ రరగడడ

94-83/137

భరస : రరజజ రరమ మహన రరయ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-77
వయససస:59
లస: ససస స
94-83/139

1970 AP151010249181
పపరర: వజయమమ బబ రరగడడ

94-83/140

తసడడ:డ రరజజ రరమమహన రరయ లలట బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-77
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరజజరరమమహన రరయ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-77
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరజరరమమహన రరయ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-77
వయససస:84
లస: ససస స

1971 AP151010246234
పపరర: దదవరనసద బబ రరగడడ

1972 NDX2420529
పపరర: డతసమసడ ససమన శక దడసరర

1973 AP151010246070
పపరర: అజయ పపడమ కలమమర లమస

94-83/141

తసడడ:డ రరజ రరమ మహన రరయ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-77
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరఖ పడకరష దడసరర
ఇసటట ననస:22-2-78
వయససస:31
లస: ససస స

1974 AP151010246029
పపరర: రరజరతనస లమస

1975 NDX3069853
పపరర: రతనస పససరడ ర

94-83/144

తసడడ:డ డదవడ లమస
ఇసటట ననస:22-2-78
వయససస:80
లస: పప
1977 JBV1431709
పపరర: యమనససచరరత � వవమబల�
భరస : నరరకణరరజ� �
ఇసటట ననస:22-2-79
వయససస:47
లస: ససస స

94-83/142

తసడడ:డ రరజజరతనస లమస
ఇసటట ననస:22-2-78
వయససస:52
లస: పప
94-83/560

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:22-2-78
వయససస:54
లస: పప
94-83/145

1978 NDX2190189
పపరర: జయ శక మహలకడమ దడసస
భరస : శరమభఖల జజన సరతషలకరర
ఇసటట ననస:22-2-79
వయససస:72
లస: ససస స

94-83/143

1976 NDX3070265
పపరర: శఖమల కలమమరర పససరడర

94-83/561

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:22-2-78
వయససస:42
లస: ససస స
94-83/146

1979 NDX2267177
పపరర: హరమన ససహహత వవమబల

94-83/147

తసడడ:డ నరరకణ రరజ వవమబల
ఇసటట ననస:22-2-79
వయససస:22
లస: పప
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1980 JBV1431717
పపరర: నరరకణరరజ� వవమబల�

94-83/148

తసడడ:డ బబసజమన� �
ఇసటట ననస:22-2-79
వయససస:51
లస: పప
1983 NDX3021524
పపరర: శవ పరరసత అదదసకక

1981 JBV1431113
పపరర: శరమభఖల జజన � సరతషలకరర�

తసడడ:డ జజన� �
ఇసటట ననస:22-2-79
వయససస:80
లస: పప
94-83/563

భరస : ఆబబల ఎనసమబల
ఇసటట ననస:22-2-81
వయససస:45
లస: ససస స

1984 NDX3017357
పపరర: పరల ససదధప ఎనసమబల

భరస : సతఖదదవ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:22-2-83
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జక బబనవత రరవవరర
ఇసటట ననస:22-2-84
వయససస:30
లస: ససస స
1992 JBV3295656
పపరర: ససనత తతలగతతటట

94-83/152

94-83/155

94-83/158

94-83/698

తసడడ:డ కకశశర బబబబ సపసపడడ
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:24
లస: పప

1996 JBV3290186
పపరర: ససధధర తతలగతతటట

1999 JBV1435049
పపరర: సససదర రరవప పరలలటట

2002 NDX3245826
పపరర: ససనల కలమమర తలగథదటట

94-83/160

2005 NDX0562298
పపరర: కలమమరర సపసపడడ

94-83/153

2008 NDX1320936
పపరర: వజయకరసత సపసపడడ
తసడడ:డ బబబబ రరవప సపసపడడ
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:26
లస: పప

1988 NDX1742486
పపరర: సతఖదదవ కరరరమసచ

94-88/503

1991 NDX3121639
పపరర: వహహద షససక

94-65/928

1994 JBV3295532
పపరర: ససహససన తతలగతతటట

94-83/154

భరస : శరఖమ సన
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:51
లస: ససస స
94-83/156

1997 JBV3290434
పపరర: శరఖమ సన తతలగతతటట

94-83/157

తసడడ:డ ఇజజడయయల తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:60
లస: పప
94-83/159

2000 NDX2793081
పపరర: సరల కలమమరర తదలగథదటట

94-83/565

భరస : ససదధర తదలగథదటట
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:32
లస: ససస స
94-83/702

2003 NDX2912293
పపరర: ససరరప రరణణ సపసడడ

94-66/1112

తసడడ:డ వజయ కరసత
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:19
లస: ససస స
94-83/161

భరస : కకశశర బబబబ సపసపడడ
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:32
లస: ససస స
94-83/163

94-88/501

భరస : అజత షససక
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: నవన తదలగథదటట
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబబబ గబపసపడడ
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:26
లస: ససస స
2007 NDX2267045
పపరర: వననద సపసపడడ

94-83/151

తసడడ:డ పడకరశస పరలలటట
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర పజజ రర
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:41
లస: ససస స
2004 NDX2415990
పపరర: వజయశక గబపసపడడ

1993 AP151010249135
పపరర: కసస
స రర బబ రరగడడ

1985 NDX1842286
పపరర: మమరర ససనసద దదవ జల

తసడడ:డ అబడహస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:22-2-83
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సన తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వలసన బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:64
లస: పప
2001 NDX3221447
పపరర: శరసత కలమమరర పజజ రర

94-88/502

భరస : కకశశర కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ర కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:27
లస: పప
1998 AP151010246432
పపరర: కకశశర కలమమర బబ రరగడడ

1990 JBV1434547
పపరర: వమలకలమమరర రరవవరర

94-83/562

భరస : జయ రరవప చననస
ఇసటట ననస:22-2-82
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : బబననట రరవవరర
ఇసటట ననస:22-2-84
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సన తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-2-85
వయససస:36
లస: ససస స
1995 NDX1447698
పపరర: జజన వలసన బబ రరగడడ

94-83/564

భరస : భబనస పడకరష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:22-2-83
వయససస:43
లస: ససస స
94-83/150

1982 NDX3021565
పపరర: ఆబబల ఎనసమబల

తసడడ:డ దసరర యఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:22-2-81
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆబబల ఎనసమబల
ఇసటట ననస:22-2-81
వయససస:18
లస: పప

94-66/1111 1987 NDX1843318
1986 NDX3021664
పపరర: ఏమ ఏమ కమల కలమమరర నల
పపరర: వజయ కనపరరస

1989 NDX2169317
పపరర: ఎస కక రరగ రమఖ రరవవరర

94-83/149

2006 AP151010249224
పపరర: శకదదవ సపసపడడ

94-83/162

భరస : బబబబరరవప సపసపడడ
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:41
లస: ససస స
94-83/164

2009 JBV3290707
పపరర: కకశశర బబబబ సపసపడడ

94-83/165

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సపసపడడ
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:54
లస: పప
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2010 AP151010246168
పపరర: వనసకటటశసరరర సపసపడడ

94-83/166

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ సపసపడడ
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:77
లస: పప
2013 AP151010249337
పపరర: రమమదదవ కకలర పర

94-83/168

94-83/171

భరస : ససతతష రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:46
లస: ససస స
2022 NDX2512085
పపరర: ససతతష రరవప మపరరస
తసడడ:డ వవదడసతస మపరరస
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:51
లస: పప
2025 NDX3089133
పపరర: జగససస పడకరశ మపరరరస

94-97/779

94-83/181

94-83/182

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పరల పరరర
ఇసటట ననస:22/2/93
వయససస:53
లస: పప

2023 AP151010246228
పపరర: రపచర రరవప కకపపపల

2026 NDX0771352
పపరర: ససనత చసదవవలల

2029 NDX2003853
పపరర: పదమ గబసటటరర

2032 NDX1228154
పపరర: వనసకటరమణ ఫణణదతస

94-83/185

2035 NDX2539641
పపరర: పసహహచఎ పసడయసకర

94-83/178

2038 JBV3295110
పపరర: ససపన కకసదడమద
తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప కకసడమద
ఇసటట ననస:22-2-94
వయససస:33
లస: ససస స

2021 NDX2512150
పపరర: జజససఫ పరలసన జజలమదద

94-83/176

2024 NDX1332071
పపరర: రరజ కలమమర కటబరర కటబటరర

94-88/504

తసడడ:డ శశరర కటబరర
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:49
లస: ససస స
94-83/179

2027 AP151010249208
పపరర: జయశక చసదవవలల

94-83/180

భరస : పడభబకరరరవప చసదవవలల
ఇసటట ననస:22-2-91
వయససస:60
లస: ససస స
94-88/505

2030 NDX2003820
పపరర: ఇనడఖస కలమమర గబసటటరర

94-88/506

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:22-2-91
వయససస:42
లస: పప
94-83/183

2033 AP151010249104
పపరర: సరమమమ జఖస రరమనవన

94-83/184

భరస : కకటటశసరరరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:22-2-93
వయససస:61
లస: ససస స
94-83/186

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పసహహచఎ
ఇసటట ననస:22-2-93
వయససస:22
లస: ససస స
94-88/507

94-83/173

తసడడ:డ రపచర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఫణణదతస
ఇసటట ననస:22-2-93
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ కలసధసల
ఇసటట ననస:22-2-93
వయససస:74
లస: ససస స
2037 NDX1180249
పపరర: దసరరర పడసరద పరలపరరస

94-83/175

భరస : ఇనడఖస కలమమర గబసటటరర
ఇసటట ననస:22-2-91
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస కసదదవలస
ఇసటట ననస:22-2-92
వయససస:50
లస: ససస స
2034 NDX2145424
పపరర: నడగరతనమమ కలసధసల

2020 AP151010249313
పపరర: శకదదవ కకపపపల

2018 JBV1431675
పపరర: వశరల కకపపపల
తసడడ:డ రరపచరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప చసదవవలల
ఇసటట ననస:22-2-91
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ చసదవవలల
ఇసటట ననస:22-2-91
వయససస:65
లస: పప
2031 NDX0808428
పపరర: రమణమమ కసదదవలస

94-83/172

తసడడ:డ రరబబన కకపపపల
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససతతశ రరవప మపరరరస
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:18
లస: పప
2028 AP151010246479
పపరర: పడభబకరరరవప చసదవవలల

2017 NDX0876003
పపరర: పడవలర క కకపపపల

94-83/170

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:22-2-89
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరపస తరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:56
లస: ససస స
94-83/177

94-83/167

94-83/169 2015 JBV1435262
2014 JBV1435288
పపరర: కకకషట య
పపరర: రరబబన సససదర శశఖర కకరగ
స న జయసతమమల కకణతస

తసడడ:డ రరపచరరకవప కకపపపల
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:33
లస: ససస స
94-83/174

2012 JBV1435270
పపరర: అనసష కకరక

తసడడ:డ రరబబన సససదర శశఖర
ఇసటట ననస:22-2-89
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరబబన సససదర శశఖర
ఇసటట ననస:22-2-89
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతష రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:22-2-90
వయససస:21
లస: ససస స
2019 NDX0876037
పపరర: ఆలమరదదవ మపరరస

94-83/566

భరస : రరజ బసస
ఇసటట ననస:22-2-88
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గరవరరనరరవప
ఇసటట ననస:22-2-89
వయససస:56
లస: ససస స
2016 NDX2512127
పపరర: షరరన ససరష లతడ మపరరస

2011 NDX2794519
పపరర: ససరష కలమమరర బసస

2036 NDX2539633
పపరర: పసహహచఎ లకడమ తరరమల

94-83/187

తసడడ:డ వనసకటటశస రరవప పసహహచఎ
ఇసటట ననస:22-2-93
వయససస:25
లస: ససస స
94-83/188

2039 JBV3295128
పపరర: శకరసజన కకసడమద

94-83/189

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప కకసడమద
ఇసటట ననస:22-2-94
వయససస:35
లస: ససస స
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94-83/190

భరస : శకనవరసరరవప గగడడ ల
ఇసటట ననస:22-2-94
వయససస:43
లస: ససస స
2043 JBV1432681
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప కకసడమద

94-83/193

94-83/196

94-83/198

భరస : శశషషకలమమర
ఇసటట ననస:22-2-96
వయససస:51
లస: ససస స
2052 NDX0216523
పపరర: ససగరత పరలలటట

94-83/200

94-83/203

94-83/206

94-83/209

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:51
లస: పప
2067 SQX2164564
పపరర: అనససయ ఆకలల

2050 NDX2435337
పపరర: గబరరబడహమచడరర కసదసకకరర

2051 NDX2702462
పపరర: ససశల రరణణ ఈదసలమభడడ

94-83/199

2053 NDX0216945
పపరర: ఇసదదరపసడయదరరరన పరలలటట

2056 NDX0856062
పపరర: వజయ కలమమరర గరదడ గరదడ

2059 AP151010249267
పపరర: ససజజత వషష
ష మలకల

2062 NDX1149228
పపరర: శకకరసత పపలర సశశటట

2065 NDX2564284
పపరర: రరణణ పదమ లత వషష
ష మలకల

భరస : వటల మబరళమహన రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:22-2-100
వయససస:58
లస: ససస స

2068 NDX0615963
పపరర: శకలకడమ కకమమమరగడడ
భరస : పడతడప రగడడ కకమమమరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-102
వయససస:42
లస: ససస స

94-83/195

94-83/197

94-91/1070

భరస : వనసకటటశసరరవప దదపపలపవడడ
ఇసటట ననస:22-2-96
వయససస:60
లస: ససస స
94-83/201

2054 NDX0945386
పపరర: రరత హహపససబబ దడరర

94-83/202

తసడడ:డ జజరజ రరజ
ఇసటట ననస:22-2-98
వయససస:34
లస: ససస స
94-83/204

2057 NDX1020627
పపరర: మమరరటన లకథర దడరర

94-83/205

తసడడ:డ జగరజ క రరజ
ఇసటట ననస:22-2-98
వయససస:30
లస: పప
94-83/207

2060 AP151010249295
పపరర: ఇసదదరరదదవ వషష
ష మలకల
వషష
ష మలకల
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:69
లస: ససస స

94-83/208

94-83/210

2063 AP151010246056
పపరర: రరమకకషష వషష
ష మలకల

94-83/211

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:47
లస: పప
94-83/475

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:21
లస: ససస స
95-119/718

2048 NDX2435345
పపరర: నడగకలమమరర కసదసకకరర
భరస : గబరర బడహమచడరర కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-2-96
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత రరవప
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:31
లస: పప
94-83/212

2045 NDX2267110
పపరర: శరకవణ కలమమర బతష
స ల

తసడడ:డ బకర వచఅలమ పడసరద ఈదసలమభడడ
ఇసటట ననస:22-2-96
వయససస:44
లస: పప

భరస : నడగపడసరద
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ పడసరద
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:30
లస: పప
2064 AP151010246193
పపరర: కకటటశసరరరవప వషష
ష మలకల

94-76/657

భరస : జజరరజ రరజ
ఇసటట ననస:22-2-98
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:42
లస: ససస స
2061 NDX1308535
పపరర: రవ తదజ వషష
ష మలకరల

2047 NDX2701571
పపరర: ఆనసద కలమమర ఈదసలమభడడ

94-83/192

తసడడ:డ అరరణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-2-95
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-2-97
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:22-2-98
వయససస:41
లస: ససస స
2058 JBV3295060
పపరర: వజయలకడమ� వషష
ష మలకల�

94-83/194

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:22-2-96
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-2-97
వయససస:28
లస: ససస స
2055 JBV3295052
పపరర: ససనత వషష
ష మలకల

2044 NDX2267144
పపరర: ఎలజబబత రరణణ బతష
స ల

2042 NDX1742353
పపరర: మననజ కలమమర గగడడడళళళ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగడడడళళళ
ఇసటట ననస:22-2-94
వయససస:25
లస: పప

భరస : అరరణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-2-95
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకలసతల రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-2-95
వయససస:50
లస: పప
2049 AP151010249066
పపరర: లకడమకరమమశసరర చరరమమమళళ

94-83/191

భరస : వనసకటకకషరషరరవప కకసడమదద
ఇసటట ననస:22-2-94
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ లర యఖ కకసడమద
ఇసటట ననస:22-2-94
వయససస:60
లస: పప
2046 NDX2267128
పపరర: అరరణ రరవప బతష
స ల

2041 JBV1435866
పపరర: వరలకడమ� కకసడమదద�

2066 NDX2564136
పపరర: జజఖతరమయ వషష
ష మలకల

94-83/476

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:22-2-99
వయససస:18
లస: ససస స
94-83/214

2069 NDX0615971
పపరర: పడతడపరగడడడ కకమమమరగడడ

94-83/215

తసడడ:డ బససవరగడడడ కకమమమరగడడ
ఇసటట ననస:22-2-102
వయససస:48
లస: పప
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94-65/1246

భరస : రమమశ గకరర
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:29
లస: ససస స
2073 NDX2119551
పపరర: కరరణడదదవ తతట

94-83/218

94-83/221

94-83/526

94-136/833

94-59/1087

94-66/1110

94-1/1447

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:22-3
వయససస:49
లస: పప

2083 NDX1726688
పపరర: తదజశస దమమమటట

2086 JBV3290087
పపరర: డదవడ జయరరజ అతతసట

2089 JBV3295508
పపరర: ఫషర రకసస� నసతలపత�

2092 NDX1338987
పపరర: వనసకట రమణమమ కరలస

94-98/13

2095 NDX0671487
పపరర: శవలకడమ ససకలరరతడ

94-83/224

2098 NDX2909745
పపరర: లకడమ అవరసరర
భరస : ససజవ రరవప అవరసరర
ఇసటట ననస:22-3/3B
వయససస:57
లస: ససస స

2078 NDX2119536
పపరర: నడగ చసదడ బబ స తతట

94-83/223

2081 NDX3235686
పపరర: పసడయసకర తతట

94-97/873

2084 JBV1435965
పపరర: హరరపస
డ రద� దమమమటట�

94-83/225

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ� దమమమటట
ఇసటట ననస:22-2-112
వయససస:48
లస: పప
94-82/29

2087 NDX2487601
పపరర: నడగరరరజన రగడడడ దసడడడకలసటబ

94-60/937

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ దసడడడకలసటబ
ఇసటట ననస:22-2-356
వయససస:22
లస: పప
94-82/30

2090 NDX0932764
పపరర: బబ వజసకక రవ

94-82/31

తసడడ:డ ఆదడమబ
ఇసటట ననస:22-2-1461
వయససస:56
లస: పప
94-93/869

2093 NDX1338961
పపరర: లసగయఖ యరసరన

94-93/877

తసడడ:డ పపనడనరగడడడ
ఇసటట ననస:22-3
వయససస:72
లస: పప
94-98/14

భరస : కకషరషరరవప ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:22-3
వయససస:54
లస: ససస స
94-98/16

94-83/220

తసడడ:డ నడగ చసదడ బబ స తతట
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:22-3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:22-3
వయససస:30
లస: ససస స
2097 NDX0091363
పపరర: కకషష రరవప ససకలరరతడ

94-83/527

భరస : రరజమననహరస�
ఇసటట ననస:22-2-1447
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ససరఖ శశఖర
ఇసటట ననస:22-3
వయససస:28
లస: ససస స
2094 NDX0176909
పపరర: పరమమశసరర ససకలరరతడ

2080 NDX2832095
పపరర: వనయ కలమమర ఏపవరర

2075 NDX2119544
పపరర: శవనడగకసదడమమ తతట

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:22-2-215
వయససస:45
లస: పప

భరస : రసబబబబ గణపవరపప
ఇసటట ననస:22-2-399
వయససస:48
లస: ససస స
2091 NDX2854891
పపరర: నకతడ గబటబల

94-83/222

తసడడ:డ హరర పడసరద దమమమటట
ఇసటట ననస:22-2-112
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పష తరర సక
ఇసటట ననస:22-2-133
వయససస:25
లస: పప
2088 NDX2891414
పపరర: రమణ గణపవరపప

2077 AP151010246035
పపరర: పపరయఖ ఏపవరర ఏపపరర

94-83/217

భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నడగచసదడ బబ స
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:22
లస: ససస స
2085 NDX2909752
పపరర: వసశ కకషష పష తరర సక

94-83/219

తసడడ:డ గరవసదరరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:23
లస: ససస స
2082 NDX2831782
పపరర: పసడయసకర తతట

2074 AP151010249086
పపరర: శవకలమమరర ఆలలటట

2072 JBV1433002
పపరర: నడగమణణ� ఏపవరర�

భరస : పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర� ఆలలటట
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదరరవప ఏపపరర
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:32
లస: పప
2079 NDX2750701
పపరర: నరమల జజఖత యయపపపరర

94-83/216

తసడడ:డ నడగ చసదడ బసస తతట
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నడగ చసదడ బబ స తతట
ఇసటట ననస:22-2-103
వయససస:42
లస: ససస స
2076 NDX0407890
పపరర: రమమశ ఏపపరర

2071 NDX1860932
పపరర: ససపడజ తతట

2096 NDX0091504
పపరర: శవ నడగకశసరరరవప ససకలరరతడ

94-98/15

తసడడ:డ కకషరషరరవప ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:22-3
వయససస:40
లస: పప
94-61/1148

94-83/226
2099 NDX2120608
పపరర: అసకమమ మమధవ రరవప
మదదదరరల
తసడడ:డ శవ నడగకశసర రరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:22-3-24/1
వయససస:26
లస: పప
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2100 NDX0376707
పపరర: శకనవరస రరవప మమడడ శశటట

94-96/132

తసడడ:డ సష మయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-105
వయససస:49
లస: ససస స
2103 NDX0342857
పపరర: రవశసకర� నసతకకక�

94-96/134

94-96/137

94-96/140

94-82/34

94-96/142

94-82/37

94-96/145

భరస : ససబబబరరవప గభడసరర
ఇసటట ననస:22-3-112
వయససస:57
లస: ససస స

2113 NDX0205880
పపరర: జగనడనథరరవప చదదసలపలర �

2116 NDX0768952
పపరర: జజనసన శలస�

2119 NDX1524454
పపరర: రతన కలమమరర పరలతతటట

2122 NDX1717851
పపరర: జయ కకరణ పరలతతటట

94-96/148

2125 NDX3092814
పపరర: భబణబ పడకరశ అసదత

94-82/35

2128 NDX0885046
పపరర: సతష గభడసరర�
తసడడ:డ ససబబబరరవప� గభడసరర
ఇసటట ననస:22-3-112
వయససస:40
లస: పప

2108 NDX0376525
పపరర: శకనవరసరరవప మమడడశశటట �

94-96/139

2111 NDX0084426
పపరర: హహమ లత కలరరక

94-82/33

2114 NDX0769018
పపరర: సరరజన మభకకరర�

94-96/141

భరస : జజనసన� మభకకరర
ఇసటట ననస:22-3-110
వయససస:70
లస: ససస స
94-96/143

2117 NDX1876756
పపరర: ససధ కకరణ పరలతతటట

94-82/36

భరస : జయ కకరణ పరలతతటట
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:39
లస: ససస స
94-82/38

2120 NDX1041011
పపరర: అనత పలమతతటట

94-96/144

భరస : రవకకరణ పలతతటట
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:42
లస: ససస స
94-96/146

2123 NDX1481886
పపరర: యయససరతనస జసగస

94-96/147

తసడడ:డ సససదర రరవప జసగస
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:47
లస: పప
94-83/567

తసడడ:డ రమబలల అసదత
ఇసటట ననస:22-3-112
వయససస:36
లస: పప
94-96/149

94-96/136

భరస : శకనవరసరరవప గగరర
ఇసటట ననస:22-3-110
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ పరలతతటట
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పలతతటట
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:70
లస: పప
2127 AP151010243004
పపరర: ససగబణ గభడసరర

94-82/32

భరస : యయసస రతనస
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జజసఫ పలతతటట
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:65
లస: ససస స
2124 NDX1041060
పపరర: జజసఫ పలతతటట

2110 NDX2190171
పపరర: శరసత శక మమడడరళళ

2105 NDX0738823
పపరర: కవత మమడడశశటట �

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-109
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ� శలస
ఇసటట ననస:22-3-110
వయససస:74
లస: పప

భరస : శరకవణ కలమమర నలకక
ఇసటట ననస:22-3-111
వయససస:43
లస: ససస స
2121 NDX1041052
పపరర: మమరరస పలతతటట

94-96/138

తసడడ:డ కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:22-3-110
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజనసన శలస
ఇసటట ననస:22-3-110
వయససస:45
లస: పప
2118 NDX2074797
పపరర: జజస ఫసన శలస

2107 NDX0381335
పపరర: యగర కమలలష� మమడడశశటట �

94-96/133

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-109
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడడరళళ
ఇసటట ననస:22-3-110
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జగనడనథ రరవప�
ఇసటట ననస:22-3-110
వయససస:44
లస: ససస స
2115 NDX1148741
పపరర: జజకసన శలస

94-96/135

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-109
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబలయఖ కనపరరర
ఇసటట ననస:22-3-109/A
వయససస:54
లస: ససస స
2112 NDX0219469
పపరర: సరళదదవ� కకసడసరర�

2104 NDX1596016
పపరర: చసదన మమడడశశటట

2102 NDX0264242
పపరర: మమడడశశటట అనసరరధ

భరస : శకనవరసరరవప� మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-107
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కమలలశ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-109
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-3-109
వయససస:52
లస: ససస స
2109 NDX1467324
పపరర: నరమల దదవ కనపరరర

94-96/605

భరస : వనసకట శవ రరవప మదదశశటట
ఇసటట ననస:22-3-105
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప� నసతకకక
ఇసటట ననస:22-3-107
వయససస:31
లస: పప
2106 AP151010243724
పపరర: లకడమ సరమమమ జఖస మమడడశశటట

2101 NDX2754281
పపరర: ససజజత మదదశశటట

2126 NDX3091998
పపరర: అననపవరష అసదత

94-94/1078

భరస : భబణబ పడకరశ అసదత
ఇసటట ననస:22-3-112
వయససస:32
లస: ససస స
94-96/150

2129 NDX1188044
పపరర: ససరరప గభడసరర

94-96/151

తసడడ:డ ససబబబరరవప గభడసరర
ఇసటట ననస:22-3-112
వయససస:41
లస: పప
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2130 JBV2648772
పపరర: ససబబబరరవప గభడసరర� �

94-96/152

తసడడ:డ ససతయఖ� �
ఇసటట ననస:22-3-112
వయససస:64
లస: పప
2133 NDX0540617
పపరర: ఝమనస మసగస

94-96/154

94-96/157

94-96/160

94-96/163

94-83/568

94-88/510

94-96/166

2143 NDX2752657
పపరర: ససజనఖ మసదడపప

2146 NDX1539446
పపరర: ఆనసద కలమమరర మససగసటట

2149 NDX2191443
పపరర: పడసనన లకడమ కకమటటగబసట

2152 NDX1041037
పపరర: శరరర

94-96/607

2155 NDX2763795
పపరర: కలమమరర గరడడగబ

94-96/606

భరస : రరజజ మహన రరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:22/3/116
వయససస:39
లస: ససస స

2158 NDX1764316
పపరర: రరజజ మహన రరవప
తలకరయల
తసడడ:డ యయసష బబ తలకరయల
ఇసటట ననస:22-3-116
వయససస:53
లస: పప

2138 NDX0264366
పపరర: వనసకట లకడమ� మసదడపప�

94-96/159

2141 JBV2648939
పపరర: అపరపరరవప� మసదడపప�

94-96/162

2144 NDX1010347
పపరర: రమ గబబబబ

94-82/40

భరస : వవణబగరపరల
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:37
లస: ససస స
94-88/508

2147 NDX1764829
పపరర: ఉమ మహహశసరర దదసదపరటట

94-88/509

భరస : వజయ కలమమర దదసదపరటట
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:58
లస: ససస స
94-96/164

2150 NDX1989476
పపరర: తరరవనసగళమమ గభడసరర

94-96/165

భరస : శకనవరస రరవప గభడసరర
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:47
లస: ససస స
94-96/167

2153 NDX1989468
పపరర: శకనవరస రరవప గభడసరర

94-96/168

తసడడ:డ ససతయఖ గభడసరర
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:49
లస: పప
94-96/608

భరస : పరమబలల గరడడగబ
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:35
లస: ససస స
94-88/512

94-96/156

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:22-3-114/A
వయససస:45
లస: పప

భరస : జజన వనససర వరపన
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప బబరదగబసట
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:50
లస: పప
2157 NDX1764621
పపరర: సరళ దదవ కకసడమబడడ

94-96/161

భరస : రసగనడయకలలల కకమటటగబసట
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కరకరర
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:49
లస: ససస స
2154 NDX2758142
పపరర: పరమబలల బబరదగబసట

2140 JBV2648970
పపరర: వనసకటబడవప� మసదడపప�

2135 NDX0082016
పపరర: బబబ సరరజ� మసగస�

భరస : అపరపరరవప� మసదడపప
ఇసటట ననస:22-3-114/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ పడసరద మససగసటట
ఇసటట ననస:22/3/115
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమనసయయల మససగసటట
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:43
లస: పప
2151 NDX2191468
పపరర: జజఖత కరకరర

94-96/158

భరస : వనసకట రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:22-3-114/A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పరమబలల బబరదగబసట
ఇసటట ననస:22-3-115
వయససస:32
లస: ససస స
2148 NDX2416014
పపరర: బబబబ పడసరద మససగసటట

2137 NDX0082032
పపరర: మహహష కలమమర మసగస

94-96/153

భరస : వనసకటబడవప� మసగస
ఇసటట ననస:22-3-114
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:22-3-114/A
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:22-3-114/A
వయససస:67
లస: పప
2145 NDX3017225
పపరర: కలమమరర గరడడగబ

94-96/155

తసడడ:డ వనసకటబడవప మసగస
ఇసటట ననస:22-3-114
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:22-3-114/A
వయససస:64
లస: ససస స
2142 JBV2648954
పపరర: వనసకటటశసరరర� మసదడపప�

2134 NDX2109370
పపరర: రతనకలమమరర మసగస

2132 NDX0540641
పపరర: బబర సససమల మసగస�

భరస : ససరకష కలమమర� మసగస
ఇసటట ననస:22-3-114
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశషగరరర చసతడ
ఇసటట ననస:22-3-114
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప మసగస
ఇసటట ననస:22-3-114
వయససస:36
లస: పప
2139 JBV2648988
పపరర: వనసకటనరసమమ� మసదడపప�

94-82/39

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-3-114
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహహశ కలమమర మసగస
ఇసటట ననస:22-3-114
వయససస:30
లస: ససస స
2136 NDX0264309
పపరర: ససరకష కలమమర మసగస

2131 NDX1524512
పపరర: మసదడపప అపరపరరవప

2156 NDX2192276
పపరర: నహ వరపనడ

94-88/511

తలర : సరర ససరరప వరపనడ
ఇసటట ననస:22/3/116
వయససస:23
లస: ససస స
94-88/513

2159 NDX0343889
పపరర: సరసత మబదడడడడ

94-96/169

తసడడ:డ గబరర రరజజరరవప మబదడడడడ
ఇసటట ననస:22-3-116
వయససస:30
లస: ససస స
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2160 JBV2646354
పపరర: శరరద మబదడడడడ
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94-96/170

భరస : గబరరరరజజరరవప మబదడడడడ
ఇసటట ననస:22-3-116
వయససస:59
లస: ససస స
2163 NDX0264374
పపరర: గబరరరరజజరరవప మబదడడడడ

94-96/173

94-94/107

94-96/176

94-96/178

భరస : ఇనడఖసస కలమమర రగడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:22-3-119
వయససస:46
లస: ససస స
2175 NDX1410208
పపరర: కకపవరస చకరకల

94-82/45

భరస : భబసకర ఇసక లలట గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:74
లస: ససస స
2178 NDX1041078
పపరర: వ సరయ శరకవణ తషమమలపలర

94-83/569

2167 JBV2648376
పపరర: మమధవ� బబ సదలపరటట �

2170 JBV2648061
పపరర: షసరయఖ బబ సదలపరటట� �

94-96/172

94-82/41
2165 NDX1991869
పపరర: అఖలమసదదశసరర జజఖత చరరలదదననన

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చరరలదదననన
ఇసటట ననస:22-3-118
వయససస:25
లస: ససస స
94-96/174

భరస : మధసబబబబ� �
ఇసటట ననస:22-3-118
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:22-3-118
వయససస:48
లస: పప
2172 JBV2646917
పపరర: భబరత జజఖత ఏరరవ

2164 NDX3097094
పపరర: శవ గసగధర పష కల

2162 NDX0264390
పపరర: యశశధ మదడడడక

భరస : వరద రరవప మబదడడడడ
ఇసటట ననస:22-3-116
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-3-117
వయససస:28
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర దదసదపరటట
ఇసటట ననస:22-3-118
వయససస:35
లస: ససస స
2169 AP151010243357
పపరర: మథస బబబబ బబ సదలపరటట

94-96/171

భరస : డడ జక పస పడభబకర రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-3-116
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదడరరవప మబదడడడ
ఇసటట ననస:22-3-116
వయససస:60
లస: పప
2166 NDX2282606
పపరర: వజయ లకడమ దదసదపరటట

2161 JBV2646040
పపరర: శకనవరసమమ తడడడ గరరర

2168 AP151010243183
పపరర: లకరరదమమరర బబ సదలపరటట�
భరస : శశరయఖ� బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:22-3-118
వయససస:72
లస: ససస స

94-96/177

2171 NDX1263813
పపరర: మధసబబబబ బబ సదలపరటట
తసడడ:డ శరవయఖ
ఇసటట ననస:22-3-119
వయససస:46
లస: పప

94-82/43
2173 NDX1410265
పపరర: మన పడపవరష ఐసరక
గబరరసదపలర
తసడడ:డ భబసకర ఐసరక లలట గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:48
లస: ససస స

2174 NDX1410240
పపరర: గబరరసదపలర ఉష ససహససన

తసడడ:డ భబసకర ఐసరక లలట గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:54
లస: ససస స

2176 NDX3299732
పపరర: శకశరసత దవవలకరర

2177 AP151010243103
పపరర: వనసకటరమణ తషమమలపలర �

94-82/968

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప తషమమలపలర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసరరరవప తషమమలపలర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:30
లస: పప

2181 NDX1876962
పపరర: ఈశసరమమ ఆకలరరత

2182 NDX2691517
పపరర: గబరవయఖ ఉపరరస

2183 NDX2703189
పపరర: కకటటశసరమమ ఉపరసరరరర

భరస : సరసబయఖ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:22-3-121
వయససస:74
లస: ససస స
2184 NDX2622777
పపరర: వనసకట రవ తదజ ఉయమఖల

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-3-122
వయససస:36
లస: పప

94-96/181

94-82/777

భసధసవప: కకటటశసరమమ ఉపరరస
ఇసటట ననస:22-3-121
వయససస:48
లస: పప
94-82/779

తసడడ:డ గబరవయఖ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:22-3-121
వయససస:19
లస: పప
2187 JBV1320597
పపరర: సరసబశవరరవప చతరరకకరర

2179 NDX1040971
పపరర: వ చతసతనఖ తషమమలపలర

2185 NDX3014966
పపరర: కకరణమయ ఉయఖల

2188 NDX3017043
పపరర: నలసజన మమకల
తలర : శకదదవ గబరకస
ఇసటట ననస:22-3-122
వయససస:19
లస: ససస స

94-96/179

94-96/182

94-82/778

భరస : గబరవయఖ ఉపరరస
ఇసటట ననస:22-3-121
వయససస:44
లస: ససస స
94-83/570

తసడడ:డ గబరవయఖ ఉయఖల
ఇసటట ననస:22-3-121
వయససస:18
లస: ససస స
94-82/48

94-82/44

భరస : వనసకటకకటటశసరరరవప� తషమమలపలర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:49
లస: ససస స
2180 AP151010243090
పపరర: వనసకటకకటటశసరరరవప�
తషమమలపలర �
తసడడ:డ బబలబడహమస� తషమమలపలర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:56
లస: పప

94-82/46

94-82/42

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:22-3-118
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత దవవలకరర
ఇసటట ననస:22-3-120
వయససస:19
లస: పప
94-96/180

94-96/175

2186 NDX1245539
పపరర: కలపనడ చతరరకకరర

94-82/47

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-3-122
వయససస:31
లస: ససస స
94-83/571

2189 NDX3017118
పపరర: నవహసజఅల మమకల

94-83/572

తలర : శకదదవ గబరకస
ఇసటట ననస:22-3-122
వయససస:19
లస: ససస స
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2190 NDX3017076
పపరర: నఖల మమకల
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94-83/573

తలర : శకదదవ గబరకస
ఇసటట ననస:22-3-122
వయససస:19
లస: పప
2193 NDX1010388
పపరర: రషసమత కరటటమమల

94-83/229

94-83/232

94-83/235

94-83/238

94-83/242

94-96/183

94-83/247

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:24
లస: ససస స

2203 NDX2512176
పపరర: ససబబబయమమ పలర బబ తషల

2206 AP151010249094
పపరర: ససబబమమ చపసపడడ

2209 NDX3160769
పపరర: రసబబబబ పడసరదస

2212 NDX2114429
పపరర: ససవరగరపసకకషష గరరకపరటట

94-83/458

2215 NDX3023991
పపరర: రమమశ బబబబ గరరకపరటట

94-83/240

94-83/244

భరస : ఆనసదరరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:22-3-127
వయససస:31
లస: ససస స

94-83/234

2201 AP151010246082
పపరర: కనకయఖ పసడసరర

94-83/237

2204 NDX1164326
పపరర: గరపసనడధ దరరర దరరర

94-83/241

2207 NDX1443894
పపరర: రరజవ గరసధధ కరరఖస శశటట

94-83/245

తసడడ:డ దదవ పడసరద కరరఖస శశటట
ఇసటట ననస:22-3-125
వయససస:27
లస: పప
94-82/833

2210 JBV1431493
పపరర: శవకలమమరర కకసడడడసస

94-83/246

భరస : హరరపస
డ రద కకసడడడసస
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:38
లస: ససస స
94-83/248

2213 JBV1431485
పపరర: హరరపస
డ రద కకసడడడసస

94-83/249

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడడడసస
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:46
లస: పప
94-83/574

Deleted

2218 NDX0386581
పపరర: రరజకశసరర జజలమదద

2198 AP151010246076
పపరర: వవణబగరపరలరరవప పసడసరర

తసడడ:డ ససదరరన రరవప దరరర
ఇసటట ననస:22-3-124
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:51
లస: పప
94-83/576

94-83/231

తసడడ:డ కకటటలసగస� పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమలకమయఖ దదవనవన
ఇసటట ననస:22 3 126
వయససస:32
లస: పప
2217 NDX3154168
పపరర: చసదడ పడసరదస

94-83/236

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద కకసడడడసస
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:25
లస: పప
2214 NDX2519213
పపరర: శశఖర దదవనవన

2200 AP151010246055
పపరర: కకటటశసరరరవప పసడసరర

2195 AP151010249050
పపరర: నడరరయణమమ పసడసరర

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:37
లస: పప

భరస : గసగరధరస చపసపడడ
ఇసటట ననస:22-3-125
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : పడసరద కరరఖసససటట
ఇసటట ననస:22-3-125
వయససస:57
లస: ససస స
2211 NDX1508292
పపరర: వజయ కలమమర కకసడడడసస

94-83/233

భరస : వనసకటటశసర రరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:22-3-124
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దరరర
ఇసటట ననస:22-3-124
వయససస:50
లస: పప
2208 NDX1481787
పపరర: కరరఖస ససటట బబజజత

2197 JBV3290921
పపరర: జజగకశసరరరవప పసడసరర

94-83/228

భరస : కకటటశసరరరవప పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససదరరనస దరరర
ఇసటట ననస:22-3-124
వయససస:43
లస: ససస స
2205 JBV1433556
పపరర: ససదరరనస దరరర

94-83/230

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:40
లస: పప
2202 JBV1430982
పపరర: వనసకటరతనస దరరర

2194 AP151010249070
పపరర: లకడమ పసడసరర

2192 JBV1435494
పపరర: వజడస కరటటమమల

భరస : మజకస
ఇసటట ననస:22-3-122/1
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కనకయఖ పసడసరర
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:69
లస: ససస స
2199 AP151010246112
పపరర: బబజజబబబబ పసడసరర

94-83/227

భరస : రవకకశశర కరటటమమల
ఇసటట ననస:22-3-122/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కకషష ర కరటటమమల
ఇసటట ననస:22-3-123
వయససస:31
లస: ససస స
2196 AP151010249121
పపరర: కకటటశసరమమ పసడసరర

2191 JBV1435502
పపరర: ఉషర రరణణ కరటటమమల

94-83/250

2216 NDX2793115
పపరర: రమమశ బబబబ గరరకపరటట

94-83/575

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-3-126
వయససస:51
లస: పప
2219 JBV3295219
పపరర: కరరణ� జజలమదద�

94-83/251

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� జజలమదద
ఇసటట ననస:22-3-127
వయససస:35
లస: ససస స
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94-83/252

తసడడ:డ ఆనసదరరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:22-3-127
వయససస:36
లస: ససస స

2221 JBV3295201
పపరర: మరరయమమ � జజలమదద�

భరస : ఆనసదరరవప� జజలమదద
ఇసటట ననస:22-3-127
వయససస:58
లస: ససస స

2223 NDX2917870
పపరర: వజయరరజ గరపసశశటట

94-83/577

తసడడ:డ సతఖనసదరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:22-3-127
వయససస:26
లస: పప
2226 NDX2267193
పపరర: ససదధప కలమమర మబచతచరర

2224 NDX2193043
పపరర: ఝమనస రరణణ మబచచరర

94-83/257

2227 NDX0407395
పపరర: పడదధప కలమమర మబచచరర
తసడడ:డ జగన మహనరరవప మబచచరర
ఇసటట ననస:22-3-128
వయససస:33
లస: పప

2229 NDX2270932
పపరర: ససధఖ మమమస

2230 NDX3168671
పపరర: కకషష కకశశర ఆకలల

94-94/108

భరస : ససదధప కలమమర మమమస
ఇసటట ననస:22-3-128
వయససస:29
లస: ససస స
94-83/260

తసడడ:డ పరరర సరరధద మబకరకమల
ఇసటట ననస:22-3-129
వయససస:20
లస: పప
2235 NDX3156197
పపరర: శకదదవ ఆకలల

2233 NDX1992198
పపరర: పరరర సరరధద మబకరకమల

94-83/579

2236 NDX1992115
పపరర: రరప పరసధలల

94-83/258

94-83/264

తసడడ:డ శకధరన పరసధలల
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:34
లస: ససస స

2239 NDX1860296
పపరర: శకదదవ గరళళ

94-65/929

94-83/267

భరస : శకధరన పరసధలల
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:60
లస: ససస స

2242 NDX1860239
పపరర: సతఖదదవ శకకకషష గరళళ

94-83/261

94-83/270

తసడడ:డ శకధరన పరసధలల
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:36
లస: పప

2245 NDX0381392
పపరర: కకషరషరరజన పరసధలల

2248 NDX0871400
పపరర: శకధరన పరసధలల

94-83/259

2231 NDX3089760
పపరర: ఆకలల లకడమ లలకకశ

94-65/930

2234 NDX2793032
పపరర: ఉదయ లకడమ వలలర పలర

94-83/578

Deleted

94-83/262

2237 NDX0311951
పపరర: శకజజత� పడసరదస�

94-83/263

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� పడసరదస
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:33
లస: ససస స
94-83/265

2240 NDX0406793
పపరర: రరజకశసరర� పడసరదస�

94-83/266

భరస : వనసకటటశసరరర� పడసరదస
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:57
లస: ససస స
94-83/268

2243 NDX1910539
పపరర: వశసనడథ వనసకట కకషష గరళళ

94-83/269

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరళళ
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:26
లస: పప
94-83/271

తసడడ:డ శకధరన పరసధలల
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:38
లస: పప
94-83/273

2228 JBV3290145
పపరర: జగన మహన రరవప మబచచరర

భరస : పరరర శరరరధద వలలర పలర
ఇసటట ననస:22-3-129
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరళళ
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:24
లస: పప

2244 NDX0871152
పపరర: మలర ఖమరరజన రరవప పరసధలల

94-83/256

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-3-129
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గరళళ
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:48
లస: ససస స

2241 NDX0875898
పపరర: లకడమ పరసధలల

2225 JBV3295144
పపరర: చసదడకల మబచచరర

తసడడ:డ జసగయఖ మబచచరర
ఇసటట ననస:22-3-128
వయససస:56
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన పరసధలల
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:24
లస: ససస స

2238 NDX0875989
పపరర: నడగమలలర శసరర పరసధలల

94-83/254

భరస : జగన మహన రరవప మబచతరర
ఇసటట ననస:22-3-128
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నడనడ రరవప మబకరకమల
ఇసటట ననస:22-3-129
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-3-129
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరరస గరళళ
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:56
లస: పప

94-83/255

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:22-3-129
వయససస:22
లస: పప

2232 NDX2512101
పపరర: రరహహత శక సరయ మబకరకమల

2222 JBV3290210
పపరర: ఆనసదరరవప� జజలమదద�

తసడడ:డ రరజజరరవప� జజలమదద
ఇసటట ననస:22-3-127
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడదధప కలమమర మబచచరర
ఇసటట ననస:22-3-128
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరవప మబచతచరర
ఇసటట ననస:22-3-128
వయససస:31
లస: పప

2247 NDX1860270
పపరర: సరసబశవరరవప గరళళ

94-83/253

2246 JBV1432061
పపరర: బబజ� పడసరదస�

94-83/272

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� పడసరదస
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:42
లస: పప
94-83/274

తసడడ:డ నడరరయణన పరసధలల
ఇసటట ననస:22-3-130
వయససస:70
లస: పప
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1
NDX3003944
పపరర: మరరస రరసరలన కకతస పవరర

94-66/1035

భరస : ససధధర
ఇసటట ననస:1 st line, postal colony
వయససస:38
లస: ససస స
94-93/267

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:4-15-7-5
వయససస:43
లస: పప
94-65/1076

94-96/621

8
NDX2800308
పపరర: అనసరరధ అల

94-65/1073

11
NDX2715019
పపరర: శక త అల

94-65/1071

తసడడ:డ రరజగరపరల రరవప గరల
ఇసటట ననస:4-15-19/22
వయససస:51
లస: పప

14
NDX2795383
పపరర: అరరణ కలమమరర యకకల

94-93/1330

94-65/1079

19
NDX2795870
పపరర: శకవలర మమజకటట

94-65/1081

17
NDX3123890
పపరర: వ ఏమ కక మభరరస మసచకసటట

94-65/1077

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:4-15-23/3
వయససస:46
లస: ససస స
22
NDX2877686
పపరర: వనసకట రమణ ససగ పలర

94-82/903

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:4-15-23/3
వయససస:59
లస: పప
25
NDX3267358
పపరర: ససమసత రగడడడ ఆతమకకరర

భరస : వనసకటపయఖదడస బబ ళళ
ఇసటట ననస:4-15-26 GMC NO:453
వయససస:51
లస: ససస స

94-65/1082

94-99/881

26
NDX3087723
పపరర: అరరణ కలమమరర చసత బతస న

94-65/1288

29
NDX2392058
పపరర: పడభబ సరయ కకషష బబ ళర

94-65/1074

94-65/1078
15
NDX3160124
పపరర: వవనకటసససరఘబవమస నసతలపత

18
NDX2795888
పపరర: సతఖనడరరయణ మమజకటట

94-65/1080

21
NDX2795276
పపరర: సరయ రరస మమజకటట

94-65/1083

24
NDX3016508
పపరర: ఏస వ సస మణణకరసత రగడడ బబ లర

94-82/905

తలర : ససశల బ
ఇసటట ననస:4-15-23/A
వయససస:24
లస: పప
94-65/1084

భరస : లమజజరస బబబబ
ఇసటట ననస:4-15-24
వయససస:63
లస: ససస స
94-8/1058

12
NDX3100989
పపరర: మసస నమమ kundeti

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:4-15-23/3
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: మణణకరసత బబ లర
ఇసటట ననస:4-15-23/A
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: మణణకరసత రగడడడ బబ లర
ఇసటట ననస:4-15-23/A
వయససస:24
లస: పప
28
NDX2386274
పపరర: రమమదదవ బబ ళళ

23
NDX3286077
పపరర: ససమసత రగడడడ ఆతమకకరర

94-65/1072

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:4-15-23/3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:4-15-23/3
వయససస:26
లస: ససస స
94-82/904

9
NDX2833911
పపరర: శకవరరర అల

తసడడ:డ శరఖమకలమమర నసతలపత
ఇసటట ననస:4-15-22/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ మసచకసటట
ఇసటట ననస:4-15-23
వయససస:42
లస: పప
20
NDX2795284
పపరర: రమఖ సరసత మమజకటట

94-65/1075

భసధసవప: son krishna
ఇసటట ననస:4-15-19/16
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప యకకల
ఇసటట ననస:4-15-20
వయససస:32
లస: ససస స

16
NDX2795623
పపరర: వనసకట సరయ రఘబవసశ
నసతలపరటట
తసడడ:డ శరఖమకలమమర
ఇసటట ననస:4-15-22/1
వయససస:22
లస: పప

6
NDX3116332
పపరర: సరరజన వరపనవన

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అల
ఇసటట ననస:4-15-19/10
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-15-19/10
వయససస:18
లస: ససస స
94-66/1231

94-59/838

భరస : చతననకకశవరరవప వరపనవన
ఇసటట ననస:4-15-19/2
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర అల
ఇసటట ననస:4-15-19/10
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అల
ఇసటట ననస:4-15-19/10
వయససస:20
లస: ససస స
13
NDX2863892
పపరర: వకకమ గరల

5
NDX2990950
పపరర: ఫరతమ షపక

3
NDX2664399
పపరర: చసతపలర రమదదవ

భరస : ససదరరన శరమ
ఇసటట ననస:2-254
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:4-15-12/35
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చతననకకశవరరవప వరపనవన
ఇసటట ననస:4-15-19/2
వయససస:34
లస: పప
10
NDX2960565
పపరర: శక వరర అల

94-86/1081

భరస : శకనవరసరరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:2-21/9
వయససస:34
లస: ససస స

4
NDX0535013
పపరర: ఏ భబవనవససర రరవప�

7
NDX3116050
పపరర: సతశ వరపనవన

2
NDX3037751
పపరర: లకకమ పడసనన చటటటపష డ లల

27
NDX2906097
పపరర: జగదధశసర రరవప వవడడ

94-78/1099

తసడడ:డ రరమయఖ వవడడ
ఇసటట ననస:4-15-24
వయససస:72
లస: పప
94-65/29

తసడడ:డ వనసకటపయఖ దడస బబ ళర
ఇసటట ననస:4-15-26, GMC NO 453 3RD FL
వయససస:33
లస: పప

30
NDX2362788
పపరర: రమమదదవ బబ ళర

94-90/11

భరస : వనసకటపయఖ దడస బబ ళర
ఇసటట ననస:4-15-26, GMC NO 453 3RD FL
వయససస:50
లస: ససస స
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31
NDX2449346
పపరర: వనసకటపయఖ దడస బబ ళళ

94-90/12

32
NDX3128493
పపరర: పడశరసత మసడవ

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ బబ ళళ
ఇసటట ననస:4-15-26, GMC NO: 453 3RD F
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనడగర
ఇసటట ననస:4-15-29
వయససస:22
లస: పప

34
NDX0937920
పపరర: సడవసత కనపరల

35
NDX2992477
పపరర: జజన డదవడ అతడఖల

94-88/15

తలర : శరరదదదవ
ఇసటట ననస:4-15-30/1
వయససస:34
లస: ససస స
37
NDX2645638
పపరర: హహమసత కలమమర మకగకన

94-80/849

94-93/272

41
NDX2384832
పపరర: ఎననచ రరజ పససమరరస

94-65/1087

44
NDX3209426
పపరర: రతనమణణ అమరస లకరర

94-93/273

52
NDX2590289
పపరర: ఉదయ గరపస కకషష పస టర

94-95/790

50
NDX2854834
పపరర: నడగ తదజ రగడడడ యయరకబబ ఠరలమ

53
NDX3008109
పపరర: రతస మమ మసదలపప

94-65/1088

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గరగరనవన
ఇసటట ననస:4-15-37/1
వయససస:39
లస: పప

56
NDX3127560
పపరర: వవణబ మధవ గరగరనవన

59
NDX2878676
పపరర: రతన పసడయ పష తసశశటట
తసడడ:డ పèరèససథ
ఇసటట ననస:4-15-38
వయససస:33
లస: ససస స

94-93/271

42
NDX3202215
పపరర: రతనమణణ అమరస లకరర

94-65/1086

45
NDX3205598
పపరర: డడనయల పససమరరస

94-65/1089

తసడడ:డ జజసఫ పససమరరస
ఇసటట ననస:4-15-32
వయససస:76
లస: పప
48
NDX2884815
పపరర: నడగ ససత మహలకడమ
యయరకబబ ఠరలమ
తసడడ:డ నడగ శసకర రగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-34
వయససస:18
లస: ససస స

94-98/729

51
NDX2982916
పపరర: మణణ కకశశర రరయవరపప

94-65/1090

94-82/908

తలర : వససత రరయవరపప
ఇసటట ననస:4-15-35
వయససస:20
లస: పప
94-65/1091

54
NDX2533990
పపరర: వశసనడథ నవపలకరర

94-93/274

తసడడ:డ శకనవరసస నవపలకరర
ఇసటట ననస:4-15-37
వయససస:21
లస: పప
94-65/1092

57
NDX2727295
పపరర: సరయనడథ నవపలకరర

94-65/1093

Deleted

భరస : పడమద కలమమర గరగరనవన
ఇసటట ననస:4-15-37/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-65/1094

39
NDX0602086
పపరర: పదమజ� ఏన�

94-65/841

భరస : మలమఖదదడ మసదలపప
ఇసటట ననస:4-15-37
వయససస:56
లస: ససస స
94-65/13

94-80/958

భరస : డడనయల పససమరరస
ఇసటట ననస:4-15-32
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ శసకర రగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-34
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : గగవసదమమ పస టర
ఇసటట ననస:4-15-35
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వవణబ గరపరల నవపలకరర
ఇసటట ననస:4-15-37/1
వయససస:18
లస: పప

94-65/12

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసనవనబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:4-15-32/59A
వయససస:21
లస: పప

49
NDX1583575
పపరర: అననపవరష కరమమశసరర
చటట మభరర
భరస : శకనవరస రరవప చటట మభరర
ఇసటట ననస:4-15-34
వయససస:51
లస: ససస స

36
NDX2795292
పపరర: భవఖ మకగకన

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:4-15-30-6
వయససస:35
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ డడనయల పససమరరస
ఇసటట ననస:4-15-32
వయససస:48
లస: పప

58
NDX2837078
పపరర: సరయనడథ నవపలకరర

94-82/907

భరస : డడనయల పససమరరస
ఇసటట ననస:4-15-32
వయససస:77
లస: ససస స

94-66/1232 47
46
NDX3031192
NDX2580884
పపరర: డడనయల రతన రరజ పససమరరస
పపరర: వసశ పవన పసనవనబబ ఈనడ

94-93/270

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-15-30/4
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనయయలల పససమరరస
ఇసటట ననస:4-15-32
వయససస:43
లస: పప

భరస : డడనయల పససమరరస
ఇసటట ననస:4-15-32
వయససస:77
లస: ససస స

55
NDX2538221
పపరర: పడమద కలమమర గరగరనవన

94-82/906

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పగడల
ఇసటట ననస:4-15-30/6
వయససస:41
లస: పప

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:4-15-30-6C
వయససస:48
లస: ససస స
43
NDX3156072
పపరర: రతనమణణ అమరస లకరర

38
NDX3164423
పపరర: సరసబశవరరవప పగడల

33
NDX1525478
పపరర: ఎననక పటబటభ

తసడడ:డ జయ పడకరశ పటబటభ
ఇసటట ననస:4-15-30
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ అతడఖల
ఇసటట ననస:4-15-30/2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ మకగకన
ఇసటట ననస:4-15-30/4, 5th Lane,
వయససస:22
లస: పప
40
NDX1647959
పపరర: సరయ కకరస ర అలఖసకకసడ

94-65/1085

తసడడ:డ వవణబ గరపరల నవపలకరర
ఇసటట ననస:4-15-37/1
వయససస:18
లస: పప
94-65/1095

60
NDX2839678
పపరర: రతన పసడయ పష తసశశటట

94-65/1096

భరస : పడశరసత పష తసశశటట
ఇసటట ననస:4-15-38/2
వయససస:33
లస: ససస స
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NDX2701753
పపరర: పడశరసత పష తస శశటట
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94-90/969

తలర : లకడమ నరసయఖ పష తసశశటట
ఇసటట ననస:4-15-38/2
వయససస:37
లస: పప
64
NDX2619393
పపరర: నవఖ కలసటట

94-61/989

73
NDX2258960
పపరర: ససధధర ఇమలర

94-65/1281

94-95/942

94-65/14

94-138/731

94-65/1101

94-65/1250

74
NDX2258945
పపరర: ససనల ఇమలర

77
NDX2699056
పపరర: హరరక మమమడడల

80
NDX2797025
పపరర: సరసబశవ రరవప జగననధస

94-65/16

83
NDX3140720
పపరర: మమరర రకట ఠచర కకగరర

94-65/15

86
NDX2835155
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కకలర

94-138/732

తసడడ:డ మరరయ ససరకశ కలమమర మమరకనన
ఇసటట ననస:4-15-47
వయససస:25
లస: ససస స

89
NDX3062999
పపరర: రరధ తదళళ
భరస : పడభబ బబబబ తదళళ
ఇసటట ననస:4-15-47
వయససస:33
లస: ససస స

72
NDX2809952
పపరర: నరసససహరరవప యయరరబబ యనడ

94-65/1099

75
NDX2692945
పపరర: పదడమవత నడడబబడ లల

94-137/633

78
NDX2871325
పపరర: శకనవరస రగడడడ అననపరగడడడ

94-65/1100

తసడడ:డ వనమ రగడడడ అననపరగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-44
వయససస:54
లస: పప
94-65/1102

81
NDX2394096
పపరర: వనసకట రరవప దదవరసపరటట

94-88/16

తసడడ:డ వనసకటటససరరర దదవరసపరటట
ఇసటట ననస:4-15-44/2
వయససస:56
లస: పప
94-65/1103

84
NDX2396059
పపరర: మసగమమ పలర కకన

94-95/3

భరస : రరజశశఖర పలర కకన
ఇసటట ననస:4-15-45 AMARAVTHI ROAD
వయససస:35
లస: ససస స
94-65/1105

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:4-15-46/4A
వయససస:41
లస: పప
94-65/843

94-65/1097

భరస : శకనవరసరరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:4-15-42/A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకకరసత కలమమర కకచపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-45
వయససస:35
లస: ససస స
94-65/1104

69
YFS1711317
పపరర: కకరణమయ యలర ససరర

తసడడ:డ పసదద రరఘవపలల యయరరబబ యనడ
ఇసటట ననస:4-15-40
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నడగ రరజ జగననధస
ఇసటట ననస:4-15-44/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : నడగరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:4-15-46
వయససస:36
లస: ససస స
88
NDX2572261
పపరర: ఆనసద సససధసజ మమరకనన

71
NDX3221637
పపరర: రరజకశ ఉలర

94-61/1159
66
NDX2797991
పపరర: గరపరల కకషష అఖల నసతలపత

భసధసవప: ససచరరత యలర ససరర
ఇసటట ననస:4-15-39/10/1 6/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:4-15-42/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ బబరరక
ఇసటట ననస:4-15-44/A/2
వయససస:70
లస: ససస స
85
NDX2837847
పపరర: పదడమవత దన బబ యన

94-66/1290

తసడడ:డ వససత కలమమర ఇమలర
ఇసటట ననస:4-15-42
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ అననపపరగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-44
వయససస:26
లస: పప
82
NDX2392082
పపరర: అనడన మమరరయమ బబరరక

68
NDX3299740
పపరర: రరజశశఖర నసనన

94-93/276

తసడడ:డ యయససదడనస నసతలపత
ఇసటట ననస:4-15-39/10
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:4-15-39/13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:4-15-42/A
వయససస:22
లస: ససస స
79
NDX2872075
పపరర: సతష రగడడడ అననపపరగడడడ

94-65/1098

తసడడ:డ జజఖత నసనన
ఇసటట ననస:4-15-39/10/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వససత కలమమర ఇమలర
ఇసటట ననస:4-15-42
వయససస:40
లస: పప
76
NDX2689826
పపరర: జజహనవ మమమడడల

65
NDX2885077
పపరర: శమత నరక

63
NDX1637307
పపరర: కకరణ కలమమర పరసపష గబ

తసడడ:డ వజయ రరజ పరసపష గబ
ఇసటట ననస:4-15-39
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నరక
ఇసటట ననస:4-15-39/9
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:4-15-39/10/1
వయససస:29
లస: పప
70
YFSI711341
పపరర: ససగయఖ శశశలలష కలమమర
శకలనడల
భసధసవప: శరరష బబబబ బభసరరర
ఇసటట ననస:4-15-39/10/1 6/2
వయససస:45
లస: పప

94-93/275

భరస : కకరణ కలమమర పరసపష గబ
ఇసటట ననస:4-15-39
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బబబబ కలసటట
ఇసటట ననస:4-15-39/9
వయససస:19
లస: ససస స
67
NDX1137785
పపరర: బబబబ జజననలగడడ

62
NDX1637299
పపరర: పవతడ పరసపష గబ

87
NDX1291863
పపరర: హహమ కలమమరర వడర మభ డడ

94-65/842

భరస : తరరపతయఖ వడర మభ డడ
ఇసటట ననస:4-15-47
వయససస:42
లస: ససస స
94-65/1106

90
NDX3055712
పపరర: ెరద తతలర

94-83/602

భరస : పడభభబబబభ తతలర
ఇసటట ననస:4-15-47
వయససస:33
లస: ససస స
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91
NDX3253887
పపరర: శరత బబబబ గగసడడ
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94-65/1264

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప గగసడడ
ఇసటట ననస:4-15-47/a
వయససస:28
లస: పప
94
NDX2420289
పపరర: హరర పసడయమ చటటటపప

94-65/17

94-134/763

94-93/277

94-65/1109

94-98/827

94-66/1233

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-15-66/a
వయససస:45
లస: పప
112
NDX3111911
పపరర: రరహహత పడభబత తషమమల

94-65/1021

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప యలగరల
ఇసటట ననస:4-15-67
వయససస:20
లస: పప

94-135/564

104
NDX2727220
పపరర: సరయ కకరణ వఠల ససదస

107
NDX2665404
పపరర: శకనవరస వనసకటటశసర శరమ
ఘసటశరల
తసడడ:డ రరమ మభరరస ఘసటశరల
ఇసటట ననస:4-15-66/2
వయససస:55
లస: పప
110
NDX3180320
పపరర: అనతడ దదవ కకడద

113
NDX3136975
పపరర: జయ కకశశర తషమమల

94-96/554

94-65/18

116
NDX3022357
పపరర: నగకశసరరరవప రరవప రరవవరర

99
NDX2984219
పపరర: శకలకడమ దదగబమరరస

94-82/909

102
NDX2841369
పపరర: వనసకట రరవప ససదస

94-65/1108

94-65/1110

105
NDX2885143
పపరర: శరసత పరలడడగబ

94-65/1111

తసడడ:డ రతయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:4-15-60
వయససస:18
లస: ససస స
94-58/681

108
NDX2605632
పపరర: వససత లకడమ కకడసరర

94-96/553

భరస : ఎస వ శరమ ఘసటశరల
ఇసటట ననస:4-15-66/2
వయససస:54
లస: ససస స
94-66/1234

111
NDX2404473
పపరర: సరయ ఫణణసదడ రగడడడ మబనడనఎస

94-96/4

తసడడ:డ శకనవరస రగడడ మబనడనఎస
ఇసటట ననస:4-15-66/C
వయససస:22
లస: పప
94-66/1183

114
NDX2967156
పపరర: రరజకశ కలరపరటట

94-65/1112

తసడడ:డ ససబబ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:4-15-66/H
వయససస:37
లస: పప
94-65/1113

117
NDX0425470
పపరర: వనజ కలమమరర అతతమరర

తసడడ:డ శరసబయఖ రరవవరర
ఇసటట ననస:4-15-66/h, Bharat pet 7/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-15-66/L
వయససస:48
లస: ససస స

119
NDX2727246
పపరర: శకనవరస పడసరద బబ లమరపలర

120
NDX2707636
పపరర: మహహశ యమదవ యలగరల

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:4-15-67
వయససస:53
లస: పప

94-96/3

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:4-15-60
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: వజయలకడమ వజయలకడమ
ఇసటట ననస:4/15/66/c1
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరద కకడడల
ఇసటట ననస:4-15-66/H
వయససస:58
లస: ససస స
118
NDX2534931
పపరర: మహహష యమదవ యలగరల

101
NDX2731677
పపరర: మహహసదడ ఏనసగబపలర

96
NDX2449437
పపరర: జయ పడసరదరరవప అసగలకలదదటట

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:4-15-58/123
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:4-15-66/a
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ కకశశర కకశశర
ఇసటట ననస:4/15/66/c1
వయససస:19
లస: పప
115
NDX2616019
పపరర: మన కలమమరర కకడడల

95-33/657

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-15-60
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరయరరస కకటబరర
ఇసటట ననస:4-15-64/A
వయససస:29
లస: ససస స
109
NDX3174026
పపరర: రమమష బబబబ కకడద

98
SQX2451169
పపరర: రజన తషమమలచతరరవప

94-65/1107

తసడడ:డ ఆదమ అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:4-15-50/6
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రమమనజ రగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-59
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:4-15-60
వయససస:36
లస: ససస స
106
NDX3254083
పపరర: మమత కకటబరర

94-96/2

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-15-58
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రగడడడ మమరస
ఇసటట ననస:4-15-59
వయససస:72
లస: ససస స
103
NDX2837730
పపరర: లకడమ ససదస

95
NDX2415776
పపరర: రరజకశ బబబబ అనర లమలలడడటట

93
NDX3022209
పపరర: జజనడథన పపటటటట

తసడడ:డ మచదల వనయ తదజ పపటటటట
ఇసటట ననస:4-15-49A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప అనర లమలలడడటట
ఇసటట ననస:4-15-50/6
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రజన
ఇసటట ననస:4-15-58
వయససస:20
లస: పప
100
NDX1637166
పపరర: వనసకట ససబబమమ మమరస

94-88/17

భరస : మసరసన రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:4-15-49
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజకశ బబబబ అనర లకలడడటట
ఇసటట ననస:4-15-50/6
వయససస:31
లస: ససస స
97
NDX2988467
పపరర: వనసకట దసరర నడగ సరయ అలమ

92
NDX2463487
పపరర: కకరస ర జడడగబ

94-65/1114

94-65/1247

94-140/545

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప యలగరల
ఇసటట ననస:4-15-67
వయససస:19
లస: పప
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121
NDX2576577
పపరర: శకదదవ కనమరర పవడడ
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94-65/844

భరస : వజయ శరరరధద కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:4-15-67/3
వయససస:36
లస: ససస స

122
NDX1841775
పపరర: వనసకట శవ సరయ కకషష
కసదదమళళ
తసడడ:డ వరభదడ పడసరద కసదదమళళ
ఇసటట ననస:4-15-68
వయససస:25
లస: పప

94-65/845
124
NDX2562866
పపరర: అనసమబల ససమసత శశఖర రగడడ
అనసమబల
తసడడ:డ అనసమబల కకపరల రగడడ అనసమబల
ఇసటట ననస:4-15-68
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పమబలపపట
ఇసటట ననస:4-15-69
వయససస:50
లస: పప

127
NDX2627651
పపరర: జయశక కసదసకకరర

128
NDX2553873
పపరర: గభరరబబడహమచడరర కసదసకకరర

94-1/1339

తసడడ:డ గబరర బడహమ చరర కసదసకకరర
ఇసటట ననస:4-15-69/3
వయససస:18
లస: ససస స
130
NDX2807063
పపరర: జజసఫ ఆదరర కసచరర

94-65/1116

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-15-72
వయససస:53
లస: పప
94-66/5

తసడడ:డ జకసస దడస కకమమ
ఇసటట ననస:4-15-72/1
వయససస:53
లస: పప
94-65/1118

తసడడ:డ రఘబనడథ
ఇసటట ననస:4-15-73
వయససస:21
లస: పప
145
NDX3263654
పపరర: వజయ కలమమరర నసతకకక

94-65/1271

94-89/1071

129
NDX2558161
పపరర: శశరన ఏవసగరరన కసచరర

94-65/848

132
NDX2625473
పపరర: రతన అభషపక రగడడడ గసజ

135
NDX2449007
పపరర: హహమ వరర కకమమ

94-66/4

95-5/853

138
NDX2883478
పపరర: పడవణ సరయ వవగభరర

94-66/1235

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప వవగభరర
ఇసటట ననస:4-15-72/5B
వయససస:18
లస: ససస స

94-65/1119 141
140
NDX3096351
NDX2463339
పపరర: వనసకట ఉమ మహహశసరర పటట పప
పపరర: ఆనసద లమస

146
NDX2872737
పపరర: అనల జజననలగడడ

94-66/1022

తసడడ:డ జయ పరల కకమమ
ఇసటట ననస:4-15-72/1
వయససస:22
లస: ససస స

94-66/6

Deleted

తలర : ఇసదదర దదవ లమస
ఇసటట ననస:4-15-72/8
వయససస:31
లస: పప
94-76/662

144
NDX2840361
పపరర: పసడయ వససధ లలకక

94-88/1318

తసడడ:డ రఘబనడథ
ఇసటట ననస:4-15-73
వయససస:23
లస: ససస స
94-66/1236

భరస : ఉదయభబనస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:4-15-73/1A
వయససస:37
లస: ససస స

Deleted

భరస : దశరథ నసతకకక
ఇసటట ననస:4-15-73/1A
వయససస:51
లస: ససస స

94-65/1117

137
SQX2021715
పపరర: వశ వరదదపత

143
NDX2702702
పపరర: అణషమమ తతటపలర

94-65/1115

తసడడ:డ బబల శశ రగడడ గసజ
ఇసటట ననస:4-15-71/4
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప తతటపలర
ఇసటట ననస:4-15-73
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దశరథ నసతకకక
ఇసటట ననస:4-15-73/1A
వయససస:51
లస: ససస స
148
NDX3261526
పపరర: వజయ కలమమరర నసతకకక

94-66/3

తసడడ:డ గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:4-15-72/5C
వయససస:19
లస: ససస స
94-65/1120

126
NDX2872570
పపరర: పవన వనసకట ఫణణ శక పపరస

తసడడ:డ ఇసరక కసచరర
ఇసటట ననస:4-15-70
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమ వరదదపత
ఇసటట ననస:4-15-72/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనన రరవప లలట దడసరర
ఇసటట ననస:4-15-72/5C
వయససస:60
లస: ససస స
142
NDX2840346
పపరర: సరయ శకకరసత తషకక

94-65/847

131
NDX2470888
పపరర: తతరరస రగసష లన మసదతడడ

134
NDX3024395
పపరర: వససదదవ కకసడమబదద

94-65/20

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపరస
ఇసటట ననస:4-15-69/1
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: నన
ఇసటట ననస:4-15-72/1
వయససస:40
లస: పప

136
NDX2448991
పపరర: జయ పరల కకమమ

139
NDX3184546
పపరర: దదవ మమరర కరసతమమ దడసరర

94-65/846

తసడడ:డ ఇనడనరగడడడ మసదతడడ
ఇసటట ననస:4-15-71/4
వయససస:43
లస: ససస స
94-65/21

123
NDX2463313
పపరర: ససమసత శశఖర రగడడడ అనసమబల

తసడడ:డ అనసమబల కకపరల రగడడ
ఇసటట ననస:4-15-68
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:4-15-69/3
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరక కసచరర
ఇసటట ననస:4-15-70
వయససస:18
లస: పప
133
NDX2433837
పపరర: లకమణ కలమమర గరరకపరటట

125
NDX2699387
పపరర: రరధడ కకషష పమబలపపట

94-65/19

147
NDX2872620
పపరర: ఉదయభబనస జజననలగడడ
తసడడ:డ కలయనమరరజ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:4-15-73/1A
వయససస:36
లస: పప

94-65/1121 150
149
NDX2727287
NDX2384899
పపరర: వనసకట సరయ రవ తదజ వడకటటట
పపరర: బబజజ దమబమ

తసడడ:డ వనసకట ససనల కలమమర వడకటటట
ఇసటట ననస:4-15-75
వయససస:19
లస: పప

94-66/1237

94-66/7

భరస : రవ కకరణ గబసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-76
వయససస:48
లస: ససస స
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151
NDX3208923
పపరర: వఖమఖసథ చమరరస
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94-65/1122

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చమరరస
ఇసటట ననస:4-15-76/A
వయససస:31
లస: పప
94-65/22

తసడడ:డ రవ పపల
ఇసటట ననస:4-15-77
వయససస:22
లస: పప
94-93/278

94-66/1239

94-65/24

తసడడ:డ తడసడవ కకషష రగడడడ అళర
ఇసటట ననస:4-15-77/3B
వయససస:20
లస: ససస స
94-83/603

94-65/1128

94-65/1125

164
NDX3001328
పపరర: అనసష ఆలర

167
NDX3075371
పపరర: తడవవణణ పపలలసస

170
NDX2533099
పపరర: సరయ రరజ తషమమ

94-93/284

173
NDX2392181
పపరర: ససధడకర వవరరచతరర

94-66/1240

Deleted

భరస : రవ బలలససపత
ఇసటట ననస:4-15-78/7
వయససస:30
లస: ససస స

94-95/791

తసడడ:డ వనసకట అరరవప వససథడపవరకపవ
ఇసటట ననస:4-15-78/7
వయససస:19
లస: పప

176
NDX3195997
పపరర: ససజనఖ బలలససపరటట

94-66/1243

తసడడ:డ సతష కలమమర యరరక
ఇసటట ననస:4-15-78/8
వయససస:20
లస: పప

94-65/1124

162
NDX1411925
పపరర: సససదర ఆనసద కకలర

94-93/279

165
NDX2970812
పపరర: కకషష కలమమరర యరకసశశటట

94-65/1126

168
NDX0165571
పపరర: వనసకట అరరణ కలమమర రగడడ ఎస

94-93/281

తసడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-78-2
వయససస:42
లస: పప
94-93/282

171
NDX3095841
పపరర: ససజజత అసబటట

94-65/1129

భరస : రవసదడ బబబబ అసబటట
ఇసటట ననస:4-15-78/5
వయససస:29
లస: ససస స
94-66/8

174
NDX1338474
పపరర: అనసహఖ బబపసరగడడ

94-93/285

తసడడ:డ B V కకషరష రగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-78-6
వయససస:26
లస: ససస స
94-65/1131

177
NDX3186632
పపరర: ససజనఖ బలలససపత

94-66/1244

Deleted

భరస : రవ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-15-78/7
వయససస:30
లస: ససస స
179
NDX2534287
పపరర: నసద కకషష అరరణ యరరక

159
NDX3081411
పపరర: దదవక బబయ ఆదస

భరస : శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-15-78
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర బబబబ వవరరచతరర
ఇసటట ననస:4-15-78/5/2
వయససస:23
లస: పప
94-65/1130

94-65/850

తసడడ:డ ససధడకర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:4-15-77-3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప తషమమ
ఇసటట ననస:4-15-78/3
వయససస:23
లస: పప

భరస : మరరయదడసస గగరరకపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-78/5/1
వయససస:29
లస: ససస స

178
NDX2553469
పపరర: ఈశసర చసద వససథడపవరకపవ

161
NDX0808345
పపరర: వనయ కలమమర మదదదపస గభ

156
NDX2571602
పపరర: రవ షససన పపల

భరస : హరరలమల నడయక ఆదస
ఇసటట ననస:4-15-77/1B
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రగడడడ పపలలసస
ఇసటట ననస:4-15-78/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప తషమమ
ఇసటట ననస:4-15-78/3
వయససస:23
లస: ససస స

175
NDX3191442
పపరర: ససజనఖ బలలససపత

94-65/23

తసడడ:డ తడసడవ కకషష రగడడడ ఆలర
ఇసటట ననస:4-15-77/3B
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:4-15-78
వయససస:18
లస: ససస స

172
NDX2482727
పపరర: పడవణ గగరరకపవడడ

158
NDX0281212
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-66/1238

తసడడ:డ రవ పపల
ఇసటట ననస:4-15-77
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అగససటన మదదదపస గభ
ఇసటట ననస:4-15-77/3
వయససస:54
లస: పప

163
NDX2527216
పపరర: ఆష అళర

169
NDX2804342
పపరర: రమఖ తషమమ

94-65/849

తసడడ:డ ససదద సరహహబ
ఇసటట ననస:4-15-77/1B
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలలయ నడయక ఆదస
ఇసటట ననస:4-15-77/1B
వయససస:41
లస: పప

166
NDX2970002
పపరర: ఉమ మహహశసరర కకలగరన

155
NDX2577302
పపరర: ససనత లకడమ కనపరల

153
NDX3055175
పపరర: వఖమఖథ చడమరరస

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చడమరరస
ఇసటట ననస:4-15-76/A
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవ పపల
ఇసటట ననస:4-15-77
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ పపల
ఇసటట ననస:4-15-77
వయససస:20
లస: పప
160
NDX3081510
పపరర: హరరలమల నడయక ఆదస

94-65/1123

భరస : వఖమఖథ చమరరస
ఇసటట ననస:4-15-76/A
వయససస:30
లస: ససస స

154
NDX2538569
పపరర: రవ షససన పపల

157
NDX2524916
పపరర: రవ కకరణ పపల

152
NDX3019825
పపరర: షమమ ససలర న సయద

భరస : రవ బలలససపత
ఇసటట ననస:4-15-78/7
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/286

180
NDX2534295
పపరర: వనసకట రతన శకలసతల దదవ
యరరక
భరస : సతష కలమమర యరరక
ఇసటట ననస:4-15-78/8
వయససస:48
లస: ససస స

94-93/287
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181
NDX2839736
పపరర: భబరర వ ఫణణ చవల
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94-66/1245

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ చవల
ఇసటట ననస:4-15-78/8/A
వయససస:18
లస: పప
184
NDX3184058
పపరర: సరససన మసదడ

94-66/1241

94-55/703

94-65/1133

Deleted
94-66/1247

94-66/1249

94-66/9

194
NDX2525244
పపరర: హరర గరపరలకకషష వసగపలర

94-65/25

197
NDX2929289
పపరర: మలర క కమలకరసత

200
NDX2558682
పపరర: ససరకశ ససరగరన

94-65/1140

203
NDX3150828
పపరర: రరమరరజ ఆరరధసఖల

94-65/1138

Deleted

తసడడ:డ శవ శసకర దడనబబ యన
ఇసటట ననస:4-15-79/10
వయససస:19
లస: ససస స

94-93/289

206
NDX2381481
పపరర: రరమకకషష నరకకదడమలర

94-66/1023

భరస : హరర బబబబ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-79/22
వయససస:31
లస: ససస స

94-93/288

192
NDX3171972
పపరర: పవన కలమమర రగడడ దడరస

94-65/1135

తసడడ:డ రరమరగడడడ దడరస
ఇసటట ననస:4-15-79/1
వయససస:20
లస: పప
195
NDX3090594
పపరర: సరసబశవరరవప నసబభరర

94-66/1248

198
NDX2675569
పపరర: రచన లలలమ

94-65/852

201
NDX2884864
పపరర: ససరకశ ససరగన

94-65/1139

భసధసవప: చతసటనయ
ఇసటట ననస:4-15-79/8 postal colony 1
వయససస:35
లస: పప
94-66/1250

204
NDX2992956
పపరర: ఝభనస దడనబబ యన

94-65/1136

తసడడ:డ శవ శసకర దడనబబ యన
ఇసటట ననస:4-15-79/10
వయససస:19
లస: ససస స
94-65/26

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప నరకకదడమలర
ఇసటట ననస:4-15-79/17
వయససస:31
లస: పప
209
NDX2807071
పపరర: శక రమఖ ఇసటటరర

189
NDX0194084
పపరర: శరరద�

తసడడ:డ చసదడ శశఖర లలలమ
ఇసటట ననస:4-15-79/8
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణరరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:4-15-79/9
వయససస:48
లస: పప
94-82/910

94-65/1127

తసడడ:డ సపశఊఆ నసబభరర
ఇసటట ననస:4-15-79/4A3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప ససరగరన
ఇసటట ననస:4-15-79/8
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమరరజ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:4-15-79/9
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నడగకశసర రరవప బటటట
ఇసటట ననస:4-15-79-19
వయససస:66
లస: ససస స

94-65/1134

తసడడ:డ మహన వల
ఇసటట ననస:4-15-79/5/A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర లలళర
ఇసటట ననస:4-15-79/8
వయససస:49
లస: పప

208
NDX1637265
పపరర: లకడమ రరజఖస రరవల

191
NDX3196482
పపరర: పవన కలమమర రగడడడ దడరస

186
NDX2929073
పపరర: దధపసస కరథద

భరస : బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:4-15-78-52
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : ససలలచన వసగపలర
ఇసటట ననస:4-15-79/4A3
వయససస:25
లస: పప

199
NDX2392280
పపరర: చసదడ శశఖర లలళర

205
NDX2842524
పపరర: ఝమనస దడనబబ యన

94-79/595

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:4-15-79/4A3
వయససస:46
లస: ససస స

202
NDX3163300
పపరర: వనసకట రరజకశసరర ఆరరధసఖల

188
NDX2639532
పపరర: లఖత గగటటటపరటట

94-95/792

భరస : చరణ తదజ రగడడడ దడరరకకమమల
ఇసటట ననస:4-15-78/12A
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడడ దడరస
ఇసటట ననస:4-15-79/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శరత చసదడ బబ స నడడసపలర
ఇసటట ననస:4-15-79/4
వయససస:40
లస: ససస స
196
NDX3091824
పపరర: గగరర నసబభరర

94-66/1242

తసడడ:డ శశషయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:4-15-78/12/B
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడడ దడరస
ఇసటట ననస:4-15-79/1
వయససస:20
లస: పప
193
NDX2909307
పపరర: లకడమ జజఖత అపసపశశటట

185
NDX3204369
పపరర: పడభబవత కలస

183
NDX2560357
పపరర: శకకరసత ఆవపలమసద

తసడడ:డ పడసరద రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:4-15-78/9A
వయససస:19
లస: పప

భరస : శరససన మసద
ఇసటట ననస:4-15-78/11
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:4-15-78/12/B
వయససస:19
లస: ససస స
190
NDX3193158
పపరర: పవన కలమమర రగడడడ దడరస

94-65/1132

తసడడ:డ మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:4-15-78/9
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మసదడ
ఇసటట ననస:4-15-78/11
వయససస:43
లస: పప
187
NDX2682805
పపరర: అలలఖఖ గగటటటపరటట

182
NDX2836955
పపరర: నససర షపక

207
NDX3109253
పపరర: బసదస కలరపరటట

94-66/1246

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:4-15-79/17
వయససస:21
లస: ససస స
94-65/1137

210
NDX2591634
పపరర: సరయ పడణణత కసభస

94-65/851

తసడడ:డ శవ పడసరద కసభస
ఇసటట ననస:4-15-79/441
వయససస:20
లస: ససస స
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94-65/1141

తసడడ:డ మసరసన షపక షపక
ఇసటట ననస:4-15-79/A
వయససస:53
లస: పప
214
NDX3055381
పపరర: నడగ శసకరమమ తతడరపప

94-66/1251

215
NDX3083920
పపరర: రవ శసకర తతడరపప

94-65/1144

218
NDX3166626
పపరర: ససధడరరణణ నరరశశటట

94-66/1252

తలర : పపడమక కరగక
ఇసటట ననస:4-15-83/B
వయససస:53
లస: ససస స

221
NDX2841716
పపరర: మమనక మమరస

94-65/1145

94-73/7

224
NDX2394807
పపరర: నడగ అసజల కరమరగడడ

216
NDX1647918
పపరర: పవరరషమ నసబభరర

219
NDX3287158
పపరర: వనసకట రతనస మననన

94-65/1146

94-90/5

225
NDX2449064
పపరర: జతదసదడ రగడడడ సష మబ
తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ సష మబ
ఇసటట ననస:4-15-90
వయససస:23
లస: పప

226
NDX2392389
పపరర: ఆదదనడరరయణ పరమరరస

227
NDX0631549
పపరర: గరతడ ససధ� దదశనవన�

228
NDX2839363
పపరర: గసగర పరరసత కరలకకటట

229
NDX3020385
పపరర: గసగర పరరసత కరలకకటట
భరస : బససవరగడడడ కరలకకటట
ఇసటట ననస:4-15-95
వయససస:50
లస: ససస స
232
NDX2565869
పపరర: కలరపరటట కకటట ససరఖ పడసనన
సరయనడథ
తసడడ:డ కలరపరటట బల మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:4-15-95/1
వయససస:22
లస: పప

230
NDX2557502
పపరర: రమణయఖ డసదసరర

94-91/1086

233
NDX2627974
పపరర: రసగమమ ఇరరశశటట

94-66/1024

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:4-15-98
వయససస:47
లస: పప

236
NDX2525368
పపరర: షపక మసరసన వల
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:4-15-98
వయససస:28
లస: పప

94-66/1185

భరస : వనసకట మలర కరరరజన రరవప మబకక
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:54
లస: ససస స

231
NDX2839173
పపరర: బససవ రగడడడ కరలకకటట

94-1/1340

94-91/1295

234
NDX2864528
పపరర: నరసమమ తతట

94-65/1149

భరస : వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:4-15-98
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/293

237
NDX2392298
పపరర: శకనవరసరరవప ఇసటటరర

94-66/13

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:48
లస: పప

94-66/1186 240
239
NDX2885747
NDX2885770
పపరర: వనసకట మలర కరరరజన రరవప మబకక
పపరర: సహహత మబకక

తసడడ:డ హనసమయఖ మబకక
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:54
లస: పప

94-65/1147

తసడడ:డ కకటటరగడడడ కరలకకటట
ఇసటట ననస:4-15-95
వయససస:69
లస: పప

భరస : నరసయఖ ఇరరశశటట
ఇసటట ననస:4-15-97/3
వయససస:68
లస: ససస స
94-93/292

94-66/11

భరస : బససవ రగడడడ కరలకకటట
ఇసటట ననస:4-15-95
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ డసదసరర
ఇసటట ననస:4-15-95
వయససస:46
లస: పప

235
NDX1637281
పపరర: మలర ఖమరరజన రరవప మరరయమల

238
NDX2885754
పపరర: ససధ రరణణ నరక

94-93/291

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:4-15-93
వయససస:37
లస: ససస స
94-65/1148

94-66/10

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రగడడ పపరస
ఇసటట ననస:4-15-88 AMARAVATHI ROAD
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమరగడడడ కరమరగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-88 AMARAVATHI ROAD
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదద పరమరరస
ఇసటట ననస:4-15-92
వయససస:46
లస: పప

94-66/1284

222
NDX2384857
పపరర: శసకర నడరరయమ రగడడ పపరస

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రగడడడ పపరస
ఇసటట ననస:4-15-88 AMARAVATHI ROAD
వయససస:39
లస: పప
94-66/12

94-93/290

భరస : శశషగరరర రరవప మననన
ఇసటట ననస:4-15-83/B
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ మమరస
ఇసటట ననస:4-15-84
వయససస:19
లస: ససస స

223
NDX2385409
పపరర: శసకర నడరరయణ రగడడడ పపరస

94-65/1143

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:4-15-83-2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఔగబససటననసయమ నరరశశటట
ఇసటట ననస:4-15-83/B
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/1604

213
NDX3063724
పపరర: దదవ తతడరపప

భరస : రవ శసకర తతడరపప
ఇసటట ననస:4-15-79/A2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప తతడరపప
ఇసటట ననస:4-15-79/A2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఔగబససటననసయమ నరరశశటట
ఇసటట ననస:4-15-83/B
వయససస:53
లస: ససస స
220
NDX2842060
పపరర: ససధడరరణణ నరరశశటట

94-65/1142

తసడడ:డ గణణ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:4-15-79/A
వయససస:21
లస: పప

భరస : అపపరరవప
ఇసటట ననస:4-15-79/A2
వయససస:74
లస: ససస స
217
NDX3176435
పపరర: ససధడరరణణ నరరశశటట

212
NDX3100146
పపరర: నజర షపక

94-66/1187

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరజన రరవప మబకక
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:20
లస: ససస స
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241
NDX3128212
పపరర: శసకర రరవప వడర పవడడ

94-83/598

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వడర పవడడ
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:64
లస: పప
94-96/6

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-100/1 8TH LINE
వయససస:22
లస: పప
94-95/784

తసడడ:డ వకటర
ఇసటట ననస:4-15-109
వయససస:18
లస: పప
253
NDX1637232
పపరర: ససజజత లకడమ వపరర

94-93/296

94-80/5

తసడడ:డ లసగయఖ తతరరటట
ఇసటట ననస:4-15-110/3a
వయససస:40
లస: పప
259
NDX2817450
పపరర: శవ నగరజ గరగనపవడడ

94-66/1193

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరగనపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-110/4A
వయససస:33
లస: పప
262
NDX3212511
పపరర: వజయ లకడమ రరవనసతల

94-65/1031

94-65/1251

తసడడ:డ చననకకటయఖ కణకరసత
ఇసటట ననస:4-15-110/8
వయససస:47
లస: ససస స
268
NDX3141413
పపరర: నహరరక జమబమల
తసడడ:డ పడసరద రరవప జమబమల
ఇసటట ననస:4-15-110/10
వయససస:20
లస: ససస స

248
NDX2469187
పపరర: వనసకట ససధధర బబ రక

94-65/27

94-93/295

249
NDX3127743
పపరర: శశషరరతనస బబ రరక

94-66/1188

తలర : వనసకట ససధధర
ఇసటట ననస:4-15-103/3,FLAT NO.502
వయససస:51
లస: ససస స
94-66/1008

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-15-110/2
వయససస:18
లస: పప

254
NDX2597607
పపరర: శక లకడమ బలలససపరటట

94-95/785

255
NDX1871038
పపరర: ఫసరరజ బబష షపక

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-15-110/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహమద షపక
ఇసటట ననస:4-15-110/3
వయససస:25
లస: పప

257
NDX2192334
పపరర: కరరరసక రగడడడ భమవరపప

258
NDX2872380
పపరర: వరలకడమ గరగనపవడడ

94-82/898

94-66/14

94-65/1030

తసడడ:డ మధసససదన రగడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:4-15-110/4/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ నగరజ గరగనపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-110/4A
వయససస:27
లస: ససస స

260
NDX2867547
పపరర: వరలకడమ గరరనపవడడ

261
NDX2934966
పపరర: శవ నడగ రరజ గరరనపవడడ

94-66/1194

94-80/957

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరరనపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-110/4A
వయససస:33
లస: పప
94-66/1195

264
NDX3047776
పపరర: అనల గబసటటరర

94-66/1196

తసడడ:డ రరమమ రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-110/7A , 2 ND LINE
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-110/7A , 2ND LINE
వయససస:34
లస: పప

266
NDX2897908
పపరర: పపడమ సరయ సససకక

267
NDX3221959
పపరర: ఆదదతఖ సససక

94-66/1197

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప సససకక
ఇసటట ననస:4-15-110/8
వయససస:20
లస: ససస స
94-65/1028

246
NDX0631572
పపరర: ససతడ రవణమమ� జగటట �

94-60/1045 252
251
NDX2670263
NDX2569119
పపరర: వనసకట ససబబరరవప బలలససపరటట
పపరర: వనసకటసరయ బలలససపరటట

263
NDX3113255
పపరర: అజయ గబసటటరర

94-96/5

భరస : వజయ శకనవరస�
ఇసటట ననస:4-15-102
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవనడగరరజ గరరనపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-110/4A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ నడగకశసరరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:4-15-110/7A
వయససస:50
లస: ససస స
265
NDX3221942
పపరర: భవన కణకరసత

94-93/294

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-15-110/2
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-15-110-2
వయససస:42
లస: ససస స
256
NDX2539112
పపరర: కకటటశసర రరవప తతరరటట

245
NDX1510016
పపరర: లకడమ నడగ రరజజ ఓరరగసటట

తసడడ:డ సరసబశవ పడసరద బబ రక
ఇసటట ననస:4-15-103/3
వయససస:29
లస: పప
94-66/1189

243
NDX2362861
పపరర: వనసకట ససడజన తదజ ఇసటటరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:4-15-101
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ గరపసశశటట
ఇసటట ననస:4-15-102
వయససస:18
లస: పప
250
NDX3038924
పపరర: రరశన పపరరషష తస స ఠరరగతతరర

94-95/4

భరస : శకనవరసరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-15-100/1
వయససస:46
లస: ససస స

244
NDX2362879
పపరర: వనసకట ససదధప ఇసటటరర

247
NDX2558864
పపరర: సరయ పవన గరపసశశటట

242
NDX2396083
పపరర: పదమజ రరణణ ఇసటటరర

269
NDX3193679
పపరర: పవరరషమ జమబమల
తసడడ:డ పడసరద రరవప జమబమల
ఇసటట ననస:4-15-110/10
వయససస:24
లస: ససస స

94-66/1270

తలర : భవన కణకరసత
ఇసటట ననస:4-15-110/8
వయససస:24
లస: పప
94-66/1190

270
NDX3185675
పపరర: నహరరక జమబమల

94-66/1191

Deleted

తసడడ:డ పడసరద రరవప జమబమల
ఇసటట ననస:4-15-110/10
వయససస:20
లస: ససస స
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271
NDX3200599
పపరర: ససషరమ జమబమల
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94-66/1192

తసడడ:డ పడసరద రరవప జమబమల
ఇసటట ననస:4-15-110/10
వయససస:19
లస: ససస స
274
NDX1637331
పపరర: శకనవరస రరవప ససధడ

94-93/299

94-65/1032

94-65/1033

94-66/1198

94-66/1199

94-66/1010

94-58/3

భరస : ససరరబబబబ తషరకపఅల
ఇసటట ననస:4-15-116/3
వయససస:32
లస: ససస స
295
NDX2517738
పపరర: సరయ కకషష మటటపలర

తసడడ:డ రరమబ మమమడడల
ఇసటట ననస:4-15-116/3
వయససస:18
లస: పప

94-80/6

94-66/16

94-88/1413

94-60/1046

94-66/1201

293
NDX3161809
పపరర: ససభబగఖవత మటటపలర

94-65/1035

299
NDX2559664
పపరర: జయ గణణశ జజగరబతష
స ల

94-81/14

282
NDX2482115
పపరర: మహమమద ఇసరమయల షపక

94-80/7

285
NDX3093168
పపరర: అశశక రగడడడ జసకల

94-65/1034

288
NDX2549061
పపరర: వనసకట గరపస గగరగక

94-66/1009

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరగక
ఇసటట ననస:4-15-116/1
వయససస:22
లస: పప
291
NDX2980415
పపరర: ససధడ పసదద బబ యన

94-66/1202

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-15-116/1A
వయససస:31
లస: ససస స
294
NDX2480473
పపరర: పసడయ చసదన మటటపలర

94-66/15

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:4-15-116/3
వయససస:21
లస: ససస స
94-66/1012

తసడడ:డ రరమబ మమమడడల
ఇసటట ననస:4-15-116/3
వయససస:18
లస: ససస స
94-95/786

279
NDX2449163
పపరర: నవత నవరగళర

తసడడ:డ చరరక రగడడడ జసకల
ఇసటట ననస:4-15-115/1
వయససస:18
లస: పప

290
NDX2980423
పపరర: చనన వరసజనవయబలల
పసదదదబబ యన
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-15-116/1A
వయససస:62
లస: పప

296
NDX2590792
పపరర: ధన లకడమ మమమడడల

94-65/1029

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-15-113/2
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:4-15-116/3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:4-15-116/3
వయససస:20
లస: పప
298
NDX2590750
పపరర: గరపస మమమడడల

281
NDX2505972
పపరర: మహమమద ఇసరమయల షపక

287
NDX2706190
పపరర: అనసససరఖ గగరగక

276
NDX2999282
పపరర: శవసరయ గరవరరబబ ఈనడ

భరస : లల కకషష నవరగళర
ఇసటట ననస:4-15-113
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగరగక
ఇసటట ననస:4-15-116/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరగక
ఇసటట ననస:4-15-116/1
వయససస:21
లస: పప
292
NDX2391191
పపరర: ససవకలమమరర తషరకపఅల

94-81/13

భరస : కకటటశసర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:4-15-114/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రగడడడ జసకల
ఇసటట ననస:4-15-115/1
వయససస:47
లస: పప
289
NDX2549483
పపరర: శకకరసత గగరగక

278
NDX2371177
పపరర: నరమద నవరగళర

284
NDX3267275
పపరర: లల కలమమరర దడసరర

94-93/298

తసడడ:డ వరసజనవయబలల గరవరరబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:4-15-110/15
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-15-113/2
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ దడసస
ఇసటట ననస:4-15-114/1
వయససస:50
లస: పప
286
NDX3091758
పపరర: చరరక రగడడడ జసకల

94-66/1007

భరస : వజయ కలమమర నవరగళర
ఇసటట ననస:4-15-113
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలయఖ గబసడదబబ మబమ
ఇసటట ననస:4-15-113/1
వయససస:43
లస: పప
283
NDX2830560
పపరర: శకనవరస రరవప గరదత

275
NDX2612992
పపరర: అనసదధప మబనగరల

273
NDX1637323
పపరర: రరజకశసరర ససధడ

భరస : శకనవరస రరవప ససధడ
ఇసటట ననస:4-15-110-10B
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధడకర మబనగరల
ఇసటట ననస:4-15-110/14
వయససస:19
లస: పప

భరస : నడగకశసర రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:4-15-111/2
వయససస:36
లస: ససస స
280
NDX2873057
పపరర: ఈశసరయఖ గబసడతబబ మబమ

94-93/297

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససధడ
ఇసటట ననస:4-15-110-10B
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససధడ
ఇసటట ననస:4-15-110-10B
వయససస:51
లస: పప
277
NDX2860906
పపరర: లకడమ దదవళర

272
NDX1637349
పపరర: నవన ససధడ

297
NDX2393247
పపరర: శవకలమమరర తషరకపఅల

94-80/8

భరస : ససరరబబబబ తషరకపఅల
ఇసటట ననస:4-15-116/3
వయససస:32
లస: ససస స
94-66/1013

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప జజగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:4-15-116/4-1
వయససస:20
లస: పప

300
NDX2559185
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప జజగరబతష
స ల

94-80/842

తసడడ:డ గసగ ససబబయఖ జజగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:4-15-116/4-1
వయససస:53
లస: పప
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301
NDX2559672
పపరర: జయపరరసత జజగరబతష
స ల

94-80/843

భరస : చసదడ శశఖర రరవప జజగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:4-15-116/4-1
వయససస:48
లస: ససస స
304
NDX2897866
పపరర: బడహహమశసరర ధడరల

94-66/1203

94-66/1206

94-66/17

94-66/1207

94-65/836

94-66/1210

94-66/18

భరస : నరసససహ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-15-117/4b
వయససస:51
లస: ససస స

314
NDX2885341
పపరర: వనసకటసరసమ బసస

317
NDX3005741
పపరర: వజయ రరజ పరరసపస గభ

320
NDX2820629
పపరర: లకడమ కరమమశసరర పససపపలలటట

323
NDX2517720
పపరర: అనసరరధ బబ నగల

94-65/1040

94-65/1036

309
NDX2684207
పపరర: గసగరధర నసససమబ

94-80/845

312
NDX3042215
పపరర: పడగత ససద

94-66/1200

315
NDX2674034
పపరర: వజయ కకరణ చససడసరర

94-66/1208

94-66/1209
318
NDX2987568
పపరర: మనస పసడయదరరన పరరశపష గబ

తసడడ:డ వజయ రరజ పరరశపష గబ
ఇసటట ననస:4-15-116/B1
వయససస:31
లస: ససస స
94-94/1121

321
NDX2560308
పపరర: సమరర గసజ

94-80/846

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:4-15-116/B flat 302
వయససస:18
లస: ససస స
94-66/19

324
NDX3097334
పపరర: అరరసర వజయ ససకలమమర
జకకయఖ
తసడడ:డ శరమబఖయయల
ఇసటట ననస:4-15-117/2
వయససస:65
లస: పప

94-65/1041 327
326
NDX3097185
NDX2392249
పపరర: ససమత శరమబఖయయల వవయన
పపరర: తరరష కకలవననసన

329
NDX0194019
పపరర: రరజఖ లకడమ
భరస : ససధడకర
ఇసటట ననస:4-15-117-4B
వయససస:39
లస: ససస స

94-60/1047

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-15-116/B1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససకలమమర
ఇసటట ననస:4-15-117/2
వయససస:38
లస: పప
94-66/1216

94-66/1205

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ససద
ఇసటట ననస:4-15-116/11
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడకరశ రరవప గబసటట
ఇసటట ననస:4-15-117/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససకలమమర
ఇసటట ననస:4-15-117/2
వయససస:57
లస: ససస స
328
NDX3048105
పపరర: సరరమన కసచరర

94-66/1011

భరస : వనసకటటశసర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-15-116/b1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గబసటట
ఇసటట ననస:4-15-117/1
వయససస:21
లస: ససస స
325
NDX3097532
పపరర: వకకటరరయ కరథతరగశన వరడపలర

311
NDX2580009
పపరర: రరస సరయ ఫణణ మరరయమల

306
NDX2897882
పపరర: వనసకటటశసర రరవప డరర

తసడడ:డ సరసబయఖ నసససమబ
ఇసటట ననస:4-15-116/9A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సమమలల పరరసపస గభ
ఇసటట ననస:4-15-116/B1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-15-116/b1
వయససస:21
లస: ససస స
322
NDX2517670
పపరర: జజఖతరమయ గబసటట

94-80/844

తసడడ:డ వనసకటరతనస బసస
ఇసటట ననస:4-15-116/B
వయససస:46
లస: పప

భరస : వజయ కకరణ చససడసరర
ఇసటట ననస:4-15-116/B1
వయససస:29
లస: ససస స
319
NDX2864072
పపరర: అఖల పససపపలలటట

308
NDX2684090
పపరర: సరసబయఖ నసససమబ

94-66/1014

తసడడ:డ ససబబరరవప డరర
ఇసటట ననస:4-15-116/5
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:4-15-116/11
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమణ రరవప
ఇసటట ననస:4-15-116/A
వయససస:54
లస: ససస స
316
NDX2693919
పపరర: సతఖవత చససడసరర

94-66/1204

తసడడ:డ చననయఖ నసససమబ
ఇసటట ననస:4-15-116/9A
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:4-15-116/11
వయససస:36
లస: పప
313
NDX3052727
పపరర: వజయ కలమమరర ఉలర

305
NDX2897890
పపరర: మహలకడమ తడడడకకసడ

303
NDX0189225
పపరర: శకనస ఇరరగబల

తసడడ:డ రరమ రరవప ఇరరగబల
ఇసటట ననస:4-15-116/5
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:4-15-116/5
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప డరర
ఇసటట ననస:4-15-116/5
వయససస:33
లస: ససస స
310
NDX2392488
పపరర: చసదస కకషష గడడ స

94-88/1311

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరరవప జగబథసలమ
ఇసటట ననస:4-15-116/4-1
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబరరవప ధడరల
ఇసటట ననస:4-15-116/5
వయససస:66
లస: ససస స
307
NDX2897874
పపరర: ససగరత డరర

302
NDX2887347
పపరర: సరయ కలమమర జగబథసలమ

94-65/1039

94-66/20

భరస : భబసకర రరవప కకలవననసన
ఇసటట ననస:4-15-117/3
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/300

330
NDX3058591
పపరర: దదవససడ రరశన కసచరర

94-94/1123

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-15-117/4B
వయససస:24
లస: ససస స
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NDX2717833
పపరర: వశరల రరవప కసచరర
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94-96/551

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-15-117/4B
వయససస:22
లస: ససస స
334
NDX2651842
పపరర: వనసకయఖ బబసరసన

94-60/1049

94-65/1259

94-66/1213

338
NDX2384881
పపరర: వనసకటటశ కరగరర

341
NDX2837979
పపరర: సలస షపక

94-65/1043

344
NDX3092475
పపరర: వజయ మనన జజఖతషల

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప మటటటకకయమఖ
ఇసటట ననస:4-15-117/43
వయససస:18
లస: ససస స
94-66/1215

94-82/899

భరస : చననజజజ దడసరర
ఇసటట ననస:4-15-117/59
వయససస:33
లస: ససస స

353
NDX3077856
పపరర: నఫససర సయద

94-94/1125

94-66/1217

356
NDX2391605
పపరర: చసదదక
డ రరదడపరటట

94-65/1047

339
NDX2885069
పపరర: కమల షర షపక

94-65/1037

94-66/1214
342
NDX3032638
పపరర: దయమళ పడసరద బబబబ జజఖతషల

తసడడ:డ డదవడ పరడనసస దదవరరజ
ఇసటట ననస:4-15-117/23, Do. No.402
వయససస:43
లస: పప
94-77/952

345
NDX2781318
పపరర: ససజజత కకనకమల

94-140/684

భరస : రసగరరరవప కకనకమల
ఇసటట ననస:4-15-117/33
వయససస:52
లస: ససస స
94-93/302

348
NDX3027661
పపరర: రరజ మమమలమ

94-94/1122

తసడడ:డ సససహదదడ మమమలమ
ఇసటట ననస:4-15-117/43A
వయససస:65
లస: పప
94-66/1016

351
NDX2658110
పపరర: శశరన రకఖ కసడడడ

94-66/1017

తసడడ:డ రతన కలమమర కసడడడ
ఇసటట ననస:4-15-117/48E
వయససస:18
లస: ససస స
94-65/1044

తసడడ:డ మబసస ఫ
ఇసటట ననస:4-15-117/53
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకకషషయఖ పవపలకరర
ఇసటట ననస:4-15-117/53.
వయససస:22
లస: పప
358
NDX3108123
పపరర: రమణ దడసరర

94-65/1042

తసడడ:డ దదవదడసస చలక
ఇసటట ననస:4-15-117/48B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రగడడడ
ఇసటట ననస:4-15-117/51
వయససస:38
లస: పప
355
NDX3176864
పపరర: వవదవరఖస పవపలకరర

350
NDX2562700
పపరర: నహర చలక

336
NDX2884963
పపరర: సరర రతన కలమమరర మదడసస

తసడడ:డ మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:4-15-117/15
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ కకరపరటట
ఇసటట ననస:4-15-117-43-A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల ఇమమమ జలల షపక
ఇసటట ననస:4-15-117/48
వయససస:22
లస: పప
352
NDX2731750
పపరర: రరజ శశఖర రగడడడ కకలర

94-66/21

తసడడ:డ వరరసరసమ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-15-117/33
వయససస:19
లస: పప

94-60/1048 347
346
NDX2650315
NDX1525486
పపరర: పసడయసకర ఫసర రరనస మటటటకకయమఖ
పపరర: నఖల కకరపరటట

94-65/1045

భరస : శరమబఖయయల జజన కకసడడడ
ఇసటట ననస:4-15-117/8
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:4-15-117/20
వయససస:18
లస: పప

భరస : వరరసరసమ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-15-117/33
వయససస:46
లస: ససస స

349
NDX2884419
పపరర: రరశన షపక

94-65/1046

తసడడ:డ వనసకటటశ కరగరర
ఇసటట ననస:4-15-117/9
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససధడకర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-15-117/19
వయససస:19
లస: పప
343
NDX3090867
పపరర: సమత జజఖతషల

335
NDX2866275
పపరర: శరమబఖయయల జజన కకసడడడ

333
NDX3017829
పపరర: అరరణ కలమమరర దదపపలపవడడ

భరస : మససస కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:4-15-117/5B
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస కకసడడడ
ఇసటట ననస:4-15-117/8
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకయఖ బబసరస
ఇసటట ననస:4-15-117/8
వయససస:20
లస: ససస స
340
NDX3028776
పపరర: శరసత ససరరప కకలక
ర రర

94-93/301

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:4-15-117-4B1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పడభకరరరవప బబసరసన
ఇసటట ననస:4-15-117/8
వయససస:27
లస: పప
337
NDX3241320
పపరర: తరరమల దదవ బబసరస

332
NDX0164871
పపరర: వనసకట రతనస కక

354
NDX3146578
పపరర: మమనక కలడడరర

94-94/1124

తసడడ:డ రరజకశసర రరవప కలడడరర
ఇసటట ననస:4-15-117/53
వయససస:21
లస: ససస స
94-61/41

357
NDX2392462
పపరర: అరరణ రరదడపరటట

94-66/22

తసడడ:డ ధరమ రరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:4-15-117/53 FLAT NO-101
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమ రరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:4-15-117/53 FLAT NO-101
వయససస:22
లస: పప

359
NDX1871012
పపరర: అమమశశటట మబరహరరరరవప

360
NDX3033297
పపరర: వజయ లకడమ పపటస

తసడడ:డ కకసడల రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:4-15-117/64
వయససస:34
లస: పప

94-66/23

94-18/823

భరస : భబవనడరరయణ పపటస
ఇసటట ననస:4-15-117/86A
వయససస:54
లస: ససస స
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361
NDX2631661
పపరర: భబవనడరరయణ పపటస

94-60/1050

తసడడ:డ కకషష మభరరస పపటస
ఇసటట ననస:4-15-117/86A
వయససస:57
లస: పప
364
NDX2865913
పపరర: పసమమ తరరణ గణణశ పసమమ

362
NDX3027158
పపరర: శకరరమలల గగడడస

తసడడ:డ గరపరల రరవప గగడడస
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:56
లస: పప
94-66/1212

365
NDX3243342
పపరర: శకనవరసరరవప బబడడత

తసడడ:డ పసమమ వనసకటటశసరరర వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-15-117/156.
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప myబబడడత
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:39
లస: పప

367
NDX2585255
పపరర: అకకయఖ పసనసమమక

368
NDX2581023
పపరర: మహన వనసకటటష పసనసమమక

94-82/790

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసనసమమక
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:44
లస: పప
370
NDX0194308
పపరర: వససత కలమమరర

94-93/303

94-66/1219

94-66/1283

94-66/1222

94-65/1051

తసడడ:డ రరమ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:4-15-118/1
వయససస:32
లస: పప
385
NDX2832244
పపరర: గగససయమ మహమమద

377
NDX2885390
పపరర: లకడమ యయటటరర

380
NDX2605889
పపరర: వనల యయటటరర

94-65/1053

94-65/1048

తసడడ:డ జకకర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:4-15-120/2 SRINILAYAM
వయససస:22
లస: ససస స

369
NDX2577328
పపరర: చరసజవ పసనసమమక

94-136/803

372
NDX3036548
పపరర: వజయ కలమమర నలర

94-66/1218

94-66/1220

375
NDX2821908
పపరర: నడగకశసర రరవప గజజలకకసడ

94-65/1049

378
NDX2885408
పపరర: లకడమ యయటటరర

94-65/1050

భరస : కకశశర కలమమర యయటటరర
ఇసటట ననస:4-15-118
వయససస:22
లస: ససస స
94-93/1326

381
NDX3110251
పపరర: పరరసత యయటటరర

94-94/1126

భరస : శకనవరస రరవప యయటటరర
ఇసటట ననస:4-15-118
వయససస:52
లస: ససస స

383
NDX2449403
పపరర: భబరత మకదసల

384
NDX3158227
పపరర: నడగ మమనక భమవరపప

389
NDX2984649
పపరర: వవణబబబబబ కటబరర
తసడడ:డ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-15-121/3
వయససస:26
లస: పప

94-66/1221

తసడడ:డ ససబబయఖ గజజలకకసడ
ఇసటట ననస:4-15-117/b
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరవప యయటటరర
ఇసటట ననస:4-15-118
వయససస:19
లస: ససస స

386
NDX2816890
పపరర: సమర మహమమద

94-82/9

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష నలర
ఇసటట ననస:4-15-117/A
వయససస:36
లస: పప

94-93/304

94-65/1052

తసడడ:డ వర బడహమచడరర భమవరపప
ఇసటట ననస:4-15-118/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-138/806

తసడడ:డ జకకర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:4-15-120/2
వయససస:25
లస: పప
94-80/10

366
NDX2460988
పపరర: నడగ హరరష బబబబ గడడడపరటట

భరస : అకకయఖ పసనసమమక
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర మకదసల
ఇసటట ననస:4-15-118/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జకకర హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:4-15-120/2
వయససస:45
లస: ససస స
388
NDX2393254
పపరర: సబహ మహమమద

94-82/791

భరస : ససధకర యయటటరర
ఇసటట ననస:4-15-118
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకకరసత యయటటరర
ఇసటట ననస:4-15-118
వయససస:26
లస: ససస స
382
NDX2885002
పపరర: సరసబశవ రరవప కలరక

374
NDX3191921
పపరర: మసరసన రరవప తమమశశటట

94-66/1211

తసడడ:డ మబరళ శకనవరస రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:4-15-117/A/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-15-117/B
వయససస:46
లస: ససస స
379
NDX2727329
పపరర: నడగ శశశలజ చసదదలల

94-66/1275

భరస : వఘఘనశసర రరవప కకలలకలల
ఇసటట ననస:4-15-117/A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర నలర
ఇసటట ననస:4-15-117/A
వయససస:32
లస: ససస స
376
NDX3282720
పపరర: వనసకటటశసరమమ ఖగరర

371
NDX3022126
పపరర: లమవణఖ కకలలకలల

363
NDX3030434
పపరర: పసమమ భబవనవశసరర పసమమ

తసడడ:డ పసమమ వనసకటటశసరరర వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖ పసనసమమక
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:4-15-117-431
వయససస:57
లస: ససస స
373
NDX3029709
పపరర: సరససత నలర

94-65/1038

387
NDX2392363
పపరర: జకకర హహసపసన మహమమద

94-66/24

తసడడ:డ సఫదర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:4-15-120/2 SRINILAYAM
వయససస:49
లస: పప
94-65/1054

390
NDX2914141
పపరర: వవణబబబబబ కటబరర

94-66/1223

తసడడ:డ నగకశసరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:4-15-121/3
వయససస:25
లస: పప
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94-93/305

భరస : పరరససదడదరరవ కనపరరస
ఇసటట ననస:4-15-121/3
వయససస:56
లస: ససస స
394
NDX3137387
పపరర: శషమ పసలర

94-66/1224

94-96/622

భరస : ఆరరకకయమ సరసమ మమమకగల
ఇసటట ననస:4-15-122/2a
వయససస:61
లస: ససస స
94-94/1129

94-91/1294

94-94/1132

Deleted
94-65/1059

తసడడ:డ పడభబకరరరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-15-122/4,9TH LANE
వయససస:32
లస: ససస స
94-83/600

భరస : శరఖస కలమమర కరససమఅలమ
ఇసటట ననస:4-15-122/14D
వయససస:51
లస: ససస స

404
NDX2482933
పపరర: జయ రతనస తడడడగరరర

407
NDX2482883
పపరర: జయరతనస తడడడగరరర

94-88/684

413
NDX2593986
పపరర: ససన బబబబ కనపరల

94-94/14

416
NDX2571974
పపరర: సరసబశవరరవప పలలకకరర

94-93/306

419
NDX2571693
పపరర: శరఖస కలమమర కరససమఅలమ
తసడడ:డ శరమబఖయయల కరససమఅలమ
ఇసటట ననస:4-15-122/14D
వయససస:50
లస: పప

94-66/1225

402
SQX2294825
పపరర: పడభబకరరరవప తడడడగరరర

94-65/1298

405
NDX3178175
పపరర: వర లకడమ ఒసటటపపల

94-94/1131

Deleted

భరస : శకకరసత ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:4-15-122/4
వయససస:28
లస: ససస స
94-93/307

408
NDX2966976
పపరర: మమరరమమ తడడడగరరర

94-65/1058

భరస : పడభబకరరరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-15-122/4,9TH LANE
వయససస:52
లస: ససస స
94-94/1133

411
NDX2673929
పపరర: పడసరద రరవప కనపరల

94-60/1051

తసడడ:డ జజరరజ కనపరల
ఇసటట ననస:4-15-122/9
వయససస:72
లస: పప
94-96/552

414
NDX3282274
పపరర: పసదద వనసకటటశసరరర పష కల

94-66/1282

తసడడ:డ గగపయఖ పష కల
ఇసటట ననస:4-15-122/11
వయససస:64
లస: పప
94-94/995

తసడడ:డ బడహమయఖ పలలకకరర
ఇసటట ననస:4-15-122/14
వయససస:38
లస: పప
94-94/996

399
NDX3202058
పపరర: అనత శక రసగస

తసడడ:డ జకమబస తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-15-122/4
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-15-122/4 22-15
వయససస:37
లస: పప
410
NDX2775427
పపరర: శవజజఖత వపపరర

94-94/1128

Deleted

తసడడ:డ పడసరద రరవప కనపరల
ఇసటట ననస:4-15-122/9
వయససస:39
లస: పప

భరస : నడగకసదడ బబబబ పరలలకకరర
ఇసటట ననస:4-15-122/14
వయససస:25
లస: ససస స
418
NDX2571735
పపరర: ఉష రరణణ దదవరపలర

401
NDX1145390
పపరర: అబడహస బబరదగబసట

396
NDX2866259
పపరర: శవ పరరసత గరనసగబసటర

తలర : సరయ లకడమ సష మబ
ఇసటట ననస:4-15-122/2,
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష వపపరర
ఇసటట ననస:4-15-122/8
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అనడనమన రరవప కరరరమభరర
ఇసటట ననస:4-15-122/9
వయససస:44
లస: ససస స
415
NDX2449379
పపరర: గసగరభవరన పరలలకకరర

94-65/1057

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-15-122/4
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకకరసత ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:4-15-122/4
వయససస:28
లస: ససస స

412
NDX3114758
పపరర: వసదన సహససన కనపరల

398
NDX3202603
పపరర: అనత శక రసగస

94-65/1055

భరస : ఉదయశసకర రరవప గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:4-15-122/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయమ బబరదగబసట
ఇసటట ననస:4-15-122/3
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకకరసత ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:4-15-122/4
వయససస:28
లస: ససస స

409
NDX2928802
పపరర: రతనకలమమరర తడడడగరరర

94-89/942

తలర : సరయ లకడమ సష మబ
ఇసటట ననస:4-15-122/2,
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : సరయలకడమ సష మబ
ఇసటట ననస:4-15-122/2,
వయససస:30
లస: ససస స

406
NDX3195401
పపరర: వర లకడమ ఒసటటపపల

395
NDX3175908
పపరర: రవ కలమమర శక రసగస

393
NDX3012747
పపరర: మబరళ కకషష యకకల

తసడడ:డ బల పడసరద యకకల
ఇసటట ననస:4-15-121/5
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: అనత సష మబ
ఇసటట ననస:4-15-122/2
వయససస:35
లస: పప

397
NDX2969673
పపరర: మమరర ఇరడ య

403
NDX3207008
పపరర: వర లకడమ ఒసటటపపల

94-95/787

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప శకపత
ఇసటట ననస:4-15-121/3
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరరణడకర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:4-15-121/A
వయససస:21
లస: ససస స

400
NDX3193240
పపరర: అనత శకరసగస

392
NDX2555050
పపరర: పవరష చసదడ రరవప శకపత

417
NDX2827681
పపరర: బడహమయఖ పలలకకరర

94-94/1127

తసడడ:డ బబపయఖ పలలకకరర
ఇసటట ననస:4-15-122/14
వయససస:61
లస: పప
94-94/997

420
NDX2993582
పపరర: ధనరరజ దదవథదటట

94-65/1056

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దదవథదటట
ఇసటట ననస:4-15-122/15
వయససస:49
లస: పప
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421
NDX1637257
పపరర: వనసకటటససరరర బబ లర పలర
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94-65/837

తసడడ:డ ఆదదశశషష బబ లర పలర
ఇసటట ననస:4-15-122/15/2
వయససస:45
లస: పప
94-94/15

తసడడ:డ వనసకటరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:4-15-122/20A
వయససస:22
లస: పప

425
NDX2392215
పపరర: వర నరసససహరరవప తతగరటట

94-134/648

428
NDX2933067
పపరర: వనసకటటశసరరర పసడసరర

433
NDX3194388
పపరర: షరలస కలమమరర దససడడ

434
NDX2795722
పపరర: చనన కససస షపక

భరస : లలరర
డ మరరయనన రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-122/24/1A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతఖ దదనసదడ కలమమర నవలటటరర
ఇసటట ననస:4-15-123
వయససస:42
లస: ససస స
94-88/18

తసడడ:డ యయశయఖ గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:4-15-123/8
వయససస:50
లస: పప
442
NDX2605350
పపరర: నజరరదధదన షపక

94-93/1328

భరస : శకనడథ నరకళళ హససబసడ
ఇసటట ననస:4-15-123/10
వయససస:27
లస: ససస స

437
NDX2587608
పపరర: పడతభ నవలటటరర

94-82/901

తసడడ:డ జజసఫ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-122/24/1A
వయససస:54
లస: పప

94-94/1130

435
NDX3201852
పపరర: సతఖ దదవరనసద కలమమర
నవలటటరర
భసధసవప: మణణ కలమమరర నవలటటరర
ఇసటట ననస:4-15-123
వయససస:45
లస: పప

94-65/1060

94-88/1204

438
NDX2567444
పపరర: వనసషషవ శనగవరపప

94-93/1327

తసడడ:డ సతఖ దదవరనసద కలమమర నవలటటరర
ఇసటట ననస:4-15-123
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:4-15-123
వయససస:21
లస: ససస స

440
NDX2603421
పపరర: జబబద షపక

441
NDX2603645
పపరర: రరయమజ అహమద షపక

443
NDX2616639
పపరర: మహహదదదన షపక

446
NDX2401362
పపరర: చమట పపషపలత

94-88/1207

94-88/1208

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-15-123/8
వయససస:23
లస: పప
94-142/1104

444
NDX2841088
పపరర: శకనడథ నరకళళ

94-65/1062

భసధసవప: ఆశ నరకళళ
ఇసటట ననస:4-15-123/10
వయససస:36
లస: పప
94-88/19

భరస : చమట కకసడలల
ఇసటట ననస:4-15-123/10
వయససస:43
లస: ససస స

94-59/848 449
448
NDX2674232
NDX1667965
పపరర: నడగ సతఖనడరరయణ కసదసకకరర
పపరర: లలమ కకషష కరరనటపప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:4-15-123/A
వయససస:61
లస: పప

429
NDX3202660
పపరర: లలరర
డ మరరయనన రరయపవడడ

Deleted

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:4-15-123/8
వయససస:51
లస: పప
94-65/1248

94-82/900

తసడడ:డ జజసఫ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-122/24/1A
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:4-15-123/8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన ఎసససకగ
ఇసటట ననస:4-15-123/8
వయససస:26
లస: పప
445
NDX3220514
పపరర: ఆశ

94-134/762

తసడడ:డ నడగబర వల
ఇసటట ననస:4-15-122/34
వయససస:25
లస: పప
94-65/1061

426
NDX3034055
పపరర: వనసకట కకటటశసర రరవప పసడసరర
తసడడ:డ నరసయఖ పసడసరర
ఇసటట ననస:4-15-122/23
వయససస:43
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ జజసఫ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-122/24/1A
వయససస:54
లస: పప

94-88/1314

94-94/998

94-88/1312 432
94-88/1313
431
NDX3162484
NDX3197993
పపరర: లలరర
పపరర: లలరర
డ మరరయనన రరయపవడడ
డ మరరయనన రరయపవడడ

తసడడ:డ లలరర
డ మరరయనన రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-15-122/24/1A
వయససస:23
లస: ససస స

439
NDX2382463
పపరర: పడసరద గగలర పవడడ

94-66/25

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ పసడసరర
ఇసటట ననస:4-15-122/23
వయససస:33
లస: పప
94-83/599

423
NDX1637240
పపరర: కకపరవరస బబ లర పలర

భరస : వనసకటటససరరర బబ లర పలర
ఇసటట ననస:4-15-122/15/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటట తతగరటట
ఇసటట ననస:4-15-122/21
వయససస:39
లస: పప

430
NDX3161288
పపరర: హహపససబబ రరయపవడడ

436
NDX3188547
పపరర: మణణ కలమమరర నవలటటరర

94-80/847

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ లర పలర
ఇసటట ననస:4-15-122/15/2
వయససస:20
లస: ససస స

424
NDX2395945
పపరర: దసరరరరరవప గబసజ

427
NDX2619211
పపరర: ఈశసర బబజ కలమమర
అనసమలల
తసడడ:డ బబబబ రరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:4-15-122/23
వయససస:21
లస: పప

422
NDX2645349
పపరర: ఆశ లత బబ లర పలర

447
NDX2565174
పపరర: శవ చరణ అసటబఖకలల

94-88/1206

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ అసటబఖకలల
ఇసటట ననస:4-15-123/10
వయససస:18
లస: పప
94-93/309

తసడడ:డ రరమమ రరవప కరరనటపప
ఇసటట ననస:4-15-123 F NO 101 PALLAVI R
వయససస:34
లస: పప

450
NDX2614493
పపరర: లవకలచదల మననర

94-80/848

తసడడ:డ సస వ మననర
ఇసటట ననస:4-15-123, FLAT NO.303
వయససస:64
లస: పప
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451
NDX2621704
పపరర: వజయ లకడమ మననర
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94-88/1205

భరస : లవకలచదల మననర
ఇసటట ననస:4-15-123, FLAT NO.303
వయససస:52
లస: ససస స
454
NDX2391365
పపరర: వజయ కలమమర జజజజజరర

94-60/10

94-66/26

94-95/926

94-65/1065

94-236/674

94-90/6

94-66/30

భసధసవప: మబనలకడమ దసడ
ఇసటట ననస:4-15-126/26B
వయససస:41
లస: పప

464
NDX2986164
పపరర: శలస గగతమ

467
NDX2795144
పపరర: గరరర దదవర

470
NDX2533057
పపరర: తదజశసన రరపష లల

473
NDX2392207
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లలర పలర

94-95/923

476
NDX2796753
పపరర: కకషష కలమమరర గరడద

94-95/927

479
NDX2601540
పపరర: అబషపక బబడడ
తసడడ:డ కకటయఖ బబడడ
ఇసటట ననస:4-15-126/34
వయససస:21
లస: పప

459
NDX2692499
పపరర: ససదడరరర గబడడపలర

94-138/730

462
NDX2605962
పపరర: ససభబన షపక

94-90/964

465
NDX2809937
పపరర: వనసకట నరసమమ పగడడల

94-95/928

భరస : శవ నడగ గరపస పగడడల
ఇసటట ననస:4-15-126/5/1B
వయససస:22
లస: ససస స
94-95/936

468
NDX2982171
పపరర: సరసబడజఖస లలకక

94-96/623

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:4-15-126/12
వయససస:57
లస: ససస స
94-66/27

471
NDX1887381
పపరర: హహమ లత రరపష లల

94-66/29

తసడడ:డ చతననకకశవ రరవప రరపష లల
ఇసటట ననస:4-15-126/15
వయససస:24
లస: ససస స
94-66/31

474
NDX3148665
పపరర: హనసమసత రరవప గబసజ

94-95/922

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-15-126/17A
వయససస:26
లస: పప
94-95/924

భరస : ధరమరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:4-15-126/17C
వయససస:42
లస: ససస స
94-95/925

94-65/839

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-15-126/5
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:4-15-126/17A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:4-15-126/17C
వయససస:55
లస: పప
478
NDX2763845
పపరర: సరయ బబబబ దసడ

94-66/1019

తసడడ:డ చతననకకశవ రరవప రరపష లల
ఇసటట ననస:4-15-126/15
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:4-15-126/17A
వయససస:30
లస: ససస స
475
NDX2796761
పపరర: ధరమరరవప ఉగరరరరల

461
NDX2646339
పపరర: దదననపవడడ ఇసదసమత

456
NDX2691756
పపరర: వనసకట ససబబ రగడడడ చదనస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గబడడపలర
ఇసటట ననస:4-15-126
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజకశ దదవర
ఇసటట ననస:4-15-126/7A
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరపస తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:4-15-126/14
వయససస:23
లస: ససస స
472
NDX2392264
పపరర: గగతమ బబ లలర పలర

94-94/1167

భసధసవప: కసశశటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-15-126/5/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ నడగ గరపస
ఇసటట ననస:4-15-126/5/1B
వయససస:22
లస: ససస స
469
NDX2435857
పపరర: భబనసపసడయమ తలకకసడపరటట

458
NDX3259207
పపరర: జయ కకషన బషషష య

94-66/1277

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ చదనస
ఇసటట ననస:4-15-126
వయససస:43
లస: పప

భరస : దదననపవడడ వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:4-15-126/4
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: కసశశటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-15-126/5/1
వయససస:34
లస: పప
466
NDX2682565
పపరర: వనసకట నరసమమ పగడల

94-65/838

తసడడ:డ భబసరర రరస బషషష య
ఇసటట ననస:4-15-126
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ రరవప నడరగన
ఇసటట ననస:4-15-126/3
వయససస:18
లస: పప
463
NDX2985992
పపరర: కసశశటట శకనవరస రరవప

455
NDX2698652
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప చదనస

453
NDX3273570
పపరర: కమమశశటట వనసకటటశసర రరవప

భసధసవప: ఆనసద కలమమర కమమశశటట
ఇసటట ననస:4-15-125/8/A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ చదనస
ఇసటట ననస:4-15-126
వయససస:43
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర జజజజరర
ఇసటట ననస:4-15-126
వయససస:34
లస: ససస స
460
NDX3174901
పపరర: సరయ శసకర నడరగన

94-65/1063

భరస : గగపసకకరణ బలజకపలర
ఇసటట ననస:4-15-124/3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడసస జజజజజరర
ఇసటట ననస:4-15-126
వయససస:36
లస: పప
457
NDX2392355
పపరర: మరరయమమ జజజజరర

452
NDX3123924
పపరర: శక ధనలకడమ బలజకపలర

477
NDX3083623
పపరర: నడగశశసత యయటటకకరర

94-61/1158

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యయటటకకరర
ఇసటట ననస:4-15-126/25
వయససస:18
లస: ససస స
94-90/962

480
NDX2621597
పపరర: జగదధశ వ కకషష నసతకకక

94-90/963

తసడడ:డ లకమయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:4-15-126/42
వయససస:28
లస: పప
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481
NDX2926095
పపరర: బలమమ తళరపలర
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94-19/651

భరస : రసగయఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:4-15-126/43/1
వయససస:68
లస: ససస స
484
NDX3059318
పపరర: వరసజనవయబలల తతట

482
NDX2649184
పపరర: మణణ దధపసక కరనడథ

భరస : శత రరస కరనడథ
ఇసటట ననస:4-15-126/50
వయససస:21
లస: ససస స
94-95/939

తసడడ:డ కరశయఖ తతట
ఇసటట ననస:4-15-126\56
వయససస:48
లస: పప

485
NDX3059771
పపరర: కకటటశసరర తతట

94-90/8

488
NDX3265220
పపరర: ససషసమత గరలలటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:4-15-126/59, 2 ND LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరలలటట
ఇసటట ననస:4-15-126/60
వయససస:34
లస: ససస స

490
NDX3056512
పపరర: వనసకట రరమ రరవప పష లశశటట

491
NDX3056470
పపరర: ససబబయమమ పష లశశటట

94-95/929

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ పష లశశటట
ఇసటట ననస:4-15-126/67
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పష లశశటట వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:4-15-126/67
వయససస:25
లస: పప
496
NDX2961670
పపరర: బబగబమ షపక

94-95/934

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:4-15-126/69
వయససస:55
లస: ససస స
499
NDX3296639
పపరర: ఆతచలక ససరర

94-66/1288

94-66/1229

94-95/938

తసడడ:డ ఎససరతనస
ఇసటట ననస:4-15-126/106
వయససస:21
లస: ససస స

94-95/930

94-66/1227

489
NDX2664738
పపరర: శఖమల పససమరరస

94-60/1054

492
NDX3056496
పపరర: లకడమ పడసనన పష లశశటట

94-95/931

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:4-15-126/67
వయససస:28
లస: ససస స
94-66/704

495
NDX2961688
పపరర: వల షపక

94-95/933

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-15-126/69
వయససస:71
లస: పప

94-88/1316 498
497
NDX3107810
NDX3095734
పపరర: జజషస ఇమమమనసయయల దదమతతటట
పపరర: పపననయఖ తమమశశటట

500
NDX3222866
పపరర: కకషషమమ ససరర

503
NDX2760189
పపరర: దసరరర పడసరద బలలససపరటట

506
NDX2565927
పపరర: జజషషవ యయససపస గభ

509
NDX1476861
పపరర: రవకకరణ కనక
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనక
ఇసటట ననస:4-15-126/106
వయససస:22
లస: పప

94-95/935

భసధసవప: సససదమమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:4-15-126/73
వయససస:53
లస: పప
94-95/963

501
NDX2929396
పపరర: దదవఖ కకనడ కరరర

94-65/1294

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకనడ కరరర
ఇసటట ననస:4-15-126/79
వయససస:18
లస: ససస స
94-95/937

504
NDX2449320
పపరర: హహమసత రరజ గగలర పవడడ

94-90/7

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:4-15-126/98
వయససస:22
లస: పప
94-95/788

తసడడ:డ రమమశ బబబబ యయససపస గభ
ఇసటట ననస:4-15-126/100
వయససస:18
లస: పప
94-66/1226

486
NDX3028784
పపరర: హరరశ పసరరమమల

భరస : ససతడరరమమసజనవయబలల పససమరరస
ఇసటట ననస:4-15-126/67
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష బలలససపరటట
ఇసటట ననస:4-15-126/92
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: శకదదవ గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:4-15-126/98
వయససస:31
లస: పప
508
NDX2852952
పపరర: మమరరకర దదవళర

94-88/1412

భరస : గబరరసరసమ ససరర
ఇసటట ననస:4-15-126/77/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష బలలససపత
ఇసటట ననస:4-15-126/92
వయససస:25
లస: ససస స
505
NDX3062254
పపరర: అజయ కలమమర గగలర పవడడ

494
NDX0859413
పపరర: యమమనవన రరఘవవసదడ
యమనవన
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-15-126/68
వయససస:31
లస: పప

94-66/1020

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసరరమమల
ఇసటట ననస:4-15-126/58
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరకసశసర రరవప దదమతతటట
ఇసటట ననస:4-15-126/72
వయససస:29
లస: పప

భరస : గబరరసరసమ ససరర
ఇసటట ననస:4-15-126/77
వయససస:47
లస: ససస స
502
NDX2727410
పపరర: రరజఖ లకడమ బలలససపత

94-95/940

భరస : వనసకట రరమ రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:4-15-126/67
వయససస:48
లస: ససస స
94-95/932

483
NDX2542827
పపరర: గరపస కకషష తతట

తసడడ:డ వరసజనవయబలల తతట
ఇసటట ననస:4-15-126/56
వయససస:21
లస: పప

భరస : వరసజనవయబలల తతట
ఇసటట ననస:4-15-126\56
వయససస:43
లస: ససస స

487
NDX2395010
పపరర: గరసధధ పసరరమమళర

493
NDX2804060
పపరర: పష లశశటట వనసకట మణణ కలమమర

94-2/1182

507
NDX2852986
పపరర: రవ కకరణ కనక

94-65/1064

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-15-126/106
వయససస:22
లస: పప
94-95/789

510
NDX2846236
పపరర: సరయ కకరణ కణక

94-95/907

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-15-126/106
వయససస:25
లస: పప
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511
NDX2846004
పపరర: రరజకశసరర కణక
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94-95/908

భరస : రవ కకరణ
ఇసటట ననస:4-15-126/106
వయససస:19
లస: ససస స
514
NDX2983104
పపరర: రతమమ బతష
స ల

94-95/911

94-236/1

Deleted
94-65/28

తసడడ:డ కననమ రరజజ శశటట
ఇసటట ననస:4-15-126/128
వయససస:45
లస: పప
523
NDX2645695
పపరర: ఉపపప ససధఖ

94-66/1018

94-66/1280

94-60/1053

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనలకచరర
ఇసటట ననస:4-15-126/147
వయససస:18
లస: ససస స
94-95/917

తసడడ:డ శరఖస కలమమర ఖసభస
ఇసటట ననస:4-15-126/160
వయససస:19
లస: పప

527
NDX2866366
పపరర: శకకరసత ఉపపప

94-66/1278

94-95/914

తసడడ:డ పపలర యఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:4-15-126/145
వయససస:29
లస: పప
530
NDX2620680
పపరర: శక లకడమ ససభబషసణణ వనలలచసరర

533
NDX2773893
పపరర: అసజనదదవ తరరమలశశటట

94-95/919

536
NDX1525502
పపరర: శరఖమ కలమమర కసభస

539
NDX2607174
పపరర: వనసకట ససబబరరవప చదనస
భసధసవప: శవ నడగకశసర రరవప చదనస
ఇసటట ననస:4-15-126/A1
వయససస:43
లస: పప

519
NDX3099892
పపరర: వకరఖమన మమదర

94-95/913

522
NDX3298809
పపరర: లకడమ బటటటల

94-65/1297

525
NDX3280393
పపరర: లకడమ బటటటల

94-66/1279

Deleted

భరస : మమలకకసడయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:4-15-126/145
వయససస:44
లస: ససస స
528
NDX2751261
పపరర: శకకరసత ఉపపప

94-95/915

భసధసవప: వనసగరరజఖస ఉపపప
ఇసటట ననస:4-15-126/145
వయససస:29
లస: పప
94-88/1315

531
NDX3112513
పపరర: వనసకటటశసరరరవప గగటటటపరటట

94-95/916

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:4-15-126/149
వయససస:44
లస: పప
94-95/918

534
NDX2571198
పపరర: పపనరరధనమభ బబ డడడ

94-65/840

తసడడ:డ నడవయ బబ డడడ
ఇసటట ననస:4-15-126/153
వయససస:18
లస: పప
94-93/310

తసడడ:డ ధరమ రరవప కసభస
ఇసటట ననస:4-15-126-160
వయససస:46
లస: పప
94-95/921

94-88/20

భరస : మమలకకసడయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:4-15-126/145
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నడగ రరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-15-126/149
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:4-15-126/155A
వయససస:19
లస: ససస స
538
NDX3010675
పపరర: జగససస ఒవననస ఖసభస

94-60/1052

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనలలచసరర
ఇసటట ననస:4-15-126/147
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:4-15-126/149
వయససస:35
లస: పప
535
NDX2866382
పపరర: శరఖమలత పరలపరరస

524
NDX3280336
పపరర: లకడమ బటటటల

516
NDX2381705
పపరర: దదరరకస నసదస

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-15-126/126
వయససస:53
లస: ససస స

Deleted

Deleted

532
NDX2773968
పపరర: నడగ రరజ తరరమలశశటట

94-95/912

తలర : లకడమ ఉపపపతతళర
ఇసటట ననస:4-15-126/115
వయససస:18
లస: పప
521
NDX2625317
పపరర: పడథసఖష మలర వరపప

94-95/910

భరస : వలలసన బబబబ నసదస
ఇసటట ననస:4-15-126/109B, 3RD LANE
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:4-15-126/145
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:4-15-126/145
వయససస:44
లస: ససస స

529
NDX2678449
పపరర: శక లకడమ ససభబషసణ వనలకచరర

94-95/5

తసడడ:డ రరమ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:4-15-126/131
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకకరసత ఉపపప
ఇసటట ననస:4-15-126/145
వయససస:20
లస: ససస స
526
NDX3280401
పపరర: లకడమ బటటటల

515
NDX2482289
పపరర: పడభబదడసస గకరర

518
NDX3212339
పపరర: చరసజవ ఉపపపటబలమ

513
NDX2980829
పపరర: వనసకటటశసరరర బతష
స ల

తసడడ:డ గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-15-126/108
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ గకరర
ఇసటట ననస:4-15-126/109B
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ చలమర
ఇసటట ననస:4-15-126/110
వయససస:31
లస: పప

520
NDX2525111
పపరర: భమ రరవప అసబబదకర శశటట

94-95/909

భరస : సససదర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:4-15-126/107
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-15-126/108
వయససస:69
లస: ససస స
517
NDX2386977
పపరర: సరసబశవ రరవప చలమర

512
NDX3057023
పపరర: ఝమనస కకణతస

537
NDX3010832
పపరర: శరణ రరజ ఖసభస

94-95/920

తసడడ:డ శరఖస కలమమర ఖసభస
ఇసటట ననస:4-15-126/160
వయససస:20
లస: ససస స
94-60/1055

540
NDX3047248
పపరర: వనసకట ససబబరరవప చదనస

94-82/902

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ చదనస
ఇసటట ననస:4-15-126/A1 ,NEW D.22/102
వయససస:43
లస: పప
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94-95/6

భరస : బతష
స ల లకకమ పడసరద
ఇసటట ననస:4-15-127
వయససస:35
లస: ససస స
544
NDX2436459
పపరర: రమ దదవ జజదవర

94-96/8

94-90/9

545
NDX2436475
పపరర: వషష
ష వరర న జజదవర

94-65/1068
553
NDX2727261
పపరర: మహహత సరయ ఉమమశ చసదడ
నసతలపత
తసడడ:డ శకకరసత బబబబ నసతలపత
ఇసటట ననస:4-15-128/4/1,2NDFLOOR
వయససస:18
లస: పప

554
NDX2651073
పపరర: మబరళమహన సరయ పసటటల
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-15-128/6
వయససస:21
లస: పప

556
NDX2559391
పపరర: మహన సరయ పసటటల

557
NDX2078260
పపరర: నరమల వలర స

94-90/968

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల
ఇసటట ననస:4-15-128/6
వయససస:21
లస: పప
94-90/965

భరస : సరసబశవ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:4-15-128/39
వయససస:27
లస: ససస స
565
NDX0196790
పపరర: పసలర నరసససహ రరవప

తసడడ:డ పడసరదరరవప దదవ
ఇసటట ననస:4-15-128-57
వయససస:40
లస: ససస స

94-60/1056

94-93/312

94-96/11

566
NDX2588135
పపరర: రమఖ తడడడగరరర

94-90/966

94-93/311

94-65/1067
552
NDX2883957
పపరర: మహహత సరయ ఉమమశ చసదడ
నసతలపత
తసడడ:డ శకకరసత బబబబ నసతలపత
ఇసటట ననస:4-15-128/4/1,2ND FLOOR
వయససస:18
లస: పప

555
NDX2362796
పపరర: ఉష సష మరరజ

94-90/10

558
NDX1648759
పపరర: నరమల వలర స

94-93/313

561
NDX3144359
పపరర: శకకరసత పస టట
ర రర

94-66/1230

తసడడ:డ శవయఖ పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:4-15-128/32
వయససస:18
లస: పప
94-88/1317

564
NDX2271435
పపరర: మమరర రరణణ మమకల

94-96/10

తలర : ఆరరగఖస మమకల
ఇసటట ననస:4-15-128/44
వయససస:30
లస: ససస స
94-93/1329

తసడడ:డ గరసధధ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-15-128/56
వయససస:19
లస: ససస స
94-96/625

549
NDX2416139
పపరర: వనయ కలమమర నలర పప

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-15-128-10
వయససస:41
లస: ససస స

560
NDX2596054
పపరర: సతశ పసలర

563
NDX3116282
పపరర: అదద లకడమ బతష
స ల

94-65/1066

భరస : రమమష సష మరరజ
ఇసటట ననస:4-15-128/6
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-15-128/39
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పసలర నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-15-128/54
వయససస:37
లస: పప
568
NDX2807402
పపరర: ఝనస రరణణ దదవ

94-90/967

తసడడ:డ థడమస పసలర
ఇసటట ననస:4-15-128/28
వయససస:21
లస: పప
94-66/1271

546
NDX2847606
పపరర: చసదడ శశఖర శవరరతడ

తసడడ:డ పసటర పరల నలర పప
ఇసటట ననస:4-15-128-3
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప వలర స
ఇసటట ననస:4-15-128-10
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చతనన కకశవ రరపష లల
ఇసటట ననస:4-15-128/19
వయససస:20
లస: ససస స
562
NDX3226842
పపరర: అనసష బటటటల

94-83/601

551
NDX2604726
పపరర: సరయ అపరష నసతలపత
భరస : శకకరసత బబబబ నసతలపత
ఇసటట ననస:4-15-128/4/1
వయససస:45
లస: ససస స

94-96/7

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:4-15-128
వయససస:19
లస: పప

548
NDX3127230
పపరర: ఇసదదరర రరణణ నలర పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర నసతలపత
ఇసటట ననస:4-15-128/4/1
వయససస:49
లస: పప

559
NDX2613644
పపరర: తదజశసన రరపష లల

94-96/9

భరస : రవ నలర పప
ఇసటట ననస:4-15-128/2
వయససస:48
లస: ససస స
94-66/1021

543
NDX1263466
పపరర: ససబడహమణఖస చదకకలస

తసడడ:డ అచసతన చదకకలస
ఇసటట ననస:4-15-127/4C
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజదవర
ఇసటట ననస:4-15-127/6/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట భబనసమభరరస జజనపరటట
ఇసటట ననస:4-15-128/1
వయససస:24
లస: ససస స
550
NDX2674927
పపరర: శకకరసత బబబబ నసతలపత

94-95/941

తసడడ:డ శవ కకటటశసర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:4-15-127/4
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జజదవర
ఇసటట ననస:4-15-127/6/1
వయససస:46
లస: ససస స
547
NDX2419778
పపరర: సరయ పసడయమసక జజనపరటట

542
NDX2798809
పపరర: గరపస మననహర ఈదర

569
NDX2466563
పపరర: దదనకర అననవరపప
తసడడ:డ హనసమసత రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:4-15-128/59
వయససస:24
లస: పప

567
NDX2807386
పపరర: పడసరద రరవప దదవ

94-96/624

తసడడ:డ పష తషరరజ దదవ
ఇసటట ననస:4-15-128/57
వయససస:47
లస: పప
94-93/314

570
NDX2879716
పపరర: సరయ కకరణ బసడడరర

94-65/1069

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:4-15-129
వయససస:20
లస: పప
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571
SQX1842996
పపరర: రరస మహన రరవప కలకకల

95-1/12

భరస : చసదడ రగడడడ మబనగరల
ఇసటట ననస:4-15-133/21
వయససస:59
లస: ససస స
94-94/1134

575
NDX2381697
పపరర: వజయలకడమ గజజల

తసడడ:డ దదడడడ సరసబశవరరవప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-15-177/33
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ గజజల
ఇసటట ననస:4-15-177/81
వయససస:26
లస: ససస స

577
NDX0166280
పపరర: వససత కలమమర కక

578
NDX2449338
పపరర: వనసకట రరవప మమడడశశటట

94-93/316

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:4-15-117?4B1
వయససస:35
లస: పప
580
NDX2515831
పపరర: ఏడడకకసడలల కలకసటట

94-96/12

94-83/663

Deleted
94-93/1634

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరక మమధధరర
ఇసటట ననస:4-16-7
వయససస:21
లస: ససస స
589
NDX3051695
పపరర: పదమ గరరకపరటట

94-66/1258

94-93/317

94-93/318

భరస : నరకశ కకపవరర
ఇసటట ననస:4-16-21
వయససస:22
లస: ససస స

596
NDX2495620
పపరర: తదజససస మమదడసస

94-65/1181

599
NDX2420628
పపరర: దడనయయలల ససవరష రరజ
మమడసస
తసడడ:డ ఆనసద మమడసస
ఇసటట ననస:4-16-21
వయససస:23
లస: పప

579
NDX2584183
పపరర: సరసత కలకసఠర

94-93/1333

582
NDX3254828
పపరర: పపణఖవత యరకసరగడడడ

94-65/1266

585
NDX3275013
పపరర: ఉదయ లకడమ గభడసరర

94-91/1426

588
NDX3108487
పపరర: నడరరయణమమ గరరకపరటట

94-65/1182

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:4-16-8/B
వయససస:84
లస: ససస స
94-93/1636

591
NDX2873669
పపరర: పరమబలల బబరదగబసట

94-65/1185

తసడడ:డ పపలర రరవప బబరదగబసట
ఇసటట ననస:4-16-9
వయససస:50
లస: పప
94-82/911

594
NDX2394112
పపరర: ఉమమమహహశసరర దదసదపరటట

94-88/22

భరస : వజయ కలమమర దదసదపరటట
ఇసటట ననస:4-16-13
వయససస:59
లస: ససస స
94-96/14

తసడడ:డ దసరర పడసరద మమదడసస
ఇసటట ననస:4-16-19/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-65/1154

94-93/1603
576
NDX3142759
పపరర: ఆసజనవయ రరజ మబదసనసరర

భరస : సతశ గభడసరర
ఇసటట ననస:4-16-7
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పష కల
ఇసటట ననస:4-16-11A
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబలమజ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-16-13
వయససస:35
లస: ససస స
598
NDX2800407
పపరర: రరబక కకపవరర

94-83/701

తసడడ:డ రరశరగడడడ యరకసరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-7
వయససస:51
లస: పప

593
NDX2987519
పపరర: శవ గసగధర పష కల

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:4-15-150
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర యరకసరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-7
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలచసదసడడడ గరరకపరటట ఫరదర
ఇసటట ననస:4-16-8/B
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పస సతOగర
ఇసటట ననస:4-16-11
వయససస:63
లస: పప
595
NDX2381796
పపరర: వజయలకడమ దదసదపరటట

94-96/13

584
NDX3223252
పపరర: చసదడశశఖర రగడడడ యరకసరగడడడ

590
NDX1858606
పపరర: నవన గరరకపరటట

94-65/1070

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలకసఠర
ఇసటట ననస:4-16-2
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశసర రరవప మమధధరర
ఇసటట ననస:4-16-7B
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబలచసదసడడడ
ఇసటట ననస:4-16-8/B
వయససస:51
లస: ససస స
592
NDX2482610
పపరర: సరసబయఖ పస సతoగర

94-90/13

581
NDX2449452
పపరర: పడవణ నడధ మమడడససటట

587
NDX2995017
పపరర: ససజజత మమధధరర

573
NDX3156312
పపరర: ససనత మదదదరరల

తసడడ:డ శవరరస కకషషమ రరజ మబదసనసరర
ఇసటట ననస:4-15-188/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడససటట
ఇసటట ననస:4-16-2/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరశరగడడడ యరకసరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-7
వయససస:51
లస: పప
586
NDX2983708
పపరర: శబబ మమధధరర

94-88/21

తసడడ:డ సష మయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:4-16-02
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప కలకసటట
ఇసటట ననస:04-16-02
వయససస:58
లస: ససస స
583
NDX3197043
పపరర: చసదడశశఖర రగడడడ యరకసరగడడడ

94-93/315

Deleted

తసడడ:డ వనసకట మబతఖస కలకకల
ఇసటట ననస:4-15-129
వయససస:70
లస: పప
574
NDX3141249
పపరర: దదడడడ జయ శక జయ శక

572
NDX2526499
పపరర: రరణణ మబనగరల

597
NDX2423994
పపరర: మమదడసస జజన బబబబ

94-93/319

తసడడ:డ నలమసబరస
ఇసటట ననస:4-16-19/A
వయససస:57
లస: పప
94-96/15

600
NDX2826394
పపరర: రరజమహన రరవప అసబటట

94-96/626

తసడడ:డ దదవదడనస అసబటట
ఇసటట ననస:4-16-21
వయససస:70
లస: పప
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NDX2820991
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94-96/627

తసడడ:డ జకసస దడస కకపవరర
ఇసటట ననస:4-16-21
వయససస:32
లస: పప

94-65/1155 603
602
NDX2865798
NDX2583375
పపరర: ననయల మణణ దదవ దదపపలపవడడ
పపరర: చకకవరరస నడనవజరర

తసడడ:డ ససరకశ బబబబ దదపపలపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-21/1
వయససస:19
లస: పప

604
NDX2590636
పపరర: పడసనన నడనవజరర

94-96/556

తసడడ:డ చకకవరరస నడనవజరర
ఇసటట ననస:4-16-21/AX
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష నడనవజరర
ఇసటట ననస:4-16-21/A
వయససస:51
లస: పప

605
NDX3274172
పపరర: శరసత కలమమరర మదడసస

94-54/917

భరస : గరరరర లలకక బబబబ మదడసస
ఇసటట ననస:4-16-21/B
వయససస:40
లస: ససస స

607
NDX2840270
పపరర: నడరరయణసరసమ చతనసన

94-82/912

తసడడ:డ శకనవరసస చతనసన
ఇసటట ననస:4-16-22/A
వయససస:41
లస: పప
94-82/10

తసడడ:డ వనసకనన దదడడడ పటర
ఇసటట ననస:4-16-23/19
వయససస:55
లస: పప

608
NDX2840247
పపరర: నడరరయణ సరసమ చతనసన

94-83/641

94-83/643

94-96/525

609
NDX2840254
పపరర: నడరరయణ సరసమ చతనసన

Deleted

611
NDX2020097
పపరర: నడగకశసరరరవప దదడడడపటర

94-96/16

612
NDX2950236
పపరర: హరరరత కలరక

94-82/913

భసధసవప: కకశవరరవప కలరక
ఇసటట ననస:4-16-23/19,LAKSHMIGRAND
వయససస:20
లస: ససస స

614
NDX2449445
పపరర: వనసకటటససర రరవప దదసస

94-96/17

615
NDX3085529
పపరర: దసరర పడసరద యయజనవన

94-65/1156

భసధసవప: కకశవరరవప కలరక
ఇసటట ననస:4-16-23/19,lakshmigrand
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప దదసస
ఇసటట ననస:4-16-23/19,LAKSHMI GRAND
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:4-16-25/1
వయససస:37
లస: పప

616
NDX2594570
పపరర: వనసకట రమణ రరవప మబవస

617
NDX2415719
పపరర: దసరర పడసరద ఏగరనవన

618
NDX2393486
పపరర: జజఖతఖత పడసరద యయగరనవన

94-82/792

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మబవస
ఇసటట ననస:4-16-25/1
వయససస:49
లస: పప
619
NDX2390805
పపరర: అజత సష మసన

94-54/33

94-83/642

తసడడ:డ శకనవరసస చతనసన
ఇసటట ననస:4-16-22/A
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ దదడడడపటర
ఇసటట ననస:4-16-23/19
వయససస:28
లస: పప

613
NDX3013596
పపరర: శకనవరసరరవప కలరక

606
NDX2704989
పపరర: దసరర పడసరద కకసగల
తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ కకసగల
ఇసటట ననస:04-16-22
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస చతనసన
ఇసటట ననస:4-16-22/A
వయససస:41
లస: పప

610
NDX2385672
పపరర: సతఖ నడరరయణ దదడడడపటర

94-96/555

94-88/23

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప ఏగరనవన
ఇసటట ననస:4-16-25/1 A BLOCK BHARA
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద యయగరనవన
ఇసటట ననస:4-16-25/1,A-BLOCK
వయససస:37
లస: ససస స

620
NDX2989036
పపరర: గరనన సససదరర బబ సత

621
NDX2989200
పపరర: ససరర బబబబ బబ సత

94-65/1157

94-82/11

94-93/1617

తసడడ:డ రరమ రగడడడ సష మసన
ఇసటట ననస:4-16-25/4 AMARAVATHI ROA
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరర బబబబ బబ సత
ఇసటట ననస:4-16-25/32 4TH LINE
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ థడమస బబ సత
ఇసటట ననస:4-16-25/32 4TH LINE
వయససస:52
లస: పప

622
NDX2989077
పపరర: వజయ నరమల జజఖత బబ సత

623
NDX2989432
పపరర: ధన లకడమ గబడడవరడ

624
NDX2795367
పపరర: నడగలకడమ గబడడవరడ

94-93/1618

తసడడ:డ ససరర బబబబ బబ సత
ఇసటట ననస:4-16-25/32 4TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స
625
NDX3192408
పపరర: కరరణ కలమమరర నవలటటరర

భరస : రజన కరసతడరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:4-16-25/33A
వయససస:73
లస: ససస స
94-82/914

భరస : వజయ కలమమర నవలటటరర
ఇసటట ననస:4-16-25/33A
వయససస:63
లస: ససస స
628
NDX2832970
పపరర: రరహహత కళళగబసట
తసడడ:డ నడతడనయయల కళళగబసట
ఇసటట ననస:4-16-25/34
వయససస:18
లస: పప

94-65/1158

626
WEC5093851
పపరర: కరకసత కకరణ చలర

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:4-16-25/33A
వయససస:48
లస: ససస స
94-65/1160

తసడడ:డ రవ కలమమర చలర
ఇసటట ననస:4-16-25/34
వయససస:35
లస: పప
94-82/915

629
NDX2404481
పపరర: నడగ భభషణస పసరవల
తసడడ:డ ఆనసదరరవప పసరవల
ఇసటట ననస:4-16-25/34
వయససస:69
లస: పప

94-65/1159

627
NDX2482107
పపరర: వరమమ పసరవల

94-80/11

భరస : నడగభభషణస పసరవల
ఇసటట ననస:4-16-25/34
వయససస:57
లస: ససస స
94-97/1

630
NDX3086543
పపరర: నడగభబషణస పసరవల

94-82/916

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పసరవల
ఇసటట ననస:4-16-25/34A
వయససస:69
లస: పప
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631
NDX2872729
పపరర: పడవణ శశ కకరణ జజననకకటట

94-82/917

తసడడ:డ ససరకసదడనడథ జజనడనకకటట
ఇసటట ననస:4-16-25/34A
వయససస:42
లస: పప
634
NDX2393478
పపరర: రవ తదజ ననలటటరర

94-82/13

94-88/24

94-82/919

638
NDX3027224
పపరర: ఎలజబబత రరణణ కరససల

641
NDX2371268
పపరర: అశశక తడడడగరరర

94-65/1164

644
NDX3258753
పపరర: అజయ కలమమర పసలర

భరస : వనసకట అనసత కలమమర చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:35
లస: ససస స

647
NDX2482644
పపరర: వనసకట అనసత కలమమర
చసతకరయల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:47
లస: పప

649
NDX3248622
పపరర: శకహరర చసతకరయల

650
NDX3249943
పపరర: సససధస చసతకరయల

94-94/1161

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:57
లస: పప
652
NDX3297298
పపరర: శకహరర చసతకరయల

94-94/1175

Deleted
94-82/921

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరర
ఇసటట ననస:4-16-33
వయససస:18
లస: పప
658
NDX3072774
పపరర: రవనడథ గబపరస చటట
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చటట
ఇసటట ననస:4-16-34/1
వయససస:34
లస: పప

653
NDX3250974
పపరర: శకహరర చసతకరయల

94-95/7

659
NDX2580546
పపరర: గగరర పడసరద రరజస
తసడడ:డ జగనడనథ రరవప రరజస
ఇసటట ననస:4-16-34/1
వయససస:52
లస: పప

639
NDX2806966
పపరర: ఆనసద తడడడగరరర

94-65/1161

642
NDX2855781
పపరర: వససత మమలపరటట

94-65/1163

Deleted

94-99/878

645
NDX3250362
పపరర: సససధస చసతకరయల

94-65/1261

తసడడ:డ శకహరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-82/15

648
NDX2985638
పపరర: దదవ చసతకరయల

94-93/1621

భరస : వనసకటరరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-94/1162

651
NDX3255817
పపరర: శకహరర చసతకరయల

94-94/1165

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:57
లస: పప
94-99/874

654
NDX2596856
పపరర: లత నడనవజరర

94-82/795

భరస : చకకవరరస నడనవజరర
ఇసటట ననస:4-16-31/4
వయససస:41
లస: ససస స
94-93/1625

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరర
ఇసటట ననస:4-16-33
వయససస:20
లస: ససస స
94-83/649

94-83/646

తసడడ:డ ఫసలప
ఇసటట ననస:4-16-26B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:57
లస: పప
656
NDX2857977
పపరర: దదవఖ భవన వరర

636
NDX2838803
పపరర: సష లలమన రరజ కలరరవవలమ

తసడడ:డ ససబబ రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-16-25/F
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:4-16-28/1
వయససస:57
లస: పప
655
NDX3022266
పపరర: వనసకట శవ పడసరద వరర

94-88/1321

తసడడ:డ వనసకటరతనస పసలర
ఇసటట ననస:4-16-26 B
వయససస:52
లస: పప
94-82/14

94-82/12

తసడడ:డ మహన రరవప కలరరవవలమ
ఇసటట ననస:4-16-25/C
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద తడడడగరరర
ఇసటట ననస:4-16/25F
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఫసలప
ఇసటట ననస:4-16-26B
వయససస:18
లస: పప
646
NDX2482677
పపరర: కకషష కలమమరర చసతకరయల

94-82/793

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-25/C
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమబమరర
ఇసటట ననస:4-16-25/F
వయససస:33
లస: పప
643
NDX2855757
పపరర: ససతతష మమలపరటట

635
NDX2603835
పపరర: రవ తదజ నవలటటరర

633
NDX2393403
పపరర: ఎలజబబత రరణణ ననలటటరర

భరస : సససదర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:4-16-25/C
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:4-16-25/c
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:4-16-25/C
వయససస:20
లస: పప
640
NDX2902070
పపరర: కకరణ బబబబ కకమబమరర

94-82/918

తసడడ:డ ససరకసదడనడథ జజననకకటట
ఇసటట ననస:4-16-25/34A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:4-16-25/C
వయససస:23
లస: పప
637
NDX2509065
పపరర: రవ కకరణ ననలటటరర

632
NDX2872489
పపరర: రరన వసడడన పసడయ జజననకకటట

657
NDX2641751
పపరర: శరకవరణణ రరజస

94-4/1364

తసడడ:డ గగరర పడసరద రరజస
ఇసటట ననస:4-16-34/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-90/970

660
NDX2582591
పపరర: గగరర పడసరద రరజస

94-90/971

తసడడ:డ జగనడనథ రరవప రరజస
ఇసటట ననస:4-16-34/1
వయససస:52
లస: పప
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661
NDX2580611
పపరర: మణణ రరజస
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94-90/972

భరస : గగరర పడసరద రరజస
ఇసటట ననస:4-16-34/1
వయససస:39
లస: ససస స
664
NDX2463511
పపరర: రరషససదడ బబ డపరటట

94-90/14

94-77/687

94-82/923

94-93/321

94-93/324

671
NDX2984912
పపరర: నడగరరజ పస నసగబబబటట

674
NDX1637182
పపరర: ససశల కటబట

677
NDX1637158
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ససరగబబ యన

94-82/16

680
SQX1996727
పపరర: శవరజ జపలర

94-66/1256

669
NDX3089083
పపరర: పకథదస పడకరశ బలమర

94-82/922

672
NDX3183654
పపరర: నసరజ హన షపక

94-83/651

94-93/322

94-93/323
675
NDX1637190
పపరర: వనసకట ససబబమమ ససరగబబ యన

భరస : సతఖనడరరయణ ససరగబబ యన
ఇసటట ననస:4-16-42
వయససస:73
లస: ససస స
94-93/325

678
NDX2436038
పపరర: రరజశశఖర కకనటటసకర

94-93/326

తసడడ:డ పదమనడభస కకనటటసకర
ఇసటట ననస:4-16-43/A AMARAVATHI ROA
వయససస:31
లస: పప
95-6/911

681
NDX3252079
పపరర: లడడయమ చలక

94-82/956

భరస : శరత బబబబ చలక
ఇసటట ననస:4-16-47/a
వయససస:27
లస: ససస స

94-94/1164 684
683
NDX3252137
NDX2582740
పపరర: అరరద మహహదదదన మహమమద
పపరర: నడగకశసర రరవప అమర

94-82/799

తసడడ:డ నడరరయణ మధస పడసరద పభటటన
ఇసటట ననస:4-16-47/a
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమదదర స మహహదద న మహమమద
ఇసటట ననస:4-16-47/a
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసద సతఖనడరరయణ అమర
ఇసటట ననస:4-16-48/2
వయససస:92
లస: పప

685
NDX2604882
పపరర: యబగసధర నఖల చలకర

686
NDX2604833
పపరర: యబగసధర నఖల చలకర

687
NDX3274180
పపరర: వర వనసకటటష దడసరర

94-82/800

తసడడ:డ పడసరద రరవప చలకర
ఇసటట ననస:4-16-48/2
వయససస:19
లస: పప
688
NDX1338482
పపరర: ఆదదలకకమ బసడడరర
భరస : శకనవరస రగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-48-2
వయససస:34
లస: ససస స

94-82/801

తసడడ:డ పడసరద రరవప చలకర
ఇసటట ననస:4-16-48/2
వయససస:19
లస: పప
94-93/327

689
NDX1338490
పపరర: ససబబరరవమమ బసడడరర
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-48-2
వయససస:77
లస: ససస స

94-2/1190

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:4-16-38, BHARAT PET
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ జపలర
ఇసటట ననస:4-16-47/7
వయససస:50
లస: పప
94-82/958

666
NDX2640548
పపరర: గరకషమ వణ దనడబబ ఈనడ

తలర : దడహ ససనల రరణణ
ఇసటట ననస:4-16-35
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ససరగబబ యన
ఇసటట ననస:4-16-42
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతతక
ఇసటట ననస:4-16-46
వయససస:61
లస: పప
682
NDX3254125
పపరర: శశసత పభటటన

94-65/1166

భరస : వనసకటటశసరరర కటబట
ఇసటట ననస:4-16-42
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటబట
ఇసటట ననస:4-16-42
వయససస:26
లస: పప
679
NDX2393445
పపరర: వరసస దడసస గబపరస తతతక

668
NDX2991024
పపరర: జగససక ససగభన దడసరర

94-65/1165

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:4-16-34/3
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: ససలర self
ఇసటట ననస:4-16-38
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప ససరకబబ యన
ఇసటట ననస:4-16-42
వయససస:31
లస: ససస స
676
NDX1637216
పపరర: శరఖమ పడసరద కటబట

94-2/1189

తసడడ:డ మమరరటన లకథర దడసరర
ఇసటట ననస:4-16-35
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరటన లకథర దడసరర
ఇసటట ననస:4-16-35
వయససస:27
లస: పప
673
NDX1637273
పపరర: గగతమ ససరకబబ యన

665
NDX2644581
పపరర: వనసకట పదమజ కలరక

663
NDX3054582
పపరర: ససశల వరర నమమ కరసతమనవన

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:4-16-34/2
వయససస:89
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:4-16-34/3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:4-16-34/3
వయససస:49
లస: పప
670
NDX2972404
పపరర: వలర యమమ పడభబ దడసరర

94-97/878

భరస : కకసడల రరవప మమడసరన
ఇసటట ననస:4-16-34/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-16-34/2
వయససస:23
లస: పప
667
NDX2646271
పపరర: శకనవరస రరవప దనడబబ ఈనడ

662
NDX3297603
పపరర: శకదదవ మమడసరన

94-82/963

తసడడ:డ హరర బబబబ దడసరర
ఇసటట ననస:4-16-48/2
వయససస:26
లస: పప
94-93/328

690
NDX2593309
పపరర: పడసరద రరవప చలక

94-95/814

తసడడ:డ ఇసయఖ చలక
ఇసటట ననస:4-16-48/2
వయససస:54
లస: ససస స
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691
NDX2810596
పపరర: హరరరత శసగవరపప
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94-65/1168

692
FLR1793116
పపరర: మణణకలమమరర శసగవరపప

94-82/929

693
NDX2857969
పపరర: హవల శసగవరపప

94-93/1629

తసడడ:డ సష లలమన ససరకశ కలమమర శసగవరపప
ఇసటట ననస:4-16-48/2B
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సష లలమన ససరకశ కలమమర శసగవరపప
ఇసటట ననస:4-16-48/2B
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సష లలమన ససరకశ కలమమర శసగవరపప
ఇసటట ననస:4-16-48/2B
వయససస:22
లస: ససస స

694
NDX1648320
పపరర: మహలకడమ అసదతల

695
NDX2643724
పపరర: వరలకడమ పస టట
ట రర

696
NDX2578557
పపరర: లలకకశ అమర

94-93/329

భరస : గసగయఖ దదవర
ఇసటట ననస:4-16-48-4
వయససస:51
లస: ససస స
697
NDX2607133
పపరర: పరల వయలలట గరడదలమవరరర

భరస : నడగకశసర రరవప అమర
ఇసటట ననస:4-16/48/5
వయససస:44
లస: ససస స
94-93/1347

తసడడ:డ రరమయఖ గరడదలమవథధ
ఇసటట ననస:4-16-48/6
వయససస:19
లస: ససస స
700
NDX2667525
పపరర: లకడమ నరసమమ ససమభప

94-2/1192

698
NDX2423556
పపరర: కకవ సరయ రరహహత

702
NDX2590784
పపరర: కకటట రతనస చటబటల

704
NDX3133857
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-16-48/45
వయససస:25
లస: పప

706
NDX0192807
పపరర: మసగ తడయమరమమ� కకకలక�

707
NDX3015070
పపరర: అఖల మసడల

భరస : పరరదసరరధధ�
ఇసటట ననస:4-16-49
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గరడదలమవరరర
ఇసటట ననస:4-16-50
వయససస:19
లస: ససస స
712
NDX2795821
పపరర: అలలఖఖ గబతడస

94-82/932

94-65/1171

713
NDX2573509
పపరర: జయ మణణ సలక
ర రర

716
NDX3199874
పపరర: ససజజత చసతబథధన

94-83/656

719
NDX2524577
పపరర: ససధఖ గసటటల
భరస : శరరష గసటటల
ఇసటట ననస:4-16-56/2
వయససస:29
లస: ససస స

705
NDX2858595
పపరర: షరరఫ షపక

94-91/1298

708
NDX2890804
పపరర: శవపరరసత కకడడరర

94-82/930

భసధసవప: శకనవరస రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:4-16-50
వయససస:53
లస: ససస స
94-82/17

711
NDX0166777
పపరర: నరకసదడ బబబబ కకలక
ర రర

94-93/332

తసడడ:డ చన హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:4-16-50-1
వయససస:71
లస: పప
94-140/546

714
NDX3055464
పపరర: అభషపక కరరసరల

94-65/1170

తసడడ:డ నడగకసదడ పడసరద రరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:4-16-54
వయససస:25
లస: పప
94-65/1172

Deleted

94-82/933

94-95/813

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:4-16-48/45
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ చసతబథధన
ఇసటట ననస:4-16-56/1
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ జజసఫ చసతబతన
ఇసటట ననస:4-16-56/1
వయససస:34
లస: ససస స

94-83/654

తసడడ:డ రరజ రరవప సలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-16-51/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ చసతబతన
ఇసటట ననస:4-16-56/1
వయససస:34
లస: ససస స
718
NDX3203007
పపరర: ససజజత చసతబతన

710
NDX2516920
పపరర: ససధడరరణణ కరవదద

94-93/1346

భరస : కకటయఖ స యసపప
ఇసటట ననస:4-16-48/11
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకశవరరవప దడరర పవడడ
ఇసటట ననస:4-16-50/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబతడస
ఇసటట ననస:4-16-50/2
వయససస:19
లస: ససస స
715
NDX3200201
పపరర: ససజజత చసతబతన

94-95/812

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర మసడల
ఇసటట ననస:4-16-49/2
వయససస:20
లస: పప
94-82/931

699
NDX2583722
పపరర: రరప సరయ పస

701
NDX2593820
పపరర: కకటయఖ సయసపప

94-82/928
703
FLR2711208
పపరర: సష లలమన ససరకశ కలమమర
శసగవరపప
తసడడ:డ శరమబఖయయల జమమశ కకపరవరస శసగవరప
ఇసటట ననస:4-16-48/23
వయససస:51
లస: పప
94-93/331

94-93/330

తసడడ:డ పస పస
ఇసటట ననస:4-16-48/10
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ స యస పప
ఇసటట ననస:4-16-48/11
వయససస:48
లస: పప

94-82/802

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప అమర
ఇసటట ననస:4-16-48/5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరమ
ఇసటట ననస:4-16-48/8A 4 TH LANE
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపలర యఖ స యసపప
ఇసటట ననస:4-16-48/11
వయససస:69
లస: ససస స

709
NDX3156718
పపరర: పరల వయలలట గరడదలమవరరర

94-5/1010

94-2/529

717
NDX3203676
పపరర: ససజజత చసతబథధన

94-65/1173

Deleted

తసడడ:డ జజసఫ చసతబథధన
ఇసటట ననస:4-16-56/1
వయససస:34
లస: ససస స

720
NDX2516979
పపరర: నహరరక గసటటల

94-88/25

భరస : అజయ కలమమర గసటటల
ఇసటట ననస:4-16-56/2
వయససస:24
లస: ససస స
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721
NDX3096682
పపరర: వజయ కలమమరర గరగబలమభడడ

94-65/1174

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:4-16-56/3
వయససస:47
లస: ససస స
724
NDX2483329
పపరర: జయపడకరశ తలమమల

94-88/26

94-66/1257

94-93/335

94-59/1098

94-65/1178

94-83/658

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:44
లస: పప
742
NDX3199346
పపరర: శరఖసబబబబ వలర స

94-83/661

Deleted
94-82/20

భరస : దరమరరవప గబమమడడ
ఇసటట ననస:4-16-71/2B
వయససస:57
లస: ససస స
748
NDX1931998
పపరర: అలలగజరసడర కలమమరర
తసడడ:డ అబడహస కలమమరర
ఇసటట ననస:4-16-74
వయససస:45
లస: పప

731
NDX2897148
పపరర: సతఖ కకషష తతనడగసటట

734
NDX2831733
పపరర: ధన లకడమ బటటట

94-88/1356

94-82/935

740
NDX3193497
పపరర: వలర స దదవ

94-83/659

749
NDX3046927
పపరర: యమమన మమసడడ
భరస : శకనవరస రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:4-16-74
వయససస:34
లస: ససస స

94-93/334

732
NDX2622470
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మమమళరపలర

94-59/849

735
NDX2962439
పపరర: వనసకట ససబబరగడడడ మమదదరగడడడ

94-65/1177

738
NDX2604346
పపరర: లలత శక హరర మమదదరగడడడ

94-83/490

తసడడ:డ వనసకట ససబబరగడడడ మమదదరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:18
లస: ససస స
741
NDX3199130
పపరర: శరఖసబబబబ వలర స

94-83/660

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:21
లస: పప
94-91/1299

744
NDX2963411
పపరర: ససనత జసగస

94-83/662

భరస : సరరనడ మదడదల
ఇసటట ననస:4-16-69/A
వయససస:42
లస: ససస స
94-83/664

భరస : నడసరయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:4-16-74
వయససస:53
లస: ససస స
94-93/336

729
NDX1338516
పపరర: మమరర మన కలమమరర గగర

తసడడ:డ పపలర రగడడడ మమదదరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:45
లస: పప
94-80/856

746
NDX3048758
పపరర: వనసకట నరరయణమమ వవమబల

94-93/333

తసడడ:డ అకలకలల మమమళరపలర
ఇసటట ననస:4-16-62/A
వయససస:40
లస: పప

737
NDX2604080
పపరర: ససరఖ వనసకట పవన రగడడ
మమదదరగడడడ
తసడడ:డ ససబబరగడడడ మమదదరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:19
లస: పప

743
NDX2854008
పపరర: ససరఖ వనసకట పవన రగడడ
మమదదరగడడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబరగడడడ మమదదరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:19
లస: పప

726
NDX2516961
పపరర: మకదసల బబతపవడడ

భరస : ఆనసద కలమమర గగర
ఇసటట ననస:4-16-58-A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:21
లస: పప
745
NDX2523264
పపరర: రజన గబమమడడ

94-82/19

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-62/A
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరగడడడ మమదదరగడడడ
ఇసటట ననస:4-16-64
వయససస:40
లస: ససస స
739
NDX3199668
పపరర: శకనవరస రరవప వలర స

728
NDX2381549
పపరర: ఆశష గకర

94-82/18

తసడడ:డ అనల కలమమర బబతపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-57/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-62
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అకలకలల
ఇసటట ననస:4-16-62/A
వయససస:40
లస: పప
736
NDX2797512
పపరర: వనసకట లకడమ మమదదరగడడ

94-65/1176

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర గకర
ఇసటట ననస:4-16-58/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పసల పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:4-16-58-A
వయససస:58
లస: పప
733
NDX2731685
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మమమళరపలర

725
NDX3128659
పపరర: అశశక కలమమర అలజసగర

723
NDX2403863
పపరర: అనల ఇనడల

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ఇనడల
ఇసటట ననస:4-16-56/6
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: పవనడటట దదవఖ
ఇసటట ననస:4-16-57
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ డడనయల తతలగతతటట
ఇసటట ననస:4-16-58
వయససస:20
లస: ససస స
730
NDX1338508
పపరర: ఆనసద కలమమర గగర

94-82/934

తసడడ:డ డడనయల
ఇసటట ననస:4-16-56/3
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జకమస తలమమల
ఇసటట ననస:4-16-56/6
వయససస:43
లస: పప
727
NDX2832467
పపరర: శశ గరలడ తతలగతతటట

722
NDX3104395
పపరర: అబడహస గరగబలమభడడ

747
NDX2931574
పపరర: సరయ రరమ కకషష వవమబల

94-83/665

తసడడ:డ నడసరయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:4-16-74
వయససస:30
లస: పప
94-94/1136

750
NDX2882165
పపరర: యమదమమ సససకర

94-82/936

భరస : శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:4-16-74/1
వయససస:44
లస: ససస స
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94-93/1635

తసడడ:డ శకనవరస సససకర
ఇసటట ననస:4-16-74/1
వయససస:28
లస: ససస స
754
NDX2621639
పపరర: రరజఖలకడమ టటసపల

752
NDX2938215
పపరర: శకనవరస రరవప వనమబల

తసడడ:డ నసరయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:4-16-74,
వయససస:34
లస: పప
94-142/1105

755
NDX2619518
పపరర: భబవన శకపసడయ మదసద

భరస : ఎడడకకసడలల డకకకమమల
ఇసటట ననస:4-16-74,9 RAJAGRUHA APTS
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసద
ఇసటట ననస:4-16-75
వయససస:18
లస: ససస స

757
NDX1650549
పపరర: ససరకష బబబబ దసరర

758
NDX3152790
పపరర: లలఖన గబసడడబతస న

94-93/337

తసడడ:డ బబల
ఇసటట ననస:4-16-77
వయససస:42
లస: పప
760
NDX3247707
పపరర: ససనల కకరణ సససగరరగడడడ

94-94/1159

94-93/338

764
NDX2831840
పపరర: గరపసనడథ దరరర

94-65/1184

767
NDX2393205
పపరర: కకటటశసరమమ తడదదబబ యన

770
NDX2951556
పపరర: ససకకచనడ గరరకపరటట

తసడడ:డ దదవ పడసరద కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:4-16-82
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-16-83
వయససస:51
లస: ససస స

94-93/1637
772
NDX2923720
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహ పడసరద
దదరగడర
తసడడ:డ రరఢ కకషష దదరగడర
ఇసటట ననస:4-16-85
వయససస:51
లస: పప

773
NDX2912624
పపరర: వజయ లకడమ దదరగడర
భరస : వ ఏల ఏన పడసరద దదరగడర
ఇసటట ననస:4-16-85
వయససస:46
లస: ససస స

775
SQX2033868
పపరర: రరమ కకషష గరరర

776
NDX3132206
పపరర: వనసకట పరరసత కకలర పర

95-5/856

తసడడ:డ బలలడడ గరరర
ఇసటట ననస:4-16-86/C
వయససస:42
లస: పప
778
NDX3151347
పపరర: సరయ చతసతనఖ మరరయమల
తసడడ:డ హరర బబబబ మరరయమల
ఇసటట ననస:4-16-90
వయససస:24
లస: పప

94-97/858

94-65/1179

779
NDX2926202
పపరర: మహహశ ససడడగసటబర
తసడడ:డ శకనస ససడడగసటబర
ఇసటట ననస:4-16-90
వయససస:41
లస: పప

94-83/667

759
NDX2731222
పపరర: షరలస సరలగల

94-82/937

762
NDX3087095
పపరర: అరరణ మమధవరనసద దడరర

94-65/1180

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప దడరర
ఇసటట ననస:4-16-79/B
వయససస:33
లస: ససస స
94-83/668

765
NDX3152287
పపరర: రరజవ గరసధధ కరరఖమమసటటట

94-65/1183

తలర : బబజజఠర కరరఖమమసటటట
ఇసటట ననస:4-16-82
వయససస:28
లస: పప
94-80/12

768
NDX2078245
పపరర: శకకరనస తదదదబబ యమన

94-93/339

తలర : కకటటశసరమమ
ఇసటట ననస:4-16-82
వయససస:32
లస: పప
94-82/938

771
NDX3037140
పపరర: ఉదయ లకడమ వలలర పలర

94-83/669

భరస : పరరర శరరరధద
ఇసటట ననస:4-16-85
వయససస:50
లస: ససస స
94-93/1638

774
NDX2912657
పపరర: శకలకడమ అలలఖఖ దదరగడర

94-93/1639

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ పడసరద దదరగడర
ఇసటట ననస:4-16-85
వయససస:18
లస: ససస స
94-83/670

భరస : ఉమమ మహహష బబబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:4-16-87
వయససస:33
లస: ససస స
94-65/1186

756
NDX3087020
పపరర: రచన గబసడడబతస న

తసడడ:డ వదఖ సరగర
ఇసటట ననస:4-16-78
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప తడదదబబ యన
ఇసటట ననస:4-16-82
వయససస:58
లస: ససస స
94-96/18

94-93/1351

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-77
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:4-16-81
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర బబబబ
ఇసటట ననస:4-16-82
వయససస:22
లస: ససస స
769
NDX2538304
పపరర: రరహహల హరర కరరఖసశశటట

94-93/1352

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప దడరర
ఇసటట ననస:4-16-79/B
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: శవపడడ
ఇసటట ననస:4-16-80
వయససస:35
లస: ససస స
766
NDX2873115
పపరర: సపసదన పరలలటట

761
NDX3097896
పపరర: వవణభ శకకరసత దడరర

753
NDX2620342
పపరర: ఎడడకకసడలల డకకకమమల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర డకకకమమల
ఇసటట ననస:4-16-74,9 RAJAGRUHA APTS
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-77
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససనరరడకడ
ఇసటట ననస:4-16-79
వయససస:23
లస: పప
763
NDX2524668
పపరర: జజఖత

94-83/666

777
NDX2550333
పపరర: వనసకటటష కలమఖణణ

94-96/558

తసడడ:డ రరజ కలమఖణణ
ఇసటట ననస:4-16-88
వయససస:19
లస: పప
94-83/671

780
NDX3133725
పపరర: ససనత నడగగసడర

94-95/945

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-16-90
వయససస:25
లస: ససస స
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781
NDX2800035
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డపరటట

94-83/672

తసడడ:డ శరసబయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-16-92/E
వయససస:43
లస: పప
784
NDX2393619
పపరర: పసడయమసక ఇమమడడ

94-83/2

94-83/676

94-83/3

94-83/678

94-94/17

94-79/6

94-83/6

తసడడ:డ ససరకష
ఇసటట ననస:4-16-98
వయససస:20
లస: ససస స

794
NDX2483352
పపరర: వనసకటటశసరరర గబబబ

797
NDX3106523
పపరర: గబడడపరటట లకడమనడరరయణ

94-83/682

94-89/22

94-83/679

94-83/4

94-83/7

94-83/493

795
NDX2270825
పపరర: కకటటశసరమమ గబబబ

94-94/16

798
NDX3179330
పపరర: మధవ మకగక

94-83/680

801
NDX2435378
పపరర: హరరక పపటటసస కరరసన

94-83/5

804
NDX2798122
పపరర: ససవరష లత దడసరర

94-83/681

భరస : భబసకర దడసరర
ఇసటట ననస:4-16-98
వయససస:48
లస: ససస స
94-83/683

807
NDX2799807
పపరర: చసదదక
డ నడదతసడర

94-83/684

తసడడ:డ ససరకష నడదతసడర
ఇసటట ననస:4-16-98
వయససస:20
లస: ససస స
94-83/686

Deleted

తసడడ:డ ససరకశ నడదతసడర
ఇసటట ననస:4-16-98
వయససస:20
లస: ససస స

792
NDX2565182
పపరర: మహహశసరర ఆలపరటట

తసడడ:డ సష మ శశఖర రరవప కరరసన
ఇసటట ననస:4-16-97
వయససస:22
లస: ససస స

803
NDX2435386
పపరర: వనసకటటశసరరర గబబబ

809
NDX2963718
పపరర: చసదదక
డ నడదతసడర

94-83/677

భరస : కకరణ కలమమర మకగక
ఇసటట ననస:4-16-96/B 2nd LANE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష
ఇసటట ననస:4-16-98
వయససస:21
లస: పప
94-83/685

789
NDX2923738
పపరర: భబరత బబలబటటట న

భరస : వనసకటటససరరర గబబబ
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:64
లస: ససస స

800
NDX2435360
పపరర: బసదస పసడయమసక కరరసన

806
NDX2749844
పపరర: ససరఖ ఆనసద నడదతసడర

94-83/675

తసడడ:డ శవ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గబబబ
ఇసటట ననస:4-16-97
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససరకశ నడదతసడర
ఇసటట ననస:4-16-98
వయససస:21
లస: పప
808
NDX2831527
పపరర: చసదదక
డ నడదతసడర

94-83/492

తసడడ:డ సష మ శశఖర రరవప కరరసన
ఇసటట ననస:4-16-97
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సష మ శశఖర రరవప కరరసన
ఇసటట ననస:4-16-97
వయససస:41
లస: ససస స
805
NDX2841591
పపరర: ససరఖ ఆనసద నడదతసడర

791
NDX2560431
పపరర: పవన పసడయ ఆలపరటట

786
NDX2808178
పపరర: శకలత కరకలమమనస

భరస : కకరణ కలమమర బబలబటటట న
ఇసటట ననస:4-16-95 NEW 22-159
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-96/A
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సష మశశఖర రరవప కరరసన
ఇసటట ననస:4-16-97
వయససస:22
లస: ససస స
802
NDX2435352
పపరర: పరసఇలమ కరరసన

94-83/491

భసధసవప: కకటటశసరమమ గబబబ
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయ గబనజ
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:64
లస: పప
799
NDX2393098
పపరర: హరరక పసటన కరరసన

788
NDX2567253
పపరర: లల లకడమ పడతతఖష చసదస

94-93/340

భరస : శకనవరస రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-16-95
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ సససగరరపప
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:20
లస: పప
796
NDX2270833
పపరర: వననకటటససరరర గబసజ

94-83/674

తసడడ:డ రవ శసకర చసదస
ఇసటట ననస:4-16-95/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వవణబ గగపరల గబబబ
ఇసటట ననస:4-16-96
వయససస:34
లస: ససస స
793
NDX2766145
పపరర: వనసకటటష సససగరరపప

785
NDX2756591
పపరర: శకనవరస రరవప కరకలమమనస

783
NDX1668625
పపరర: గబలమజర షపక

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:4-16-93
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-16-95
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప పష సర
ఇసటట ననస:4-16-95
వయససస:18
లస: ససస స
790
NDX2435394
పపరర: రమ దదవ గబబబ

94-83/673

భరస : శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-16-92/E
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరకష ఇమమడడ
ఇసటట ననస:4-16-94
వయససస:32
లస: ససస స
787
NDX2764553
పపరర: శక శరణఖ పష షర

782
NDX2763852
పపరర: కనకదసరర బబ డపరటట

810
NDX3274206
పపరర: హరరబబబబ దడసరర

94-82/965

తసడడ:డ వర సరసమ దడసరర
ఇసటట ననస:4-16-98/2
వయససస:49
లస: పప
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811
NDX2969970
పపరర: లకడమ పపరర
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94-93/1640

భరస : సరలమమన రరజ పపరర
ఇసటట ననస:4-16-99
వయససస:48
లస: ససస స
814
NDX2750685
పపరర: ససషమ కననజ తడడడగరరర

94-83/605

94-83/607

94-95/793

94-93/1605

94-83/496

94-88/1210

94-83/610

Deleted

భరస : శశరరలల గబసడడగ
ఇసటట ననస:4-16-117B
వయససస:57
లస: ససస స

835
NDX3014941
పపరర: లలకకశ చనడనబథసన

94-83/613

Deleted

తసడడ:డ జజసఫ చనడనబథసన
ఇసటట ననస:4-16-117B
వయససస:25
లస: పప
838
NDX2856847
పపరర: అదద లకడమ కసదసల
భరస : శసకర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:4-16-118
వయససస:53
లస: ససస స

821
NDX2550044
పపరర: లమవణఖ

824
NDX2672681
పపరర: ఆసథదనమమ మమసడతస

827
NDX2805885
పపరర: లలత పడదధప కలమమర అబబబ

94-93/1607

830
NDX2542819
పపరర: వజయలకడమ పడసనన రరణణ
రరమమయణస
భరస : రవకలమమర గరల
ఇసటట ననస:4-16-116 2ND LANE
వయససస:48
లస: ససస స
833
NDX3014982
పపరర: అనసరరధ చనబథసన

94-95/794

94-2/1183

తసడడ:డ శసకర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:4-16-118
వయససస:37
లస: పప

819
NDX3056009
పపరర: ససపత కలమమర కకమరవలర

94-83/608

822
NDX2800217
పపరర: రరధదక తడడడకకసడ

94-83/609

825
NDX2885226
పపరర: సరవతడ అబబబ

94-65/866

భరస : రమమశ బబబబ అబబబ
ఇసటట ననస:04-16-116
వయససస:55
లస: ససస స
94-93/1381

828
NDX2542801
పపరర: రవకలమమర గరల

94-88/1209

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గరల
ఇసటట ననస:4-16-116 2ND LANE
వయససస:55
లస: పప
94-93/1331

831
NDX2701332
పపరర: జజసఫ చనడనబథసన

94-57/743

తసడడ:డ శశరయఖ చనడనబథసన
ఇసటట ననస:4-16-117B
వయససస:55
లస: పప
94-83/611

834
NDX2816825
పపరర: వల షపక

94-83/612

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-16-117B
వయససస:40
లస: పప
94-65/1150

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:4-16-118
వయససస:18
లస: ససస స
839
NDX2856805
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కసదసల

94-5/1234

భరస : బల చసదడ తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:4-16-114
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజసఫ చనడనబథసన
ఇసటట ననస:4-16-117B
వయససస:44
లస: ససస స
836
NDX2796332
పపరర: నఖల చరరమమమళర

816
NDX2815017
పపరర: ససషమ ననలపరటట

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కకమరవలర
ఇసటట ననస:4-16-107
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ అబబబ
ఇసటట ననస:04-16-116
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:4-16-116 2ND LANE
వయససస:22
లస: పప
832
NDX3036373
పపరర: రరఘవమమ గబసడడగ

94-88/27

భరస : జయసరసమ మమసడతస
ఇసటట ననస:4-16-116
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అబబబ
ఇసటట ననస:04-16-116
వయససస:55
లస: పప
829
NDX2543965
పపరర: రసగసరయ చసదడ గరల

818
NDX2394377
పపరర: పసదపలర నవఖ

94-83/604

తసడడ:డ ససజవ రరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:4-16-104
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: తదజశస
ఇసటట ననస:4-16-112
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతస యఖ తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:4-16-114
వయససస:33
లస: పప
826
NDX2805471
పపరర: రమమశ బబబబ అబబబ

94-83/606

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పసదపలర
ఇసటట ననస:4-16-104/A
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: సరసమమజయస
ఇసటట ననస:4-16-112
వయససస:24
లస: ససస స
823
NDX2783603
పపరర: బబలచసదడ తడడడకకసడ

815
NDX2798759
పపరర: రరజకసదడ గబసటట

813
NDX2750545
పపరర: ససదధప గరబడయల తడడడగరరర

తసడడ:డ పసటర బబబబ
ఇసటట ననస:4-16-101
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చన మఖమయయలల
ఇసటట ననస:4-16-101/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పసదపలర
ఇసటట ననస:4-16-104/A
వయససస:22
లస: పప
820
NDX2550713
పపరర: నలన దదవ

94-93/341

తసడడ:డ అరరజనరరవప
ఇసటట ననస:4-16-100
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర బబబబ
ఇసటట ననస:4-16-101
వయససస:21
లస: ససస స
817
NDX2797603
పపరర: అఖల పసదపలర

812
NDX1388834
పపరర: రమమ మమధవ చకరకల

837
NDX2856763
పపరర: శసకరరరవప కసదసల

94-93/1606

తసడడ:డ రరమయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:4-16-118
వయససస:60
లస: పప
94-93/1608

840
NDX2856680
పపరర: బలరస కసదసల

94-93/1609

తసడడ:డ శసకర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:4-16-118
వయససస:33
లస: పప
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841
NDX2856656
పపరర: బలరస కసదసల
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94-93/1610

తసడడ:డ శసకర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:4-16-118
వయససస:33
లస: పప
844
NDX2853448
పపరర: అఖలమసడదశసరర జజఖత
చరలమదదననవ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చరలమదదననవ
ఇసటట ననస:4-16-120
వయససస:24
లస: ససస స
847
NDX3264579
పపరర: వనసషషవ పసతడన

94-91/1296

94-83/705

94-93/1612

94-79/691

848
NDX1637208
పపరర: సతఖవరణణ సష మరరజ

94-93/342

Deleted
94-83/617

846
NDX2730497
పపరర: హహమ లత అడదడపలర

94-97/797

849
NDX2604627
పపరర: ససనసధ సస మరరజ

94-93/1332

తసడడ:డ శకనవరసస సస మరరజ
ఇసటట ననస:4-16-131,Satyam nivas
వయససస:19
లస: పప

851
NDX2798254
పపరర: జనడరర న రరవప ససదద డబతష
స న

94-83/615

తసడడ:డ వరద రరజలల ససదద డబతష
స న
ఇసటట ననస:4-16-137/B
వయససస:43
లస: పప
94-66/1255

94-83/614

భరస : యయససరతనస అడదడ పలర
ఇసటట ననస:4-16-126
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస సష మరరజ
ఇసటట ననస:4-16-131
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప బతస నవన
ఇసటట ననస:4-16-138
వయససస:19
లస: ససస స

856
NDX2803302
పపరర: మససస వసదన కరరరమసచ

845
NDX2855807
పపరర: మణణకరసత చరలదధ

843
NDX2816916
పపరర: మణణకసఠ చరలదధ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-120
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చరలదధ
ఇసటట ననస:4-16-120
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జనడరరన రరవప ససదద డబబతష
స న
ఇసటట ననస:4-16-137/8
వయససస:18
లస: పప
853
NDX2867083
పపరర: ససమఖ బతస నవన

94-93/1611

భరస : బలరస కసదసల
ఇసటట ననస:4-16-118
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల పసతడన
ఇసటట ననస:4-16-130/A
వయససస:18
లస: ససస స
850
NDX2834521
పపరర: ససరకశ బబబబ ససదద డబతష
స న

842
NDX2856730
పపరర: లమవణఖ కసదసల

852
NDX2800233
పపరర: ససనత ససడడబథసన

94-83/616

భరస : జనడరర న రరవప ససదద డబతష
స న
ఇసటట ననస:4-16-137/B
వయససస:37
లస: ససస స

854
NDX2756252
పపరర: శదదడ క చసదడ శశఖర తలతతటట

94-97/798

855
NDX2731867
పపరర: భబవవనద న నడగ జజఖత మమగబలకరర

తసడడ:డ వజయ మహనరరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:4-16-139
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:4-16-140
వయససస:18
లస: ససస స

857
NDX2803294
పపరర: బభఖలమ ససజన కరరరమసచ

858
NDX2857043
పపరర: మహ లకడమ గకరర

94-88/1319

94-97/799

94-93/1613

తసడడ:డ రవసదడ పడసరద రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-16-141
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ పడసరద రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-16-141
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మణణ కలమమర గకరర
ఇసటట ననస:4-16-141
వయససస:23
లస: ససస స

859
NDX2807303
పపరర: కకషషవనణణ చతరరకకరర

860
NDX2748689
పపరర: శవ రగడడడ చతరరకకరర

94-94/1156
861
NDX3242716
పపరర: అనసష పసడయ దరకసన కకసడమబదద

94-83/618

భరస : శవ రగడడడ చతరరకకరర
ఇసటట ననస:4-16-142
వయససస:29
లస: ససస స
862
NDX2593275
పపరర: కకసనస ఆడమస కరబబ ఠర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రగడడడ చతరరకకరర
ఇసటట ననస:4-16-142
వయససస:30
లస: పప
94-141/720

తసడడ:డ శరమ పడసరద కరబబ ఠర
ఇసటట ననస:4-16-145
వయససస:21
లస: ససస స
865
NDX2532406
పపరర: హహమసత కటబరర

తసడడ:డ జజఏల రరజ శరరగరరర
ఇసటట ననస:4-16-149/1
వయససస:19
లస: పప

863
NDX2677920
పపరర: హహమసత కటబరర

తసడడ:డ ఆనసదకలమమర కకసడమబదద
ఇసటట ననస:4-16-143
వయససస:31
లస: ససస స
94-2/1171

తసడడ:డ రరజ కలమమర కటబరర
ఇసటట ననస:4 16 146
వయససస:22
లస: పప
94-88/29

తసడడ:డ రరజ కలమమర కటబరర
ఇసటట ననస:4-16-146
వయససస:23
లస: పప
868
NDX3222346
పపరర: ఇసరసక శరరగరరర

94-97/800

866
NDX2604155
పపరర: పడభబత కటబరర

869
NDX2557429
పపరర: కరరసపపడడ వజయ
తలర : కరరసపపడడ వరణణ
ఇసటట ననస:4-16-159
వయససస:22
లస: పప

94-88/28

భరస : నడగభభషణస గళళ
ఇసటట ననస:4-16-146
వయససస:49
లస: ససస స
94-88/1199

తసడడ:డ రరజ కలమమర కటబరర
ఇసటట ననస:4 16 146
వయససస:20
లస: పప
94-83/700

864
NDX2483287
పపరర: ఎసపస ర గళళ

867
NDX2806602
పపరర: సణణమ రరగమమఈ రరవవరర

94-83/619

తసడడ:డ జజనడథన బబననట రరవవరర
ఇసటట ననస:4-16-149/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-88/1211

870
NDX2562494
పపరర: శకలసతల దదవ బతషల

94-83/481

తసడడ:డ అరరణ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:4-16-162
వయససస:18
లస: ససస స
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871
NDX2903136
పపరర: మమధసరర తలశల
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94-83/620

భరస : శశష రరవప తలశల
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:50
లస: ససస స
94-83/623

భరస : రమమసజనఉలక ఈదసలమభడడ
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:35
లస: ససస స
877
NDX2761005
పపరర: జయ కలమమరర ఏదలలమబదదఈ

94-83/626

94-83/628

94-94/1174

94-83/629

94-83/9

94-83/10

తసడడ:డ పడభబ దయమల కకరర పరటట
ఇసటట ననస:4-16-187/1
వయససస:22
లస: పప

884
NDX2731321
పపరర: అససఫ ఇబడహహస బబష షపక

887
NDX3206315
పపరర: మరరస మధసర వరణణ బసస

890
NDX2792620
పపరర: వనసకటటశసరరర కలవరసరపప

893
NDX3059375
పపరర: పడజసలరరజ కరరరమసచ

94-97/803

896
NDX2845998
పపరర: వనత నవతల

94-98/730

899
NDX2873727
పపరర: శశకకనడథ గరరరర కకరర పరటట
తసడడ:డ పడభబ డయల
ఇసటట ననస:4-16-187/1
వయససస:19
లస: ససస స

876
NDX2834935
పపరర: సరసత ఈదసలమభడడ

94-83/625

879
NDX2435329
పపరర: వనసకటరరవప తదలలకలటర

94-83/8

882
NDX2858843
పపరర: పసడయసకర తతట

94-91/1297

885
NDX3148996
పపరర: పదమజ ఏలకరర

94-57/968

భరస : సరసబ శవ రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:4-16-173/A , 3RD LINE
వయససస:46
లస: ససస స
94-65/1151

888
NDX3176161
పపరర: కకపరనథద ఇసజకటట

94-97/801

భసధసవప: మరరస మధసర వరణణ ఇసజకటట
ఇసటట ననస:4-16-177
వయససస:53
లస: పప
94-83/630

891
NDX2737732
పపరర: నలమ పగడడల

94-97/802

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:4-16-183
వయససస:22
లస: ససస స
94-83/631

894
NDX3299526
పపరర: మమరరనడ గరకస మనడకడ దడసస

94-83/721

భరస : రరమ రరవప దడసస
ఇసటట ననస:4-16-184/A
వయససస:51
లస: ససస స
94-83/632

తసడడ:డ వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:4-16-185/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-65/1152

భరస : కలల శశఖర ఈదసలమభడడ
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగచసదడ బబ స తతట
ఇసటట ననస:4-16-168
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-16-184/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-16-184/A
వయససస:19
లస: ససస స
898
NDX2987295
పపరర: లలవ సష లలమన కకరర పరటట

94-83/482

తసడడ:డ యమకకబబ కలవరసరపప
ఇసటట ననస:4-16-183
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప మమమదసకకరర
ఇసటట ననస:4-16-184
వయససస:22
లస: ససస స
895
NDX3105277
పపరర: శáకకనడహ మమఘన కరరరమసచ

881
NDX2565232
పపరర: నరమల జజఖత అపపపడక

94-83/622

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప తదలలకలటర
ఇసటట ననస:4-16-167
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకపరనథద ఇసజకటట
ఇసటట ననస:4-16-177
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమమదసకకరర
ఇసటట ననస:4-16-183
వయససస:21
లస: పప
892
NDX2487866
పపరర: చసదదక
డ మమమదసకకరర

94-83/627

తసడడ:డ జన బబష
ఇసటట ననస:4-16-173
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బతస నవన
ఇసటట ననస:4-16-176
వయససస:19
లస: ససస స
889
NDX2482792
పపరర: రరకకష బబబబ మమమదసకకరర

878
NDX2760973
పపరర: వసశ రరజ ఈదసలమభడడ

873
NDX2798650
పపరర: ఆనసద కలమమరర ఈదసలమభడడ

తసడడ:డ కలలశశఖర ఈదసలమభడడ
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ అపపపడక
ఇసటట ననస:4-16-168
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:4-16-173
వయససస:40
లస: పప
886
NDX2763654
పపరర: ససమఖ బతస నవన

94-83/624

తసడడ:డ కలల శశఖర ఈదసలమభడడ
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సష లలమన డదవడ సన కకచతరర
ఇసటట ననస:4-16-167
వయససస:22
లస: పప
883
NDX3275955
పపరర: జజన బబష షపక

875
NDX2793099
పపరర: రజన పరసగర
భరస : చకకవరరస పరసగర
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కలలశశఖర ఈదసలమభడడ
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:30
లస: ససస స
880
NDX3207453
పపరర: ఎబబననజర కకచతరర

94-83/621

Deleted

భరస : శశష రరవప తలశల
ఇసటట ననస:4-16-163
వయససస:50
లస: ససస స
874
NDX2832343
పపరర: మరరస రరణణ ఈదసలమభడడ

872
NDX2770006
పపరర: మమధసరర తలశల

897
NDX2732253
పపరర: ఫరహహమబననసర షపక

94-97/804

తసడడ:డ అబబదల రవవఫ
ఇసటట ననస:4-16-186
వయససస:32
లస: ససస స
94-88/1320

900
NDX2483428
పపరర: ఆనసద కలమమర జసగ

94-90/15

తసడడ:డ ససమన జసగ
ఇసటట ననస:4-16-187/1
వయససస:37
లస: పప
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NDX2537975
పపరర: చసదడ లల జసగ
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94-90/16

భరస : ఆనసద కలమమర జసగ
ఇసటట ననస:4-16-187/1
వయససస:27
లస: ససస స
904
NDX2749828
పపరర: లకడమ పడసరద నరస శశటట

94-83/633

94-97/807

94-83/636

95-34/504

94-65/30

94-97/808

94-2/1184

తసడడ:డ రరధకకషష బబ డ
ఇసటట ననస:4-16-208
వయససస:22
లస: ససస స

914
NDX2636462
పపరర: రరఫస కకరర పరటట

917
NDX2395770
పపరర: పరరసతమమ కసతదటట

920
NDX3186343
పపరర: కకసడదటట మధవ

923
NDX2645315
పపరర: ససరగఖ పసడత బబ డ

94-65/1153

926
NDX3055761
పపరర: సరయ కలమమర బబ డ

94-2/1354

929
NDX2833002
పపరర: బలరస సరదసరర
తసడడ:డ గలన సరదసరర
ఇసటట ననస:4-16-210
వయససస:60
లస: పప

909
NDX2810760
పపరర: రరసబబబబ దదనన

94-83/635

912
NDX1667759
పపరర: లకడమగరయతడ మమడడరళళ

94-93/344

915
NDX2641199
పపరర: జజశన రరణణ కకరర పరటట

94-5/1011

భరస : రరఫస కకరర పరటట
ఇసటట ననస:4-16-200
వయససస:36
లస: ససస స
94-93/345

918
NDX2969657
పపరర: రమణ చమరరస

94-93/1614

భరస : కకటటశసర రరవప చమరరస
ఇసటట ననస:4-16-206
వయససస:48
లస: ససస స
94-139/483

921
NDX2483345
పపరర: మమనక ననమలకసటట

94-88/30

తసడడ:డ నలమసబరస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:4-16-207
వయససస:22
లస: ససస స
94-2/1185

924
NDX2854701
పపరర: ససరగఖ పసడత బబ డ

94-2/1463

తసడడ:డ సరయ కలమమర బబ డ
ఇసటట ననస:4-16-208
వయససస:20
లస: ససస స
94-83/638

తసడడ:డ కకషష పడకరశ బబ డ
ఇసటట ననస:4-16-208
వయససస:49
లస: పప
94-93/1616

94-93/343

భరస : శకనడధ మమడడరళళ
ఇసటట ననస:4-16-193
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కలమమర బబ డ
ఇసటట ననస:4-16-208
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరయ కలమమర బబ డ
ఇసటట ననస:4-16-208
వయససస:39
లస: ససస స
928
NDX2913283
పపరర: కకషష ససపవరష బబ డ

94-83/637

భరస : కకసడదటట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-16-206
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కలమమర బబ డ
ఇసటట ననస:4-16-208
వయససస:22
లస: ససస స
925
NDX3055910
పపరర: పడశరసత బబ డ

911
NDX2811164
పపరర: నడగ వనసకట కకషష బబ డపరటట

906
NDX1389030
పపరర: దతసవకటబకమమ గబజజరర పవడడ

తసడడ:డ మషప దదనన
ఇసటట ననస:4-16-192
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కసతదటట
ఇసటట ననస:4-16-201/2
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడదటట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-16-206
వయససస:36
లస: పప
922
NDX2646354
పపరర: కకషష ససపపరష బబ డ

94-83/634

తసడడ:డ సలమమన కకరర పటట
ఇసటట ననస:4-16-200
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:4-16-201/2
వయససస:78
లస: పప
919
NDX3185535
పపరర: కకసడదటట ఏడడకకసడలల

908
NDX3046224
పపరర: రరఘవయఖ కకట

94-97/806

భరస : జజన మమథసఖ గబజజరర పవడడ
ఇసటట ననస:4-16-189
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:4-16-192/E
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-195
వయససస:18
లస: ససస స
916
NDX2391993
పపరర: వనసకటటశసరరర కసతదటట

94-90/17

తసడడ:డ శవరరమకకషష కకట
ఇసటట ననస:4-16-191
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరసబబబబ దదనన
ఇసటట ననస:4-16-192
వయససస:43
లస: ససస స
913
SQX2247203
పపరర: ససపసడయ గబతస

905
NDX2449353
పపరర: ఝమనస రరణణ నమమ

903
NDX2869774
పపరర: శశకకనడహ గరరరర కకరర పరటట

తసడడ:డ ఎబబననజర కకరర పరటట
ఇసటట ననస:4-16-187/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ పరలపరటట
ఇసటట ననస:4-16-187A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకరరదధదన
ఇసటట ననస:4-16-189
వయససస:23
లస: ససస స
910
NDX2919967
పపరర: ససమన రరణణ దదనన

94-97/805

తసడడ:డ ఎబబననజర కకరర పరటట
ఇసటట ననస:4-16-187/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:4-16-187/A
వయససస:47
లస: పప
907
NDX3116654
పపరర: ఆశ జజఖత బబళగల

902
NDX2869808
పపరర: లలవ సష లలమన కకరర పరటట

927
NDX2918381
పపరర: సరయ కలమమర బబ డ

94-93/1615

తలర : కకషష పడకరశ బబ డ
ఇసటట ననస:4-16-208
వయససస:49
లస: పప
94-83/639

930
NDX3191145
పపరర: అసకస అనపవరణ

94-83/640

తసడడ:డ అసకస జజన
ఇసటట ననస:4-16-210
వయససస:22
లస: ససస స
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931
NDX2528040
పపరర: నరగసదడ కలమమర జలససతడస

94-96/19

932
NDX2747228
పపరర: దదవనడనద కలమమర పరలలటట

తసడడ:డ అదద నరసససహ రరవప జలససతడస
ఇసటట ననస:4-16-210/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజరరవప
ఇసటట ననస:4-16-211
వయససస:44
లస: పప

934
NDX2897213
పపరర: నవన కసచరర

935
NDX2897429
పపరర: తనసజ కసచరర

94-97/811

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:4-16-215
వయససస:21
లస: పప
937
NDX2816866
పపరర: తనసజజ కసచరర

94-136/916

94-88/31

94-83/644

94-98/829

94-97/814

తసడడ:డ శవయఖ తమమససటట
ఇసటట ననస:4-16-257/22-154
వయససస:22
లస: ససస స
955
NDX1510008
పపరర: సతతస మమ గగడడడళళ

94-93/347

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:27
లస: ససస స

939
NDX2962967
పపరర: ససకసదర అల మహమమద

942
NDX3099199
పపరర: వనసకటటశసరరర గడడ స

947
SQX2540896
పపరర: వజయ కలమమర కలసదసరరస

950
NDX2874097
పపరర: లకడమ వవమబల

953
NDX2585677
పపరర: శరరద కకసతడడ

956
NDX2449411
పపరర: లసగమమ కకమమర

959
NDX2549954
పపరర: కసస
స రర వవమబల
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:47
లస: ససస స

94-98/731

94-139/484

94-95/943 945
944
NDX3113172
NDX2550598
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర పవరష సతశ కకట
పపరర: నతష మమరరగబ

94-95/795

Deleted

తలర : మమరర మమరరగబ
ఇసటట ననస:4-16-231/1
వయససస:19
లస: పప
95-4/1487

948
NDX2992527
పపరర: రరశమకర రకమ

94-83/645

తసడడ:డ పష వనల రకమ
ఇసటట ననస:4-16-242
వయససస:18
లస: ససస స
94-88/1322

951
NDX2586006
పపరర: శరకవణణ తమమససటట

94-93/1334

తసడడ:డ శవయఖ తమమససటట
ఇసటట ననస:4-16-257
వయససస:20
లస: ససస స
94-93/1336

954
NDX2732097
పపరర: పదమజ కకమమర

94-83/647

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:32
లస: ససస స
94-93/348

భరస : పపలర యఖ కకమమర
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:52
లస: ససస స
94-93/1619

94-97/813

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:4-16-221
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలర శసర రరవప కకసతడడ
ఇసటట ననస:4-16-260
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరకసదడ కలమమర వవమబల
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:27
లస: ససస స
958
NDX2816676
పపరర: లకడమ పడసనన వనమబల

94-93/346

భరస : నన వవమబల
ఇసటట ననస:4-16-257
వయససస:38
లస: ససస స
94-93/1335

936
NDX2732220
పపరర: నవన కసచరర

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:4-16-220
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరరస చరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:4-16-241
వయససస:46
లస: పప

భరస : పష వనల రకమ
ఇసటట ననస:4-16-242
వయససస:44
లస: ససస స
952
NDX2585982
పపరర: పష లలశసరర తమమససటట

94-97/148

తసడడ:డ ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:4-16-230
వయససస:30
లస: పప

భరస : నవకరసత గబసటటరర
ఇసటట ననస:4-16-232/A
వయససస:30
లస: ససస స
949
NDX2992592
పపరర: వరసవ కకషష బబ లలబబ యనడ

941
NDX1668146
పపరర: యతశ పసనసమమదద

94-97/810

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:4-16-215
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర పసనసమమదద
ఇసటట ననస:4-16-221
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:4-16-230
వయససస:55
లస: ససస స
946
NDX3263613
పపరర: శరరష థసమత

94-97/812

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:4-16-220
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కనక రరజ జలకరర
ఇసటట ననస:4-16-221
వయససస:36
లస: పప
943
NDX3132867
పపరర: ధన లకడమ కకట

938
JBV2653111
పపరర: నరసససహరరవప� ఏచసరర�

933
NDX2866606
పపరర: ససమత పరలలటట

భరస : దదవరనసద కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-211
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-16-215
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-16-215
వయససస:19
లస: ససస స
940
NDX2394138
పపరర: ససరకష జలకరర

94-97/809

957
NDX0526376
పపరర: వవమబల ససరకసదడకలమమర

94-93/349

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:31
లస: పప
94-95/796

960
NDX2549822
పపరర: సతతస మమ గగడడ ల

94-95/797

భరస : ససరగసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:26
లస: ససస స
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NDX2732139
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94-97/815

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:52
లస: ససస స
964
NDX2897676
పపరర: రరజ కలసచల

94-98/732

94-97/819

94-83/719

94-65/1162

94-97/824

94-95/799

95-15/1048

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:4-16-272/4
వయససస:66
లస: ససస స
985
NDX2599801
పపరర: ససజజత సవరస

తసడడ:డ పడభబ దడస కలరగసటట
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:22
లస: ససస స

94-97/821

974
NDX2761773
పపరర: మనస బతషల

977
NDX2394385
పపరర: పడసనన కలకలటర

980
NDX2570364
పపరర: వనసకట రమణ బబజజసకక

94-95/801

94-95/944

972
NDX2730562
పపరర: శశషవరణణ ఆవల

94-88/32

94-97/823

978
NDX2552552
పపరర: శవయఖ కరరనటట

94-95/798

తసడడ:డ రరమలకమయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:4-16-268
వయససస:30
లస: పప
94-83/483

981
NDX2550440
పపరర: చతలరమమ బబజజసకక

983
NDX2672871
పపరర: కకషష చలమర

984
NDX2881423
పపరర: వరణణ దదవరపలర

94-2/1187

94-95/800

94-88/1324

తసడడ:డ బబల సరసమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:21
లస: ససస స
94-95/803

987
NDX2599595
పపరర: లకడమ చలమర

94-96/557

భరస : కకషష చలమర
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:25
లస: ససస స
94-97/826

Deleted

తసడడ:డ బల సరసమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:21
లస: ససస స

94-97/822

975
NDX2981819
పపరర: శశసత ఏన

భరస : రరమ రరవప బబజజసకక
ఇసటట ననస:4-16-272
వయససస:51
లస: ససస స

989
NDX2836153
పపరర: వరణణ దదవరపలర

94-2/1186

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-266
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబ దడస కకరగసటట
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:19
లస: పప
94-97/825

969
NDX2678027
పపరర: రఘబ వసశ కకషష నకక

తసడడ:డ బబజజసకక వనసకట రమణ బబజజసకక రరమ రరవప
ఇసటట ననస:4-16-272
వయససస:35
లస: ససస స

986
NDX2557205
పపరర: జజసఫ కకరగసటట

94-97/818

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-16-265
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:30
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర సరయ సవరస
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:34
లస: ససస స
988
NDX2736775
పపరర: జపష రర కలరగసటట

971
NDX2730828
పపరర: ససబబరరవప అవల

966
NDX3058492
పపరర: పరరసత బసడడరర

తసడడ:డ వవణబ గరపరల నకక
ఇసటట ననస:4-16-265
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర కలకలటర
ఇసటట ననస:4-16-267/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:4-16-268
వయససస:29
లస: ససస స
982
SQX2398295
పపరర: పస లల సరమమజఖస

94-97/820

తసడడ:డ శకనస బతషల
ఇసటట ననస:4-16-266
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస బతషల
ఇసటట ననస:4-16-266
వయససస:19
లస: ససస స
979
NDX2552586
పపరర: నడగ పసడయసకర కరరనటట

968
NDX3029139
పపరర: దసరరర పడసరద వవమబల

94-88/1323

భరస : ఏసస బబబబ బసడడరర
ఇసటట ననస:4-16-263
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-16-265
వయససస:36
లస: పప

భరస : వజయ ఏమ
ఇసటట ననస:4-16-266
వయససస:32
లస: ససస స
976
NDX2733822
పపరర: సరయ పడసనన బతషల

94-97/817

తసడడ:డ నడరరయణ వవమబల
ఇసటట ననస:4-16-263
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస నడళస
ఇసటట ననస:4-16-265
వయససస:26
లస: పప
973
NDX3011426
పపరర: సపసత ఏన

965
NDX2731875
పపరర: ఏసస బబబబ బసడడరర

963
NDX2852606
పపరర: రరజ కలసచల

తసడడ:డ పసచచయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:4-16-262
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరసమ
ఇసటట ననస:4-16-263
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరపస చసద
ఇసటట ననస:4-16-263
వయససస:23
లస: ససస స
970
NDX3298965
పపరర: బదధన
డ డథ నడళస

94-97/816

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-261
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:4-16-262
వయససస:24
లస: ససస స
967
NDX2732592
పపరర: తడవవణణ తషరక

962
NDX2732105
పపరర: రమమరరవప కకమమర

990
NDX2751451
పపరర: వరణణ దదవరపలర

94-97/827

తసడడ:డ బబలసరసమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:21
లస: ససస స
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991
NDX2866564
పపరర: వరణణ దదవరపలర
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94-97/828

Deleted

తసడడ:డ బల సరసమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:21
లస: ససస స

994
NDX2385698
పపరర: వనసకట కరరరసక బసడడరర

94-82/21

తసడడ:డ హసన బసడడరర
ఇసటట ననస:4-16-280
వయససస:22
లస: పప
997
NDX1637174
పపరర: లకడమ తషలసస కటబట

94-93/1622

94-95/804

94-98/734

తసడడ:డ రరజరరవప
ఇసటట ననస:4-16-285/A
వయససస:29
లస: పప
1009 NDX2866549
పపరర: శకనవరసరరవప పలర పప

94-97/833

998
NDX2833242
పపరర: వనసకట కకషష చతసతనఖ బసడడరర

94-97/830

94-97/835

94-95/805

94-93/354

1018 NDX1910620
పపరర: అనస రరధ కలసచడల

94-93/355

1004 NDX2853463
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పస

94-97/831

94-88/1325

1013 NDX2440592
పపరర: రవతదజ కనక

1016 NDX2565760
పపరర: అసబబతకర మమవపలకరర

94-98/733

1002 NDX2463651
పపరర: రమమ దదవ పలర పప

94-93/352

1005 NDX2733129
పపరర: హహహసధవ బతష
స ల

94-97/832

1008 NDX2855773
పపరర: శరరష ససడడగసతడ

94-93/1623

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససడడగసతడ
ఇసటట ననస:4-16-286
వయససస:23
లస: ససస స
94-98/736

1011 NDX2731990
పపరర: నడరరయణ రకపలర

94-97/834

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-16-287
వయససస:31
లస: పప
94-93/353

1014 NDX2482438
పపరర: వనసకట రమణ రరవప మబవరస

94-80/13

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబవరస
ఇసటట ననస:4-16-290
వయససస:50
లస: పప
94-80/850

తసడడ:డ సతడఖబరరర న రరవప మమవపలకరర
ఇసటట ననస:4-16-291
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ వసజస
ఇసటట ననస:4-16-295
వయససస:47
లస: పప

999
XBC0941716
పపరర: శకనవరససలల మణణక

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:4-16-285/A
వయససస:23
లస: ససస స

1010 NDX2859577
పపరర: శరరష ససడడగసతడ

1019 NDX2551943
పపరర: గబరర సరసమ వసజస

94-93/351

భరస : వశసనడథ రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:4-16-285
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద కణక
ఇసటట ననస:04-16-288
వయససస:36
లస: పప

1015 NDX2482891
పపరర: ససతడరరమమనసజనవయబలల
కరటటపలర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప కరటటపలర
ఇసటట ననస:4-16-290/B
వయససస:49
లస: పప

996
NDX2534071
పపరర: వనసకట కకషష చతసతనఖ బసడడరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మణణక
ఇసటట ననస:4-16-280
వయససస:31
లస: పప

1001 NDX2553139
పపరర: ఉమవనసకట మలశశటట

1007 NDX2975704
పపరర: సరయ రకషసమ థధరరమమఢడసస

94-93/1620

తసడడ:డ హసన బసడడరర
ఇసటట ననస:4-16-280
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససడడగసతడ
ఇసటట ననస:4-16-286
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:4-16-287
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసరరర కలసచడల
ఇసటట ననస:4-16-294
వయససస:27
లస: ససస స

94-93/350

తసడడ:డ శకనవరస థధరరమమఢడసస
ఇసటట ననస:4-16-286
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరరవప
ఇసటట ననస:4-16-286
వయససస:46
లస: పప
1012 NDX2743318
పపరర: అనసరరధ రకపలర

995
NDX1380922
పపరర: రరధదక శసగరల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-16-285/A
వయససస:41
లస: ససస స
94-98/735

993
NDX2856573
పపరర: తరరన వనసకట ససగగపప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప ససగగపప
ఇసటట ననస:4-16-279
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:4-16-282
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరరబదదశసరరరవ కలవకకలక
ఇసటట ననస:4-16-285
వయససస:25
లస: పప
1006 NDX2875623
పపరర: జవన రరజ పలర పప

తసడడ:డ బబల సరసమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:4-16-273
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హసన
ఇసటట ననస:4-16-280
వయససస:19
లస: పప

భరస : నడగకశసర రరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:4-16-282
వయససస:53
లస: ససస స
1003 NDX3172004
పపరర: యశససత కలవకకలక

94-97/829

భరస : వనసకటటశసరరర శసగరల
ఇసటట ననస:4-16-280
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటబట
ఇసటట ననస:4-16-280
వయససస:27
లస: ససస స
1000 NDX2553279
పపరర: పరరసత మలర శశటట

992
NDX2737740
పపరర: రవ తదజ దదవరపలర

1017 NDX2565844
పపరర: వనసకట ఉష మమవపలకరర

94-93/1337

భరస : అసబబదకర మమవపలకరర
ఇసటట ననస:4-16-291
వయససస:25
లస: ససస స
94-95/806

1020 NDX2551927
పపరర: పరవన మమగబలకరర

94-95/807

భరస : పడసనడనసజనవయబలల మమగబలకరర
ఇసటట ననస:4-16-295
వయససస:25
లస: ససస స
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1021 NDX3104155
పపరర: కకటయఖ వనమబల
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94-97/836

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనమబల
ఇసటట ననస:4-16-295
వయససస:40
లస: పప
1024 NDX2548964
పపరర: జజన అకలల రరవవరర

94-93/1338

94-97/840

94-95/808

భరస : అసకమమరరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:4-16-299
వయససస:30
లస: ససస స
1033 NDX2482313
పపరర: గసగరధర రరవప ఆలమ
తసడడ:డ బబకకయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:4-16-301
వయససస:52
లస: పప
1036 NDX2853380
పపరర: సరయ బరర వ పతకమభరర

94-98/737

94-97/843

94-82/794

భరస : వనసకటటశసరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:4-16-308
వయససస:60
లస: ససస స

1031 NDX2731909
పపరర: అసకమమ రరవప వనసకకసడ

94-97/744

1043 NDX2552081
పపరర: మమలకకసడయఖ వవమభరర

94-97/846

1046 NDX2869733
పపరర: సరసత గబరకస

94-97/842

1049 NDX2548865
పపరర: సరసత చససచస
తసడడ:డ కకసడయఖ చససచస
ఇసటట ననస:4-16-309
వయససస:18
లస: ససస స

1029 NDX2549590
పపరర: అసకమమరరవప వనసకకసడ

94-93/1339

1032 NDX2732816
పపరర: మధవ వనసకకసడ

94-97/841

94-80/851
1035 ZTS3482296
పపరర: అదద శకనవరస రరవప గబడడకసదసల

భసధసవప: యబ కక గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:4-16-302
వయససస:42
లస: పప
94-88/1326

94-100/1010
1038 NDX3146313
పపరర: వనసకట సరయ శశసత గబడడకసదసల

తసడడ:డ అదద శకనవరస రరవప గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:4-16-302, 2ND LANE
వయససస:18
లస: ససస స
94-97/844

1041 NDX3098803
పపరర: లలకకశ పలర పప

94-98/738

తసడడ:డ ససరయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:4-16-306
వయససస:18
లస: పప
94-88/1212

1044 NDX2731453
పపరర: మల కకసడయఖ వవమభరర

94-97/845

తసడడ:డ తడతయఖ
ఇసటట ననస:4-16-307
వయససస:72
లస: పప
94-97/847

భరస : రవ బబబబ గబరకస
ఇసటట ననస:4-16-307
వయససస:32
లస: ససస స
94-80/852

94-97/839

భరస : అసకమమ రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:4-16-299
వయససస:30
లస: ససస స

1034 NDX3047669
పపరర: శరకవణణ రరవపరటట

1040 NDX3054087
పపరర: మమలకకసడయఖ వవమభరర

1026 NDX2866580
పపరర: శవ పరరసత మమగబలకరర

తసడడ:డ గబరరనడథస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:4-16-299
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తడటయఖ వవమభరర
ఇసటట ననస:4-16-307
వయససస:72
లస: పప

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-16-307
వయససస:48
లస: ససస స
1048 NDX2561322
పపరర: శవ పరరసత ఆకలల

94-82/920

తసడడ:డ తడటయఖ వవమభరర
ఇసటట ననస:4-16-306
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ వవమభరర
ఇసటట ననస:4-16-307
వయససస:24
లస: పప
1045 NDX2733152
పపరర: వరమమ వరరగర నవన

1028 NDX2848919
పపరర: రరచతల మమరర మననరసజన
గబడడపవడడ
భరస : జయ పరల
ఇసటట ననస:4-16-297/1
వయససస:64
లస: ససస స

1037 ZTS3480332
పపరర: యబ కక దదవ గబడడకసదసల

94-136/917

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమగబలకరర
ఇసటట ననస:4-16-295/A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అదద శకనవరస రరవప గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:4-16-302, 2ND LANE
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకషష మభరరస
ఇసటట ననస:4-16-303/B
వయససస:47
లస: ససస స
1042 NDX2548832
పపరర: మనదధప కలమమర వవమభరర

94-97/838

తసడడ:డ వనసకట శవన రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-16-301
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పతకమభరర
ఇసటట ననస:4-16-302/B
వయససస:18
లస: పప
1039 NDX2962017
పపరర: సరరజన ఏలకరర

1025 NDX2732048
పపరర: హన నససస రరవవరర

తసడడ:డ గబరరనడథస
ఇసటట ననస:04-16-299
వయససస:40
లస: పప
94-80/16

1023 NDX2816692
పపరర: పవన మమగబలకరర

భరస : పడసననసజనవయబలల మమగబలకరర
ఇసటట ననస:4-16-295
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏఫససమ
ఇసటట ననస:4-16-295/1
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట శకనవరసస వసస
ఇసటట ననస:4-16-296/A,
వయససస:66
లస: ససస స
1030 NDX2549632
పపరర: మధవ వనసకకసడ

94-97/837

భరస : కకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:4-16-295
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎఫరరస
ఇసటట ననస:4-16-295/1
వయససస:19
లస: పప
1027 NDX3017514
పపరర: కనక లకడమ కకలమ

1022 NDX3054335
పపరర: ససరష కలమమరర వనమబల

1047 NDX3054319
పపరర: మణణదధప కలమమర వవమభరర

94-98/739

తసడడ:డ మల కకసడయఖ మణణదధప
ఇసటట ననస:4-16-307
వయససస:24
లస: పప
94-93/1340

1050 NDX2551992
పపరర: నడగమణణ వసజస

94-80/853

భరస : గబరరసరసమ వసజస
ఇసటట ననస:4-16-309/3
వయససస:44
లస: ససస స

Page 264 of 342

1051 NDX1668369
పపరర: శకకరనస భభపత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-93/356

తసడడ:డ బబపర రరవప భభపత
ఇసటట ననస:4-16-310
వయససస:26
లస: పప
1054 NDX2817146
పపరర: ఖమససస బ షపక

1060 NDX2599298
పపరర: శశష రతనస గటటట

94-15/626

94-98/1

94-98/627

1058 NDX2562841
పపరర: ససభబగఖ మనస మభకకర పవడక

94-98/626

1061 NDX2393429
పపరర: కరళదడసస పరరకళళ

1064 NDX2874055
పపరర: వనసకట గరపసనడథ పలగరన

94-82/22

1067 NDX2970168
పపరర: మమరర శఖమల భభపత

94-98/741

1070 NDX2933430
పపరర: కకటటశసరర కరరరమసచ

1059 NDX2461770
పపరర: రవ తదజ తతట

94-98/2

1062 NDX1667551
పపరర: శవ రరమకకషష పరగలర

94-93/357

1065 NDX3057049
పపరర: మసరసనసల షపక

94-88/1327

తసడడ:డ అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:4-16-318
వయససస:40
లస: పప
94-98/742

భరస : రవ బబబబ భభపత
ఇసటట ననస:4-16-318
వయససస:38
లస: ససస స
94-98/744

94-98/740

తసడడ:డ కరళదడస పరగలర
ఇసటట ననస:4-16-317
వయససస:37
లస: పప

తలర : రరమకకటటశసరర
ఇసటట ననస:4-16-317
వయససస:18
లస: పప
94-97/851

1056 NDX2912277
పపరర: ఖససస బ పస ఏస నగర

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-16-316
వయససస:23
లస: పప

Deleted

94-97/850

94-2/1464

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:4-16-313
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పరరకళళ
ఇసటట ననస:4-16-317
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కగనననడడ
ఇసటట ననస:4-16-318
వయససస:19
లస: పప
1069 NDX2924512
పపరర: నడసచడరయఖ కరరరమసచ

94-97/849

తసడడ:డ వలయస నవహహమమఖ మభకకర పవడక
ఇసటట ననస:4-16-314
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : రరమకకటటశసరర
ఇసటట ననస:4-16-317
వయససస:19
లస: ససస స
1066 NDX2852549
పపరర: మన ఆనసద తషరరమమళళ

1055 NDX2733269
పపరర: ఖససస బబబబ షపక

1053 NDX2817195
పపరర: గరలబ షపక

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:4-16-313
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హహససన
ఇసటట ననస:4-16-313
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గటటట
ఇసటట ననస:4-16-316
వయససస:47
లస: ససస స
1063 NDX2833275
పపరర: ససజనఖ పలగరన

94-2/1188

తసడడ:డ నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:4-16-313
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:4-16-313
వయససస:62
లస: ససస స
1057 NDX2396513
పపరర: వల ఫసడడ శరమభఖల పరల
మబకకసపవడడ
తసడడ:డ వలయస ననహహమఖ మబకకసపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-314
వయససస:22
లస: పప

1052 NDX2629541
పపరర: జజకకరరననసర షపక

1068 NDX3057643
పపరర: హహసససనబ షపక

94-98/743

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:4-16-318
వయససస:30
లస: ససస స
94-98/745

1071 NDX2537611
పపరర: పడసరద రరయపవడడ

94-83/11

తసడడ:డ శకరరమలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-16-322 . 22-27-1584
వయససస:47
లస: పప

భరస : నడసచడరయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-16-322. 22-27-1584
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-323/1
వయససస:50
లస: పప

1072 NDX2557981
పపరర: శకనవరస రరవప మగరల

1073 NDX2558013
పపరర: ఇసదదరర పరలపరరస

1074 NDX2565554
పపరర: వసశ కకషష మగరల

94-83/484

తసడడ:డ పష లయఖ మగరల
ఇసటట ననస:4-16-323/1
వయససస:48
లస: పప
1075 NDX2469039
పపరర: ఎసపస ర మమనస రరయపవడడ

భరస : శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:4-16-323/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-88/33

తసడడ:డ పడసరద రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-323/1
వయససస:23
లస: ససస స
1078 NDX2587640
పపరర: ససమఖ దదమ

94-83/485

1076 NDX2537603
పపరర: మమరర సససధసర వణ రరయపవడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:4-16-323/1
వయససస:19
లస: పప
94-98/3

తసడడ:డ పడసరద రరయపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-323/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-97/731

తసడడ:డ బబల వజయ కలమమర దదమ
ఇసటట ననస:4-16-324 NEW 22-27-1587
వయససస:20
లస: ససస స

1079 NDX3222296
పపరర: సతఖనడరరయణ పసనసమమల
తసడడ:డ కజన పసనసమమల
ఇసటట ననస:4-16-325/1
వయససస:44
లస: పప

94-83/486

1077 NDX2516987
పపరర: జజషషవ దదమ

94-88/34

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదమ
ఇసటట ననస:4-16-324
వయససస:22
లస: పప
94-98/814

1080 NDX2566826
పపరర: నవవదదత దదపపలపవడడ

94-80/854

తసడడ:డ వజయ పరల దదపపలపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-326 UP STAIR
వయససస:19
లస: ససస స
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1081 NDX2566842
పపరర: మణణ రతన రరజ దదపపలపవడడ

94-88/1213

తసడడ:డ వజయ పరల దదపపలపవడడ
ఇసటట ననస:4-16-326 UP STAIR
వయససస:23
లస: పప
1084 NDX2732154
పపరర: బబగబమ సహనజ

94-135/565

94-93/360

94-95/809

94-98/4

94-93/1626

1086 NDX2358547
పపరర: పసడయమసక కకలగరన

94-93/359

1089 NDX2730778
పపరర: వజయ కకషష రసగనన పరలలస

94-97/853

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:4-16-333
వయససస:18
లస: పప

1091 NDX2522860
పపరర: వరణణ అవపల

94-83/12

భరస : నరసససహ రరవప యమదవ అవపల
ఇసటట ననస:4-16-333/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-83/487

94-97/852

భరస : సతష కలమమర కకలగరన
ఇసటట ననస:4-16-333
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:4-16-333
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర కకలగరన
ఇసటట ననస:4-16-333
వయససస:23
లస: ససస స
1093 NDX2604536
పపరర: ఆదదలకడమ రరవపరటట

1085 NDX2554335
పపరర: సరయ కలమమర గబమమ

1088 NDX2858041
పపరర: సతష కలమమర కకలగరన

1083 NDX2731289
పపరర: శకనవరస రరవప రరపష లల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-16-331
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ గబమమ
ఇసటట ననస:4-16-332
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:4-16-333
వయససస:21
లస: పప
1090 NDX2396521
పపరర: లమవణఖ కకలగరన

94-88/1328

తసడడ:డ మహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:4-16-331
వయససస:45
లస: పప

భరస : నడయబ రసష ల
ఇసటట ననస:4-16-331
వయససస:38
లస: ససస స
1087 NDX2358562
పపరర: నరకశ కలమమర కకలగరన

1082 NDX2839421
పపరర: నడయబ రససల షపక

1094 NDX2604395
పపరర: పపషరపవత రరవపరటట

1092 NDX1663039
పపరర: శకదదవ పడతసపరటట

94-99/170

భరస : బడహమనసద రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:4-16-333/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-89/771

1095 NDX2604270
పపరర: శక హరర పడసరద రరవపరటట

94-93/1341

భరస : జగననధస రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-16-333/1NEW-22-27-1598
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శక హరర పడసరద రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-16-333/1NEW-22-27-1598
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననధస రరవపరటట
ఇసటట ననస:4-16-333/1NEW 22-27-1598
వయససస:41
లస: పప

1096 NDX2799955
పపరర: మమరర రరణణ పసలర

1097 NDX2841583
పపరర: పడతమ కలమమరర

1098 NDX2904241
పపరర: సతశ కలమమరర

94-83/648

తసడడ:డ జజసఫ పసలర
ఇసటట ననస:4-16-337
వయససస:50
లస: ససస స
1099 NDX2616530
పపరర: ససతతశ కలమమర కసభస

తలర : మమరర రరణణ పసలర
ఇసటట ననస:4-16-337
వయససస:21
లస: ససస స
94-77/686

తసడడ:డ చసదడశశఖర కసభస
ఇసటట ననస:4-16-338
వయససస:18
లస: పప
1102 NDX2554434
పపరర: మహహమఆనసద కసభస

94-95/810

తసడడ:డ వదడఖసరగర బలర
ఇసటట ననస:4-16-344
వయససస:44
లస: ససస స

94-80/855

1103 NDX2936995
పపరర: లలకకశసర రరవప మమరరగ

94-98/749

1106 NDX2396430
పపరర: హహమపసడయ వరమ గగటటటమబకకల

94-98/747

1109 NDX2852572
పపరర: వజయలకడమ తడడడబబ యన

94-83/488

1104 NDX2936961
పపరర: ససకనఖ బబసరస

94-98/748

భరస : లలకకశసర రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:4-16-338
వయససస:39
లస: ససస స
94-98/5

తలర : వజయలకడమ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:4-16-343
వయససస:24
లస: ససస స
94-98/750

1101 NDX2557320
పపరర: రరజ కలమమర కసభస
తసడడ:డ ఆనసద కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:4-16-338
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నడసచడరయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:4-16-338
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద కరరక
ఇసటట ననస:4-16-341
వయససస:32
లస: పప
1108 NDX3133428
పపరర: ససఖర థడ బలర

1100 NDX2564094
పపరర: ససజత కలమమర కసభస

94-98/746

తలర : మమరర రరణణ
ఇసటట ననస:4-16-337
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జయ కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:4-16-338
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:4-16-338
వయససస:19
లస: ససస స
1105 NDX2803880
పపరర: మధస ససధడన కరరక

94-88/1329

1107 NDX3178472
పపరర: మధసససదనడచడరర తడటటకకసడ

94-88/1330

తసడడ:డ లకమణడచడరర తడటటకకసడ
ఇసటట ననస:4-16-343,Ps nagar
వయససస:46
లస: పప
94-98/751

భరస : లల మబరళమహన కలమమర పలమనటట
ఇసటట ననస:4-16-344/1
వయససస:43
లస: ససస స

1110 NDX2814747
పపరర: గరయతడ రరవపలపలర

94-99/793

తసడడ:డ మబననయమఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:4-16-344/1
వయససస:19
లస: ససస స
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1111 NDX3299237
పపరర: మహహశసర రగడడడ తమమనవన

94-83/720

తసడడ:డ వ పస బ రగడడడ తమమనవన
ఇసటట ననస:4-16-345
వయససస:29
లస: పప
1114 NDX3300720
పపరర: నరసససహ రరవప అనసతష

94-83/723

Deleted
94-98/753

భరస : మలర యఖ ససరరకకటట
ఇసటట ననస:4-16-347
వయససస:43
లస: ససస స
94-83/13

తసడడ:డ యగయఖ మరగగసడ
ఇసటట ననస:4-16-348
వయససస:39
లస: పప
1123 NDX2872919
పపరర: నవన పపడడవవరరపవ

94-98/756

తసడడ:డ మలర యఖ ససరరకకటట
ఇసటట ననస:4-16-347
వయససస:20
లస: పప
1118 NDX3093028
పపరర: రమమశ బబబబ డదనవటట

1121 NDX1668674
పపరర: చరరషమ పసదదవరపప

1124 NDX2737633
పపరర: ఏడడకకసడలల రసగనన పరలలస

94-83/722

1116 NDX2895860
పపరర: లకడమ పసలర లటర

94-98/752

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:4-16-347
వయససస:48
లస: ససస స
94-98/754

1119 NDX3113156
పపరర: వనసకట శకలకడమ డదనవటట

94-98/755

భరస : రమమశ బబబబ డదనవటట
ఇసటట ననస:4-16-347/5
వయససస:29
లస: ససస స
94-93/361

1122 NDX2557387
పపరర: నడగరరజ మబరగగనడడ

94-98/628

తసడడ:డ యగయఖ మబరగగనడడ
ఇసటట ననస:4-16-348
వయససస:38
లస: పప
94-98/757

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:4-16-350
వయససస:46
లస: పప
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94-97/562

భరస : పడభబదడసస� �
ఇసటట ననస:22-29-1671
వయససస:41
లస: ససస స
9008 NDX3009420
పపరర: పడభబదడస కకరగసటట

9011 AP151010252410
పపరర: గరలలమమ గబమమడడదల

94-97/781

94-97/563

9009 AP151010252453
పపరర: కకషషకలమమరర గబమమడడదల�

94-97/566

9012 NDX1738535
పపరర: కకషష ర దదవరపలర

94-97/564

తసడడ:డ మబనయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1672
వయససస:57
లస: పప

9015 NDX0254979
పపరర: ససజనఖరరణణ వపననవ

94-97/567

9018 NDX0784363
పపరర: ససధదశ కలమమర వపననవ
తసడడ:డ రవసదడ చడసస రఫర
ఇసటట ననస:22-29-1673
వయససస:41
లస: పప

9010 NDX0254797
పపరర: రరమబలమమ� దదవరపలర �

94-97/565

9013 NDX0356188
పపరర: బబల సరసమ దదవరపలర

94-97/568

తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1672
వయససస:53
లస: పప
94-97/570

తసడడ:డ రవసదడ కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:22-29-1673
వయససస:44
లస: ససస స
94-97/572

94-97/728

భరస : బబలసరసమ�
ఇసటట ననస:22-29-1672
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరసమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-29-1672
వయససస:25
లస: పప
94-97/569

9007 NDX2577971
పపరర: జజసఫ కకరగసటట

తసడడ:డ పడభబదడస కకరగసటట
ఇసటట ననస:22-29-1671
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-29-1672
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-29-1672
వయససస:67
లస: ససస స
9014 AP151010252199
పపరర: శసకర రరజవరపప�

9006 NDX0079749
పపరర: ససబబబరరవప� సష మరరజ�

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1671
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప కకరగసటట
ఇసటట ననస:22-29-1671
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవసదడ కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:22-29-1673
వయససస:76
లస: ససస స

94-2/1191

భరస : సరగర పసదదవరపప
ఇసటట ననస:4-16-348
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ పపడడవవరరపవ
ఇసటట ననస:4-16-348
వయససస:19
లస: పప

9017 NDX0254755
పపరర: కనకరస వపననవ

1115 NDX2631091
పపరర: ఆనసద ససరరకకటట

1113 NDX3300712
పపరర: నరసససహ రరవప అనసతష

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప అనసతష
ఇసటట ననస:4-16-346
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససభడమణఖస డåనáటట
ఇసటట ననస:4-16-347/5
వయససస:35
లస: పప

1120 NDX2461044
పపరర: నడగరరజ మరగగసడ

9005 JBV1280239
పపరర: కకటటశసరర� కలరగసటట�

94-77/5

తసడడ:డ ససవర రరమ బడహమస పసరకచరర
ఇసటట ననస:4-16-346
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప అనసతష
ఇసటట ననస:4-16-346
వయససస:65
లస: పప
1117 NDX2914604
పపరర: గసగర భవన ససరరకకటట

1112 NDX2393023
పపరర: లలకకశ కలమమర పసరకచరర

9016 NDX0254847
పపరర: పడసననలత వపననవ

94-97/571

తసడడ:డ రవసదడ కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:22-29-1673
వయససస:52
లస: ససస స
94-97/573

9019 NDX0255018
పపరర: ససబబససటయన వపననవ

94-97/574

తసడడ:డ రవసదడ కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:22-29-1673
వయససస:49
లస: పప
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9020 NDX0408385
పపరర: రవసదడ కకకషట రఫర వపననవ

94-97/575

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:22-29-1673
వయససస:82
లస: పప
9023 NDX0356964
పపరర: రమమశ మబతడఖల�

94-97/578

94-98/411

94-97/581

94-97/584

94-97/586

94-97/589

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:38
లస: ససస స
9041 NDX0253823
పపరర: లకడమ దదవ మమడసరన�

94-97/592

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:49
లస: పప

94-97/582

9033 NDX2832277
పపరర: మహలకడమ నసరససకర

94-88/1271

94-97/595

94-97/587

9039 NDX0238857
పపరర: ధనలకడమ పపలవరరస�

94-97/590

9045 NDX0357277
పపరర: మహన రరవప పష క�

9048 AP151010252050
పపరర: బబలకకటటశసరరరవప
నశరసకరరరవప�
తసడడ:డ వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:60
లస: పప

94-97/580

9031 AP151010252516
పపరర: వజయమమ తలతతటట�

94-97/583

9034 NDX1458109
పపరర: మమత పష క

94-97/585

9037 NDX0253310
పపరర: ససమత పష క�

94-97/588

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:37
లస: ససస స
9040 NDX0238907
పపరర: లలత పష కర�

94-97/591

భరస : వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:42
లస: ససస స
94-97/593

9043 NDX0712943
పపరర: నరకసదడ మమడసరన

94-97/594

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:30
లస: పప
94-97/596

తసడడ:డ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:42
లస: పప
94-97/598

9028 NDX0254904
పపరర: ససమలత తలతతటట

భరస : శశకరసత చదదరర
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:26
లస: ససస స

9036 NDX0015388
పపరర: నడగవనసకట సరయ పదమ�
నసససక రరవప�
భరస : బబలకకటటససర రరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:33
లస: ససస స

9042 NDX0238881
పపరర: అసజమమ పష కర�

94-98/410

భరస : రరజరతనస�
ఇసటట ననస:22-29-1679
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పసద రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ చన రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:31
లస: పప
9047 NDX0238865
పపరర: శకనస పపలవరరస�

9030 AP151010252515
పపరర: సలలమససగబణ తలతతటట�

9025 NDX1412071
పపరర: వనసకటటశసరరర గకరర

తసడడ:డ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:22-29-1679
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల� pulivarthi
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:59
లస: ససస స
9044 NDX0238873
పపరర: శశకరసత చదదరర పష కర�

94-87/1240

భరస : బల కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:32
లస: ససస స
9038 NDX0253989
పపరర: ససధ మమడసరన

9027 NDX1284207
పపరర: శవ రరమ కకషష రరవప కసబబల

94-97/577

తసడడ:డ మసరసన గకరర
ఇసటట ననస:22-29-1674
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజరతనస�
ఇసటట ననస:22-29-1679
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతయఖ నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-29-1679
వయససస:53
లస: పప
9035 NDX1040211
పపరర: సరయ దదవఖ నసససకరరరవప

94-97/579

తసడడ:డ బడహమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:22-29-1677
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజరతనస�
ఇసటట ననస:22-29-1679
వయససస:42
లస: ససస స
9032 NDX1800656
పపరర: సససదర రరవప నవలటటరర

9024 NDX0357004
పపరర: వనసకటటశసరరర మబతడఖల�

9022 AP151010252592
పపరర: మబతడఖలమమ మబతడఖల�

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-29-1674
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసససదరరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1674
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప కకసతడడ
ఇసటట ననస:22-29-1674
వయససస:52
లస: పప
9029 NDX0255059
పపరర: హలలకలమమరర తలతతటట�

94-97/576

భరస : రమమష మబతడఖల
ఇసటట ననస:22-29-1674
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1674
వయససస:40
లస: పప
9026 NDX0385765
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకసతడడడ

9021 NDX2035484
పపరర: ససశల దదవ మబతడఖల

9046 NDX0238832
పపరర: వనసకట రతనస పష కర�

94-97/597

తసడడ:డ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1680
వయససస:48
లస: పప
94-97/599

9049 NDX2151009
పపరర: కరససమలర బసడడరర

94-87/1241

తసడడ:డ హసన బసడడరర
ఇసటట ననస:22-29-1681
వయససస:24
లస: పప
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9050 NDX0356287
పపరర: ఉమమ మహహశసరర� తషలలవ�

94-97/600

తసడడ:డ జయసససదరరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1681
వయససస:34
లస: ససస స
9053 NDX0015362
పపరర: జయసససదరర రరవప తషలలవ�

94-97/603

94-97/606

94-97/607

94-97/610

94-97/782

94-97/784

94-97/615

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:48
లస: ససస స

9063 NDX0581371
పపరర: హసన బసడడరర�

9066 NDX2550622
పపరర: పరరవన షపక

9069 NDX0239202
పపరర: కలమమరర వవమబల

9072 NDX0079921
పపరర: పడకరష వవమబల

94-87/1242

9075 NDX0015453
పపరర: నడగఅనసషర దసతల�

94-97/611

9078 NDX0079970
పపరర: ఏడడకకసడలల జ�
భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:67
లస: ససస స

94-97/528

9061 NDX0581421
పపరర: నడగలకమయఖ తతట�

94-97/609

9064 NDX2961977
పపరర: వసశ అనసరరగ ససదధప దడసరర

94-97/778

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:22-29/1683
వయససస:25
లస: పప
94-87/1364

9067 NDX2059443
పపరర: మసరసన షపక

94-97/612

భరస : బభదయ షపక
ఇసటట ననస:22-29-1684
వయససస:46
లస: ససస స
94-97/613

9070 NDX0079905
పపరర: వజయ కలమమర వవమబల

94-97/614

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:22-29-1686
వయససస:27
లస: పప
94-97/616

9073 AP151010252404
పపరర: యమకకబబ వవమబల

94-97/617

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1686
వయససస:53
లస: పప
94-97/618

భరస : రరమకకషష�
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:32
లస: ససస స
94-97/620

9058 NDX3291929
పపరర: మమరరసలన వజయ దడసరర

తసడడ:డ పసదద హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1683
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:22-29-1686
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ కకషష దసతల
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:52
లస: ససస స
9077 NDX0885285
పపరర: వనసకరయమమ వవమబల

94-97/608

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:22-29-1686
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:22-29-1686
వయససస:28
లస: పప
9074 NDX1742395
పపరర: మనడకడ దసతల

9060 NDX0581348
పపరర: పదడమవత బసడడరర�

94-97/605
9055 NDX0254938
పపరర: ఝమనస పడమల దదవ యలర సపలర

భరస : వజయ కలమర
ఇసటట ననస:22-29-1683
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడత షపక
ఇసటట ననస:22-29-1684
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బదయ షపక
ఇసటట ననస:22-29-1684
వయససస:28
లస: ససస స
9071 NDX0079889
పపరర: పడసరద వవమబల

94-97/521

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:22-29-1683
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర దడసరర
ఇసటట ననస:22-29-1683
వయససస:25
లస: పప
9068 NDX2870053
పపరర: నడడయమ బబగబమ షపక

9057 NDX2191534
పపరర: షససన ఆష దడసరర

94-97/602

భరస : మరరయదడస దడసరర
ఇసటట ననస:22-29-1682
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : హసన�
ఇసటట ననస:22-29-1683
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1683
వయససస:35
లస: పప
9065 NDX2821163
పపరర: వసశ అనసరరగ ససదధప దడసరర

94-97/604

తసడడ:డ వజయ కలమమర దడసరర
ఇసటట ననస:22- 29-1683
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1683
వయససస:32
లస: ససస స
9062 NDX0581405
పపరర: శకనవరసరరవప తతట�

9054 NDX1390392
పపరర: బబబ పరరమళ దడసరర

9052 NDX0015370
పపరర: సతఖవత తషలలవ�

భరస : సససదర రరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1681
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదడస
ఇసటట ననస:22-29-1682
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ దడసరర
ఇసటట ననస:22-29-1682
వయససస:70
లస: పప
9059 NDX0581470
పపరర: నడరరయణమమ తతట�

94-97/601

భరస : జయసససదరర రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1681
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1681
వయససస:66
లస: పప
9056 NDX0254953
పపరర: మరయదడస దడసరర

9051 NDX0015354
పపరర: జజఖతరమయ తషలలవ

9076 NDX0079954
పపరర: నడగసతఖ గసజజ�

94-97/619

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:40
లస: ససస స
94-97/621

9079 NDX0079871
పపరర: జవన రరజ� పస�

94-97/622

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:30
లస: పప
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94-97/623

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:34
లస: పప
94-97/626

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1688
వయససస:40
లస: ససస స
94-97/786

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:22-29-1688
వయససస:20
లస: ససస స

94-97/627

9087 SQX1903418
పపరర: ధన లకడమ గబసజ

94-87/1243

9092 NDX2556041
పపరర: బల కకషష తమమశశటట

95-35/19

94-89/738

94-97/631

94-97/634

94-97/629

9099 NDX0080119
పపరర: ఆదదనడరరయణ తమమశశటట

94-97/637

9102 AP151010252386
పపరర: గబరవయఖ తమమశశటట

94-97/632

తసడడ:డ చనన ఏడడ కకసడలల ఠమమసపత
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:26
లస: ససస స

9105 NDX2739613
పపరర: తమమ శశటట వనసషషవ

94-97/635

9108 SQX1906254
పపరర: వనసషషవ తమమశశటట
తసడడ:డ గబరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:22
లస: ససస స

9091 NDX2556082
పపరర: ఏడడకకసడలల తమమశశటట

94-87/1316

9094 NDX0080135
పపరర: వనసకట లకడమ తమమశశటట

94-97/630

9097 NDX0080150
పపరర: సరమమమ జఖస తమమశశటట

94-97/633

9100 NDX0080200
పపరర: రవ తమమశశటట

94-97/636

తసడడ:డ చనన ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:36
లస: పప
94-97/638

9103 NDX0080192
పపరర: చనన ఏడడకకసడలల తమమశశటట

94-97/639

తసడడ:డ గబరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:65
లస: పప
94-97/788

తసడడ:డ తమమ శశటట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:21
లస: ససస స
94-98/413

94-97/628

భరస : చనన ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:45
లస: పప
94-97/787

9088 NDX1992677
పపరర: పదమ రరచకకసడ

భరస : ఆదదనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:43
లస: పప
9104 NDX2870087
పపరర: వనసకట లకడమ ఠమమసపత

9096 NDX0080176
పపరర: వజయలకడమ తమమశశటట

94-97/785

తసడడ:డ శకనస బబబబ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:20
లస: పప

భరస : గబరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:24
లస: పప
9101 NDX0355974
పపరర: శకనస బబబబ తమమశశటట

94-87/1244

భరస : రవ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస బబబబ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:36
లస: ససస స
9098 NDX1795378
పపరర: వనసకటటశ తమమశశటట

9093 NDX0239210
పపరర: రరజఖలకడమ తమమశశటట

9085 NDX2732394
పపరర: జరరనడ షపక

భరస : కక వ కకసష ర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:22-29-1689
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బబబబ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:18
లస: పప
9095 NDX0080093
పపరర: గగరర తమమశశటట

9090 NDX1742312
పపరర: కలమమరర సససగసశశటట

94-97/625

భరస : భబష
ఇసటట ననస:22-29-1688
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గబసజ
ఇసటట ననస:22-29-1688
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఏడడ కకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకసతడడ
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:26
లస: పప

9084 JBV2653723
పపరర: శకనవరసరరవప పలర పప

9082 NDX0885251
పపరర: వనసకయఖ వవమబల

తసడడ:డ చన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1688
వయససస:47
లస: పప

9086 NDX2732386
పపరర: హహనడ కగసర షపక

9107 NDX1380039
పపరర: భరత సరయ కకసతడడ

94-97/624

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1687
వయససస:47
లస: పప

9083 JBV2653731
పపరర: లకకమతరపతమమ పలర పప�

9089 NDX1742338
పపరర: వనసకట లకడమ తమమశశటట

9081 AP151010252522
పపరర: శకనవరసరరవప గబసజజ

9106 NDX1913772
పపరర: లలహహత కకసతద

94-98/412

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకసతద
ఇసటట ననస:22-29-1690
వయససస:25
లస: ససస స
95-218/7

9109 NDX1410893
పపరర: పడవలర క సససగసశశటట

94-87/1245

భరస : రవసదడనడథ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:22/29/1691
వయససస:28
లస: ససస స
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9110 NDX1742320
పపరర: వనసకటటశసర రరవప సససగసశశటట

94-87/1246

తసడడ:డ రరమయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:53
లస: పప
9113 NDX0475640
పపరర: సససగసశశటట దసరరరకలమఖణణ�

94-97/642

94-97/645

94-97/648

94-97/651

94-97/654

94-82/832

94-96/509

తసడడ:డ వరయఖ తతగటట
ఇసటట ననస:22-32
వయససస:46
లస: పప

9123 AP151010252523
పపరర: రమమదదవ వవమబల

9126 AP151010252320
పపరర: తరపతయఖ వవమబల�

9129 NDX2259059
పపరర: లకడమ ససదస

9132 NDX2760122
పపరర: నడగ దసరర మదడదల

94-95/687

9135 NDX2436236
పపరర: సరయ వసశ కకషష తతగకటట

94-97/652

9138 NDX1214626
పపరర: రసగమమ సససకకససల
భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:22-32-7/1
వయససస:53
లస: ససస స

9118 NDX1589920
పపరర: శకనవరస సససగసశశటట

94-97/647

9121 NDX0808394
పపరర: కగ కకషష చతసతనఖ�

94-97/650

9124 AP151010252525
పపరర: వనసకటలకడమ తననరర�

94-97/653

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1692
వయససస:60
లస: ససస స
94-97/655

9127 NDX0239228
పపరర: శకలకడమ మదసకకరర�

94-97/656

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1693
వయససస:48
లస: ససస స
94-65/675

9130 NDX0562025
పపరర: ససరష లత� కకసతస�

94-82/665

భరస : వననద రవసదడ�
ఇసటట ననస:22-31
వయససస:40
లస: ససస స
94-139/445

9133 NDX1694091
పపరర: షపక మసరసన

94-94/720

తసడడ:డ పసదద గరలలబ షపక
ఇసటట ననస:22-32
వయససస:57
లస: పప
94-95/688

తసడడ:డ రరఘవ తతగకటట
ఇసటట ననస:22/32
వయససస:21
లస: పప
94-96/512

94-97/644

తసడడ:డ రరజకసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకమణ రరవప మదడదల
ఇసటట ననస:22-31
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ తతగటట
ఇసటట ననస:22/32
వయససస:21
లస: ససస స
9137 NDX0200212
పపరర: రరఘవ తతగటట

94-97/649

భరస : వనసకటరరవప ససదస
ఇసటట ననస:22-30-1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటట తతగటట
ఇసటట ననస:22-31
వయససస:36
లస: పప
9134 NDX2436319
పపరర: తదజ శక తతగటట

9120 NDX1913509
పపరర: భబరత సరయ కకసతద

9115 NDX0255273
పపరర: రమణ కనక

తసడడ:డ వనసకటటసరసరరవ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1692
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22-30
వయససస:46
లస: పప
9131 NDX1041003
పపరర: వజయ తతగటట

94-97/646

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1692
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ యమదవరరజ�
ఇసటట ననస:22-29-1692
వయససస:64
లస: పప
9128 NDX2811792
పపరర: కకశశర బబ డపరటట

9117 NDX1568932
పపరర: శకనవరస శసగసశశటట

94-97/641

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కకసతద
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:26
లస: పప
9125 AP151010252524
పపరర: మహనరరజ యదవలల�

94-97/643

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:26
లస: పప
9122 NDX0356600
పపరర: శకనవరసరరవప కనక

9114 NDX0476812
పపరర: కనకరవనసకట లకడమ

9112 NDX0476390
పపరర: శవపరరసత కనక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనక
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబరగడడడ గరగనపవడడ
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:66
లస: ససస స
9119 NDX1601534
పపరర: శకనవరస సససగసశశటట

94-97/640

భరస : యస వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యస వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1691
వయససస:31
లస: ససస స
9116 NDX1992644
పపరర: సమమధడనస గరగనపవడడ

9111 NDX0475608
పపరర: సససగసశశటట వరలకడమ�

9136 NDX1040542
పపరర: ఆదదలకడమ తతగటట

94-96/511

భరస : రరఘవ తతగటట
ఇసటట ననస:22-32
వయససస:44
లస: ససస స
94-65/676

9139 NDX1571125
పపరర: ససధ పరబబ ల

94-82/666

భరస : ససబబబరరవప పరబబ ల
ఇసటట ననస:22-33
వయససస:41
లస: ససస స
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9140 NDX1571133
పపరర: నడరరయణమమ పరబబ లల

94-82/667

భరస : పపలర యఖ పరబబ లల
ఇసటట ననస:22-33
వయససస:66
లస: ససస స
9143 NDX0749267
పపరర: అవనడష బబబబ వలపరర

94-100/682

94-96/513

94-82/670

94-82/673

94-82/676

94-95/690

94-82/678

భరస : పసదవనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:71
లస: ససస స

9153 NDX1853408
పపరర: నడగ మలలర శసర రరవప బబ మమన

9156 JBV3291002
పపరర: నరసససహరరవప తతగరటట�

9159 NDX1040807
పపరర: వజయలకడమ అనసమభరర

94-99/696

94-82/674

9148 NDX1853531
పపరర: భబరత బబ మమన

94-82/669

9151 JBV3290970
పపరర: శవనడనరరయణ� తతగరటట�

9154 NDX0576470
పపరర: రరమకకకషష� వవదడలకరపప�

94-82/677

9168 JBV3291069
పపరర: రరజకష� పడసరదస�
తసడడ:డ మలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:35
లస: పప

94-82/675

94-94/721
9157 NDX1744540
పపరర: వనసకట శవ కలమమర అనసమలల

తసడడ:డ బబబబరరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:24
లస: పప
94-95/691

9160 NDX1040740
పపరర: బబబభరరవప అనసమభరర

94-95/692

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:44
లస: పప

94-82/679 9163 NDX3201043
9162 NDX1263987
పపరర: వవసకట నడగకశసరరరవప పవసపరటట
పపరర: హహమసత దడసరర

9165 NDX1917899
పపరర: పడవలర క జజఖత

94-82/672

తసడడ:డ బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:40
లస: పప

94-99/695

తసడడ:డ కకషష మబరళమహన రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-36
వయససస:32
లస: పప
94-82/680

భరస : వలసన బబబబ జజఖత
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:32
లస: ససస స
94-82/682

94-95/897

తసడడ:డ నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:22-36
వయససస:56
లస: పప

భరస : హహమసత దడసరర
ఇసటట ననస:22-36
వయససస:22
లస: ససస స
9167 AP151010249141
పపరర: నడగకశసరమమ పవదదట�

94-82/671

భరస : బబబభరరవప
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-36
వయససస:56
లస: ససస స
9164 NDX3027786
పపరర: నడగ సరయ దసరర దడసరర

9150 AP151010249226
పపరర: కకటటరతనస తతగరటట�

9145 NDX3090453
పపరర: బజధ బ షపక

భరస : నడగమలలర శసర రరవప బబ మమన
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:72
లస: పప

భరస : వర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:37
లస: ససస స
9161 AP151010249105
పపరర: పరరసత తతగరటట�

94-18/736

తసడడ:డ వర భదసడడడ బబ మమన
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:57
లస: పప
9158 NDX1040815
పపరర: శకలకడమ తతగటట

9147 NDX2642221
పపరర: రరజ రరజకశసరర పపనసబకలలమ

94-243/1285

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:22-34
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:35
లస: పప
9155 AP151010246135
పపరర: నడగకశసరరరవప పసనసపరకల

94-95/689

భరస : మహన పపనసబకలలమ
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-35
వయససస:51
లస: ససస స
9152 JBV1431014
పపరర: మహన � పసనసబబకలళ �

9144 NDX1694125
పపరర: షపక బబజ బ

9142 NDX3237609
పపరర: ఫయమజ షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:22-33-43
వయససస:18
లస: పప

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:22-34
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హజరతయఖ
ఇసటట ననస:22-34
వయససస:22
లస: పప
9149 AP151010249123
పపరర: జయమమ పసనసపరకల�

94-82/668

తసడడ:డ పపలర యఖ పరబబ ల
ఇసటట ననస:22-33
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-33-944
వయససస:47
లస: పప
9146 NDX2463669
పపరర: అజయబకమమర మమడసరన

9141 NDX1571117
పపరర: ససబబబరరవప పరబబ లల

9166 AP151010249142
పపరర: వరసకమమ పడసరదస�

94-82/681

భరస : మలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:48
లస: ససస స
94-82/683

9169 AP151010246410
పపరర: పసదవనసకటనరసయఖ పవదదట�

94-82/684

తసడడ:డ పసదవనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:52
లస: పప
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9170 AP151010246396
పపరర: పసదవనసకటటశసరరర పవదదట�

94-82/685

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:77
లస: పప
94-96/611

భరస : వనసకట కకటటశసర రరవప పసడసరర
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:38
లస: ససస స
94-96/614

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప పసడసరర
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:19
లస: పప
95-32/4

94-82/688

94-82/691

94-66/1113

94-82/695

9183 AP151010249170
పపరర: హహహమమవత తషళళవ�

9186 NDX0205989
పపరర: నడగకసదడస పచచపరలల�

9189 JBV3295946
పపరర: పడవణ కలమమరర జజల

9192 NDX0380998
పపరర: జయమణణ� దడసరర�

94-82/698

9195 NDX1992016
పపరర: పరరసతమమ మమలలపరటట

94-82/689

9198 JBV3291028
పపరర: రవకలమమర� నకరక�
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:39
లస: పప

9178 SQX1381201
పపరర: వనసకరయమమ అసదతల

95-32/3

9181 NDX1163492
పపరర: గగతమ ససరరబబ యన

94-82/687

9184 NDX2417830
పపరర: శవ శసకర సదడశవపడడ

94-82/690

తసడడ:డ కకటయఖ సదడశవపడడ
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:28
లస: పప
94-82/692

9187 NDX1074012
పపరర: ససధఖ ఇకలకరరస

94-91/1003

తసడడ:డ రరజజరరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:28
లస: ససస స
94-82/693

9190 JBV3295938
పపరర: పదడమవత� జజల�

94-82/694

భరస : సరలమనడడజ� �
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:50
లస: ససస స
94-82/696

9193 NDX0381087
పపరర: కరరణమమ� నకరక�

94-82/697

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:60
లస: ససస స
94-82/699

భరస : శసకర నడయర మమలలపరటట
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:78
లస: ససస స
94-82/701

94-96/613

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కలమమర�
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప కకనతసకర
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర� �
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:34
లస: పప

94-82/686

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప కకనడతసకర
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:52
లస: ససస స

9197 JBV3291036
పపరర: హహవల బబబబ� దడసరర�

9180 NDX1524488
పపరర: నలమ పచపరలర

9175 NDX2745958
పపరర: నడగ తరరపతమమ పసడసరర

భరస : గసగయఖ అసదతల
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషటనన�
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లలరర
డ మరరయనన
ఇసటట ననస:22-38/1
వయససస:21
లస: ససస స

9194 NDX1992073
పపరర: కళళఖణసమమ కకనతసకర

95-32/2

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస�
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:49
లస: పప

9191 NDX1991992
పపరర: వజయ లకడమ కకనడతసకర

9177 SQX1290410
పపరర: భవరన ఉదదసడస

94-96/610

భరస : వనసకటటశసరరర పసడసరర
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకసదడఎస పచపరలర
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడకరశస�
ఇసటట ననస:22-38
వయససస:41
లస: ససస స

9188 NDX2885788
పపరర: బఉలమహ రరయపవడడ

94-96/612

భరస : చటటట బబబబ అసదతల
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ అసదతల
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:38
లస: పప

9185 NDX0380923
పపరర: పడకరశస బబజజ గస�

9174 NDX2768380
పపరర: వనసకటటశసరరర పసడసరర

9172 NDX2745701
పపరర: నడరరయణమమ పసడసరర

భరస : శవయఖ పసడసరర
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ పసడసరర
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:33
లస: పప

9176 NDX2746402
పపరర: నవన పసడసరర

9182 NDX0311555
పపరర: ససరష లత బబజజ జరర�

94-96/609

భరస : నరసయఖ పసడసరర
ఇసటట ననస:22-37
వయససస:73
లస: ససస స

9173 NDX2746444
పపరర: సరమమమ జఖస పసడసరర

9179 SQX1382258
పపరర: చటటట బబబబ అసదతల

9171 NDX2745768
పపరర: మహలకడమ పసడసరర

9196 NDX0205591
పపరర: ససరఖపడకరష దడసరర�

94-82/700

తసడడ:డ సతఖ కలమమర�
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:33
లస: పప
94-82/702

9199 JBV3290988
పపరర: ససజజకవరరజ� జజల�

94-82/703

తసడడ:డ పడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:53
లస: పప
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94-82/704

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:60
లస: పప
9203 NDX0911487
పపరర: నడగమణణ మకగకన

94-95/694

94-100/683

94-100/684

94-82/708

94-82/711

94-82/714

94-82/716

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:38
లస: పప

9213 JBV3290855
పపరర: నడగరరగడడడ� బతష
స ల�

9216 NDX0310318
పపరర: వజయ కలమమర నసతలపరటట

9219 NDX3257805
పపరర: వజయ కలమమరర సనసకరర

9222 NDX2106921
పపరర: కకటటశసరమమ కకట

94-82/719

9225 NDX1991968
పపరర: అదద లకడమ ఆతమకకరర

94-82/709

9228 JBV3290319
పపరర: వనసకటటశసరరరవప� నడదతసడర �
తసడడ:డ మమలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:48
లస: పప

9208 NDX2381556
పపరర: సతఖనడరరయణ దదర

94-82/705

9211 NDX0311563
పపరర: సరమమమ జఖస బతష
స ల

94-82/707

9214 AP151010249328
పపరర: కకటటశసరర బబణడల�

94-82/710

భరస : వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:22-41
వయససస:64
లస: ససస స
94-82/712

9217 AP151010246223
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమ�

94-82/713

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:22-41
వయససస:43
లస: పప
94-201/752

9220 NDX1010651
పపరర: శకవదఖ ఆతమకకరర

94-82/715

భరస : మబరళకకషష ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:29
లస: ససస స
94-82/717

9223 AP151010249340
పపరర: హహమలత మమగసటట

94-82/718

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:39
లస: ససస స
94-82/720

భరస : కకటటశసర రరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:59
లస: ససస స
94-82/722

94-95/696

భరస : నడగరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-40
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస కకట
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప�
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:41
లస: ససస స
9227 NDX0945345
పపరర: మబరళకకషష ఆతమకకరర

94-82/706

భరస : శకనవరస రరవప సనసకరర
ఇసటట ననస:22-42
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస దడసస గబపరస తషతక
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:32
లస: ససస స
9224 JBV3295359
పపరర: రమనకలమమరర నడదతసడర �

9210 NDX0311571
పపరర: జజససపన బతష
స ల

9205 NDX0911370
పపరర: గబరరమభరరస మకగకన

తసడడ:డ వర భబబడడడ దదర
ఇసటట ననస:22-39-122/22
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:22-41
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:22-41
వయససస:56
లస: పప
9221 NDX1991497
పపరర: శరకవరణణ తషతక

94-55/629

తసడడ:డ గరపసరగడడడ � �
ఇసటట ననస:22-40
వయససస:65
లస: పప

భరస : గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:22-41
వయససస:81
లస: ససస స
9218 NDX1991307
పపరర: బబల రరజ పపటటట

9207 NDX2384527
పపరర: కకకషషవవణణ దదర

94-95/693

తసడడ:డ సరసబమభరరస
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనలసగరన రగడడడ
ఇసటట ననస:22-40
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-40
వయససస:39
లస: పప
9215 AP151010249310
పపరర: రరమమమ కకలమ�

94-95/695

భరస : సతఖనడరరయణ దదర
ఇసటట ననస:22-39-122/22
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజకలమమర�
ఇసటట ననస:22-39/504
వయససస:45
లస: ససస స
9212 JBV1436096
పపరర: వనలసగరన రగడడడ బతష
స ల

9204 NDX0911404
పపరర: పదడమవత మకగకన

9202 NDX2404424
పపరర: ససమఖ మకగకన

తసడడ:డ గబరరమభరరస మకగకన
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబమభరరస
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-39/102
వయససస:33
లస: పప
9209 NDX0664250
పపరర: కకటటశసరర కకమమనవన�

94-94/722

తసడడ:డ గబరర మభరరస మకగకన
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గబరరమభరరస
ఇసటట ననస:22-39
వయససస:45
లస: ససస స
9206 NDX2030732
పపరర: దదనకర కకలమరర

9201 NDX2191096
పపరర: లకడమ దసరర మకగకన

9226 AP151010249301
పపరర: ఆదదలకడమ మమగసటట�

94-82/721

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:66
లస: ససస స
94-82/723

9229 NDX0945329
పపరర: కకటటశసరరరవప ఆతమకకరర

94-82/724

తసడడ:డ అసకయఖ ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:67
లస: పప
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9230 AP151010246073
పపరర: తరరపతయఖ మమగసటట�

94-82/725

తసడడ:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:22-43
వయససస:72
లస: పప
9233 JBV3290715
పపరర: శవరజ జపలర

94-82/728

9234 AP151010246028
పపరర: ఆసజనవయబలల నసతలపరటట

94-82/730

9237 NDX1163559
పపరర: వవసకట ససజనఖ పనననస

9240 NDX3044591
పపరర: పదమ యమరకగగపపలమ

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష పడసరద బసడరర
ఇసటట ననస:22-47
వయససస:24
లస: పప

భరస : యలమసద యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:22-47
వయససస:23
లస: ససస స

9242 NDX1912667
పపరర: భబనస పడకరశ బసడడరర

9243 NDX1264118
పపరర: సరరరక దరరవత

94-96/514

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష పడసరద బసడడరర
ఇసటట ననస:22-47
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బలరరస
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:26
లస: ససస స

9245 NDX1264159
పపరర: రకణబక దరరవత

9246 NDX1263938
పపరర: పదమ దరరవత

94-82/735

తసడడ:డ బలరరస
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:28
లస: ససస స
9248 NDX1876681
పపరర: ఆనసద కలమమర కసబస

94-82/738

తసడడ:డ ఫరడనసస చసతల
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:23
లస: ససస స
9254 NDX2079037
పపరర: దదలప కలమమర చసతల

94-100/688

తసడడ:డ కకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:22-49-1
వయససస:44
లస: పప

94-82/856

94-163/2

9238 AP151010249118
పపరర: పదడమవత బసడడరర�

9241 NDX3041936
పపరర: యలమసద యమరకగగపపలమ

94-82/733

9244 NDX1571141
పపరర: రరహహణణ జపలర

9255 NDX0386318
పపరర: ఫరడనసస చసతల

9258 NDX0259390
పపరర: మసచడల మమరర
భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-50
వయససస:35
లస: ససస స

94-83/582

94-82/734

తసడడ:డ శవయఖ జపలర
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:27
లస: ససస స
94-82/736

9247 NDX1264175
పపరర: భబనసచసదర దరరవత

94-82/737

తసడడ:డ బలరరస
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:30
లస: పప

94-82/739 9250 NDX1263862
9249 AP151010246136
పపరర: వనసకటరరమకకషషపడసరద బసడడరర
పపరర: బలరరమ దరరవత

9252 NDX2079151
పపరర: పపషప దడసరర

94-82/732

భసధసవప: పదమ యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:22-47
వయససస:33
లస: పప

94-82/740

తసడడ:డ ససతడరరససససగ
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:55
లస: పప
94-100/686

9253 NDX0336891
పపరర: ఉమమదదవ చసతల

94-100/687

భరస : ఫరడసచస
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:39
లస: ససస స
94-100/689

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:44
లస: పప
94-65/947

9235 NDX2515930
పపరర: నడగమమ ఎల

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:22-47
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవద దడసరర
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరడనసస చసతల
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:26
లస: పప
9257 NDX2855450
పపరర: నరసజన రరవప జజగరబతషన

94-82/731

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:52
లస: పప
94-100/685

94-82/727

భరస : చనన రమబలల ఎల
ఇసటట ననస:22-44-2A/3A
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బలరరస
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసమ కసబస
ఇసటట ననస:22-49
వయససస:34
లస: పప
9251 NDX2079003
పపరర: దధపసస చసతల

94-82/729

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:22-46
వయససస:56
లస: ససస స
94-82/783

9232 AP151010249026
పపరర: ఆసతతనమమరర నసతలపరటట

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-44
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:22-44
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రసగనన�
ఇసటట ననస:22-45
వయససస:58
లస: పప
9239 NDX2574903
పపరర: నకకలలశసర రరవప బసడరర

94-82/726

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:22-44
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:22-44
వయససస:50
లస: పప
9236 NDX0576637
పపరర: నరసససహహలల� ఏన�

9231 NDX0217448
పపరర: శరసత ససనత� నసతషలపరటట�

9256 NDX3090685
పపరర: నరసజన రరవప జగబథసన

94-65/946

తసడడ:డ కకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:22-49/1
వయససస:43
లస: పప
94-100/690

9259 NDX2272896
పపరర: ససతతష మసచడల

94-100/691

తసడడ:డ అసకమమ రరవప మసచడల
ఇసటట ననస:22-50
వయససస:22
లస: పప
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9260 AP151010261364
పపరర: వనసకయఖ మసచడల�

94-100/692

తసడడ:డ వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:22-50
వయససస:41
లస: పప
9263 NDX2796712
పపరర: భబణబ పడకరశ రగడడడ మరస రగడడడ

94-61/1149

94-100/693

94-100/696

94-100/699

94-100/702

94-65/678

94-100/704

తలర : వససత పయవరపప
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:23
లస: ససస స

9273 NDX0259515
పపరర: రరజ బబతడళ

9276 AP151010261428
పపరర: కకటటశసరరరవప మటబన�

9279 AP151010240007
పపరర: రతనమమ మసదలపప

9282 NDX1627373
పపరర: రరణణ మమళస

94-100/707

9285 NDX0260638
పపరర: జనడరర న� మమలస�

94-100/700

9288 NDX1066414
పపరర: పడతతఖష పస టర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:27
లస: ససస స

9268 NDX1168822
పపరర: జమబన గజజజ

94-100/695

9271 NDX1663070
పపరర: శరసత చతసతనఖ బబటబలమ

94-100/698

9274 NDX2466639
పపరర: కలమమరర మటన

94-100/701

భరస : కకటటశసర రరవప మటన
ఇసటట ననస:22-55
వయససస:53
లస: ససస స
94-100/703

9277 NDX1232610
పపరర: దదవరఖ మసదలపప

94-65/677

తసడడ:డ మలమఖదదడ
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:26
లస: ససస స
94-65/679

9280 NDX0272823
పపరర: మమలమఖదదడ మసదలపప

94-65/680

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:63
లస: పప
94-100/705

9283 AP151010261194
పపరర: మమణణకఖస మమళస�

94-100/706

భరస : మభరరస�
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:72
లస: ససస స
94-100/708

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:30
లస: పప
94-65/682

94-82/742

భరస : రరజజ రరవప బబటబలమ
ఇసటట ననస:22-53
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జనడరర న మమళస
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమళస
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:26
లస: పప
9287 NDX2255750
పపరర: మకదసల రరయవరపప

94-100/697

భరస : మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మధస పడసరద మమలమఎస
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:23
లస: ససస స
9284 NDX1627332
పపరర: మధస పడసరద మమళస

9270 NDX1168830
పపరర: నడగరరజ గజజజ

9265 NDX1263888
పపరర: మధసమహన రగడడ కకకలకరర

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:22-52
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:22-55
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మలమఖదదడ
ఇసటట ననస:22-56
వయససస:32
లస: ససస స
9281 NDX2272656
పపరర: ససపన మమళస

94-100/694

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:22-53
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:22-55
వయససస:51
లస: పప
9278 NDX0279232
పపరర: మస వ న పదమజ

9267 NDX1718545
పపరర: అరవసద గజజజ

94-90/951

తసడడ:డ కకరరటట రగడడడ
ఇసటట ననస:22-52
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నడగనన
ఇసటట ననస:22-52
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:22-53
వయససస:33
లస: పప
9275 AP151010261593
పపరర: రవకలమమర మటబన

94-65/951

భరస : రరసబబబబ గజజజ
ఇసటట ననస:22-52
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ
ఇసటట ననస:22-52
వయససస:29
లస: పప
9272 NDX0337030
పపరర: రరజజరరవప బబతడళ

9264 NDX2778173
పపరర: ససవరష గజజ

9262 NDX2591840
పపరర: రరశమమ ఉడడమబల

భరస : తరరపత రగడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:22-51/1
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహహష బబబబ
ఇసటట ననస:22-52
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ గజజజ
ఇసటట ననస:22-52
వయససస:24
లస: ససస స
9269 NDX1168848
పపరర: మహహశ బబబబ గజజజ

94-82/741

భరస : జజసఫ మధసమహన
ఇసటట ననస:22-51
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-51-3b
వయససస:21
లస: పప
9266 NDX1885435
పపరర: మసజ వరణణ గజజజ

9261 NDX1263870
పపరర: మమరర లలత కకకకకరర

9286 NDX2188853
పపరర: మకదసల రరయవరపప

94-65/681

తసడడ:డ రరమకకషష రరయవరపప
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:23
లస: ససస స
94-65/683

9289 NDX0279166
పపరర: కరకకలలర ససజజత

94-65/684

భరస : బయనన
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:37
లస: ససస స
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94-65/685

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:44
లస: ససస స
9293 AP151010240526
పపరర: రమణమమ కరకకలలర

94-65/688

94-65/691

94-65/694

94-100/709

94-100/712

94-59/758

94-65/696

9303 NDX2079144
పపరర: ఇసదదర మమడసస

9306 NDX0665398
పపరర: జజజపప మమదడసస�

9309 AP151010261163
పపరర: పసదచననమమమయ మమదడసస�

9312 NDX2566768
పపరర: మధస రరజనడల

94-65/698

9315 NDX0588681
పపరర: యరకబబ తష
స ల పడభబవత

94-100/710

9318 NDX0588145
పపరర: జయరరమ రగడడడ ఎరకబబ తషల
తసడడ:డ రరమ సససదర రగడడడ
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:44
లస: పప

9298 AP151010237527
పపరర: రమణయఖ రరయవరపప

94-65/693

9301 NDX2785400
పపరర: దధపసక మడడగబల

94-88/1273

9304 NDX2078997
పపరర: మమరర సస లన మమడసస

94-100/711

తసడడ:డ శశరరలల మమడసస
ఇసటట ననస:22-58/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-100/713

9307 JBV2764538
పపరర: ససజజత తదళళ

94-59/757

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:22-59
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/714

9310 NDX0585794
పపరర: జజననలగడడ ఉషరరరణణ

94-65/695

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:22-60
వయససస:27
లస: ససస స
94-63/869

9313 NDX2188820
పపరర: రమఖ గరఠఇకర చటట మభరర

94-65/697

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటట మభరర
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:22
లస: ససస స
94-65/699

భరస : జయరరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:37
లస: ససస స
94-65/701

94-65/690

భరస : వజయ మమడయస మడడగబల
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖజజజన పడసరద రరజనడల
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటట మభరర
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:22
లస: ససస స
9317 NDX1801126
పపరర: నడగ బడహమనసద రగడడడ
యరకబబ తషల
తసడడ:డ నడగర రగడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:24
లస: పప

94-65/1262

భరస : చననపప�
ఇసటట ననస:22-59
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమమన రరజ
ఇసటట ననస:22-60
వయససస:51
లస: పప
9314 NDX2188838
పపరర: కరవఖ మమలక చటట మభరర

9300 NDX3250404
పపరర: రవ బబబబ అలమర

9295 NDX1720359
పపరర: దధప చసద రరయవరపప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇననసయఖ�
ఇసటట ననస:22-58/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-59
వయససస:33
లస: పప
9311 JBV1320019
పపరర: ఆనసదరరజకలమమర సదరల

94-65/692

తసడడ:డ షసరరలల మమడసస
ఇసటట ననస:22-58
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజజపప�
ఇసటట ననస:22-58/1
వయససస:52
లస: ససస స
9308 JBV2762631
పపరర: రసగరరరవప తదళళ

9297 NDX0592121
పపరర: మహహశసరరరవప పరమబపరటట

94-65/687

తసడడ:డ రమణయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ మమడసస
ఇసటట ననస:22-58
వయససస:27
లస: ససస స
9305 NDX0664193
పపరర: లకరర మమ మమదడసస�

94-65/689

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకనయఖ
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:24
లస: పప
9302 NDX2079060
పపరర: మమరర పదమ మమడసస

9294 NDX2255768
పపరర: మణణ కకషష ర రరయవరపప

9292 AP151010240527
పపరర: ససశల రరసవరపప

భరస : బయఖనన
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష రరయవరపప
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బయనన
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:24
లస: పప
9299 AP151010237526
పపరర: బయనన కరకకలలర

94-65/686

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బయఖనన
ఇసటట ననస:22-57
వయససస:67
లస: ససస స
9296 AP151010237310
పపరర: రమమష బబబబ కరకకలలర

9291 NDX1066331
పపరర: గరవసదమమ పస టర

9316 NDX1107614
పపరర: ససమమసజల తతనవనటట

94-65/700

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:51
లస: ససస స
94-65/702

9319 NDX1100056
పపరర: పడభబకర బడతలర

94-65/703

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:53
లస: పప
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9320 NDX2577989
పపరర: సతఖజజజన పడసరద రరజనడల

94-65/814

9321 NDX2566743
పపరర: పదడమవత రరజనడల

తసడడ:డ పపరయఖ రరజనడల
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:59
లస: పప

భరస : సతఖజజజన పడసరద రరజనడల
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:53
లస: ససస స

94-65/960
9323 NDX3063997
పపరర: నడగ ససత మహలకడమ
యమరకబబ ఠరలమ
తసడడ:డ నడగ శసకర రగడడడ యమరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:18
లస: ససస స

9324 NDX3284643
పపరర: గగరర గనడగవరరపవ
భరస : వర పడసరద రరవప గనడగవరరపవ
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:51
లస: ససస స

9326 NDX1737669
పపరర: బబల జజఖత రగడడ యరకబబ తషల

9327 NDX1744557
పపరర: నడగ మమమథదల వవలకరర

94-94/723

94-65/815

9322 NDX2837458
పపరర: సతష కలమమర రరజనడల

తసడడ:డ సతఖ జజజన పడసరద రరజనడల
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:31
లస: పప
94-65/1284

9325 NDX3284650
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప బవశశటట

94-94/724

9328 NDX1744490
పపరర: వనసకట రమణ యరకబబ తషల

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:41
లస: ససస స

9329 NDX1744565
పపరర: నరసససహ రరవప వవలకరర

94-130/770 9331 NDX2837425
9330 NDX3048683
పపరర: నడగ శసకర రగడడడ యమరకబబ ఠరలమ
పపరర: వననద రరజనడల

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వవలకరర
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:42
లస: పప
9332 AP151010240208
పపరర: తననరర రమణ
భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:22-62
వయససస:41
లస: ససస స
9335 NDX1099712
పపరర: మబరళ వవమబల

94-65/707

94-100/715

9339 AP151010261559
పపరర: పసదబబజజ బతష
స ల�

94-65/710

9342 AP151010240152
పపరర: పవరషజయలకడమ లకకసశశటట

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-64
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజసఫ రరజ పససమరరస
ఇసటట ననస:22-65
వయససస:36
లస: ససస స

94-65/708

94-100/716

9348 NDX2255776
పపరర: నలమ గబసటటపలర
తసడడ:డ రతన రరజ పససమరరస
ఇసటట ననస:22-65
వయససస:39
లస: ససస స

9337 NDX2106582
పపరర: వజయ భబరత పష డసరర

94-112/9

9340 NDX2259042
పపరర: దసరర దదవ లకకకసశశటట

94-65/709

భరస : చసడడమణణశసర సరయ లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:22-64
వయససస:31
లస: ససస స
94-65/711

9343 NDX2259026
పపరర: లలమ ససబడహమణఖస గరదత

94-65/712

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరదత
ఇసటట ననస:22-64
వయససస:22
లస: పప
94-65/714

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-64
వయససస:43
లస: పప
94-65/716

94-65/706

భరస : నరసససహస పష డసరర
ఇసటట ననస:22-62
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-64
వయససస:60
లస: ససస స

94-65/713 9345 AP151010237103
9344 AP151010237104
పపరర: చసడడమణణశసరసరయ లకకకసశశటట
పపరర: తషలససరమణ బబబబలకకకసశశటట

9334 NDX0859397
పపరర: పడవణ సరగర యరకసశశటట
తసడడ:డ బబపనయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:22-62
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ�
ఇసటట ననస:22-63
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-64
వయససస:49
లస: ససస స

9347 NDX2255743
పపరర: రతనమణణ పససమరరస

94-65/705

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:22-62
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబజజ�
ఇసటట ననస:22-63
వయససస:47
లస: ససస స
9341 NDX0862920
పపరర: బసదసమమధవ లకకకసశశటట

9336 NDX0859660
పపరర: యరకసశశటట బబపనయఖ

94-73/803

తసడడ:డ సతఖ జజజన పడసరద రరజనడల
ఇసటట ననస:22-61,
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబపనయఖ
ఇసటట ననస:22-62
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసదరరవప
ఇసటట ననస:22-62
వయససస:45
లస: పప
9338 AP151010261300
పపరర: వజయకలమమరర బతష
స ల�

9333 NDX0180893
పపరర: ససజజత యరకసశశటట

94-94/725

భరస : నడగర రగడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రగడడడ యమరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:45
లస: పప
94-65/704

94-65/1285

తసడడ:డ నరసససహ సరసమ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నడగ శకనవరస రగడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:22-61
వయససస:24
లస: ససస స
94-94/726

94-65/959

9346 AP151010237022
పపరర: ఆసజనవయబలల లకకకసశశటట

94-65/715

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:22-64
వయససస:71
లస: పప
94-65/717

9349 NDX2255669
పపరర: డడనయయల రతన జజససఫ రరజ
పససమరరస
తలర : డడనయయల పససమరరస
ఇసటట ననస:22-65
వయససస:46
లస: ససస స

94-65/718
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94-65/719 9351 AP151010261579
9350 AP151010237626
పపరర: దడనయయలల రతనరరజ పససమరరస
పపరర: దయమమణణ బతష
స ల�

తసడడ:డ దడనయయలల
ఇసటట ననస:22-65
వయససస:49
లస: పప
9353 NDX2647147
పపరర: కకడద లలమ రరణణ

భరస : జజరరజ�
ఇసటట ననస:22-65
వయససస:50
లస: ససస స
94-5/903

తసడడ:డ కకడద జజజన పడసరద
ఇసటట ననస:22-66
వయససస:23
లస: ససస స
9356 AP151010237097
పపరర: ససబబబరరవప కకడద

94-65/722

94-65/724

94-65/726

94-65/729

94-100/720

94-65/732

తసడడ:డ రవ దదనవపవడడ
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:21
లస: ససస స

9363 AP151010240017
పపరర: రరజమమ ఈరర

9366 NDX2077635
పపరర: రరమకకషషయఖ ఈరర

9369 NDX0260265
పపరర: మమరరమమ దడసరర�

9372 NDX1098714
పపరర: మమధవరరవప మటబట

94-94/1082

9375 NDX2961811
పపరర: నడగరరజ కలమమరర బబ డపరటట

94-65/727

9378 NDX2436426
పపరర: ససడదరరన దదనవపవడడ
తసడడ:డ రవ దదనవపవడడ
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:23
లస: ససస స

9358 NDX2259109
పపరర: రతన కలమమరర జజఖత

94-65/723

9361 AP151010261582
పపరర: రమమష బబబబ వలపరర

94-100/719

9364 AP151010237445
పపరర: రరజశశఖర ఈరర

94-65/728

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:46
లస: పప
94-65/730

9367 NDX3010857
పపరర: జగఫనఖ ఈరర

94-65/984

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:22
లస: పప
94-100/721

9370 NDX1520262
పపరర: మనకర మటబట

94-65/731

తసడడ:డ మమధవ రరవప మటబట
ఇసటట ననస:22-70
వయససస:27
లస: ససస స
94-65/733

9373 NDX2831436
పపరర: రరదడపరటట అరరణ

94-94/1084

తసడడ:డ రరదడపరటట ధరరమరరవప
ఇసటట ననస:22-71 FLAT NO 101
వయససస:21
లస: పప
94-94/1083

తసడడ:డ జజసఫ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22-71 F NO 303
వయససస:49
లస: ససస స
94-94/728

94-65/721

తసడడ:డ కకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-67
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:22-70
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నడగ భభషయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22-71 F NO 303
వయససస:55
లస: పప
9377 NDX2436434
పపరర: చసదడ మమళక దదనవపవడడ

94-65/725

భరస : ఏలషర�
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:22-70
వయససస:59
లస: ససస స
9374 NDX2866200
పపరర: జజసఫ బబ డపరటట

9360 NDX2259083
పపరర: ఆశరరసదస జజఖత

9355 AP151010237098
పపరర: జజషన పడసరద కకడద

తసడడ:డ ఆశరరసదస జజఖత
ఇసటట ననస:22-67
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పససచలయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససరకష�
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:40
లస: ససస స
9371 NDX1107820
పపరర: రరత కకసడసరర

94-65/821

భరస : రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:48
లస: పప
9368 AP151010261577
పపరర: మమరర బబబబ�

9357 NDX2578839
పపరర: కకడద గరరరజజ శసకర

94-100/718

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-66
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నతడనయయలల జజఖత
ఇసటట ననస:22-67
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-68
వయససస:47
లస: ససస స
9365 AP151010237006
పపరర: శకనవరసరరవప ఈరర

94-65/720

తసడడ:డ కకడద జజజన పడసరద
ఇసటట ననస:22-66
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరసదస జజఖత
ఇసటట ననస:22-67
వయససస:48
లస: ససస స
9362 AP151010240018
పపరర: ససజజత ఈరర

9354 AP151010240076
పపరర: అనసరరధ కకడద

9352 AP151010261378
పపరర: సరసబబడజఖస తడడడగరరర�

భరస : రరమలసగస�
ఇసటట ననస:22-65
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : జజషనపడసరదస
ఇసటట ననస:22-66
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:22-66
వయససస:92
లస: పప
9359 NDX2259125
పపరర: కమలమమ జజఖత

94-100/717

9376 NDX2436392
పపరర: శర మఖ ససచత దకకజ

94-94/727

తసడడ:డ శకరరమ రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:21
లస: ససస స
94-94/729

9379 NDX1988809
పపరర: శసషరద

94-94/730

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:25
లస: ససస స
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94-94/731

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:29
లస: ససస స

9381 NDX1988833
పపరర: మరర బ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:46
లస: ససస స

94-94/734 9384 NDX1842690
9383 NDX1988247
పపరర: శశషసలమ జయశక లత మమరరలకరర
పపరర: శలలమ రరజ చలర పలర

భరస : రరజకశసర రరవప మమరరలకరర
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:55
లస: ససస స
9386 NDX1988858
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

94-94/737

94-94/740

9390 NDX1731091
పపరర: శరసత కలమమరర కనపరరస

94-94/742

9393 NDX2436152
పపరర: దకకజ సలనడ ససససమఠర
తసడడ:డ దకకజ శకరరమ రరవప
ఇసటట ననస:22-72,FLAT NO:503
వయససస:27
లస: ససస స

9395 JBV2396760
పపరర: వనసకట మబకకసససర రరవప
అసగలకలదసరర
తసడడ:డ వనసకటటససరరర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:22-73
వయససస:46
లస: పప

94-66/914

9396 NDX3035714
పపరర: మహహశసరర అసగలకలదసరర

9398 NDX0684845
పపరర: లకడమ శశష మమలమ

94-94/744

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-74
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశకర
ఇసటట ననస:22-75
వయససస:53
లస: పప
9404 NDX2270478
పపరర: శరసత చదగబడడ

94-94/750

భరస : నడరరయణ బజజల
ఇసటట ననస:22-80
వయససస:33
లస: ససస స

94-95/697

94-94/736

9388 NDX1988239
పపరర: రరజకశసర రరవప కలదడరర

94-94/739

9391 NDX2495232
పపరర: చసదదక
డ రరదడపరటట

94-94/741

తసడడ:డ ధరరమరరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:22-72SLS ENCLAVE,FL NO101
వయససస:24
లస: ససస స
94-94/894

9394 JBV2402709
పపరర: సరళ దదవ అసగలకలదసరర

94-66/913

భరస : వనసకట మబకకసససర రరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:22-73
వయససస:38
లస: ససస స
94-94/743

తసడడ:డ వనసకట మబకకసశసర రరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:22-73
వయససస:21
లస: ససస స

9397 NDX1744623
పపరర: ఆమన కలమమరర పదమజ
ససశమల
తసడడ:డ నడగకశసర రరవప ససశమల
ఇసటట ననస:22-74
వయససస:24
లస: ససస స

9399 JBV2639474
పపరర: నడగకశసరరరవప శశషమలమ

9400 JBV2639490
పపరర: వరకలమమరర చదకకరర

94-94/746

94-66/1116

94-94/745

9402 NDX2270460
పపరర: రరనడ మమధసరర చదగబరర

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-75
వయససస:50
లస: ససస స
94-94/748

9405 JBV2639755
పపరర: రవచoదడ చదకకరర

9408 NDX2270486
పపరర: కలమఖణణ కకలక
ర రర
భరస : రరమ కకషష కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-81
వయససస:24
లస: ససస స

9403 JBV2639854
పపరర: కకరణ కలమమర చదకకరర

94-94/749

తసడడ:డ భబసకర
ఇసటట ననస:22-76
వయససస:33
లస: పప
94-94/751

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-77
వయససస:33
లస: పప
94-168/889

9385 NDX1988254
పపరర: మననజ కలమమర కలదడరర

తసడడ:డ యయసష బబ కలదడరర
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర చదగబరర
ఇసటట ననస:22-76
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ చసదడ చదగబడడ
ఇసటట ననస:22-77
వయససస:26
లస: ససస స
9407 NDX3143443
పపరర: ఆదదలకడమ బజజల

94-94/738

తసడడ:డ నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:22-74
వయససస:45
లస: పప
94-94/747

94-94/733

తసడడ:డ రరజకశసర రరవప కలదడరర
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:24
లస: పప

భరస : పసటర రరజ CH
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ధరరమరరవప రరదడపత
ఇసటట ననస:22-72SLS ENCLAVE,FL NO101
వయససస:48
లస: ససస స

9401 JBV2639482
పపరర: భబసకర రరవప చదకకరర

94-94/735

తసడడ:డ మబసస ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప రరదడపత
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:55
లస: పప
9392 NDX2498236
పపరర: మమరర సతఖ బబల రరదడపత

9387 NDX2078310
పపరర: రషసద సయఖద

9382 NDX0347856
పపరర: భవరన సససహదదడ

భరస : చసదడ మమళ
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర రరజ చ.
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22-72
వయససస:30
లస: పప
9389 NDX2495182
పపరర: ధరమ రరవప రరదడపత

94-94/732

9406 NDX3124153
పపరర: నడరరయణ బజజల

94-162/1325

తసడడ:డ రరమయఖ బజజల
ఇసటట ననస:22-80
వయససస:39
లస: పప
94-94/752

9409 NDX2436707
పపరర: అలవవలల మసగమమ మపసదదవ

94-94/753

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ మపసదదవ
ఇసటట ననస:22-81
వయససస:25
లస: ససస స
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9410 NDX2270502
పపరర: వనసకటటశసరర కకలక
ర రర
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94-94/754

భరస : అసకమమ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-81
వయససస:49
లస: ససస స
9413 JBV2639763
పపరర: అoకమమరరవప కకలక
ర రర

94-94/757

94-94/760

94-94/763

94-137/620

94-94/768

94-94/770

94-66/916

తసడడ:డ ససబబబరరవప దససపపల
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:26
లస: పప

9423 JBV2639144
పపరర: పదమ కకలక
ర రర

9426 JBV2639599
పపరర: పరరసత రరయల

9429 NDX2212280
పపరర: డదవడ రరజ బబలర

9432 NDX1628298
పపరర: వనసకటటశసరమమ మసదల

94-94/775

9435 JBV2639284
పపరర: సరమమమ జఖస మసడడల

94-94/766

9438 JBV2640365
పపరర: వనసకటటశసరరర మసడడల
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:55
లస: పప

9418 JBV2639219
పపరర: కసససబ షపక

94-94/762

9421 JBV2639771
పపరర: మరరసరహహబ షపక

94-94/765

9424 JBV2639151
పపరర: శవ నసదస కకలక
ర రర

94-94/767

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-86
వయససస:60
లస: ససస స
94-94/769

9427 NDX1458281
పపరర: అనత దడగన

94-66/915

భరస : దయమళ పడసరద బబబబ
ఇసటట ననస:22-88
వయససస:44
లస: ససస స
94-94/771

9430 JBV2640696
పపరర: నడగకశసరరరవప బబలమర

94-94/772

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-88
వయససస:65
లస: పప
94-94/773

9433 NDX0684852
పపరర: లకకమదసరరర దససపల

94-94/774

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:36
లస: ససస స
94-94/776

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:50
లస: ససస స
94-94/778

94-94/759

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:22-85
వయససస:60
లస: పప

భరస : దసరరర రరవప మసదల
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:40
లస: ససస స
9437 NDX0526582
పపరర: దససపపల శకనవరస రరవప

94-94/764

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప బబలర
ఇసటట ననస:22-88
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:37
లస: పప
9434 JBV2639300
పపరర: వనoకటటశసరమమ కకణతడల

9420 JBV2639896
పపరర: మరరవల షపక

9415 NDX2270494
పపరర: రసగ రరవప కనననబబ యన

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:22-85
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరయల
ఇసటట ననస:22-87
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-88
వయససస:55
లస: ససస స
9431 NDX0590265
పపరర: మరరవల షపక�

94-94/761

భరస : ససధడకర
ఇసటట ననస:22-86
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనoకయఖ
ఇసటట ననస:22-86
వయససస:41
లస: పప
9428 JBV2640688
పపరర: కలమమరర బబలమర

9417 JBV2639169
పపరర: మహబభబ షపక

94-94/756

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:22-82
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:22-85
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:22-85
వయససస:18
లస: పప
9425 JBV2639359
పపరర: ససధడకర కకలక
ర రర

94-94/758

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:22-85
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:22-85
వయససస:38
లస: పప
9422 NDX2572857
పపరర: సలస షపక

9414 NDX2270536
పపరర: కకటటశసరమమ కనననబబ యన

9412 NDX0960138
పపరర: రరమకకషష కకలక
ర రర

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:22-81
వయససస:30
లస: పప

భరస : రసగ రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:22-82
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:22-85
వయససస:33
లస: ససస స
9419 JBV2639227
పపరర: మసరసన వల షపక

94-94/755

తసడడ:డ అసకమమ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-81
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:22-81
వయససస:53
లస: పప
9416 NDX1090901
పపరర: మసరసన బ షపక

9411 NDX2270528
పపరర: సతఖనడరరయణ కకలక
ర రర

9436 JBV2639342
పపరర: దసరరరరరవప మసడడల

94-94/777

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:34
లస: పప
94-94/779

9439 JBV2639557
పపరర: కకటయఖ కకణతడల

94-94/780

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:22-89
వయససస:75
లస: పప
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9440 NDX2589125
పపరర: నరరయణమమ వలక
ర రర
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94-29/856

తసడడ:డ ససనవరస వలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-91
వయససస:41
లస: పప
9443 JBV2639326
పపరర: కలమమరర నసగలస

94-94/783

94-94/786

94-94/789

94-100/722

94-94/793

94-94/795

94-95/699

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:37
లస: ససస స

9453 MLJ3568664
పపరర: నడగకసదడమమ బబ రరగదద

9456 JBV2640068
పపరర: శకనస� మబదడబబ యన�

9459 JBV2640241
పపరర: ఏడడకకoడలల వవలకపరర�

9462 NDX1263391
పపరర: నడగలకకమ వవలలపరర

94-95/702

9465 NDX1263359
పపరర: వవసకయఖ వవలలపరర

9468 NDX1394659
పపరర: తరరమల రరవప మకగకన
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:41
లస: పప

9448 NDX1988478
పపరర: నవన మమకల

94-94/788

9451 NDX1215367
పపరర: అసజనవయబలల మమకల

94-94/791

95-21/45

9454 JBV2640282
పపరర: వనసకటటశసరమమ �
మబదడబబ యన�
భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:22-98
వయససస:33
లస: ససస స

94-94/792

94-94/794

9457 SQX2102234
పపరర: కకరస ర పసడలనవన

95-21/1118

తసడడ:డ రమమసజనఉలక పసడలనవన
ఇసటట ననస:22-98
వయససస:18
లస: ససస స
94-94/796

9460 NDX1263318
పపరర: పదడమవత ఖగరర

94-95/698

భరస : నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-99/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-95/700

9463 NDX1263565
పపరర: వవసకటటశసర రరవప వవలలపరర

94-95/701

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-99/1
వయససస:27
లస: పప
94-95/703

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-99/1
వయససస:56
లస: పప
94-66/917

94-94/785

తసడడ:డ వవసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:22-96
వయససస:47
లస: పప

భరస : యయడస కకసడలల
ఇసటట ననస:22-99/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:22-99/1
వయససస:32
లస: పప
9467 NDX1394667
పపరర: లకకమ మకగకన

94-94/790

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:22-99-1
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససతడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:22-99/1
వయససస:28
లస: ససస స
9464 NDX1263557
పపరర: seetha రరమయఖ వవలలపరర

9450 NDX1988494
పపరర: జజన బబషర మమకల

9445 JBV2639334
పపరర: శకనస నసగలస

తసడడ:డ ఆసజనవయలల మమకల
ఇసటట ననస:22-96
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచయఖ� �
ఇసటట ననస:22-98
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-99
వయససస:47
లస: ససస స
9461 NDX1263375
పపరర: తరపతమమ వవలలపరర

94-94/787

భరస : వవణబగరపరల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-97
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబచచయఖ� �
ఇసటట ననస:22-98
వయససస:55
లస: ససస స
9458 NDX1214733
పపరర: రరమ కకషషమమ వనలర కరర

9447 NDX0630350
పపరర: సససదడబ� షపక�

94-94/782

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-92
వయససస:45
లస: పప

తలర : ఆసజనవయలల మమకల
ఇసటట ననస:22-96
వయససస:25
లస: పప

భరస : చసదడడ రగడడడ మబనగరల
ఇసటట ననస:22-96
వయససస:59
లస: ససస స
9455 JBV2640308
పపరర: కకషరషయమమ� మబదడబబ యన�

94-94/784

భరస : ఖమదర బబషర�
ఇసటట ననస:22-95
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయలల మమకల
ఇసటట ననస:22-96
వయససస:47
లస: ససస స
9452 NDX2273191
పపరర: రరణణ మబనగరల

9444 NDX2436715
పపరర: వనసకట గరపస నడగరలస

9442 NDX1897943
పపరర: ససబబబరరవప కలవకకలర

తసడడ:డ వనసకయఖ కలవకకలర
ఇసటట ననస:22-91
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస నడగరలస
ఇసటట ననస:22-92
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:22-93
వయససస:50
లస: ససస స
9449 NDX1988452
పపరర: మసరసన మమకల

94-87/1247

తసడడ:డ వరనన కకరవ
ఇసటట ననస:22-91
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-92
వయససస:45
లస: ససస స
9446 NDX0820159
పపరర: నడగరతనస� బబ డడడ�

9441 JBV3264553
పపరర: రరమబ కకరవ

9466 NDX2884989
పపరర: మలర శసరర మబససగబ

94-65/886

భరస : కకటటశసర రరవప మబససగబ
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:43
లస: ససస స
94-66/918

9469 NDX0859454
పపరర: పసటటల ఏడడకకసడలల�

94-66/919

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:45
లస: పప
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9470 NDX0859785
పపరర: కరయకరకలల యరకయఖ�

94-66/920

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:61
లస: పప

9471 NDX2483295
పపరర: పదమ లతడ పసనసమమక

తసడడ:డ అకకయఖ పసనసమమక
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:24
లస: ససస స

94-95/704 9474 SQX2070183
9473 NDX1725763
పపరర: నడగ సరయ గరపస కకషష గడడడ పరటట
పపరర: ససపత కలమమర యయనసబరరర

తసడడ:డ జ ఎస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:24
లస: పప
9476 NDX0347187
పపరర: అసకమమ బసడడరర

94-94/797

94-94/800

94-94/803

94-94/935

94-94/941

94-94/807

తసడడ:డ మహన కలమమర కకలలసస
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:23
లస: పప

9486 JBV2639821
పపరర: పరరసతమమ బసడడరర

9489 NDX3155025
పపరర: వనసకట రమణ కకలలసస

9492 NDX2270940
పపరర: శరసత కకలలసస

94-94/810

9495 NDX2282283
పపరర: వనసకట రమణ కకలలసస

94-94/804

9498 NDX1091461
పపరర: ఆదదశశషష కకలలసస
తసడడ:డ కకషషమభరరస
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:46
లస: పప

9478 JBV2640159
పపరర: వనసకటమమ బసడడరర

94-94/799

9481 JBV2639862
పపరర: వనసకటటశసరరర బసడడరర

94-94/802

9484 JBV2640175
పపరర: ఉలగరయఖ బసడడరర

94-94/805

తసడడ:డ వనసకట దడసరరయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:67
లస: పప
94-94/939

9487 JBV2639839
పపరర: గబరవమమ బసడడరర

94-94/940

భరస : ఏడడకకసడలల బసడడరర
ఇసటట ననస:22.104
వయససస:41
లస: ససస స
94-66/1057

9490 NDX2282267
పపరర: వనసకట రమణ కకలలసస

94-94/806

తసడడ:డ ఆదదశశషష కకలలసస
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-94/808

9493 NDX1337583
పపరర: శవ రరణణ కకలలసస

94-94/809

భరస : ఆదద శశషష కకలలసస
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-94/811

భరస : మహన కలమమర కకలలసస
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-94/813

94-137/646

తసడడ:డ ఉలగరయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకలలసస
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:45
లస: ససస స
9497 NDX2282309
పపరర: వగకనష రఘబరరస కకలలసస

94-94/801

తసడడ:డ ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకలలసస
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:24
లస: ససస స
9494 NDX1291848
పపరర: గరరరజజ కలమమరర కకలలసస

9483 JBV2640340
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడరర

9475 NDX2805950
పపరర: వసససధర పసత

భరస : ఉరరగరయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బసడడరర
ఇసటట ననస:22.104
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అలగర రమణ బసడడరర
ఇసటట ననస:22.104
వయససస:39
లస: పప
9491 NDX1714170
పపరర: వశరలమకడ కకలలసస

94-94/798

తసడడ:డ బబలలర యఖ చదదరర పరపసనవన
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనస బసడడరర
ఇసటట ననస:22.-104
వయససస:35
లస: ససస స
9488 JBV2640357
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడరర

9480 NDX0293951
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడడరర

94-94/1037

భరస : శతడరరస పడసరద పసత
ఇసటట ననస:22/103
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఉరరగరయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:45
లస: పప
9485 JBV2639805
పపరర: రకణబక దదవ బసడడరర

95-121/702

భరస : శకనస బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:23
లస: పప
9482 JBV2640225
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడడరర

9477 JBV2639847
పపరర: శకదదవ బసడడరర

9472 NDX2866127
పపరర: కకటటశసర రరవప మబససగబ

తసడడ:డ నడగబలల మబససగబ
ఇసటట ననస:22-100
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప యయనసబరరర
ఇసటట ననస:22-102
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బసడడరర
ఇసటట ననస:22-104
వయససస:33
లస: ససస స
9479 NDX2436384
పపరర: హరర కకషష బసడడరర

94-87/1248

9496 NDX2282291
పపరర: మహ లకకమమమ పలర పరటట

94-94/812

భరస : పపలర యఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:75
లస: ససస స
94-94/814

9499 NDX3157450
పపరర: శవ శసకర కకలలసస

94-95/842

తసడడ:డ అదద శశషష
ఇసటట ననస:22-104/1
వయససస:21
లస: పప
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-94/815

తసడడ:డ ఆదదశశషష కకలలసస
ఇసటట ననస:22-104/7
వయససస:22
లస: పప
9503 JBV2639946
పపరర: ఏససదదవమమ అమమశశటట

94-94/818

94-94/964

94-94/822

94-94/823

94-94/826

94-66/921

94-66/924

భరస : రమమశ తననరర
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:30
లస: ససస స

9513 JBV2639813
పపరర: దసరరర తమమశశటట

9516 NDX2817047
పపరర: దడసరర జజజనపడససన

9519 JBV1321686
పపరర: ససభబన షపక

9522 JBV1320944
పపరర: అబబదల మజద షపక

94-66/927

9525 NDX0294728
పపరర: నరసమమ బసడడరర

94-94/824

9528 NDX1259621
పపరర: ససధడఖ రరన పరరమసపటట
తసడడ:డ ఎలఎన మనమధ కలమమర
ఇసటట ననస:22-110
వయససస:39
లస: ససస స

9508 JBV2639904
పపరర: బబలలర మమ కలసచడల

94-94/821

9511 NDX2846194
పపరర: దడసరర శకనవరస రరవప

94-65/887

9514 NDX2270551
పపరర: ససరకష తమమశశటట

94-94/825

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-108
వయససస:32
లస: పప
94-94/1038

9517 NDX2817021
పపరర: పసడత దడసరర

94-94/1039

తసడడ:డ దడసరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-108
వయససస:18
లస: ససస స
94-66/922

9520 NDX0591966
పపరర: కకరణ కలమమర మడడధడమస

94-66/923

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:41
లస: పప
94-66/925

9523 NDX1887332
పపరర: శవ పడసరద భమవరపప

94-66/926

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర భమవరపప
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:50
లస: పప
94-94/827

భరస : నడగకశసరరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:48
లస: ససస స
95-23/591

94-94/820

తసడడ:డ దడసరర లకకమకరసతస
ఇసటట ననస:22-108
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:60
లస: పప
9527 SQX2008670
పపరర: వరమమ తననరర

94-94/965

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:43
లస: పప
9524 JBV1320845
పపరర: మసరసన షపక

9510 NDX2705861
పపరర: ఎడడకకసడలల కలసచల

9505 JBV2639920
పపరర: గబరవయఖ తమమశశటట

భరస : ఏడడకకసడలల కలసచడల
ఇసటట ననస:22-107
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దడసరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-108
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:52
లస: ససస స
9521 JBV2397081
పపరర: హహసపసన షపక

94-95/705

భరస : శకనస తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-108
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-108
వయససస:40
లస: పప
9518 NDX0282830
పపరర: లకడమ పదడమవత వడర మభడడ

9507 NDX2151330
పపరర: మబరళ తమమశశటట

94-94/817

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:22-105
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:22-107
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరకష తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-108
వయససస:22
లస: ససస స
9515 NDX0294520
పపరర: శకనస తమమశశటట

94-94/819

తసడడ:డ కకసడల రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-105
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-107
వయససస:55
లస: ససస స
9512 NDX2270387
పపరర: వనసకట లకడమ తమమశశటట

9504 JBV2639870
పపరర: బబబబరరవప తమమశశటట

9502 JBV2639938
పపరర: పరపమమ తమమశశటట

భరస : గబరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-105
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-105
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-105
వయససస:18
లస: ససస స
9509 NDX0294157
పపరర: శవమమ తమమశశటట

94-94/816

భరస : బబబబరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-105
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:22-105
వయససస:33
లస: పప
9506 NDX2590818
పపరర: జజఖతరమయ తమమశశటట

9501 JBV2639912
పపరర: గరతడవరణణ తమమశశటట

9526 NDX0294405
పపరర: నడగకశసరరరవప బసడడరర

94-94/828

తసడడ:డ లకమయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-109
వయససస:52
లస: పప
94-66/928

9529 NDX0928697
పపరర: వజయ శకనవరస శశటట

94-87/1249

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ శశటట
ఇసటట ననస:22-110
వయససస:52
లస: పప
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9530 NDX0941088
పపరర: రవ జరరపసటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-94/829

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప జరరపసత
ఇసటట ననస:22-110
వయససస:34
లస: పప
9533 NDX1251297
పపరర: లకకమ బసడడరర

94-66/930

94-94/832

94-66/933

94-12/1151

94-87/1251

94-94/836

94-66/935

తసడడ:డ నడరపరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:71
లస: పప

9543 NDX2225159
పపరర: రరసబబబబ మమడసరర

9546 NDX2436806
పపరర: ససవరకకటటశసరర మమడడసరరర

9549 NDX2225183
పపరర: నడగలకడమ మమడసరర

9552 NDX0177857
పపరర: కమల� గరగరరగడ�డడ

94-66/938

9555 NDX0188474
పపరర: లకకమరగడడడ

94-12/1152

9558 NDX0188573
పపరర: రరమరగడడడ టట
తసడడ:డ నడరపరగడడడ
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:76
లస: పప

9538 NDX1099159
పపరర: సరయకలమమర బటబడ

94-66/932

9541 NDX2225175
పపరర: శవ కకటటశసరర మమడసరర

94-12/1150

9544 NDX1764720
పపరర: సససదరఖ హరత పసనపరటట

94-87/1250

భరస : సతఖస బబ కరక
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:43
లస: ససస స
94-94/834

9547 NDX2436814
పపరర: ఉమ మమడడసరరర

94-94/835

భరస : రరసబబబబ మమడడసరరర
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:53
లస: ససస స
94-12/1153

9550 NDX0180521
పపరర: రరజఖలకడమ తడడడపరరస

94-66/934

భరస : లకకమ రగడడ
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:40
లస: ససస స
94-66/936

9553 JBV1320993
పపరర: రసగమమ ఈరరశశటట � �

94-66/937

భరస : నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:65
లస: ససస స
94-66/939

తసడడ:డ రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:45
లస: పప
94-66/941

94-94/831

తసడడ:డ రరసబబబబ మమడసరర
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హనసమమ రగడడ �
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:44
లస: పప
9557 NDX0276774
పపరర: రరమరగడడడ� తడడడపరరస�

94-95/706

భరస : లలకనడధ మమడసరర
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖస� �
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:42
లస: ససస స
9554 NDX0370007
పపరర: లకకమరగడడడ తడడడపరరస

9540 NDX2416220
పపరర: సతఖ నడరరయణ గబఱఱ స

9535 NDX2495208
పపరర: దసరర లకడమ బసడడరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-111/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ మమడడసరరర
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ మమడసరరర
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:21
లస: పప
9551 JBV1321009
పపరర: నరసమమ ఈరరశశటట � �

94-94/833

తసడడ:డ లకమయఖ మమడసరర
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ కరరసరన
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:24
లస: పప
9548 NDX2498137
పపరర: వననరట కకషష మమడసరరర

9537 NDX2436723
పపరర: సరసబయఖ బసడడరర

94-66/929

భరస : గరపస బసడడరర
ఇసటట ననస:22-111/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గబఱఱ స
ఇసటట ననస:22-111/5
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరసబబబబ మమడసరర
ఇసటట ననస:22-112
వయససస:39
లస: ససస స
9545 NDX1844670
పపరర: సరయ దదలప రగడడ కరరసరన

94-66/931

తసడడ:డ కకసడయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-111/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరకష నసబభరర
ఇసటట ననస:22-111/5
వయససస:46
లస: ససస స
9542 NDX2225167
పపరర: ఉమ మమడసరర

9534 NDX1259639
పపరర: రమమదదవ ఓససరర

9532 NDX1259647
పపరర: బసదస మమధవ ఓససరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-111/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-111/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-111/1
వయససస:24
లస: పప
9539 NDX2193860
పపరర: ససహససన కనపరల

94-94/830

భరస : లకమయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:22-111
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:22-111/1
వయససస:47
లస: ససస స
9536 NDX2498335
పపరర: నడగరరజ బసడడరర

9531 NDX1554139
పపరర: కకటటశసరర బసడడరర బసడడరర

9556 NDX0188680
పపరర: హనమరగడడడ� జ�

94-66/940

తసడడ:డ రరమకకటటరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:57
లస: పప
94-66/942

9559 NDX2436731
పపరర: నడగ లకడమ మమడడసరరర

94-94/837

భరస : లలకనడధ మమడడసరరర
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:31
లస: ససస స
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9560 NDX2270510
పపరర: ససబబబలల మమడడసరరర
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94-94/838

భరస : లకడమ నడరరయణ లలట
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:68
లస: ససస స
9563 NDX2225233
పపరర: సరససత నలమర

94-12/1155

94-94/840

94-94/966

94-66/1058

94-94/844

94-94/845

94-94/848

తసడడ:డ కకసడయఖ బబరరజ
ఇసటట ననస:22-119
వయససస:55
లస: పప

94-66/1059

94-94/850

9585 JBV2640522
పపరర: ససబబబలల బబరరసస

94-95/707

9588 NDX2225274
పపరర: వనసకట లకడమ బతష
స ల
తసడడ:డ రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:22
లస: ససస స

94-94/842

9571 NDX2701902
పపరర: లమవణఖ కకలలకలల

94-96/537

9574 NDX2270585
పపరర: ధన లకడమ బతష
స ల

94-94/843

9577 NDX0590497
పపరర: రరజశశఖర బతస న

94-65/734

తసడడ:డ ససబబ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:22-117
వయససస:45
లస: పప
94-94/846

9580 NDX1744474
పపరర: ససతడరరవమమ బతస న

94-94/847

భరస : ససబబబరరవప బతస న
ఇసటట ననస:22-117
వయససస:62
లస: ససస స
94-60/1031

9583 NDX0294082
పపరర: వనసకరయమమ బబరరసస

94-94/849

తసడడ:డ శవనడగకశసరరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:22-119
వయససస:33
లస: ససస స
94-94/851

భరస : ససబబబరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:22-119
వయససస:50
లస: ససస స
94-94/853

9568 NDX2270627
పపరర: నడగ భభషణస కకలలకలల

భరస : లకడమ నడరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-115
వయససస:30
లస: ససస స

9576 NDX1725045
పపరర: సష మ శశఖర పడసరద గభడసరర

9582 NDX2642163
పపరర: వనసకట గరపస చలర పలర

94-12/1157

భసధసవప: వశశసశసర రరవప కకలలకలల
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ చలర పలర
ఇసటట ననస:22-119
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవనడగకశసరరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:22-119
వయససస:39
లస: ససస స
9587 NDX0294223
పపరర: ససబబబరరవప బబరరసస

94-94/967

భరస : లసగరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-117
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరజ
ఇసటట ననస:22-117
వయససస:33
లస: పప
9584 NDX0294306
పపరర: సరరజన బబరరసస

9570 NDX2705044
పపరర: సరససత నలర

9579 JBV2640167
పపరర: వనసకటరమణ తమమశశటట

9565 NDX2225209
పపరర: వశశసశసర రరవప కకలలకలల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకషష మభరరస గభడసరర
ఇసటట ననస:22-116
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ బతస తన
ఇసటట ననస:22-117
వయససస:33
లస: ససస స
9581 JBV2640092
పపరర: శవనడగకశసరరరవప తమమశశటట

94-94/841

భరస : వనసకటటశసర రగడడడ భవనస
ఇసటట ననస:22-115
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-115
వయససస:36
లస: పప
9578 NDX0201616
పపరర: వజయ పరవన బతస తన

9567 NDX2436756
పపరర: వశశసససర రరవప కకలలకలల

9573 NDX3074267
పపరర: ఉష రరణణ భవనస

94-12/1154

తసడడ:డ నడగభభషణస కకలలకలల
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:36
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర నలర
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దశరథ రరమరగడడడ భవనస
ఇసటట ననస:22-115
వయససస:49
లస: పప
9575 NDX2270544
పపరర: లకడమ నడరరయణ బతష
స ల

94-12/1156

తసడడ:డ నడగ భభషణస కకలలకలల
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవరరస కకషష నలర
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:35
లస: పప
9572 NDX3074598
పపరర: వనసకటటశసర రగడడడ భవనస

9564 NDX2225191
పపరర: శవ కలమమరర కకలలకలల

9562 NDX2225217
పపరర: లమవణఖ కకలలకలల

భరస : వశశసససర రరవప కకలలకలల
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నడగభభషణస కకలలకలల
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నడగ భభషణస కకలలకలల
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:47
లస: ససస స
9569 NDX2691806
పపరర: వజయ కలమమర నలర

94-94/839

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-113
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర నలమర
ఇసటట ననస:22-114
వయససస:36
లస: ససస స
9566 NDX2436749
పపరర: శవ కలమమరర కకలలకలల

9561 NDX0960146
పపరర: లలకనడద మమడసరర

9586 NDX0294686
పపరర: రరసబబబబ బబరరసస

94-94/852

తసడడ:డ శవనడగకశసరరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:22-119
వయససస:35
లస: పప
94-12/1158

9589 NDX2225241
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల

94-12/1159

భరస : లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:27
లస: ససస స
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9590 NDX2225266
పపరర: భబరత చసదడ బతష
స ల
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94-12/1160

తసడడ:డ రరమబలల బసడడరర
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:29
లస: పప
94-66/943

తసడడ:డ పడసరద రగడడడ పపరస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:22
లస: ససస స
9596 NDX1108018
పపరర: శరకవణణ చతరరల

94-66/946

94-66/949

94-66/952

94-66/955

94-66/958

94-82/815

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:47
లస: ససస స

9603 NDX0859637
పపరర: చదకకరర శకనవరసరరవప

9606 NDX2259299
పపరర: పడసరద రగడడడ పపరస

9609 JBV2396901
పపరర: హరరపస
డ రద చతరరల చమరరల

9612 NDX3013828
పపరర: హనసమసత రరవప చతలర ల

94-83/511

9615 NDX2912210
పపరర: హనసమసత రరవప చతలర ల

94-66/953

9618 AP151010243245
పపరర: రరమబలల బసడడరర
తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:52
లస: పప

9595 NDX0584698
పపరర: చదకకరర మసగమమ�

94-66/945

9598 JBV2402857
పపరర: శకదదవ చతరరల

94-66/948

9601 NDX1098235
పపరర: శరఠఠరహమ చటటరరల

94-66/951

9604 NDX2255792
పపరర: కకషష ర కకసడడడసస

94-66/954

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప కకసడడడసస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:36
లస: పప
94-66/956

9607 NDX0859777
పపరర: గరదడపప అసజరగడడడ

94-66/957

తసడడ:డ యగరరగడడడ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:51
లస: పప
94-66/959

9610 NDX1162239
పపరర: వనసకతషసబబబరగడడడ మరస

94-66/960

తసడడ:డ అచచ రగడడడ మరస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:88
లస: పప
94-82/816

9613 NDX2980530
పపరర: జజఖత శరనవ

94-82/817

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:21
లస: ససస స
94-83/512

తసడడ:డ అచచయఖ చతలర ల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:28
లస: పప
94-94/854

తసడడ:డ వనసకట ససరఖనడరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హరరపస
డ రద చటటరరల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ చతలర ల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:35
లస: ససస స
9617 AP151010243271
పపరర: రమణ బసడడరర

94-66/950

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:42
లస: ససస స
9614 NDX2978062
పపరర: శకదదవ కకతస

9600 NDX0282350
పపరర: నడరరయణమమ చదకకరర

94-65/888

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరగడడడ పపరస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చన నడగయఖ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:55
లస: పప
9611 NDX2984557
పపరర: పదమ శరనవ

94-66/947

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రగడడ పపరస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:39
లస: పప
9608 NDX0859678
పపరర: చదకకరర ససబబయఖ

9597 NDX2259307
పపరర: వనసకట లకడమ పపరస

9592 NDX2990968
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస

భరస : శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:32
లస: పప
9605 NDX2259315
పపరర: శసకర నడరరయణ రగడడడ పపరస

94-66/944

భరస : పడసరద రగడడడ పపరస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప కకసడడడసస
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:50
లస: ససస స
9602 NDX0859488
పపరర: చదకకరర వనసకటనడరరయమణ

9594 NDX0863100
పపరర: వనసకట నరసమమ చదకకరర
భరస : వనసకట నడరరయణ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:30
లస: ససస స
9599 NDX2255818
పపరర: లకడమ కకసడడడసస

94-12/1161

Deleted

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:21
లస: పప
9593 NDX2259232
పపరర: నసదదన పపరస

9591 NDX2225258
పపరర: నడగరరజ బసడడరర

9616 NDX2912194
పపరర: శరరద చతలర ల

94-83/513

తసడడ:డ అచచయఖ చతలర ల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:26
లస: ససస స
94-94/855

9619 NDX1648734
పపరర: సతఖనడరరయణ గరరర

94-94/856

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ గరరర
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:64
లస: పప
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94-96/583

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:46
లస: పప
9623 NDX2436277
పపరర: నయమ నమమగడడ

94-94/857

94-65/736

94-66/963

94-66/966

94-66/967

94-94/859

94-94/862

తసడడ:డ నడగయఖ దసడడరర
ఇసటట ననస:22-123/3
వయససస:45
లస: పప

9633 NDX2225308
పపరర: రకషమ షపక

9636 NDX1251198
పపరర: జజన బ షపక

9639 NDX2498111
పపరర: హససనడ భబనస షససక

9642 NDX0869404
పపరర: షపక మబకస ర బబషర

94-95/708

9645 NDX2436343
పపరర: శరరష వవమబల

94-12/1163

9648 NDX2436350
పపరర: రమణ దసడడరర
భరస : రమణయఖ దసడడరర
ఇసటట ననస:22-123/3
వయససస:46
లస: ససస స

9628 NDX1162437
పపరర: ససతరరవమమమ పవదదట

94-66/962

9631 NDX1099811
పపరర: ఎస థడమస రరజ కలమమర

94-66/965

9634 NDX2225290
పపరర: రవపఫ బబషర షపక

94-12/1164

తసడడ:డ హనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:24
లస: పప
94-66/968

9637 NDX1251206
పపరర: అఖస రరబషర షపక

94-66/969

తసడడ:డ హససనడ బబగస
ఇసటట ననస:22-123-1
వయససస:37
లస: పప
94-94/860

9640 NDX0869115
పపరర: షపక మమహరరననసర

94-94/861

భరస : మహమమద హనఫ
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-94/863

9643 NDX2498061
పపరర: అకస ర బబషర సయయద

94-94/864

తసడడ:డ అనడసర బబషర సయయద
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:36
లస: పప
94-94/865

భరస : వజయ దసరర రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:22-123/2
వయససస:22
లస: ససస స
94-12/1242

94-65/735

తసడడ:డ శరసతయమగబ
ఇసటట ననస:22-123
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద హనఫ
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద హనఫ
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:26
లస: పప
9647 NDX2661056
పపరర: రమణయఖ దసడడరర

94-66/964

భరస : ఈజ షససక
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:24
లస: పప
9644 NDX1263334
పపరర: రరవవఫ బబషర షపక

9630 NDX1099191
పపరర: అసతతన బబలకకషష ర నడగరతష

9625 JBV2402774
పపరర: శరరద మమరస

భరస : రరయనన
ఇసటట ననస:22-123
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : కససమ
ఇసటట ననస:22-123-1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మబకస ర బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:25
లస: ససస స
9641 NDX2436293
పపరర: రవపఫ బబషర షపక

94-66/961

తసడడ:డ మబకరకర బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-123/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:22-123-1
వయససస:25
లస: ససస స
9638 NDX2436301
పపరర: రకషమ షపక

9627 NDX1162445
పపరర: వససమత దదవ నసబభరర

94-12/1162

భరస : శకనవరసరగడడడ మమరస
ఇసటట ననస:22-122/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:22-123
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:22-123
వయససస:52
లస: పప
9635 NDX1251214
పపరర: హససనడ భబనస షపక

94-94/858

భరస : మబరహరర రరవప
ఇసటట ననస:22-123
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరహరర రరవప
ఇసటట ననస:22-123
వయససస:29
లస: పప
9632 NDX1098144
పపరర: తరరపతరరవప నసబభరర

9624 NDX2436251
పపరర: పపలర రరవప నమమగడడ

9622 NDX2225282
పపరర: శరసత కలమమరర నమమగడడ

భరస : వనసకటటససరరర లలట నమమగడడ
ఇసటట ననస:22-122
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:22-122
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రగడడడ మమరస
ఇసటట ననస:22-122/1
వయససస:43
లస: పప
9629 NDX1162247
పపరర: కకషష చతసతనఖ వనలగ

95-21/1115

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-121
వయససస:20
లస: పప

తలర : నయమ నమమగడడ
ఇసటట ననస:22-122
వయససస:56
లస: ససస స
9626 JBV2396711
పపరర: శకనవరస రగడడడ మమరస

9621 SQX1996651
పపరర: భరత చసదడ బతష
స ల

9646 NDX2436327
పపరర: వజయ దసరర రరవప వవమబల

94-94/866

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:22-123/2
వయససస:23
లస: పప
94-94/867

9649 NDX2225316
పపరర: కకటటశసరమమ దలరరజ

94-12/1165

భరస : నరసససహ రరవప దలరరజ
ఇసటట ననస:22-123/4
వయససస:59
లస: ససస స
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9650 SQX2375079
పపరర: కకటటశసరమమ దలరరజ

95-21/1317

భరస : నరసససహ రరవప దలరరజ
ఇసటట ననస:22-123/4
వయససస:59
లస: ససస స
9653 NDX0370403
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప� పసటటల�

94-66/971

94-66/973

94-66/976

94-94/868

94-66/978

94-66/981

94-66/984

తసడడ:డ రసగయఖ ససదస
ఇసటట ననస:22-130/1
వయససస:42
లస: పప

9663 NDX1744573
పపరర: మణణ కళళఖణ అడడ

9666 JBV2402337
పపరర: ససజజత అడడడ

9669 NDX2026731
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

9672 NDX2026707
పపరర: గబరరనడథస బతష
స ల

94-65/737

9675 AP151010237117
పపరర: సదడశవరరవప పష సరన

94-94/869

9678 NDX2057694
పపరర: నడగభర బ షపక
భరస : అదమ షపక
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:24
లస: ససస స

9658 NDX0188714
పపరర: రరయమ� కక

94-66/975

9661 NDX1404847
పపరర: ఫణణసదడ తరరమల శశటట

94-87/1083

9664 NDX1724997
పపరర: పరసడడరసగరరవప అడడ

94-95/709

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ మభరరస అడడ
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:64
లస: పప
94-66/979

9667 JBV2396521
పపరర: కకషషకకషష ర అడడడ

94-66/980

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:22-126
వయససస:36
లస: పప
94-66/982

9670 NDX2026673
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

94-66/983

భరస : గబరరనడథస బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-127
వయససస:74
లస: ససస స
94-66/985

9673 NDX2830545
పపరర: అఖలమసడదశసరర జజఖత
చరలమదదననవ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-129
వయససస:24
లస: ససస స

94-65/738

9676 NDX2602845
పపరర: సరయ కకరణ వఠల ససదస

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:22-129/1
వయససస:63
లస: పప
94-65/739

94-66/972

తసడడ:డ భబసకర రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-127
వయససస:73
లస: పప

భరస : సదడశవరరవప
ఇసటట ననస:22-129/1
వయససస:57
లస: ససస స
9677 NDX2188812
పపరర: వనసకరటరరవ ససదస

94-66/977

భరస : శవశసకర బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-127
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరనడథస బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-127
వయససస:36
లస: పప
9674 AP151010240389
పపరర: ఉషరరరణణ పష సరన

9660 AP151010237167
పపరర: నబసరహహబ షపక�

9655 NDX1108323
పపరర: ఉమమమహన షపక

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:31
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:22-126
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప అడడ
ఇసటట ననస:22-126
వయససస:40
లస: పప
9671 NDX2026764
పపరర: శవ శసకర బతష
స ల

94-66/974

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప అడడ
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:33
లస: పప

భరస : మణణ కళళఖణ అడడ
ఇసటట ననస:22-126
వయససస:29
లస: ససస స
9668 NDX1889049
పపరర: కకరణ కలమమర అడడ

9657 NDX0135863
పపరర: రఫస షపక

94-66/970

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ�
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:80
లస: పప

భరస : కకషష కకశశర అడడ
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:38
లస: ససస స
9665 NDX1912188
పపరర: లకడమ కలమమరర అడడ

94-87/1252

తసడడ:డ బశర
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహమమదడక న
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:60
లస: పప
9662 NDX1744508
పపరర: హహమ ససధ అడడ

9654 NDX1623553
పపరర: పవరరషమ నసబభరర

9652 NDX1897091
పపరర: పపడమక కరగక

తలర : ససధడరరణణ నడరరశశటట
ఇసటట ననస:22-124
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:22/124
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నసబభరర తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:22-125
వయససస:40
లస: ససస స
9659 NDX0134635
పపరర: బశర షపక

94-12/1166

భరస : సరసబశవ రరవప వజజడల
ఇసటట ననస:22-123/5
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:22-124
వయససస:43
లస: పప
9656 NDX1108349
పపరర: అనలకలమమరర పవదదట

9651 NDX2225324
పపరర: అచచమమ వజజడల

94-83/514

94-134/621

తసడడ:డ వనసకట రరవప ససదస
ఇసటట ననస:22-130
వయససస:18
లస: పప
94-65/740

9679 NDX2057678
పపరర: రరససలల బ షపక

94-65/741

భరస : సససదసలల మరర వలర షపక
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:40
లస: ససస స
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9680 AP151010240038
పపరర: ఉమమ ఏనసగబపలర

94-65/742

భరస : అసజరగడడడ
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:73
లస: ససస స
9683 NDX1098052
పపరర: ఉపపసదడ ఏనసగబపలర

94-65/745

94-65/748

94-65/751

94-65/754

94-65/757

94-65/760

94-65/807

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:32
లస: ససస స

9693 NDX0071449
పపరర: రరజఖ లకడమ బ

9696 NDX2188903
పపరర: వసశ కకషష దదగబమరరస

9699 NDX2188895
పపరర: ఆసజనవయబలల దదగబమరరర

9702 NDX2556033
పపరర: జజఖత శకలకకనక పష లశశటట

94-66/987

9705 NDX0370478
పపరర: నడరరయణసరసమ� ఇసటటరర�

9708 NDX1090794
పపరర: శకలకడమ ఆళరగడడ
భరస : రమమష
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:35
లస: ససస స

9688 NDX2275592
పపరర: ససపన మమడస

94-65/750

9691 NDX2188929
పపరర: సడవసత దదగబమరరస

94-65/753

94-65/755

9694 NDX0615120
పపరర: నసదదపస గభ వవననసకయమమమమ
నసదదపస గభ
భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:61
లస: ససస స

94-65/756

94-65/758

9697 NDX1920314
పపరర: చతసతనఖ పడసరద బసకర

94-65/759

తసడడ:డ వర పడసరద బసకర
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:24
లస: పప
94-65/761

9700 NDX1720243
పపరర: వర పడసరద బసకర

94-65/762

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప బసకర
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:53
లస: పప
94-65/808

9703 NDX0615146
పపరర: లకడమ మమమధదల ఉడడల

94-66/986

భరస : పదమనడభ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:30
లస: ససస స
94-66/988

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:71
లస: పప
94-94/871

94-65/747

భరస : ఆసజనవయబలల దదగబమరరస
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయబలల పష లశశటట
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ సరసమ�
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:64
లస: ససస స
9707 NDX0834036
పపరర: కకషష మమనక రమమవత

94-65/752

తసడడ:డ పపననయఖ దదగబమరరర
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:66
లస: ససస స
9704 NDX0035279
పపరర: సరసనకర దదవ� ఇసటటరర�

9690 NDX0615161
పపరర: దదవఖ పడతభ గసజకలసటర

9685 NDX0363689
పపరర: రరమమసజ రగడడ ఏనసగబపలర

భరస : శకనవరస రరవప మమడస
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల దదగబమరరస
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమడస
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:36
లస: పప
9701 NDX2556058
పపరర: కకటటశసరమమ పష లశశటట

94-65/749

తసడడ:డ సరసబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ సరసమ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:50
లస: ససస స
9698 NDX2275584
పపరర: శకనవరస రరవప మమడస

9687 NDX2057710
పపరర: మహన రరవప పస దదల

94-65/744

తసడడ:డ లకడమ రగడడ ఏనసగబపలర
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:56
లస: ససస స
9695 NDX0071373
పపరర: సరర నక దదవ ఈ

94-65/746

తసడడ:డ రరమయఖ పస దదల
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరగడడడ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:32
లస: ససస స
9692 NDX1162395
పపరర: వజయలకకమ కలససపవడక

9684 NDX2057686
పపరర: సససదసలల మరర వలర షపక

9682 NDX2057702
పపరర: లకమమమ పస దదల

భరస : మహన రరవప పస దదల
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సససధసలల షపక
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చతసచరగడడడ
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:62
లస: పప
9689 NDX0071340
పపరర: శరకవరఖరగడడడ కగ

94-65/743

భరస : నడగరరగడడడ పపరస
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసజ రగడడడ ఏనసగబపలర
ఇసటట ననస:22-132
వయససస:29
లస: పప
9686 AP151010237033
పపరర: నడగరరగడడడ పపరస

9681 AP151010240036
పపరర: నడగకశసరర పపరస

9706 NDX1714386
పపరర: సరయ ససమఖ పరరరకస

94-94/870

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ పరరరకస
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:27
లస: ససస స
94-94/872

9709 NDX1090752
పపరర: ఉదయ శక ఆళళళ

94-94/873

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:43
లస: ససస స
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94-94/874

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:45
లస: ససస స
9713 NDX1434307
పపరర: అరరణ కకససరర

94-94/877

94-94/880

94-94/883

94-94/886

94-95/711

94-65/763

94-65/766

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-142
వయససస:61
లస: పప

9723 NDX1611012
పపరర: వర వనసకట అపయఖ వనసపటట

9726 NDX3091188
పపరర: శవ లలమవత కలరగక

9729 NDX0278697
పపరర: అనసరరధడ ఆలమ

9732 NDX0603746
పపరర: రవ వర పడసరద తషలస

94-65/769

9735 NDX0272484
పపరర: కకటటశసర రరవప కరరసకక

94-94/887

9738 NDX2225225
పపరర: వజయ కలమమర నలమర
తసడడ:డ శవ రరమ కకషష నలమర
ఇసటట ననస:22-144
వయససస:36
లస: పప

9718 NDX1090661
పపరర: తడనడధ కకససపవడడ

94-94/882

94-94/885
9721 NDX1714501
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ పరరరకస

9724 NDX1239375
పపరర: రమఖ గరడత

94-95/710

తసడడ:డ రరమకకటట రగడడ గరడత
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:26
లస: ససస స
94-65/893

9727 NDX3201324
పపరర: వసశ కకషష రగడడడ మరగకడడడ

94-65/894

తసడడ:డ శవ సరసబరగడడ
ఇసటట ననస:22-135
వయససస:30
లస: పప
94-65/764

9730 NDX2167071
పపరర: సపటవన రగడడడ మబల

94-65/765

తసడడ:డ కకసడడ రగడడ మబల
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:30
లస: పప
94-65/767

9733 NDX0603753
పపరర: వవణబగరపరల రరజ నసడసరర

94-65/768

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:45
లస: పప
94-65/770

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:51
లస: పప
94-65/772

94-94/879

తసడడ:డ పసదద ససబబరరమయఖ పరరరకస
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవ
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:51
లస: పప
9737 NDX0187625
పపరర: పడసరదరరవప

94-94/884

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:39
లస: పప
9734 NDX0272575
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆలమ

9720 NDX1090745
పపరర: రరమకకటటరగడడడ గరదత

9715 NDX0834747
పపరర: సరవతడ బబయ బబణడవత

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబ రగడడడ కలరగక
ఇసటట ననస:22-135
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-137
వయససస:47
లస: ససస స
9731 NDX2167212
పపరర: కకశశర కలమమర మమడడకకసడ

94-94/881

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరకశసరరరవనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:67
లస: పప
9728 NDX0278473
పపరర: నడగమణణ కరరసకక

9717 NDX1433846
పపరర: వసశధర కకససరర

94-94/876

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరగడడడ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:58
లస: పప
9725 NDX1318815
పపరర: నడరరయణ సరమ ఇసటటరర

94-94/878

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటస రరజ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:39
లస: పప
9722 NDX1433895
పపరర: నరసససహహలల కకససరర

9714 NDX0283952
పపరర: రరమమసజనడ దదవ� వవసపరటట�

9712 NDX0960450
పపరర: పదమజ కనపరరస

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట అపపయఖ�
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:69
లస: ససస స
9719 NDX1090802
పపరర: రమమష ఆళరగడడ

94-94/875

భరస : రరమకకటటరగడడడ
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:22-133
వయససస:55
లస: ససస స
9716 NDX0960401
పపరర: ససగబణడ దదవ కనపరరస

9711 NDX1090968
పపరర: పడమలమరరణణ గరదత

9736 NDX0178426
పపరర: వజయలకడమ చరరమమమళర

94-65/771

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:22-142
వయససస:58
లస: ససస స
94-12/1167

9739 NDX2436525
పపరర: లకడమ కలరరక

94-96/515

భరస : కకశవరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:22-144/2
వయససస:48
లస: ససస స
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94-96/595

తసడడ:డ కకశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-144/2
వయససస:25
లస: ససస స
9743 NDX3023934
పపరర: శకనవరసరరవప గరసజపలర

94-65/895

9741 NDX2468106
పపరర: శక వరణణ దదసస

94-93/1255

9742 NDX2449460
పపరర: కకశవరరవప కలరక

94-96/516

భరస : వనసకటటశసర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:22-144/2 F.NO.501LAKSHMI G
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మయఖ కలరక
ఇసటట ననస:22-144/2 LAKSHMI GRAND
వయససస:57
లస: పప

9744 NDX3024031
పపరర: మమధవలత వరససరగడడ

9745 NDX3039930
పపరర: శకకరసత వనలగ

94-65/896

94-82/819

తసడడ:డ పకకరయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:22-144/2, LAKSHMI GRAND
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వరససరగడడ
ఇసటట ననస:22-144/2, LAKSHMI GRAND
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ మభరరస వనలగ
ఇసటట ననస:22-144/2, LAKSHMI GRAND
వయససస:26
లస: పప

9746 NDX0216705
పపరర: శకలసతల� కకలమర�

9747 NDX0945303
పపరర: కకరణ కలమమర కకలర పర

9748 JBV1432350
పపరర: ఉమమ మహహష బబబబ కకలర పర

94-83/332

భరస : శకనవరసరరవప రరవప� కకలమర
ఇసటట ననస:22-148
వయససస:39
లస: ససస స
9749 NDX0205559
పపరర: శకనవరసరరవప కక లమర

తసడడ:డ గరవరర నరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:22-148
వయససస:35
లస: పప
94-83/335

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప� కకలమర
ఇసటట ననస:22-148
వయససస:45
లస: పప
9752 NDX0338798
పపరర: నడగలకడమ పష తషగబసటర

94-83/338

94-83/341

94-83/344

94-83/347

తసడడ:డ మలర యఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:40
లస: పప

9756 AP151010246036
పపరర: మబరళ డదదదపనవన

94-83/350

94-83/342

9754 AP151010249064
పపరర: ససరఖకలమమరర కసఠమనవన

9757 NDX0562157
పపరర: లకడమ లమవణఖ మరరయమల

94-83/345 9760 JBV3295037
9759 JBV3295318
పపరర: శవ జజఖత లకకమ కలమమరర ఆవపల
పపరర: అరరణ మరరయమల మటటయమల

9762 AP151010249198
పపరర: మమణణకరఖస బబ డ పరటట

9765 NDX0577072
పపరర: సతష చసదడ� అసదడల�

9768 NDX0871269
పపరర: రరమమరరవప మలలర ల మలలర ల
తసడడ:డ మలర యఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:40
లస: పప

94-83/340

94-83/343

తసడడ:డ హరరబబబబ మరరయమల
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:30
లస: ససస స
94-83/346

భరస : హరరబబబబ మరరయల
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:51
లస: ససస స
94-83/348

9763 JBV3295300
పపరర: రరమ తషలసస వపమమమ

94-83/349

భరస : రరమ రగడడడ వపమమ
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:69
లస: ససస స
94-83/351

తసడడ:డ అరరణడ రరవప�
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:31
లస: పప
94-83/353

94-83/337

భరస : సరసబశవరరవప� కసఠమనవన
ఇసటట ననస:22-150
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబ డ పరటట
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ� మరరయమల
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:81
లస: ససస స
9767 JBV3290095
పపరర: మలర యఖ మలలర ల

94-83/339

తసడడ:డ రరమ రగడడడ వపమమ
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నరసజన కనననజ
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:54
లస: ససస స
9764 AP151010249326
పపరర: ససరరజఖస మరరయమల

9753 NDX0311977
పపరర: రజన కలమమరర దదడడ పనవన

9751 NDX1443852
పపరర: ఝమనస దదడడ పనవన
తసడడ:డ వవణబమబరళ
ఇసటట ననస:22-150
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప డదదదపనవన
ఇసటట ననస:22-150
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమమరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:30
లస: ససస స
9761 NDX1228311
పపరర: నడగలకడమ కనననజ

94-83/336

భరస : వవణబమబరళ దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:22-150
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖనడనరరయణ జజససస
ఇసటట ననస:22-150
వయససస:61
లస: ససస స
9758 NDX0876011
పపరర: వరకలమమరర మలలర ల మలలర ల

9750 AP151010246295
పపరర: గరరరడన రరవప కకలర పరర

94-83/334

తసడడ:డ గరవరర న రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:22-148
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:22-148
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప పష తషగబసటర
ఇసటట ననస:22-150
వయససస:31
లస: ససస స
9755 AP151010249062
పపరర: శకలసతల జజససస

94-83/333

9766 NDX1228337
పపరర: మననజ కనననజ

94-83/352

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:35
లస: పప
94-83/354

9769 JBV1436278
పపరర: వవణబ గరపరలరగడడ ఉమమ

94-83/355

తసడడ:డ రరమరగడడడ ఉమమ
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:43
లస: పప
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9770 AP151010246161
పపరర: సరసబయఖ మరరయమల

94-83/356

9771 NDX1228287
పపరర: నరసజన కనననజ

తసడడ:డ సరసబయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బడమమయఖ
ఇసటట ననస:22-151
వయససస:63
లస: పప

94-83/358
9773 AP151010249199
పపరర: శవ కలమమరర బబ డపరటట బబ డ పర
టట
భరస : సరసబశవరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:41
లస: ససస స

9774 NDX1860346
పపరర: శసకర కలమమర బబ డపరటట
తసడడ:డ శకనవస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:27
లస: పప

9776 AP151010252493
పపరర: మసగ తమమశశటట

9777 AP151010252491
పపరర: లకకమకలమమరర తమమశశటట

94-97/658

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:43
లస: ససస స
9779 NDX1133313
పపరర: పడసరద తమమశశటట

94-97/661

భరస : శకనవరసరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:38
లస: ససస స
9785 NDX2050656
పపరర: పదమజ యమదగరర

94-83/362

తసడడ:డ మదధనడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:77
లస: పప
9791 NDX0019109
పపరర: రవ సరరజన� పసరరకల�

94-97/666

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:85
లస: పప

94-97/662

94-97/669

9783 NDX1020908
పపరర: మసరసన షపక

94-83/360

9778 AP151010252489
పపరర: శసకరమమ తమమశశటట

94-97/660

9781 AP151010252629
పపరర: వనసకటటశసరరర తమమశశటట

94-97/663

9784 NDX2050672
పపరర: మనక యమదగరర

94-83/361

తసడడ:డ భబసకర రరవప యమదగరర
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:24
లస: ససస స

9786 NDX0312074
పపరర: గగశయమ బబగస షపక

94-83/363

9787 NDX2050649
పపరర: భబసకర రరవప యమదగరర

94-83/364

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప యమదగరర
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:52
లస: పప
94-93/1256

9792 NDX0019158
పపరర: శభససగరత� పసరరకల�

9795 NDX1884908
పపరర: తరరమల రరజ కకమటటగబసట

9798 NDX2869931
పపరర: శకకరసత కటటపలర
తసడడ:డ ససతడరరమమసజనవయబలల కటటపలర
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:22
లస: పప

9790 NDX1885070
పపరర: అనసషర కకమటటగబసట

94-97/665

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమటటగబసట
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:29
లస: ససస స
94-97/667

9793 NDX0238592
పపరర: శవపరరసత యయరరవ�

94-97/668

భరస : అసజరగడ�డడ
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:46
లస: ససస స
94-97/670

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమటటగబసట
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:26
లస: పప
94-97/672

94-97/657

తసడడ:డ పష లయఖ
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజషషవర�
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజషషవ�
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:50
లస: ససస స
9797 NDX0356543
పపరర: అబబదల రహమమన షపక�

9780 AP151010252490
పపరర: శవయఖ తమమశశటట

9789 NDX2482909
పపరర: ససనత కరటటపలర

9775 NDX1133305
పపరర: శవపరరసత తమమశశటట

భరస : పష లయఖ
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమమసజనవయబలల కరటటపలర
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజషషవ�
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:30
లస: ససస స
9794 NDX0019075
పపరర: శరసత దడసరర�

94-97/659

భరస : భరణణ షపక
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:63
లస: ససస స
94-83/365

94-97/749

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మదధనడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:22-155
వయససస:72
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప యమదగరర
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:40
లస: ససస స
9788 NDX1443902
పపరర: భరణణ షపక

94-83/359

తసడడ:డ పష లయఖ
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:46
లస: పప
94-97/664

9772 NDX2732410
పపరర: జయ లకడమ కకతల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-152
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పష లయఖ
ఇసటట ననస:22-154
వయససస:34
లస: పప
9782 NDX2537546
పపరర: లకడమ వవమబల

94-83/357

9796 NDX0019034
పపరర: జజషషవ� పసరరకల�

94-97/671

తసడడ:డ భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:60
లస: పప
94-97/750

9799 NDX2869956
పపరర: శరకవణణ కటటపలర

94-97/751

తసడడ:డ ససతడరరమమసజనవయబలల కటటపలర
ఇసటట ననస:22-156
వయససస:19
లస: ససస స
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9800 NDX0217646
పపరర: నడగదధపసస� ఆరగకకటట�
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94-83/366

తసడడ:డ చసదడశశఖర రగడ�డడ ఆ రగ కక టట
ఇసటట ననస:22-157
వయససస:29
లస: ససస స
9803 NDX2900066
పపరర: పవన నడగమణణ సరయ రరస
కకతల
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-157
వయససస:22
లస: పప

94-88/1250

9809 AP151010249106
పపరర: ససతమమ అసగరరకకలల అసగరరకకలల

94-83/369

94-83/372

94-83/375

94-98/414

94-83/379

94-83/373

9813 NDX2435477
పపరర: జజరజ ఫససరతడ

9816 NDX1040435
పపరర: వనసకట జయలకడమ అసదత అసదత

9819 NDX0238733
పపరర: అసజరగడడడ ఏరరవ�

94-83/381

94-97/674

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:22-160
వయససస:41
లస: పప

9822 NDX0871293
పపరర: పడసరదస వపపరర

94-83/376

9808 NDX0312132
పపరర: భబరత పష తషగబసటర

9811 JBV3290764
పపరర: ససధధర జరరగబమలర

94-83/377

94-92/26

9817 NDX0581504
పపరర: రరజజరరవప పష సర

94-83/378

తసడడ:డ దడసస పష సర
ఇసటట ననస:22-159
వయససస:49
లస: పప
94-97/673

9820 NDX0312157
పపరర: ఏససనయమ కకచచరర

94-83/380

భరస : సరలమన డదవడ సన కకచచరర
ఇసటట ననస:22-160
వయససస:43
లస: ససస స
94-83/382

9823 NDX0310839
పపరర: సరలమన డదవడ సన కకచతచరర
తసడడ:డ సరమబఖల కకచచరర
ఇసటట ననస:22-160
వయససస:48
లస: పప

9825 NDX0381616
పపరర: శరరషర చసదస

9826 NDX0382036
పపరర: రవశసకర చసదస

తసడడ:డ పడకరశ రరవప నకరక
ఇసటట ననస:22-161
వయససస:38
లస: పప

94-83/374

9814 NDX2483022
పపరర: సరళ పరరర

తసడడ:డ సససగరకకసడ ఆసజనవయబలల� వపపరర
ఇసటట ననస:22-160
వయససస:35
లస: పప

9828 NDX1628405
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప నకరక

94-83/371

తసడడ:డ జజరజ పరరర
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:23
లస: ససస స

94-83/384

భరస : రవశసకర చసదస
ఇసటట ననస:22-161
వయససస:35
లస: ససస స
94-83/386

94-9/578

తసడడ:డ వనసకయఖ జరరగబమలర
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరగడడడ�
ఇసటట ననస:22-159
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరమబఖల కకచచరర
ఇసటట ననస:22-160
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ చసదస
ఇసటట ననస:22-161
వయససస:77
లస: పప

9810 NDX0352633
పపరర: ససరకష బబబబ పష తషగబసటర

9805 NDX2410314
పపరర: జజరజ పససరరలక

భరస : మహనడడవప
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప అసదత
ఇసటట ననస:22-159
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:22-159
వయససస:52
లస: పప

9827 AP151010246013
పపరర: కకటటశసరరరవప చసదస

94-83/370

తసడడ:డ హనసమయఖ ఫససరతడ
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబబ ఇసరసల
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:37
లస: ససస స

9824 NDX1992230
పపరర: మహమమద అల షపక

9807 NDX0312199
పపరర: షసషరద బబగస షపక

94-83/368

తసడడ:డ జజరజ పససరరలక
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మమదదరర
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:43
లస: పప

9821 AP151010249489
పపరర: సరసబబడజఖస కకచచరర

94-99/20

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:61
లస: ససస స

9818 NDX2176817
పపరర: శకనవరస రరవప ససకలరర

9804 NDX2059633
పపరర: జయ లకడమ కకఠల

9802 NDX0217190
పపరర: జజనకకరతనమమ ఆరరకకటట

భరస : గరపసరగడడడ
ఇసటట ననస:22-157
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కకఠల
ఇసటట ననస:22-157
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-158
వయససస:31
లస: ససస స

9815 NDX2404499
పపరర: నడగమమ ఇసరసల

94-83/367

తసడడ:డ గరపసరగడడడ ఆ రగ కక టట
ఇసటట ననస:22-157
వయససస:58
లస: ససస స

9806 NDX0562199
పపరర: కకషష తషలసస తమమశశటట

9812 NDX2435485
పపరర: కకపరరవప మమదదరర

9801 NDX0218156
పపరర: రరమససత ఆరరకకటట

94-83/383

94-83/385

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప చసదస
ఇసటట ననస:22-161
వయససస:44
లస: పప
94-94/888

9829 NDX2890234
పపరర: సతఖనడరరయణ చకక

94-98/648

తసడడ:డ చననయఖ చతకక
ఇసటట ననస:22-161
వయససస:64
లస: పప
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9830 NDX2737757
పపరర: లకడమ దదవ చకరక
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94-135/499

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-161
వయససస:66
లస: ససస స
9833 NDX2512077
పపరర: మమనక మకగక

94-83/388

94-83/391

94-83/394

94-83/396

94-98/416

94-98/419

94-83/522

భరస : రవ చసదడశశఖర రగడడడ తడటటపరరస
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:30
లస: ససస స

9843 NDX1992164
పపరర: వనసకటటససరరర బబ డడగబల

9846 JBV2659894
పపరర: రమమష బబబబ దదనవటట

9849 NDX0310862
పపరర: వవణబగరపరల గబబబబ

9852 NDX1993436
పపరర: ససజనఖ తడడడగరరర

94-97/677

9855 NDX3054459
పపరర: చసదడ శశఖర మమగబలకరర

94-83/397

9858 NDX2054237
పపరర: రరమ దదవ పససదల
భరస : వనసకట రరవప పనడస
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:46
లస: ససస స

9838 NDX1308519
పపరర: రర మ కకకషష మకగక

94-83/393

9841 NDX2808483
పపరర: భబసకర రరవప మకగక

94-83/520

9844 NDX0941872
పపరర: వరణణశక పపరకచరర

94-98/415

భరస : శవరరమబడహమస పపరకచరర
ఇసటట ననస:22-165
వయససస:45
లస: ససస స
94-98/417

9847 JBV1280510
పపరర: శవ పడసరద దదనవటట

94-98/418

తసడడ:డ ససబడమణఖమ దదనవటట
ఇసటట ననస:22-166
వయససస:36
లస: పప
94-83/398

9850 NDX2792935
పపరర: పదమ శసగరరపప

94-83/521

భరస : రసబబబబ శసగరరపప
ఇసటట ననస:22-167
వయససస:38
లస: ససస స
94-97/675

9853 NDX1320498
పపరర: మమరర హహలలన చకరకల

94-97/676

భరస : అరరజన రరవప
ఇసటట ననస:22-167
వయససస:57
లస: ససస స
94-98/649

తసడడ:డ బసవచడరర మమగబలకరర
ఇసటట ననస:22-168
వయససస:51
లస: పప
94-83/400

94-83/390

తసడడ:డ ససబబయఖ మకగక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అసథదన తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-167
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లలత కలమమరర�
ఇసటట ననస:22-167
వయససస:47
లస: పప
9857 NDX0218537
పపరర: శరరష తడటటపరరస

94-83/395

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబబబబ
ఇసటట ననస:22-167
వయససస:38
లస: పప

తలర : పదమ శసగరరపప
ఇసటట ననస:22-167
వయససస:23
లస: పప
9854 NDX0808642
పపరర: ఎన ససరకష కలమమర�

9840 NDX0871160
పపరర: కకరన కలమమర మకగక

9835 JBV1431121
పపరర: రరజరరజకశసరర పససపపలలటట

తసడడ:డ భబసకర రరవప మకగక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖమ దదబబటట
ఇసటట ననస:22-166
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ దదబబటట
ఇసటట ననస:22-166
వయససస:58
లస: పప
9851 NDX2792554
పపరర: మహహశ శసగరరపప

94-83/392

తసడడ:డ వరయఖ బడడగబల
ఇసటట ననస:22-165
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస దదబబటట
ఇసటట ననస:22-166
వయససస:52
లస: ససస స
9848 AP151010255244
పపరర: ససబడమణఖస. దదబబటట

9837 JBV3295011
పపరర: సరసబబడజఖస మకగక

94-83/387

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప మకగక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గణణష అలపరటట
ఇసటట ననస:22-165
వయససస:46
లస: పప
9845 AP151010258352
పపరర: అననపవరష దదబబటట

94-83/389

భరస : ససబబయఖ� మకగక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దసతల
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:33
లస: పప
9842 JBV1432368
పపరర: శవ పడసరద అలపరటట

9834 NDX0875849
పపరర: కళళఖణణ మకగక

9832 NDX2385714
పపరర: నవన పష తరర సక

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష పష తరర సక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప మకగక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మకగక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:46
లస: ససస స
9839 NDX1020866
పపరర: ససరకష బబబబ దసతల

94-141/675

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:22-161
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మకగక
ఇసటట ననస:22-164
వయససస:24
లస: ససస స
9836 AP151010249122
పపరర: వజయ మకగక

9831 NDX2586303
పపరర: సతఖనడరరయణ చకక

9856 NDX2054245
పపరర: నడగ మమనక పససడల

94-83/399

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససడల
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:25
లస: ససస స
94-83/401

9859 NDX0312231
పపరర: శశభబ కలమమరర తడటటపరరస

94-83/402

భరస : శకనవరస రగడడడ తడటటపరరస
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:59
లస: ససస స
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94-83/403

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:24
లస: పప
9863 NDX1911255
పపరర: ససమఖ తతకల

94-94/889

94-96/517

94-98/420

94-98/423

94-83/408

94-98/425

94-98/428

తసడడ:డ రరసమహన రరవప తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:22
లస: పప

9876 AP151010246319
పపరర: చసదడమమళళశసరరరవప బబ జజజ

9879 NDX0670950
పపరర: సరగర పసదవరపప

9882 NDX1860452
పపరర: ఇసదస పసడయమ తషలక
ర రర

94-83/412

9885 AP151010249126
పపరర: వరణణ మకగక

9888 NDX1860544
పపరర: గరపస చసదడ గరల
తసడడ:డ రవ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:25
లస: పప

94-94/893

94-98/422

94-83/406

9874 JBV3295920
పపరర: పరరసత బబ జజ

94-83/407

భరస : చసదడమమళళశసరరరవప బబ జజ
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:61
లస: ససస స
94-83/409

9877 JBV1280460
పపరర: శరఖమల పసదదవరపప పసదదవరపప

94-98/424

భరస : రరజ పసదదవరపప
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:36
లస: ససస స
94-98/426

9880 JBV1280643
పపరర: కకకషట ఫర పసదద వరపప

94-98/427

తసడడ:డ పడకరశస పసదదవరపప
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:41
లస: పప
94-83/410

9883 NDX0312215
పపరర: జజఖత పస తడరర సక

94-83/411

భరస : శవరరమ కకషష� పస తడరర సక
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:39
లస: ససస స
94-83/413

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:52
లస: ససస స
94-83/415

9868 NDX2270858
పపరర: రరజకలమమర చసతలలపవడడ

9871 NDX1047653
పపరర: పడవణ కలమమర ససజజనసమలక
ససజజనసమలక
తసడడ:డ బబబబ లమల ససజజనసమలక
ఇసటట ననస:22-170/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరసమహన రరవప తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప తతళళళరర
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:49
లస: ససస స
9887 NDX1910604
పపరర: సరయ లలకకశ తషలక
ర రర

9873 NDX0338681
పపరర: అనసపమ బబ జజజ

94-94/891

94-98/421

తసడడ:డ పడకరష పసదదవరపప
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస పసదదవరపప
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:44
లస: పప
9884 JBV3295250
పపరర: పదడమవత తతళళళరర

9870 NDX0969063
పపరర: వజయలకడమ ససజజనసమలక

9865 NDX1344308
పపరర: భవరన పడసరద రగడడడ తడటటపరరస

భరస : భబలమరరస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:22-170
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బబ జజజ
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:70
లస: పప

భరస : పడకరశస పసదదవరపప
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:62
లస: ససస స
9881 JBV1280452
పపరర: రరజ పసదదవరపప

94-94/892

తసడడ:డ చసదడమమలలససర రరవప బబ జజజ
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:22-171
వయససస:39
లస: పప
9878 AP151010258316
పపరర: నరమల పసదదవరపప

9867 NDX2270874
పపరర: సరళ కకసన

94-83/405

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబబభలమల ససజజనసమలక
ఇసటట ననస:22-170/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలరజ రరవప ససజజనసమలక
ఇసటట ననస:22-170/1
వయససస:69
లస: పప
9875 NDX0352575
పపరర: పడవణ కలమమర జవరసజ

94-94/890

భరస : వనసకటటససరరర కకసన
ఇసటట ననస:22-170
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర ససజజనసమలక
ఇసటట ననస:22-170/1
వయససస:35
లస: ససస స
9872 NDX1047307
పపరర: బబబభలమల ససజజనసమలక

9864 NDX1344266
పపరర: ససహససన రగడడడ ఎదదరకపలర

9862 NDX0408039
పపరర: శకనవరస రగడడడ తడటటపరరస

తసడడ:డ కకటటరగడడడ తడటటపరరస
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:66
లస: పప

భరస : భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరగడడడ� తడటటపరరస
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:40
లస: పప
9869 NDX0969089
పపరర: హహమబసదస ససజజనసమలక

94-83/404

తసడడ:డ రరమబలల పససడల
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-169
వయససస:27
లస: ససస స
9866 NDX0200634
పపరర: రవ చసదడ శశఖర� తడటటపరరస�

9861 NDX2054252
పపరర: శకనవరస రరవప పససడల

9886 NDX1539479
పపరర: వజయ లకడమ మమరకమసడ

94-83/414

భరస : రమణ రరవప మమరకమసడ
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:69
లస: ససస స
94-83/416

9889 NDX0310896
పపరర: శవ రరమకకకషష పస

94-83/417

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పస
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:43
లస: పప
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9890 NDX0969675
పపరర: ససరరప రరణణ ససజనడమబలక

94-98/429

భరస : నవన కలమమర ససజనడమబలక
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:40
లస: ససస స
9893 NDX2914588
పపరర: శరరద వసజస

తసడడ:డ బబబభలమల ససజనమబలక
ఇసటట ననస:22-172
వయససస:43
లస: పప
94-98/647

భరస : గబరర సరసమ
ఇసటట ననస:22/172
వయససస:34
లస: ససస స
9896 NDX1010156
పపరర: రజయమ షపక

94-83/421

94-83/424

94-83/427

94-83/430

94-83/432

94-83/425

9903 NDX0219105
పపరర: మసరసనబ షపక

9906 NDX2751063
పపరర: సససదసల లమషకర

9909 JBV1435304
పపరర: అశశక కలమమర వలలటట

94-98/651

9912 NDX1462928
పపరర: ససనగర శలప దడమరచరర

94-83/428

94-83/436

9917 NDX2062230
పపరర: శకణణఠఖ కసచతరర

94-96/518

9915 JBV3290756
పపరర: వనసకటటశసరరరవప దడమరచరర

94-83/523

తలర : బసడడకతడర కకటటశసరర
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:18
లస: పప

9901 NDX1010586
పపరర: భభలకడమ కసదసల

94-83/426

9904 AP151010249221
పపరర: సరమమమ జఖస ఛరరమమమళళ

94-83/429

9907 NDX1756974
పపరర: పసడయమసక వరలలటట

94-83/431

తసడడ:డ అశశక కలమమర వరలలటట
ఇసటట ననస:22-177
వయససస:24
లస: ససస స
94-83/433

9910 NDX3178696
పపరర: డడనయల రవ జగఎలడడ

94-98/650

తసడడ:డ కకకసట స ఫస ర జగఎలడడ
ఇసటట ననస:22-177
వయససస:49
లస: పప
94-83/434

9913 JBV3295748
పపరర: పదడమవత దడమరచరర

94-83/435

భరస : వనసకటటశసరరరవప దడమరచరర
ఇసటట ననస:22-178
వయససస:47
లస: ససస స
94-83/437

తసడడ:డ శవ సరసబయఖ దడమరచరర
ఇసటట ననస:22-178
వయససస:50
లస: పప
9918 NDX2558823
పపరర: బసడడకతడర గగతస కలమమర

94-83/423

భరస : రరమమరరవప చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:22-176
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవ దడమరచరర
ఇసటట ననస:22-178
వయససస:27
లస: ససస స

9914 NDX1391978
పపరర: అరరణ కలమమర దడమరచతరర
దడమరచరర
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దడమరచరర
ఇసటట ననస:22-178
వయససస:29
లస: పప

9898 AP151010249031
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : వనసకటటశసరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:22-176
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:22-177
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ డడనయల రవ
ఇసటట ననస:22-177
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కసచతరర
ఇసటట ననస:22-178
వయససస:24
లస: ససస స

9900 NDX2393551
పపరర: చసదన వరలలటట

94-83/420

భరస : మహహదధదన భబష షపక
ఇసటట ననస:22-175
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నజడ ల లమషకర
ఇసటట ననస:22-176, WARD 4
వయససస:23
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర వలలటట
ఇసటట ననస:22-177
వయససస:42
లస: ససస స
9911 NDX2962918
పపరర: ధధరజ ససహశ జగఎలడడ

94-83/422

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:22-176
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:22-176
వయససస:42
లస: పప
9908 JBV1435296
పపరర: లమవణఖ వలలటట

9897 NDX1010107
పపరర: మధడర బ షపక

9895 NDX1860601
పపరర: అనఫర షపక
తసడడ:డ మహహదధదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-175
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర వరలలటట
ఇసటట ననస:22-176
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:22-176
వయససస:36
లస: ససస స
9905 AP151010246015
పపరర: శకనవరసరరవప ఛరరమమమళళ

94-83/419

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:22-175
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:22-175
వయససస:50
లస: పప
9902 JBV1431774
పపరర: ససనత చరరమమమళళ

9894 NDX2377935
పపరర: తదజశసన రరయపరటట

94-98/646

తసడడ:డ పసద రరమయఖ
ఇసటట ననస:22/172
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:22-173
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహహదద ధన బబషర షపక
ఇసటట ననస:22-175
వయససస:28
లస: ససస స
9899 AP151010246279
పపరర: మహహయబదదదన భబషర షపక

94-98/430 9892 NDX2914448
9891 NDX1047398
పపరర: నవన కలమమర ససజన మబలక
పపరర: గబరరసరసమ వసజస

9916 NDX2552792
పపరర: గగతమ బసడడకటల

94-83/470

తసడడ:డ కకటటశరరరవప బసడడకటల
ఇసటట ననస:22-178
వయససస:19
లస: పప
94-83/471

9919 NDX2933505
పపరర: నడగ కరరరసక అయయలమ

94-83/524

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ అయయలమ
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:21
లస: పప
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9920 NDX3018397
పపరర: కకటటశసరరవప బసడడకతడర

94-88/1251

భసధసవప: koteswari bandikatla
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:52
లస: పప
9923 NDX3025657
పపరర: కకటటసససరర బసడడకతడర

94-98/652

94-83/439

94-83/442

94-98/431

94-98/434

94-98/437

94-98/440

తసడడ:డ బబల గసగరధర రరవప దదవనవన
ఇసటట ననస:22-183
వయససస:49
లస: పప

9933 JBV2665602
పపరర: ససజనఖ పసడయదరరరన మదసద

9936 NDX0941823
పపరర: సరళళదదవ చదబతస న

9939 NDX2059484
పపరర: రతన పడవచన మదసద

9942 AP151010255206
పపరర: దదవదడస గధ మదసద

94-98/443

9945 NDX0034256
పపరర: శరఖమభఖల బబబబ చదబతస న

94-98/432

9948 NDX0042200
పపరర: ఉషరరరణణ పలలర
భరస : డదవడ పలలర
ఇసటట ననస:22-183
వయససస:55
లస: ససస స

9928 NDX1020825
పపరర: నరసససహరరవప వపరరయ

94-83/441

9931 NDX0381962
పపరర: పవరష చసదడ రరవప వపరరయ

94-83/444

9934 JBV2665594
పపరర: షరరరనస రరణణ మదసద

94-98/433

తసడడ:డ రతనసససదర రరజ మదసర
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:34
లస: ససస స
94-98/435

9937 AP151010258347
పపరర: వనపసపరరణణ మదసద మదసద

94-98/436

భరస : చదనవరఘ గరసధద మదసర
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:42
లస: ససస స
94-98/438

9940 NDX0914960
పపరర: చదబబతసన శకకరసత చదబతస న

94-98/439

తసడడ:డ శరఖమబఏల బబబబ చదబతస న
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:31
లస: పప
94-98/441

9943 AP151010255110
పపరర: రతనభబసకర మదసద

94-98/442

తసడడ:డ జకససరతనస మదసర
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:57
లస: పప
94-98/444

తసడడ:డ లమజరస చదబతస న
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:66
లస: పప
94-83/446

94-83/438

తసడడ:డ పసచచయఖ వపరరయ
ఇసటట ననస:22-179
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జకససరతనస మదసర
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జకససరతనస మదసర
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:64
లస: పప
9947 NDX1842559
పపరర: ససధధర బబబబ దదవనవన

94-83/443

తసడడ:డ దదవదడస గరసధధ మదసద
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రతన సససదర రరజ మదసద
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:37
లస: పప
9944 AP151010255141
పపరర: రతనసససదరరరజ మదసద

9930 NDX0311001
పపరర: వనసకటటశసరరర చరలదదనవన

9925 NDX1010271
పపరర: వనసకటరమణ చరలదదనవన

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప వపరరయ
ఇసటట ననస:22-179
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శరమభఖల బబబబ చదబతస న
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరతన సససదర రరజ మదసర
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:52
లస: ససస స
9941 JBV2659944
పపరర: రతన శభబకర బబబబ మదసద

94-83/440

తసడడ:డ రతనసససదర రరజ మదసద
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమభఖల బబబబ చదబతస న
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:34
లస: ససస స
9938 AP151010258105
పపరర: భబగఖలకడమ మదసద

9927 AP151010249251
పపరర: సరమమమ జఖస చరలదదనవన

94-97/752

భరస : వనసకటటశసరరర చరలదదనవన
ఇసటట ననస:22-179
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చరలదదనవన
ఇసటట ననస:22-179
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ దదవదడస గరసధధ మదసద
ఇసటట ననస:22-180
వయససస:27
లస: ససస స
9935 NDX0913194
పపరర: చదబబతసన ససధడఖరరణణ చదబతస న

94-183/844

భరస : వనసకయఖ చరలదదనవన
ఇసటట ననస:22-179
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చరలదదనవన
ఇసటట ననస:22-179
వయససస:29
లస: పప
9932 NDX2059492
పపరర: షసన జజజన సససదరర మదసద

9924 NDX2638906
పపరర: గగతమ కలమమర బసడడకతడర

9922 NDX2866622
పపరర: సతఖ నడరరయణ ఇలమ

తసడడ:డ కకషష మభరరస ఇల
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బసడడకటతడర
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : పవరష చసదడ రరవప వపరరయ
ఇసటట ననస:22-179
వయససస:49
లస: ససస స
9929 NDX1447706
పపరర: దదవఖ మణణకసఠ చరలదదనవన

94-88/1252

భరస : సతఖనడరరయణ అయయలమ
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరవప బసడడకతడర
ఇసటట ననస:22-178/1
వయససస:42
లస: ససస స
9926 NDX0381566
పపరర: జయలకడమ వపరరయ

9921 NDX2930253
పపరర: లకడమ అయయలమ

9946 NDX1010222
పపరర: లత దదవనవన

94-83/445

భరస : మబరహరరరరవప బసడడరమబడడ
ఇసటట ననస:22-183
వయససస:43
లస: ససస స
94-98/445

9949 NDX0042192
పపరర: డదవడ కకరరకలల

94-98/446

తసడడ:డ వజకసదడ రరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:22-183
వయససస:61
లస: పప
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94-97/678

భరస : ఆనసద కకషష
ఇసటట ననస:22-190
వయససస:38
లస: ససస స
9953 NDX1040302
పపరర: ఆనసద కకషష బబ లలర బబ యన

94-97/681

9954 NDX2559177
పపరర: రరణణ పవనకలరర

94-98/653

9957 NDX2393635
పపరర: అననపవరష పలమర

94-87/1314

భరస : వనసకటపడభబకరరకవప�
ఇసటట ననస:22-193
వయససస:59
లస: ససస స

9960 AP151010252625
పపరర: రరజశశఖర ఆలమ�

9955 NDX2805422
పపరర: మరరయమమ కటటకల

94-88/1253

94-83/447

9958 NDX2393684
పపరర: శవ నడగకసదడ బబబబ పళళ

94-97/683

9961 AP151010252487
పపరర: అరవసదబబబబ ఆలమ�
తసడడ:డ వనసకటపడభబకరరకవప�
ఇసటట ననస:22-193
వయససస:41
లస: పప
9964 NDX0239095
పపరర: రరఘవవసదడ పడసరద అడడడ�

భరస : వనసకట నడగ ససబడహమణఖస వటటటమలర
ఇసటట ననస:22-194
వయససస:31
లస: ససస స

94-87/1254
9963 NDX1190172
పపరర: వవసకట నడగ ససబడమణఖమ
వటటటమలర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మభరరస వటటటమలర
ఇసటట ననస:22-194
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:22-194
వయససస:30
లస: ససస స

9965 NDX1040252
పపరర: బబలకకషష అడడడ

9966 NDX0204511
పపరర: మమరర వవమభరర

9967 NDX0183202
పపరర: శరకవణ కలమమర వవమభరర

94-87/1253

94-97/686

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-194
వయససస:28
లస: పప
9968 NDX1738675
పపరర: రమఖ జవరసదద

9969 NDX1913343
పపరర: అనసశర జవరసదద

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:27
లస: ససస స

9971 NDX0163923
పపరర: రజన� జవరసదద�

9972 NDX0239178
పపరర: సరరత జవరసదద�

94-97/690

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:32
లస: ససస స
9974 JBV2653343
పపరర: పదడమవత జవరసదద�

94-97/693

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:25
లస: పప

9975 JBV2653327
పపరర: నడగమలలర శసరర జవరసదద�

94-97/688

9978 NDX0239137
పపరర: వసశకకషష జవరసదద�
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:29
లస: పప

94-97/685

94-87/1256

9970 NDX2078518
పపరర: శరకవరణణ జవరసదద

94-97/689

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:27
లస: ససస స
94-97/691

9973 JBV2653335
పపరర: శరరద� జవరసదద�

94-97/692

భరస : ఉమ మహహశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:43
లస: ససస స
94-97/694

భరస : వనసకటరతస యఖ�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:48
లస: ససస స
94-97/696

94-97/684

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వవమభరర
ఇసటట ననస:22/195
వయససస:42
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:45
లస: ససస స
9977 NDX1913400
పపరర: రవ కకరణ జవరసదద

94-87/1255

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమభరర
ఇసటట ననస:22/195
వయససస:44
లస: ససస స
94-97/687

94-83/448

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల పళళ
ఇసటట ననస:22-193
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపడభబకరరకవప�
ఇసటట ననస:22-193
వయససస:40
లస: పప

9962 NDX1190131
పపరర: ససజనఖ వటటటమలర వటటటమలర

94-97/680

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:22-191
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పలమర
ఇసటట ననస:22-193
వయససస:42
లస: ససస స
94-97/682

9952 AP151010252587
పపరర: పరరసత బబ లలర బబ యన�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-190
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : మరరయదడస పవనకలరర
ఇసటట ననస:22-191
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసయఖ పస నసకలరర
ఇసటట ననస:22-191
వయససస:33
లస: పప
9959 AP151010252486
పపరర: నరమల ఆలమ�

94-97/679

భరస : రకమ
ఇసటట ననస:22-190
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-190
వయససస:43
లస: పప
9956 NDX2872950
పపరర: మరరయదడసస పస నసకలరర

9951 NDX1320480
పపరర: వరసవ కకషష బబ లలర బబ యన

9976 JBV2653319
పపరర: భబరత జవరసదద� �

94-97/695

భరస : చననరతస యఖ� �
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:72
లస: ససస స
94-97/697

9979 JBV2653301
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప �
జవరసదద�
తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:43
లస: పప

94-97/698
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9980 NDX0356196
పపరర: మలర కరరరజన రరవప� జగ�

94-97/699

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:49
లస: పప
9983 AP151010237302
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప చసదస

94-65/773

94-96/519

9987 NDX2634798
పపరర: వనసకట శవ మణణ డకప తలర స

94-87/1091

9990 NDX1768490
పపరర: వఢఖ బతష
స ల

94-98/491

9993 NDX1302306
పపరర: సరససత బససరగడడడ
భరస : రరమ కకషష రగడడడ బససరగడడడ
ఇసటట ననస:22_26_1566
వయససస:43
లస: ససస స

9995 NDX1302496
పపరర: రరమకకషష భససరగడడడ

9996 NDX1994939
పపరర: రరమ కకషష రగడడడ బబససరగడడడ

94-98/494

తసడడ:డ రసగనన బససరగడడడ
ఇసటట ననస:22_26_1566
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడస జపవడడ
ఇసటట ననస:22_26_1567
వయససస:74
లస: పప
10001 JBV2659969
పపరర: నవన కలమమర జపవడడ

94-98/500

తసడడ:డ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:22_26_1573
వయససస:30
లస: పప

94-87/1092

10002 AP151010255550
పపరర: పడవణ కలమమర జపవడడ

94-98/503

10005 NDX1869082
పపరర: అల హహసపసన షపక

94-98/492

10008 NDX1662957
పపరర: ససకసదర షపక
తసడడ:డ మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:22_26_1573
వయససస:31
లస: పప

9988 NDX1768193
పపరర: మధస బబబబ బతష
స ల

94-87/1090

9991 NDX2002517
పపరర: రకణ రరవప బతష
స ల

94-87/1093

9994 NDX2125640
పపరర: పరల రరజ అడద

94-98/493

తసడడ:డ శరససన అడద
ఇసటట ననస:22_26_1566
వయససస:48
లస: పప
94-98/495

9997 NDX0969824
పపరర: పడసనన. జపవడడ

94-98/496

భరస : నవన కలమమర జపవడడ
ఇసటట ననస:22_26_1567
వయససస:39
లస: ససస స
94-98/498

10000 AP151010258088
పపరర: లలససరనమమ. కకమమమరర

94-98/499

భరస : ఏససపరదస కకమమమరర
ఇసటట ననస:22_26_1568
వయససస:72
లస: ససస స
94-98/501

10003 NDX0481960
పపరర: సరసబబడజఖస మమడడ

94-98/502

భరస : వనసకటటశసరరర మమడడ22
ఇసటట ననస:22_26_1570
వయససస:41
లస: ససస స
94-98/504

తసడడ:డ మహమమద హమద షపక
ఇసటట ననస:22_26_1573
వయససస:28
లస: పప
94-98/506

94-82/743

తసడడ:డ చసదడ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22_14_1163
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జకససపరదస జపవడడ
ఇసటట ననస:22_26_1568
వయససస:47
లస: పప

భరస : నజజస అల షపక
ఇసటట ననస:22_26_1573
వయససస:32
లస: ససస స
10007 NDX1950311
పపరర: సరఫసకక మహమమద

9999 JBV1280205
పపరర: వజయససధడ గరరకకమబచసచ

9985 AP151010249213
పపరర: వజడస లసకపలర

తసడడ:డ మమరరయమ దడసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:22_14_1136
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడవణబకమమర గరరకకమబచసచ
ఇసటట ననస:22_26_1568
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జకససపరదస జపవడడ
ఇసటట ననస:22_26_1568
వయససస:40
లస: పప
10004 NDX1950303
పపరర: గబలసన షపక

94-206/1018

తసడడ:డ రసగనన బససరగడడడ
ఇసటట ననస:22_26_1566
వయససస:48
లస: పప
94-98/497

94-97/701

భరస : శరఖస సససదర
ఇసటట ననస:22-286
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రకన కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:22_14_1163
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట నడరరయణ రరవప గసట
ఇసటట ననస:22_23_1497
వయససస:24
లస: పప

9998 AP151010255096
పపరర: జకససపరదస జపవడడ

94-97/702

తసడడ:డ నడగకశసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:22-17043/a
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22_14_1137
వయససస:30
లస: పప
9992 NDX2059567
పపరర: పవన కలమమర గసట

9984 NDX2078575
పపరర: ససవరలలమ కరకరరల

9982 NDX0239145
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప జవరసదద�

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:59
లస: పప

భరస : యలర మమధ కరకరరల
ఇసటట ననస:22-282-1480
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తననరర
ఇసటట ననస:22-415
వయససస:20
లస: ససస స
9989 NDX2002418
పపరర: శరఖమ కలమమర బతష
స ల

94-97/700

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-195
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:22-248
వయససస:37
లస: పప
9986 NDX2495638
పపరర: శకదదవ తననరర

9981 AP151010252588
పపరర: చనససబబయఖ జవరసదద�

10006 NDX2170397
పపరర: అసమత అల షపక

94-98/505

తసడడ:డ మహమద అల షపక
ఇసటట ననస:22_26_1573
వయససస:26
లస: పప
94-98/507

10009 NDX1662965
పపరర: ఇరరరన అల షసక

94-98/508

తసడడ:డ చడసద మహమమద షసక
ఇసటట ననస:22_26_1573
వయససస:39
లస: పప
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10010 NDX0670976
పపరర: హహమ జయవరరర న
తషమబమటగభటట
తసడడ:డ సతఖ దడస తషమమరగభటట
ఇసటట ననస:22_26_1574
వయససస:38
లస: ససస స

94-98/509

10013 JBV1281005
పపరర: వజడస వవమబల

94-98/512

భరస : వససతరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:22_26_1576
వయససస:53
లస: ససస స
10016 AP151010258512
పపరర: ససమలత బబరరక

94-98/515

94-98/518

94-98/521

తసడడ:డ చడరగరస బబరరక
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:52
లస: పప
10025 NDX1662916
పపరర: వనసకట గకహలకడమ పరగలర

94-98/524

94-98/527

94-98/530

తసడడ:డ బసవయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:22_27_1597
వయససస:65
లస: పప

10020 NDX1994640
పపరర: ససవరన శరమభఖల ససకకత
బబరరక
తసడడ:డ లలకరనసద బబరరక
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:24
లస: పప

94-98/519

10023 NDX1994897
పపరర: లలకఆనసద బబరరక

94-98/522

10026 NDX1662924
పపరర: అలవవలల మసగమమ పరగలర

10029 NDX2151488
పపరర: లకడమ అనపరరస

10032 NDX0293399
పపరర: నరమల కకలగరన

94-98/533

10035 JBV2659522
పపరర: భబసకరరరవప కకలగరన

10038 NDX2078674
పపరర: వనసకట కకషష రరవపరటట
తసడడ:డ జగనడనథస రరవపరటట
ఇసటట ననస:22_27_1598
వయససస:43
లస: పప

94-98/514

10018 NDX1299197
పపరర: జజజన పడససన కనపరరస

94-98/517

10021 NDX0885095
పపరర: పడదధప కలమమర బబరరక

94-98/520

తసడడ:డ చడరకరస బబరరక
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:50
లస: పప
10024 NDX0671107
పపరర: చడరగరస బబరరక

94-98/523

Deleted

తసడడ:డ లకక బబరరక
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:80
లస: పప
94-98/525

10027 NDX0293324
పపరర: షహనడ షపక

94-98/526

భరస : నడయబడససల షపక
ఇసటట ననస:22_27_1594
వయససస:38
లస: ససస స
94-98/528

10030 NDX2078625
పపరర: గరపసససధధర గబమమ

94-98/529

తసడడ:డ రరమబ గబమమ
ఇసటట ననస:22_27_1596
వయససస:24
లస: పప
94-98/531

10033 JBV2665362
పపరర: మమరరకలమమరర కకలగరన

94-98/532

భరస : రవకలమమర కకలగరన
ఇసటట ననస:22_27_1597
వయససస:41
లస: ససస స
94-98/534

తసడడ:డ రరజజరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:22_27_1597
వయససస:43
లస: పప
94-98/536

94-98/511

భరస : లలకరనసద కనపరరస
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:22_27_1597
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబబ పసతడ
ఇసటట ననస:22_27_1597
వయససస:27
లస: పప
10037 JBV2659514
పపరర: రరజజరరవప కకలగరన

94-98/516

భరస : కకటటశసర రరవప అనపరరస
ఇసటట ననస:22_27_1596
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ అనపరరస
ఇసటట ననస:22_27_1596
వయససస:31
లస: పప
10034 NDX1993915
పపరర: లవసగ ససటన పసతడ

10017 NDX0671826
పపరర: లమవణఖ పసరర

10012 AP151010255085
పపరర: రతనసకమమర తషమమరగభటట

భరస : రరజమహనరరవప బబరరక
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరళదడస పరగలర
ఇసటట ననస:22_27_1578
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరప మహమమద
ఇసటట ననస:22_27_1594
వయససస:42
లస: పప
10031 NDX2151462
పపరర: కకటటశసర రరవప అనపరరస

10015 AP151010258259
పపరర: కమలమ పసడయమదరరర బబరరక

94-98/513

తసడడ:డ చడరగరస బబరరక
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ రరమకకషష పరగలర
ఇసటట ననస:22_27_1578
వయససస:27
లస: ససస స
10028 NDX0335778
పపరర: నడయబ రససల మహమమద

10014 JBV2659845
పపరర: వససతరరవప వవమబల

భరస : సరటనస పడదధప కలమమర పసరర
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చడరగరస గకరర
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:77
లస: ససస స
10022 NDX1994731
పపరర: సరటననల పడదధప కలమమర బబరరక

తసడడ:డ వలయససతషబదడన తషమమరగభటట
ఇసటట ననస:22_26_1574
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దదవదడనస వవమబల
ఇసటట ననస:22_26_1576
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజమహనరరవప బబరరక
ఇసటట ననస:22_26_1577
వయససస:41
లస: ససస స
10019 NDX0671974
పపరర: ససవరష కనకమమల గకరర

94-98/510
10011 NDX0671990
పపరర: మనడ హహమకరసత
తమబమరరగభటట
భరస : వలయస సతఖ దడస తషమమరగభటట
ఇసటట ననస:22_26_1574
వయససస:40
లస: ససస స

10036 JBV2659563
పపరర: రవకలమమర కకలగరన

94-98/535

తసడడ:డ రరజజరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:22_27_1597
వయససస:45
లస: పప
94-98/537

10039 NDX0683573
పపరర: మసజల అసకస

94-98/538

భరస : శరఖస పడసరద అసకస
ఇసటట ననస:22_27_1599
వయససస:45
లస: ససస స
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10040 JBV2659621
పపరర: శరఖమరమసరదస అసకస అసకస

94-98/539

తసడడ:డ పసలలస అసకస
ఇసటట ననస:22_27_1599
వయససస:51
లస: పప
10043 NDX0091280
పపరర: వరపడసరద తతమమటట

94-98/542

94-98/545

94-87/1259

94-216/750

94-65/1011

94-100/934

తసడడ:డ బడహమజరరవప
ఇసటట ననస:101 SriSivaHomes
వయససస:52
లస: పప
10061 NDX2783223
పపరర: వసశ కకషష దదవబతష
స ల

94-100/1008

తసడడ:డ శకనవరస రగడడడ సష మబ
ఇసటట ననస:DNo 4-15-90
వయససస:25
లస: పప

10053 NDX2004505
పపరర: రవ శసకర వతడస

10056 NDX3172939
పపరర: ససరఖ పడకరశ రరవప కకనడద

94-65/1244

94-107/124

10054 NDX2999217
పపరర: శకనవరస రరవప ధరణణకకట

94-65/1012

10057 NDX3256633
పపరర: శకకరసత కకలక
ర రర

10059 NDX2748663
పపరర: పదడమవత నడడమలల

10060 NDX2859825
పపరర: షరడడదయ బనస కరక

10068 NDX2839140
పపరర: రరఢ లకడమ అననస
భరస : వనసకట కకషష అననస
ఇసటట ననస:DNO 4-15-107
వయససస:31
లస: ససస స

94-107/864

తసడడ:డ కకషషమభరరస ధరణణకకట
ఇసటట ననస:26-10-388
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకలక
ర రర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:101
వయససస:33
లస: పప

10065
పపరర: హసస నసదన షపక

94-87/1258

94-216/749
10051 NDX3108537
పపరర: వజయ కలమమర గగలర యయససరతస
గగలర
తసడడ:డ ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:23-3-128
వయససస:38
లస: పప

94-100/935

94-99/877

94-65/1022

తసడడ:డ రవ కలమమర కరక
ఇసటట ననస:403,Poornima Residency
వయససస:18
లస: పప
94-97/866

10063
పపరర: గగతస తదజ కనననగసటట

94-65/1295

తలర : పదడమవత దవవలకరర
ఇసటట ననస:1003
వయససస:23
లస: పప
94-97/865

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:1148
వయససస:18
లస: ససస స
94-65/1219

10048 NDX2034478
పపరర: లకడమ మకగకన

తసడడ:డ నడగకశసరరవప కకనడద
ఇసటట ననస:26-14-46 Raghram Nagar
వయససస:54
లస: పప

10062
పపరర: అనసష మమక

94-98/544

94-87/1260

భరస : Radhakrishna Reddy మమక
ఇసటట ననస:609
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : పదమజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:1115
వయససస:26
లస: పప
10067 NDX3188059
పపరర: రరదడ సపన రగడడడ సష మబ

10050 JBV1320423
పపరర: బసదససరగర సష మమ

10045 NDX1799651
పపరర: పడసనన కలమమరర అలర స

భరస : తరరమలరరవప మకగకన
ఇసటట ననస:22/121878
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరరలసగస
ఇసటట ననస:101 srisivahomes
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దదవబతష
స ల
ఇసటట ననస:403, Sri siva homes
వయససస:20
లస: పప
10064
పపరర: భరత పససపపలలటట

94-98/490

తసడడ:డ కకషష రరవప వతడస
ఇసటట ననస:26-10
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: తరరణస దరకసశ మబలమర
ఇసటట ననస:26-12-30, Islampet
వయససస:44
లస: పప
10058 NDX2748655
పపరర: వరరలసగస నడడమలల

10047 NDX1119312
పపరర: వనసకటటశసర రరవప రసగరశశటట

94-98/541

భరస : సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:22_28_1642
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభభషణస సష మమ
ఇసటట ననస:22-191318
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:23-3-128,129
వయససస:28
లస: పప
10055 NDX3148137
పపరర: ససదడన బబష మబలమర

94-98/543

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:22_180
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:22-131042
వయససస:29
లస: ససస స
10052 NDX3116407
పపరర: రరజకశసరర గగలర

10044 NDX0840876
పపరర: కకటటశసరర కలసచడల

10042 NDX0952614
పపరర: మసజల తతమమటట

భరస : సతఖవత తతమమటట
ఇసటట ననస:22_27_1601
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కలసచడల
ఇసటట ననస:22_28_1613
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ సరయ జజశల
ఇసటట ననస:22_29_1654
వయససస:27
లస: ససస స
10049 NDX1916099
పపరర: నడగలకడమ నలర గగసడ

94-98/540

తసడడ:డ పసలలస అసకస
ఇసటట ననస:22_27_1599
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ తతమమటట
ఇసటట ననస:22_27_1601
వయససస:54
లస: పప
10046 NDX1299296
పపరర: లకకమ పడసనడన జజశల

10041 JBV2659860
పపరర: అవసరరజ అసకస

10066
పపరర: రవ తదజ పససపపలలటట

94-99/892

తలర : రరమ దదవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:APT I204
వయససస:25
లస: పప
94-65/1218

10069 NDX2885648
పపరర: శకనవరస రరవప చటటటనవన

94-66/1264

భసధసవప: అనసరరధ చటటటనవన
ఇసటట ననస:D no 4-15-110/4A
వయససస:53
లస: పప
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94-94/1141

తసడడ:డ వవణబ గరపరల శసగసశశటట
ఇసటట ననస:D.NO 4-15-117/50B
వయససస:21
లస: పప
10073 NDX2841435
పపరర: హరర కకశశర మదదదరరల

94-66/1265

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ మదదదరరల
ఇసటట ననస:D NO 4-16-36A
వయససస:24
లస: పప

10071 NDX2381473
పపరర: దడసరక నసతకకక

94-65/782

భరస : జగదధశ వ కకషష నసతకకక
ఇసటట ననస:D NO 4-15-126/42 2ND LINE
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: డడడకవథధ బబజనసక
ఇసటట ననస:D.NO. 4-16-17/A
వయససస:38
లస: పప

10074 NDX2393452
పపరర: మమధవ లత చనడనబతష
స న

10075 NDX2393536
పపరర: అణబ రరధ చనడనబతషన

94-82/767

తసడడ:డ జజసఫ చనడనబతష
స న
ఇసటట ననస:D.NO 4-16-96
వయససస:23
లస: ససస స

10076 NDX2396240
పపరర: హహపససభబ గలమర

94-96/524

10072 NDX2820728
పపరర: సససదర బబబబ బబజనసక

10077 NDX2359750
పపరర: రవసదడనడథ బబబబ గలమర

94-97/705

10078 NDX3189800
పపరర: దసరర రరవప పగడడల

94-83/691

తసడడ:డ నడగభభషణస గలమర
ఇసటట ననస:D NO 4-16-146 NEW NO 22-25
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:D.NO. 4-16-206
వయససస:37
లస: పప

10079 NDX2381028
పపరర: శవ పరరసతమమ ఆకలల

10080 NDX2742484
పపరర: మన ఆనసద తషరరమమళళ

10081 NDX2557619
పపరర: పడగత నడయబడడ తతట

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:D NO 4-16-308
వయససస:61
లస: ససస స
94-99/641

తసడడ:డ కలమమర సరసమ కటబట
ఇసటట ననస:DNO 4-16-532
వయససస:31
లస: పప
10085 NDX0262980
పపరర: నరకసదడ బబబబ� పగడడల�

94-100/108

94-66/1266

10089 NDX2631869
పపరర: లమవణఖ గసధస

94-65/1282

10092 NDX3283074
పపరర: వనసకటటశసరరర పపననపప

94-100/1055

Deleted

10095 NDX3148095
పపరర: పసడయసకర పసరరకల

94-100/880

10087 NDX2951523
పపరర: సష లలమన రరజ కలరరవవలమ

94-206/1096

10090 SQX1969872
పపరర: రరమ లసగర రగడడడ గగలవ

94-65/1283

10093 NDX1263920
పపరర: నలమ గబసడడబతస న

94-82/768

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:Door No 4-16-77
వయససస:42
లస: ససస స
94-83/693

Deleted

10096 NDX2396000
పపరర: ససరకష కలమమర తడడడగరరర

తలర : షరరమల నవలటటరర
ఇసటట ననస:DOOR.NO. 22-21-1465
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప తడడడగరరర
ఇసటట ననస:DR NO:22-21-1422
వయససస:50
లస: పప

10097 NDX2796647
పపరర: పవన కలమమర వవర

10098 NDX2884849
పపరర: శదద సరహహబ షపక

10099 NDX2840783
పపరర: ససభనబ షపక

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వవర
ఇసటట ననస:H.NO 4-15-68 3RD LINE
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:H.NO-4-15-77/1B
వయససస:76
లస: పప

95-37/770

తసడడ:డ నరసససహ రగడడడ గగలవ
ఇసటట ననస:DNO: 22-8-391/1 5TH WARD
వయససస:46
లస: పప

తలర : షరరమల నవలటటరర
ఇసటట ననస:DOOR.NO. 22-21-1465
వయససస:21
లస: ససస స

94-65/1237

94-83/692

తసడడ:డ మహనరరవప కలరరవవలమ
ఇసటట ననస:D-NO22-1-3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ పపననపప
ఇసటట ననస:DOOR NO.4-15-117/B
వయససస:35
లస: పప
94-82/948

10084 NDX2381010
పపరర: వనసకటటశ అసబటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:D.NO 4-17-76
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:D NO 22-25-185
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పపననపప
ఇసటట ననస:DOOR NO.4-15-117/B
వయససస:32
లస: ససస స
10094 NDX3146248
పపరర: మమనక పసరరకల

94-83/707

తసడడ:డ ససలలవ రరజ
ఇసటట ననస:D. No. 4-17-91/19A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరజ బకరక
ఇసటట ననస:D.NO 22-12-640
వయససస:21
లస: ససస స
10091 NDX3283066
పపరర: హహమలత పపననపప

10083 NDX3275534
పపరర: ఉష ససపత

10086 NDX2929693
పపరర: ఆదదతఖ దడసరర

94-82/807

భరస : హనసమసత రరవప తతట
ఇసటట ననస:D NO 4-16-472
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శరఖమ ససపత
ఇసటట ననస:D.NO.4-16-535
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:D.NO 4-17-91/2
వయససస:35
లస: పప
10088 NDX2978682
పపరర: మమనక బకరక

94-98/811

తసడడ:డ మససస కగనననడడ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:D NO 4-16-318
వయససస:19
లస: పప

10082 NDX2526960
పపరర: కకరణ కలమమర కటబట

94-83/460

భరస : జజసఫ చనడనబతషన
ఇసటట ననస:D.NO 4-16-96
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రవసదడనడథ బబబబ గలమర
ఇసటట ననస:D NO 4-16-146 NEW NO 22-25
వయససస:39
లస: ససస స
94-98/604

94-96/629

94-65/1238

94-94/944

94-65/1239

భరస : శదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:H.No-4-15-77/1B
వయససస:74
లస: ససస స
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10100 NDX2584324
పపరర: దడమనడస రరజ సమరరజకమ

94-82/808

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:h no 4-16-245
వయససస:37
లస: ససస స

10101 NDX2538791
పపరర: శకనవరస రరవప రరపష లల

94-83/463

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరపష లల
ఇసటట ననస:H.NO.4-16-331
వయససస:29
లస: పప

10103 JBV1435882
పపరర: మమధసరర కలసచకర

94-82/628

94-100/1069
10102 NDX3259975
పపరర: సరసమ వననద కలమమర కలసపటర

భసధసవప: హససబసడ
ఇసటట ననస:H.no.22-13-909, velangani
వయససస:46
లస: పప

10104 NDX0310631
పపరర: దదలప కలమమర కలసచకర

94-82/631

10105 NDX2358141
పపరర: శకలకడమ ఓగరరరల

94-65/784

భరస : జయ చసదడ పడసరద మమరరగబమళ
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO- 22-21-1469
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప కలసచకర
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO- 22-21-1469
వయససస:34
లస: పప

భరస : నడగరరజ ఓగరరరల
ఇసటట ననస:NEW HNO 22-8-426 OLD NO
వయససస:27
లస: ససస స

10106 NDX2358117
పపరర: లకడమ ఓగరరరల

10107 NDX2358133
పపరర: ససబడహమణఖస ఓగరరరల

10108 NDX2358125
పపరర: నడగరరజ ఓగరరరల

94-65/785

94-65/786

94-65/787

భరస : సరసబశవ రరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:NEW HNO 22-8-426 OLD NO
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:NEW HNO 22-8-426 OLD NO
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:NEW HNO 22-8-426 OLD NO
వయససస:38
లస: పప

10109 NDX2393569
పపరర: భబగఖమమ గలమర

10110 NDX2929339
పపరర: అనసరరధ ననమలపపరర

10111 NDX2929362
పపరర: వనసకటటెదష ననమలపపరర

94-83/464

భరస : నడగభభషణస గలమర
ఇసటట ననస:NEW NO 22-25
వయససస:84
లస: ససస స
10112 NDX2837581
పపరర: శకదదవ ననమలపపరర

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస ననమలపపరర
ఇసటట ననస:Postal Colony 2nd line
వయససస:41
లస: ససస స
94-66/1269

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస ననమలపపరర
ఇసటట ననస:Postal Colony 2nd line
వయససస:21
లస: ససస స

10113 SQX2089217
పపరర: కకశశర కలక
ర రర

తసడడ:డ నడగ శకనవరస రగడడడ యయరకబబ టటలమ
ఇసటట ననస:SF - 1 , 22 - 61
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనడ రతన సరరపలర
ఇసటట ననస:#4-15-70,
వయససస:34
లస: ససస స

10118 NDX2976645
పపరర: జయసత వలవవటట

10119 NDX2596989
పపరర: దదనవశ సరయ కకలర పర

94-69/534

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ వలవవటట
ఇసటట ననస:22-5-229
వయససస:23
లస: పప

94-65/1241

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస ననమలపపరర
ఇసటట ననస:Postal Colony 2nd line
వయససస:19
లస: పప
95-3/1232

తసడడ:డ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:PS NAGAR
వయససస:21
లస: పప

94-65/1243 10116 NDX3254349
10115 NDX3078300
పపరర: రరమ సససదర రగడడడ యయరకబబ టటలమ
పపరర: రరసప వననలమ కకతస పవరర

10121 NDX2872968
పపరర: వజయ లకడమ వరడపలర

94-65/1240

10114
పపరర: దదనవశ కలమమర కకడవల

94-82/809

తసడడ:డ పష తషరరజ కకడవల
ఇసటట ననస:Rommersheimer 3
వయససస:28
లస: పప
94-65/1265

10117 NDX2914497
పపరర: మమరస మమ పలలెతెతపగర

94-66/1034

భరస : కక పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:#4-15-122/9 Bharath pet10
వయససస:73
లస: ససస స
94-68/804

తసడడ:డ శకనవరస కకలర పర
ఇసటట ననస:22-18
వయససస:19
లస: పప

10120 NDX2816239
పపరర: శతడరరస పడసరద పసత

94-70/795

తసడడ:డ దసరరరపడసరద రరవప పసత
ఇసటట ననస:22/103
వయససస:49
లస: పప

94-69/533

భరస : కకటయఖ వరడపలర
ఇసటట ననస:22-191
వయససస:46
లస: ససస స

7870 JBV1435551
పపరర: ససరష లత� బసగరరర�
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94-82/564

తసడడ:డ రరజజససరకష� �
ఇసటట ననస:22-21-1455
వయససస:36
లస: ససస స
7873 AP151010249211
పపరర: మమరరసహహమలత బసగరరర�
భరస : వజయ భబసకర�
ఇసటట ననస:22-21-1455
వయససస:64
లస: ససస స

7871 JBV1435379
పపరర: పడశరసత� బసగరరర�

94-82/565

తసడడ:డ రరజజససరకష� �
ఇసటట ననస:22-21-1455
వయససస:37
లస: ససస స
94-82/567

7874 NDX0381343
పపరర: రరజజ రసజత� బసగరరర�
తసడడ:డ రరజజ ససరకష�
ఇసటట ననస:22-21-1455
వయససస:24
లస: పప

7872 NDX0562173
పపరర: అననపవరష దదవ బబ బబల

94-82/566

భరస : బబ బబల రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1455
వయససస:40
లస: ససస స
94-82/568

7875 AP151010249032
పపరర: వవదమణణ బసగరరర

94-82/569

భరస : రరజససరకష
ఇసటట ననస:22-21-1455/1
వయససస:56
లస: ససస స
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7876 JBV1434208
పపరర: మసజల ననలటటరర
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94-82/570

భరస : అజయమపల
ఇసటట ననస:22-21-1456
వయససస:47
లస: ససస స
7879 AP151010246418
పపరర: రరమమరరవప చననస�

94-82/573

7880 AP151010249246
పపరర: మమరరససహససన తలమమల�

94-82/576

7883 NDX1264050
పపరర: ససరకష బబబబ దడరర

తసడడ:డ జకమస�
ఇసటట ననస:22-21-1458
వయససస:46
లస: పప
94-82/582

94-82/585

7892 NDX1263789
పపరర: సరమమఖల దయమకర తలతతటట

94-83/547

7895 NDX2750446
పపరర: మరరయమమ గగటటటమబకలకల

94-82/580

7898 NDX2466530
పపరర: హహన చసదడకళ గగటటటమబకకల

94-82/575

7884 AP151010246086
పపరర: రవచసదడన తలమమల�

94-82/578

7887 NDX1876897
పపరర: జజససరన ససలస

94-82/581

భరస : శరకవణ కలమమర నడలలక
ఇసటట ననస:22-21-1459
వయససస:43
లస: ససస స
94-82/583

94-82/584
7890 AP151010249196
పపరర: కనక రతన శరసత కలమమరర కరసడడ

భరస : తలతతటట వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:22-21-1460
వయససస:56
లస: ససస స
94-82/586

7893 NDX1263805
పపరర: సరయకలమమర బబ డడ

94-82/587

తసడడ:డ కకషష పడకరష
ఇసటట ననస:22-21-1460
వయససస:47
లస: పప
94-83/548

భరస : చనన అచచయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1460
వయససస:58
లస: ససస స
94-82/588

7881 NDX1877291
పపరర: అహలమఖ దదవ దడరర

తసడడ:డ జకమస�
ఇసటట ననస:22-21-1458
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:22-21-1460
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అనసతరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1460
వయససస:62
లస: పప
7897 NDX2466548
పపరర: బభఖలమ లమజర గగటటటమబకకల

94-82/577

భరస : జకమస�
ఇసటట ననస:22-21-1459
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:22-21-1460
వయససస:65
లస: ససస స
7894 NDX2750529
పపరర: చనన అచచయఖ గగటటటమబకలకల

7889 AP151010249247
పపరర: మమరర తలమమల�

94-82/572

భరస : జయ రరవప దడరర
ఇసటట ననస:22-21-1458
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతనస�
ఇసటట ననస:22-21-1458
వయససస:75
లస: పప

భరస : వరయఖ దడరర
ఇసటట ననస:22-21-1459
వయససస:55
లస: ససస స
7891 JBV1431840
పపరర: లలతకలమమరర� ఘసటబ�

94-82/574

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1458
వయససస:34
లస: పప

94-82/579 7886 AP151010246400
7885 AP151010246167
పపరర: రరజకష ఇమమమనయయల తలమమల�
పపరర: జకమస తలమమల�

7878 AP151010246419
పపరర: ససరకష బబబబ చననస�

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-21-1457
వయససస:41
లస: పప

భరస : జకమస�
ఇసటట ననస:22-21-1458
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1458
వయససస:29
లస: పప

7888 NDX1991893
పపరర: అహలమఖ దదవ దడరర

94-82/571

తసడడ:డ నడగరరజ�
ఇసటట ననస:22-21-1457
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:22-21-1457
వయససస:70
లస: పప
7882 NDX1264100
పపరర: నరకష బబబబ దడరర

7877 NDX0311779
పపరర: శవపరరసత కసచతరర�

7896 NDX2750461
పపరర: సససదర రరవప గగటటటమబకకల

94-83/549

తసడడ:డ చనన అచచయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1460
వయససస:44
లస: పప
94-82/589

7899 NDX2466480
పపరర: చనన లమజర గగటటటమబకకల

94-82/590

తసడడ:డ చనన లమజర గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:22-21-1460/1 SRI SATYA BUIL
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చనన లమజర గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:22-21-1460/1 SRI SATYA BUIL
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సతఖనసదస గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:22-21-1460/1 SRI SATYA BUIL
వయససస:46
లస: పప

7900 NDX1010628
పపరర: అమభలఖ బబజసకల

7901 NDX0875948
పపరర: వమచనబబజసకల

94-82/593
7902 NDX0875872
పపరర: జజససమన వయల భబరత బబజసకల

94-82/591

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:22-21-1461
వయససస:28
లస: ససస స
7903 NDX1509290
పపరర: లకడమ తషమమలపససట
భరస : ససతరరమయఖ తషమమలపససట
ఇసటట ననస:22-21-1461
వయససస:45
లస: ససస స

94-82/592

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:22-21-1461
వయససస:30
లస: ససస స
94-87/1176

7904 NDX0541482
పపరర: లకరర మమరర వరరక�
భరస : దధపక కలమమర� వరరక
ఇసటట ననస:22-21-1461
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:22-21-1461
వయససస:56
లస: ససస స
94-96/502

7905 AP151010249229
పపరర: మణణ తలతతటట�

94-82/594

భరస : జజరరజ�
ఇసటట ననస:22-21-1462
వయససస:43
లస: ససస స
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7906 JBV3295466
పపరర: ఇసదదరరమణణ� తలతతటట �

94-82/595

భరస : జజర నపరలజకకయఖ� �
ఇసటట ననస:22-21-1462
వయససస:43
లస: ససస స
7909 NDX1467290
పపరర: శక లకడమ పసనపరల

94-96/503

94-82/600

94-82/828

94-83/551

94-82/603

94-83/552

94-82/608

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చసత
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:36
లస: పప

7919 NDX2866481
పపరర: శకనవరస రరవప వలర స

7922 JBV3290335
పపరర: వజయపరల నవలటటరర� �

7925 NDX0311845
పపరర: శరర� యరన�జత�

7928 AP151010249057
పపరర: పసననమమ వసస

94-82/611

7931 JBV3290962
పపరర: జజన � గబజజరర పవడడ�

94-97/754

7934 JBV1430040
పపరర: హకదయ మమరర జకరరపష తష
భరస : ససలసరరజ
ఇసటట ననస:22-21-1467
వయససస:54
లస: ససస స

7914 NDX2720597
పపరర: శకనవరసరరవప వలర స

94-82/827

7917 NDX2832012
పపరర: దదవ వలర స

94-83/550

7920 JBV3295391
పపరర: ససమ� నవలటటరర�

94-82/602

భరస : వజయమపల�
ఇసటట ననస:22-21-1465
వయససస:45
లస: ససస స
94-82/604

7923 JBV1435056
పపరర: అజయపరల నవలటటరర� �

94-82/605

తసడడ:డ జజన వనససర� �
ఇసటట ననస:22-21-1465
వయససస:55
లస: పప
94-82/606

7926 NDX1010313
పపరర: యమబన కరటటడ

94-82/607

భరస : వనసకట శవరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:32
లస: ససస స
94-82/609

7929 NDX1020783
పపరర: వనసకట శవరరవప కరటటడ

94-82/610

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:40
లస: పప
94-82/612

తసడడ:డ ఎడర ర� �
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:71
లస: పప
94-96/505

94-82/599

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటనడరరయణ
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈ బ వ పడసరద�
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:47
లస: పప
7933 NDX2416295
పపరర: నడగకశసర రరవప చసత

94-82/829

తసడడ:డ గరరర�
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:42
లస: ససస స
7930 NDX0408161
పపరర: రరజకసదడ కలమమర ఈ�

7916 NDX2832947
పపరర: శరఖస బశ వలర స

7911 NDX0205641
పపరర: వదడఖనసద వరణపప�

తసడడ:డ ససబబ రరవప వలస
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జజన వనససర� �
ఇసటట ననస:22-21-1465
వయససస:46
లస: పప

తలర : షరరమల నవలటటరర
ఇసటట ననస:22-21-1465
వయససస:20
లస: ససస స
7927 NDX0311860
పపరర: కకషష కలమమరర� కమమల�

94-82/601

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:43
లస: పప

భరస : జకకయఖ� �
ఇసటట ననస:22-21-1465
వయససస:50
లస: ససస స
7924 NDX3032844
పపరర: పసడయసకర పసరరకల

7913 AP151010246038
పపరర: శరసతరరజ వరర పప

94-82/597

తసడడ:డ శరసత రరజ�
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలర స
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:21
లస: పప
7921 JBV1434232
పపరర: షరరమల� పసరరకకల �

94-82/598

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరసరగడడడ వలస
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:37
లస: ససస స
7918 NDX2832301
పపరర: శరఖసబబబబ వలర స

7910 NDX0311795
పపరర: సరమమమ జఖస వ�

7908 JBV3290400
పపరర: జజజన పరల జకకయఖ తలతతటట� �

తసడడ:డ జజరరజ� �
ఇసటట ననస:22-21-1462
వయససస:48
లస: పప

భరస : శరసత రరజ�
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసత రరజ�
ఇసటట ననస:22-21-1463
వయససస:36
లస: పప
7915 NDX2832848
పపరర: దదవ వలస

94-82/596

తసడడ:డ జజరరజ�
ఇసటట ననస:22-21-1462
వయససస:42
లస: పప

భరస : శక రరమబలల పసనపరల
ఇసటట ననస:22-21-1462
వయససస:56
లస: ససస స
7912 NDX0407783
పపరర: రవ కలమమర� వరనపప�

7907 AP151010246092
పపరర: శరమభఖల తలతతటట�

7932 NDX1481712
పపరర: వసస రవ కకరణ

94-96/504

తసడడ:డ వనసకట రరవప వసస
ఇసటట ననస:22-21-1466
వయససస:27
లస: పప
94-82/613

7935 AP151010249322
పపరర: హహమలతడదదవ నలబబ లల�

94-82/614

భరస : దదవమణణ�
ఇసటట ననస:22-21-1467
వయససస:70
లస: ససస స
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7936 AP151010246106
పపరర: పడభబకరరరవప నలబబ లల�

94-82/615

తసడడ:డ పసటర�
ఇసటట ననస:22-21-1467
వయససస:57
లస: పప
7939 NDX1814160
పపరర: రరషన జజల

94-87/1178

94-82/619

94-82/622

94-82/625

94-82/629

7954 AP151010246109
పపరర: రవపడకరశ రరజ కలసచకర

94-82/633

తసడడ:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:62
లస: పప
94-82/635

94-82/623

7949 NDX1833558
పపరర: రరమ లకడమ పష ఠరరర

94-82/626

94-83/553

94-82/630

7955 AP151010246301
పపరర: భబసకర రరవప కలసచకర

94-82/634

7961 AP151010249342
పపరర: రతనమమరరససధ కరర పవడడ

7964 JBV3295516
పపరర: మమరరకనక� మమరరగ�
భరస : కలమమరరరజ� �
ఇసటట ననస:22-21-1474
వయససస:50
లస: ససస స

94-82/621

7947 NDX1524546
పపరర: లలర పసడయమసక కలసచకర

94-82/624

94-82/627
7950 JBV1434216
పపరర: అనలపసడయదరరరన� కలసచక రర �

7953 JBV1434935
పపరర: అనసప పడవణ� కలసచకర�

94-82/632

తసడడ:డ రవపడకరశ రరజ� �
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:40
లస: పప
7956 NDX1744219
పపరర: అనసత పపషప రరజ కలసచకరర

94-94/712

తసడడ:డ రవ పడకరశ రరజ కలసచకర
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:32
లస: పప
94-82/636

7959 NDX3073780
పపరర: జసగస ససకలమమర

94-82/830

తసడడ:డ జసగస వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-21-1471
వయససస:37
లస: పప
94-82/637

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-21-1473
వయససస:56
లస: ససస స
94-82/639

7944 JBV1434927
పపరర: అజయ వరర న కలసచకర

తసడడ:డ రవపడకరశరకజ� �
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:37
లస: ససస స

7952 AP151010249341
పపరర: అరరణ శరఖమల కలమమరర
కలసచకర
భరస : భబసకర రరవప కలసచకర
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:70
లస: ససస స

7958 AP151010246169
పపరర: కలమమరకతనదడస కలసచకర

94-82/618

తసడడ:డ కలమమర రతన దడస
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:22-21-1471
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబజజస వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-21-1471
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమరరరజ� �
ఇసటట ననస:22-21-1474
వయససస:34
లస: ససస స

7946 NDX0871020
పపరర: మమతతఖ జజలమదద

7941 NDX0876045
పపరర: జజఖతఖత రరణణ జజలమదద�

తసడడ:డ భబసకర రరవప కలసచకర
ఇసటట ననస:22-21-1468
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజరజ కలసచకర
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:74
లస: పప

భరస : కలమమర రతనదడస�
ఇసటట ననస:22-21-1471
వయససస:51
లస: ససస స

7963 JBV3295524
పపరర: మమరర� మమరరగ�

94-82/620

భరస : అజయ వరర న కలసచకర
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:34
లస: ససస స

7951 JBV3295417
పపరర: ససవరష లత రవపడకరష�
కలసచడకరర�
భరస : రవపడకరష�
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:56
లస: ససస స

7960 NDX3081866
పపరర: బబజజస మమరర మననహరస

7943 NDX0871327
పపరర: పడపపలర కలమమర జజలమదద

94-87/1177

భరస : మమతతఖ�
ఇసటట ననస:22-21-1468
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:22-21-1468
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప కలసచడకరర
ఇసటట ననస:22-21-1469
వయససస:32
లస: ససస స

7957 JBV3295540
పపరర: ఎలజబబత కలసచకర�

94-82/617

తసడడ:డ మమతతఖ
ఇసటట ననస:22-21-1468
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మననహరస
ఇసటట ననస:22-21-1468
వయససస:58
లస: పప
7948 NDX2415982
పపరర: లలర పపషప కలసచడకరర

7940 NDX0875922
పపరర: కలససమ పపడమవరణణ జజలమదద�

7938 NDX1814202
పపరర: సపసదన జజల

తసడడ:డ ససలసరరజ జజల
ఇసటట ననస:22-21-1467
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతతఖ�
ఇసటట ననస:22-21-1468
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మబరళధర
ఇసటట ననస:22-21-1468
వయససస:52
లస: ససస స
7945 NDX1020817
పపరర: మబరళధర గబసడడబతస న

94-82/616

తసడడ:డ జజన వలసన
ఇసటట ననస:22-21-1467
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససలసరరజ జజల
ఇసటట ననస:22-21-1467
వయససస:25
లస: పప
7942 AP151010249132
పపరర: ఇసదదర గబసడడబతస న

7937 JBV1430057
పపరర: ససలసరరజ జజలమ

7962 AP151010246304
పపరర: వనసకయఖ కరర పవడడ

94-82/638

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:22-21-1473
వయససస:64
లస: పప
94-82/640

7965 JBV3290517
పపరర: వజయ రరజ మమరరగ

94-82/641

తసడడ:డ కలమమరరరజ� �
ఇసటట ననస:22-21-1474
వయససస:33
లస: పప
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7966 JBV3290426
పపరర: కలమమరరరజ మమరరగ
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94-82/642

తసడడ:డ అలలగజరసడర
ఇసటట ననస:22-21-1474
వయససస:60
లస: పప
7969 AP151010252344
పపరర: వననద రవసదడ కకణతస

94-97/188

94-97/190

94-97/193

94-97/196

94-97/199

94-97/202

94-97/205

తసడడ:డ శసకరరరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:22-22-478
వయససస:26
లస: పప

7979 NDX0077289
పపరర: బలనడచతరర ర� పస�

7982 AP151010252097
పపరర: యగయఖ కకమమమలపరటట

7985 NDX0253625
పపరర: పదమ తడడడబబ యన

7988 NDX2126028
పపరర: లల శకనడద తడడడబబ యన

94-97/208

7991 NDX0356428
పపరర: బసవరరజ తడడడబబ యన

94-97/197

7994 NDX1799420
పపరర: చసదడ శశఖర మదసదమమలమ
తసడడ:డ భబసకర రరవప మదసదమమలమ
ఇసటట ననస:22-22-479
వయససస:45
లస: పప

94-97/189

తసడడ:డ శవశసకర గగలక
ర కడడ
ఇసటట ననస:22-22-467
వయససస:27
లస: పప
7974 AP151010252476
పపరర: అనత మమకర�

94-97/192

7977 NDX0859124
పపరర: వసశ కకషష కకమమమలపరటట

94-97/195

7980 AP151010252475
పపరర: వనసకటరమణడరరవప మమకర�

94-97/198

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:44
లస: పప
94-97/200

7983 AP151010252586
పపరర: రరమమరరవప మమకర

94-97/201

తసడడ:డ చననఅపపయఖ
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:78
లస: పప
94-97/203

7986 JBV2653764
పపరర: పదమ తడడడబబ యన

94-97/204

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:43
లస: ససస స
94-97/206

7989 NDX1475509
పపరర: లకమణ జవరసజ

94-97/207

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:32
లస: పప
94-97/209

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:44
లస: పప
94-97/211

7971 NDX1412048
పపరర: నతదశ గగలక
ర కడడ

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బసవ రరజ తడడడబబ యన
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:41
లస: పప
7993 NDX1737438
పపరర: బబల కకషష జవరసజ

94-97/194

భరస : బసవరరజ
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:62
లస: ససస స
7990 NDX0253682
పపరర: తరరమలరరవప తడడడబబ యన

7976 AP151010252473
పపరర: ససవరష దదవ మమకర�

94-82/643

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ దడసస
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:56
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప�
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:34
లస: ససస స
7987 NDX0253591
పపరర: ససశల తడడడబబ యన

94-97/191

తసడడ:డ బలనడ చతరయఖ�
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:46
లస: పప
7984 JBV2653772
పపరర: ససజజత� తడడడబబ యన�

7973 NDX1037357
పపరర: పదడమవత మమకర

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర రరవప మమకర
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:40
లస: పప
7981 AP151010252472
పపరర: రరసబబబబ మమకర�

94-161/623

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:55
లస: ససస స
7978 NDX2170256
పపరర: అరవసద మమకర

7970 NDX3174729
పపరర: మహహశసర వర పడసరద
కసదసనసరర
తసడడ:డ దసరర పడసరద కసదసనసరర
ఇసటట ననస:22-22-14
వయససస:18
లస: పప

7968 NDX0311522
పపరర: కకరణమయ� జక�

తసడడ:డ చతసచయఖ�
ఇసటట ననస:22-21-2450
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-476
వయససస:40
లస: ససస స
7975 AP151010252474
పపరర: పడమలమజజతకలమమరర మమకర

94-87/1179

తసడడ:డ శవయఖ మకగకన
ఇసటట ననస:22/21/1878
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:22-22
వయససస:44
లస: పప
7972 AP151010252477
పపరర: సరరత మమకర�

7967 NDX2034486
పపరర: తరరమలరరరవప మకగకన

7992 NDX0808444
పపరర: జ వనసకటటశసరరర�

94-97/210

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-22-477
వయససస:75
లస: పప
94-97/212

7995 AP151010252069
పపరర: ససరష కలమమరర బభసస�

94-97/213

భరస : రతనరరజ�
ఇసటట ననస:22-22-486
వయససస:49
లస: ససస స
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7996 NDX1040450
పపరర: రరమబలమమ దససపల
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94-97/214

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:22-22-486
వయససస:72
లస: ససస స
7999 NDX0253336
పపరర: ససదడమన దసగరర

7997 AP151010252070
పపరర: రతనరరజ బభసస�

తసడడ:డ ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-486
వయససస:52
లస: పప
94-97/217

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:22-22-488
వయససస:68
లస: ససస స

8000 NDX0822049
పపరర: మమణణకఖమమ బభసవరపప

తసడడ:డ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-22-488
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:22-22-563
వయససస:26
లస: ససస స
8008 NDX2995330
పపరర: అనసత లకడమ మరరయమల

94-82/831

94-98/52

94-98/55

94-98/610

భరస : జజన వకటర�
ఇసటట ననస:22-22-1480
వయససస:39
లస: ససస స

8012 NDX0091413
పపరర: శకనవరసరరవప అగరనమలర

8015 AP151010255226
పపరర: మమమకకల కరకరర

8018 NDX2894756
పపరర: రమమశ మబతకన

94-98/656

8021 NDX0808915
పపరర: బ సడవసత�

94-97/876

94-98/53

8024 NDX0808865
పపరర: పస రరజశశఖర
తసడడ:డ భబనస మభరరస
ఇసటట ననస:22-22-1480
వయససస:43
లస: పప

8004 NDX1322015
పపరర: కకషషవవన పపదదపలర

94-97/222

8007 NDX2716520
పపరర: వజయ మబటకనడ

94-97/715

8010 NDX2282689
పపరర: మబత అకస సరయ అచసఖత
మబతస కనడ
తసడడ:డ రమమశ బబబబ మబతస కనడ
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:22
లస: పప

94-98/51

8013 NDX2282713
పపరర: రమమశ బబబబ మబతస కనడ

94-98/54

తసడడ:డ అచచయఖ మబతస కనడ
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:53
లస: పప
94-98/56

8016 NDX1047547
పపరర: ససజవ రరజవరర న l కససకకరరస

94-98/57

తసడడ:డ మమఖచదవప కససకకరరస
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:74
లస: పప
94-98/654

8019 NDX2894491
పపరర: వజయ మబటకన

94-98/655

భరస : వనసఫ మబటకన
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:41
లస: ససస స
94-97/224

తసడడ:డ శవశసకర�
ఇసటట ననస:22-22-1480
వయససస:29
లస: ససస స
94-97/226

94-97/219

భరస : రరమమష బబబబ మబటకనడ
ఇసటట ననస:22-22-1439
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ మబతకన
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ మబతకన
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:20
లస: పప
8023 NDX0808881
పపరర: బ మమరర రరణణ�

94-98/609

తసడడ:డ ససతయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:21
లస: పప
8020 NDX2894723
పపరర: గగతస మబతకన

8009 NDX3265857
పపరర: సరయ కకషష మమక

8001 NDX0822056
పపరర: సరయ కకషష ఏలకరర

తలర : ససతడమహలకకమ
ఇసటట ననస:22-22-562
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ అగరనమలర
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ పసలర
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:55
లస: పప
8017 NDX2711422
పపరర: సరయ ఆచసచకత మబథకనడ

94-97/221

తసడడ:డ రరస బబబబ
ఇసటట ననస:22-22-1475
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మమమకకల కరకరర
ఇసటట ననస:22-22-1479
వయససస:41
లస: పప
8014 NDX1047695
పపరర: పసటర బబ సస బబబబ పసలర

8006 NDX2711406
పపరర: గగతస మబథకనడ

94-97/216

తసడడ:డ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:22-22-488
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:22-22-1429
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:22-22-1446
వయససస:35
లస: ససస స
8011 AP151010255527
పపరర: అసబబదకర కరకరర

94-97/218

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:22-22-488
వయససస:65
లస: పప
94-97/223

7998 NDX0253427
పపరర: దదవ ససజజత దసగరర

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-22-488
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : తడతడరరవప
ఇసటట ననస:22-22-488
వయససస:80
లస: ససస స

94-97/220 8003 NDX0822031
8002 NDX0815688
పపరర: వజయ దసరరర నడగకశసర ఏలకరర
పపరర: దసరరరరరవప ఏలకరర

8005 NDX1475541
పపరర: గసట అమల

94-97/215

8022 NDX2078583
పపరర: శకలకడమ కరకరరల

94-97/225

తసడడ:డ యలర మమధ కరకరరల
ఇసటట ననస:22-22-1480
వయససస:33
లస: ససస స
94-97/227

8025 NDX1800581
పపరర: కకటటశసర రరవప చలక

94-97/228

తసడడ:డ పసదద వనసగయఖ చలక
ఇసటట ననస:22-22-1480
వయససస:50
లస: పప
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8026 NDX2078567
పపరర: యలర మమధ కరకరరల
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94-97/229

తసడడ:డ నడగయయఖ కరకరరల
ఇసటట ననస:22-22-1480
వయససస:51
లస: పప
8029 NDX0080267
పపరర: లకడమ ఎన

94-97/232

94-97/235

94-97/238

94-97/240

94-97/243

94-97/246

94-97/249

తసడడ:డ రరజ బసస
ఇసటట ననస:22-22-1486
వయససస:30
లస: ససస స

8039 NDX1992370
పపరర: సససదసలల గరరకపరటట

8042 NDX0477166
పపరర: నరరకవపల మసరసన రరవప�

8045 NDX0625590
పపరర: ఉషరరరణణ� గరళళమభడడ�

8048 NDX2151454
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర జలససతడస

94-97/252

8051 NDX3226024
పపరర: లకడమ సరదసరర

94-97/241

8054 NDX2792661
పపరర: ససరగఖ బసస
తసడడ:డ రరజ బసస
ఇసటట ననస:22-22-1486
వయససస:29
లస: ససస స

8034 NDX0239004
పపరర: రవకలమమర నలర మతష

94-97/237

8037 NDX1540716
పపరర: ఉష కకరణ కలమమర గరరకపరటట

94-87/1180

8040 AP151010252466
పపరర: గసగరభవరన నరరకవపల�

94-97/242

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-22-1483
వయససస:55
లస: ససస స
94-97/244

8043 NDX0808493
పపరర: టట శకనవరస రరవప�

94-97/245

తసడడ:డ వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:22-22-1483
వయససస:42
లస: పప
94-97/247

8046 NDX2151439
పపరర: వరలకడమ జలససతడస

94-97/248

భరస : నరసససహ రరవప జలససతడస
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:54
లస: ససస స
94-97/250

94-97/251
8049 NDX2151405
పపరర: అదద నరసససహ రరవప జలససతడస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జలససతడస
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:45
లస: పప
94-97/870

తసడడ:డ బలరరమ సరదసరర
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:50
లస: ససస స
94-83/555

94-97/234

తసడడ:డ సససదసలల గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-22-1482
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జలససతడస
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:50
లస: పప
8053 NDX2794584
పపరర: శకలత బసస

94-97/239

భరస : శవ శసకర�
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప జజససస
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:70
లస: ససస స
8050 NDX0625624
పపరర: శవ శసకర� గరళళమభడడ�

8036 NDX0080226
పపరర: రరమ రరవప ఎల

8031 NDX0080259
పపరర: ఎన ఎల పస కలమమరర

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:39
లస: పప

తలర : గసగరభవరన�
ఇసటట ననస:22-22-1483
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప జలససతడస
ఇసటట ననస:22-22-1484
వయససస:41
లస: ససస స
8047 NDX1800490
పపరర: ససగబణ జజససస

94-97/236

తసడడ:డ హహసపసన గరరరకరపరటట
ఇసటట ననస:22-22-1482
వయససస:70
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:22-22-1483
వయససస:71
లస: ససస స
8044 NDX2151447
పపరర: నడగమణణ జలససతడస

8033 NDX0080275
పపరర: అనల కలమమర నలర మతష

94-97/231

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:66
లస: పప

భరస : సససదసలల గరరకపరటట
ఇసటట ననస:22-22-1482
వయససస:65
లస: ససస స
8041 NDX0253260
పపరర: వనసకరయమమ సస హహచ�

94-97/233

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వ కకషష�
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:57
లస: పప
8038 NDX1992727
పపరర: అననపవరష గరరకపరటట

8030 NDX0253567
పపరర: శకదదవ పస�

8028 NDX0356220
పపరర: ససనసదదన పస�

తసడడ:డ వ ఆర మభరరస�
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వ ఆర మభరరస�
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పస వ శక రరమ మభరరస
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:24
లస: పప
8035 NDX0356337
పపరర: పస వ యస రరమ మభరరస�

94-97/230

తసడడ:డ పస వ శక రరమ మభరరస
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:22-22-1481
వయససస:38
లస: ససస స
8032 NDX1913194
పపరర: వనసకట ససహస పరడడఖల

8027 NDX1738634
పపరర: ససషమ పరడడఖల

8052 NDX2794543
పపరర: రరజ బసస

94-83/554

తసడడ:డ ససగరత రరవప బసస
ఇసటట ననస:22-22-1486
వయససస:56
లస: పప
94-83/556

8055 NDX2792786
పపరర: ససగరత బసస

94-83/557

తసడడ:డ రరజ బసస
ఇసటట ననస:22-22-1486
వయససస:18
లస: ససస స
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8056 NDX2869881
పపరర: ససమత పరలలటట
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94-97/755

భరస : దదవ ఆనసద కలమమర పరలలటట
ఇసటట ననస:22-22-1486
వయససస:39
లస: ససస స
8059 NDX0238923
పపరర: కళళవత అడపరల�

94-97/253

94-94/1077

95-12/1256

94-87/1181

94-87/1184

94-98/60

తసడడ:డ ససబడహమణఖస సరగర
ఇసటట ననస:22-23-1493
వయససస:33
లస: పప

94-98/63

8072 NDX0526996
పపరర: ససనత కలవకకలలర

8075 NDX0485797
పపరర: కలమమర బబబబ కలవకకలలర

8078 AP151010258471
పపరర: శవకలమమరర సరగర

8081 NDX2125897
పపరర: నడగలకడమ కటటకస

95-3/1047

8067 NDX2272789
పపరర: అరచన ననలటటరర

94-100/681

94-87/1183

తసడడ:డ రతన భబసకర మదసద
ఇసటట ననస:22/23/1491
వయససస:29
లస: పప
94-98/58

8073 AP151010258178
పపరర: రరమలకకమ కలవకకలలర

94-98/59

భరస : వనసకటటశసరరర కలవకకలలర
ఇసటట ననస:22-23-1492
వయససస:47
లస: ససస స
94-98/61

8076 NDX2125848
పపరర: వననద కలమమర యడర పఅల

94-98/62

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:22-23-1492
వయససస:36
లస: పప
94-98/64

8079 NDX0091025
పపరర: ఫణణసదడ సరగర

94-98/65

తసడడ:డ ససబడహమణఖస� సరగర
ఇసటట ననస:22-23-1493
వయససస:31
లస: పప
94-98/67

భరస : సతఖనడరరయణ కటటకస
ఇసటట ననస:22-23-1494
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:22/23/1495
వయససస:41
లస: పప

94-97/255

తసడడ:డ రరయపప ననలటటరర
ఇసటట ననస:22-23-1026
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస సరగర
ఇసటట ననస:22-23-1493
వయససస:47
లస: ససస స
94-98/66

8064 SQX1995265
పపరర: శవయఖ తమమశశటట

94-87/1182 8070 NDX1410992
8069 NDX1196468
పపరర: లమవణఖ తడనకకసడ tanikonda
పపరర: యస రతన హహమసత మదసద

94-87/1186 8084 NDX1742262
8083 NDX1332055
పపరర: చసతడపపలర సరయ దసరర పడసరద
పపరర: బబజ షపక

తలర : శకనవరసస వసగర
ఇసటట ననస:22/23/1495
వయససస:28
లస: పప

95-21/1116

తసడడ:డ శసకర కలవకకలలర
ఇసటట ననస:22-23-1492
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనడరరయణ సరగర
ఇసటట ననస:22-23-1492
వయససస:52
లస: పప
8080 NDX0091249
పపరర: మణణకసఠ సరగర

8066 SQX1995323
పపరర: గగవసదమమ తమమశశటట

8061 NDX0238915
పపరర: శకనవరసరరవప అడపరల�

తసడడ:డ శవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-23
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శసకర కలవకకలలర
ఇసటట ననస:22-23-1492
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలవకకలలర
ఇసటట ననస:22-23-1492
వయససస:29
లస: పప
8077 AP151010255501
పపరర: ససబడమణఖస

94-134/622

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప tanikoda
ఇసటట ననస:22/23/1133
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన భబసకర మదసద
ఇసటట ననస:22/23/1491
వయససస:30
లస: పప
8074 NDX0695585
పపరర: మలర కరరరజన రరవప కలవకకలలర

8063 NDX2572253
పపరర: రసగ సరసమ కకపపరపప

94-98/657

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-22-1490
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-23
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:22/23/1124
వయససస:29
లస: ససస స
8071 NDX1411016
పపరర: యస రతన ససదధప మదసద

94-97/254

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకపపరపప
ఇసటట ననస:22-23
వయససస:18
లస: పప

భరస : బసవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:22-23
వయససస:78
లస: ససస స
8068 NDX1795188
పపరర: భబరత నలర పప

8060 NDX0253518
పపరర: రమణమమ ఏ

8058 NDX2820231
పపరర: రరజ కలమమరర బబషర

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:22-22-1487
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-22-1490
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శరఖస కలమమర దదవరపలర
ఇసటట ననస:22-23
వయససస:51
లస: ససస స
8065 SQX1995133
పపరర: రరమబలమమ తమమశశటట

94-97/756

భరస : సరయకకషష
ఇసటట ననస:22-22-1487
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-22-1490
వయససస:32
లస: ససస స
8062 NDX3020252
పపరర: ఉష రరణణ దదవరపలర

8057 NDX2854776
పపరర: శరకవసత ఏలకరర

8082 NDX1753541
పపరర: ససబబమమ వసగర

94-87/1185

భరస : సతఖనడరరయణ రగడడ వసగర
ఇసటట ననస:22/23/1495
వయససస:69
లస: ససస స
94-87/1187

8085 NDX2282937
పపరర: హససనడ బబగమ షపక

94-98/68

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:22-23-1495
వయససస:34
లస: ససస స
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8086 NDX2059534
పపరర: శకనవరస రరవప రకలసగర

94-98/69

తసడడ:డ వనసకటటససరరలల రకలసగర
ఇసటట ననస:22-23-1495
వయససస:50
లస: పప
8089 NDX0184507
పపరర: వననద కలమమర వ

94-87/1188

94-98/73

94-98/76

భరస : పడసరదడబబబ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:45
లస: ససస స
8098 NDX2282903
పపరర: పడసరద బబబబ పరవపలకరర

8090 NDX2363133
పపరర: ఉష రరణణ మననస

94-98/71

8093 NDX0682716
పపరర: భవరన రరమశశటట

94-98/74

8097 NDX0682682
పపరర: లకమమమ రరమశశటట

94-98/77

8102 NDX1993584
పపరర: మనడకడ దదవ మబరరల

94-98/83

8107 NDX2586105
పపరర: లకడమ కకయ
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-23-1498
వయససస:53
లస: ససస స
8110 AP151010258026
పపరర: సరసమమమ జమమ. కసకణడల

తసడడ:డ శవ కకటటశసరరరవప కగ వ
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:30
లస: పప

94-98/86

94-98/89

94-98/659

8111 NDX2282887
పపరర: సరయ సరమమమ ట కసకణడల

8114 JBV2659217
పపరర: కకటటశసరరరవప. కసకణడల
తసడడ:డ రరఘవయఖ కసకణడల
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:57
లస: పప

94-98/84

8106 AP151010255456
పపరర: రరజ మననస

94-98/87

8109 NDX2125939
పపరర: శవర లల కలమమరర కసకణడల

94-98/88

భరస : శవర కకటటశసర రరవప కసకణడల
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:54
లస: ససస స
94-98/90

తసడడ:డ ససవర కకటటశసర రరవప కసకణడల
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:21
లస: పప
94-98/92

8103 NDX2282911
పపరర: లకడమ కకయమ

తసడడ:డ అగససటన రరవప మననస
ఇసటట ననస:22-23-1498
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర చమట
ఇసటట ననస:22-23-1498
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రఘబ కసకణడల
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:62
లస: ససస స
8113 NDX0090985
పపరర: రఘబ కగ వ

8105 NDX1119288
పపరర: అయఖపప చమట

8108 NDX3111812
పపరర: రమదదవ చమట

94-98/81

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కకయమ
ఇసటట ననస:22-23-1498
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చమట
ఇసటట ననస:22-23-1498
వయససస:27
లస: పప
94-98/611

8100 NDX0722181
పపరర: లకకమనరసససహరరవప రరమశశటట
తసడడ:డ వనసకట సససగరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషరష రరవప మబరరల
ఇసటట ననస:22-23-1498
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపరరషష తస స మననస
ఇసటట ననస:22-23-1498
వయససస:67
లస: ససస స

94-98/78

భరస : సససగరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:65
లస: ససస స

8101 NDX0339549
పపరర: వనసకట సససగరయఖ రరమశశటట

94-98/85

94-98/75

8096 NDX0683037
పపరర: నడగమణణ రరమశశటట

తసడడ:డ వనసకటపర నడయబడడ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:28
లస: పప

8104 AP151010258487
పపరర: సరవతడ మననస

94-98/72

8094 NDX0683524
పపరర: ససభబషసణణ రరమశశటట
భరస : లకకమనరసససహరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:40
లస: ససస స

94-98/80

తసడడ:డ బసవయఖ� రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:70
లస: పప

8091 NDX1119122
పపరర: వజయలకడమ కలమమరర చసతపలర

భరస : వనసకట ససతడరరమమసజనవయబలల రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:37
లస: ససస స

8099 NDX0722199
పపరర: వనసకట ససతడరరమసజజనవయబలల
రరమశశటట
తసడడ:డ వనసకట సససగరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:41
లస: పప

94-98/82

94-98/658

భరస : శకనవరసస చసతపలర
ఇసటట ననస:22-23-1496
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సససగరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:22-23-1497
వయససస:45
లస: ససస స
94-98/79

8088 NDX2875300
పపరర: ససబబమమ వసగ

భరస : సతఖనడరరయణ రగడడ వసగ
ఇసటట ననస:22-23-1495
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరజ మననస
ఇసటట ననస:22-23-1496
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస చసతపలర
ఇసటట ననస:22-23-1496
వయససస:25
లస: పప
8095 NDX0641704
పపరర: పరరసత పరవపలకరర

94-98/70

తసడడ:డ కకషరష రగడడడ వసగర
ఇసటట ననస:22-23-1495
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఆదద నడరరయణ వ
ఇసటట ననస:22/23/1496
వయససస:30
లస: పప
8092 NDX1299239
పపరర: లలకకష చసతపలర

8087 NDX1119486
పపరర: సతఖనడరరయణ రగడడ వసగర

8112 NDX1831214
పపరర: సరయరరస కసకణడల

94-98/91

తసడడ:డ ససవర కకటటశసర రరవప కసకణడల
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:24
లస: పప
94-98/93

8115 NDX2569812
పపరర: గసగబలల గరదదన

94-98/612

తసడడ:డ చనన గసగయఖ గరదదన
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:40
లస: పప

Page 312 of 342

8116 NDX2585610
పపరర: పడమల దదవ గరదదన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-98/613

భరస : గసగబలల గరదదన
ఇసటట ననస:22-23-1499
వయససస:36
లస: ససస స
8119 NDX2078658
పపరర: ఉషర కకరణ పసదదపలర

94-98/96

94-98/99

94-98/102

94-87/1189

94-98/104

తసడడ:డ శవనడగరరజ రరజజబతస న
ఇసటట ననస:22-23-1504
వయససస:39
లస: ససస స
8134 NDX0484949
పపరర: మహనరరవప తడళళళరర

94-98/107

94-98/110

తసడడ:డ ఈశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-23-1506
వయససస:33
లస: పప

94-98/103

8129 NDX2571958
పపరర: బబజజసకక రరమ రరవప

94-98/113

94-98/614

8133 NDX2191625
పపరర: వజయలకడమ బటటట

8141 JBV1281203
పపరర: పడకరశరరవప రరదడపరటట

8144 AP151010258502
పపరర: వజయసరరదద రరచపవడడ
భరస : వజయసరరదద రరచపవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1506
వయససస:62
లస: ససస స

94-98/660

8130 NDX2873693
పపరర: చతలరమమ బబజజసకక

8132 NDX0025668
పపరర: చడసద బబగస షపక

8138 AP151010258039
పపరర: వరమమ నసదసరరపరటట

94-98/101

8127 NDX2897692
పపరర: గరయతడ గరరసటర

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:22-23-1503
వయససస:52
లస: ససస స

94-98/105

94-98/661

94-98/106

భరస : వర రరఘవయఖ వసగర
ఇసటట ననస:22-23-1504
వయససస:63
లస: ససస స
94-98/108

8136 NDX2282895
పపరర: లకడమ కలమమరర రరదడపరటట

94-98/109

భరస : సతష కలమమర రరదడపరటట
ఇసటట ననస:22-23-1505
వయససస:25
లస: ససస స
94-98/111

8139 NDX1119395
పపరర: బబలల రరదడపరటట

94-98/112

తసడడ:డ పడకరశరరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:22-23-1505
వయససస:27
లస: పప
94-98/114

తసడడ:డ జజరరజ రరదడపరటట
ఇసటట ననస:22-23-1505
వయససస:50
లస: పప
94-87/1191

8124 NDX2282846
పపరర: ఉపపసదడ గరరసటర

తసడడ:డ బబజజసకక పష తష రరజ బబజజసకక పష తష రరజ
ఇసటట ననస:22-23-1503
వయససస:68
లస: పప

8135 NDX0484923
పపరర: రససల షపక

94-98/98

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:22-23-1501
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజరజ నసదసరరపరటట
ఇసటట ననస:22-23-1505
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:22-23-1505
వయససస:29
లస: పప
8143 NDX0180331
పపరర: నరకసదడ శవ పడసరద ఉలర

8126 NDX2449494
పపరర: సరసబశవరరవప లసగరనవడడ

8121 NDX2449502
పపరర: రరజఖ లకడమ లసగరనవడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:22-23-1504
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:22-23-1505
వయససస:45
లస: ససస స
8140 NDX1119403
పపరర: సతష కలమమర రరదడపరటట

94-98/100

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:22-23-1504
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-23-1504
వయససస:48
లస: పప
8137 AP151010258038
పపరర: రగబక రరదడపరటట

8123 NDX2282861
పపరర: వనసకట లసగరనవడడ

94-98/95

భరస : సరసబశవరరవప లసగరనవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లసగరనవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గరవసద రగడడడ ki వ
ఇసటట ననస:22/23/1502
వయససస:35
లస: పప
8131 NDX0525766
పపరర: మమలత రరజజబతస న

94-98/97

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప లసగరనవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప పసదదపలర
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:34
లస: పప
8128 NDX0185074
పపరర: వర నడరరయణ రగడడడ వ

8120 NDX0683581
పపరర: సరరత వరసర

8118 NDX2170371
పపరర: ఉమమమహహశసరర వపటర పలర

భరస : శకనవరససలల వపటర పలర
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జజల రగడడడ వరస
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నడగభభషణస వలతడటట
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:78
లస: ససస స
8125 NDX2078641
పపరర: సరటనర రరవప పసదదపలర

94-98/94

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప లసగరనవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరటనర రరవప పసదదపలర
ఇసటట ననస:22-23-1500
వయససస:34
లస: ససస స
8122 NDX2078666
పపరర: భభలకడమ వలతడటట

8117 NDX2282853
పపరర: ఉష శక లసగరనవడడ

8142 NDX1742775
పపరర: శవ పరరసత రరచపవడడ

94-87/1190

భరస : వజయసరరధద రరచపవడడ
ఇసటట ననస:22/23/1506
వయససస:67
లస: ససస స
94-98/115

8145 NDX2282929
పపరర: శసకర రరచపవడడ

94-98/116

తసడడ:డ వజయ సరరధద రరచపవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1506
వయససస:39
లస: పప
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8146 AP151010255034
పపరర: ససబబరరజ రరచపవడడ

94-98/117

తసడడ:డ వజయసరరధద రరచపవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1506
వయససస:41
లస: పప
8149 JBV2665255
పపరర: పదమ వరగరన

94-98/120

94-98/662

94-98/124

94-98/127

94-98/130

94-98/133

తసడడ:డ ధరరమరరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:72
లస: పప
8170 AP151010255122
పపరర: దడసస రరవపల
తసడడ:డ ఆరరగఖసరసమ రరవపల
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:52
లస: పప
8173 NDX1900936
పపరర: సససరఖ బబనస షపక
భరస : షపక ఇరరరన అల షపక
ఇసటట ననస:22-23-1572
వయససస:37
లస: ససస స

8159 NDX2170405
పపరర: కళళఖణ కలమమర మబరరల

8162 NDX0091439
పపరర: పసరరమమళ సరగర

8165 NDX0091090
పపరర: అరరణ సరగర రరవపల

8168 NDX3080884
పపరర: కకశశర కలమమర దడసరర

8171 NDX2192243
పపరర: రరణణ నడగవవణణ మబరరల

94-98/128

8174 NDX0255455
పపరర: ససనసద టట
భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:22-23-1615
వయససస:33
లస: ససస స

94-98/123

94-98/126

8160 NDX0091447
పపరర: ససరరబబబబ మబరరల

94-98/129

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మబరరల
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:46
లస: పప
94-98/131

8163 NDX0025734
పపరర: శరఖమల కళళఖణణ రరవపల

94-98/132

తసడడ:డ దడసస రరవపల
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:31
లస: ససస స
94-98/134

8166 AP151010255234
పపరర: అశశక కలమమర తతకల

94-98/135

తసడడ:డ బబలర యఖ తతకల
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:40
లస: పప
94-98/664

8169 NDX3091196
పపరర: శక వరరర న దడసరర

94-98/665

భరస : కకశశర కలమమర దడసరర
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:44
లస: ససస స
94-87/1192

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప మబరరల
ఇసటట ననస:22/23/1520
వయససస:22
లస: ససస స
94-98/137

94-98/122

భరస : వనసకట కకషరషరరవప మబరరల
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమనసఖల ఈమసట దడసరర
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:46
లస: పప
94-151/8

8154 AP151010258065
పపరర: శకవరరదన తతకల

94-98/125 8157 NDX0683565
8156 JBV2665263
పపరర: ససరఖకలమమరర మబరరల మబరరల
పపరర: కలమఖణణ మబరరల

తసడడ:డ దడసస రరవపల
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:33
లస: పప
94-98/136

8151 AP151010258491
పపరర: భబనసమత వరగరన�

భరస : బబలలర యఖ తతకల
ఇసటట ననస:22-23-1508
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనయఖ సరగర
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:71
లస: పప

భరస : బబలలర యఖ తతకల
ఇసటట ననస:22-23-1510
వయససస:60
లస: ససస స
8167 NDX0695676
పపరర: బబలర యఖ తతకల

94-98/663

తసడడ:డ ససరరబబబబ మబరరల
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మబరరల
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:50
లస: పప
8164 JBV2665248
పపరర: ఎలసమమ తతకల

8153 NDX2839538
పపరర: రమఖ వరగరన

94-98/119

భరస : వరయఖ వరగరన
ఇసటట ననస:22-23-1507
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరబబబబ మబరరల
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ మబరరల
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:58
లస: ససస స
8161 JBV2659555
పపరర: వనసకటకకషరష రరవప మబరరల

94-98/121

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:22-23-1507
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర బబబబ మబరల
ఇసటట ననస:22-23-1509
వయససస:21
లస: ససస స
8158 AP151010258468
పపరర: నడగమణణ మబరరల

8150 NDX2282770
పపరర: సరళ వరగన

8148 NDX2282747
పపరర: వఘఘనసవరర వరగన

తసడడ:డ పడసరద వరగన
ఇసటట ననస:22-23-1507
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖఎస వరగన
ఇసటట ననస:22-23-1507
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:22-23-1507
వయససస:34
లస: ససస స
8155 NDX2282945
పపరర: సతఖ సరయ ససరరసన మబరల

94-98/118

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరచపవడడ
ఇసటట ననస:22-23-1506
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస వరగరన
ఇసటట ననస:22-23-1507
వయససస:35
లస: ససస స
8152 NDX2961985
పపరర: భబనసమత వరగరన

8147 AP151010255175
పపరర: వజయసరరధద రరచపవడడ

8172 NDX3225976
పపరర: శఖమల రరణణ బబ గడడల

94-98/816

భరస : నడరరయణ తరరర బబ గడడల
ఇసటట ననస:22-23-1541
వయససస:27
లస: ససస స
94-97/256

8175 NDX0695601
పపరర: శకనవరససలల గరరసటర

94-98/138

తసడడ:డ పపరయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:22-23-2507
వయససస:45
లస: పప

Page 314 of 342

8176 NDX1400498
పపరర: మమణణకఖమమ ససరరగరరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-49
94-83/314

భరస : జజయల రరజ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:22-24
వయససస:47
లస: ససస స
8179 NDX1320944
పపరర: జజయలరరజ ససరరగరరర

94-83/317

94-98/139

94-98/142

94-98/145

94-98/148

94-98/151

94-98/154

భరస : పపడమ కలమమర మభచస
ఇసటట ననస:22-24-1513
వయససస:42
లస: ససస స

8189 AP151010258094
పపరర: కలమమరర కడల

8192 NDX0294694
పపరర: రరదడరతనస కడల

8195 JBV2659902
పపరర: దసరరరపడసరదసకడల కడల

8198 AP151010255118
పపరర: చసదడరరవప కడల

94-98/157

8201 AP151010255093
పపరర: పరపరరరవప కడల

94-98/146

8204 AP151010258197
పపరర: తదరకజమమ మబచసచ
భరస : జజసఫ మబచసచ
ఇసటట ననస:22-24-1513
వయససస:76
లస: ససస స

8184 NDX0462424
పపరర: రరమమలర క కడల

94-98/141

8187 NDX0370908
పపరర: లత కడల

94-98/144

8190 NDX0294736
పపరర: అనసరరధ కడల

94-98/147

భరస : శరయరరస కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:52
లస: ససస స
94-98/149

8193 NDX0462697
పపరర: మధసబబబబ కడల

94-98/150

తసడడ:డ ససబడహమణఖరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:33
లస: పప
94-98/152

8196 JBV2659399
పపరర: బబజజ కడల

94-98/153

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:42
లస: పప
94-98/155

8199 NDX0462705
పపరర: చసటట కడల

94-98/156

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:49
లస: పప
94-98/158

తసడడ:డ మమధవరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:58
లస: పప
94-98/159

94-203/13

భరస : కకషషబబబబ కడల2
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:55
లస: పప
8203 NDX2282838
పపరర: ఎమ రరణణ మభచస

94-98/143

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:44
లస: పప
8200 NDX1920835
పపరర: బబజజ బబబబ కడల

8186 NDX0730184
పపరర: లకడమ కడల

8181 NDX2460475
పపరర: పడభబదడస యరరమమల

తసడడ:డ ససబడమణఖస కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:35
లస: పప
8197 JBV2659464
పపరర: సతఖవరరరయణ. కడల

94-98/140

భరస : పరపరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:67
లస: ససస స
8194 NDX0462713
పపరర: రరస బబలమజ కడల

8183 NDX1119106
పపరర: బబల రమమదదవ కడల

94-83/316

తసడడ:డ జజన యరరమమల
ఇసటట ననస:22-24-108 2ND LANE
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:52
లస: ససస స
8191 AP151010258097
పపరర: రరమసజమమ కడల

94-1/1446

తసడడ:డ చసదడరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడసరద కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:37
లస: ససస స
8188 AP151010258096
పపరర: అనససయ కడల

8180 NDX2804813
పపరర: వహహద షపక

8178 NDX1841403
పపరర: శకకరసత కలమమర కకచపవడడ

తసడడ:డ ససగరత రరవప కకచపవడడ
ఇసటట ననస:22-24
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:22-24-47
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరవప కడడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:24
లస: ససస స
8185 NDX0730226
పపరర: భబగఖలకడమ కడల

94-83/315

తసడడ:డ జజయల రరజ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:22-24
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రతనస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:22-24
వయససస:49
లస: పప
8182 NDX1913681
పపరర: పవజ కడడల

8177 NDX1843268
పపరర: నవఖత కలమమర ససరరగరరర

8202 NDX2890408
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ రరవప కడల

94-98/666

తసడడ:డ మమసద రహస రరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1512
వయససస:64
లస: పప
94-98/160

8205 AP151010255530
పపరర: పపడమకలమమర మబచసచ

94-98/161

తసడడ:డ జజసఫ మబచసచ
ఇసటట ననస:22-24-1513
వయససస:49
లస: పప
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8206 AP151010255529
పపరర: ఉదయరరజ మబచసచ

94-98/162

తసడడ:డ జజసఫ మబచసచ
ఇసటట ననస:22-24-1513
వయససస:55
లస: పప
8209 AP151010255231
పపరర: అపరప రరవప. గగటటటపరటట

94-98/165

94-98/615

94-98/169

94-98/172

94-98/175

94-98/178

95-1/68

భరస : బబపవజ చడగసటటపరటట
ఇసటట ననస:22-24-1520
వయససస:59
లస: ససస స

8219 JBV1280734
పపరర: శవ పడసరదరరవప కకలక
ర రర

8222 AP151010258576
పపరర: హహమలత తడడడగరరర

8225 AP151010255497
పపరర: రరజ కటబట

8228 NDX0294959
పపరర: సమత తడడడగరరర

94-87/1193

8231 JBV2665313
పపరర: శశశలజ తరరవధసల

94-98/173

8234 AP151010258181
పపరర: ససలలచన వవమబల
భరస : అచచయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:22-24-1520
వయససస:82
లస: ససస స

8214 NDX1993543
పపరర: హహమబసదస కకలక
ర రర

94-98/168

8217 NDX1189091
పపరర: అశశక కలమమర కకలక
ర రర

94-98/171

8220 NDX0969303
పపరర: రతస మమ కటబట

94-98/174

భరస : నడగకశసరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:22-24-1517
వయససస:69
లస: ససస స
94-98/176

8223 AP151010258561
పపరర: సమమదడనమమ కటబట

94-98/177

భరస : రరజ కటబట
ఇసటట ననస:22-24-1518
వయససస:52
లస: ససస స
94-98/179

8226 SQX1961622
పపరర: కకటటశసర రరవప బబతడళ

95-1/67

తసడడ:డ పష తషరరజ బబతడళ
ఇసటట ననస:22-24-1518
వయససస:42
లస: పప
94-98/180

8229 NDX0294876
పపరర: అనత తడడడగరరర

94-98/181

తసడడ:డ మలకరరజ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-24-1519
వయససస:37
లస: ససస స
94-98/182

తసడడ:డ దదడ ణణశసరరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:22-24-1520
వయససస:35
లస: ససస స
94-98/184

94-98/167

తసడడ:డ పడసరదరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-24-1516
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మలక రరజ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-24-1519
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:22/24/1520
వయససస:45
లస: ససస స
8233 NDX0752154
పపరర: సరససత చడగసటటపరటట

94-98/170

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటబట
ఇసటట ననస:22-24-1518
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప బబతడళ
ఇసటట ననస:22-24-1518
వయససస:38
లస: ససస స
8230 NDX1841494
పపరర: కమల పసలర లటర

8216 JBV1280866
పపరర: వజయ లకకమ కకలక
ర రర

8211 NDX1048180
పపరర: శకనవరసరరవప దదశబబ యన

భరస : అశశక కలమమర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-24-1516
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలకరరజ తడడడగరరర
ఇసటట ననస:22-24-1518
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ కటబట
ఇసటట ననస:22-24-1518
వయససస:40
లస: పప
8227 SQX1961572
పపరర: శరరమమ బబతడళ

94-135/500

తసడడ:డ రతస యఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-24-1516
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:22-24-1517
వయససస:68
లస: పప
8224 AP151010255458
పపరర: పసటరరపల కటబట

8213 NDX2834919
పపరర: చసదన గబమమ

94-98/164

తసడడ:డ పపనడనరరవప దదశబబ యన
ఇసటట ననస:22-24-1515
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవపడసరదరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-24-1516
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-24-1516
వయససస:35
లస: పప
8221 NDX2282812
పపరర: నడగకశసర రరవప కటబట

94-98/166

తసడడ:డ రఘబ
ఇసటట ననస:22-24-1515
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-24-1516
వయససస:36
లస: ససస స
8218 JBV1280726
పపరర: పవన కలమమర కకలక
ర రర

8210 NDX2282820
పపరర: పరవన పష రరళ

8208 AP151010258252
పపరర: తదరకజమమ గగటటటపరటట

భరస : తరపతయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-24-1514
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నవఅజయమరతనస పష రరళ
ఇసటట ననస:22-24-1515
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వజయరతనస పస రల
ఇసటట ననస:22-24-1515
వయససస:62
లస: ససస స
8215 NDX1994541
పపరర: లకడమ పడసనన కకలక
ర రర

94-98/163

తసడడ:డ కకటయఖ మబచసచ
ఇసటట ననస:22-24-1513
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-24-1514
వయససస:49
లస: పప
8212 NDX2569960
పపరర: నరరయణమమ పస రల

8207 AP151010255428
పపరర: జజసఫ మబచసచ

8232 NDX0370940
పపరర: సతఖవరత తరరవధసల

94-98/183

భరస : దదడ ణణశసరరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:22-24-1520
వయససస:55
లస: ససస స
94-98/185

94-98/186
8235 NDX2059526
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర చడగసటటపత

తసడడ:డ బబపవజ చడగసటటపత
ఇసటట ననస:22-24-1520
వయససస:40
లస: పప
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8236 NDX1846205
పపరర: శకనవరస రరవప పసలర లటర

94-98/187

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ పసలర లటర
ఇసటట ననస:22-24-1520
వయససస:51
లస: పప
8239 AP151010255084
పపరర: దసరరరపడసరదస వవమబల

94-98/190

94-98/191

94-191/765

94-98/669

తసడడ:డ శకనస వరవలర
ఇసటట ననస:22-24-1525
వయససస:23
లస: ససస స
8251 AP151010255499
పపరర: నడగవనసకటబడవప బబ దసగల

94-98/196

94-98/198

94-98/201

భరస : జయరరవప తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-24-1530
వయససస:49
లస: ససస స

94-98/193

8249 NDX2756666
పపరర: లమవణఖ వరవలర

94-98/670

8255 NDX0481903
పపరర: నడగమణణ పసడరర

8258 JBV2659019
పపరర: లకడమ నడరరయణ కటటకస

94-98/204

94-98/207

8244 NDX2731255
పపరర: బల ససదద శసరయఖ కలగగటర

94-98/667

8247 AP151010255081
పపరర: శవ శసకర బబదసగల

94-98/194

8250 NDX0295063
పపరర: బబబ సరరజన కరకటట

94-98/195

భరస : సరసబయఖ కరకటట
ఇసటట ననస:22-24-1526
వయససస:70
లస: ససస స
94-83/318

8253 NDX0969352
పపరర: లలతడ దదవ కటటకస

94-98/197

భరస : లకకమనడరరయణ కటటకస
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:29
లస: ససస స
94-98/199

8256 NDX0295188
పపరర: వనసకట నరసమమ కటకస

94-98/200

భరస : రరమయఖ కటటకస
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:56
లస: ససస స
94-98/202

8259 JBV2659027
పపరర: వరరసరసమ కటటకస

94-98/203

తసడడ:డ రరమయఖ కటటకస
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:37
లస: పప

8261 NDX1328525
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ
యయలకచరర
తసడడ:డ శశషయఖ యయలకచరర
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:67
లస: పప

94-98/205

8264 NDX0295279
పపరర: ససరఖకలమమరర తతలగతతటట

94-98/208

భరస : జయరరవప తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-24-1530
వయససస:72
లస: ససస స

94-88/1401

తసడడ:డ పరమమశసరరరవప బబదసగల
ఇసటట ననస:22-24-1525
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కటటకస
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరసమ కటటకస
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:60
లస: పప
8263 AP151010258507
పపరర: అరరణ తతలగతతటట

8246 JBV2665081
పపరర: మబరళ కలమమరర బడడగరల
బబదసగబల
భరస : శవశసకర బబదసగబల
ఇసటట ననస:22-24-1525
వయససస:45
లస: ససస స

8252 NDX1647819
పపరర: దడవద రరహహల గబడడపపడడ

8241 NDX3221405
పపరర: ఉసటటకలరర రవణమమ

తసడడ:డ శదదయఖ
ఇసటట ననస:22-24-1523
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పసడరర
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసమ పసడరర
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:75
లస: ససస స
8260 AP151010255038
పపరర: రరమయఖ. కటటకస

94-98/192

తసడడ:డ పపడమయఖ గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:22-24-1527
వయససస:30
లస: పప

భరస : వరరసరసమ కటటకస
ఇసటట ననస:22-24-1528
వయససస:35
లస: ససస స
8257 NDX0481911
పపరర: లకకమకరసతస పసడరర

8243 AP151010258041
పపరర: రమణమమ. ఊటటకకరర

94-98/189

భరస : ఉసటటకలరర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:22-24-1523
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వరవలర
ఇసటట ననస:22-24-1525
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ దసగల
ఇసటట ననస:22-24-1526
వయససస:52
లస: పప
8254 NDX2170454
పపరర: వనసకట లకడమ కటటకస

94-98/616

భరస : ససబబబరరవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:22-24-1523
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బల ససదద శసరయఖ
ఇసటట ననస:22-24-1523
వయససస:32
లస: ససస స
8248 NDX2756674
పపరర: ఉమ వరవలర

8240 NDX2580900
పపరర: అచసఖత కలమమర వనమబల

8238 AP151010258173
పపరర: రరజఖలకడమ వవమబల

భరస : దసరరరపడసరదస వవమబల
ఇసటట ననస:22-24-1522
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద వనమబల
ఇసటట ననస:22-24-1522
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకససవరసరరవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:22-24-1523
వయససస:41
లస: ససస స
8245 NDX2794980
పపరర: భబగఖలకడమ కలగగటర

94-98/188

తసడడ:డ రరఘవరరవప చడగసటటపరటట
ఇసటట ననస:22-24-1520
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:22-24-1522
వయససస:50
లస: పప
8242 AP151010258086
పపరర: లలత ఊటటకకరర

8237 NDX0752345
పపరర: బబపవజ. చడగసటటపరటట

8262 NDX0527085
పపరర: రమఖ అసకస

94-98/206

భరస : అజత కలమమర అసకస
ఇసటట ననస:22-24-1530
వయససస:31
లస: ససస స
8265 NDX0485037
పపరర: అజత కలమమర. తతలగతతటట

94-98/209

తసడడ:డ జయరరవప తతలగతతటట
ఇసటట ననస:22-24-1530
వయససస:43
లస: పప
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94-98/210

భరస : అబబబశసర రరవప జపలర
ఇసటట ననస:22-24-1531
వయససస:46
లస: ససస స
8269 NDX0970228
పపరర: దధపక జపలర

94-98/213

94-98/215

94-98/218

94-98/221

94-98/448

94-98/451

94-98/454

తసడడ:డ ఖమజ మమమలలదదదెసన షపక
ఇసటట ననస:22-25-493/14
వయససస:26
లస: పప

8279 AP151010255534
పపరర: పపడమమనసదస మమడడకకసడ

8282 NDX0439174
పపరర: లత గగటటటపరటట

8285 NDX0969758
పపరర: వజయలకడమ దదశబబ యన

8288 NDX0869164
పపరర: చరరల అరరణకలమమరర

94-96/506

8291 NDX2078435
పపరర: వనసకరయమమమ బతష
స ల

94-98/222

8294 NDX2396448
పపరర: వనసకరయమమ తతకల
భరస : కకటటశసర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-25-493/94
వయససస:35
లస: ససస స

8274 NDX0969287
పపరర: ససధడరరణణ మమడడకకసడ

94-98/217

8277 AP151010258196
పపరర: మమరస మ మమడడకకసడ

94-98/220

8280 NDX0025767
పపరర: రరకకమణణ కనకవలర

94-98/447

తసడడ:డ కకరణ కకషష ర బబబబ కనకవలర
ఇసటట ననస:22-24_1514
వయససస:30
లస: ససస స
94-98/449

8283 AP151010258439
పపరర: పదమ గగటటటపరటట

94-98/450

భరస : తరపతయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-24_1514
వయససస:45
లస: ససస స
94-98/452

8286 NDX1047679
పపరర: పడవణ కలమమర దదశబబ యన

94-98/453

తసడడ:డ పపనడనరరవప దదశబబ యన
ఇసటట ననస:22-24_1515
వయససస:28
లస: పప
94-94/713

8289 NDX0869396
పపరర: చరరల శవ కకషష

94-94/714

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-25
వయససస:35
లస: పప
94-96/507

భరస : కలటటసబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-25
వయససస:52
లస: ససస స
94-87/1194

94-95/682

భరస : జయరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:22-25
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప� చరరల
ఇసటట ననస:22-25
వయససస:38
లస: ససస స
8293 NDX2526945
పపరర: నజర షపక

94-98/219

భరస : పపనడనరరవప దదశబబ యన
ఇసటట ననస:22-24_1515
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస గబడడపవడక
ఇసటట ననస:22-24_1527
వయససస:60
లస: ససస స
8290 NDX0679746
పపరర: హహహమమవత� చరరల�

8276 NDX0295345
పపరర: నడగకసదడస మమడడకకసడ

8271 NDX2482230
పపరర: మననజ పసదపవడడ

భరస : పసదపవడడ ససబబబరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-24_1514
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22-24_1514
వయససస:53
లస: ససస స
8287 NDX1119098
పపరర: వరరజనయమ దదరత గబడడపవడక

94-98/216

తసడడ:డ మబసలయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:57
లస: పప

భరస : అపరపరరవప షపక
ఇసటట ననస:22-24_1514
వయససస:34
లస: ససస స
8284 AP151010258336
పపరర: నరమల కలమమరర గగటటటపరటట

8273 NDX0295386
పపరర: బబబరరణణ మమడడకకసడ

94-98/212

తసడడ:డ ససబబరరవప పసదపవడడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అనసద మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప పసదదపపడడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:30
లస: పప
8281 NDX0439190
పపరర: ఫరతమమ బబగస షపక

94-98/214

తసడడ:డ జయరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:45
లస: ససస స
8278 NDX1869124
పపరర: ససరకష పసదదపపడడ

8270 NDX1048131
పపరర: ససబబబరరవప. పసదపవడడ

8268 AP151010258082
పపరర: ససహరస మమ పపలర కకర

భరస : వసదనస పపలర కకర
ఇసటట ననస:22-24-1531
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ పసదపవడడ
ఇసటట ననస:22-24-1531
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపడమమనసద మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:22-24-1532
వయససస:33
లస: ససస స
8275 NDX0356071
పపరర: అనసతలకడమ కడల

94-98/211

తసడడ:డ వసదనస పపలర కకర
ఇసటట ననస:22-24-1531
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆబబబశసర రరవప జపలర
ఇసటట ననస:22-24-1531
వయససస:28
లస: పప
8272 NDX0356097
పపరర: లకడమ మమడడకకసడ

8267 NDX0356261
పపరర: పడభబవత పపలర కకర

8292 NDX0196428
పపరర: మహన లమల చరరల

94-96/508

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప� చరరల
ఇసటట ననస:22-25
వయససస:43
లస: పప
94-98/223

8295 NDX2394203
పపరర: నడగభభషణస ఉయర

94-87/1195

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఉయర
ఇసటట ననస:22-25-493/94-1
వయససస:68
లస: పప
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94-98/224

భరస : నడగభభషణస ఉయర
ఇసటట ననస:22-25-493/94-1
వయససస:63
లస: ససస స
8299 NDX1753582
పపరర: శమసతక మణణ దదనవటట

94-87/1198

94-88/1255

94-88/1258

94-98/671

94-98/674

Deleted
94-98/227

భరస : కకటటశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:22-25-1537
వయససస:63
లస: ససస స
8317 NDX1742296
పపరర: శరత కలమమర పసరకచరర

94-87/1200

తసడడ:డ జజసఫ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:22-25-1540
వయససస:42
లస: ససస స

94-97/757

8309 NDX2895902
పపరర: బబజజ కలసచల

94-98/672

94-87/1199

తసడడ:డ చతననయఖ చపసడడ
ఇసటట ననస:22/25/1537
వయససస:56
లస: పప
8315 NDX2830685
పపరర: వవణబగరపరలరరవప తతట

8318 NDX0682765
పపరర: హహమజ అనసతష

94-98/230

8321 NDX0576082
పపరర: హహమసత కలమమర పస పస

8324 NDX0293977
పపరర: పడమలమరరణణ జజననలగడడ
తసడడ:డ జజసఫ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:22-25-1540
వయససస:44
లస: ససస స

8304 NDX3025723
పపరర: వనసకట రమణ బబ జజ

94-88/1257

8307 NDX2973873
పపరర: కలసచల భవన కలసచల
వనసకటటశసరరర
తసడడ:డ కలసచల వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:18
లస: ససస స

94-97/758

8310 NDX3048154
పపరర: ససజజత రగజగరర

94-98/673

8313 NDX1510180
పపరర: లత తతట

94-98/226

భరస : వవణబగరపరల రరవప తతట
ఇసటట ననస:22-25-1537
వయససస:42
లస: ససస స
94-98/675

8316 NDX3276359
పపరర: బభలలలమమమ కలసచల

94-82/966

భరస : ససబబ రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:22-25-1538
వయససస:40
లస: ససస స
94-98/228

8319 NDX0293902
పపరర: ససమతడ పపరకచరర

94-98/229

భరస : పడసరద పపరకచరర
ఇసటట ననస:22-25-1538
వయససస:50
లస: ససస స
94-98/231

తసడడ:డ వ వ పడసరద పస
ఇసటట ననస:22-25-1538
వయససస:28
లస: పప
94-98/233

94-88/1254

భరస : శసకర రగజగరర
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప అనసతష
ఇసటట ననస:22-25-1538
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప అనసతష
ఇసటట ననస:22-25-1538
వయససస:65
లస: ససస స
8323 NDX0683466
పపరర: అరరణ కలమమరర జజననలగడడ

8306 NDX2978575
పపరర: కలసచల బబజజ kunchala
venkateswarlu
భరస : కలసచల వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:40
లస: ససస స

8312 NDX2150951
పపరర: బబబబరరవప చపసడడ

8301 NDX2924066
పపరర: రకజగరర జయమమ

భసధసవప: ససధఖ
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-25-1537
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద పపరకచరర
ఇసటట ననస:22-25-1538
వయససస:27
లస: పప
8320 NDX0682831
పపరర: లకడమ బడహహమశసరర అనసతష

94-88/1256

భరస : వనసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ బబ జజ
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:18
లస: ససస స

8314 NDX1510198
పపరర: వజయ లకడమ తతట

8303 NDX2924421
పపరర: కలసచడల బబజజ

94-87/1197

భరస : రకజగరర రరమకకషష
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:66
లస: ససస స

Deleted

భరస : రరమకకషష రగజగరర
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:67
లస: ససస స
8311 NDX3026010
పపరర: ససధఖ బబ జజ

94-98/225

భరస : కలసచడల వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచల
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:18
లస: ససస స
8308 NDX3064144
పపరర: జయమమ రగజగరర

8300 NDX2282663
పపరర: రర� మమరర కససకలససస

8298 NDX1331925
పపరర: బబబ రరణణ గటటట పలర

భరస : జజసఫ గటటట పలర
ఇసటట ననస:22/25/1445
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర కససకలరరస
ఇసటట ననస:22-25-1459
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబరరరవప
ఇసటట ననస:22-25-1536
వయససస:41
లస: ససస స
8305 NDX2915874
పపరర: భవన కలసచల

94-87/1196

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:22/25/1445
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద దదనవటట
ఇసటట ననస:22/25/1447
వయససస:37
లస: ససస స
8302 NDX2897718
పపరర: బభలలలమమమ కలసచల

8297 NDX1331941
పపరర: మమరర జజసల గటటట పలర

8322 NDX0695528
పపరర: పడసరద పపరకచరర

94-98/232

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ పపరకచరర
ఇసటట ననస:22-25-1538
వయససస:54
లస: పప
94-98/234

8325 NDX0952622
పపరర: పసడయదరరరన జజననలగడడ

94-98/235

భరస : పడకరష బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:22-25-1540
వయససస:46
లస: ససస స
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8326 AP151010258299
పపరర: లకరద మమ జజననలగడడ

94-98/236

భరస : జజసఫ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:22-25-1540
వయససస:49
లస: ససస స
8329 NDX0683664
పపరర: వనత గడదస

94-98/238

94-98/241

94-98/244

94-98/246

94-98/249

94-116/33

94-98/253

భరస : ఐజజక మదతదల
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:40
లస: ససస స

8339 NDX1994301
పపరర: వననద కలమమర మటటటగబసట

8342 NDX0297853
పపరర: అజయ కలమమర కకమమవరపప

8345 NDX2059500
పపరర: హహమ బసదస పససజగరస ర

8348 NDX1299213
పపరర: మననరసజన బబబబ పససజరరస

94-98/256

8351 NDX0297945
పపరర: రరజజ శశఖరస పససజరరస

94-98/247

8354 AP151010258203
పపరర: మమణణమమ మదతదల
భరస : ఐజజక మదతదల
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:57
లస: ససస స

8334 NDX1189067
పపరర: రరజ గడడ స

94-98/243

8337 NDX0294090
పపరర: కకషసటనమమ మటటటగబసట

94-98/245

8340 NDX0032433
పపరర: వజయ భబసకర మటటటగబసట

94-98/248

తసడడ:డ ససరకష మటటటగబసట
ఇసటట ననస:22-25-1543
వయససస:43
లస: పప
94-98/250

8343 NDX2385516
పపరర: నడరరయణమమ డదల

94-75/1000

భరస : వనసకట నడరరయణ డదల
ఇసటట ననస:22-25-1545
వయససస:39
లస: ససస స
94-98/251

8346 NDX2059518
పపరర: చసదడ లల కకరపరటట

94-98/252

భరస : నడగకశసరరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:22-25-1546
వయససస:50
లస: ససస స
94-98/254

8349 JBV2659274
పపరర: మననరసజన బబబబ పససజరరస

94-98/255

తసడడ:డ రరజజ శశఖరర పససజరరస
ఇసటట ననస:22-25-1546
వయససస:35
లస: పప
94-98/257

తసడడ:డ మజస పససజరరస
ఇసటట ననస:22-25-1546
వయససస:63
లస: పప
94-98/259

94-98/240

భరస : కమలకర� మటటటగబసట
ఇసటట ననస:22-25-1543
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశకర పససజరరస22_2
ఇసటట ననస:22-25-1546
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ శశఖరస పససజరరస
ఇసటట ననస:22-25-1546
వయససస:37
లస: పప
8353 AP151010258206
పపరర: శరరదడ ససలలచన మదతదల

94-87/1201

భరస : మననరసజన పససజగరస ర
ఇసటట ననస:22-25-1546
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర పససజరరస
ఇసటట ననస:22-25-1546
వయససస:59
లస: ససస స
8350 NDX0298083
పపరర: పడశరసత బబబబ పససజరరస

8336 NDX0180117
పపరర: వననద కలమమర యస

8331 NDX0941849
పపరర: సహకదయ గడడ స

తసడడ:డ సససదరరకవప గడడ స
ఇసటట ననస:22-25-1541
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దతసవదధనస కకమమవరపప
ఇసటట ననస:22-25-1544
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ డదల
ఇసటట ననస:22-25-1545
వయససస:49
లస: పప
8347 NDX0294330
పపరర: నడగకసదడస పససజరరస

94-98/242

తసడడ:డ కమలమకర మటటటగబసట
ఇసటట ననస:22-25-1543
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దతసవదధనస కకమమవరపప
ఇసటట ననస:22-25-1544
వయససస:34
లస: పప
8344 NDX2399293
పపరర: వనసకట కకసడయఖ డదల

8333 JBV1281443
పపరర: భబగఖమమ గడడ స

94-98/817

భరస : రరజ గడడ స
ఇసటట ననస:22-25-1541
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలమకర ఎస
ఇసటట ననస:22-25-1543
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కమలమకర మటటటగబసట
ఇసటట ననస:22-25-1543
వయససస:29
లస: పప
8341 NDX0335182
పపరర: వజయ కలమమర కకమమవరపప

94-98/239

భరస : సససదరరకవప లలటట
ఇసటట ననస:22-25-1541
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరవప లలటట
ఇసటట ననస:22-25-1541
వయససస:48
లస: పప
8338 NDX1994335
పపరర: పడసనన కలమమర మటటటగబసట

8330 NDX0526467
పపరర: వనల గడడ స

8328 NDX3225984
పపరర: ససమన కకసడడడ

తసడడ:డ ససదరరనస కకసడడడ
ఇసటట ననస:22-25-1540
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:22-25-1541
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర లలటట
ఇసటట ననస:22-25-1541
వయససస:53
లస: ససస స
8335 AP151010255131
పపరర: శశఖర. గడడ స

94-98/237

తసడడ:డ జజసఫ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:22-25-1540
వయససస:49
లస: పప

తలర : దడనమమ గడడ స
ఇసటట ననస:22-25-1541
వయససస:33
లస: ససస స
8332 AP151010258466
పపరర: దడనమమ గడడ స

8327 NDX1189075
పపరర: పడకరష బబబబ జజననలగడడ

8352 NDX0294389
పపరర: పరల వజయకలమమరర మదతదల

94-98/258

భరస : ససధధర కలమమర మదతదల
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:33
లస: ససస స
94-98/260

8355 NDX0298273
పపరర: దవడడ మదతదల

94-98/261

తసడడ:డ ఇసరసక మదతదల
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:34
లస: పప
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8356 NDX0695486
పపరర: ససధధర కలమమర మదతదల

94-98/262

తసడడ:డ ఐజక మదతదల
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:34
లస: పప
94-98/265

తసడడ:డ దడనయయలల మదతదల
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:69
లస: పప

8360 NDX0294421
పపరర: మమధవ కససకకరరస

94-98/268

భరస : ససజవరరజవరదన కససకకరరస
ఇసటట ననస:22-25-1548
వయససస:60
లస: ససస స

8363 JBV2659159
పపరర: ససనల కలమమర కససకలరరస

భరస : రరకకష శరణ జజననకకటట
ఇసటట ననస:22-25-1548
వయససస:32
లస: ససస స

8366 JBV2665164
పపరర: చననసరగర కరకరర

94-98/273

భరస : శకనవరసరరవప అగరనమలర
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:41
లస: ససస స

8369 AP151010258036
పపరర: శరసత కరకరర

94-98/276

8372 NDX2125723
పపరర: అననమమ కరకరర

భరస : పసటర బబ సస బబబబ పసలర కలమమరర
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మమమకకల కరకరర
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:71
లస: ససస స

8374 NDX2731826
పపరర: సరళ బసరవరలమ

8375 NDX0294512
పపరర: రతనకలమమరర రరవపల

94-88/1259

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:22-25-1550
వయససస:32
లస: ససస స
94-98/281

94-98/271

94-98/283

8381 NDX0356378
పపరర: మమధవలత బబ డడడ

94-98/274

8384 NDX2772655
పపరర: రవకలమమర బబ డడడ
తసడడ:డ మహన రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-25-1552
వయససస:41
లస: పప

8364 NDX2282721
పపరర: రరకకశ షరరన జజనడనకకటట

94-98/270

8367 NDX1799222
పపరర: చనన సరగర కరకరర

94-98/272

8370 AP151010258025
పపరర: సరవతడ కససకకరరస

94-98/275

భరస : నడగభభషణస కససకకరరస
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:47
లస: ససస స
94-98/277

8373 NDX2282739
పపరర: సతష కలమమర కససకలససస

94-98/278

తసడడ:డ ససజవ రరజజ వరర న కససకలరరస
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:38
లస: పప
94-98/279

8376 NDX0969741
పపరర: మమరరనడ కకయఖగభర

94-98/280

భరస : జజజనయఖ కకయఖగభర
ఇసటట ననస:22-25-1550
వయససస:57
లస: ససస స
94-98/282

8379 NDX2731172
పపరర: రతనకలమమరర మమళస

94-98/676

తసడడ:డ చనన వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:22-25-1550
వయససస:23
లస: ససస స
94-98/284

తసడడ:డ మహనరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-25-1552
వయససస:34
లస: ససస స
94-98/286

94-98/267

భరస : చసదడ శశఖర మదసదమమలమ
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస కకయగభర
ఇసటట ననస:22-25-1550
వయససస:65
లస: పప

భరస : దడసస రరవపల
ఇసటట ననస:22-25-1551
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-25-1552
వయససస:53
లస: ససస స

8378 NDX2282754
పపరర: జజజనయఖ కకయగభర

8361 NDX2106756
పపరర: సరవతడ కససకలరరస

తసడడ:డ ధరమ రరవప జజనడనకకటట
ఇసటట ననస:22-25-1548
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజ రరవపల
ఇసటట ననస:22-25-1550
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజనయఖ కకయఖగభర
ఇసటట ననస:22-25-1550
వయససస:33
లస: పప

8383 NDX0294629
పపరర: ససమత కకచతరర

94-98/269

భరస : మమమకకల కరకరర
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:42
లస: ససస స

8371 NDX0969691
పపరర: శరసతకలమమరర కలమమరర

94-98/264

భరస : నడగభభషణస కససకలరరస
ఇసటట ననస:22-25-1548
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మమమకకల కరకరర
ఇసటట ననస:22-25-1549
వయససస:37
లస: ససస స

8368 NDX0025445
పపరర: ససనత అగరనమలర

8380 AP151010258120
పపరర: నరమలమదదవ రరవపల

94-98/266

తలర : సరవతడ కససకలరరస
ఇసటట ననస:22-25-1548
వయససస:34
లస: పప
95-224/1191

8358 NDX1994418
పపరర: బబల రరస సరదసరర

తసడడ:డ గలలనన సరదసరర
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నడగ భభషణస కససకకరరస
ఇసటట ననస:22-25-1548
వయససస:32
లస: ససస స

8362 AP151010258089
పపరర: సరరజనదదవ కససకకరరస

8377 NDX1047935
పపరర: సజత కలమమర కకయఖగభర

94-98/263

తసడడ:డ బలరరస సరదసరర
ఇసటట ననస:22-25-1547
వయససస:36
లస: పప

8359 AP151010255211
పపరర: ఇసరసక మదతదల

8365 SQX1985753
పపరర: మమధవ జజననకకటట

8357 NDX1869256
పపరర: పడసరద సరదసరర

8382 NDX1525130
పపరర: ససజజత వరపనడ

94-98/285

భరస : రవ కలమమర బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-25-1552
వయససస:39
లస: ససస స
94-98/677

8385 AP151010258154
పపరర: అననమమ మబదద

94-98/287

భరస : శకరరమబలల మబదద
ఇసటట ననస:22-25-1553
వయససస:82
లస: ససస స
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8386 NDX1047588
పపరర: పసడయతమ రఘబరరమ కడల

94-98/288

తసడడ:డ పరపరరరవప కడల
ఇసటట ననస:22-25-1555
వయససస:28
లస: పప
8389 JBV3290871
పపరర: పరవన� పసలర�

94-82/644

94-82/647

94-98/290

94-98/293

94-98/296

94-98/299

94-98/302

తసడడ:డ లమలయఖ మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1558
వయససస:45
లస: పప

8399 AP151010258052
పపరర: కసస
స రర బబజజస

8402 AP151010258560
పపరర: వజయమమ ఈద

8405 NDX0549824
పపరర: డదవడ పడవణ కలమమర గగడవరరస

8408 JBV2665339
పపరర: ససజజత మమమడడశశటట

94-98/305

8411 AP151010258307
పపరర: లకడమ కరసతమమ మమమడడశశటట

94-98/294

8414 AP151010255189
పపరర: సతఖనడరరయణ మమమడడశశటట
తసడడ:డ లమలయఖ మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1558
వయససస:47
లస: పప

8394 NDX2282671
పపరర: మబతస కనడ వజయ మబతస కనడ

94-98/289

8397 AP151010258300
పపరర: లకడమ ఆవపల

94-98/292

8400 NDX0032458
పపరర: శరమభఖల పడభబకర రరవప బబజజస

94-98/295

తసడడ:డ దదవసహయస బబజజస
ఇసటట ననస:22-26-1556
వయససస:56
లస: పప
94-98/297

8403 NDX0549790
పపరర: రరబరట ససటఫసన పవన కలమమర
గగడవరరస
తసడడ:డ చసదడ శశఖరరకవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:22-26-1557
వయససస:37
లస: పప

94-98/298

94-98/300

8406 NDX0485524
పపరర: ఆనసద కకరణ కలమమర గగడవరరస

94-98/301

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప� గగడవరరస
ఇసటట ననస:22-26-1557
వయససస:43
లస: పప
94-98/303

8409 JBV2665388
పపరర: దసరర మమమడడశశటట

94-98/304

భరస : సతఖనడరరయణ మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1558
వయససస:37
లస: ససస స
94-98/306

భరస : లమలయఖ మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1558
వయససస:72
లస: ససస స
94-98/308

94-82/646

భరస : నడగకశసరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:22-26-1555
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1558
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరరబబబబ� మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1558
వయససస:38
లస: ససస స
8413 JBV2659183
పపరర: హరరబబబబ మమమడడశశటట

94-98/291

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరకవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:22-26-1557
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దడనయయలల గగడవరరస
ఇసటట ననస:22-26-1557
వయససస:70
లస: పప
8410 NDX0695221
పపరర: నడగశరరమణణ మమమడడశశటట

8396 AP151010258033
పపరర: సససదరర ఆవపల

8391 JBV3290863
పపరర: రరహహణణ� పసలర�

భరస : రమమశ బబబబ మబతస కనడ
ఇసటట ననస:22-26-1479
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప ఈద
ఇసటట ననస:22-26-1556/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:22-26-1557
వయససస:39
లస: పప
8407 NDX0639823
పపరర: చసదడశశఖరరరవప గగడవరరస

95-24/687

భరస : నలమసబరస బబజజస
ఇసటట ననస:22-26-1556
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవసహయస బబజజస
ఇసటట ననస:22-26-1556
వయససస:68
లస: పప
8404 NDX0639567
పపరర: ససతతష నవన కలమమర గగడవరరస

8393 SQX2476323
పపరర: శఖమల పరరరర

94-98/457

తసడడ:డ నడసచడరయఖ� �
ఇసటట ననస:22-26
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవ ఆవపల
ఇసటట ననస:22-26-1555
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరఖమ పడబబకర బబజజస
ఇసటట ననస:22-26-1556
వయససస:54
లస: ససస స
8401 AP151010255064
పపరర: నలమమబరమ బబజజస

94-82/645

భరస : ఇమమనసఖల పరరరర
ఇసటట ననస:22-26
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వజయరతనస తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1540
వయససస:61
లస: ససస స
8398 NDX0683821
పపరర: బబ జజ బబజజస

8390 NDX2266880
పపరర: అదద లకడమ చననస

8388 NDX0941856
పపరర: రరప కడల

భరస : ససటట కడల
ఇసటట ననస:22-25_1555
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నడసచడరయఖ పసలర
ఇసటట ననస:22-26
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర యఖ� �
ఇసటట ననస:22-26
వయససస:63
లస: పప
8395 JBV2665693
పపరర: భబగఖమమ తడళళళరర

94-87/1202

భరస : రరప కలమమర వడతడ
ఇసటట ననస:22/25/1558
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసచడరయఖ� �
ఇసటట ననస:22-26
వయససస:35
లస: ససస స
8392 JBV3290889
పపరర: నడసచడరయఖ� పసలర�

8387 NDX2074979
పపరర: నరమల యనమల

8412 AP151010255250
పపరర: శకనవరసరరవప మమమడడశశటట

94-98/307

తసడడ:డ లమలయఖ మమమడడశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1558
వయససస:41
లస: పప
94-98/309

8415 NDX2282697
పపరర: కసస
స రర లత జగరరపష తషల

94-98/310

తసడడ:డ రవ జగరరపష తషల
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:23
లస: ససస స
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94-98/311

తసడడ:డ మలర యఖ ససరరకకటట
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:23
లస: పప
8419 NDX2569655
పపరర: ససతతశ కలమమర బబ సత

94-98/618

94-98/621

94-98/314

94-98/317

94-98/320

తసడడ:డ జజరజ లవసగగసన తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:38
లస: పప
8434 NDX1994707
పపరర: బభఖలమ వడతడ

94-98/322

94-98/325

తసడడ:డ జవరతనస వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:56
లస: పప

94-98/315

8429 AP151010258475
పపరర: వజయకలమమరర తడళళళరర
తడళళళరర
భరస : జజరరజలవసగగసన తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:54
లస: ససస స

94-98/318

8432 AP151010255496
పపరర: జజరరజలవసగ సట న తడళళళరర

94-98/321

8435 NDX1994616
పపరర: శరసత వడతడ

8438 AP151010258337
పపరర: ఆకరసససమలత వడతడ

94-98/328

8441 JBV1280965
పపరర: రరప కలమమర వడతడ

8444 NDX1921049
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరరన చపసడడ
తసడడ:డ బబబబ రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:22-26-1563
వయససస:31
లస: ససస స

8424 AP151010258208
పపరర: మమలత తడళళళరర

94-98/313

8427 NDX0671073
పపరర: రరజజ రరణణ తడళళళరర

94-98/316

8430 AP151010258016
పపరర: మరరయమమ తడళళళరర

94-98/319

భరస : రరజజరరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:77
లస: ససస స
8433 NDX3226065
పపరర: రరజకసదడ కలమమర తడళళళరర

94-98/820

తసడడ:డ వజయ రతనస తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:42
లస: పప
94-98/323

8436 NDX1994491
పపరర: నరమల యమనమల

94-98/324

భరస : రరప కలమమర యమనమల
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:39
లస: ససస స
94-98/326

8439 NDX1869272
పపరర: శరకవణ కలమమర వడతడ

94-98/327

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:28
లస: పప
94-98/329

తసడడ:డ జవరతనస వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:47
లస: పప
94-98/331

94-98/620

తసడడ:డ జజరజ లవసగగసన తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:38
లస: పప
8443 AP151010255247
పపరర: రరజకసదడకలమమర వడతడ

8426 NDX0671537
పపరర: భబరత తడళళళరర

8421 NDX2614063
పపరర: కసససెరరర లత బబ సత

భరస : వజయరతనస తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1560
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జవరతనస వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:44
లస: ససస స
8440 NDX0091165
పపరర: మహహష కకలక
ర రర

94-98/678

తసడడ:డ రరజజరరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:24
లస: ససస స
8437 NDX1189216
పపరర: రరపకలమమరర వడతడ

8423 NDX2914307
పపరర: ఆనసద ససరరకకటట

94-98/617

భరస : ససతతస కలమమర బబ సత
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరజ లవసగగసన తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరజ లవసగగసన తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1561
వయససస:36
లస: ససస స
8431 NDX0671370
పపరర: రరజ కలమమర తడళళళరర

94-98/619

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వజయ రతనస తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1560
వయససస:34
లస: పప
8428 NDX0672014
పపరర: రరధదక తడళళళరర

8420 NDX2569762
పపరర: కసససరర లత బబ సతడ

8418 NDX2551240
పపరర: మలర యఖ ససరరకకటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససతతశ కలమమర బబ సతడ
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:18
లస: పప
8425 NDX0671339
పపరర: రవ కలమమర తడళళ
ర రర

94-98/312

తసడడ:డ రతనస బబ నస
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రతనస బబ సత
ఇసటట ననస:22-26-1559
వయససస:29
లస: పప
8422 NDX2551273
పపరర: వసశ ససరరకకటట

8417 NDX2282705
పపరర: ససతతష కలమమర బబ నస

8442 AP151010255232
పపరర: చసదడ శశఖర వడతడ

94-98/330

తసడడ:డ జవరతనస వడతడ
ఇసటట ననస:22-26-1562
వయససస:55
లస: పప
94-98/332

8445 AP151010258458
పపరర: హహమలత దదడడడ

94-98/333

భరస : జయరరవప� దదడడడ
ఇసటట ననస:22-26-1563
వయససస:42
లస: ససస స
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8446 JBV1281013
పపరర: అనససయమమ దదడడడ దదడడ

94-98/334

భరస : జయరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:22-26-1563
వయససస:67
లస: ససస స
8449 AP151010255188
పపరర: ససరకష దదడడడ

94-98/336

94-98/338

94-98/341

94-98/344

94-98/347

8456 AP151010258312
పపరర: శరరద కకలక
ర రర

8459 NDX0952556
పపరర: శవయఖ కకలక
ర రర

8462 NDX0875138
పపరర: నడగకశసర రరవప అడ

94-135/501

94-98/349

8465 NDX3049467
పపరర: శకకరసత మమదదరగడడడ

భరస : రతన కలమమర తషమబమరరగరటట
ఇసటట ననస:22-26-1574
వయససస:44
లస: ససస స

94-98/342

8457 NDX2078633
పపరర: శరరద కకలక
ర రర

94-98/343

భరస : శవయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:65
లస: ససస స
94-98/345

8460 NDX2059559
పపరర: శవయఖ కకలక
ర రర

94-98/346

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:65
లస: పప
94-98/348

8463 NDX2833093
పపరర: సరయ నతశ రగడడడ బబససరగడడడ

94-98/681

తసడడ:డ రరమకకషష రగడడడ
ఇసటట ననస:22-26-1566
వయససస:19
లస: పప
94-98/682

8466 NDX3046331
పపరర: శకవదఖ మమదదరగడడ

94-98/683

8469 NDX2282804
పపరర: రకవత దడసరర

8471 NDX2955102
పపరర: హరరకకషష తతన గసటట

94-98/350

8474 NDX2559136
పపరర: నరకశ వరలలటట
తలర : నడగకసదడమమ వరలలటట
ఇసటట ననస:22-26-1574
వయససస:19
లస: పప

94-98/351

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-26-1570
వయససస:27
లస: ససస స
94-98/685

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-26-1570
వయససస:28
లస: పప
94-98/352

94-98/340

8468 NDX2282796
పపరర: శరరష నలమరగటర

8470 NDX2860120
పపరర: పడసనన రరగర కరసత

8473 NDX0671958
పపరర: సమమధడనస తషమబమరరగరటట

8454 NDX0969808
పపరర: రమఖక బసదస రరయపవడడ

తలర : రరధడ కలమమరర మమదదరగడడ
ఇసటట ననస:22-26-1566 or 4-16-359/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకషష తనగసటట
ఇసటట ననస:22-26-1570
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శక రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-26-1570
వయససస:33
లస: ససస స

94-98/680

తలర : రరధడ కలమమరర మమదదరగడడ
ఇసటట ననస:22-26-1566 or 4-16-359/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ ఉసరరస
ఇసటట ననస:22-26-1567 WARD NO 4
వయససస:31
లస: పప
94-98/684

8451 NDX3020518
పపరర: దదడడ హహమలత

తసడడ:డ మరరయదడసస రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన అడ
ఇసటట ననస:22-26-1566
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష రగడడడ
ఇసటట ననస:22-26-1566
వయససస:18
లస: ససస స
8467 NDX2463677
పపరర: యబబబజ ఉసరరస

94-98/339

తసడడ:డ మసరసనస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:59
లస: పప

భరస : పరల రరజ అడద
ఇసటట ననస:22-26-1566
వయససస:43
లస: ససస స
8464 NDX2733244
పపరర: శరకవణణ బబససరగడడడ

8453 NDX2022762
పపరర: ఉష రరణణ కకలక
ర రర

94-98/679

తసడడ:డ దదడడ అనససరఖమమ
ఇసటట ననస:22-26-1564
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:35
లస: పప
8461 NDX2125632
పపరర: అరరణ రరచపలర

94-98/337

భరస : మహహశ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మరరయదడసస రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:49
లస: ససస స
8458 NDX0695445
పపరర: ససధడకర కకలక
ర రర

8450 NDX0914895
పపరర: కకటటశసరరరవప కరరఖసశశటట

8448 NDX2873255
పపరర: బబబబరరవప చపసపడడ

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:22-26-1563
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:22-26-1564
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకషష దసలపవడడ
ఇసటట ననస:22-26-1565
వయససస:26
లస: ససస స
8455 NDX0869610
పపరర: శరసతకలమమరర రరయపవడడ

94-98/335

తసడడ:డ బబబబ రరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:22-26-1563
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:22-26-1564
వయససస:41
లస: పప
8452 NDX1510206
పపరర: ఉషర రరణణ దసలపవడడ

8447 NDX1869322
పపరర: అవనడశ చపసపడడ

8472 NDX2873602
పపరర: బబలకకషష సససకర

94-84/1117

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-26-1574
వయససస:29
లస: పప
94-98/622

8475 NDX2897817
పపరర: బబసజమన భరత తషమభమరరగగటట

94-98/686

తసడడ:డ రతన కలమమర
ఇసటట ననస:22-26-1574
వయససస:21
లస: పప
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8476 NDX2873164
పపరర: జజసఫ దదవదడనస వవమబల

94-88/1260

తసడడ:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:22-26-1576
వయససస:22
లస: పప
8479 AP151010255248
పపరర: రరజకసదడ కలమమర తడళళళరర

94-98/353

94-66/1053

94-82/650

94-82/653

94-82/656

94-87/1474

94-95/683

తసడడ:డ నడసచడరయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:22-27-598
వయససస:44
లస: పప

8489 JBV3290020
పపరర: నతడనయయలల� జజఖత�

8492 NDX1140458
పపరర: హవలమ దధపసస

8495 NDX0869453
పపరర: మరరయమల రరశమమ

8498 NDX2404432
పపరర: సరసబబడజఖస గబఱఱ స

94-87/1203

8501 NDX2482172
పపరర: శశధర కరనసళళ

8504 NDX1040468
పపరర: ఝమనసరరణణ తషమమపవడడ
భరస : డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:22-27-1569
వయససస:62
లస: ససస స

8484 NDX1020882
పపరర: సరయచసద గగటటటపరటట

94-82/649

8487 NDX1524470
పపరర: వలసన బబబబ జజఖత

94-82/652

94-82/654

8490 NDX1524561
పపరర: శరమభఖల జజన రకనడలడ
గగలర పవడడ
తసడడ:డ యయసవ
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:59
లస: పప

94-82/655

94-82/757

8493 NDX3117835
పపరర: నడగలకడమ గగటటటపరటట

94-83/505

భరస : పడసరద రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22 - 27
వయససస:55
లస: ససస స
94-94/715

8496 NDX0869289
పపరర: గసట ససతడరరవమమ

94-94/716

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:90
లస: ససస స
94-95/684

8499 NDX2404457
పపరర: ఆనసద బబబబ గబఱఱ స

94-95/685

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గబరకస
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:27
లస: పప
94-97/257

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరనసళళ
ఇసటట ననస:22-27-578
వయససస:22
లస: పప
94-97/259

94-98/689

తసడడ:డ నతడనయయల జజఖత
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:37
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ గబఱఱ స
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:22-27-27
వయససస:29
లస: ససస స
8503 NDX1992131
పపరర: లలకకశసర రరవప మమరరగ

94-82/651

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గబరకస
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:34
లస: ససస స
8500 NDX1540526
పపరర: శలమతత గగలర పవడడ

8486 JBV3290061
పపరర: వలసన జజఖత

8481 NDX2737799
పపరర: రవ కలమమర చమమ

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22.-27
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22 - 27
వయససస:32
లస: పప
8497 NDX2404440
పపరర: అనసరరధ పస సడసరర

94-82/648

తసడడ:డ ఆశరరసదస� �
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:61
లస: పప
8494 NDX3118148
పపరర: నవన చసద జ

8483 NDX1140433
పపరర: దదవరఖ ననతడ శక

94-98/688

తసడడ:డ శసకర రరవప చమమ
ఇసటట ననస:22-26-1767
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నతడనయయలల
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నతడనయయలల� �
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:39
లస: పప
8491 NDX1020601
పపరర: పడసరదరరవప గగటటటపరటట

94-2/1415

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నతడనయయలల� �
ఇసటట ననస:22-27
వయససస:34
లస: పప
8488 JBV3290202
పపరర: వనయ కలమమర� జజఖత�

8480 NDX2798742
పపరర: మహన జజఖత శక చమమ

8478 NDX2721843
పపరర: జజసఫ దదవదడనస వనమబల

తసడడ:డ వససత రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:22-26-1576
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:22-26-1767
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:22 - 27
వయససస:34
లస: ససస స
8485 JBV3290079
పపరర: బబజజబబబబ� జజఖత�

94-98/687

తసడడ:డ మరరయ దడసస రరయగడక
ఇసటట ననస:22-26-1576
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయరతనస తడళళళరర
ఇసటట ననస:22-26-1580
వయససస:42
లస: పప
8482 NDX3136876
పపరర: నలమ గగటటటపరటట

8477 NDX2890366
పపరర: రరమమఖక బసదస రరయపవడడ

8502 NDX1992719
పపరర: ససకనఖ బబసరస

94-97/258

భరస : లలకకసరసరరవప బబసరస
ఇసటట ననస:22-27-598
వయససస:40
లస: ససస స
94-97/260

8505 NDX1040146
పపరర: వసశ కరకసత బసడడ

94-97/261

తసడడ:డ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:22-27-1569
వయససస:36
లస: పప
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94-88/1261

తసడడ:డ గభరరధనమ కకసడ
ఇసటట ననస:22-27-1578
వయససస:22
లస: పప
8509 NDX2890424
పపరర: కరలదడసస పరకలమ

94-98/691

94-97/872

94-97/267

94-97/270

94-97/273

94-97/276

94-97/279

తసడడ:డ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:37
లస: ససస స

8519 AP151010252211
పపరర: హహహమమవత తరరవధసల�

8522 AP151010252209
పపరర: వనసకటరమణ తరరవధసల�

8525 NDX0581066
పపరర: నరమల కలమమర జసగస

8528 NDX0482059
పపరర: ఎమ రరణణ పడతసపరటట

94-98/356

8531 NDX1900993
పపరర: అనసష నసజకటట

94-97/271

8534 AP151010252144
పపరర: అనసపమరరణణ దదమమ�
భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:45
లస: ససస స

8514 AP151010252268
పపరర: రతన రరజ ఏకలల

94-97/266

8517 NDX2170298
పపరర: పదడమవత చతరరకల

94-97/269

8520 NDX0808568
పపరర: బ వనసకటటశసరరర�

94-97/272

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ రరజ�
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:36
లస: పప
94-97/274

8523 NDX0476192
పపరర: పడతసపరటట పడతమ

94-97/275

తసడడ:డ వదడఖసరగర
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:29
లస: ససస స
94-97/277

8526 NDX0257535
పపరర: వదడఖ సరగర పస

94-97/278

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:56
లస: పప
94-98/354

8529 NDX0695627
పపరర: నరమల కలమమర జసగస

94-98/355

తసడడ:డ పడకరశరరవప జసగస
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:31
లస: పప
94-97/280

భరస : రరజజ రమమష మహన కలసచకర
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:31
లస: ససస స
94-97/282

94-97/264

భరస : శకనవరస రరవప చతరరకల
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వదడఖ సరగర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:57
లస: పప
8533 JBV1281328
పపరర: లమవణఖ� కలసచడకర�

94-97/268

తసడడ:డ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస�
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:81
లస: పప
8530 NDX0334078
పపరర: వదడఖసరగర పడతసపరటట

8516 AP151010252339
పపరర: శకనవరసరరవప తరరవధసల�

8511 NDX0257469
పపరర: మజస� తషరరమమలర�

తసడడ:డ ఏననకల
ఇసటట ననస:22-27-1582
వయససస:72
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వదడఖసరగర
ఇసటట ననస:22-27-1584
వయససస:27
లస: పప
8527 NDX0476762
పపరర: సససదరస� చననస�

94-97/265

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:45
లస: ససస స
8524 NDX0476135
పపరర: పడతసపరటట వనత

8513 AP151010252263
పపరర: పదమకలమమరర ఏకలల

94-97/262

తసడడ:డ పరలమబబబ�
ఇసటట ననస:22-27-1580
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ రరజ�
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:47
లస: ససస స
8521 AP151010252210
పపరర: పదడమవత తరరవధసల�

94-97/263

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:22-27-1582
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:22-27-1583
వయససస:31
లస: ససస స
8518 NDX0808329
పపరర: బ వజయలకడమ�

8510 NDX0257493
పపరర: లలసబన కకరణ తషరరమమలర

8508 NDX1662882
పపరర: లకడమ కరనసళ

భరస : శకనవరస రరవప కరనసళ
ఇసటట ననస:22-27-1579
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మజస కగనడడ
ఇసటట ననస:22-27-1580
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మససస కకనవదద ధ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:22-27-1580
వయససస:19
లస: పప
8515 NDX1992776
పపరర: వజయ లకడమ తరరవదసల

94-98/690

తసడడ:డ గబరరనడథస కకసడ
ఇసటట ననస:22-27-1578
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పరకలమ
ఇసటట ననస:22-27-1579
వయససస:64
లస: పప
8512 NDX3235660
పపరర: మన ఆనసద తషరరమమళళ

8507 NDX3054749
పపరర: తడవవణణ కకసడ

8532 NDX0581140
పపరర: పడశరసత బసడర మభడడ�

94-97/281

భరస : ససనల కలమమర�
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:33
లస: ససస స
94-97/283

8535 JBV2653889
పపరర: శరసత� కలసచకర�

94-97/284

భరస : అనల కలమమర� �
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:45
లస: ససస స
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8536 JBV1280916
పపరర: రరజజరమమష� మహన�

94-97/285

తసడడ:డ మహన రరవప� �
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:36
లస: పప
8539 NDX2595759
పపరర: దనమమ నల

94-97/716

94-97/288

94-97/291

94-97/294

94-87/1205

94-97/299

94-97/301

భరస : ఖజజనడ�
ఇసటట ననస:22-27-1590
వయససస:66
లస: ససస స
8560 NDX0087296
పపరర: కజజన

తసడడ:డ బబలసరసమ� కకమమసనస
ఇసటట ననస:22-27-1593
వయససస:34
లస: పప

94-97/292

8549 NDX1525692
పపరర: చతసతనఖ దదమమ

8552 AP151010252201
పపరర: జజఖత రరణణ�

8555 NDX2869857
పపరర: వజయ లకడమ తడడడబబ యన

94-97/304

94-97/295

8544 NDX1913269
పపరర: ససససస న తదజ రరయపవడడ

8547 JBV2653418
పపరర: నరమలమ� దదమ�

94-97/293

8550 AP151010252600
పపరర: శకనవరసరరవప దదమమ�

94-97/297

8553 AP151010252200
పపరర: అనతడరరజ రరణణ�

94-97/759

8556 NDX0087346
పపరర: అపరష పసనసమమల�

8558 NDX0087312
పపరర: కకషష పడసరద పసనసమమల�

8559 NDX1189034
పపరర: సతఖనడరరయణ పసనసమల

తసడడ:డ చననయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-27-1593
వయససస:62
లస: ససస స

94-97/298

94-97/300

భరస : సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-27-1590
వయససస:38
లస: ససస స

8564 NDX2890325
పపరర: బబలసరసమ కరకలమమనస

94-97/296

భరస : మమమకగల�
ఇసటట ననస:22-27-1588
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లల మబరళమహన కలమమర తడడడబబ యన
ఇసటట ననస:22-27-1588
వయససస:42
లస: ససస స

8561 NDX1594895
పపరర: లకరరడ మమరర బసడడ

94-97/290

తసడడ:డ సససగయఖ�
ఇసటట ననస:22-27-1587
వయససస:50
లస: పప

94-97/302

94-97/303

తసడడ:డ కజజనడ
ఇసటట ననస:22-27-1590
వయససస:43
లస: పప
94-87/1206

భరస : బబల సరసమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22/27/1593
వయససస:60
లస: ససస స
94-98/358

94-97/718

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:22-27-1587
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కజజన�
ఇసటట ననస:22-27-1590
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సహదదవపడడ
ఇసటట ననస:22-27-1590
వయససస:72
లస: పప
8563 NDX0091652
పపరర: రవ కకరణ కకమమసనస

8546 AP151010252547
పపరర: బబలర వజయకలమమర దదమమ�

8541 NDX2594984
పపరర: అమకత కటటటపలర

తసడడ:డ పడసరద రరయపవడడ
ఇసటట ననస:22-27-1586
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమమకగల�
ఇసటట ననస:22-27-1588
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమమకగల�
ఇసటట ననస:22-27-1588
వయససస:74
లస: ససస స
8557 NDX0087361
పపరర: వజయ� పసనసమల�

94-97/289

తసడడ:డ వజయ కలమమర దదమమ
ఇసటట ననస:22-27-1587
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప కలసభకర
ఇసటట ననస:22-27-1588
వయససస:41
లస: పప
8554 AP151010252549
పపరర: పడకరశమమ జగరరకపష తష�

8543 AP151010252167
పపరర: డదవడ శరఖమలరరణణ దదమమ�

94-97/287

తసడడ:డ రతన రరవప కటటటపలర
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ�
ఇసటట ననస:22-27-1586
వయససస:53
లస: పప

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:22-27-1587
వయససస:75
లస: ససస స
8551 NDX1196930
పపరర: జయ పడకరష కలసభకర

94-97/717

భరస : వజయబకమమర�
ఇసటట ననస:22-27-1586
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పష లయఖ మగరల
ఇసటట ననస:22-27-1586
వయససస:49
లస: పప
8548 AP151010252375
పపరర: నడగమణణమమ దదమమ�

8540 NDX2581817
పపరర: అబశరఈ కటటటపలర

8538 JBV2653921
పపరర: ససనల కలమమర కలసచకర�

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రతన రరవప కటటటపలర
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-27-1586
వయససస:46
లస: ససస స
8545 NDX2126176
పపరర: శకనవరస రరవప మగరల

94-97/286

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:40
లస: పప

భరస : రతన రరవప కటటటపలర
ఇసటట ననస:22-27-1585
వయససస:35
లస: ససస స
8542 NDX1040179
పపరర: ఇసదదర పరలపరరస

8537 AP151010252330
పపరర: జయపడకరష కలసచకర�

8562 NDX0025692
పపరర: సరగర జజఖతసత కరకలమమనస

94-98/357

తసడడ:డ బబలసరసమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:22-27-1593
వయససస:36
లస: ససస స
94-98/692

8565 NDX2482628
పపరర: శవ పరరసత గసతడల

94-93/1253

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గసతడల
ఇసటట ననస:22-27-1596
వయససస:22
లస: ససస స
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94-98/826

భరస : హనసమసతరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:22-27-1596
వయససస:39
లస: ససస స
8569 NDX1992487
పపరర: హబబబలమర ఖమన పఠరన

94-97/306

94-87/1207

భరస : బబలగసగరదరబబబబ అసకస
ఇసటట ననస:22-27-1600
వయససస:63
లస: ససస స
8578 NDX0706440
పపరర: పసడయమసక పస
తసడడ:డ శరసపడసరద
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:34
లస: ససస స
8581 NDX0004739
పపరర: అనసరరధ తతమమటట
తసడడ:డ పపననయఖ తతమమటట
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:38
లస: ససస స
8584 NDX3112703
పపరర: దకకఖన బబ సతడల

94-98/694

94-97/761

భరస : చసదడశశఖర కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:46
లస: ససస స

8579 NDX0706457
పపరర: పస ఎస యస ఆర కలమమరర

8582 NDX0025676
పపరర: ససజజత తతమమటట

8585 SQX2397636
పపరర: దకకయణణ బబ సతడల

8588 NDX2932606
పపరర: సతశ కలమమరర

94-98/364

8591 JBV1281393
పపరర: శశభబరరణణ కసభస

94-97/308

8594 NDX0335653
పపరర: చసదడశశఖర కసభస
తసడడ:డ యలమసద కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:34
లస: పప

94-88/1262

8580 NDX0706465
పపరర: శరఖమ పడసరద పస

94-97/309

తసడడ:డ సరమబఖల
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:65
లస: పప
94-98/363

8583 NDX3112950
పపరర: నడగ లకడమ బబ సతడల

94-98/693

భరస : జగన మహన రరవప బబ సతడల
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:38
లస: ససస స
95-8/1333

8586 NDX2804599
పపరర: పడతమ కలమమరర

94-97/760

తలర : మమరర రరణణ కలమమరర
ఇసటట ననస:22-27-1602
వయససస:97
లస: ససస స
94-98/695

8589 NDX2393510
పపరర: ససజయ పసడతస కసభస

94-83/320

తసడడ:డ జయ కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:22
లస: పప
94-98/365

భరస : జయకలమమర కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:45
లస: ససస స
94-98/367

8577 NDX3099058
పపరర: జగన మహన రరవప బబ సతడల
తసడడ:డ రరధకకషష మభరరస బబ సతల
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:46
లస: పప

తలర : మమరర రరణణ కలమమరర
ఇసటట ననస:22-27-1602
వయససస:99
లస: పప

భరస : రవకలమమర కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:39
లస: ససస స
8593 JBV1281088
పపరర: ఝమనసరరణణ కసభస

94-98/361

తసడడ:డ జగన మహన రరవప బబ సతడల
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకశ బబబబ అసకస
ఇసటట ననస:22-27-1602
వయససస:21
లస: ససస స
8590 NDX0293522
పపరర: జజఖత కసభస

8576 JBV2659456
పపరర: బబలగసగరధరరరజ అసకస

94-98/359

తసడడ:డ బబల గసగరధరరరజ అసకస
ఇసటట ననస:22-27-1600
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద తతమమటట
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప బబ సతడల
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:18
లస: ససస స
8587 NDX3138104
పపరర: రతనస పడథసఖష అసకస

94-87/1208 8574 NDX0671768
8573 NDX1525155
పపరర: వర పడసరద రరవప తషమమపవడడ
పపరర: పడగత రరజ అసకస

భరస : శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:22-27-1601
వయససస:63
లస: ససస స
94-98/362

94-83/472

భరస : శకహరర పడసరద రరవపరటట
ఇసటట ననస:22-27-1598
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పసలలస అసకస
ఇసటట ననస:22-27-1600
వయససస:70
లస: పప
94-97/307

94-97/305

94-83/319 8571 NDX2590081
8570 NDX1620690
పపరర: నరసససహరరవప యమదవ ఆవపల
పపరర: పపషరపవత రరవపరటట

తసడడ:డ ససగరత రరవప తషమమపవడడ
ఇసటట ననస:22/27/1598
వయససస:49
లస: పప
94-98/360

8568 NDX1991752
పపరర: తడవవణణ కకలగరన

తసడడ:డ భబసకర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:22-27-1597
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:22-27-1598
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవపరటట
ఇసటట ననస:22-27-1598
వయససస:36
లస: ససస స
8575 JBV2665289
పపరర: బబబవదడఖదడయన అసకస

94-98/830

తసడడ:డ కకటయఖ గసటల
ఇసటట ననస:22-27-1596
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:22-27-1597
వయససస:29
లస: పప
8572 NDX1753566
పపరర: గరత రరవపరటట

8567 NDX3266517
పపరర: హనసమసతరరవప గసటల

8592 JBV1281401
పపరర: భవరన కసభస

94-98/366

భరస : ఆనసదకలమమర కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:45
లస: ససస స
94-98/368

8595 NDX0335539
పపరర: రవ కలమమర కసభస

94-98/369

తసడడ:డ యలమసద కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:36
లస: పప
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8596 AP151010255549
పపరర: జయ కలమమర కసభస

94-98/370

తసడడ:డ యలర మసద కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:48
లస: పప
8599 NDX0335562
పపరర: వజయకలమమర కసభస కసభస

94-98/373

94-98/375

94-98/378

94-98/381

94-98/384

94-98/385

8617 NDX0671313
పపరర: గరరరజశసకర మమటటకల

94-98/388

94-98/379

8609 NDX0335844
పపరర: శకకరసత కసచరర

8612 NDX2358331
పపరర: చసదన హహకలమత రరవప

8615 NDX1183698
పపరర: లకకమ రరజకశసరర కరరక

8618 NDX1648676
పపరర: శవ పడసరద కరరక

94-98/382

తసడడ:డ శవరజ కకసడదటట
ఇసటట ననస:22-27-1607
వయససస:21
లస: పప

8621 AP151010258013
పపరర: సరరజన బసడడకకళళ

94-83/321

8624 NDX2548105
పపరర: అనసష కకడడరర
తలర : నడగమణణ కకడడరర
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:20
లస: ససస స

94-98/377

8607 JBV2665487
పపరర: కకరస ప
ర సడయ కసచరర

94-98/380

8610 NDX0335315
పపరర: అశశక కలమమర కసచరర

94-98/383

8613 NDX2393627
పపరర: మహహశ బబబబ కసభస

94-83/322

తసడడ:డ రవ కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:23
లస: పప
94-98/386

8616 JBV2665321
పపరర: వజయలకడమ హహకకమత రరవప

94-98/387

భరస : నడగకసదడస హహకకమత రరవప
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:58
లస: ససస స
94-98/389

8619 NDX0335497
పపరర: నడగకసదడ హహకలమత రరవప

94-98/390

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ హహకలమత
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:65
లస: పప
94-98/391

భరస : వజయభబసకరరరవప బసడడకకళళ
ఇసటట ననస:22-27-1607
వయససస:52
లస: ససస స
94-83/323

8604 JBV2665560
పపరర: శరసతశక తతటకకర

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-27-1605
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ కరరక
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:60
లస: పప
94-83/711

94-98/374

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-27-1605
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద కరరక
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమటటకల
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:37
లస: పప

తలర : వజయలకడమ
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:24
లస: ససస స

8606 JBV2659787
పపరర: శవ రరమ పడసరద తతటకకర

8601 JBV2665719
పపరర: సకజన తతటకకర

భరస : శవరరమ పడసరద తతటకకర
ఇసటట ననస:22-27-1604
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకసదడస హహకలమత రరవప
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:21
లస: ససస స

8614 AP151010258523
పపరర: దసరర హహకలమతడడవప
హహకకమత రరవప
భరస : నడగకసదడస హహకకమత రరవప
ఇసటట ననస:22-27-1606
వయససస:41
లస: ససస స

8623 NDX2211787
పపరర: హహమపసడయ వరమ గగటటటమబకకల

94-98/376

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-27-1605
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:22-27-1605
వయససస:65
లస: పప

8620 NDX3277779
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడదటట

8603 NDX1189190
పపరర: అరరణ తతటకకర

94-98/372

తసడడ:డ శవరరమరమసరద తతటకకర
ఇసటట ననస:22-27-1604
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:22-27-1604
వయససస:60
లస: పప

భరస : నడగకశసరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:22-27-1605
వయససస:61
లస: ససస స
8611 JBV2659654
పపరర: venkaya వనసకయఖ

94-98/696

భరస : లకమణమభరరస తతటకకర
ఇసటట ననస:22-27-1604
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద తతటకకర
ఇసటట ననస:22-27-1604
వయససస:34
లస: పప
8608 JBV2665479
పపరర: నరమలకలమమరర కసచరర

8600 NDX2914174
పపరర: శరలన కసభస

8598 JBV1281096
పపరర: చసదడ శశఖర కసభస

తసడడ:డ మజస కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద తతటకకర
ఇసటట ననస:22-27-1604
వయససస:36
లస: ససస స
8605 NDX0335703
పపరర: నడగ పడవణ తతటకకర

94-98/371

తసడడ:డ యలర మసద కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మజగస కసభస
ఇసటట ననస:22-27-1603
వయససస:61
లస: పప
8602 JBV2665511
పపరర: బసదసమమదవ తతటకకర

8597 JBV2659340
పపరర: ఆనసద కలమమర కసభస

8622 AP151010255032
పపరర: వజయభబసకరరరవప బసడడకకళళ

94-98/392

తసడడ:డ యహనస బసడడకకళళ
ఇసటట ననస:22-27-1607
వయససస:67
లస: పప
94-83/473

8625 NDX2852796
పపరర: శరరధ బబ నసమమధధ

94-97/762

భరస : జయ జయ రరవప
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:77
లస: ససస స
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94-98/393

తసడడ:డ యబగసధర కకసడసరర
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:21
లస: ససస స
8629 AP151010258106
పపరర: నడగమణణ బబ నసమదదద

94-98/396

94-98/399

94-98/402

94-82/657

94-94/717

94-88/1264

94-87/1210

తసడడ:డ నడగరరజ బబజజస
ఇసటట ననస:22-28-1613
వయససస:26
లస: ససస స

8639 NDX0406694
పపరర: మమరతమమ� యమరస�

8642 NDX2869519
పపరర: నడగమణణ పపససకలరర

8645 JBV2640472
పపరర: శకనవరసరగడడడ తయఖగభర

8648 NDX1332162
పపరర: నడగవషష
ష నసతషలపరటట

94-83/324

8651 NDX1508367
పపరర: నఖల వసశ కలరరక

94-82/658

8654 JBV2653426
పపరర: శకలత� మమడసరర�
తసడడ:డ హరరబబబబ� �
ఇసటట ననస:22-28-1613
వయససస:37
లస: ససస స

8634 AP151010255152
పపరర: వకటక నకకల

94-98/401

8637 NDX1742304
పపరర: సరయ నవన కరనసళ

94-87/1209

8640 NDX0407445
పపరర: ఆదడస యమరస

94-82/659

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-28
వయససస:50
లస: పప
94-97/763

8643 NDX2869584
పపరర: ససబబయమమ పపససకలరర

94-97/764

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపససకలరర
ఇసటట ననస:22-28
వయససస:32
లస: ససస స
94-94/718

8646 JBV2653400
పపరర: హహమలత కలసచకర�

94-97/310

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1585
వయససస:62
లస: ససస స
94-87/1211

8649 JBV2653830
పపరర: శవ వనసకటటశసరరరవప� వరససల�

94-97/311

తసడడ:డ వనసకట కకషషరరవప� �
ఇసటట ననస:22-28-1612
వయససస:34
లస: పప
94-83/325

తసడడ:డ లకడమ రవసదడ నడధ కలరరక
ఇసటట ననస:22-28-1613
వయససస:26
లస: పప
94-97/312

94-98/398

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరనసళ
ఇసటట ననస:22/27/1647
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఫణణ
ఇసటట ననస:22-28-1611
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రవసదడ నడధ కలరరక
ఇసటట ననస:22-28-1613
వయససస:25
లస: ససస స
8653 NDX1868944
పపరర: కకరస ర బబజజస

94-98/403

తసడడ:డ అసజరగడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:22-28-1232/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరజ బబజజస
ఇసటట ననస:22-28-1611
వయససస:29
లస: ససస స
8650 NDX1508342
పపరర: యశససత కలరరక

8636 NDX1869306
పపరర: మబననయఖ రరవపలపలర

8631 NDX0293704
పపరర: నడగలకడమ నకకల

తసడడ:డ జయరరవప నకకల
ఇసటట ననస:22-27-1609
వయససస:48
లస: పప

భరస : నడగ బబబబ పపససకలరర
ఇసటట ననస:22-28
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పష కకరర
ఇసటట ననస:22-28-162
వయససస:47
లస: ససస స
8647 NDX1753418
పపరర: రతనదధపసస బబజజస

94-98/400

భరస : ఆదడమబ�
ఇసటట ననస:22-28
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సష మయఖ
ఇసటట ననస:22-28
వయససస:75
లస: ససస స
8644 NDX3107109
పపరర: భబగఖ లకడమ పష కకరర

8633 NDX1993840
పపరర: వజయలకడమ గగటటటమబకకల

94-98/395

భరస : వకటరఇమమనసయయల నకకల
ఇసటట ననస:22-27-1609
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:22-27-1610
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడస
ఇసటట ననస:22-28
వయససస:27
లస: ససస స
8641 NDX0869297
పపరర: శసకలల కకషషకలమమరర

94-98/397

భరస : శకనవరస వరమ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:22-27-1609
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మబననయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:22-27-1610
వయససస:25
లస: ససస స
8638 NDX1263995
పపరర: ససధడఖరరణణ యమరస

8630 AP151010258145
పపరర: శరరద బబ నసమదదద బసడడకకళళ

8628 JBV2665453
పపరర: మమదవ బబ నసమదదద

తసడడ:డ జగసజగసరరవప బబ నసమదదద
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జగసజగసరరవప బసడడకకళళ
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వకటరఇమమనసయయల నకకల
ఇసటట ననస:22-27-1609
వయససస:41
లస: ససస స
8635 NDX1831164
పపరర: భబవన రరవపలపలర

94-98/394

తసడడ:డ జగసజగసరరవప బబ నసమదదద
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జగసజగసరరవప బబ నసమదదద
ఇసటట ననస:22-27-1608
వయససస:48
లస: ససస స
8632 NDX0293654
పపరర: జజనకకదదవ నకకల

8627 JBV2665446
పపరర: వరణణకలమమరర బబ నసమదదద

8652 NDX1743047
పపరర: శవ కలమమరర వపలర

94-87/1212

భరస : ఈశసర రరవప వపలర
ఇసటట ననస:22-28-1613
వయససస:50
లస: ససస స
94-97/313

8655 JBV2653293
పపరర: శరరషర� మమడసరర�

94-97/314

తసడడ:డ హరరబబబబ� �
ఇసటట ననస:22-28-1613
వయససస:41
లస: ససస స
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8656 NDX1299148
పపరర: నకకల వసశ కలరక
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94-98/404

తసడడ:డ లకకమక రవసదడనడద కలరక
ఇసటట ననస:22-28-1613
వయససస:25
లస: పప
8659 NDX0356634
పపరర: అజయ కలమమర పస

94-97/317

94-97/319

94-97/322

94-97/325

94-97/328

94-97/331

94-97/334

తసడడ:డ లకమణ
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:58
లస: పప

8669 NDX1700682
పపరర: అనసరరధ కలసచడల

8672 NDX0256156
పపరర: శవ కలమమర బబబబ కక

8675 AP151010252372
పపరర: ధనలకడమ కలసచడల�

8678 NDX2023000
పపరర: వరన ఇమమదడబతస న

94-97/337

94-97/326

8664 NDX0255414
పపరర: శకనవరస తడటట

8667 JBV2653384
పపరర: లకడమ రవసదడనడథ కలరరక

8670 AP151010252351
పపరర: వనసకరయమమ కలసచడల�

94-97/329

8673 NDX0255356
పపరర: కనకదసరర భవరన కలసచడల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:60
లస: పప

94-97/324

94-97/327

94-97/330

తసడడ:డ పసద వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-28-1616
వయససస:36
లస: పప
94-97/332

8676 AP151010252378
పపరర: చనవనసకటటశసరరర కలసచడల

94-97/333

తసడడ:డ చనరరమయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1617
వయససస:57
లస: పప
94-97/335

8679 NDX0256032
పపరర: వజయ� మమగబలకరర�

94-97/336

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:53
లస: ససస స

94-97/338 8682 NDX1037316
8681 NDX0356824
పపరర: పడసనడనసజనవయబలల మమగబలకరర
పపరర: జగ వ జనడరరన గకసధద

8684 NDX0239244
పపరర: ససబబబరరవప మమగబలకరర

94-97/321

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-28-1616
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:35
లస: పప
94-97/340

94-88/1263

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1615
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససతడ రరమయఖ ఇమమదడబతస న
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరరగన
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:31
లస: పప
8683 NDX0018994
పపరర: మబరరగన పష టటన

94-97/323

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-28-1617
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జ జక వ జనడరరన
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:34
లస: ససస స
8680 NDX0018986
పపరర: అశశక పష టటన

8666 NDX1920710
పపరర: భబసకర రరవప కకకససరర

8661 NDX3113420
పపరర: ససనసద తడటట

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1615
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పస వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-28-1616
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1616
వయససస:57
లస: పప
8677 NDX1037332
పపరర: గగరర గకసధద

94-97/320

తసడడ:డ చన వనసకటటశసరరర కలసచడల
ఇసటట ననస:22-28-1616
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-28-1616
వయససస:30
లస: పప
8674 NDX0256123
పపరర: పసదవనసకటటశసరరర కలసచడల�

8663 NDX0255430
పపరర: లకడమ తడటట

94-97/316

భరస : ఆసజనవయబలల తడటట
ఇసటట ననస:22-28-1615
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కకకససరర
ఇసటట ననస:22-28-1615
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసరరర కలసచడల
ఇసటట ననస:22-28-1616
వయససస:25
లస: ససస స
8671 NDX0356691
పపరర: రరమకకకషష కగ

94-97/318

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1615
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ తడటట
ఇసటట ననస:22-28-1615
వయససస:39
లస: పప
8668 NDX1700898
పపరర: కలమమరర కలసచడల

8660 JBV2653699
పపరర: నడగకశసర రరవప� పసల�

8658 JBV2653608
పపరర: మసగమమ పసల

భరస : నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1614
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-28-1614
వయససస:45
లస: పప

భరస : లకకమ రవసదడనడథ
ఇసటట ననస:22-28-1615
వయససస:47
లస: ససస స
8665 NDX0256073
పపరర: ఆసజనవయబలల తడటట

94-97/315

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1614
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1614
వయససస:30
లస: పప
8662 JBV2653558
పపరర: రరకకమణణదదవ కలరరక

8657 NDX0255323
పపరర: జయలకడమ పస

94-97/339

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:35
లస: పప
94-97/341

8685 NDX2561405
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆకలల

94-97/719

తసడడ:డ రతయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:68
లస: పప
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8686 NDX2561249
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకలల
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94-97/720

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:47
లస: పప
8689 NDX0203398
పపరర: రమణ పస

94-87/1214

94-97/344

94-97/723

94-97/766

94-87/1215

94-97/348

94-97/351

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:44
లస: ససస స

8699 NDX2732238
పపరర: భబగఖ లకడమ పష కకరర

8702 NDX1040245
పపరర: ససనత బభరరగ

8705 NDX1525726
పపరర: గకసధద శకనవరస రరవప

8708 NDX1662361
పపరర: కళళఖణ కలసచడల

94-97/352

8711 NDX0256966
పపరర: వజయలకడమ ఎన

94-97/767

8714 AP151010252349
పపరర: గరవసదమమ కలసచడల
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:77
లస: ససస స

8694 NDX2576759
పపరర: వనసకటటశసరరర గబరకల

94-97/722

8697 NDX2852911
పపరర: యశశదమమ మలమరదద

94-97/765

8700 NDX3105202
పపరర: సరసబశవ రరవప పష కకరర

94-98/697

తసడడ:డ వనసకట రరవప పష కకరర
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:57
లస: పప
94-97/346

8703 AP151010252400
పపరర: ససనత కలమమరర నననస

94-97/347

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:22-28-1621
వయససస:46
లస: ససస స
94-97/349

8706 AP151010252540
పపరర: యలర మసదయఖ జసకల�

94-97/350

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1621
వయససస:40
లస: పప
94-83/326

8709 NDX1332139
పపరర: గరవసదమమ కలసచడల

94-87/1216

భరస : కకటయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:72
లస: ససస స
94-97/353

భరస : ఎన బ యస వ కలమమర
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:40
లస: ససస స
94-97/355

94-97/343

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ వసస
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:34
లస: ససస స
8713 AP151010252345
పపరర: రమణ కలసచడల

94-97/724

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1621
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1621
వయససస:67
లస: పప
8710 NDX2078542
పపరర: సతఖవత వసస

8696 NDX2576783
పపరర: సరసబశవ నడయబడడ గబరకల

8691 AP151010252227
పపరర: కనకదసరర మమ జసకల

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గబరకల
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:74
లస: పప

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:22-28-1621
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యహన
ఇసటట ననస:22-28-1621
వయససస:80
లస: ససస స
8707 AP151010252346
పపరర: నరసయఖ జసకల

94-97/345

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ రరవవరర
ఇసటట ననస:22-28-1621
వయససస:51
లస: పప
8704 AP151010252406
పపరర: సమమధడనమమ నననస

8693 AP151010252539
పపరర: శవపడసరద జసకల�

94-87/1213

భరస : శరత చసదడ
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబరకల
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:57
లస: పప
8701 NDX1410968
పపరర: ఏఫడఇస రరవవరర

94-97/342

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గబరకల
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:64
లస: ససస స
8698 NDX2866499
పపరర: సరసబశవ రరవప పష కకరర

8690 NDX1557919
పపరర: జయ లకడమ చతమమస

8688 NDX1610915
పపరర: వనసకట లకడమ కలసచడల

భరస : శవ కలమమర కలసచడల
ఇసటట ననస:22-28-1619
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1620
వయససస:71
లస: ససస స
8695 NDX2576858
పపరర: కరమమశసరర గబరకల

94-97/721

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:22-28-1618
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసమ� పస
ఇసటట ననస:22-28-1619
వయససస:41
లస: ససస స
8692 NDX0239301
పపరర: నడగకసదడమమ జసకల�

8687 NDX2585925
పపరర: లమవణఖ ఆకలల

8712 AP151010252348
పపరర: కకటటశసరర కలసచల

94-97/354

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:42
లస: ససస స
94-97/356

8715 AP151010252530
పపరర: వవసకటటశరసరరర కలసచల

94-97/357

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:44
లస: పప
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8716 AP151010252374
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచడల

94-97/358

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:47
లస: పప
8719 NDX0581314
పపరర: పసడయమసక కలసచడల

94-97/360

తసడడ:డ నడరరయణమమ
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:30
లస: ససస స
8722 NDX1800318
పపరర: ఇసదదరర దదవ గకరర

94-97/363

94-97/366

94-97/369

94-97/372

94-97/376

94-97/770

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:31
లస: ససస స

94-97/367

8729 NDX0019091
పపరర: ససమన� గబడడపపడడ�

8732 AP151010252213
పపరర: పపసడరరకరకడడ వసస

8735 NDX2869980
పపరర: వనసకట సరసమ ఏదసమబకర

8738 NDX2732360
పపరర: జయ లకడమ పగడడల

94-87/1082

8741 JBV1280387
పపరర: మమరరరరణణ రరమససటట

94-97/370

8744 NDX0080242
పపరర: ససజజత avulamanda
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:37
లస: ససస స

8724 AP151010252175
పపరర: నడగమణణ వసస

94-97/365

8727 NDX0356402
పపరర: వనసకట శకనవరసస వసస

94-97/368

8730 NDX1800235
పపరర: వససత బబబబ మటబన

94-97/371

తసడడ:డ వరయఖ మటబన
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:42
లస: పప
94-97/374

8733 AP151010252217
పపరర: గరలబ షపక�

94-97/375

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:67
లస: పప
94-97/768

8736 NDX2869964
పపరర: నలన ఏదసమబకర

94-97/769

భరస : వనసకట సరసమ ఏదసమబకర
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:33
లస: ససస స
94-141/762

8739 NDX2486983
పపరర: పడశరసత మరరదస

94-87/1081

భరస : నడగ చసదడ శశఖర మరరదస
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:28
లస: ససస స
94-97/377

భరస : రరజకశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:29
లస: ససస స
94-97/379

94-97/362

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ వసస
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మరరదస
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:28
లస: పప
8743 NDX0808386
పపరర: అనసతలకకమ గబసటటరర

8726 NDX0356899
పపరర: వనసకట నరకసదడ వసస

8721 NDX0256925
పపరర: సర�ెసననసర బబగస� షపక�

భరస : పపసడరరకరకడడ
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఏదసమబకర
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:39
లస: పప

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:31
లస: ససస స
8740 NDX2486967
పపరర: నడగ చసదడ శశఖర మరరదస

94-97/364

తసడడ:డ రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఇససక� pathipo
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:75
లస: పప
8737 NDX2854867
పపరర: చసదన వలరగడడడ

8723 NDX1040443
పపరర: నడరరయణమమ కలసచడల

94-88/1265

భరస : నజర బబషర�
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల�
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:42
లస: పప
8734 NDX0256230
పపరర: వజయ రతనస� పతస పరెస�

94-97/361

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ వసస
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:38
లస: పప
8731 AP151010252111
పపరర: నజర బబషర షపక

8720 NDX2459014
పపరర: బబబ సరరజన అననస

8718 NDX2852507
పపరర: కకసడలరరవప పగడడల

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:56
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గరలబ�
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:57
లస: ససస స
8728 JBV1281369
పపరర: వనసకటరమణ వసస

94-97/359

భరస : వనసకట శకనవరసస వసస
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వససత బబబబ మతడన
ఇసటట ననస:22-28-1623
వయససస:42
లస: ససస స
8725 AP151010252205
పపరర: ఖమసససబ షపక�

8717 NDX0356063
పపరర: నలస బబబబ సరరజన వజయ
కలమమర
తసడడ:డ రరమమరరవప neelam
ఇసటట ననస:22-28-1622
వయససస:50
లస: పప

8742 NDX1381342
పపరర: సడవసత ఆవలమసద

94-97/378

భరస : ససవర రరమ కకషష ఆవలమసద
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:32
లస: ససస స
94-97/380

8745 JBV1281138
పపరర: శశవరరలల రరమ శశటట

94-97/381

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:37
లస: ససస స
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94-97/382

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:38
లస: ససస స
8749 JBV1280379
పపరర: మమరర రరమససటట

94-97/385

8750 NDX0916429
పపరర: శవయఖ కలవరసరపప�

94-97/388

8753 NDX0080234
పపరర: శకనవరసరరవప ఎ

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:49
లస: పప

8756 NDX0257287
పపరర: వలయస ననహహమఖ మబకకసపవడడ

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ గరవసద రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:39
లస: పప
8764 NDX0018945
పపరర: పపణఖవత చసతల�

94-97/397

94-97/400

భరస : మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:22-28-1627
వయససస:53
లస: ససస స

8765 NDX0355826
పపరర: మబరళ కకషష డదకలపరరరర

8768 AP151010252534
పపరర: కకటటశసరరరవప డదగరపరరస�

94-83/327

8771 NDX1738501
పపరర: కలససమ రరజకశసరర పష కకరర

94-97/395

8774 NDX0476085
పపరర: చసతల దడనమమ�
భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:22-28-1627
వయససస:60
లస: ససస స

8754 JBV1280478
పపరర: రరజకశసరరరవప రరమశశటట

94-97/390

8757 JBV1280130
పపరర: అరర యఖ రరమససటట

94-97/393

8760 NDX1332147
పపరర: వనసకటబడరరవప

94-87/1217

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:26
లస: పప
94-87/1219

8763 NDX0356030
పపరర: ఆదదలకడమ� డదగపరరస�

94-97/396

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:35
లస: ససస స
94-97/398

8766 NDX0808246
పపరర: శకనస గబసటటరర

94-97/399

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:36
లస: పప
94-97/401

8769 NDX1738584
పపరర: గరవసద రరవప దడసరర

94-97/402

తసడడ:డ కకషషయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:68
లస: పప
94-97/403

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పష కకరర
ఇసటట ననస:22-28-1627
వయససస:28
లస: ససస స
94-97/405

94-97/387

తసడడ:డ జజగయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మనసరసమ�
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసచరగబసటర
ఇసటట ననస:22-28-1627
వయససస:33
లస: పప
8773 NDX0079699
పపరర: పరరసత దదవ� పరసస�

94-97/392

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప డదకలపరరరర
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:41
లస: పప
8770 NDX0205534
పపరర: పపరయఖ కసచరగబసటర

8762 NDX1525080
పపరర: జయ పడకరశ బబ రరగడడ

8751 NDX0356733
పపరర: శవ రరమకకషష ఆవలమసద

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దడవద వలసన బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:45
లస: పప

భరస : గనవష�
ఇసటట ననస:22-28-1626
వయససస:37
లస: ససస స
8767 NDX0239319
పపరర: గణణష చసతల�

94-97/389

తసడడ:డ ససదరరనరరవప� �
ఇసటట ననస:22-28-1625
వయససస:41
లస: పప
94-87/1218

94-97/384

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆవలమసద
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమమన మబకకసపవడడ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:51
లస: పప

94-97/394 8759 JBV1280221
8758 AP151010252531
పపరర: పపదడఏనకటటశసరర
పపరర: రరజకష� అలర డడ�
ర అవవలమమసద

8761 NDX1525056
పపరర: మబరళ కకషష దడసరర

94-97/386

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:41
లస: పప
94-97/391

8748 AP151010252182
పపరర: రరజఖస ఆవపలమసద

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:40
లస: పప
8755 JBV1280494
పపరర: జజజబబబబ రరమశశటట

94-97/383

భరస : వలయస ననహహమఖ మబకకసపవడడ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అరర యఖ
ఇసటట ననస:22-28-1624
వయససస:59
లస: ససస స
8752 NDX0257238
పపరర: ధడమస రరమససటట

8747 NDX0257147
పపరర: శశశలజ మబకకసపవడడ

8772 NDX0015214
పపరర: శలప పరసస�

94-97/404

తసడడ:డ మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:22-28-1627
వయససస:30
లస: ససస స
94-97/406

8775 NDX0015446
పపరర: ఉదయ కకరణ పరశస�

94-97/407

తసడడ:డ మబరళ కకషష�
ఇసటట ననస:22-28-1627
వయససస:32
లస: పప
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8776 NDX0080218
పపరర: మబరళ కకషష� పరసస�
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94-97/408

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1627
వయససస:58
లస: పప
8779 NDX0079772
పపరర: పడసననలకడమ తతట�

94-97/410

94-97/413

94-97/416

94-98/698

94-98/819

94-87/1221

94-87/1223

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:56
లస: పప

8789 NDX2854800
పపరర: ససజజత తడడడబబ యన

8792 NDX3226073
పపరర: శవమమ చకకస

8795 NDX2855005
పపరర: శవపరరసత కరసచరగసటబర

8798 NDX0203620
పపరర: జజఖతరమయ తరణ తతకల

94-87/1226

8801 NDX2831683
పపరర: శవ కలమమరర తతకల

94-98/699

8804 NDX2534170
పపరర: పడసననకలమమర మమరకపవడడ
తసడడ:డ ససరకశ కలమమర
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:38
లస: పప

8784 AP151010252047
పపరర: కకటటశసరరరవప గటటట�

94-97/415

8787 NDX2404507
పపరర: శవ కలమమరర ఆల

94-98/405

8790 NDX3225992
పపరర: అలవనలమమ వనమబల

94-98/818

భరస : వనసకటటశసర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:22-28-1634
వయససస:61
లస: ససస స
94-98/821

8793 NDX1742429
పపరర: ససపన బబ మమనవన

94-87/1220

భరస : శకనవరససలల బబ మమనవన
ఇసటట ననస:22/28/1636
వయససస:28
లస: ససస స
94-97/771

8796 NDX1332030
పపరర: JAYALAKSHMI తతకల

94-87/1222

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-87/1224

8799 NDX0204271
పపరర: శవ కలమమరర తరణ తతకల

94-87/1225

భరస : మబరళ తతకల
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-88/1267

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-98/700

94-97/412

భరస : గసగరధర రరవప ఆల
ఇసటట ననస:22-28-1630
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:35
లస: పప
8803 NDX2832566
పపరర: మబరళ తతకల

94-97/417

భరస : పపరయఖ కరసచరగసటబర
ఇసటట ననస:22-28-1636
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ తరణ తతకల
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:32
లస: ససస స
8800 NDX0192484
పపరర: సతఖనడరరయణ టట

8786 NDX2022986
పపరర: బసవపపనడనరరవ గనపసశశటట

8781 AP151010252327
పపరర: నడగకశసరమమ గటటట�

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరసబయఖ చకకస
ఇసటట ననస:22-28-1634
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ బబ మమనవన
ఇసటట ననస:22/28/1636
వయససస:33
లస: పప
8797 NDX0204461
పపరర: వరలకడమ� తరణ�

94-97/414

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1630
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:22-28-1634
వయససస:40
లస: పప
8794 NDX1742411
పపరర: శకనవరససలల బబ మమనవన

8783 NDX0257105
పపరర: శశషరరతనస� గటటట�

94-97/409

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడ రరమయఖ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1630
వయససస:43
లస: పప
8791 NDX3226008
పపరర: వనసకట రమణ వనమబల

94-97/411

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనడడవప�
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:52
లస: పప
8788 NDX2852440
పపరర: తరరమల రరవప తడడడబబ యన

8780 NDX2022994
పపరర: అనససరఖమమ గనపసశశటట

8778 NDX0079814
పపరర: రజన కగ�

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బసవపపనడనరరవ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:35
లస: పప
8785 NDX0079830
పపరర: వనసకటటశసర రరవప తతట�

94-88/1266

తసడడ:డ శశషరరతనస గటటట
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1628
వయససస:43
లస: ససస స
8782 NDX0079798
పపరర: రవ కలమమర కగ�

8777 NDX3113289
పపరర: పసడయసకర గటటట

8802 NDX1662932
పపరర: సతఖనడరరయణ తతకల

94-98/406

తసడడ:డ మబరళ తతకల
ఇసటట ననస:22-28-1637/1
వయససస:35
లస: పప
94-80/776

8805 NDX3043221
పపరర: నడగమణణ కరథద

94-88/1268

భరస : బబబ రరజ బబనహహర కరథద
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:52
లస: ససస స
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8806 NDX3044153
పపరర: ఎడవన దదనవశ కరథద
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94-88/1269

తసడడ:డ బబబ రరజ బబహర కరథద
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:27
లస: పప
8809 NDX1571448
పపరర: సరళ కలమమరర దడసరర

94-97/420

94-97/423

94-87/1227

94-97/427

94-97/430

94-98/823

94-97/433

తసడడ:డ నడగరతనస
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:28
లస: పప

8819 NDX1738659
పపరర: అననన గకకస తడడడమలర

8822 NDX2869634
పపరర: మనక కలసచల

8825 NDX0815712
పపరర: చసదన వలరగడ�డడ

8828 NDX1040153
పపరర: వరమమ వరరగరనవన

94-97/436

8831 JBV2653541
పపరర: సససదడబ� కకలలకకసడ�

94-97/428

8834 NDX1040195
పపరర: రవ జ
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:28
లస: పప

8814 NDX3049137
పపరర: రరచరడ న కరథద

94-98/701

8817 AP151010252170
పపరర: నడగకసదడమమ పతకమభరర

94-97/426

8820 AP151010252620
పపరర: వనసకటబడవప పతకమభరర

94-97/429

తసడడ:డ రరమదడసస
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:40
లస: పప
94-97/772

8823 NDX3225885
పపరర: శశరయఖ పలర పప

94-97/868

తసడడ:డ శశషయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:52
లస: పప
94-97/431

8826 JBV2653665
పపరర: రతస మమ� వవమభరర�

94-97/432

భరస : మమలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:35
లస: ససస స
94-97/434

8829 NDX1795352
పపరర: నడగ లకడమ మమడసరన

94-97/435

భరస : చతనడన కకశవపలల మమడసరన
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:54
లస: ససస స
94-97/437

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:57
లస: ససస స
94-97/439

94-97/422

భరస : రరమదడసస
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:57
లస: ససస స
8833 NDX1040229
పపరర: మహహశసర రరవప వవమభరర

94-97/425

భరస : హరరకకషష�
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:46
లస: ససస స
8830 AP151010252126
పపరర: మణమమ డదగరపరరస�

8816 NDX0256560
పపరర: శకదదవ పలలకమభరర

8811 AP151010252619
పపరర: వజయశక దడసరర

తసడడ:డ బబబ రరజ బబనహహర కరథద
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ కలసచల
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశరయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:52
లస: ససస స
8827 NDX1040187
పపరర: ససశల జ

94-97/424

తసడడ:డ జజన తడడడమలర
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదకకటయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:67
లస: పప
8824 NDX3235041
పపరర: ఆనమమ పలర పప

8813 JBV1281351
పపరర: పడవణ కలమమర దడసరర

94-97/419

భరస : ఆసధడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆదదనడరరయణ�
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:57
లస: ససస స
8821 AP151010252215
పపరర: రరమదడసస పతకమభరర

94-97/421

తసడడ:డ ఆసదడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ కలసచడల
ఇసటట ననస:22-28-1639
వయససస:34
లస: ససస స
8818 AP151010252161
పపరర: శశరరలల కలసచడల�

8810 AP151010252536
పపరర: సరళ దడసరర

8808 NDX0256644
పపరర: డడ ఎ అరరణ పసడయదరరరన

తసడడ:డ ఆసదడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసధడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆసధడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:67
లస: ససస స
8815 NDX0321570
పపరర: మమనక కలసచడల

94-97/418

భరస : పడవణ కలమమర దడసరర
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1638
వయససస:36
లస: ససస స
8812 AP151010252338
పపరర: మబకలసదడవత దడసరర

8807 NDX0721852
పపరర: దధపసస మననజ పపలర గభర

8832 NDX1737313
పపరర: సతష గగలర

94-97/438

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగలర
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:25
లస: పప
94-97/440

8835 NDX0815696
పపరర: హరరకకషష వలరగడడడ�

94-97/441

తసడడ:డ బబబభజ�
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:34
లస: పప
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8836 NDX0848531
పపరర: కకటటశసర రరవప పగడడల�

94-97/442

తసడడ:డ కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:36
లస: పప

8837 NDX1992347
పపరర: తరపతయఖ గగలర

తసడడ:డ వనసకటటససరరర గగలర
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:52
లస: పప

94-97/445 8840 NDX1799149
8839 JBV2653533
పపరర: హనసమసతరరవప� కకలల కకసడడ�
పపరర: సరసత గబఱఱ స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:67
లస: పప
8842 NDX2393601
పపరర: శవ ఫరరసతమమ ఆకలల

94-83/328

94-97/448

94-97/451

94-97/454

94-97/457

94-97/460

తసడడ:డ రవసదడనడథ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:41
లస: పప

8852 NDX0018960
పపరర: వనసకట గరరరబబబబ� చససచస�

8855 JBV2653038
పపరర: వ. చదదరర� కకసడవటట�

8858 NDX0858993
పపరర: మజగస బబ రరగడడ

94-97/463

8861 NDX2191518
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆకలల

94-97/452

8864 NDX2870020
పపరర: జజఖత బబ డడడ
భరస : ఇ రరజ బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:27
లస: ససస స

8844 NDX0859033
పపరర: రమఖశక బబ రరగడడ

94-97/447

8847 JBV2653012
పపరర: నడరరయణమమ� చతరరకకరర�

94-97/450

8850 NDX0015412
పపరర: హహహమమవత చససచస�

94-97/453

భరస : మలమఖదద�డ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:51
లస: ససస స
94-97/455

8853 NDX1133354
పపరర: ససరకష కకమమమలపరటట

94-97/456

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:34
లస: పప
94-97/458

8856 NDX0713099
పపరర: ససబబబరరవప� బతస నవన�

94-97/459

తసడడ:డ నడగకశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:50
లస: పప
94-97/461

8859 NDX0239277
పపరర: మమలమఖదదడ చససచస�

94-97/462

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:61
లస: పప
94-97/464

తసడడ:డ రతస యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:69
లస: పప
94-97/773

94-98/408

తసడడ:డ లకమయఖ చదదరర� �
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ వలసన
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:64
లస: పప
8863 NDX2869915
పపరర: రరజ బబ డడడ

94-97/449

తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:53
లస: పప
8860 JBV1281252
పపరర: మహనరరవప కరటడగడడ

8849 NDX0859041
పపరర: కగతతర బబ రరగడడడ

8841 NDX1799198
పపరర: అరరణ గభడసరర

తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమఖదద�డ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:34
లస: పప
8857 NDX1040203
పపరర: మమలకకసడయఖ వరరగరనవన

94-97/446

భరస : మజకస
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:60
లస: ససస స
8854 JBV1281187
పపరర: శకనవరసరరవప కరటడగడడ

8846 JBV2653020
పపరర: అమకత కరటడగడడ

94-97/444

భరస : శకరరమబలల గభడసరర
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:43
లస: ససస స
8851 JBV1281260
పపరర: ససబబ రతనస కరటడగడడ

94-98/407

తసడడ:డ మలమఖదద�డ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరకశ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:33
లస: ససస స
8848 NDX0713057
పపరర: రమమదదవ� బతస నవన�

8843 NDX0019018
పపరర: ససజనఖ� చససచస�

8838 NDX1795311
పపరర: చతనడన కకశవపలల మమడసరన

తసడడ:డ చతననయఖ మమడసరన
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:62
లస: పప

భరస : రవ బబబబ గబఱఱ స
ఇసటట ననస:22-28-1640
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:61
లస: ససస స
8845 NDX1162585
పపరర: సరరజజ కకమమమలపరటట

94-97/443

8862 AP151010252110
పపరర: డదవడ బబ రరగడడ

94-97/465

తసడడ:డ యరరమయమ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:70
లస: పప
94-97/774

8865 NDX3058807
పపరర: జజఖత బబ డడడ

94-98/702

భరస : వనస రరజ
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:22
లస: ససస స
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94-98/703

తసడడ:డ రరసబబబబ తతమమటట
ఇసటట ననస:22-28-1641
వయససస:21
లస: పప
8869 NDX2596351
పపరర: ససదన పలర కలమమరర

94-89/737

94-97/468

94-97/471

8873 AP151010252212
పపరర: పదడమవత అలర స�

94-97/474

8882 NDX2939890
పపరర: అయఖపప ససదడనపఅల

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససదడనపఅల
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:30
లస: పప

94-87/1229
8884 NDX1902429
పపరర: మహహసదడ ససరరఖ వరమ
గగటటటమబకకల
తసడడ:డ శకనవరస వరమ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:22/28/1643
వయససస:26
లస: పప

8885 AP151010252300
పపరర: రరజకశసరర అలర స�
భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1643
వయససస:47
లస: ససస స

8887 NDX0256362
పపరర: నరసజన మససస బబ రరగడడ

8888 AP151010252281
పపరర: హనసమసతరరవప అలర స�

94-97/478

తసడడ:డ బ హహచ జగ నరసజన బబబబ
ఇసటట ననస:22-28-1643
వయససస:33
లస: పప
8890 NDX3226099
పపరర: గబరరసరసమ వసజస

94-98/822

భరస : వనసకటటశసర రరవప అననస
ఇసటట ననస:22/28/1648
వయససస:38
లస: ససస స

8874 NDX1320563
పపరర: రరజకష రరవపరటట

94-97/470

8891 NDX2914737
పపరర: గరలబ షపక

8894 NDX3225877
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అననస
తసడడ:డ రరస మహన రరవప అననస
ఇసటట ననస:22-28-1648
వయససస:49
లస: పప

94-97/473

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:45
లస: పప
94-97/475

8880 NDX2870103
పపరర: మల కకసడయఖ చతసచస

94-97/775

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ చతసచస
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:42
లస: పప
94-97/777

8883 NDX2853638
పపరర: మమలకకసడయఖ చససచస

94-98/704

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:42
లస: పప
94-97/476

8886 AP151010252299
పపరర: రరజమమ అలర స�

94-97/477

భరస : తరపతయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1643
వయససస:72
లస: ససస స
94-97/479

8889 AP151010252598
పపరర: హహబల జసన నరసజన బబబబ
బబ రరగడడ
తసడడ:డ యరరమయమ
ఇసటట ననస:22-28-1643
వయససస:74
లస: పప

94-97/480

94-98/705

8892 NDX2526663
పపరర: రరస మహన రరవప అననస

94-1/1218

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:22-28-1647
వయససస:68
లస: పప
94-87/1313

94-97/467

తసడడ:డ వనసకట శవనడనరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ తరపతయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1643
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పసదరరమయఖ వసజస
ఇసటట ననస:22-28-1643
వయససస:40
లస: పప
8893 NDX2567113
పపరర: పదడమవత అననస

94-97/469

తసడడ:డ కకకషషమభరరస�
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:47
లస: పప
94-97/776

8871 NDX0239293
పపరర: ఉషశక గగరరపరరస�

94-97/472 8877 JBV2653178
8876 NDX1328079
పపరర: జయ వనసకట శకనవరసరరవప గకసధద
పపరర: శకనవరసరరవప అలర స�

8879 NDX0239285
పపరర: శకనవరసరరవప గగరరపరరస�

94-89/736

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:45
లస: పప
8881 NDX2853620
పపరర: అనసరరధ చససచస

94-97/466

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : కకతషర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:26
లస: పప
8878 AP151010252089
పపరర: జయపడకరష బబ రరగడడ

8870 NDX0018978
పపరర: అనసరరధ� చససచస�

8868 NDX2615896
పపరర: ససదన పలర శకనవరసరరవప

తసడడ:డ ససదన పలర కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:47
లస: ససస స
8875 NDX1912949
పపరర: రరకకశ బబబబ బబ రరగడడ

94-87/1228

తసడడ:డ కకశవ సరసమ
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససదన పలర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:22-28-1642
వయససస:31
లస: ససస స
8872 NDX0355859
పపరర: మమలసససధడరరణణ బబ రరగడడ

8867 NDX1525015
పపరర: కకషష రరవప సరసమ

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అననస
ఇసటట ననస:22-28-1648
వయససస:20
లస: పప
94-97/867

8895 AP151010252169
పపరర: ఆదదనడరరయణ కలసచడల�

94-97/481

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:22-28-1739
వయససస:72
లస: పప
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94-82/660

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-29
వయససస:63
లస: ససస స
8899 JBV3290731
పపరర: శశకకరణ పలతతటట�

94-82/663

94-96/604

94-87/1231

94-97/484

94-97/487

94-97/490

94-87/1232

94-83/329

భరస : శవసరయ జజశల
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:28
లస: ససస స
8923 NDX1795212
పపరర: దదవ బతష
స ల
తసడడ:డ కకసడల రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:39
లస: ససస స

94-97/482

8909 NDX2078559
పపరర: సరళ తతమమటట

8912 NDX0239194
పపరర: ఇసరసక నసఖటన తషరక

8915 NDX0254169
పపరర: ఉషర రరణణ� పస�

94-97/495

8918 NDX2832640
పపరర: శవ శసకర గబసటటరర

94-95/686

8904 NDX1841486
పపరర: సరయ దదవ మనసపరటట

8907 NDX1584342
పపరర: బడహమయఖ నలబబ తష

94-97/483

94-97/485

8910 NDX0015271
పపరర: లలర గకకస తషరక

94-97/486

భరస : వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-29-1649
వయససస:38
లస: ససస స
94-97/488

8913 NDX0356873
పపరర: జజజన పడకరష తషరక

94-97/489

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-29-1649
వయససస:35
లస: పప
94-97/491

8916 NDX0356089
పపరర: యశశదమమ ఎస�

94-97/492

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1650
వయససస:73
లస: ససస స
94-88/1270

8919 NDX2074987
పపరర: జగరరమయ తతమమటట

94-87/1233

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1651
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:22-29-1652
వయససస:39
లస: పప

94-97/493
8921 NDX1742346
పపరర: జక వ ఎల యమ ఎన వరసవ
దదవ గకసథద
తసడడ:డ కకషష రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:24
లస: ససస స

8922 NDX2271674
పపరర: వజయలకడమ కరపపగసటట
భరస : శకనవరసరరవప కరపపగసటట
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:31
లస: ససస స

8924 AP151010252497
పపరర: కసససరర వవమబల�

8925 NDX2271682
పపరర: వమల కలమమరర గకసథద

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:47
లస: ససస స

94-87/1230

తసడడ:డ సససదరరరవప నలబబ తష
ఇసటట ననస:22-29-1640
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1650
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర బబబబ వరరరకలటట
ఇసటట ననస:22-29-1651
వయససస:41
లస: ససస స
8920 NDX1410372
పపరర: లకడమ పడసనన జజశల

8906 AP151010252309
పపరర: పడసరదదన కకణతస�

8901 NDX1040799
పపరర: బడహమస తతగటట

భరస : శకనవరస రరవప మనసపరటట
ఇసటట ననస:22/29/1591
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-29-1649
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:22-29-1649
వయససస:72
లస: పప
8917 NDX0205229
పపరర: పడమల వరరకకటట

94-94/719

భరస : జగరరమయ తతమమటట
ఇసటట ననస:22-29-1649
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వకటర పరలల
ఇసటట ననస:22-29-1649
వయససస:70
లస: ససస స
8914 AP151010252249
పపరర: వకటర పరలల తషరకర

8903 NDX0869198
పపరర: తతగరటట హహహమమవత

94-82/662

తసడడ:డ బబలకకటట
ఇసటట ననస:22-29
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససలసరరజ�
ఇసటట ననస:22-29-1640
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:22-29-1649
వయససస:33
లస: ససస స
8911 AP151010252395
పపరర: జజషనసససదరర తషరకర

94-82/664

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:22-29/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బధడడ చడరరఖలలY దధవ
ఇసటట ననస:22/29/1591
వయససస:59
లస: పప
8908 NDX0356816
పపరర: రరతష తషరక

8900 NDX0310649
పపరర: లకధర పరల వకటర శరగసటట

8898 JBV3290350
పపరర: జయకకరణ పర టటటట�

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-29
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:22-29
వయససస:72
లస: పప

భరస : శక ఆసజనవయబలల తతగటట
ఇసటట ననస:22-29
వయససస:20
లస: ససస స
8905 NDX0657304
పపరర: సతఖనడరరయణ పడసరద దధవ

94-82/661

భరస : లకధరరపలసకటర
ఇసటట ననస:22-29
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:22-29
వయససస:44
లస: పప
8902 NDX2763472
పపరర: గరయతడ తతగటట

8897 NDX0311902
పపరర: మమరరఇసదదర శరగసటట

94-97/496

94-97/494

94-97/497

భరస : నరసససహరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:68
లస: ససస స
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8926 AP151010252038
పపరర: తరపతమమ వవమబల�

94-97/498

భరస : గరపయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:72
లస: ససస స
8929 NDX1738444
పపరర: అశశక కలమమర కకమమర

94-97/501

94-97/504

94-97/507

94-97/510

94-87/1236

94-97/513

94-97/516

భరస : వవణబగరపరల నకక
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:49
లస: ససస స
8950 NDX0239079
పపరర: వవణబగరపరల నకక

94-97/519

తసడడ:డ గరపరలకకషషయఖ నకక
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:54
లస: పప
8953 NDX0525436
పపరర: జయ కలమమరర ఇడడమబడడ
తసడడ:డ కలల SEKHAR ఇడడమబడడ
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:31
లస: ససస స

8931 NDX1933143
పపరర: కకషరష రరవప గకసథద

94-97/503

8933 NDX1162577
పపరర: శవకలమమరర కలసచడల

తసడడ:డ కకశవ సరసమ గకసథద
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:74
లస: పప
94-97/505

8936 NDX0381251
పపరర: కగ యస డడ పడసరద

8939 NDX1137330
పపరర: చసదడశశఖర ఎలలక

8942 AP151010252380
పపరర: పదమలత కటబట�

94-87/1238

8945 NDX1742387
పపరర: సకక
క సససహ ఎన బనవతష

8934 NDX0254250
పపరర: రమమదదవ కలసచడల

94-97/506

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1656
వయససస:46
లస: ససస స
94-97/508

8937 AP151010252076
పపరర: పసచచయఖ కలసచడల

94-97/509

తసడడ:డ రరశయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:22-29-1656
వయససస:50
లస: పప
94-87/1234

8940 NDX1284199
పపరర: కకటట లసగస దదవర పరటట

94-87/1235

భరస : వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1658
వయససస:42
లస: ససస స
94-97/511

భరస : మషప�
ఇసటట ననస:22-29-1658
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:22-29-1658
వయససస:77
లస: పప
8947 NDX0239087
పపరర: పవరష చసదడ కళ నకక

94-97/502

తలర : కకటటశసరమమ ఎలలక
ఇసటట ననస:22/29/1657
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అదద నడరరయణ కకసదడమదద
ఇసటట ననస:22/29/1658
వయససస:30
లస: పప
8944 AP151010252371
పపరర: మషప కటబట

8930 NDX2125996
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వవమబల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1656
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1656
వయససస:63
లస: పప
8941 NDX1509217
పపరర: నడగకశసరరరవప కకసదడమదద

94-97/500

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1656
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1656
వయససస:56
లస: ససస స
8938 AP151010252502
పపరర: సరసబశవరరవప కలసచడల

8928 NDX1846510
పపరర: జయ వనసకట శకనవరస రరవప
గకసధద
తసడడ:డ కకషరష రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:22-29-1656
వయససస:27
లస: ససస స
8935 AP151010252363
పపరర: గబరవమమ కలసచడల

94-97/499

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కకమమర
ఇసటట ననస:22-29-1654
వయససస:39
లస: పప
8932 NDX1133321
పపరర: శవ నడగమణణ కలసచడల

8927 NDX1510115
పపరర: ససరకసదడ కలమమర వవమబల

8943 AP151010252130
పపరర: మబరహరరరరవప కటబట�

94-97/512

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1658
వయససస:49
లస: పప
94-87/1237

8946 NDX1738691
పపరర: సకలక సరరతబబయ బబనవథస

94-97/514

తసడడ:డ వసరసత రరవప నడయక బనవతష
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వససథ రరవప నడయక బనవతష
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:31
లస: ససస స

8948 NDX1738717
పపరర: మసగతడయమరర బబనడవత

8949 NDX0254458
పపరర: రరచల కలమమరర టట�

94-97/517

94-97/518

భరస : వససథ రరవప నడయక బబనడవత
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : టట జగ కకకసటఫర�
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:58
లస: ససస స

8951 NDX1842930
పపరర: వససథ రరవప నడయక
బనడవతష
తసడడ:డ సకక
క బనడవతష
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:56
లస: పప

94-97/520

94-98/409
8952 NDX1583203
పపరర: అమర సససహ నడయక బనవతష

8954 NDX0408435
పపరర: రషసమ మమధసరర దడసరర

94-97/522

భసధసవప: రవ తదజ వరమ కటట
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వససథ రరవప నడయక బనవతష
ఇసటట ననస:22-29-1659
వయససస:27
లస: పప
8955 NDX2126135
పపరర: రమణ కలసచడల

94-97/523

భరస : రరమ కకషష కలసచడల
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:34
లస: ససస స
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8956 NDX0255117
పపరర: అనతడ దధపసస దడసరర
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94-97/524

తసడడ:డ వజయ కలమమర dasari
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:33
లస: ససస స
8959 AP151010252501
పపరర: నడగకసదడస కలసచడల�

94-97/527

94-97/530

94-97/533

94-83/330

94-97/537

94-97/540

94-97/543

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:57
లస: ససస స

8969 NDX1405894
పపరర: లకడమ కకటటశసరర కలకలటర

8972 AP151010252049
పపరర: ఆనసదరరవప గడడ స�

8975 NDX0261438
పపరర: సతఖనడరరయణ కరరసశశటట

8978 NDX0356907
పపరర: వవసకయఖ గరల

94-97/545

8981 NDX0815605
పపరర: రమణ జ వ�

94-97/535

8984 AP151010252508
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:44
లస: పప

8964 NDX1133339
పపరర: వనసకటకకషష ర కలమమర గటటటపలర

94-97/532

8967 SQX2396075
పపరర: లకడమ కలమమరర గటటటపలర

95-25/1265

8970 NDX1405878
పపరర: తదజ కలకలటర

94-97/536

తసడడ:డ అజయ కలకలటర
ఇసటట ననస:22-29-1663
వయససస:26
లస: పప
94-97/538

8973 NDX0724856
పపరర: రమమదదవ� చతషరకసదసల�

94-97/539

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1664
వయససస:63
లస: ససస స
94-97/541

8976 NDX1991976
పపరర: మమరరయ జజఖత కసచరర

94-97/542

భరస : భబనస మభరరస గరల
ఇసటట ననస:22-29-1665
వయససస:40
లస: ససస స
94-97/544

8979 NDX2385730
పపరర: బశరరననసర పపతదన

94-83/331

తసడడ:డ జబబబర ఖమన పపతదన
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:28
లస: ససస స
94-97/546

తసడడ:డ హరరకకషష� veerepali
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:31
లస: ససస స
94-97/548

94-97/780

భరస : బబ స బబబబ గటటటపలర
ఇసటట ననస:22-29-1661
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1665
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ మధస బబబబ వరగపలర
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:24
లస: ససస స
8983 AP151010252507
పపరర: శవమమ బతష
స ల�

94-97/534

తలర : వరలకమమమ
ఇసటట ననస:22-29-1664
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1665
వయససస:63
లస: ససస స
8980 NDX1993279
పపరర: సపసహ వరగపలర

8966 NDX2503456
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

8961 NDX2852721
పపరర: నడగకసదడస కలసచడల

తసడడ:డ బబ ససబబబబ
ఇసటట ననస:22-29-1661
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబబ�
ఇసటట ననస:22-29-1663
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససరఖనడరరయణ కరరసశశటట
ఇసటట ననస:22-29-1664
వయససస:68
లస: ససస స
8977 NDX0254490
పపరర: పడమల జ

94-97/531

భరస : అజయ కలమమర కలకలటర
ఇసటట ననస:22-29-1663
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరసపడసరద కలకలటర
ఇసటట ననస:22-29-1663
వయససస:51
లస: పప
8974 NDX1920496
పపరర: వరలకమమమ కరరసశశటట

8963 NDX2503464
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల

94-97/526

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-29-1661
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ పసడడటట
ఇసటట ననస:22-29-1663
వయససస:28
లస: పప
8971 NDX1405886
పపరర: అజయ కలమమర కలకలటర

94-97/529

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-29-1661
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవరయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1661
వయససస:43
లస: పప
8968 NDX2420511
పపరర: చసదడయఖ పసడడటట

8960 NDX2126085
పపరర: రరమ కకషష కలసచడల

8958 AP151010252500
పపరర: కకసడమమ కలసచడల�

భరస : పసదకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:37
లస: పప

తలర : లకడమ కలమమరర గటటటపలర
ఇసటట ననస:22-29-1661
వయససస:25
లస: ససస స
8965 AP151010252612
పపరర: వనసకటబడవప కలసచడల�

94-97/525

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:22-29-1660
వయససస:57
లస: ససస స
8962 NDX1738600
పపరర: ఇసదదర పసడయమసక గటటటపలర

8957 NDX0809137
పపరర: వ నడగకసదడస�

8982 NDX1993253
పపరర: పరరసత వరగపలర

94-97/547

భరస : మధస బబబబ వరకపఅల
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:45
లస: ససస స
94-97/549

8985 NDX1992537
పపరర: మధస బబబబ వరగపలర

94-97/550

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ వరగపలర
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:46
లస: పప

Page 341 of 342

8986 NDX2130896
పపరర: శవయఖ బతష
స ల
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94-97/551

తసడడ:డ వనసకట సరసమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-29-1666
వయససస:53
లస: పప
8989 NDX2549939
పపరర: జశససత కలమమర మబలర సగర

94-87/1315

94-97/554

94-97/557

94-97/560

8996 NDX2137694
పపరర: బకసదబన మలర క

8999 NDX0785600
పపరర: ససధడకర రరవప తలతతట

94-97/726

9002 NDX2595023
పపరర: పడశరసత కలమమర మబలర సగర

8991 NDX1800144
పపరర: జసససత ససమఖ తలతతటట

94-97/553

94-97/555

8994 NDX1795493
పపరర: దసడపరద కమల రవ తదజ
తలతతటట
తసడడ:డ ససధడకర రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:24
లస: పప

94-97/556

94-97/558

8997 NDX0713016
పపరర: మబరళ� రరజవరపప�

94-97/559

తసడడ:డ శసకర�
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:50
లస: పప
94-97/561

తసడడ:డ కమలయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ మబలర సగర
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:23
లస: పప
9004 NDX3226032
పపరర: మహహశ బబబబ పరలపరరస

8993 NDX0785592
పపరర: జజఖత కరశ

94-82/776

తసడడ:డ ససధడకర రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపసబసద మమలక
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కరనడల
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:53
లస: పప
9001 NDX2620185
పపరర: జశససత కలమమర మబలర సగర

94-97/552

భరస : ససధడకరరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరనడల
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:27
లస: పప
8998 NDX2137660
పపరర: శకనవరస రరవప కరనడల

8990 NDX2137678
పపరర: శక లకడమ మలర క

8988 NDX2615714
పపరర: మబలర సగర రరజయఖ

తసడడ:డ మబలర సగర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బకసధ బబన మలర క
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:47
లస: ససస స
8995 NDX1322007
పపరర: లలకకశసరరరవప కరనడల

94-87/1239

తసడడ:డ కకటయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:22-29-1667
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:23
లస: పప
8992 AP151010252136
పపరర: శవ పరరసత కనడలమ

8987 NDX1332113
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచడల

9000 NDX2596716
పపరర: మబలర సగర లలర ఫర వర

94-97/725

భరస : మబలర సగర రరజయఖ
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:46
లస: ససస స
94-97/727

తసడడ:డ రరజయఖ మబలర సగర
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:20
లస: పప

9003 NDX3225893
పపరర: వజయలకడమ పరలపరరస

94-97/869

భరస : యమనడదద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:55
లస: ససస స

94-97/871

తసడడ:డ యమనడదద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:22-29-1668
వయససస:27
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,855

ససత సలల
5,265

ఇతరరలల
1

మతత స
10,121

4,855

5,265

1

10,121

Page 342 of 342

