†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

1

2

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

3
4
5
ÁÖß. †¾Ö¸ü •Ö. †Æü´Ö¤ü ˆ¯Ö ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ×¤ü.12.03.1960

6
‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

¯Ö¤ü

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

7
Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü

8
Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü

9
10
11
13
´ÖãÃ»Öß´Ö / Öã»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾ÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ˆ¯Ö ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú †×»Ö²ÖÖÖ ×¤ü.16.07.2010 ŸÖê ˆ¯Ö ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
×ÖµÖãŒŸÖß
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¤ü.05.09.2003
×¾Ö³ÖÖÖ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

14
¸üÖµÖÖ›ü

15
16
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.16.07.2010
×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÖÃÖãÖ.

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.31/08/2012.
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

ˆ¯Ö ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú, ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ×¤ü.31.01.2006 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
16.07.2010
ˆ¯Ö ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
³ÖÖ´Ö¸üÖÖ›ü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.19.01.2004 ŸÖê
27.01.2006

×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×¤ü.05.09.2003 ŸÖê
ŸÖë¤æü,
18.01.2004
ÁÖß. ¸üÖ´ÖØÃÖÖ ú×Ö¸üÖ´Ö ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
“Ö¾ÆüÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.10.01.1960

‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.
(
²ÖÖµÖÖêêú×´ÖÃ™Òüß )

´Öã. †Ö´Ö›üß, ŸÖÖ.
‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ / ×¾Ö•ÖÖ- ×¤ü.07.03.1987 ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
†
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.31/08/2012 ŸÖê ÃÖÆüÖµµÖú
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ,
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.30/07/2009 ŸÖê
04/06/2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ,
¯ÖãÃÖ¤ü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.24/05/2007 ŸÖê
30/07/2009

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾ÖÖ ×¤ü.05/07/2004 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ
23/05/2007
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö †ÖÖá
¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
2

ÁÖß. éúÂÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö
†»Öã¸üú¸ü

ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú, ×¤ü.15.06.1959 ²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.
(
¯ÖÖ¾Öê»Ö
‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖ™Ôü-1)

´Öã. †»»Öæ¸ü, ŸÖÖ.
¤êüÖ»Öæ¸ü

ÖÖÓ¤êü›ü

²ÖÎÖ´ÆüÖ / Öã»ÖÖ ×¤ü.22.11.1982 ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.03/10/2001 ŸÖê
03/7/2004
×¤ü.12.09.2012 ŸÖê ÃÖÆüÖµµÖú
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
¯ÖÖ¾Öê»Ö

ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
×¤ü.14.06.2011 ŸÖê
(ŸÖë¤æü) ÖÖ´ÖÖÖ¾Ö, ²Öã»Ö›üÖÖÖ 04.09.2012
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÏúÖÂ™ü ×ÖÂúÖÃÖÖ
×¤ü.18.02.2008 ŸÖê
†×¬ÖúÖ¸üß, Ö¾ÖêÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬Ö, 10.06.2011
ÖÖë×¤üµÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖÆüÖµµÖú, ´ÖãµÖ ×¤ü.16.05.2007 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú, ÖÖÖ¯Öæ¸ü
18.02.2008
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ØÆüÖÖÖü,
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
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×¤ü.18.06.1999 ŸÖê
15.05.2007

×¤ü.12.09.2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

3

ÁÖß. ÃÖã¸êü¿Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö
¤ü¸üÖ›êü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö †×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ, ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.19.09.1959

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´Öã. ÖÖê¯Ö›üß, ŸÖÖ.
×ÃÖ®Ö¸ü

ÖÖ×¿Öú

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

¾ÖÓ•ÖÖ¸üß / ³Ö.•Ö.- ×¤ü.05.03.1983 ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
›ü
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö †×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ, ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
(¸ü¸üÖ¯Ö), šüÖÖê, šüÖÖê ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¤ü.13.09.2012 ŸÖê ÃÖÆüÖµµÖú
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö
†×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ, ¯ÖÖ¾Öê»Ö,

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.13.09.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.14.05.2010 ŸÖê
07.06.2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ŸÖãÓÖÖ¸êüÀ¾Ö¸ü, ×¤ü.01.06.2007 ŸÖê
ÖÖê×Ö¾Ö¸êü ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖÓ¬Öß
1305.2010
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆªÖÖ, ²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö µÖê‰ú¸ü, ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü.24.06.2004 ŸÖê
ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆªÖÖ,
31/05/2007
²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö šüÖÖê, šüÖÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
4

ÁÖß. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¸ü´ÖÖúÖÓŸÖ
´ÖÃÖã¸üú¸ü

ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö †×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.11.04.2060

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ÖÖî¯ÖÖ›üÖ, šüÖÖê

šüÖÖê

ØÆü¤æü / Öã»ÖÖ

×¤ü.02.02.1984 ÃÖÆüÖµµÖú ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö †×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.01.01.2002 ŸÖê
24.06.2004
×¤ü.23.08.2012 ŸÖê ÃÖÆüÖµµÖú
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö
†×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ,

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, ×¤ü.16.12.2010 ŸÖê
ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
10.07.2012.
ˆªÖÖ, ²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö µÖê‰ú¸ü, ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü.07.06.2007 ŸÖê
ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆªÖÖ,
29.05.2010
²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü,
¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.19.02.2004 ŸÖê
31.05.2007

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú, ×¤ü.19.06.2000 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
18.02.2004
×¾Ö³ÖÖÖ
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¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.23.08.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

ÁÖß. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ×Æü¸üÖ´ÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÁÖß.êúÃÖ¸üßÖÖ£Ö ×¾ÖÖÖµÖú ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,
ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

2

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

×¤ü.06.01.1962

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ×¤ü.21.11.1963 ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡Ö †òÖÏß

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´Öã. †ÖÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.
×³Ö¾ÖÓ›üß

šüÖÖê

´Öã. ŸÖÖ›êü, ŸÖÖ.
µÖê¸Óü›üÖê»Ö,

•ÖôûÖÖ¾Ö

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

²ÖÎÖ´ÆüÖ / Öã»ÖÖ ×¤ü.02.11.1988 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×¤ü.01.06.2012 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.01.06.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

ØÆü¤æü / ÖËã»ÖÖ ×¤ü.21.11.1963 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ×¤ü.01.06.2012 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.01.06.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖü

×¤ü.15.07.2009 ŸÖê
31.05.2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¸üÖêÆüÖ, ¸üÖêÆüÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.04.07.2003
ŸÖê 14.07.2009

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ²ÖÖê‡ÔÃÖ¸ü,
›üÆüÖÖæ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.28.09.1999 ŸÖê
03.07.2003

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖÖÖêšüÖê,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.18.07.2009 ŸÖê
31.05.2012

ÃÖÆüÖµµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
×¤ü.20.08.2002 ŸÖê
†×¬ÖúÖ¸üß, ¸üÖ¾Öê¸ü ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö. 30.04.2009
•ÖôûÖÖ¾Ö
3

4

ÁÖß. “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯Ö.‘ÖÖ.×¾Ö.úÖ. ×¤ü.01.01.1962 ‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.
´Ö¸üÖ›êü
†×»Ö²ÖÖÖ
(ÃÖÖµÖÃÖ)

ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ²Ö²ÖÖ úÖÓ²Öôêû ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö †×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.23.02.1967 ²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.
éúÂÖß )

´Öã. ¯ÖÖï›æüôû, ŸÖÖ.
¯ÖÖ™üÖê¤üÖ

(

´Öã. ¯ÖÖ“ÖÖÖß, ŸÖÖ.
´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü

²Öß›ü

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ ×¤ü.06.02.1986 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
¯Ö.‘ÖÖ.×¾Ö.µÖÖê.†×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤üé.01.12.2011 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
¯Ö.‘ÖÖ.×¾Ö.µÖÖê.†×»Ö²
ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö •ÖÖ´Ö™üß,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.01.01.2009 ŸÖê
29.11.2011

ÃÖÆüÖµµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üß, Öã»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

×¤ü.09.07.1999 ŸÖê
31.12.2008

´ÖÆüÖ¸ü / †Öã. ×¤ü.01.11.1991 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö †×»Ö²ÖÖÖ,
•ÖÖŸÖß
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖê¾ÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.27.05.2012 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ
×¤ü.07.09.2009 ŸÖê
26.05.2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ( ¾ÖµÖ•Öß¾Ö ) ×¤ü.26.07.2006 ŸÖê
“ÖÖÓ¤üÖê»Öß, ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
27.08.2009
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
»ÖÖÖ¾Ö›ü †×¬ÖúÖ¸üß,
ÖÏÖ.¯Ö.×¾Ö.‘Ö™üú,ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ,
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ.

D:\ESTTABLISHMENT\Sevatapshil\Rfo.xls

×¤ü.31.07.1999 ŸÖê
04.07.2006

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.13.06.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×¤ü.27.05.2012
†×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

5

6

ÁÖß. ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü ÖÖêØ¾Ö¤ü
‘Ö¸üŸÖ

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖÖÖêšüÖê,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

×¤ü.01.06.1959 ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¿ÖêŸÖúß ´Öã. úÖ¾ÖÖ›êü, ¯ÖÖê.
¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ
ÆüÖ×¿Ö¾Ö¸êü, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

ÁÖß. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ²ÖÖôûéúÂÖ ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×¤ü.07.11.1962 ²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.
ãÓú³ÖÖ¸ü

´Öã. †Ó²Öú, ŸÖÖ.
ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

ÃÖÖÓÖ»Öß

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö ×¤ü.16.01.1984 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖÖÖêšüÖê,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×¤ü.01.06.2012 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
ÖÖÖÖêšüÖê,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¾Ö›üÖôû,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.30.07.2009 ŸÖê
31.05.2012

ÃÖÆüÖµµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üß, †×»Ö²ÖÖÖ,
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö. ¸üÖµÖÖ›ü

×¤ü.01.01.2002 ŸÖê
29.07.2009

ãÓú³ÖÖ¸ü / ‡´ÖÖ¾Ö ×¤ü.07.03.1986 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

×¤ü.29.05.2010 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.01.06.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.29.05.2010
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.28.05.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ´Öã¸ü²ÖÖ›ü (¯Öã¾ÖÔ) ×¤ü.01.06.2007 ŸÖê
šüÖÖê ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
28.05.2010
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ´Öã¸ü²ÖÖ›ü, šüÖÖê ×¤ü.24.06.2006 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
31.05.2007
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¬ÖÃÖ‡Ô, ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ×¤ü.01.01.2003 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
18.06.2006
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ›üÖêôûÖÖÓ²Ö,
¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
7

ÁÖß. ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ,
¹ý´Ö›êü
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.04.06.1959 ‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ¯ÖÖê. ¤êü¾ÖÖ›ü, ŸÖÖ. ØÃÖ¬Öæ¤ãüÖÔ
¤êü¾ÖÖ›ü

³ÖÓ›Ö¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö ×¤ü.05.03.1984 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.03.06.1998 ŸÖê
31.12.2003
×¤ü.28.05.2012 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, ×¤ü.01.03.2008 ŸÖê
´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ 10.08.2011
×¾Ö³ÖÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, ×¤ü.20.09.2007 ŸÖê
´ÖÓ“Ö¸ü, ÃÖÖÓÖ»Öß ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ 28.02.2008
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¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¸üÖêÆüµÖÖê,
‘ÖÖ™ü¯ÖÖ›üüß, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ÃÖÓÖÖ»Öß

×¤ü.02.10.2006 ŸÖ
ê19.09.2007

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úÖê´ÖÖôû,
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß

×¤ü.18.05.2005 ŸÖê
01.10.2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ŸÖ¸êüôêû, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß

×¤ü.08.06.2002 ŸÖê
17.05.2005

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖôûÖÖ¾Ö,
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß

×¤ü.20.06.2001 ŸÖê
07.06.2002

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

8

ÁÖß. †×Ö»Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö
¯Ö¸ü²Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

×¤ü.22.11.1963 ‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. úÖú¾Ö»Öß,

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
ØÃÖ¬Öæ¤ãüÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ ×¤ü.30.08.1983 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö †×»Ö²ÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¤ü.01.06.2008 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.01.06.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.15.07.2009 ŸÖê
31.05.2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, ×¤ü.02.06.2008 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ
14.07.2009

9

ÁÖß. •ÖµÖë¦ü ÃÖÖê¯ÖÖÖ¸üÖ¾Ö
¤êü¿Ö´ÖãÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.18.08.1962 ²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ´ÖÖÆæü»Öß, ŸÖÖ.
ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü

ÃÖÖÓÖ»Öß

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖãÆüÖÖ¸ü,
¸üŸÖÖ×Ö¸üß ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.30.05.2007 ŸÖê
02.11.2007

ÃÖÆüÖµµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üß, ¸üŸÖÖ×Ö¸üß,
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö. ¸üŸÖÖ×Ö¸üß

×¤ü.01.08.2005 ŸÖê
29.05.2007

ÃÖÆüÖµµÖú ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ×“Ö¯ÖôæûÖ,
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö. ¸üŸÖÖ×Ö¸üß

×¤ü.24.06.1996 ŸÖê
31.07.2005

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ ×¤ü.06.03.1986 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖü

×¤ü 05.06.2012 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.24.07.2009 ŸÖê
04.06.2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.12.08.2006 ŸÖê
23.07.2009

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¾Ö›üÖôû,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.01.01.2004 ŸÖê
11.08.2006

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ×¤ü.11.07.2001 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
31.12.2003
10

ÁÖß. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖÖêÖ²ÖÖ¯Öæ ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ,
×“ÖÖ»Öê
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.20.07.1960 †ú¸üÖ¾Öß ( ¾ÖÖ×Ö•µÖ ) ´Öã. ´ÖÆüÖôæÓûÖê ¯Ö›ü¾Öôû
¯ÖÖÃÖ

¯ÖãÖê

´Ö¸üÖšüÖ / ÖËã»ÖÖ ×¤ü.02.06.1984 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.11.06.2012 ŸÖê
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖÓÖ¬ÖËß ×¤ü.06.09.2011 ŸÖê
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆªÖÖ, ²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß. 04.06.2012
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, ×¤ü.01.08.2009 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
04.06.2011
×¾Ö³ÖÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üß, †ÖÓ²ÖêÖÖÓ¾Ö,
ÃÖÖ.¾Öé.×¾Ö. ¯ÖãÖê
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×¤ü.01.06.1996 ŸÖê
31.07.2009

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.05.06.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

11

ÁÖß. ‹.†Ö¸ü. ˆ²ÖÖôêû

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖê¾ÖÖ ×¤ü.01.03.1962 ²Öß.‹.
†×»Ö²ÖÖÖ , †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

´Öã. Ø¯Ö¯ÖôûÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.
¯ÖÖ“ÖÖê¸üÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
•ÖôûÖÖ¾Ö

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

´ÖÖôûß / ‡´ÖÖ¾Ö ×¤ü.01.11.1991 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖê¾ÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

†•ÖãÖ ¯ÖµÖÕŸÖ Æü•Ö¸ü
ÖÖÆüß.

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÖµÖÖ›ü
ÃÖê¾ÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.16.07.2009 ŸÖê
31.05.2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.22.06.2004 ŸÖê
15.07.2009

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö †ÖÃÖÖÖÖ¾Ö,
¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.09.06.2004 ŸÖê
19.06.2004

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ú»µÖÖÖ, šüÖÖê ×¤ü.01.11.2001 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
03.07.2003
12

ÁÖß. ÃÖã¸ëü¦ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
úÖôêû

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.11.03.1967 ²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ‘ÖÖê›êüÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.
†ÖÓ²ÖêÖÖ¾Ö

¯ÖãÖê

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ ×¤ü.01.11.1991 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.22.07.2010 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ ¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.22.07.2010
×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ŸÖãôû¿Öß, ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü.02.06.2007 ŸÖê
ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆªÖÖ,
31.05.2010
²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.22.06.2004 ŸÖê
22.05.2007

´Öã¸ü²ÖÖ›ü ×¾ÖúÖÃÖ, šüÖÖê ¾ÖÖ ×¤ü.01.11.2002 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ
21.06.2004
13

1

ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü
¯Ö¾ÖÖ¸ü

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¾Ö›üÖôû,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¤ü.01.06.1960 ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ÖÖêŸÖÖ›üß, ŸÖÖ.
‡Ó¤üÖ¯Öæ¸ü

²ÖÖôûéúÂÖ »Ö´ÖÖ
¾ÖÖú™üß

´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

17.08.1955

´Öã.¯ÖÖê. ¾Ö¸üÃÖÖê»Öß, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

¯ÖãÖê

¸üÖµÖÖ›ü

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ ×¤ü.24.06.1983 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß /
†.•Ö.

09.07.1976

×¤ü.03.06.2009 ŸÖê ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
¸üÖµÖÖ›ü
11.06.2012
¾Ö›üÖôû †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ 20.06.2005 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ˆ¯Ö 09.07.2004 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú, ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖ 19.06.2005
úÖ ÛÃ£ÖŸÖ šüÖÖê.
´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ 01.01.2002 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¸üÖêÆüÖ
02.07.2004
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´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¤ü.11.06.2012
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

20.06.2005

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¯ÖÏ×¾ÖÖ †Ö¯¯ÖÖ•Öß ¸üÖ‰úŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

1

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

30.07.1958

12 ¾Öß

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´Öã.¯ÖÖê. ¾Ö¸üÃÖÖê»Öß,
ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

“ÖÖîúôû¿Öß ´ÖÖôûß
/ ‡´ÖÖ¾Ö

31.02.1983

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ,×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
01.08.2007 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.08.2007

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö , ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö 22.12.2006 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö 31.07.2007

2

¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÃÖãŸÖÖ¸ü »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

12.01.1962

12 ¾Öß

´Öã. †ÖÓ¤üÖê¿Öß, ¯ÖÖê.
¸üÖµÖÖ›ü
´Ö»µÖÖÖ, ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 02.06.1983

×»Ö¯Ößú , ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯ÖÖ¾Öê»Ö

14.06.2005 ŸÖê
21.12.2006

×»Ö¯Ößú , ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
13.06.2005

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö 17.12.2007 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ 31.05.2012
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ
×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

04.04.2007 ŸÖê
16.12.2007

×»Ö¯Ößú, ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¸üÖêÆüÖ, 01.07.2004 ŸÖê
¸üÖêÆüÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ
03.04.2007
×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
30.06.2004

3

†“ÖÔÖÖ †×•ÖŸÖ
ŸÖ¾ÖÃÖÖôûú¸ü

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

21.12.1960

12 ¾Öß

´Öã.¾ÖÖ›üÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê. ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖêÀ¾Öß, ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

²ÖÎÖ´ÆüÖ / Öã»ÖÖ 10.07.1979

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

17.07.1996

4

¯Ö»»Ö¾Öß ×¤ü»Öß¯Ö ¸üÖ‰úŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

20.05.1956

10 ¾Öß

´Öã. ¯ÖÖê. ¾Ö¸üÃÖÖê»Öß, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ

“ÖÖîúôû¿Öß ´ÖÖôûß 09.07.1979
/ ‡´ÖÖ¾Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

17.07.1996

5

×Ö×»Ö´ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö
™ëü²Öã»Öú¸ü

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

01.10.1960

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

³ÖÓ›üÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 18.02.1983

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03.06.2006
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01.01.2002 ŸÖê
02.06.2006

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

6

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

îú»ÖÖÃÖ »Ö´ÖÖ ¯ÖÖ»Öú¸ü »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

23.02.1964

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´Öã.¯ÖÖê. ¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü / †.•ÖÖ. 01.09.1984

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

15.02.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖìŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.08.2008 ŸÖê
14.02.2010

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

15.02.2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2009

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02.05.2008.

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

30.09.2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

21.10.2010

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖêÖ, 13.06.2005 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ 31.07.2008
×»Ö¯Ößú, ÃÖã¬ÖÖÖ›ü 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ 12.06.2005
×¾Ö³ÖÖÖ
7

‘ÖÖ¿µÖÖ´Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ
•ÖÖê¿Öß

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

01.06.1955

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê. ¤üÖ¤ü¸ü, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 19.11.1983

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖßú¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¸üÖµÖÖ›ü- 31.12.2008
†×»Ö²ÖÖÖ
8

ÃÖÓÖßŸÖÖ †¹ýÖ úÖôêû

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

08.12.1969

12 ¾Öß

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

³ÖÖê‡Ô / ³Ö.•Ö.²Ö 24.10.1991

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

02.05.2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú 07.06.2006 ŸÖê
¾ÖÖßú¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¸üÖµÖÖ›ü- 30.04.2008
†×»Ö²ÖÖÖ

9

10

¸êüÆüÖÖÖ ´ÖÆü´ÖÓ¤ü ¿ÖêÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
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22.01.1959

29.04.1975

12 ¾Öß

²Öß.‹.

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Öã.¯ÖÓ“Ö×¿Ö»ÖÖÖ¸,
¯Ö¸ü³ÖÖß
¯Ö¸ü³ÖÖß, üŸÖÖ. ¯Ö¸ü³ÖÖß

´ÖãÃ»Öß´Ö / Öã»ÖÖ 01.04.1986

²ÖÖî¬¤ü / †.•ÖÖ. 21.10.2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
06.06.2006

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

30.09.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
29.09.2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü 21.10.2010 ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

19.03.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

11

†¿ÖÖêú ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö
¯Ö¾ÖÖ¸ü

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

10.06.1979

‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ úÖò»ÖÖß,
Ø•ÖŸÖæ¸ü, ŸÖÖ. Ø•ÖŸÖæ¸ü

¯Ö¸ü³ÖÖß

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß / 19.03.2010
×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

12

¯ÖÏ×¾ÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü ú¤ü´Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

16.06.1981

²Öß.‹.

´Öã.¯ÖÖê. †Ö›üÖÖ¾Ö,
ŸÖÖ.ÖÖ×¿Öú

ÖÖ×¿Öú

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ 29.03.2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö 23.07.2012 ŸÖê
ÖÖÖÖêšüÖê, †×»Ö²ÖÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ
13

ÁÖßúÂÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ¤üÖÖß »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

14.01.1959

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öãé. ¯ÖÖê. ¬ÖÖë›üÖÓ²Öê, ŸÖÖ.
“ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü

ÖÖ×¿Öú

²ÖÎÖ´ÆüÖ / Öã»ÖÖ 14.01.1959

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

19.03.2010

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

23.07.2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖêÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.07.2008

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
†×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

06.06.2011

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖÖÖêšüÖê,
†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

29.03.2010 ŸÖê
22.07.2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01.07.2008 ŸÖê
¯ÖêÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ´ÖãµÖ ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú 01.01.2002 ŸÖê
( ¾ÖµÖ•Öß¾Ö ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô 30.06.2008
14

15

´ÖÖÖêÆü¸ü ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

†¸üØ¾Ö¤ü ÖÓÖÖ¬Ö¸ü “Ö¾ÆüÖÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

27.10.1964

16.07.1966

²Öß.‹.

²Öß. úÖò´Ö.

´Öã.´Öãôêû, ¯ÖÖê. £Öôû, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ³ÖÖê´Ö, ŸÖÖ.
×“Ö¯ÖôæûÖ

¸üŸÖÖ×Ö¸üß

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 18.04.1985

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ 07.07.2005

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01.06.2012 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.02.2012 ŸÖê
31.05.2012

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
31.01.2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö 06.06.2011 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ÃÖÆüÖµµÖú 07.07.2005 ŸÖê
¿ÖÖÃ¡Ö–Ö †ÖãÃÖÓ¬ÖÖÖ ëú¦ü, 06.06.2011
¾ÖÖ›üÖ
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†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

16

ú»¯ÖÖÖ ×¤ü¯Öú
ÃÖÖµÖÖÖ¾Öú¸ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

03.05.1961

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. ÁÖß¾Ö¬ÖÔÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü / †.•ÖÖ. 03.04.1986

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
12.10.2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12.10.2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.10.2000

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.02.2006

×»Ö¯Ößú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖßú¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¸üÖµÖÖ›ü- 11.10.2012
†×»Ö²ÖÖÖ
17

1

•ÖÖ×¤ü¿Ö ¸üÖ´ÖÖ ¯ÖÖ›ü¾Öß

³ÖÖ¾ÖÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ×¿Ö¸üÖêÃÖê

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

14.04.1966

×»Ö¯Ößú

30.01.1978

²Öß.‹.

´Öã.¯ÖÖê. ÖôûÖ¾ÖÖÖ, ŸÖÖ. ¬Öãôêû
ŸÖôûÖê¤üÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.×¿Ö¸üÖêÃÖê¯ÖÖ›üÖ, ŸÖÖ.
ú»µÖÖÖ

×³Ö»»Ö / †.•Ö. 01.11.1999

šüÖÖê

ãúÖ²Öß / ‡´ÖÖ¾Ö

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.02.2006 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

13.10.1999 ŸÖê
31.01.2006

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

´ÖÖôûß / ‡´ÖÖ¾Ö 02.08.1996

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ 18.04.1985

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

04.07.1985

2

•ÖµÖ×¤ü¯Ö »Ö´ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

×»Ö¯Ößú

08.03.1966

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê. ãúºþôû, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

3

¸üÖ•Öê¿Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö £Öôûú¸ü

×»Ö¯Ößú

10.10.1968

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ÃÖÖÖ´ÖôûÖ, ¯ÖÖê.
“ÖÖî»Ö, ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

4

×¾ÖªÖ ŸÖÖÖÖ•Öß ³ÖÖêÃÖ»Öê

×»Ö¯Ößú

02.08.1962

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.¯ÖÖê. ×Ö´ÖÖÖ¾Ö
(›üÖæú),ŸÖÖ. ú•ÖÔŸÖ

5

³ÖÖÃú¸ü ÖÖ¯ÖŸÖ ÖÖ¾Ö›êü

×»Ö¯Ößú

29.05.1963

²Öß. úÖò´Ö

´Öã. †ÖÓ¤üÖê¿Öß, ¯ÖÖê.
´Ö»µÖÖÖ, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 01.11.1994

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

19.09.2005 ŸÖê ×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

19.09.2005

6

•µÖÖêêŸÖß ¬ÖÖë¦ü ¯ÖÖ™üß»Ö

×»Ö¯Ößú

27.01.1971

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. »ÖÖêÖÖ¸êü, ¯ÖÖê.
£Öôû, ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 03.01.1990

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê ×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03.01.1990
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“ÖÖîúôû¿Öß ´ÖÖôûß
/ ‡´ÖÖ¾Ö

02.12.1997

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ 01.10.2000 ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

09.06.1997

†×»Ö²ÖÖÖ

03.03.1999

02.08.1996

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

7

¾ÖÓ¤üÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö Ö•ÖÖê

×»Ö¯Ößú

12.04.1966

8

ÃÖÓ•ÖµÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ±ú›üêú

×»Ö¯Ößú

19.07.1965

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ¯ÖÖê. ¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß / 16.04.1985
†.•Ö.

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ¯ÖÖê.ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ 18.10.1994

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.04.2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¸üÖêÆüÖ

01.01.2002 ŸÖê
31.03.2009

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

01.01.2002 ŸÖê ×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†×»Ö²ÖÖÖ

16.04.1985

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.04.2009

9

×¾ÖÖÖµÖú ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

×»Ö¯Ößú

26.02.1977

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ¯ÖÖê.ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 24.05.1995

×»Ö¯Ößú ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

28.11.1996

10

×´Ö»Öà¤Ëü ´ÖÖÖêÆü¸ü ™êü´Öú¸ü

×»Ö¯Ößú

02.08.1980

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ¾ÖÖ›üÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê.
¾ÖêÀ¾Öß, ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

³ÖÓ›üÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 29.06.2006

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

29.05.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

29.05.2010

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

29.06.2006 ŸÖê
28.05.2010

11

Ã¾ÖÖŸÖß ÁÖßéúÂÖ
Ø¯Ö¯Öôûú¸ü

×»Ö¯Ößú

28.06.1978

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Ø¿Ö¯Öß / 27.01.2006
‡´ÖÖ¾Ö

×»Ö¯Ößú ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

27.01.2006 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖÖ›ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

27.01.2006

12

¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖêÖê

×»Ö¯Ößú

11.05.1971

²Öß. úÖò´Ö

´Öã. ¯ÖÖê. Ö¾ÖÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß / 19.12.1994
×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¾Ö›üÖôû, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

19.06.2004 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
¾Ö›üÖôû, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

19.06.2004

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
18.06.2004
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¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.
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14

15

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ éúÂÖÖ šüÖãú¸ü

×»Ö¯Ößú

»Ö´ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

´ÖãÃŸÖ±úÖ †Æü´Ö¤ü ¿Ö¸üß±ú
¿ÖêÖ
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×»Ö¯Ößú

×»Ö¯Ößú

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

08.03.1961

02.11.1963

28.10.1975

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ¯ÖÖÓ›üÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖÖê.
úÖÃÖæ, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

´Öã. ¯Ö¸üÆæü¸ü¯ÖÖ›üÖ, ¯ÖÖê.
úÖ´ÖÖ»Öì, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

´Öã. ÖÖµÖ›üÖëÖ¸üß, ŸÖÖ.
ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

ÖÖ×¿Öú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 16.09.1983

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 21.01.1987

´ÖãÃ»Öß´Ö / Öã»ÖÖ 03.01.1994

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

13.06.2005 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

13.06.2005

×»Ö¯Ößú, ÃÖÆüÖµµÖú
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
¯ÖÖ¾Öê»Ö

29.07.2002 ŸÖê
12.06.2005

×»Ö¯Ößú , ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

14.06.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú ,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
†×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

14.06.2010

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö›üÖôû
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
13.06.2010
×»Ö¯Ößú,
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ú•ÖÔŸÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

14.06.2010

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
14.06.2010 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö , †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

10.07.2003 ŸÖê
13.06.2010

×»Ö¯Ößú, ú•ÖÔŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
09.07.2003

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¯Ö¤ü

16

ÃÖÓ•ÖµÖ ×³Ö´ÖØÃÖÖ ×Ö¸üÖÃÖê

×»Ö¯Ößú

01.06.1979

²Öß.‹.

´Öã.¯ÖÖê. ¿Öê¾ÖÖ›êü, ŸÖÖ.
Ø¿Ö¤üÖê›üÖ,

¬Öãôêû

¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ / Öã»ÖÖ 14.09.2005

×»Ö¯Ößú, ÃÖÆüÖµµÖú
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

17

µÖÖêÖê¿Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´ÆüÖ¡Öê

×»Ö¯Ößú

16.06.1973

²Öß.‹.

´Öã.¯ÖÖê. úÖê¯ÖÏÖê»Öß, ŸÖÖ.
¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 09.03.1999

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
09.08.2010 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯ÖêÖ, †×»Ö²ÖÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

14.09.2005 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú,
¸üÖµÖÖ›ü
ÃÖÆüÖµµÖú
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

14.06.2005

×»Ö¯Ößú,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯ÖêÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

09.08.2010

×»Ö¯Ößú,
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ú•ÖÔŸÖ
¯Öã¾ÖÔ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

14.06.2010

×»Ö¯Ößú,
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ˆ¸üÖ ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

09.06.2011

×»Ö¯Ößú,
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

12.07.2002

×»Ö¯Ößú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖßú¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¸üÖµÖÖ›ü- 07.08.2010
†×»Ö²ÖÖÖ
18

¯Ö»»Ö¾Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö ³ÖãŸÖú¸ü

×»Ö¯Ößú

30.11.1971

‹´Ö. úÖò´Ö.

´Öã. ¯ÖÖê.ŸÖÖ. ú•ÖÔŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

Ø¿Ö¯Öß / ‡´ÖÖ¾Ö 01.11.1994

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

14.06.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
01.01.2002 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö, 13.06.2010
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
19

20

†×¾ÖÖÖ¿Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö
šüÖãú¸ü

µÖµÖÖŸÖß •ÖÖŸÖÖ¯Ö
×¿Ö¸üÃÖÖôêû
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×»Ö¯Ößú

×»Ö¯Ößú

01.06.1970

25.06.1967

²Öß.‹.

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ²ÖÖê¸ü•Öê, ¯ÖÖê. ¾ÖÖ¿Öß,
ŸÖÖ.¯ÖêÖ

´Öã. ¯ÖÖê. •ÖÖ×¤ü¿ÖÖÖ¸ü,
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü, ŸÖÖ.
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 22.05.1995

´ÖÆüÖ¸ü / †.•ÖÖ. 08.12.1995

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ˆ¸üÖ ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

09.06.2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÖÖêšüÖê,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
08.06.2011

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
12.07.2002 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü, ¾ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

†.ÎÓú.

21

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¤ü›üÃÖ

×»Ö¯Ößú

30.08.1989

ú×ÖÂšü ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÆüÖµµÖú

¾ÖÖÖê¡Ö ÃÖ¾ÖêÖú

×¯ÖÏµÖÖÓúÖ »ÖÖîúßú
´ÖÖêúÖ¿Öß

³Ö¸üŸÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ úÖÓ²Öôêû

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

²Öß.‹.

´Öã.×¾ÖªÖÖÖ¸ü, “Öëœü¸êü,
ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¬ÖÖÖ¸ü /
³Ö.•Ö.ú

24.10.1985

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. úôû¾ÖÖ, ŸÖÖ. šüÖÖê

šüÖÖê

ãúÖ²Öß / ‡´ÖÖ¾Ö

20.07.1959

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê. ¯ÖÖ™üÖê¤üÖ, ŸÖÖ.
¯Ö¸üŸÖæ¸ü

•ÖÖ»ÖÖÖ

´ÖÆüÖ¸ü / †.•ÖÖ.

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×»Ö¯Ößú, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

29.12.2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú,
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

10.04.2008

ú×ÖÂšü ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÆüÖµµÖú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

10.04.2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ú×ÖÂšü ÃÖÖÓÛµÖúß ¸üÖµÖÖ›ü
ÃÖÆüÖµµÖú,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

24.09.1980

¾ÖÖÖê¡Ö ÃÖ¾ÖìÖú, †×»Ö²ÖÖÖ 27.01.2011 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖÖê¡Ö ÃÖ¾ÖìÖú, ¸üÖµÖÖ›Íü
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

29.12.2012

¾ÖÖÖê¡Ö ÃÖ¾ÖìÖú,
ÃÖÓ.ÖÖ.¸üÖ.‰ú. ²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß

31.05.2007 ŸÖê
10.01.2011

ÃÖ¾ÖìÖú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß, ´Öã»µÖÖÓúÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

01.06.2005 ŸÖê
25.05.2007

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú
29.12.2012

10.04.2008

27.01.2011

ÃÖ¾ÖìÖú, úÖµÖÔ †ÖµÖÖê•ÖÖÖ 10.11.2003 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
31.05.2005
ÃÖ¾ÖìÖú, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¯Ö¸ü³ÖÖß

01.01.2002 ŸÖê
31.10.2003

2

îú»ÖÖÃÖ †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö
ÃÖÖôæÓûêú

ÃÖ¾ÖìÖú

08.03.1983

²Öß.‹.

´Öã.¯ÖÖê. ¾Ö•Öß¸üÖê›êü, ŸÖÖ.
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö

ÖÖ×¿Öú

¯ÖÖ¸ü¬Öß / †.•Ö.

31.03.2008

ÃÖ¾ÖìÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

31.03.2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¾ÖìÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¸üÖµÖÖ›Íü
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

31.03.2008

3

×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÖÖ¾ÖÓ›ü

ÃÖ¾ÖìÖú

24.09.1963

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ´ÖÖÖãúôêû, ¯ÖÖê.
ÆüÖ×¿Ö¾Ö¸êü, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

03.08.1993

ÃÖ¾ÖìÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

01.06.2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¾ÖìÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¸üÖµÖÖ›Íü
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2011

ÃÖ¾ÖìÖú, úÖµÖÔ †ÖµÖÖê•ÖÖÖ 02.09.2005 ŸÖê
›üÆüÖÖæ, ÛÃ£ÖŸÖ úÖêúÖ
31.05.2011
³Ö¾ÖÖ, Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô
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†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

22

23

ˆ¢Ö´Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¾ÖÖú¸ü

´ÖÖî»Öê¿Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ŸÖÖµÖ›êü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ ¾ÖÖ¸üÖú, 05.06.1974
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ ¾ÖÖ¸üÖú, 29.01.1974
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

1

´ÖÓÖê¿Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü

“ÖêÖ´ÖÖ

18.01.1969

2

†×¾ÖÖÖ¿Ö ÃÖãµÖÔúÖÓŸÖ
•ÖÖ¬Ö¾Ö

“ÖêÖ´ÖÖ

22.05.1988

3

ÃÖã¸êü¿Ö ×¾Ö÷üü»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

01.06.1967

4

¸üØ¾Ö¦ü ¯ÖÖÓ›æü¸ÓüÖ ú›ü¾Öê

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

05.02.1972

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

8 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ÁÖß¾Ö¬ÖÔÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ.
ˆ»ÆüÖÃÖÖÖ¸ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

šüÖÖê

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÖÖ¸ü¾Öß /
×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.

01.03.1999

²ÖÖî¬¤ü / †.•ÖÖ. 29.03.2006

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¾ÖÖ¸üÖú, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ, 01.06.2012 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú, ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú,
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖËÖ

01.06.2010 ŸÖê
31.05.2012

¾ÖÖ¸üÖú †Ö¸üÖ×Ö¸üÖß,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö †×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

01.02.2002 ŸÖê
31.05.2010

¾ÖÖ¸üÖú, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ, 01.06.2012 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú ±úÖò¸êüÃ™Òêü¿ÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

29.03.2006 ŸÖê
31.05.2012

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú,
×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¸üÖú,
×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

Ö¾Öôûß / ‡´ÖÖ¾Ö

03.09.2005

“ÖêÖ´ÖÖ, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

03.09.2005 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

“ÖêÖ´ÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03.09.2005

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ³ÖÖÓ›üÖÖ¾Ö, ŸÖÖ. †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
¯ÖÖ¸üÖê¸ü

Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü /
†.•ÖÖ.

01.04.2008

“ÖêÖ´ÖÖ, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.04.2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

“ÖêÖ´ÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.04.2008

7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

úÖêôûß /
×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ÃÖÆüÖµµÖú
01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03.01.2000

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
02.04.2007 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03.04.2007

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

14.06.2011

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê. ¯ÖÖê»ÖÖ¤ü¯Öæ¸ü, ŸÖÖ.
¯ÖÖê»ÖÖ¤ü¯Öæ¸ü,

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

´Öã. ¯ÖÖê. ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
ˆ¸üÖ
´Öã. ¯ÖÖê. †Ö¯Ö™üÖ, ŸÖÖ.
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

“ÖÓÖ³ÖÖ¸ü / †.•ÖÖ.

03.01.2000

13.09.1993

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ 01.01.2002 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ 02.04.2007
5

Ö•ÖÖÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

13.02.1962

7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ´Öãôêû, ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

29.07.1982

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
14.06.2011 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖßú¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¸üÖµÖÖ›ü 13.06.2011
- †×»Ö²ÖÖÖ
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†.ÎÓú.

6

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÃÖã¸êü¿Ö ²ÖÖ²Öæ¸Ö¾Ö ´ÆüÖ¡Öê

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

17.10.1964

7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ‹×»Ö±Óú™üÖ,
ŸÖÖ.ˆ¸üÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 09.10.1997

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

01.04.2007 ŸÖê ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.04.2007

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

24.09.2012

†×»Ö²ÖÖÖ

01.04.2008

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ 23.06.2003 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ 31.03.2007
7

¸üÖêú¿Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ “ÖÖî¸êü

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

27.08.1988

²Öß.‹.

´Öã. ÖÓÖÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖÖê.
šüÖÖê¯ÖÖ›üÖ, ŸÖÖ.
ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

úÖêúÖß / †.•Ö. 24.09.2012

8

ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ´ÖÖêÆüÖ Ø³ÖÖÖ¸ü×¤ü¾Öê

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

23.07.1977

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ØÖ²ÖÖê›üß, ŸÖÖ.
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

´ÖÆüÖ¸ü / †.•ÖÖ. 01.04.2008

9

×•ÖŸÖë¦ü Æü¸üß ¯ÖÖ™üß»Ö

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

13.07.1983

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. ˆ¢ÖßÖÔ ´Öã.•ÖÖÖ¾Öê, ŸÖÖ.
†´ÖôûÖê¸ü

•ÖôûÖÖ¾Ö

úãúÖ²Öß / ‡´ÖÖ¾Ö 12.03.2008

10

•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

01.06.1955

5 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ´ÖÖêÆüÖ¾ÖÖ›üß, ¯ÖÖê.
ÖÖê¯ÖÖê»Öß, ŸÖÖ.
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

11

×•ÖŸÖë¦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö Öã¸ü¾Ö

´ÖÖôûß

15.10.1969

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ×Ö•ÖÖ´Ö¯Öæ¸ü,
ŸÖÖ. ´ÖÖÖÖÖ¾Ö

12

ÛÃ´ÖŸÖÖ †ÖÓŸÖ ¤ü¾Ö™êü

´ÖÖôûß

01.06.1955

3 ¸üß ¯ÖÖÃÖ

13

µÖÖêÖê¿Ö ¿ÖÓú¸ü Ø¿Ö¤êü

´ÖÖôûß

31.01.1981

14

†Ö¿ÖÖ †¿ÖÖêú Ø¯Ö¯Öôêû

´ÖÖôûß

15

´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü ¿ÖÓú¸ü ‘Ö¸üŸÖ

16

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
24.09.2012 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÆüÖ¸êüú¸üß, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

01.04.2008 ŸÖê ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü, ÃÖÆüÖµµÖú 12.03.2008 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12.03.2008

24.07.1991

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü, ¯ÖÖ¾Öê»Ö 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

24.07.1991

¸üÖµÖÖ›ü

Ø»ÖÖÖµÖŸÖ / ‡´ÖÖ¾Ö 23.05.2006

´ÖÖôûß, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 23.05.2006 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕÓŸÖ

´ÖÖôûß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

23.05.2006

´Öã. ¾ÖÖ¾Öê‘Ö¸ü,
¯ÖÖê.¸üÃÖÖµÖÖß, ŸÖÖ.
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖôûß “ÖÖîúôû¿Öß 01.06.1988
/ ‡´ÖÖ¾Ö

´ÖÖôûß, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖÖôûß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.08.1990

9 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê. •Ö¾ÆüÖ¸ü, ŸÖÖ.
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß / 11.06.2010
†.•Ö.

´ÖÖôûß, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

11.06.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖÖôûß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11.06.2010

13.03.1953

4 £ÖÐß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê. ÖÖÖÖêšüÖê,
ŸÖÖ.¸üÖêÆüÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ 01.08.1990

´ÖÖôûß, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÖÖêšüÖê

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖÖôûß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.08.1990

´ÖÖôûß

01.06.1958

5 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. †Öê¾Öôêû, ¯ÖÖê.
¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¸üÖÖ¾Ö, ŸÖÖ. ¯ÖÖ¾Öê»Ö

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 20.11.1980

´ÖÖôûß, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ˆ¸üÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖÖôûß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

13.10.1995

¿ÖÖê³ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

´ÖÖôûß

06.05.1957

6 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. ú¸ü´ÖÖôûÖ

´ÖÖôûß, ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖÖôûß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

04.06.1994

17

×úê¿ÖÖê¸ü •ÖÖÖ¤ÔüÖ ´ÆüÖ¡Öê

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü

17.10.1965

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
ˆ¸üÖ

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 09.03.1993

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß, ˆ¸üÖ 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

09.03.1993

18

»Ö´ÖÖ •ÖÖµÖÖ šüÖãú¸ü

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü

19.09.1966

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
ˆ¸üÖ

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 14.10.1997

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß, ˆ¸üÖ 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.08.1999

19

•ÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô ¬ÖÖ¸üÖ•Ö
úÖÓ²Ö›üß

´Ö•Öã¸ü

17.04.1956

†×¿Ö×ÖŸÖ

šüÖãú¸ü / †.•Ö. 07.08.1990

´Ö•Öã¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

26.06.1997

1

ÃÖÓ×¤ü¯Ö ´Ö¬Öãú¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú

02.03.1968

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ¸üÖµÖÖ›ü
ÃÖÆüÖµµÖú
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

28.01.1998
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8 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

´Öã. ×¿Ö»ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß, ¯ÖÖê. ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ£ÖÐ•Ö, ŸÖÖ. ú•ÖÔŸÖ
´Öã. ×¿Ö¸üÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê.
“ÖÖê×“ÓÖ¤êü, ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü /
†.•ÖÖ.

úÖê»ÆüÖ™üß /
³Ö.•Ö.²Ö

²ÖÖî¬¤ü / †.•ÖÖ.

04.06.1994

24.12.1997

´Ö•Öã¸ü, ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ ¾ÖÖ
¯Ö×¸üÖê¡Ö, ú•ÖÔŸÖ

01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ÃÖÆüÖµµÖú 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

2

´ÖÖêÆüÖ ¿ÖÓú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú

01.06.1959

3

¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¬ÖÖë›æü ²ÖÖúÖ›êü

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú

07.05.1959

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

4 £Öß

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´Öã. ¯Öê—ÖÖ¸üß, ¯ÖÖê.
¯ÖÖêµÖÖÖ›ü, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Öã. ´ÖÖê¸êü†Öôûß, ¸üÖêÆüÖ, ¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖÖ. ¸üÖêÆüÖ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

27.06.1984

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ÃÖÆüÖµµÖú 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú ( ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×ŸÖÎú´ÖÖ ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ)
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯ÖÖ¾Öê»Ö

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ¸üÖµÖÖ›ü
ÃÖÆüÖµµÖú
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú (
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö
†×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ)
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

20.06.1998

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ

27.10.1986

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ÃÖÆüÖµµÖú 01.09.2012 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú ( ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×ŸÖÎú´ÖÖ ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ)
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú,
ÃÖÆüÖµµÖú
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2011

¸üÖµÖÖ›ü

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ÃÖÆüÖµµÖú 01.06.2011 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
31.08.2012
†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ¸üÖêÆüÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¸üÖêÆüÖ

01.01.2002 ŸÖê
27.05.2011
01.01.2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

4

†×Ö»Ö ²ÖÖôûéúÂÖ šüÖãú¸ü

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú

01.06.1967

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ‹×»Ö±Óú™üÖ, ŸÖÖ.
ˆ¸üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

22.11.1994

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ˆ¯Ö
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ

5

ÃÖ•ÖµÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ™êü´Ö‘ÖÐ¸êü

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú

20.08.1963

7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê. ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ

06.07.1991

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ÃÖÆüÖµµÖú 01.09.2012 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ÃÖÆüÖµµÖú 01.01.2002 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú ( ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö 31.08.2012
†×ŸÖÎú´ÖÖ ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ)
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ
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¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú, ¸üÖµÖÖ›ü
ˆ¯Ö ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

11.12.1997

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú,
ÃÖÆüÖµµÖú
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.09.2012

¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´Öã.²ÖÖê—ÖÔËê , ¯ÖÖê.¾ÖÖ¿Öß,
ŸÖÖ.¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×»Ö¯Ößú ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¾ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ˆ¸üÖ.

09/06/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ.

×»Ö¯Ößú ¾ÖÖÖê¡Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ˆ¸üÖ

×»Ö¯Ößú ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¾ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ÖÖÖÖêšüÖê.

13/02/2000 ŸÖê
08/06/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¤üÖ¯ÖÖê»Öß¯Ö×¸üÖê¡Ö
¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ˆ¸üÖ

01/07/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ×“ÖÖ»Ö¬Ö¸üÖ

07/01/2010

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

ˆ¸üÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
1

2

3

4

†×¾ÖÖÖ¿Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö
šüÖæú¸ü

´ÖÖ¬Ö¾Ö ÖÓ´ÖÖ¸üÖ´Ö ›ü±ú›êü

“ÖÓ¦üúÖŸÖ •ÖÖ®ÖÖ£Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

²Ö²ÖÖ ¤üÖ¤üÖ ú¸üÖ›êü

×»Ö¯Ößú

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¤üÖ¯ÖÖê»Öß

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö •Öê.‹Ö.¯Öß.™üß

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ

06/01/1970

06/05/1976

06/01/1959

14/06/1976

²Öß.‹.

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß .
B.V.sc& A.H

´Öã.¯ÖÖê.¿ÖêúÖ¯Öæ¸ü,
ŸÖÖ.Óú¬ÖÖ¸ü, ×•Ö.
ÖÖÓ¤êü›ü

ÖÖÓ¤êü›ü

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖÖ¤üß¾Öê, ŸÖÖ.ˆ¸üÖ ¸üÖµÖÖ›ü
, ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.ú¸üÖ›ü¾ÖÖ›üß ,
¯ÖÖê.†ÖÓ¤üÖê¸üß,
ŸÖÖ.ÖÓ›üÖôûÖ,
×•Ö.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

‡´ÖÖ¾Ö

Öã»ÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

³Ö.•Ö.ú

22/05/1995

07/01/2010

04/03/1982 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö •Öê.‹Ö.¯Öß.™üß

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

10/10/2012 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ ¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ
ˆ¸üÖ ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

10/10/2012

16/07/2004 ŸÖê
16/06/2010

01/2/2008 ŸÖê
09/10/2012

¾ÖÖ¸üÖú œüÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Ö¾ÖæÔ 9/6/2005 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
30/12/2007
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ±êú¾ÖÖ›üß ú•ÖÔŸÖ 01/07/2002 ŸÖê
¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö
08/05/2005
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07/01/2011

21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú ÖÃŸÖ¯Ö£Öú
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
•Öê.‹Ö.¯Öß.™üß

†×»Ö²ÖÖÖ

06/09/2011

†×»Ö²ÖÖÖ

17/06/2010 ŸÖê
20/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¸êü ú•ÖÔŸÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ¾ÖÖÖê¡Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¤üÖ¯ÖÖê»Öß ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¾ÖÖ¸üÖú Ø¾Ö¬ÖÖê ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê
ˆ¸üÖ

03/03/1999 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ˆ¸üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

5

•ÖÖ®ÖÖ£Ö ×¾ÖÖæ šüÖë²Ö¸êü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¯ÖÖÔú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

06/01/1955

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã.•ÖÖÓ×³Ö¾Ö»Öß ,
¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖê.“ÖÖîú ,ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
, ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

‡´ÖÖ¾Ö

04/05/1982 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¯ÖÖÔú

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

01/12/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖÔú ˆ¸üÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

12/01/2011

11/10/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö •ÖÖÃÖ‡Ô
ˆ¸üÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10/11/2012

2002 ¯ÖÖÃÖæÖ

¯ÖÖ¾Öê»Ö ×ÖµÖŸÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

7/12/2011 ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

12/07/2011

†×»Ö²ÖÖÖ

27/06/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö 17/08/2011 ŸÖê
30/11/2011
¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö¸üÖê¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö 06/05/2007 ŸÖê
ˆ¸üÖ
16/08/2011
¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖÖÃÖ‡Ô ˆ¸üÖ
¾ÖÖÖê¡Ö
6

7

×¤ü¯Öú ÃÖã¤üÖ´Ö Ø¿Ö¤êü

ÖÖ¸üÖµÖÖ ²ÖÖôæû ¤ãü¬Öê

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö •ÖÖÃÖ‡Ô

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß

12/07/1964

06/01/1956

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ»Öß ,
¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖÖ.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,×•Ö.¸üÖµÖÖ
›ü

´Öã.¯ÖÖê.“ÖÖê¸ü›êü,
¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖÖ.´Öã¹ý›ü, ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

³Ö.•Ö.²Ö

†Öã. •ÖÖŸÖß

02/04/1984 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö •ÖÖÃÖ‡Ô

28/10/1982

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß

07/07/2000 ŸÖê
05/05/2007

¾ÖÖ¸üÖú ¸Ö²ÖÖÖÓ¾Ö ÖÖÖÖêšüÖê 17/07/2004 ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
6/12/2011
8

¾ÖÓ¤üÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê¸üÃÖê

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¯ÖÖÔú

01/03/1979

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß ˆŸÖáÖ

†Ö¤Ôü¿ÖÔ úÖò»ÖÖß
¬Öãôêû
,¯ÖÖò»™ü
ÖÓ.4,Ø¿Ö¤üÖê›üÖ,
ŸÖÖ.×ÃÖ¤ÓüÖê›üÖ, ×•Ö.¬Öãôêû

‡´ÖÖ¾Ö

02/02/2008 ¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¯ÖÖÔú

¾ÖÖ¸üÖú ˆ¸üÖ
¯Ö ×¸üÖê¡Ö ˆ¸üÖ
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27/06/2012 ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ
¯ÖÖÔú ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ˆ¸üÖ.

02/02/2008 ŸÖê
26/06/2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

9

²ÖÓ¤üßÖÖ£Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü•ÖÖê ¾ÖÖ¸üÖú ¤üÖ¯ÖÖê»Öß

07/01/1975

‹´Ö.‹.¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸üß
×²Ö›ü
ŸÖÖ.×¿Ö¹ý¸ü (úÖÃÖÖ¸ü)
×•Ö.×²Ö›ü

Öã»ÖÖ

10

ÖÖ¯ÖŸÖ ¬ÖÖë›æü ´Öãšêü

¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖÃÖ‡Ô

10/01/1987

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß ˆŸÖáÖ

´Öã.Ø¯Ö¯Ö¸üß, ¯ÖÖê.ŸÖôûê‘Ö¸ü ¯ÖãÖê
¯ÖÖê.ŸÖôêû‘Ö¸ü, ŸÖÖ.
†ÖÓ²ÖêÖÖ¾Ö ,×•Ö.¯ÖãÖê

11

ÃÖ×ŸÖ¿Ö ´ÖÖ×Öú¸Ö¾Ö
›üÖê‡Ô±úÖê›êü

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖêÃÖÖ¸êü

04/04/1989

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß ˆŸÖáÖ

´Öã.×¾ÖôêûÖÖÓ¾Ö
¯ÖÖê.úÖ•Ö»Ö×Æü¯¯Ö¸üÖÖ
ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü
×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü

»ÖÖŸÖæ¸ü

³Ö.•Ö.ú

12

ÖÖê¸üÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤ü×Æü±úôêû ¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö¸üÖê¸ü

12/09/1981

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß ˆŸÖáÖ

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖêÆüÖ™üÖ,
ŸÖÖ.¯ÖÖ£Ö›üß ,
×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

³Ö.•Ö.›ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

16/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¤üÖ¯ÖÖê»Öß ¾ÖÖÖê¡Ö 16/11/2011 ŸÖê
ˆ¸üÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¤üÖ¯ÖÖê»Öß ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

16/11/2011

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß 21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖÃÖ‡Ô ¾ÖÖÖê¡Ö 21/11/2011 ŸÖê
ˆ¸üÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖÃÖ‡Ô ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖê¿Öß

16/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖê¿Öß ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

16/11/2011

3/7/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö¸üÖê¸ü ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

07/03/2012

¾ÖÖ¸üÖú Ø¾Ö¬ÖÖê ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

22/06/2006

16/11/2011

02/10/2006 ¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö¸üÖê¸ü

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖòÖÖê¾Æü

05/06/2007 ŸÖê
02/07/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖã¬ÖÖÖ›ü ×¾ÖúÖÃÖ 10/02/2006 ŸÖê
04/06/2007
13

úÖÆüÖ ÖÖê´ÖÖ ÃÖÖÓ²Ö¸üß

¾ÖÖ¸üÖú Ø¾Ö¬ÖÖê

19/09/1982

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.ˆ¢ÖßÖÔ ´Öã.²ÖÖ¯Ö¤êü¾Ö¾ÖÖ›üß,
¯ÖÖê.¾ÖÖ•Öê ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö
,×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß 22/02/2006

¾ÖÖ¸üÖú Ø¾Ö¬ÖÖê ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ˆ¸üÖ

04/09/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖÓµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¯Ö×¸üÖê¡Ö 02/07/2007 ŸÖê
ˆ¸üÖ
03/09/2012
¾ÖÖ¸üÖú ÖãÖ¾Ö›üÖ ²ÖÖê›üá 22/02/2006 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö ›üÆüÖÖæ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ 30/06/2007
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†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

14

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÆüÖ¡Öê ¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖÖÃÖ‡Ô

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

06/01/1970

²Öß.‹.†Ö™üÃÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö ,
ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö,
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

‡´ÖÖ¾Ö

14/11/1998

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖÖÃÖ‡Ô ¾ÖÖÖê¡Ö 01/07/2011 ŸÖê
ˆ¸üÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖÖÃÖ‡Ô ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

07/01/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¾Öê¿¾Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

07/02/2009

¾ÖÖ¸üÖú ˆ¸üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

27/06/2012

´ÖÖôûß ¾ÖÖÖê¡Ö
ˆ¸üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

04/01/1996

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü
¸üÖµÖÖ›ü
‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¾ÖÖÖê¡Ö
ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

10/01/1999

¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖÃÖ‡Ô ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/07/2006 ŸÖê
ˆ¸üÖ
30/06/2011
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖê¿Öß ¾ÖÖÖê¡Ö 03/01/2000 ŸÖê
ˆ¸üÖ
30/06/2006
15

¤üµÖÖ¸üÖ´Ö ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖêÀ¾Öß

06/01/1970

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß ˆŸÖáÖ

´Öã.¯ÖÖê.ÆüÖ¾ÖÖ,
ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö ,
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

16/11/1998

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖêÀ¾Öß ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ˆ¸üÖ.

02/07/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú Ø¾Ö¬ÖÖê ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ˆ¸üÖ

28/07/2004 ŸÖê
01/07/2009

¾ÖÖ¸üÖú ¤ü×ÆüÖÖÓ¾Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü 12/12/2002
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ŸÖê27/07/2004
16

ÃÖÓ•ÖµÖ †ÖÓŸÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú ˆ¸üÖ

06/01/1971

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. ˆŸÖáÖ ´Öã.¯ÖÖÖÖê™êü,
¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖê.•Öê.‹Ö.¯Öß.™üß.ŸÖÖ.ˆ
¸üÖ, ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

16/11/98

¾ÖÖ¸üÖú ˆ¸üÖ
¯Ö×¸üÖê¡Ö ˆ¸üÖ

27/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú Ø“Ö“Ö¾ÖÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö 25/07/2007 ŸÖê
¸ëü•Ö
26/06/2012

17

Ó´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü ¿ÖÓú¸ü ‘Ö¸üŸÖ

´ÖÖôûß ˆ¸üÖ ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

18

»Ö´ÖÖ •ÖÖµÖÖ šüÖæú¸ü

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¾ÖÖÖê¡Ö 19/09/1966
ˆ¸üÖ
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06/06/1958

¯ÖÖ“Ö¾Öß

´Öã.†Öê¾Ö»Öê, ¯ÖÖê.¯ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü
, ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö ,
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß,
ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö,
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß
¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

3/1/2000 ŸÖê
24/07/2006
01/04/1996 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

‡´ÖÖ¾Ö

20/11/80

´ÖÖôûß ¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

‡´ÖÖ¾Ö

14/10/1997

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¾ÖÖÖê¡Ö 01/10/1999 ŸÖê
ˆ¸üÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

¯Ö¤ü

19

×ú¿ÖÖê¸ü •ÖÖÖ¤ÔüÖ ´ÆüÖ¡Öê “ÖÖîúß¤üÖ¸ü ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¾ÖÖÖê¡Ö 17/10/1965
ˆ¸üÖ

Ö¾Ö¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß,
ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö,
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

20

µÖãÖê¿Ö ¤êü¾Ö¸üÖ´Ö ´Öê‘ÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß

13/05/1991

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß 24/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß

21

¯ÖÏ×¾ÖÖ ²ÖÖ¸üæú ×Ö¸üÖã›üÖ

¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö¸üÖê¸ü

31/03/1990

²Öß.‹.†Ö™üÃÖÔ

´Öã.êúôûß¯ÖÖ›üÖ ,
ÖÖ×¿Öú
¯ÖÖê.¯ÖÖÓÖÖ¸üÖê,
ŸÖÖ.ÃÖ¹ý•ÖÖÖÖ,
×•Ö.ÖÖ¿Ößú
´Öã.²ÖÖÖÓ¸ü¾ÖÖ›üß,
šüÖÖê
¯ÖÖê.™üÖú¾Ö›êü,
ŸÖÖ.´Öã¸ü²ÖÖ›ü, ×•Ö.šüÖÖê

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß 24/12/2012

22

ÃÖã¸ü¤üÖÃÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖÓ›êü ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖòÖÏÖÓê¾Æü

06/01/1976

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.†ÖÓ²Öê¾ÖÓÖÖ,
¯ÖÖêê.´ÆüÖÖê¸êü,
ŸÖÖ.†ÖÓ²ÖÖê»Öê,
×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß
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¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

‡´ÖÖ¾Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

03/09/1993 “ÖÖîúß¤üÖ¸ü ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¾ÖÖÖê¡Ö 01/03/1996 ŸÖê
ˆ¸üÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü
¸üÖµÖÖ›ü
‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¾ÖÖÖê¡Ö
ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

03/01/1996

24/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖ¸üÖ¯Öæ¸üß ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

24/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö¸üÖê¸ü

24/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö¸üÖê¸ü ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ˆ¸üÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

24/12/12

02/04/2013 ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖòÖÖê¾Æü

02/04/2013

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02/04/2013

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

úÖú¾Ö»Öß ŸÖÖ.
úÖú¾Ö»Öß. ×•Ö.
ØÃÖ¬Öã¤æüÖÔ

ØÃÖ¬Öã¤æüÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

24.06.1996 ŸÖê
31.07.2005

¯Ö×¸üÖê¡Ö
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ†×¬ÖúÖ¸üß
(ÃÖÓ¸üÖÖ) ¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖêÆêüÖÖ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

04.06.2008

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖê²ÖÖÔ
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10.06.2005

¾ÖÖ¸üÖú ú¸Óü²Öëôûß ¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖ±ìú ¾ÖÖ•Öê

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2009

¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖÖê¡Ö
1

ÁÖß. †×Ö»Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö
¯Ö¸ü²Ö

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

22.11.1963

12 (ÃÖÖµÖÃÖ) ˆ¢ÖßÖÔ

Öã»ÖÖ

30/08/1983

ÃÖÆüÖ. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
×“Ö¯ÖôæûÖ

ÃÖÆüÖ. »ÖÖÖ¾Ö›ü †×¬ÖúÖ¸üß, 01.08.2005 ŸÖê
¸üŸÖÖ×Ö¸üß
29.05.2007
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú 02.06.2008 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ
14.07.2009
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö †×»Ö²ÖÖÖ
2

ÁÖß. ¸ü´ÖÖúÖÓŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ
×¿Ö¸üÃÖÖ™ü

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

13.10.1962

10 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.Ø¯Ö¯Ö¸üÖôû,
ŸÖÖ.“ÖÖôûßÃÖÖÖÓ¾Ö, ×•Ö¬Öãôêû.

¬Öãôêû

†Öã. •ÖÖŸÖß

15.11.1981

15.07.2009 ŸÖê
31.05.2012

¾ÖÖ¸üÖú ãú¸üÖê›êü ×ÖµÖŸÖÖê˜Ö 07.06.1997 ŸÖê
´ÖÖÖÖÖ¾ÖÓ ¾ÖÖÖê˜Ö
23.06.2003
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ²Öê¸üÖ ×ÖµÖŸÖ
Öê˜Ö ¾ÖÖÖê˜Ö ´Öã¹ý›ü

24.06.2003 ŸÖê
14.06.2006

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ 15.06.2006 ŸÖê
¯ÖÖêôûÖ¤ü¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê˜Ö-´ÖÆüÖ›ü 03.06.2008
3

ÁÖß. ¯ÖÖê¯Ö™ü ¤êü¾Ö¸üÖ´Ö
×˜Ö³Öã¾ÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

25.02.1957

10 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

¾ÖÖú»Öê, ŸÖÖ. ¾Öê•ÖÖ¯Öæ¸ü, †Öî¸üÖÖÓ²ÖÖ¤ü
×•Ö. †Öî¸üÖÖÓ²ÖÖ¤ü

4

ÁÖß. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ Æü×¸ü¤üÖÃÖ
³ÖÖµÖÖ¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

02.11.1975

²Öß.‹.ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.²ÖÖê»Öá, ¯ÖÖê.²ÖÖê»Öá,
´ÖÖÓ›ü»Ö ŸÖÖ. ´Öã¹ý›ü
(•ÖÓ•Öß¸üÖ) ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü
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¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

01.07.1983

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú Ö›ü¾Öôûß
(¤ü×ÖÖ)

23.07.2001 ŸÖê
09.06.2005

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

19.04.2004

¾ÖÖ¸üÖú úÖëœüÖÖÖ, ú•ÖÔŸÖ 19.04.2004 ŸÖê
¯Öã¾ÖÔ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾ÖÖÖê˜Ö 31.05.2009

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

5

6

ÁÖß. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö »Ö´ÖÖ
´ÖÓ™æü¸ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß.¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ Ø¿Ö¤êü ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

01.06.1967

22.12.1974

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

²Öß.úÖò´Ö. ˆ¢ÖßÖÔ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

×Æü¤ÓüÖêôûÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
¿Öê»™ü¸ü ÆüÖ‰úÃÖ µÖã×Ö™ü
ÖÓ.3 “Öê †Ö´Ö¸üÖ‡Ô
ÖÖÖÖôûÖ ¯ÖÖÔú
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.¾Ö¸üÃÖÖê»Öß,
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ,
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

‡´ÖÖ¾Ö

02.03.1993

01.04.2005

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú
¯ÖÖ¾Öê»Ö

19.07.2000 ŸÖê
05.06.2005

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öê ²ÖãII ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

11.06.2008

¾ÖÖ¸üÖú ±úÖò¸êüÃ™êü¿ÖÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¯Ö×¸üÖ˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö

06.06.2005 ŸÖê
10.06.2008

ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

01.04.2005 ŸÖê
01.04.2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úÖê™Ôü êúÃÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ 02.04.2006 ŸÖê
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ú»Æêü ¯Ö×¸üÖê˜Ö 31.05.2012
¯ÖÖ¾Öê»Ö
7

ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ×³Ö´ÖØÃÖÖ
×Ö¸üÖÃÖê

×»Ö×¯Öú

01.06.1979

²Öß.‹.ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ¾Öê»Ö,
(ÃÖãúÖ¯Öæ¸ü)
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü
´Öã.¯ÖÖê.¿Öê¾ÖÖ›êü ŸÖÖ.
Ø¿Ö¤üÖê›üÖ ×•Ö.¬Öãôêû

¬Öãôêû

³Ö.•Ö.²Ö

14.09.2005

×»Ö¯Ößú, ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ 14.09.2005 ŸÖê
†×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö

×»Ö×¯Öú
¸üÖµÖÖ›ü
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

14.09.2005

8

ÁÖß. ²Öôûß¸üÖ´Ö ¤êü¾Ö¸üÖ´Ö
úÖÓ²Öôêû ¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

01.01.1970

²Öß.‹.ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.úÖ´ÖÖ»Öá ŸÖÖ.
¯ÖêÖ ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

01.03.1999

×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú †×»Ö²ÖÖÖ 01.03.1999 ŸÖê
01.01.2007

¾ÖÖ¸üÖú
»ÖÖê×Ö¾Ö»Öß
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
¸üÖµÖÖ›ü
†Ö¸üÖ×Ö¸üÖß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.11.2008

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖêÆêüÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

23.08.2011

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ»Ö›æüÖÖ 02.01.2007 ŸÖê
ˆ»Ö¸ü ¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö 31.05.2012
9

ÁÖß. ‹´Ö.•Öß.•ÖÖÖú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

01.06.1971

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

†›æü¸ü, úÖÓê›ü úÖ¹ýôû
ŸÖÖ. ÖãÆüÖÖ¸ü
×•Ö.¸üŸÖÖ×Ö¸üß

¸üŸÖÖ×Ö¸üß

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

25.10.1996

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö ×³Ö¾Ö›üß 01.10.2002 ŸÖê
¾ÖÖÖê˜Ö
31.09.2004

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖê™üÖÖ¾Ö ¯Ö.
×³Ö¾Ö›üß ¾ÖÖÖê˜Ö

01.10.2004 ŸÖê
21.06.2006

¾ÖÖ¸üÖú ×¤ü‘ÖÖ¿Öß ¯Ö›ü‘ÖÖ 22.06.2006 ŸÖê
31.10.2008
10

ÁÖß. ´Öã²ÖÖ¸üÖú ¸üÖ•Öã³ÖÖ‡Ô ¾ÖÖ¸üÖú
ÃÖµµÖ¤ü
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10.07.1983

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖ™Ôü 3,
ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.ÖÓ›üÖôûß, ŸÖÖ.
´ÖÖôû×¿Ö¸üÃÖ
×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü,

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

Öã»ÖÖ

30.01.2006

²Öß™üÖÖ›Ôü úôÓû²ÖÃÖã¸êü

30.01.2006 ŸÖê
22.08.2011

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

11

ÁÖß.†×Ö»Ö úÖî×ŸÖú¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú
³ÖÖ´Ö¸êü

08.05.1980

12

ÁÖß. ÃÖÓ¤üß¯Ö ´Ö¬Öãú¸ü
•ÖÖ¬Ö¾Ö

02.03.1968

•Öß¯Ö“ÖÖ»Öú

´Öãôû ÖÖ¾Ö

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ éúÂÖß 43 †, ¯ÖÏê¸üÖÖ ÆüÖîØÃÖÖ
¯Ö¤ü×¾ÖúÖ ˆ¢ÖßÖÔ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, ÖÓ¤üÖ¾ÖÖ
²Öòú úÖò»ÖÖß,
×¾ÖªÖÖÖ¸üß ¤êü¾Ö¯Öæ¸ü
¬Öãôêû, ×•Ö. ¬Öãôêû

8 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã. ØÖ¸üÖÖ¾Ö,
¯ÖÖê,“ÖÖê×“Ö¤êü, ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ›ü
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

¬Öãôêû

‡´ÖÖ¾Ö

31.03.2008

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

24.12.1997

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öê ÖËã¤Ôü
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
31.03.2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

•Öß¯Ö“ÖÖ»Öú ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ 24.12.1997 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ 27.01.1998
×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öê ¸üÖµÖÖ›ü
ÖËã¤Ôü ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†×»Ö²ÖÖÖ

31.03.2008

•Öß¯Ö“ÖÖ»Öú
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¾ÖÖ †×¬ÖêúÖ¸üß
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2005

•Öß¯Ö“ÖÖ»Öú ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú 28.01.1998 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö
31.05.2005
13

ÁÖß.†¸üØ¾Ö¤ü ÖÓÖÖ¬Ö¸ü
“Ö¾ÆüÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

16.07.1966

²Öß.‹. (†ÖòÖÃÖÔ)

´Öæ. ¯ÖêÖ. ³ÖÖê´Ö, ŸÖÖ.
×“Ö¯ÖôæûÖ

¸üŸÖÖ×Ö¸üß

Öã»ÖÖ

07.07.2005

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖ †ÖãÃÖÓ¬ÖÖÖ 07.07.2005 ŸÖê
ëú¦ü ¾ÖÖ›üÖ.×•Ö. šüÖÖê 05.06.2011

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

06.06.2011

14

ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ×¾ÖÁÖÖ´Ö
×²Ö»»Öê¾ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

01.07.1978

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.´ÖôûÃÖæ¸ü
(ÃÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö) ŸÖÖ.
¯ÖÖŸÖæ¸ü, ×•Ö. †úÖê»ÖÖ

†úÖê»ÖÖ

³Ö.•Ö.²Ö

04.02.2006

ŸÖîÖÖŸÖß ¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖÖê˜Ö 04.02.2006 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
05.06.2006

¾ÖÖ¸üÖêú
¸üÖµÖÖ›ü
†Ö¸üÖ×Ö¸üÖß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö ŸÖŒúÖ
±òú¸êüÃ™ü úÖò»ÖÖß
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12.03.2008

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖë¤üÖÖß ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸ëü•Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

26.06.2007

¾ÖÖ¸üÖú ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú
¯ÖÖ¾Öê»Ö

06.06.2006 ŸÖê
31.05.2012

15

ÁÖß. ×•ÖŸÖë¦ü Æü¸üß ¯ÖÖ™üß»Ö ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

13.07.1983

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.•ÖÖÖ¾Öê,
ŸÖÖ.†´ÖôûÖê¸ü,
×•Ö.•ÖôûÖÖ¾Ö

•ÖôûÖÖ¾Ö

‡´ÖÖ¾Ö

12.03.2008

16

ÁÖß. ´ÖÖÖêÆü¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü
ÃÖÖÓôãÓûêú,

¾ÖÖ¸üÖú

03.06.1967

×ÃÖ¾Æüß»Ö ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.
†Ö´Öá ÖÏò•µÖã‹¿ÖÖ

´Öã.¯ÖÖê.†Öë²Öôûß,
(ŸÖÖ´ÖÃÖ›êü)
ŸÖÖ.¯ÖÖê»ÖÖ¤ü¯Öã¸ü,
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

26.10.2006

×¾Ö¿ÖêÂÖ úŸÖÔ¾µÖ ¾ÖÖ¸üÖú 26.10.2006 ŸÖê
²ÖÖê›üá ¸ëü•Ö ›üÆüÖÖæ
25.06.2007
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

17

ÁÖß. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü
ÃÖÖÓ¾ÖŸÖ

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

01.06.1955

5 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´ÖÖêÆüÖ¾ÖÖ›üß, ´Öã.¯ÖÖê.
ÖÖê¯ÖÖê»Öß, ŸÖÖ.
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü, ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

24.07.1991

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö 24.07.1991 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

24.07.1991

18

ÁÖß.ÃÖã¸êü¿Ö ×¾Öšüšü»Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

01.06.1967

7 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖ¸üÖ¯Öã¸üß,
(‹»Öß±Óú™üÖ) ¾ÆüÖµÖÖ .
•Öß.¯Öß.†Öê.´ÖãÓ²Ö‡Ô

¸üÖµÖÖ›ü

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

03.01.2000

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ‘ÖÖ¸üÖ¯Öã¸üß ˆ¸üÖ ¸ëü•Ö 03.01.2000 ŸÖê
28.06.2006

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÃÖÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
¯ÖÖ¾Öê»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

29.06.2006
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ÁÖß. ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¤üÖ¤üÖ
šëü×Ö»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

11.07.1967

10 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.ú“Ö¸êü¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ.
´ÖÓÖôû¾ÖêœüÖ ×•Ö.
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

³Ö.•Ö. ú

20.10.2006

¾ÖÖ¸üÖú ×¾Ö¿ÖêÂÖ úŸÖÔ¾µÖ 20.10.2006 ŸÖê
úÖÃÖÖ ¾ÖÖÖê˜Ö ›üÆüÖÖæ 20.05.2007
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖµÖÖ›ü
ÃÖÖ‡Ô ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

21.05.2007
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¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖ¾Öê»Ö ŸÖŒúÖ 12.03.2008
úÖò»ÖÖß, ¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖÖê¡Ö

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

20

ÁÖß.úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ÖÖê¯ÖÖôû
¯ÖÖ™üß»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

01.06.1960

9 ¾Öß ˆ¢ÖßÖß

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´Öã. ¯Öê—ÖÖ¸üß,
¯ÖÖê.¯ÖÖêµÖÖÖ£Ö ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ, ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

‡´ÖÖ¾Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

18.01.19985 ²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ×²Ö›ü¾ÖÖÖôêû 31.10.2002 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú ¤êüÆü¸ÓüÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¾Ö›üÖôû
13.06.2006
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†×»Ö²ÖÖÖ

06.06.2011

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖò×´Ö»Ö ¸üÖµÖÖ›ü
“ÖêØúËÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.01.2007

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖÃÖÖÓ²Öê
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

30.06.2005

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ 14.06.2006 ŸÖê
¾Ö›üÖôû
30.11.2007
¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ 01.12.2007 ŸÖê
¾Ö›üÖôû
05.06.2011
21

ÁÖß.†×Ö»Ö Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ›êü¸êü ¾ÖÖ¸üÖú

19.05.1979

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¿Öê¾ÖÖôû¾ÖÖ›üß,
¯ÖÖê.´ÖÓ“Ö¸ü, ŸÖÖ.
†ÖÓ²ÖêÖÖ¾Ö, ×•Ö. ¯ÖãÖê

¯ÖãÖê

-

30.01.2006

22

ÁÖß. ÃÖã³ÖÖÂÖ †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö
³ÖÖê‡Ô¸ü

15.09.1960

10 ¾Öß †Öã¢ÖßÖÔ

¬ÖÖë›ü¯ÖÖ›üÖ ¯ÖÖê. ¾ÖÖ¿Öß,
ŸÖÖ. ¯ÖêÖ, ×›ü. ¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

22.01.1982

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¸ëü•Ö 30.01.2006 ŸÖê
31.12.2006
²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú úÖ¾Öß¸ü
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

28.06.2000 ŸÖê
30.11.2004

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú úÃÖôûÖÓ›ü 01.12.2004 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö
29.06.2005
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¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

23

ÁÖß. †¿ÖÖêú ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö
úÖ™üú¸ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

19.03.1968

²Öß.úÖò´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

ŸÖôû¾ÖÖß, ¯ÖÖê.
¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ, ×•Ö.
¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖˆ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

‡´ÖÖ¾Ö

01.11.1996

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú ú»Æêü úÖÖÔôûÖ
¯Ö×¸üÖê˜Ö

01.11.2002 ŸÖê
31.10.2006

¾ÖÖ¸üÖú ú»Æêü ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

21.07.2012

¾ÖÖ¸üÖú ú»Æêü úÖÖÔôûÖ
¯Ö×¸üÖê˜Ö

01.11.2006 ŸÖê
31.06.2009

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖÖ¸üÖú
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¾ÖÖ¸üÖú

01.07.2009 ŸÖê
31.06.2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÖê²ÖÖÔ
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×Ó»Ö²ÖÖÖ

28.08.2012

¾ÖÖ¸üÖú †Ö¯Ö™üÖ úÖÖÔôûÖ 01.07.2010 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê˜Ö
31.06.2011
¾ÖÖ¸üÖú †Ö¯Ö™üÖ úÖÖÔôûÖ 01.07.2011 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê˜Ö
31.06.2012
¾ÖÖ¸üÖú †Ö¯Ö™üÖ úÖÖÔôûÖ 01.07.2012 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê˜Ö
20.07.2012
24

ÁÖß. †¿ÖÖêú ú´Ö»Ö
šüÖæú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

02.04.1959

7 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

‰Óú²ÖÓ›ìü ¯ÖÖêÃ™ü ¾ÖÖ¿Öß,
ŸÖÖ. ¯ÖêÖ, ×•Ö. ¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

05.04.1962

²Öß™ü ÖÖ›Ôü ¬ÖÖ´ÖÖß ¯ÖêÖ ¸ëü•Ö 24.05.1997 ŸÖê
18.07.2004
²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ŸÖã¸üÖ›êü
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö

19.07.2004 ŸÖê

25

×ÁÖ´ÖŸÖß ¸êü¿´ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö
ÖÖ¸üú¸ü

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü

01.06.1972

7 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã. ¾ÖÖ¾Öê‘Ö¸ü,
¯ÖÖê.¸üÃÖÖµÖÖß ŸÖÖ.
¯ÖÖ¾Öê»Ö ×•Ö. ¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

01.11.1994

-

-

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¯Ö×¸üÖê˜Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.11.1994

26

ÁÖß. ÃÖã×Ö»Ö ¯ÖãÓ›ü×»Öú
´ÖÆüÖ×›üú

¾ÖÖ¸üÖú

19.07.1974

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.úôÓû²ÖÖê»Öß
¸üÖµÖÖ›ü
ÃÖß›üúÖê úÖò»ÖÖß KL4/98 ¹ý´Ö ÖÓ.2 ŸÖÖ.
¯ÖÖ¾Öê»Ö ×•Ö. ¸üÖµÖÖ›ü

³Ö.•Ö.²Ö

26.02.1999

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖÃÖ‡Ô
¯Ö×¸üÖê˜Ö ˆ¸üÖ

03.09.2002 ŸÖê
02.07.2006

“Öêú ÖÖúÖ ¯ÖôûÃ¯Öê ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2011

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üú ¾ÖêÆüÖÖÓ¾Ö
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö

03.07.2006 ŸÖê
31.05.2011

¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÆüÖêŸÖÖê²Öß
²Ö¤ü»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê˜Ö

13.04.2006 ŸÖê
31.03.2009

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖã¸üÖ›êü
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖ
¯Ö×¸üÖê˜Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2009

27

ÁÖß.¯ÖÓú•Ö ÃÖã¸êü¿Ö ãú³ÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸üÖú

09.06.1984

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖã ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß
²»ÖÖòêú ÖÓ.9 ¤ãüÃÖ¸üÖ
´Ö•Ö»ÖÖ Öã¸òü¯ÖÏê´Ö
úÖò´¯Ö»ÖêŒÃÖ ¸üÖê›ü
úÖ˜Ö•Ö ÆüÖµÖ¾Öê
²Ö¤ü»ÖÖ¯Öæ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.Ø¾ÖÖ,
ŸÖÖ ú¸üÖ›ü ×•Ö.
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

‡´ÖÖ¾Ö

13.04.2006

¾ÖÖ¸üÖú úÖÖÔôûÖ ¯Ö×¸üÖê˜Ö 01.04.2009 ŸÖê
úÖÖÔôûÖ
31.05.2009
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¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

30.01.2006 ŸÖê
31.05.2012

›êü¯ÖÖê ¾ÖÖ¸üÖú
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖÓ¾Ö•ÖÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.12.2011

ú¸ü²Öêôûß ŸÖ±ìú
ŸÖôûÖê•ÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

ŸÖê “Öêú ÖÖêú¤üÖ¸ü
¯ÖôûÃ¯Öê ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖë×Æü•ÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¯Ö×¸üÖê˜Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

ÁÖß. †×ŸÖ¿Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß
¿Öê»ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

25.01.1979

²Öß.‹ê. ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.ÖÓÖÖ¯Öæ¸ü,
¯ÖÖê.×¿ÖÖÖê»Öß,ŸÖÖ.†ÖÓ²ÖêÖ
Ö¾Ö ×•Ö.¯ÖãÖê

¯ÖãÖê

Öã»ÖÖ

30.01.2006

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖÖ¸üÖú
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö

29

ÁÖß.ÖÖîŸÖ´Ö ×Ö¸ü•Ö¯¯ÖÖ
ŸÖÖê¸üÖê

¾ÖÖ¸üÖú

04.05.1960

10 ¾Öß †Öã¢ÖßÖÔ

•ÖÖ³Öãôû»ÖÖÖß,
¯ÖÖê.¯ÖÖê»ÖÖúÖê™üß, ŸÖÖ.
´ÖÖÖ, ×•Ö,ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ,

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

†Öã. •ÖÖŸÖß

28.10.1982

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖê¯ÖÖê»Öß 31.07.2000 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê˜Ö ú•ÖÔŸÖ (×¾ÖúÖÃÖ) 12.07.2004

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

28

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ×Ö¸ü›üÖê»Öß
¯Ö×¸üÖê˜Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü (ÃÖÓ)

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

13.07.2004 ŸÖê
31.12.2008

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖêêúÖ 01.01.2009 ŸÖê
ÖÖê¯ÖÖê»Öß (¯Ö×¸üÖê˜Ö
30.11.2011
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü)
30

ÁÖß. îú»ÖÖÃÖ ²ÖÖôæû ´ÖÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú

07.10.1986

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.¤üÖî›ü•Ö, ŸÖÖ.
¯Öæ¸Óü¤ü¸ü, ×•Ö. ¯ÖæÖê

¯ÖãÖËê

³Ö.•Ö. ú

03.02.2006

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖê¤üÖ
¾ÖÖÖê˜Ö ¯ÖêÖ ×¾ÖúÖÃÖ

03.02.2006 ŸÖê
31.01.2007

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú Öê¸êü ¯Ö×¸üÖê˜Ö 01.06.2007 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
31.05.2012
×¾Ö³ÖÖÖ
31

ÁÖß. ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÖÖê¸üÖ
ú™ü¾Ö™êü

¾ÖÖ¸üÖú

08.07.1977

32

ÁÖß.ÖÖ¯ÖŸÖ ¯Öã¸ü³ÖÖ
“Ö¾ÆüÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

15.01.1969

33

ÃÖÖî.¾Öî¿ÖÖ»Öß ×•ÖŸÖë¦ü
“ÖÖÓ¤üÖã›êü

¾ÖÖ¸üÖú

09.11.1976

34

ÁÖß. ÃÖã¸êü¿Ö ÃÖã¤üÖ´Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ

27.04.1969

10 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.£Öôû (²ÖÖ•ÖÖ¸ü)
ŸÖÖ. †×»Ö²ÖÖÖ
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¯ÖôûÃÖÖÖ¾Ö (ŸÖÖÓ›üÖ)
¯ÖÖê.¿Öê¾ÖÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ³ÖÖêú¸ü
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ éúÂÖß ´Öã.¯ÖÖê.úÖ-ÆüÖ™üß, ŸÖÖ.
¯Ö¤ü¾ÖßúÖ
²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß, ×•Ö. ¯ÖãÖê
12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

ÖÖ¸ü¤êü¾ÖôûÖ ¯ÖÖê.
ÖÖ¸ü¤êü¾ÖôûÖ.
ŸÖÖ.¯ÖÖ“ÖÖê¸üÖ. ×•Ö.
•ÖôûÖÖ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

01.03.1999

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ²Öê»ÖÖê¿Öß
¯Ö×¸üÖê˜Ö †×»Ö²ÖÖÖ

24.07.2000
31.12.2002

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ²Öê»ÖÖê¿Öß
¯Ö×¸üÖê˜Ö †×»Ö²ÖÖÖ
(ÃÖÓ¸üÖÖ)

01.01.2003 ŸÖê
31.05.2012

ÖÖÓ¤êü›ü

×¾Ö.•ÖÖ.†

03.03.1993

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú †ÖÓ²Öß¾Ö»Öß 05.07.1999
¾ÖÖÖê˜Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ŸÖê 31.05.2012

¯ÖãÖê

Öã»ÖÖ

29.03.2008

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ¾Öê»Ö ±òúÖ¸êüÃ™ü 29.03.2008 ŸÖê
Ã™êü¿ÖÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸êü•Ö
31.05.2010

¾ÖÖÖê˜Ö ¾ÖÖú›üß
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2010

•ÖôûÖÖ¾Ö

Öã»ÖÖ

01.04.2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ú»Æêü
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß
²ÖãII ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.11.2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

01.04.2006 ŸÖê
20.04.2007

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÖê²Öì ¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸ëü•Ö 21.04.2007 ŸÖê
31.05.2012
35

ÁÖß. ¯ÖÏ×¤ü¯Ö ¤ü¢ÖÖ˜ÖêµÖ
¯Ö¾ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

01.06.1966

9 ¾Öß †Öã¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.úÖÓ²Öôêû
(¤ëü¿Ö´ÖãÖ) ŸÖÖ.´ÖÆüÖ›ü
×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

01.11.2006

-

36

ÁÖß.ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
†Ó²ÖÖ•Öß

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

01.06.1964

8 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¯ÖÖê. ´ÖÖ—ÖÖÖ¾Ö,
ŸÖÖ.´Öã¹ý›ü ×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

21.11.1982

“ÖêúÖÖúÖ ¾Ö›üÖôû ¯Ö×¸üÖê˜Ö 05.07.2001 ŸÖê
¾Ö›üÖôû
31.10.2002
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-

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

37

ÁÓ Öß. “ÖÓ¦üúÖŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖê
Ø¿Ö¤êü

¾ÖÖ¸üÖú (´ÖÖ•Öß ÃÖÖî×Öú) 20.06.1971

38

Öã»Ö“ÖÓ¤ü ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö úÖú›êü ¾ÖÖ¸üÖú

03.07.1990

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

39

ÁÖß. •ÖÖ»Öà¤ü¸ü ²ÖÖ²ÖÖ•Öß
¾ÖÖ¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

10.12.1988

40

†Ö¿ÖÖ ÃÖÖê´ÖÖÖ£Ö ¾ÖÖôêû

¾ÖÖ¸üÖú

41

42

´Öã.¯ÖÖê.¿ÖêÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.
•ÖŸÖ, ×•Ö.ÃÖÖÓÖ»Öß

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

ÃÖÖÓÖ»Öß

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

“ÖêúÖÖúÖ ¾Ö›üÖôû
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¾Ö›üÖôû

01.11.2002 ŸÖê
08.02.2009

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö ¯Ö×¸üÖê˜Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

09.02.2009 ŸÖê
31.05.2012

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

Öã»ÖÖ

22.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ»Ö›ãüÓÖÖ

22.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú
´ÖÖ»Ö›ãüÓÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

22.11.2011

´Öã. ÃÖúÖê¾ÖÖ›üß, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü
¯ÖÖê.ÃÖÖ¸üÖêôûÖ (²Öã) ŸÖÖ.
×•Ö. ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü

³Ö.•Ö. ú

02.12.2011

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü

02.12.2011

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02.12.2011

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.ú¸üÖê›üß, ¯ÖÖê.Ø“Ö“Ö¯Öæ¸ü †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
‡Ô•Ö¤êü ŸÖÖ. ¯ÖÖ£Ö›üá ,
×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

³Ö.•Ö.›ü

17.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú ×¿Ö¸ü¾Ö»Öß ¯ÖÖ¾Öê»Ö 17.11.2011
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¾ÖÖ¸üÖú
¸üÖµÖÖ›ü
×¿Ö¸ü¾Ö»Öß ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

17.11.2011

01.01.1991

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

—ÖÖêôêû, ŸÖÖ. ÃÖÓÖ´ÖÖê¸ü, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
×•Ö. †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

‡´ÖÖ¾Ö

21.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú úÖëê›ü¯Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

21.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú úÖëê›ü¯Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

21.11.2011

ÁÖß. ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö †•ÖãÔÖ ¾ÖÖ¸üÖú
œüÖê»Öê

29.04.1989

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.µÖêôûß. ŸÖÖ.
¯ÖÖ£Ö›üá, ×•Ö†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

‡´ÖÖ¾Ö

17.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¾ÖÓ•ÖÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

17.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¾ÖÓ•ÖÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

-

17.11.2011

ÁÖß. ×Æü¸üÖ•Öß ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú
•Öã‡Ôú¸ü

01.06.1962

10 ¾Öß †Öã¢ÖßÖÔ

¤êüÆêüÖ, ¯ÖÖêÃ™ü.
¯ÖÖêµÖÖÖ›ü ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ, ×•Ö.
¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

28.10.1982

²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾ÖÖÖ
¯Ö×¸üÖê˜Ö ¯ÖêÖ

28.05.2001 ŸÖê
03.06.2007

¾ÖÖ¸üÖú Ø“Ö“Ö¾ÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

04.06.20012

¾ÖÖ¸üÖú

10 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¾ÖÖ¸üÖú †ÖÓ²Öê‘Ö¸ü ¯ÖêÖ ¸êü•Ö 04.06.2007 ŸÖê
03.06.20012
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†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
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ÁÖß.¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖÖ¤ÔüÖ
†Ö¸üÖú

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

19.11.1955

10 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

•µÖÖêŸÖß²ÖÖ ±ãú»ÖêÖÖ¸ü
‘Ö¸ü ÖÓ²Ö¸ü.251,
¿ÖÖÆüÖÖã¸ü×´ÖµÖÖ ¤üÖÖÔ
¸üÖê›ü ˆÃ´ÖÖÖ¯Öã¸üÖ
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

15.11.1978

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úÖëœüÖÖÖ
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ

06.03.2003 ŸÖê
02.07.2004

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖëµÖ•ÖÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖ
¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

16.10.2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úÖëœüÖÖÖ
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ

03.07.2004 ŸÖê
14.06.2006

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸êü
¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê˜Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¯Ö×¸üÖê˜Ö 15.06.2006 ŸÖê
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
15.10.2011
44

45

ÁÖß. ×¤ü¯Öú úÖ×¿ÖÖÖ£Ö
ŸÖôêû»Öê

ÁÖß. Æü×¸ü“ÖÓ¦ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
†×Æü¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

12.02.1978

01.06.1957

12 ˆ¢ÖßÖÔ

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.²ÖÖ´ÖÖÖê¤ü, ŸÖÖ,
µÖÖ¾Ö»Ö, ×•Ö-•ÖôûÖÖ¾Ö
×¯ÖÖúÖê›ü 425510

•ÖôûÖÖ¾Ö

´Öæ. ¤ü¸üÖÃÖÖ¾ÖÖ›üß, ¯ÖÖê. ×•Ö. ÖÖ×¿Öú
¤ü¸üÖÃÖÖ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.
“ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü

Öã»ÖÖ

†Öã. •ÖÖŸÖß

18.02.2006

01.11.1977

¯ÖêÖ ¾ÖÖ¸ÓüÖú

18.06.2006 ŸÖê
05.06.2007

¸üÖê×Æü•ÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú

06.06.2007 ŸÖê
31.052012

ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ ´Öã»ÖæÓ›ü
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾ÖÖÖêÖ

01.10.2001 ŸÖê
30.09.2003

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ»Ö²Öß›üß Ø³Ö¾Ö›üß 01.10.2003 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
30.09.2004
¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ 01.10.2004 ŸÖê
ÆüÖµÖ¾Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾ÖÖÖê¡Ö
30.09.2007
¾ÖÖ¸üÖú úãú»ÖÖ²ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
¾ÖÖÖê¡Ö

01.10.2007 ŸÖê
31.10.2008

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÃŸÖ¯Ö£Öú
†×»Ö²ÖÖÖ

01.11.2008 ŸÖê
31.03.2009

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ 01.04.2009 ŸÖê
31.05.2012
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±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
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47

48

ÁÖß.Ã¾Ö¯Öß»Ö Ö•ÖÖÖÖ
¯Ö»Ö³ÖÖ™üú¸ü

ÁÖß. ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü ¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ
¯Ö¾ÖÖ¸ü

ÁÖß. “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü
¯ÖÖ™üß»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

04.08.1974

01.10.1959

01.06.1970

×²Ö.‹ ¯ÖÖÃÖ

´Öò™ÒüßŒµÖã»Öê¿ÖÖ
ÃÖÙ™ü×±úêú™ü †ÖÙ´Ö

²Öß.‹.

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´Öæ. ¯ÖÖê. ²ÖÖê»Öá (´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ×•Ö ¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖÖ. ´Öãºþ›ü

´Öæ. ¯ÖÖê. úÖÓ²Öôêû ŸÖ±ìú ×•Ö ¸üÖµÖÖ›ü
×²Ö¸ü¾ÖÖ›üß
ŸÖÖ.
´ÖÆüÖ›ü

´Öæ. ×¤ü‘ÖÖ™üß ¯ÖÖêÂ™ü ×•Ö ¸üÖµÖÖ›ü
êúôû¾ÖÖê, ŸÖÖ. ¯ÖÖ¾Öê»Ö

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

Öã»ÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

01.03.1999

29.03.2000

13.03.2000

50

ÁÖß. ¸üÖ•Öë¦üãú´ÖÖ¸ü
ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ”ûÖÖ¿Öêšü
ãú»Ö£Öê
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¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü

03.05.1962

01.05.1972

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß ˆ¢ÖßÖÔ

‡. 8¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öæ. ¿ÖêôûÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê. ×•Ö. •ÖôûÖÖÓ¾Ö
³ÖÖê»ÖÖÖê, ŸÖÖ. •ÖôûÖÖÓ¾Ö

´Öã. ÖÖÓ¤æü¸ü ¾Öîª
×•Ö. ÖÖ×¿Öú
¯ÖÖê. †Ö¸ü¾Ö»Öß
ŸÖÖ.
‡ÖŸÖ¯Öæ¸üß.

‡´ÖÖ¾Ö

‡´ÖÖ¾Ö

11.12.1996

01.11.1994

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú ‘Öê¸üÖ´ÖÖ×ÖúÖ›ü 03.01.2001 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖêÖ (ÃÖÓ¸üÖÖ)
17.06.2003

“Öêú ÖÖêú¤üÖ¸ü
¯ÖôûÃ¯Öê ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

¾ÖÖ¸üÖú ‘Öê¸üÖ ÃÖÖÖ¸üÖ›ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö †×»Ö²ÖÖÖ

18.06.2003 ŸÖê
30.06.2011

×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ¾Öê»Ö

29.03.2000
31.05.2007

×²Ö™ü ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öê ÖãII
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

01.06.2007 ŸÖê
31.03.2008

ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ ¯ÖôûÃ¯Öê
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

01.04.2008
01.06.2011

ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú
úÃÖ»ÖÖÓ›ü

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.07.2011

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02.06.2011

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02.06.2011

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11.12.1996

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.11.1994

ŸÖê

×²Ö™üÖÖ›Ôü Ø“Ö“Ö¾ÖÖ (¯ÖÖ¾Öê»Ö 12.07.2000 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú
ÃÖÓ¸üÖÖ )
31.05.2006
¾ÖÖÃÖÖÓ²Öê
¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¾Öê‘Ö¸ü ÖÃÖÔ¸üß
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

49

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

01.01.2006 ŸÖê
01.06.2011

Ã¯Öê¿Ö»Ö ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ¾Öê»Ö 11.12.1996 ŸÖê
¸ëü•Ö
09.08.2000
¾ÖÖ¸üÖú †Öê¾Öê

10.08.2000 ŸÖê
10/12/1996

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

01.11.1994

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

†ÖÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.×³Ö¾ÖÓ›üß

šüÖÖê

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

15/7/2009 ŸÖê
31/5/2012

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

ÃÖã¬ÖÖÖ›ü ¾ÖÖÖê¡Ö
1

êúÃÖ¸üßÖÖ£Ö ×¾ÖÖÖµÖú
ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê

¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü ¯ÖÖ»Öß

06/01/1962

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß

Öã»ÖÖ

02/01/1988

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2012

09/06/2005 ŸÖê ×»Ö¯Ößú ÃÖã¬ÖÖÖ›ü ¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ»Öß

†×»Ö²ÖÖÖ

09/06/2012

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/08/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖê™ü»Ö•Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02/01/2008

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¸üÖêÆüÖ ÃÖÓ¸üÖÖ 03/07/2003 ŸÖê
14/07/2009
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ²ÖÖê‡ÔÃÖ¸ü
2

“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ éúÂÖÖ šüÖæú¸ü

×»Ö¯Ößú ¯ÖÖ»Öß

08/03/1961

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

¯ÖÖÓ›üÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÖê.úÖÃÖæ ŸÖÖ- ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖêÖ

‡´ÖÖ¾Ö

16/09/1983 ×»Ö¯Ößú ÃÖã¬ÖÖÖ›ü ¯ÖÖ»Öß
×»Ö¯Ößú ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
¾ÖÖ†×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖÖ¾Öê»Ö

3

ÃÖã¸êü¿Ö Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ´ÆüÖ¡Öê

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÓ›ü¯ÖÖê»Öß

09/04/1961

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß ÖÖ¯ÖÖÃÖ ¯Ö¾Öêôêû ¯ÖÖê.ÖÓÓ›üÖôêû
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

22/01/1982 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÓ›ü¯ÖÖê»Öß

28/9/99 ŸÖê
02/07/2003

29/07/2002 ŸÖê
08/06/2005
01/08/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖÆüÖ.»ÖÖÖ¾Ö›ü †×¬ÖúÖ¸üß
ú•ÖÔŸÖ

17/8/2010 ŸÖê
31/07/2011

¾ÖÖ¸üÖú •ÖßÖÖÔ ¾Ö›üÖôû
¯Ö×¸üÖê¡Ö

14/06/2006 ŸÖê
16/08/2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
ÖÖÓ›ü¯ÖÖê»Öß

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ 01/07/2000
Öê¸üôû ¯Ö×¸üÖê¡Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ŸÖê13/06/2006
4

ÃÖÖê¯ÖÖÖ Ø¤üÖ²Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖê™ü»Ö•Ö

01/06/1962

²ÖÖ¸üÖ¾Öß ÃÖÖµÖÓÃÖ

†Ö´ÖÖê›üÖ ŸÖÖ-µÖÖ¾Öôû

•ÖôûÖÖÓ¾Ö

‡´ÖÖ¾Ö

01/05/1986 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖê™ü»Ö•Ö

02/01/2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖÆüÖ.»ÖÖÖ¾Ö›ü †×¬ÖúÖ¸üß 19/07/2003 ŸÖê
úÖê»ÖÖ›ü ¸üÖêÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú 01/01/2008
¾ÖÖßú¸üÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö
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†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

5

¸üØ¾Ö¦ü ÆüÖã´ÖÓŸÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü

6

×¾ÖúÖÃÖ ³ÖÖÖã¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÖ¿ÖêŸÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´Ö•Ö¸êü •ÖÖÓ³Öãôû¯ÖÖ›üÖ 07/07/1963

05/06/1962

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß ÖÖ¯ÖÖÃÖ ú›üÖ¾Ö ŸÖÖ-ú•ÖÔŸÖ

ÃÖÖŸÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¤üÖ³Öêôû ¯ÖÖê.†ÖÓ²ÖêŸÖ ŸÖÖ- ¸üÖµÖÖ›ü
´ÖÆüÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

³Ö.•Ö.›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

07/02/1984 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´Ö•Ö¸êü •ÖÓÖ³Öãôû¯ÖÖ›üÖ 21/01/12 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´Ö•Ö¸êü
•ÖÖÓ³Öãôû¯ÖÖ›üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/01/2012

¾ÖÖ¸üÖú ¸ü•Ö¯Öê
19/02/1983 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÖ¿ÖêŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÖ¿ÖêŸÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

26/11/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úôÓû²Ö

¸üÖµÖÖ›üü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/09/2012

21/01/2000
26/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ÆüÖŸÖÖë›ü ÃÖã¬ÖÖÖ›ü 01/06/2008 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê¡Ö
25/11/2011
¾ÖÖ¸üÖú ú›üÃÖæ¸üÖ ¯Ö×¸üÖ¡Ö- 31/5/2003 ŸÖê
ÖÖÖÖêšüÖê
31/5/2008
7

8

†×Ö»Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö
úÖî»Öú¸ü

¸üÖ´Ö ÆüÖ¿ÖÖ ×Öôûú¸ü
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¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úôÓû²Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü

19/11/1956

01/06/1959

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

Ö¾Ö¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ÁÖß¾Ö¬ÖÔÖ ŸÖÖ-ÁÖß¾Ö¬ÖÔÖ ¸üÖµÖÖ›ü

¤üÆêü¸üß ¯ÖÖê-¯ÖÖêµÖÖÖ›ü ŸÖÖ- ¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

‡´ÖÖ¾Ö

17/10/1981 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úôÓû²Ö

01/06/2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖê™ü¾Ö›êü

06/11/2007 ŸÖê
31/05/2010

¾ÖÖ¸üÖú úÖÓ¤üôû¾ÖÖ
¯Ö×¸üÖê¡Ö ´ÆüÃÖôûÖ

16/06/2006 ŸÖê
05/11/2007

³Ö¸üß¾Ö ¾ÖÖßú¸üÖ µÖÖê•ÖÖÖ
´ÆüÃÖôûÖ

03/05/2006 ŸÖê
15/6/2007

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖÓ¤êü ¾ÖµÖ•Öß¾Ö
±úÖÃÖÖ›ü

01/10/2003 ŸÖê
02/05/2006

05/04/1982 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü ÃÖã¬ÖÖÖ›ü 11/09/2012 ŸÖê
¯Ö¸üßÖê¡Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ˆÓ²Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

20/10/2012 ŸÖê
10/09/2012

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

01/06/2008 ŸÖê
19/10/2012

¾ÖÖ¸üÖú úôÓû²Ö ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

21/6/2006 ŸÖê
31/05/2008

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

9

²ÖÖ¯Öæ ×²Ö¹ý Ö›ü¤êü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖê™ü¾Ö›êü

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

02/06/1971

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

†Óú»ÖÖÖê¯Ö ŸÖÖ-¯ÖôæûÃÖ ÃÖÓÖÖ»Öß

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

³Ö. •Ö. ú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

01/03/1999 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖê™ü¾Ö›êü ¯Ö×¸üÖê¡Ö 09/09/2010 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ‘ÖÖê™ü¾Ö›êü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

09/09/2010

¾ÖÖ¸üÖú
¸üÖµÖÖ›ü
×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü Öã
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/07/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö›üÃÖ¸êü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/06/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¤ü×ÆüÖÖÓ¾Ö ¯Ö×¸üÖê¡Ö 21/06/2005 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
08/09/2010
¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖÓ³Öæôû¯ÖÖ›üÖ
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
10

×¾Ö¤üµÖÖ¬Ö¸ü ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü Öã

01/06/1961

Ö¾Ö¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

ÃÖÖŸÖ‘Ö¸ü ¯ÖÖê-ÖÖ¸ÓüÖß ŸÖÖ- ¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

21/02/1983 ¾ÖÖ¸üÖú ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü Öã
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
¾ÖÖ¸üÖú ´Ö•Ö¸êü
•ÖÖÓ³Öãôû¯ÖÖ›üÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

01/01/2001 ŸÖê
20/06/2005
01/07/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖü
20/06/2005 ŸÖê
30/06/2011

¾ÖÖ¸üÖú ×ŸÖ»ÖÖê¸êü ¯Ö×¸üÖê¡Ö 14/08/2000 ŸÖê
¾Ö›üÖôû
19/06/2005
11

¤üÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö Ø¯ÖÖôêû

¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö›üÃÖ¸êü

03/07/1966

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

¹ý‡Ô¿ÖêŸÖ ³ÖÖê´ÖÖê»Öß ¯ÖÖê- ¸üÖµÖÖ›ü
ãúÃÖÓã²Öôêû ŸÖÖ-†×»Ö²ÖÖÖ

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

19/12/1994 ¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö›üÃÖ¸êü ¯Ö×¸üÖê¡Ö 11/06/2011 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú ™êü´Ö‘Ö¸ü ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2007 ŸÖ
´Öã¹ý›ü
10/06/11ê
¯ÖÃÖÔÖ»Ö ÖÖ›Ôü
‹±ú.‹»Ö.ÃÖß.‹ÃÖ. ¸üÖêÆüÖ

08/10/2006 ŸÖê
31/05/2007

¯ÖÖê»ÖÖ¤ü¯Öæ¸ü “Öêú ÖÖúÖ

13/12/2005 ŸÖê
07/10/2006

¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖŸÖ¾Ö›ü ´ÖÖÖÖÖÓ¾Ö 28/06/2004 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê¡Ö
12/12/2005
¾ÖÖ¸üÖú ×¤ü‘Öß ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÁÖß¾Ö¬ÖÔÖ

D:\ESTTABLISHMENT\Sevatapshil\Rfo.xls

01/12/2001 ŸÖê
27/06/2004

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
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¸ü´Öê¿Ö Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖ
¯ÖÖ»Ö¾Öú¸ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖ¿ÖêŸÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

07/09/1960

¤üÆüÖ¾Öß ¯ÖµÖÕŸÖ

“ÖÖî»Ö †ÖÖÏÖ¾Ö ŸÖÖ†×»Ö²ÖÖÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

‡´ÖÖ¾Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

18/02/1983 ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖê´ÖÖ¿Öß ÃÖã¬ÖÖÖ›ü 01/06/2012 ŸÖê
¯Ö¸üßÖê¡Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖê´ÖÖ¿Öß ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2012

¾ÖÖ¸üÖú †›ãüôûÃÖê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2012

¾ÖÖ¸üÖú
¤ü.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12/07/2011

¾ÖÖ¸üÖú ±ú»µÖÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú úôÓû²Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2008

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖ¿ÖêŸÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2008 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
31/05/2012
13

¸üØ¾Ö¦ ¾Öê™ãü ÖÖÖÖêšüú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú †›ãüôûÃÖê

01/06/1963

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.ÖÖ¯ÖÖÃÖ ¿ÖêŸÖ¯ÖôûÃÖ ¯ÖÖê-¯ÖôûÃÖ
ŸÖÖ-¸üÖêÆüÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

06/02/1984 ¾ÖÖ¸üÖú †›ãüôûÃÖê ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2012 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú Ø¯Ö¯ÖôûÖê»Öß
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

14

•ÖÖÖ¤ÔüÖ êú¿Ö¾Ö ¯ÖÖ›ü¾Öß ¾ÖÖ¸üÖú ¤ü.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

02/06/1958

Ö¾Ö¾Öß ¯ÖÖÃÖ

Ö›üüÖ¤ü¸üß ¯ÖÖê†ÖÃÖ¸ü¾Ö¸üß ŸÖÖ-¯Öêšü

ÖÖ×¿Öú

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

23/05/1983 ¾ÖÖ¸üÖú ¤ü.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

16/07/2007 ŸÖê
31/05/2012
12/07/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

»ÖÖÖ¾Ö›ü úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü 26/06/1998 ŸÖê
¯ÖÖ»Öß
11/07/2011
15

ÃÖÓ•ÖµÖ •ÖµÖ×ÃÖÖ ¾Æü™üú¸ü ¾ÖÖ¸üÖú ±ú»µÖÖÖ

23/01/1966

²ÖÖ¸üÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ÃÖß .¾ÖÖò›Ôü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

12/12/1996 ¾ÖÖ¸üÖú ±ú»µÖÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö 31/5/2012 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Öê ˆ ¯Ö×¸üÖê¡Ö 30/06/2005 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
30/05/2012
¾ÖÖ¸üÖú †ÖŸÖú¸üÖÖÓ¾Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÖê¡Ö

16

³ÖÖÖÖê•Öß ²Ö•Ö¸ÓüÖ ×¿Öìú

¾ÖÖ¸üÖú úôÓû²Ö

01/06/1959

ÃÖÖŸÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¸üÖ.‡ÃÖÖÖêúÖÓ²Öôêû ¯ÖÖê- ¸üÖµÖÖ›ü
‡ÃÖÖÖêúÖÓ²Öôêû ŸÖÖ´ÖÆüÖ›ü

³Ö.•Ö. ²Ö

06/02/1984 ¾ÖÖ¸üÖú úôÓû²Ö ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

03/07/2000 ŸÖê
29/06/2005
01/06/2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ´Öãôû¿Öß ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/07/2003 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
31/05/2008
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¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

17

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´ÖÆêü¿Ö ´Ö¬ÖËãú¸ü †×Æü¸ü¸üÖÓ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

22/12/1975

²ÖÖ¸üÖ¾Öß úÖò´ÖÃÖÔ ¯ÖÖÃÖ ˆ»ÆüÖÃÖÖÖ¸ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
šüÖÖê

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

‡´ÖÖ¾Ö

02/09/2005 ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
¾ÖÖ¸üÖú ´Ö.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

18

–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¤üÖ›æü ´ÖÖê¸êü

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Öê ˆ

08/01/1975

¤üÆüÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ÖÖê¤ÓüÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ-ÃÖÖµÖÖÖÓ¾Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

Öã»ÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú
¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Öê ˆ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ•ÖÖß ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖê

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

15/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú ´Öãôû¿Öß ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/2008

¾ÖÖ¸üÖú
“ÖÓ¤ü¸üÖÖÓ¾Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

05/07/2010

02/09/2005
ŸÖ31/05/2012ê

03/02/2006 ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Öê ˆ ¯Ö×¸üÖê¡Ö 31/05/2012 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú ±ú»µÖÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö 03/02/2006 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
30/05/2012

19

20

ÃÖÓ×¤ü¯Ö ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖŸÖÓÖê

¾Öî³Ö¾Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ Ø¿Ö¤êü

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ•ÖÖß ¾ÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß

04/07/1979

18/04/1980

²ÖÖ¸üÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

²Öß.‹.

†Â™ü´Öß úÖêôûß¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ- ¸üÖµÖÖ›ü
¸üÖêÆüÖ

›üÖêÖ¸üß ¯ÖÖê-¿ÖêÖ¾Ö‡Ô ŸÖÖ- ¸üÖµÖÖ›ü
¸üÖêÆüÖ

‡´ÖÖ¾Ö

‡´ÖÖ¾Ö

30/01/2006 ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ•ÖÖß ¾ÖÖê
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

01/06/2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖÖ¸üÖú
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

30/01/2006 ŸÖê
31/05/2010

30/01/2006 ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
¾ÖÖ¸üÖú ¤ü.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

21

•ÖµÖ¾ÖÓŸÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ‘Ö¸üŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ´Öãôû¿Öß

02/07/1969

²ÖÖ¸üÖ¾Öß

¯Ö¸üÆæü¸ü¯ÖÖ›üÖ ¯ÖÖê¸üÖµÖÖ›ü
úÖ´ÖÖ»Öì ŸÖÖ-†×»Ö²ÖÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

15/06/2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
30/01/2006 ŸÖê
14/06/2010

28/04/1997 ¾ÖÖ¸üÖú ´Öãôû¿Öß ¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2008 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö›üÃÖ¸êü ¯Ö×¸üÖê¡Ö 18/07/2002 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
31/05/2008

22

×¬Ö¸êü¿Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ £Öôûú¸ü ¾ÖÖ¸üÖú “ÖÓ¤ü¸üÖÖÓ¾Ö
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01/06/1977

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.Ö¾Öê¤ü¸ü Ö¾ÖÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖÖ-†×»Ö²ÖÖÖ

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

01/03/1999 ¾ÖÖ¸üÖú “ÖÓ¤ü¸üÖÖÓ¾Ö
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

05/07/2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ×“ÖÖ»ÖÖÖÓ¾Ö
¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖÖÖêšüÖê

12/07/2004 ŸÖê
04/07/2010

¾ÖÖ¸üÖú ˆÆêü¸êü ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖÖÖêšüÖê

01/01/2001 ŸÖê
11/07/2004

¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

23

¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÖÖê¯ÖÖôû ¸üÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

01/04/1990

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

›üÖê•ÖÖ ŸÖÖ-¯Ö¸Óü›üÖ

24

²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖÖê´ÖÖÖ£Ö
ÃÖãµÖÕ¾ÖÓ¿Öß

¾ÖÖ¸üÖú ˆ.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

15/08/1988

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

25

ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖÓã›ü×»Öú¸üÖ¾Ö
ú¤ü´Ö

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖë›üÃÖê

22/10/1973

26

¿ÖÖ×»ÖÖß ‘ÖÖ¿µÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö
ÃÖÖôû¾Öê

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Öê ¤ü

27

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

†Öã. •ÖÖŸÖß

21/11/2011 ¾ÖÖ¸üÖú ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú
“ÖÓ¤ü¸üÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

´Öã.¯ÖÖê-´Öã¹ý›ü ŸÖÖ-»ÖÖŸÖæ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

15/08/1988 ¾ÖÖ¸üÖú ˆ.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

19/01/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú
ˆ.ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

19/01/2012

²Öß.‹.¯ÖÖÃÖ

†ÖÓ²Öê›üú¸ü ÖÖ¸ü
×¯Ö¾Öôûß ×Ö¸üÖß ¯ÖÖê×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖÖ¸ü ŸÖÖÖÖÓ¤êü›ü

ÖÖÓ¤êü›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

11/01/2012 ¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖë›üÃÖê

11/01/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖë›üÃÖê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/01/2012

25/06/1969

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

»ÖÆãü•ÖßÖÖ¸ü ŸÖÖ¯Ö¸ü³ÖÖß

¯Ö¸ü³ÖÖß

†Öã. •ÖÖŸÖß

11/01/2012 ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Öê ¤ü

11/01/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖë›üÃÖê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/01/2012

´ÖÓ×•ÖúÖ ¿ÖÓú¸ü ú¸ü´ÖÖê›üÖ ¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖêÖ™ü¾Ö›êü

10/04/1992

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

ÖÖÖ—Ö¸üß ¯ÖÖê-•ÖÖ´Ö¿ÖêŸÖ šüÖÖê
ŸÖÖ-›üÆüÖÖæ

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

28/01/2011 ¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖê™ü¾Ö›êü

28/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖê™ü¾Ö›êü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

28/11/2011

28

ú×¾ÖŸÖÖ ¯ÖÓœü¸üßÖÖ£Ö šüÖú¸êü ¾ÖÖ¸üÖú ¤ü×ÆüÖÖÓ¾Ö

20/01/1993

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

³ÖÖ»Öãú ¯ÖÖê-úÖê»ÖšüÖ šüÖÖê
ŸÖÖ-´Öã¸ü²ÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

21/11/2011 ¾ÖÖ¸üÖú ¤ü×ÆüÖÖÓ¾Ö

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¤ü×ÆüÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

29

¸üŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖê»Öê

16/12/1986

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

†ÖúÖ»Öß ŸÖÖ-¯ÖÖêÖÓÖÖÖê›ü

³Ö.•Ö.ú

21/11/2011 ¾ÖÖ¸üÖú ÖÓ›üÃÖÖÓ²Öôêû

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú
Ö›üÃÖÖÓ²Öôêû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

30

ÃÖÓ×¤ü¯Ö ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üú™êü ¾ÖÖ¸üÖú ÆüÖŸÖÖë›ü

26/09/1989

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

Ø¯Ö¯Ö¸üÖê ŸÖÖ-ÃÖÓÖ´ÖÖê¸ü †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

³Ö.•Ö.ú

06/01/2012 ¾ÖÖ¸üÖú ÆüÖŸÖÖë›ü ÃÖã¬ÖÖÖ›ü 06/01/2012 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê¡Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ÆüÖŸÖÖë›ü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

06/01/2012

31

³ÖÖ¾ÖÖÖ †¿ÖÖêú
ÃÖÖÖ¸üú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú œüÖêú¿ÖêŸÖ

07/01/1991

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

ÖÖÖ¯Öæ¸ü

ÖÖÖ¯Öæ¸ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

21/12/2012 ¾ÖÖ¸üÖú œüÖêú¿ÖêŸÖ
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü ¯Ö×¸üÖê¡Ö

21/12/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú œüÖêú¿ÖêŸÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/12/2012

32

ŸÖÖÖÖ•Öß ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö
†Öê¾ÆüÖôû

¾ÖÖ¸üÖú ´Ö•Ö¸êü
•ÖÖÓ³Öãôû¯ÖÖ›üÖ

05/05/1988

‹´Ö.‹.¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ

¾ÖÖ‘Öß¸üÖ ŸÖÖ-¯ÖÖ™üÖê¤üÖ

²Öß›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

20/12/2012 ¾ÖÖ¸üÖú ´Ö•Ö¸êü
•ÖÖÓ³Öãôû¯ÖÖ›üÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

20/12/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ´Ö•Ö¸êü
•ÖÖÓ³Öãôû¯ÖÖ›üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

20/12/2012

33

†ŸÖã»Ö ÖÖîŸÖ´Ö †Öê¾ÆüÖôû

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ›ÃÖã¸ü

02/05/1992

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

†ÖÓ¦ãü›ü ŸÖÖ-³Öã´Ö

ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

20/12/2012 ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ›üÃÖæ¸ü ¯Ö×¸üÖê¡Ö 20/12/2012 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ›üÃÖæ¸ü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

20/12/2012
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¾ÖÖ¸üÖú Ö›üÃÖÖÓ²Öôêû

ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

¯Ö¸ü³ÖÖß

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

2

ÁÖß.•ÖµÖë¦ü ÃÖÖê¯ÖÖÖ¸üÖ¾Ö
¤êü¿Ö´ÖãÖ

ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖ
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

18/08/1962

29/04/1975

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

²Öß.‹.

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖÆãü»Öß, ŸÖÖ.
ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü

¯ÖÓ“Ö¿Öß»Ö ÖÖ¸ü
¯Ö¸ü³ÖÖß,ŸÖÖ.¯Ö¸ü³ÖÖß

ÃÖÖÓÖ»Öß

¯Ö¸ü³ÖÖß

Öã»ÖÖ

†Öã. •ÖÖŸÖß

03/06/1986

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

21/10/2010

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Öü, ¾ÖÖÖê¡Ö ¯ÖêÖ, 11/07/2001 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,†×»Ö²ÖÖÖ
03/12/2004

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Öü, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,†×»Ö²ÖÖÖ

01/01/2004 ŸÖê
01/01/2006

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Öü, ¾ÖÖÖê¡Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,†×»Ö²ÖÖÖ

12/08/2006 ŸÖê
23/07/2009

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Öü, ¾ÖÖÖê¡Ö
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,†×»Ö²ÖÖÖ

24/07/2009 ŸÖê
05/06/2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Öü, ¾ÖÖÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,†×»Ö²ÖÖÖ

06/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

21/10/2010 ŸÖê
12/11/2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ†×»Ö²ÖÖÖ
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úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

Ö™ü-ú / Ö™ü-›ü

ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö
1

´Öãôû ÖÖ¾Ö

13/11/2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¯Ö×¸üÖê¡Ö,ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

06/06/2012

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

13/11/2010

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

07/12/2002

18/06/2009

3

ÁÖß.µÖµÖÖŸÖß •ÖÖŸÖÖ¯Ö
×¿Ö¸üÃÖÖôêû

×»Ö¯Ößú

25/06/1967

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.
(¾ÖÖÖß•µÖ ) ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ¾ÖÖÃÖ¸ÓüÖ, ¯ÖÖê.
•ÖÖ¤üß¿Ö ÖÖ¸üû,
ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

12/08/1995 ×»Ö¯Ößú, ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
¯Ö×¸üÖê¡Ö, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

12/07/2002 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú,
¯Ö×¸üÖê¡Ö,ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

4

ÁÖß.ãÓú›ü»Ößú »Ö´ÖÖ
ÃÖ¤üÖ¾ÖŸÖì

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

04/04/1956

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ

´Öã.úÖê»Ö¾ÖÖ›üß
¯ÖÖê.¿Öê¾Ö»Öß ,
ŸÖÖ.•ÖÖ»ÖÖÖ

†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

11/01/1978 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö, ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ ü¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

11/3/1994 ŸÖê
01/08/2004

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,×¿Ö¸ü¾Ö»Öß ¯Ö×¸üÖê¡Ö 1/8/2004 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
17/06/2009
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,×ÖÖ›üÖê»Öß ¯Ö×¸üÖê¡Ö 18/06/2009 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
5

6

7

ÁÖß.¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖê¯ÖÖÖ
ãúú›êü

ÁÖß.•ÖÖ¤üß¿Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü
´ÆüÖ¡Öê

ÁÖß.×¤ü»Öß¯Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö
ÖÖêôêû
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¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

06/06/1982

07/05/1959

08/01/1959

²Öß.úÖò´Ö

´Öã.¿ÖêÖÖÖ¾Ö,(ú)¯ÖÖê.±úß ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¸êü,ŸÖÖ.ú¸ü´ÖÖôûÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.†Öã¢ÖßÖÔ ´Öã.¯ÖÖê.¾ÖÖ›üÖ,ŸÖÖ.¯ÖêÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.ãú¸ü›ãüÃÖ
ŸÖÖ.†×»ÖÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

‡´ÖÖ¾Ö

04/01/2006 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
•Ö.úÖ.ÃÖ.™üÖêúÖ¾Ö›üÖ ˆ.

01/04/2006 ŸÖê
30/05/2008

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖÖêÖÖ¾ÖôûÖ

31/05/2008 ŸÖê
13/06/2001

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖê¯ÖÖ»Öß

14/06/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/10/2004 ŸÖê
13/08/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

14/08/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/12/1981 ¾ÖÖ¸üÖú úÖë›ü¯Öû/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/07/2000 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö (ÃÖ.)
20/05/2008

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

04/07/1982 ¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû/¯Ö×¸üÖê¡Ö
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú “ÖêúÖÖúÖ
ÖÖê¯ÖÖ»Öß /¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

21/05/2008 ŸÖê
31/12/2008

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖÖ•ÖÖÖ¾Ö
›êü¯ÖÖê/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

01/01/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

14/06/2011

14/08/2012

01/01/2009

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

8

9

ÁÖß.ÖÖê¿Ö ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ
¯Ö¸üÆü¸ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

ÁÖß. †ÖÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
ú¸üÖ›êü

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

07/01/1986

16/06/1976

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ
´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖêÖÖÖ¾Ö
‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.×›ü‹›ü,²Ö ŸÖÖ.•ÖÖ´ÖÖê›ü
ß.‹.²Öß‹› ü¯ÖÖÃÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.ú¸üÖ›ü¾ÖÖ›üß
¯ÖÖê.†ÖÓ¤üÖê¸üß
ŸÖÖ.ÖÓ›üÖôûÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

³Ö.•Ö.ú

ÁÖß.¯ÖãÓˆ»Ößú †Ö®ÖÖ ÖÖ›êü ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
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06/01/1960

7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.´ÖÖÖß¾Ö»Öß ¯ÖÖê.Öê¸üôû šüÖÖê
ŸÖÖ.ú•ÖÔŸÖ

‡´ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

07/01/2010 ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
01/07/2010 ŸÖê
´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ×“ÖÖ»Ö¤ü¸üÖ 30/06/2011
¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ×¿Ö¸ü¾Ö»Öß ¾ÖÖÖê¡Ö 08/07/2012 ŸÖê
Ö»ÖÖ¯Öæ¸ü
†Ö•Ö ¯ÖµÖÐÓŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

26/06/2000 ŸÖê
31/12/2005

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/01/2006 ŸÖê
31/12/2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

25/06/2007
ŸÖê03/06/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú
04/06/2012 ŸÖê
ÖÖÖß¾Ö»Öß/¯Ö×¸üÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ 08/10/2012
¯Ö.

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ×“Ö»ÖšüÖ/¾ÖÖÖê¡Ö 09/10/2012 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Ö¸üÖã™ü
/¾ÖÖÖê¡Ö Ö›üá

01/10/2002 ŸÖê
14/07/2002

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö †Ó²Ö›üÖê

15/07/2002 ŸÖê
30/04/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú »ÖÖêú»Ö “ÖêúàÖ 01/05/2007 ŸÖê
†ÖÃÖÖÖÖ¾Ö
16/12/2008

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

27/12/2008 ŸÖê
10/09/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ˆÓ²ÖÎÖ/¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

11/09/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03/03/1999 ×²Ö™ü ¾ÖÖ¸üÖú ú»ÖÖêŸÖê
´ÖÖêúÖ¿Öß
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ
¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü,¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû/¯Ö×¸üÖê¡Ö
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

10

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

14/11/1982

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú
07/08/2012

10/09/2012

09/11/2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

11

ÁÖß.¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ²ÖÖ¯Öæ¸üÖ¾Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

22/08/1969

‹´Ö.‹.

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´Öã.´ÖÖôêû¾ÖÖ›üß
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
¯ÖÖê.ÃÖÖÓÖ¾Öß ŸÖÖ.±ú»Ö™üÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

³Ö.•Ö.

03/03/1999 ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú /¾ÖÖÖê¡Ö 03/03/1999 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ
31/12/2005

13

14

15

16

ÁÖß.ÃÖãÖß»Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö
úÖ¯ÖÃÖê

ÁÖß.×¤üÖÓ²Ö¸ü †¿ÖÖêú
Öê¾Ö¸êüú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß.ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÃÖÖ¬Öã ÃÖÖôãÓûÖê ¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß. ¸üØ¾Ö¦ü ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ´ÖÖê¸êü ¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß.¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö ²Ö²ÖÖ
“Ö¾ÆüÖÖ

D:\ESTTABLISHMENT\Sevatapshil\Rfo.xls

¾ÖÖ¸üÖú

28/02/1979

03/04/1984

12/07/1975

27/05/1963

²Öß.‹.

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.ˆ¢ÖßÖÔ

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.ˆ¢ÖßÖÔ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

06/01/1974 ‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ

´Öã.Ø“Ö“Ö¾Ö»Öß ¿Öê×úÖ
¯ÖÖê.×¿Öôû±úÖ™üÖ
ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

´Öã.¯ÖÖê.ú»µÖÖÖ,ŸÖÖ.ú» šüÖÖê
µÖÖÖ

´Öã.ˆ×ú›ìü
¯ÖÖê.´Ö×Æü´ÖÖÖÖ›ü
ŸÖÖ.´ÖÖÖ

´Öã.¯ÖÖê.¤êü¾Ö¯Öæ¸ü
ŸÖÖ.¯ÖÖê»ÖÖ¤ü¯Öæ¸ü

´Öã.´ÖœêüÖÖ¾Ö,¯ÖÖê.¯Öã¸üÖ¸ü
ŸÖÖ.´ÖÖÖÖÖ¾Ö

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

³Ö.•Ö.›ü

‡´ÖÖ¾Ö

Öã»ÖÖ

Öã»ÖÖ

³Ö.•Ö.²Ö

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/01/2006 ŸÖê
31/12/2006

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú »Ö¾Æêü•Ö/¾ÖÖÖê¡Ö 01/06/2007 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
30/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú †ÖŸú¸üÖÖ¾Ö

31/05/2012 ŸÖê
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03/01/1999 ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú /¾ÖÖÖê¡Ö 01/03/1999 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
29/05/2005

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ
¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü,¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß

12

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

×²Ö™ü ¾ÖÖ¸üÖú †‘Ö‡Ô
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖêÖ

30/06/2005 ŸÖê
06/01/2007

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×²Ö™ü ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

07/01/2012 ŸÖê
04/07/2010

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×²Ö™ü ¾ÖÖ¸üÖú ÆüÖê¸üÖôêû
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

05/07/2010 ŸÖê
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03/02/2006 ŸÖê
31/05/2007

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ›ü¯Ö/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2007 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸üû
24/07/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
25/07/2012 ŸÖê
×²Ö›üÖã¤Ôü/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸üû †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02/07/2006 ü ¾ÖÖ¸üÖú
07/02/2006 ŸÖê
¾ÖÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü/¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö 31/05/2006

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ‡ÃÖÖÓ²ÖÖ/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2006 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ¾ÖÖß/¯Ö×¸üÖê¡Ö 28/3/2000 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
31/05/2001

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ŸÖúÃÖ‡Ô/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2007 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ.ÖÖúÖ ÖÖê¯ÖÖ»Öß 01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02/03/2006 ×²Ö™ü ¾ÖÖ¸üÖú
×²Ö›ü¾ÖÖÖôêû/¯Ö×¸üÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

28/03/2000

03/03/1999 ü ¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ¾ÖÖÖ/¯Ö×¸üÖê¡Ö 3/3/1999 ŸÖê
¯ÖêÖ
07/07/2004

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú
31/05/2012

07/05/2010

25/07/2012

06/01/2006

06/01/2012

06/01/2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

17

18

19

20

21

ÁÖß.³ÖÖ¾ÖÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö
•ÖÖ¬Ö¾Ö

ÁÖß.×¤ü¯Öú úÖ¿ÖßÖÖ£Ö
´ÖÖêú»Ö

ÁÖß.¸üÖ•Öë¦ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü
¿Öê»ÖÖ¸ü
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¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß.úÖÆüÖ •ÖÖÖã “ÖÖî¬Ö¸üß ¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß.‡À¾Ö¸ü ¯ÖÏ³Öã ¤êü¾ÖúŸÖê

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

12/05/1980

04/09/1978

04/06/1981

06/01/1969

01/02/1974

²Öß.‹.

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.¾Ö›ü×¾ÖÆüÖ¸ü
(úÖêµÖÖÖ)¯ÖÖê.¾ÖÖ¾Ö»Öì
ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Öã.Ø¯Ö¯Öôû¾ÖÖ›üß
¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÖê.¾ÖÖ•Öê. ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö

´Öã.×¾ÖôêûÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.úÖ•Öô »ÖÖŸÖæ¸ü
ûÆüß¯¯Ö¸üÖÖ
ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖ‡Ô ŸÖÖ.¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸üÖµÖÖ›ü

´Öã.¾Ö›ü¾Öôû ¯ÖÖê.›üÖêÖ¾ÖŸÖ ¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

Öã»ÖÖ

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

³Ö.•Ö.ú

‡´ÖÖ¾Ö

Öã»ÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
08/07/2004 ŸÖ
×¿Ö¸ü¾Ö»Öß/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
01/06/2012 ŸÖê
×¿Ö¸ü¾Ö»Öß/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

09/02/2005 ü ¾ÖÖ¸üÖú †¬ÖÖì/¯Ö×¸üÖê¡Ö 02/09/2005 ŸÖê
¯ÖêÖ
01/06/2009

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
02/06/2009 ŸÖê
Ö¸üÃÖã›üß/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ˆ‘Ö‡Ô/¯Ö×¸üÖê¡Ö 03/01/2001 ŸÖê
¯ÖêÖ
19/06/2005

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü/¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

20/06/2005 ŸÖê
31/052010

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
01/06/2010 ŸÖê
•ÖÖ´ÖºÓþÖü/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
01/06/2007 ŸÖê
×²Ö›üÖã¤Ôü/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü 30/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖ¾Öôûß/¯Ö×¸üÖê¡Ö 13/03/2000 ŸÖê
¯ÖêÖ
19/06/2005

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖê¯ÖÖ»Öß
¤ü./¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

20/06/2005 ŸÖê
30/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ.ÖÖúÖ
ÖÖê¯ÖÖ»Öß /¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

31/05/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ²Ö¤ü./¯Ö×¸üÖê¡Ö 17/08/2005 ŸÖê
¸üÖêÆüÖ
31/05/2007

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03/01/1999 ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú /¾ÖÖÖê¡Ö 01/3/1999 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö
02/01/2001

02/03/2006

13/03/2000

17/04/2005

¾ÖÖ¸üÖú ×¾Ö³ÖÖ×ÖÖµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ Æü•Ö¸ü

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

06/02/2009

06/01/2010

31/05/2012

06/01/2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

01/06/2007 ŸÖê
31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
01/06/2012 ŸÖê
ŸÖôû¾Ö»Öß/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
úÖë›üÖÖ¾Ö/¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖÖÖêšüÖÖ

15/06/1998 ŸÖê
13/06/2004

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ú¸ü“ÖãÓ›êü/¯Ö×¸üÖê¡Ö 14/06/2004 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú »Ö¾Æêü•Ö/¯Ö×¸üÖê¡Ö 08/06/2012 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ¾ÖÖß
ˆü./¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

22

ÁÖß.ú.ÂÖÖ ¤ãÓü¤üÖ †Ó³Öê¸êü
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¾ÖÖ¸üÖú

06/04/1972

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.²Öê»ÖÖ“Öß
¾ÖÖ›üß,¯ÖÖê.ÖÖÓ›üÃÖ
ŸÖÖ.ú•ÖÔŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß 26/12/1994

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

06/08/2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

23

ÁÖß.ÃÖÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ œüÖê»Öê

¾ÖÖ¸üÖú

05/10/1989

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.¾ÖÖÃÖ¸ÓüÖ,ÖÖê¯ÖÖ»Öß
¯ÖÖê.•ÖÖ¤üß¿Ö
ÖÖ¸ü,ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

24

ÁÖß.¸üÖ•Öê¿Ö ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤ü²Ö›üê ¾ÖÖ¸üÖú

22/05/1973

²Öß.úÖò´Ö ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.ÁÖß¸üÖ´ÖÖÖ¸ü,ÖÖê¯ ¸üÖµÖÖ›ü
ÖÖê»Öß ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

25

ÁÖß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö
•ÖÖ¬Ö¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú

16/12/1982

²Öß.‹. ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¾Ö›ü×¾ÖÆüß¸ü
(úÖêµÖÖÖ)¯ÖÖê.¾ÖÖ¾Ö»Öì
ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

‡´ÖÖ¾Ö

Öã»ÖÖ

12/01/2008 ü ¾ÖÖ¸üÖú
1/12/2008ŸÖê
×¾ÖÖêÖÖ¾Ö/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
21/3/1999

ÁÖß.´ÖÆëü¦ü »Ö´ÖÖ
³ÖÖÖ¾ÖŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

22/02/1976

²Öß.úÖò´Ö ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.Ø“Ö³ÖÖ¾Öê
ŸÖÖ.´ÖÆüÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12/01/2008

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

06/01/2012

ü ¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¸üôûß/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/07/2003 ŸÖê
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü
30/06/2007

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖ¾Ö/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/07/2007 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖ¾Ö/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2012 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

02/06/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/2/2006 ŸÖê
31/05/20010

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/06/20010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú
×“ÖÖ»ÖÖÖ¾Ö/¾ÖÖÖê¡Ö
ÖÖÖÖêšüÖÖ

21/3/1999 ŸÖê
30/06/2003

09/02/2005 ü ¾ÖÖ¸üÖú ²Öê»Ö¾Ö›êü/¯Ö×¸üÖê¡Ö 2/9/2005 ŸÖê
¯ÖêÖ
01/06/2009

02/06/2006 ü ¾ÖÖ¸üÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ/¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
ü ¾ÖÖ¸üÖú
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü/¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
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¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú

ü ¾ÖÖ¸üÖú
×ÖÖ›üÖê»Öß/¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
26

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

06/02/2009

06/01/2008

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

27

28

29

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ãú.¯ÖÏŸÖß³ÖÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü ú›æü ¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß.¿Ö¸ü¤ü »Ö´ÖÖ Ø¿Ö¤êü ¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß.×¿ÖÖ•Öß ¯ÖÖê¯Ö™ü •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

31/12/1987

10/12/1985

20/08/1967

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.ˆ¢ÖßÖÔ

´Öã.¯ÖÖê.¾ÖÖ¾Ö»Öì ŸÖÖ
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

´Öã.¾Ö›ü×¾ÖÆüß¸ü
(úÖêµÖÖÖ)¯ÖÖê.¾ÖÖ¾Ö»Öì
ŸÖÖ.ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

´Öã.³ÖÖÓ›êü¾ÖÖ›üß,¯ÖÖê.ŸÖÖ.ú ×•Ö.†Æü´Ö¤üÖ
•ÖÔŸÖ
Ö¸ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

Öã»ÖÖ

Öã»ÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

21/01/2008

ÁÖß úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ÖÖã
ú¤ü´Ö
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¾ÖÖ¸üÖú

11/09/1960

†¯Ö ™ãü ™ëü£Ö

´Öã.ÖÖ¯ÖŸÖß“Öß¾ÖÖ›üß
¯ÖÖê.¯ÖêÖ ŸÖÖ.¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ¿ÖêÖ¾Ö‡Ô/¯Ö×¸üÖê¡Ö 21/01/2008 ŸÖê
¸üÖêÆüÖ
30/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú
ú.´ÖÖêúÖ¿Ößü/¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖÓÖ›êü/¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/09/2009 ŸÖê
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ¾ÖÖß
ˆ./¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12/11/1996 ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖ¾Ö /¯Ö×¸üÖê¡Ö 02/01/2002 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ
29/05/2003

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

30/05/2003 ŸÖê
31/05/2008

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ /¯Ö×¸üÖê¡Ö 01/06/2008 ŸÖê
ú•ÖÔŸÖ ¯Ö.
03/07/2009

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú †ÖŸú¸üÖÖ¾Ö
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

04/07/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ×ÖÖ›üÖê»Öß
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

07/07/2000 ŸÖê
01/07/2003

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖê¤êü /¯Ö×¸üÖê¡Ö 02/07/2003
¯ÖêÖ
ŸÖê07/06/2009

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö»ÖšüÖ
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01/07/2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

08/11/2005 ü ¾ÖÖ¸üÖú
11/8/2005 ŸÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ/¯Ö×¸üÖê¡Ö ´Öãºþ›ü 31/08/2007

ü ¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ.ÖÖúÖ
ÖÖê¯ÖÖ»Öß /¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

30

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

28/10/1982

08/06/2009 ŸÖê
²ÖÖ•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú
07/01/2010

06/01/2012

07/04/2009

06/08/2009

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

31

ÁÖß.¾ÖÃÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö
¯ÖÖ‡Ô»Öú¸ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

ÖÖ¾Ö
06/01/1973

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

32

ÁÖß.ÃÖ“ÖßÖ ÃÖã¸êü¿Ö ¯Ö›ü¾Öôû ¾ÖÖ¸üÖú

09/09/1988

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

33

ÁÖß.×²Ö¯ÖßÖ ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖ¸üÖú

26/03/1988

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

34

ãú.´ÖÓÖ»Ö †Óãú¿Ö †Öê¾ÆüÖôû ¾ÖÖ¸üÖú
¯ÖÖ™üß»Ö

01/04/1994

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ
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´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

´Öã.úÖÃÖÖ,¯ÖÖê.“ÖÖ¸üÖê™üß,Ÿ šüÖÖê
ÖÖ.”ûÆüÖÖæ

´Öã.úã»Æêü,¯ÖÖê.¿ÖêÖÖ¾Ö,
ŸÖÖ.¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

šüÖÖê

´Öã.¯ÖÖê.¸üÖ¾Ö›üß,ŸÖÖ.³ÖÖê¸ü ¯ÖæÖê

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

Öã»ÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

†Öã. •ÖÖŸÖß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú úÖÃÖÖ
/¾ÖÖÖê¡Ö

30/11/2006 ŸÖê
20/07/2010

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

ü ¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ.ÖÖúÖ
ÖÖê¯ÖÖ»Öß /¯Ö×¸üÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

21/07/2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

20/12/2002

¾ÖÖ¸üÖú ˆÓ²ÖÎÖ/¾ÖÖÖê¡Ö
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

20/12/2002 ŸÖê
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

20/12/2002

20/12/2002

ü ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖ¾Ö
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

20/12/2002 ŸÖê
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

20/12/2002

21/12/2002

ü ¾ÖÖ¸üÖú ŸÖãúÃÖ‡Ô
/¯Ö×¸üÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

21/12/2002 ŸÖê
†Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/12/2002

30/11/2006

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú
21/07/2010

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

30/11/71

M Com

¸üÖêÆüÖ

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

³ÖÖ¾ÖÖÖ ²ÖÖôûÖ¸üÖ´Ö úÖÓ²Öôêû ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

06/01/1960 9 ¾Öß

ˆÓ²Ö¸ü›êü

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

3

×¾ÖÂÖã ×•Ö»Öã ×¿ÖÔêú

06/01/1963 S S C

´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö

šüÖÖê

‡´ÖÖ¾Ö

4

×Ö»Öê¿Ö †¸üØ¾ÖÓ¤ü ³Öã•Ö²Öôû ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ»Æêü

¯ÖæÖê

‡´ÖÖ¾Ö

×¤ü¯Öú ¯ÖÓ×›üŸÖ¸üÖ¾Ö
Ö»ÖÖÖê

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

16/10/79

25/06/75

M.A

HSC

¤êü¾Ö¯Öã¸ü

¬Öãôêû

‡´ÖÖ¾Ö

11/01/1994 ×»Ö¯ÖßúÖ ¸üÖêÆüÖ
×»Ö¯ÖßúÖ ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ

1/11/1994
24/09/1996

×»Ö¯ÖßúÖ ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö

4/6/1999

×»Ö¯ÖßúÖ ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ

14/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú ×¾ÖÆüÖ¸ü
¾ÖÖ¸üÖú ÖËÓ›üÖôûÖ
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öã
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÓ›üÃÖ
06/01/1963 ¾ÖÖ¸üÖú úÖêØ¿ÖÓ²ÖôûÖ
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ™üÖêôû
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö œüÖú
04/01/2006 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÃŸÖ¯Ö£Öú ´ÖÖÓ›ü¾Öß

10/6/2003
8/6/2007
9/6/2008
2/6/2011
3/1/2002
7/7/2005
8/12/2011
1/4/2007

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
ÖÃŸÖ¯Ö£Öú ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö Æãü´ÖÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¬ÖÖ´ÖÖß
04/01/2006 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖÓ¿ÖÖÓê¬ÖÖ ëúÓ¤üÏ
ú´ÖÖ¸êü

22/01/2008

15/11/1981

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö œüÖú
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö Ææü´ÖÖÖÓ¾Ö
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úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

Ö™ü-ú/ Ö™ü-›ü

¯Ö»»Ö¾Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö ³ÖãŸÖú¸ü ×»Ö¯ÖßúÖ

2

5

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö
1

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

1/3/2008
1/6/2008
2/6/2011
6/4/2007
6/4/2007
1/6/2011

×»Ö¯ÖßúÖ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü
ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ

†×»Ö²ÖÖÖ

14/06/2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÓ›üÃÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

2/6/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö œüÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

8/12/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¬ÖÖ´ÖÖß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

2/6/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö Ææü´ÖÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2011

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

6

Æêü´ÖÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö“ÖÖî›êü ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

7

•ÖµÖ¿ÖêÖ ×Ö»ÖÖÓ›ü ÖÖ¾ÖÓ›êü ¾ÖÖ¸üÖú

8

ÖÖ¾Ö
7 ¾Öß

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖê£Öß¸êü

šüÖÖê

†Öã. •ÖÖŸÖß

05/09/1980 S S C

¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü

šüÖÖê

†Öã. •ÖÖŸÖß

³ÖÖ¾ÖÖÖ ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö Ø¿ÖÓ¤êü ¾ÖÖ¸üÖú

06/01/1959 S S C

†ÖÂÖÖÖê

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

27/03/2000

9

ØÆüÓ´ÖŸÖ ¿ÖêÖ¯Ö›ãü ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖ¸üÖú

04/04/1968 H S C

“ÖÖîÖÖ¾Ö

¬Öãôêû

×¾Ö•ÖÖ³Ö•Ö

13/03/2000

10

×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü †×³Ö´ÖÖÖ
´ÖÖê¸üÖôêû

¾ÖÖ¸üÖú

06/08/1986 H S C

²ÖÖÖêÖÖÓ¾Ö

²Öß›ü

³Ö.•Ö.›ü

31/03/2008

11

ÃÖã³ÖÖÂÖ êú¿Ö¾Ö ¸üÖšüÖê›ü

¾ÖÖ¸üÖú

06/01/1975 S S C

×›üÖê¾ÖÖ›üß

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

×¾Ö.•ÖÖ. †

12

´ÖÖêÆüÖ ²ÖÓú™ü “Ö¾ÆüÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

02/06/1974 H S C

×“ÖúÖôûÖ ŸÖÖÓ›üÖ

ÖÖÓ¤êü›ü

×¾Ö.•ÖÖ. †
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13/05/55

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

26/12/1981

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖôû
¾ÖÖ¸üÖú ±úÖÖôûÖêÃÖß
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾Ö¾ÖÖ»ÖêÔ
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÓ›ü¯Öê
04/01/2008 ¾ÖÖ¸üÖú œüÖú ¤ü.
¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖê“Öß
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ›ü¯Öê
Ã¯Öê. ¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖêÃÖß¸ü
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖê“Öß
¾ÖÖ¸üú úÖêšüàÓ²ÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú ×¿Ö»ÖÖ¸ü
¾ÖÖ¸üÖú œüÖú
¾ÖÖ¸üÖú †×²Ö¾Ö»Öß

03/03/1999 Ã¯Öê. ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ›üÃÖ
¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖ´Ö¹ýÖ
¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖ´ÖÖß
03/01/1999 Ã¯Öê. ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ£ÖÏ•Ö ×¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖ´ÖÖß
¾ÖÖ¸üÖú ¸ü•Ö¯Öê

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

1/10/2001
1/10/2005
1/11/2008
13/06/2012
10/6/2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÓ›ü¯Öê

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

13/06/2012

œüÖú ¤ü.

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10/6/2011

27/03/2000
1/6/2007
1/6/2011
13/03/2000
4/4/2000
13/06/2005
5/1/2008
31/05/2012
31/03/
6/30/1905
1/06/
7/3/1905
3/3/1999
1/7/2000
1/6/2007
31/05/2012
1/3/1999
3/1/2001
30/05/2009
31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ›ü¯Öê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2011

¾ÖÖ¸üÖú
Û¿Ö»ÖÖ¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú
†×²Ö¾Ö»Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖ´ÖÖß ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú ¸ü•Ö¯Öê

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

ÃÖÖ¸üÖúÖ †×³Ö´ÖÖÖ
´ÖÖê¸üÖôêû

¾ÖÖ¸üÖú

06/03/1998 H S C

²ÖÖÖêÖÖÓ¾Ö

²Öß›ü

³Ö.•Ö.›ü

14

ÃÖÓ•ÖµÖ ÃÖæ¯Ö›æü ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú

08/08/1969 S S C

³ÖãÃÖÖ¾Öôû

•ÖôûÖÖÓ¾Ö

†Öã. •ÖÖŸÖß

¿Ö×¿ÖúÖÓŸÖ ×³ÖúÖ¸üÖ¾Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

16

³ÖÖ¾ÖÖÖ ÖÖêØ¾ÖÓ¤ü ¤üôû¾Öß ¾ÖÖ¸üÖú

17

ÃÖÓŸÖÖêêÂÖ Ö•Ö®Ö ´ÆüÖ¡Öî

¾ÖÖ¸üÖú

18

¿ÖÓú¸ü ÃÖÖêÖØÃÖÓÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

19

úÖôãû¸üÖ´Ö ¤üÖ›ãü »ÖÖÓÓ‘Öß

¾ÖÖ¸üÖú
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¾ÖÖ¸üÖú

28/03/78

¤êü¾Ö¯Öæ¸ü

¬Öãôêû

³Ö.•Ö.ú

12/12/1969 H S C

ÃÖÖÓ¬Ö¸êü¾ÖÖ›üß

ØÃÖ¬Öã¤ãüÖÔ

Öã»ÖÖ

02/10/1969 H S C

úÖê¯Ö¸üÖÖÓ¾Ö

šüÖÖê

‡´ÖÖ¾Ö

¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü

•ÖôûÖÓÖ¾Ö

×¾Ö.•ÖÖ. †

†Ó³Öê¸ü¯ÖÖ›üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

16/01/75

HSC

SSC

06/01/1972 S S C

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

13

15

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

31/03/2008

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖã»ÖêÔ
¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö.‘ÖÖ.×¾Ö. µÖÖê.
03/03/1999 Ã¯Öê. ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
ú•ÖÔŸÖ ¯Ö

31/03/2008
6/6/2011
3/3/1999

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú †ÃÃÖ»Ö
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ›üÃÖ
02/03/2006 ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ×¾Ö.
¾ÖÖ¸üÖú ú¿Öêôêû
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾ÖôûÖ
12/11/1996 ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ™êü.
¾ÖÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¯ÖÖúÔ
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖê“Öß
07/01/2001 ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ‡Ô›üÖêÖ¸ü
¾ÖÖ¸üÖú †×²Ö¾Ö»Öß
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ£ÖÏ•Ö
03/01/1999 ¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖîú
¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ×¾Ö.
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖîú
¾ÖÖ¸üÖú úÖêœüÖÓÖê
12/10/1994 ¾ÖÖ¸üÖú ×¯Ö¯ÖÓ¸üÖêôûß
¾ÖÖ¸üÖú ˆÃÖ¸üÖêôûß
¾ÖÖ¸üÖú ×ÖÖ›üÖêôûß ×¾Ö.
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖãÖ¾Öê
¾ÖÖ¸üÖú ú¿Öêôêû

23/03/2000
24/06/2004
18/06/2010
3/2/2006
1/6/2009
31/05/2012
2/1/2012
10/8/2007
31/05/2012
1/7/2001
2/2/2008
28/08/2011
1/7/2000
2/2/2002
4/7/2003
16/06/2009
1/12/2001
21/08/2004
26/06/2006
1/6/2007
6/6/2012

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú
¯Ö.‘ÖÖ.×¾Ö. µÖÖê.

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/6/2011

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ›üÃÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

18/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾ÖôûÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖê“Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ£ÖÏ•Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

28/8/2011

¾ÖÖ¸üÖú úÖêœüÖÓÖê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

16/06/2009

¾ÖÖ¸üÖú ú¿Öêôêû ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/6/2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

ÃÖãÆüÖÃÖ ×Æü¸üÖ•Öß ´ÆüÖ¡Öê

¾ÖÖ¸üÖú

20/06/70

SSC

¾ÖÖÃÖß

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

21

´ÖÖÖê•Ö ´Ö¬Öãú¸ü ¤ü¸üÖ›êü

¾ÖÖ¸üÖú

23/07/73

HSC

¸üÖÖôêû

ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

³Ö.•Ö.›ü

22

¸ÓüÓÖ¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖ‡ÔØÃÖÓÖ
¸üÖšüÖê›ü

¾ÖÖ¸üÖú

×úÖÖôûÖ

ÖÖÓ¤êü›ü

×¾Ö.•ÖÖ. †

23

†×¾ÖÖÖ¿Ö ´Ö¬Öãú¸ü ¤êü¾Öôêû ¾ÖÖ¸üÖú

¯ÖÖ¿Öß¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

24

ÃÖã²Ö¸üÖ¾Ö ×³ÖúÖ “Ö¾ÆüÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú

06/01/1965 S S C

»ÖÓÖ¸ü¯Öê™ü

ÃÖÖÓÖ»Öß

Öã»ÖÖ

25

´ÖããÓúÓ¤ü ¤üÖ›ãü ÖÓ¤üú¸ü

06/01/1957 S S C

ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

26

ÃÖãµÖÔúÖÓŸÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö êú¤üÏê ¾ÖÖ¸üÖú

ˆ´Ö¸üÖÖ

»ÖÖŸÖæ¸ü

27

ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖê»Öê ¾ÖÖ¸üÖú

ÃÖã´ÖšüÖÖÖ

28

ÃÖã³ÖÖÂÖ Öã»ÖÖ²ÖØÃÖÓÖ
“Ö¾ÆüÖÖ

29

•ÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô ¬ÖÖ¸üÖŸÖ úÖÓ²Ö›üß ´Ö•Öæã¸ü
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¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

19/07/56

20/08/77

SSC

HSC

06/01/1990 H S C

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

20

02/02/1970 S S C

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

28/10/1996

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖ´ÖÖß
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾ÖôûÖ
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß
¾ÖÖ¸üÖú Æãü´ÖÖÖÓ¾Ö
03/01/1999 ¾ÖÖ¸üÖú †ÃÃÖ»Ö
úÖ ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
¾ÖÖ¸üÖú úÖêšüàÓ²ÖÖ
03/01/1999 ¾ÖÖ¸üÖú †ãúôû¾ÖÖ›üß
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß ŸÖ±êúÔ ¾Ö¸ü›üß

3/7/2001
5/7/2004
1/6/2009
31/05/2012
17/05/2001
2/6/2004
31/05/2012
1/1/2001
11/07/203

¾ÖÖ¸üÖú ³ÖÖ»Öß¾Ö›üß
07/11/1983 ¾ÖÖ¸üÖú †Öú»Öß
¾ÖÖ¸üÖú ²Öê›üßÃÖÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ±êú¾ÖÖ›üß
09/07/2006 ¾ÖÖ¸üÖú ±úÖò Ã™êü¿ÖÖ
ÖÖÓ›üÃÖ

1/6/2012
28/05/2001
1/7/2003
2/4/2008
7/9/2006

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú Æãü´ÖÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú úÖêšüàÓ²ÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/05/2012

¾ÖÖ¸üÖú
³ÖÖ»Öß¾Ö›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

¾ÖÖ¸üÖú
“ÖÖ±êú¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

2/4/2008

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

3/9/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ»Ö¯Öê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/6/2010

¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖ´Ö¹ý´Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/12/2012

³Ö.•Ö.›ü

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß
11/01/1982 úÖ ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ»Ö¯Öê
21/12/2012
¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖ´Ö¹ý´Ö

3/9/2012
12/3/2009
6/6/2010
21/12/2012

»ÖÖŸÖæ¸ü

³Ö.•Ö.ú

21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú œüÖú ¯Öæ¾ÖÔ

21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú œüÖú
¯Öæ¾ÖÔ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/12/2012

17/09/76

B .A

ú®Ö›ü

†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

×¾Ö.•ÖÖ. †

21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú œüÖú ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú œüÖú
¯ÖÛ¿“Ö´Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/12/2012

17/04/57

†×¿ÖÛÖŸÖ

×¿Ö»ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

7/08/19990

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

19/06/1997

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

19/06/1997

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

30

ÖÖ¯ÖŸÖ ¤êüÆãü êú¾ÖÖ¸üß

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

22/03/66

1 »Öß

´ÖÖê·µÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

1/11/19994

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

19/06/1997

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/11/19994

31

úÖÆãü ¸üÖ´Ö•Öß šüÖëÓ²Ö¸êü

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

19/06/64

†×¿ÖÛÖŸÖ

šüÖëÓ²Ö¸ü¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

1/11/19994

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

19/06/1997

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/11/19994

32

²ÖÖôãû ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ¿Öê›üÖê

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

29/11/69

4 £ÖËß

¸ü•Ö¯Öê

¸üÖµÖÖ›ü

³Ö.•Ö.ú

1/11/19994

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

19/06/1997

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/11/19994

33

¿ÖÓú¸ü úÖ×¿ÖÖÖ£Ö êú¾ÖÖ¸üß ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

11/01/1974 6 ¾Öß

´ÖÖê¸êü¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

01/06/2012 ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

1/6/2012

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/1/2012

35

¯ÖÓœü¸üßÖÖ£Ö ¸üÖ´ÖÖ ¤ü¸ü¾Ö›üÖ ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

06/01/1961 1 »Öß

†Ó×²Ö¾Ö»Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

01/06/2012 ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

1/6/2012

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/1/2012

36

ÖÖ£ÖÖ ³ÖÖÖÖ ´ÖÃÖÖê

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

06/01/1958 4 £ÖËß

†Ó²ÖÖê™ü

¸üÖµÖÖ›ü

‡´ÖÖ¾Ö

01/06/2012 ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

1/6/2012

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/1/2012

37

´ÖÖê¹ý ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¯ÖÖ™êüÔ

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

06/02/1958 1 »Öß

ÖÖÖã»ÖêÔ

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

01/06/2012 ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

1/6/2012

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/1/2012

38

Æü¸üß³ÖÖ‰ú ¤üÖ´Öã šüÖú¸êü

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

³ÖÖ»Öß¾Ö›üß

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

01/06/2012 ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö

1/6/2012

ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÖê¡Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/1/2012
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28/06/69

4 £ÖËß

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ¾ÖÖÖê¡Ö
1

´ÖãÃŸÖ±úÖ ¿Ö¸üß±ú ¿ÖêÖ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

Ö™ü-ú/ Ö™ü-›ü
×»Ö¯Ößú

28/10/75

HSC

ÖÖµÖ›üÖëÓÖ¸üß

ÖÖ×¿Öú

Öã»ÖÖ

3/1/1994 ×»Ö¯Ößú ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

14/6/2010

×»Ö¯Ößú ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö

14/6/2010 ¯ÖÖÃÖãÖ
19/3/ 2010 ¯ÖÖÃÖãÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¯ÖÛ¿“Ö´Ö

†×»Ö²ÖÖÖ

19/3/2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ²ÖÖê¸ü²ÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

16/02/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖ¾Ö»ÖêÔ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

31/5/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/12/2011

2

†¿ÖÖêú ¯ÖÏ»ÆÖü¤ü¸üÖ¾Ö
¯Ö¾ÖÖ¸ü

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

10/6/1979 M SC

¾ÖüÖÖÔ

¯Ö¸ü³ÖÖß

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

19/3/2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

3

²ÖÖôæû ¤üÖ´Öã Æü¸ü¯Öæ›êü

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

1/6/1961 S S C

†Ó•Ö¯Ö

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

19/10/1981

¾ÖÖ¸üÖú
¾ÖÖ¸üÖú Æãü´ÖÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÃŸÖ ¯Ö£ÖÐú
¯ÖÖ¾Öê»Ö

4

êú¹ý ¤êü¾Ö¸üÖ´Ö ¸üÖ‰úŸÖ¸üÖµÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

5

µÖÖ¤ü¾Ö ³Öæ•ÖÖ »ÖÖêÖÓ›êü
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úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

2/6/1963 B Com

12/4/1959 S S C

´ÖãÖê›ü

•ÖôûúÖê™ü

10/7/2003 ŸÖê ×»Ö¯Ößú ¾ÖÖÖê¡Ö
13/6/2010 ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

29/05/1997
8/6/2005
17/12/2007

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖãÖ¾Öê
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö
ÖÖ×¿Öú
†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ
11/12/1996 Ã¯Öê ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÓ
•Ö´ÖÖŸÖß
úÖ. ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Öæ
¾ÖÖ¸üÖú †×²Ö¾Ö»Öß
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ×±ú.¯Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖ¾Ö»ÖêÔ
ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß 26/10/1982
¾ÖÖ¸üÖú ÆüÖŸÖêÖ›ü
¾ÖÖ¸üÖú œüÖú
¾ÖÖ¸üÖú ±úÖò. Ã™êü¿ÖÖ
ÖÖÓ›üÃÖ

1/10/2008
16/02/2012
11/12/1996
28/07/2000
1/7/2003
1/6/2005
31/05/2012
4/1/1996
19/06/1998
12/4/2001

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ•ÖÖÖÓ¾Ö ›êü¯ÖÖê
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ú•ÖÔŸÖ

1/5/2008
1/12/2011

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

µÖÖêÖê¿Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ•ÖÖ ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

14/07/81

HSC

¬Öæôêû

¬Öæôêû

7

ÃÖ×“ÖÖ »ÖÖ»Öæ Ø¬ÖÓ¤üôêû

19/01/84

HSC

×¿Ö¸ü¯ÖæÓ•Öê

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

7

¿Ö×¿ÖúÖÓŸÖ ÖÖ¯ÖŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú

1/5/1961 9 ¾Öß

¯Öê—ÖÖ¸üß

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

8

¸ü‘ÖæÖÖ£Ö ¾ÖÖôûãú úÖêúÖ™êü ¾ÖÖ¸üÖú

1/6/1975 S S C

ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •ÖÖŸÖß

9

¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ ¬Ö´ÖÖÔ êú¾ÖÖ¸üß

¾ÖÖ¸üÖú

1/6/1976 S SC

ú¾Ö™êü¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

10

•ÖµÖ¾ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÃÖã¯Öê

¾ÖÖ¸üÖú

1/4/1970 S SC

†Ó³Öê¸ü¯ÖÖ›üÖ

¸üÖµÖÖ›ü
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´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

6

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

‡´ÖÖ¾Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

1/4/2006 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖÖ¸üÖ
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖæÖ¾Öê
8/7/2011 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö “ÖÖîú

2/4/2007
16/2/2012
8/7/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖæÖ¾Öê

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

16/2/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö “ÖÖîú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

8/7/2011

4/2/1984 ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öß ŸÖ±êúÔ ¾Ö¸êü›üß

12/12/2003
10/6/2008

¯ÖÖ»Öß ŸÖ±êúÔ ¾Ö¸êü›üß ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10/06/208

1/4/2004

¾ÖÖ¸üÖú †ÃÃÖ»Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

7/7/2010

¾ÖÖ¸üÖú
¯ÖôûÃÖ¤ü¸üß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2008

¾ÖÖ¸üÖú ¾Ö¸üÖêÃÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¤ü.

†×»Ö²ÖÖÖ

1/5/2008

1/4/2004 ¾ÖÖ¸üÖú
•Ö úÖ ÃÖ ÃÖ
¾ÖÖ¸üÖú
¿Ö¾ÖÖÆüÔ
¾ÖÖ¸üÖú
×Ö¬Ö¾Ö»Öß
¾ÖÖ¸üÖú †ÃÃÖ»Ö
†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß 26/12/1994
Ã¯Öê ¾ÖÖ¸üÖú
ú•ÖÔŸÖ ¯Ö ¸ëüÓ
¾ÖÖ¸üÖú ×²Ö›ü¾ÖÖÖ»Öê
¾ÖÖ¸üÖú Ö¯ÖÖê»Öß ˆ.
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖôûÃÖ¤ü¸üß
†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß 26/12/1994
Ã¯Öê ¾ÖÖ¸üÖú
ú•ÖÔŸÖ ¯Ö ¸ëüÓ
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖîú
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖã»ÖêÔ
¾ÖÖ¸üÖú ¾Ö¸üÖêÃÖÖ ¤ü.

6/27/1905
14/7/2005
7/7/2010
26/12/1994
12/6/1998
31/01/2000
1/3/2000
1/6/2008
26/12/1994
7/7/1999
1/6/2005
1/6/2007
1/5/2008

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

11

ÃÖã×Ö»Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

ÖÖ¾Ö
7/7/1969 H S C

´ÖÖÓœü¸ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¯ÖãÖê

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÖËã»ÖÖ

25/10/1996

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖÖß¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖê¸êüÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú ›üÖëÓÖ¸ü ÖÖ¾Öê

“ÖÖîú

¸üÖµÖÖ›ü

“ÖÖ±êú¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

¾ÖÖ»Ö´Ößú¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

1/6/1972 S S C

¤êüÆãü¸üÖê›ü

¯ÖæÖê

¾ÖÖ¸üÖú ¾Ö¸üÖêÃÖÖ ˆ.
¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ
ÖËã»ÖÖ
9/8/2005 ¾ÖÖ¸üÖú ×ú»»ÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖî¸üúÖ´ÖŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú úÖ™ü¾ÖÖ
†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß 26/12/1994
Ã¯Öê ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
¾ÖÖ¸ü¸üÖú ˆÆêü¸üÖ
Ã¯Öê. ¾ÖÖ¸üÖú —Öã´ÖÖ¯Ö™ü™üß
¾ÖÖ¸üÖú †Öê»Ö´ÖÖ
†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß
3/3/1999 Ã¯Öê. ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖëÓ›êü¾ÖÖ›üß
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ›üÃÖ
¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖîú
†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß
2/2/2008 ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÏ²Öôû

1/7/1971 HS C

»ÖÖêÆü¸üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

×¾Ö.•ÖÖ.- †

¾ÖÖ¸üÖú

11/4/1977 HS C

¤üÖê¸üÖê¿Öß

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

Öã»ÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

5/7/1984 HS C

¯ÖÖêÆüÖê¸êü

•ÖôûÖÖÓ¾Ö

×¾Ö •ÖÖ³Ö•Ö

12

´ÖÖÖê•Ö éúÂÖÖ ÃÖÖôû¾Öß

¾ÖÖ¸üÖú

13

²Öã¬ÖÖ•Öß †Ö»ÖÖê šüÖê²Ö¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

1/6/1975 S S C

14

¸ü´Öê¿Ö ¤ü¢Öæ •ÖÖ¬Ö¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú

10/5/1977 S S C

15

†´ÖÖêÖ×ÃÖ¬¤ü •ÖÖ®ÖÖ£Ö
¸üÖµÖ²ÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

16

¿Öê¿Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸üÖú

17

ÃÖãÆüÖÃÖ »Ö´ÖÖ ´ÖÖ¸ü

18

¯ÖÏ×¤ü¯Ö †¿ÖÖêú¯Öã¸üß
ÖÖêÃÖÖ¾Öß
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´Öãôû ÖÖ¾Ö

13/10/74

HSC

3/3/1999 ¾ÖÖ¸üÖú ¾Ö¸üÖêÃÖÖ ¤ü.
¾ÖÖ¸üÖú †Ö¿ÖÖÖê
31/03/2008
¾ÖÖ¸üÖú ²Öê›üßÃÖÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖãÖ¾Öê
27/01/2006
úÖ. ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖôûÖêÖ
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓÖã»ÖêÔ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
25/10/1996
10/11/1998
1/7/2003
28/07/2010
8/9/2005
6/2/2008
10/6/2010
26/12/1994
15/06/1998
3/1/2000
5/1/2008
3/3/1999
3/3/2001
26/09/2005
19/06/2010
2/2/2008
3/3/1999
21/06/2010
31/03/2008
6/1/2012
27/01/2006
1/6/2008
17/06/2001

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

28/7/2010

¾ÖÖ¸üÖú úÖ™ü¾ÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10/6/2010

¾ÖÖ¸üÖú †Öê»Ö´ÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

5/1/2008

¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖîú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

19/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÏ²Öôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

2/2/2010

¾ÖÖ¸üÖú †Ö¿ÖÖÖê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖãÖ¾Öê

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓÖã»ÖêÔ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

17/06/2001

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

19

³ÖÖÃú¸ü ´ÖÖêŸÖßØÃÖÓÖ
¤üÖ³Öê¸üÖ¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú

14/11/75

BA

ÖÖ¸üÖê›ü

²Öã»ÖœüÖÖÖ

20

¸üÖ•ÖÓê¤üÏ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ²Öê¾ÖÖÖôêû ¾ÖÖ¸üÖú

23/08/87

HS C

†ÖÂ™üÖ

»ÖÖŸÖæ¸ü

21

ÃÖÓ×¤ü¯Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ¤ü¸üÖ›êü

¾ÖÖ¸üÖú

19/09/85

HS C

ÖÖÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

³Ö.•Ö.›ü

22

×¾ÖÖÖê¤ü êú¿Ö¸ü ØÃÖÓÖ
»ÖÖê¬Ö¾ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

15/06/83

HS C

ÆüÖ•Öß¯Öã¸ü¾ÖÖ›üß

†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

×¾Ö.•ÖÖ.- †

23

†¹ýÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß ¬Öã´ÖÖôû

¾ÖÖ¸üÖú

¸üŸÖÖ¯Öã¸ü

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

³Ö.•Ö.

1/7/1970 M A

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß 17/06/2005
ÖËã»ÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¾Ö»ÖÔê
2/2/2008 ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓ›ü¯Öê
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖëÓ›êü¾ÖÖ›üß
6/2/2006 ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖ¿ÖêŸÖ (×¾Ö)
¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö
31/01/2006
¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖêÆüß ›êü¯ÖÖê
¾ÖÖ¸üÖú “Öê¾ÖÖê
¾Ö¸üÖÖú ÃÖÖôûÖêÖ
11/12/1996 Ã¯Öê. ¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Ö

17/06/2005
13/06/2011
2/2/2008
1/6/2012
6/2/2006
8/6/2004
31/01/2006
1/6/2007
17/06/2011
11/12/1996

úÖ. ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú †¸üúÃÖ¾ÖÖ›üß
1/3/1999 ¾ÖÖ¸üÖú †¬ÖÖì
¾ÖÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß Öê¸üôû

10/7/2000
6/7/2011
29/06/2000
8/6/2005

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¾Ö»ÖÔê ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

13/06/2011

¾ÖÖ¸üÖú
ÃÖÖëÓ›êü¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

8/6/2007

¾Ö¸üÖÖú ÃÖÖôûÖêÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

17/06/2011

¾ÖÖ¸üÖú
†¸üúÃÖ¾ÖÖ›üß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/7/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖêÃÖß¸ü ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10/6/2010

²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö (¾ÖÖ¾Ö»ÖêÔ) ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

24

¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü Öê´ÖÖ †Ö›êü

¾ÖÖ¸üÖÌú

21/06/73

SSC

ŸÖôûÖß

»ÖÖŸÖã¸ü

×¾Ö.•ÖÖ.- †

25

¸üÖÆãü»Öãú´ÖÖ¸ü ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú
×Öú´Ö

14/08/83

HS C

¬Öãôêû

¬Öãôêû

†Öã. •ÖÖŸÖß 21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖêÃÖß¸ü
¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö (¾ÖÖ¾Ö»ÖêÔ)

10/6/2010
21/11/2011

27

ˆÂÖÖ ×“Ö´ÖÖ ¾ÖÖ¸üÖã›êü

¾ÖÖ¸üÖú

1/6/1990 HS C

¸üÖ²ÖÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß 21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ×Ö¾Ö»Öß

21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú
ÖÖ×Ö¾Ö»Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/12/2012

28

†×Ö»Ö ÃÖÖÓ¾ÖŸÖ ÃÖÖÓê»ÖÓêú
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ »Ö´ÖÖ Ö•Ö³Ö¸êü

¾ÖÖ¸üÖú
¾ÖÖ¸üÖú

7/06/92
HS C
5/2/1987 HS C

™üÖúôûß
¯ÖÖ£Ö¸üß

ÖÖÓ¤êü›ü
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú “Öê¾ÖÖê
¾ÖÖ¸üÖú ¾Ö¸üÖêÃÖÖ ˆ.

20/12/2012
21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú “Öê¾ÖÖê ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¸üÖú ¾Ö¸üÖêÃÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü
ˆ.

†×»Ö²ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

20/12/2012
21/12/2012

29
30
31

¯ÖÖê¯Ö™ü ÖÖ¯ÖŸÖ ×²Ö®ÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸üÖú
¸üØ¾ÖÓ¤üÏ ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü
úÖÓŸÖß»ÖÖ»Ö ãú¿ÖÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

7/1/1975 HS C
1/6/1970 9 ¾Öß
1/6/1971 2 ¸üß

×¯Ö¯Ö»Öê
¯ÖÖêÆüß
Ø¯ÖÓÖôêû¾ÖÖ›üß

ÖÖ×¿Öú
¸üÖµÖÖ›ü
¸üÖµÖÖ›ü

21/12/2012
1/6/2012
1/6/2012

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¸êü
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

21/12/2012
1/6/2012
1/6/2012

32
33
34

´ÖÖ¹ýŸÖß ÖÖÖÖê ´ÖÖôûß
‡Ó¤üß¸üÖ ˆÓ¤ü·µÖÖ ×¾Ö¸ü»Öê
úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ¯Ö¸ü¿Öæ¸üÖ´Ö
“ÖÖî¬Ö¸üß

1/6/1968 2 ¸üß
3/1/1955 †×¿ÖÖßŸÖ
9 ¾Öß

¾ÖÓÓ•ÖÖ¸ü¯ÖÖ›üÖ
¾ÖÓÓ•ÖÖ¸ü¯ÖÖ›üÖ

¸üÖµÖÖ›ü
¸üÖµÖÖ›ü
¸üÖµÖÖ›ü

1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012

¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012

D:\ESTTABLISHMENT\Sevatapshil\Rfo.xls

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü
¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü
¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

³Ö.•Ö.²Ö
³Ö.•Ö.ú

20/12/2012
21/12/2012

³Ö.•Ö.ú 21/12/2012
¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¸êü
ÖËã»ÖÖ
1/6/2012 ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß
1/6/2012 ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
‡´ÖÖ¾Ö
‡´ÖÖ¾Ö
‡´ÖÖ¾Ö

1/6/2012 ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
1/6/2012 ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö
1/6/2012 ¾ÖÖÖê¡Ö ú•ÖÔŸÖ ¯Ö

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÁÖß. ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ ²ÖÖ´ÖÖ úÖêôûß

¾ÖÖ¸üÖú

1/6/1974

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

Ö¾ÖÖÖÓ¾Ö, †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

(´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß)
S.T

1/3/1999

¾ÖÖ¸üÖú ×—Ö¸üÖ›ü

2

ÁÖß. ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÁÖßúÖÓŸÖ
¿ÖÖÃ¡Öß

¾ÖÖ¸üÖú

23/02/1975

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

Ö¾ÖÖÖÓ¾Ö, †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

(´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß)
S.T

1/3/1999

×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖê™ü¾Ö›üÖ
3

ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

3/6/1979

²Öß.úÖò´Ö

ÖÖÖÖÓ¾Ö ²ÖÓ¤ü¸ü,
†×»Ö²ÖÖÖ

4

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüÁÖß.
ß ´ÖÜ“”û¦ü ¯ÖÓœü¸üß
Ø¯ÖÖôêû
(´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú)

¾ÖÖ¸üÖú

11/4/1964

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß

×¾ÖªÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üá,
¸üÖê›ü, ŸÖÖ. ³Öæ´Ö

¾ÖÖ¸üÖú

1/6/1964

9¾Öß

´Öãôêû †×»Ö²ÖÖÖ

6

ÁÖß. ×¾Ö»ÖÖÃÖ »Ö´ÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö

ÁÖß. ¸üÖ•Öß¾Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
¤üôû¾Öß
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ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¯ÖÖê»Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

01/03/1989 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ›üÖÖÓ¾Ö
02/01/2001

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

3/6/2008

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10/6/2012

12/03/2008 ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÆüÖÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12/3/2008

¾ÖÖ¸üÖú ×—Ö¸üÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

8/6/2011

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÆüÖÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

Ö™ü-ú/ Ö™ü-›ü

1

5

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

31/05/1961

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.
ÖÖ¯ÖÖÃÖ

ÃÖÆüÖÖÖÖêšüß †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

( “ÖÖîúôû¿Öß
´ÖÖôûß)
O.B.C

ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ´Ö¸üÖšüÖ (Öã»ÖÖ)

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß
(O.B.C.)

†ÖÖ¸ß
(O.B.C.)

27/01/2006

¾ÖÖ¸üÖú
¾ÖÖ¸üÖú
´ÖÆüÖÖ

“ÖÖî»Ö
¯Öæ¾ÖÔ

1/1/2002 ŸÖê
02/6/2009

03/01/2001 ŸÖê
02/06/2008
11/6/2001
27/01/2006 ŸÖê
10/06/2012

12/3/2008

¾ÖÖ¸üÖú
´ÖÆüÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

11/3/1986

¾ÖÖ¸üÖú ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú
²ÖÖê×¸ü¾Ö»Öß

01/03/2002 ŸÖê
29/04/2002

¾ÖÖ¸üÖúú êú.Û¾Æü.¯Öß.

01-01-04 ŸÖê
16-6-04

¾ÖÖ¸üÖú ×ŸÖÖ×¾Ö¸üÖ

5-7-04 ŸÖê
11-6-06

“ÖêúÖÖúÖ ¾Ö›üÖôû

12-6-06 ŸÖê
7-6-2011

¾ÖÖ¸üÖú úôÓû²Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü

1-7-02 ŸÖê
26-6-06

×ŸÖÖ×¾Ö¸üÖ

27-6-06 ŸÖê
30-5-12

12/3/1986

†.ÎÓú.

7

8

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

‘ÖÖ¿µÖÖ´Ö Æü×¸ü¤üÖÃÖ
²ÖÖê¸ü•Öß

¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß. ¿Ö×¿ÖúÖÓŸÖ ÖÖæ
ÖÖ¸üú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

1/4/1967

4/12/1960

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

9¾Öß

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖÖ¸ü
úÖêôûß¾ÖÖ›üÖ ´Öã¹ý›ü

¸üÖµÖÖ›ü

³ÖÖÖ¾ÖÖ›üß,¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

(´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß)
S.T

†ÖÖ¸üß
(O.B.C.)

1/3/1999

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
02-1-01 ŸÖê
22-6-2003

¾ÖÖ¸üÖú
´ÖÆüÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

23-6-03 ŸÖê
31-5-02
´ÖÆüÖÖ ˆ¢Ö¸ü17-6-98 ŸÖê
14-6-2004

¾ÖÖ¸üÖú ˆ´Ö™üÖ
9

10

ÁÖß. ×¾ÖúÖÃÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ
¯ÖÖ™üß»Ö

ÁÖß. ¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö
ú¾Öôêû

¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

20/05/1960

20/12/1958

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.
ÖÖ¯ÖÖÃÖ

9 ¾Öß

ãú¹ýôû †×»Ö²ÖÖÖ

“ÖÖî»Ö ²Öê»ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™ü¾ÖÖ›üß
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

“ÖÖîúôû¿Öß ´ÖÖôûß
(O.B.C.)

“ÖÖîúôû¿Öß ´ÖÖôûß
(O.B.C.)

1/11/1982

11

ÁÖß. ¯ÖÏê´ÖÖÖ£Ö ú×¿ÖÖÖ£Ö
ú›ü¾Öê

¾ÖÖ¸üÖú

1/6/1959

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.
ÖÖ¯ÖÖÃÖ

úÖ¾ÖÖ›êü, †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

12

ÁÖß. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ×¾Öšæü
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

25/08/1956

9 ¾Öß

Ø“Ö“ÖÖê™üß †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.) 18/05/1984

13

ÁÖß´ÖŸÖß. ´Ö×ÖÂÖÖ ¿ÖÆü¤êü¾Ö
×¿Ö¸üÃÖÖ™ü

¾ÖÖ¸üÖú

3/2/1990

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

×¯Ö¯ÖôûÖÖÓ¾Ö,
ŸÖ¯¯ÖÖ¯ÖÖ£Ö›üá

14

ÁÖß´ÖŸÖß †×´ÖÖÖ †²¤ãü»Ö
´ÖÖê¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

29/06/1991

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ›üú, ±ú»Ö™üÖ
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†ÖÖ¸üß
(O.B.C.)

21/02/1983

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß, N.T.

27/06/1983

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ

19/01/1985
¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú
•ÖÖÓ²ÖÖê¿Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

‘Öê¸üÖÃÖÖÖ¸üÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

´ÖÆüÖÖ ˆ¢Ö¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

30-6-2009

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2011

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÆüÖÖ
¯Öã¾ÖÔ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

15-6-04 ŸÖê
31-5-09
5-7-2001 ŸÖê 30-5- ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖòÖÏÖê¾Æü
05

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü

01-06-05 ŸÖê
1-6-08

ÖÃŸÖß ¯Ö£Öú †×»Ö²ÖÖÖ

2-6-2008 ŸÖê 305-11

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ»Öê

17-7-02 ŸÖê
22-6-06

ÃÖŸµÖ¾ÖÖ›üß

23-6-06 ŸÖê
31-5-12

×²Ö.ÖÖ.
¾ÖÖ›üÖÖÓ¾Ö

7-7-03 ŸÖê
3-06-08

×²Ö.ÖÖ.
Ø“Ö“Ö¾Ö»Öß

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

4/6/2008

Ã¯Öê¿Ö»Ö ¾ÖÖ¸üÖú †×»Ö²ÖÖÖ

3-1-2000 ŸÖê
26-7-2000

×²Ö.ÖÖ.
úÖ×¾Ö¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/6/2012

¬ÖÖ´ÖÖß

27-7-2000 ŸÖê 157-10
×²Ö.ÖÖ.
úÖêúÀ¾Ö¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/12/2011

×²Ö.ÖÖ. ²ÖÖ´ÖÖÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

25-11-2011

1/12/2011

-

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ úÖÃÖÖ¸ü (O.B.C.) 25/11/2011

-

-

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

15

ÁÖß. †¿ÖÖêú ÃÖãÖ¤êü¾Ö
úÖôêû

¾ÖÖ¸üÖú

6/4/1993

16

ÁÖß. •ÖÖÖ¤ÔüÖ ¬Ö´ÖÖÔ
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

17

ÁÖß. ¿Ö¸ü¤ü †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö
¸üÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

²Ö¸üÖ¾ÖÖ›üß ×¿Ö¹ý¸ü

²Öß›ü

´Ö¸üÖšüÖ Öã»ÖÖ

19/11/2011

-

-

18/12/1963

8¾Öß

´ÖÖ»ÖÖ›êü †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ú¸üÖ›üß ãúÖ²Öß
(O.B.C.)

11/4/1986

×²Ö.ÖÖ.
Ö¸üÃÖãÓ›üß

9/11/1959

7¾Öß

úÖ»Öì, †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ÁÖß. †×Ö»Ö ÖÖ¯ÖŸÖ
ÖÖ‡Ôú

¾ÖÖ¸üÖú

5/2/1983

²Öß.‹.

¯ÖÖ¾Ö›êü, ¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

19

ÁÖß. ³Ö¸üŸÖ •ÖÖÖ¤ÔüÖ
ŸÖÖÓ›êü»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

1/8/1964

8¾Öß

¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

ÁÖß. †ÖÓŸÖ ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

ÖÖ¾Ö

18

20

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

1/6/1961

9¾Öß

´Öãôêû †×»Ö²ÖÖÖ

¯Ö¤ü

´ÖÖôûß (O.B.C.) 28/10/1982

úÖŸÖú¸üß (S.T.) 15/06/2005
´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß
(S.B.C,)

12/6/1986

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.) 11/3/1986

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

×²Ö.ÖÖ.
ˆ´Ö™üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

19-11-2011

6-7-2000 ŸÖê
2-6-08

×²Ö.ÖÖ.
³Öê¸üÃÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

19-6-2012

×²Ö.ÖÖ.
ÃÖã¬ÖÖÖ›ü (ˆ)

1-10-2000 ŸÖê 157-2002

×²Ö.ÖÖ.
²Öê»ÖÖê¿Öß ¤ü.

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

7/6/2012

“ÖêúÖÖúÖ
¾Ö›üÖôû

16-7-2002 ŸÖê 186-06

×²Ö.ÖÖ.
†Ö›ãüôûÃÖê

16-6-06 ŸÖê
6-6-12

¾ÖÖ¸üÖú
úÖ×¾Ö¸ü

15-6-05 ŸÖê
8-6-10

¾ÖÖ¸üÖú
¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

9/6/2010

×²Ö.ÖÖ.
úÖê›üÖÖÓ¾Ö ¤ü.

19-6-2000 ŸÖê 3005-08

×²Ö.ÖÖ.
ÖÖÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/6/2012

×²Ö.ÖÖ.
²Öê»ÖÖê¿Öß ˆ)

31-5-08 ŸÖê
10-6-12

¾ÖÖ¸üÖú ÖÃŸÖß ¯Ö£Öú
†×»Ö²ÖÖÖ

22-6-2000 ŸÖê 131-2002

×²Ö.ÖÖ.
úÖ»ÖÖÔ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

14-6-2011

×Ö»ÖÓ²ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß (úŸÖÔ¾µÖ
úÖôû)

14-1-02 ŸÖê
15-9-04

¾ÖÖ¸üÖú ˆ¸üÖ

16-9-05 ŸÖê
13-6-11

21

ÁÖß. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü îú»ÖÖÃÖ
ÃÖ¸ü¾Ö¤êü
(Ö¾ÖßÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü)

¾ÖÖ¸üÖú

20/04/1992

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

›üÖëÖ¸ü Ø¯Ö¯ÖôûÖ, ŸÖÖ.
†ÖÓ²ÖêŸÖÖêÖÖ‡Ô

²Öß›ü

´ÖÆüÖ¸ü (S.C.)

28/12/2012

-

-

×²Ö.ÖÖ.
´ÖÖÖ ŸÖ.×—Ö¸üÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

28-12-2012

22

ÁÖß. ÖÖÖÃÖêÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ
×´ÖÃÖôêû
êû(Ö¾ÖßÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü)

¾ÖÖ¸üÖú

15/10/198

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

×¿Ö¹ýôû ‘ÖÖ™ü, ŸÖÖ.
êú•Ö

²Öß›ü

´ÖÆüÖ¸ü (S.C.)

28/12/2012

-

-

×²Ö.ÖÖ.
²Öê»ÖÖê¿Öß ¤ü.

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

28-12-2012
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†.ÎÓú.

23

24

25

26

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¤ü¢ÖÖ¸üÖ´Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

ÁÖß. ´Ö¬Öãú¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö

ÁÖß. ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¸ü´ÖÖúÖÓŸÖ
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

ÁÖß´ÖŸÖß ×¿ÖŸÖ»Ö ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

20/09/1958

1/6/1956

15/02/1977

12/8/1987

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

7¾Öß

7¾Öß

²Öß.‹ÃÖÃÃÖß

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

¯Ö¾Öêôêû

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.) 21/01/1982

´Öãôêû †×»Ö²ÖÖÖ

´ÖÖ¹ýŸÖß ÖÖúÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

¯Ö¤ü

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.)

¸üÖµÖÖ›ü ÆüÖ¾Öß (O.B.C.)

¸ÓüúÖ»ÖµÖî¾ÖÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

´Ö¸üÖšüÖ (Öã»ÖÖ)

8/3/1975

1/4/2005

3/3/2006

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×²Ö.ÖÖ.
úÖ»ÖÖÔ

31-7-2000 ŸÖê 6-605

×²Ö.ÖÖ.
¯Ö¸üÆæü¸ü

7-6-05 ŸÖê
12-8-10

ÃÖÖ.¾Ö.†×»Ö²ÖÖÖ

21-8-10 ŸÖê
16-7-11

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

17-7-12 ŸÖê
31-5-12

ÃÖÆüÖ.»ÖÖÖ¾Ö›
†×¬ÖúÖ¸üß

1-11-02 ŸÖê
20-10-07

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö

20-10-07 ŸÖê
5-6-12

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá
“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü

1-4-05 ŸÖê
31-3-2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úÖê›üÖÖÓ¾Ö

12-5-06 ŸÖê
4-1-08

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úÖêúÀ¾Ö¸ü
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö úÖë›üÖÖÓ¾Ö

5/1/2008 ŸÖê 307/11
01/8/11
ŸÖê 20-63-3-06
ŸÖê

¾ÖÖ¸üÖú

21-6-06
ŸÖîÖÖŸÖß ¾ÖÖ¸üÖú

22-6-06 ŸÖê
6-7-09

ŸÖî. ¾ÖÖ¸üÖú úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü 7-7-09 ŸÖê
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ
12-09
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ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

31-

ŸÖî. ¾ÖÖ¸üÖú úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

1-1-10 ŸÖê
28-6-10

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá
×“ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

1-7-10 ŸÖê
306-11
1-7-11 ŸÖê
25-7-11

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
úÖ»ÖÖÔ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
×ŸÖÖ×¾Ö¸üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

6/6/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
úÖêúÀ¾Ö¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21-6-12

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
ˆ´Ö™üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

26-7-11

†.ÎÓú.

27

28

29

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÁÖß. Öã¹ýÖÖ£Ö ´ÖÃÖÖÖ•Öß
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

ÁÖß. ÖÖêØ¾Ö¤ü ÆüÖã´ÖÓŸÖ
»ÖÓÖã™êü

ÁÖß. †¿ÖÖêú ÖÖ¸üÖµÖÖ
´ÖÖêú»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

1/6/1960

20/07/1982

1/6/1958

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

7¾Öß

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.éúÂÖß
¯Ö¤ü×¾ÖúÖ

9¾Öß

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖê¸üÖë›êü

¸üÖµÖÖ›ü

²Ö¸ü›ü, ŸÖÖ. ±ú»Ö™üÖ

ÃÖÆüÖÖÖÖêšüß, †×»Ö²ÖÖÖ

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß
(S.T)

¿ÖêÖ¸ü (N.T.C)

6/2/1984

1/4/2006

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.) 21/01/1982

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

“ÖêúÖÖúÖ ÖÖê¯ÖÖê»Öß

15/02/01 ŸÖê
12/6/2005

²Öê»ÖÖê¿Öß ( ¤ü.)

13-6-05 ŸÖê
31-5-08

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö Ö›ü²Ö

1-6-08 ŸÖê
31-7-09

¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü

1-4-06 ŸÖê
31-3-07

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÃŸÖß ¯Ö£Öú
†×»Ö²ÖÖÖ

21-4-07 ŸÖê
6-07-12

×²Ö.ÖÖ.ú»Ö¤üü

26-5-97 ŸÖê
29-5-08

×²Ö.ÖÖ.²Öê»ÖÖê¿Öß

31-5-08 ŸÖê
17-7-10

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÖÖÓ¾Ö

18-7-10 ŸÖê
7-6-02

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
úÖ×¾Ö¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/8/2009

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
ÖÖÖÖÓ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

7/6/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ×ŸÖÖ×¾Ö¸üÖ
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

8/6/2002

30

ÁÖß. ´ÖÖÖêÆü¸ü ²ÖÖôûÖ¸üÖ´Ö
´ÆüÖ¡Öê

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

14/03/1960

9¾Öß

´ÖÖÖß,ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.) 20/04/1982

»ÖÖÖ¾Ö›ü úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖßú¸üÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

1-10-2001 ŸÖê 238-2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
¸üÖ´Ö¸üÖ•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

24-8-2012

31

ÁÖß. »Ö´ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

×»Ö¯Ößú

2/11/1963

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß

¯Ö¸üÆæü¸ü¯ÖÖ›üÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.) 21/01/1987

×»Ö¯Ößú ¾Ö›üÖôû
¯ÖêÖ ¸ëü•Ö

1-6-98 ŸÖê
31-12-05

×»Ö¯Ößú
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

14-6-2010

¾Ö›üÖôû

1-1-06 ŸÖê
13-6-10
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†.ÎÓú.

32

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÁÖß. ´ÖÖÖêÆü¸ü ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

27/10/1964

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

²Öß.‹.

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

´Öãôêû, †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†ÖÖ¸üß
(O.B.C.)

18/05/1985

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

×»Ö¯Ößú
¾Ö›üÖôû ¸ëü•Ö

4-1-99 ŸÖê
14-3-2000

×»Ö¯Ößú
×¾Ö.úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

15-3-200 ŸÖê 31-112

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
×¾Ö.úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

1-2-2012 ŸÖê
31-5-2012

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/6/2012

33

ÁÖß´ÖŸÖß ÛÃ´ÖŸÖÖ †ÖÓŸÖ
¤ü¾Ö™êü

´ÖÖôûß

1/6/1955

3¸üß

¾ÖÖ¾Öê‘Ö¸ü ¯ÖÖ¾Öê»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖôûß (O.B.C)

1/6/1988

´ÖÖôûß
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

1/8/90 ¯ÖÖÃÖæÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖÖôûß †×»Ö²ÖÖÖ
¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/8/1990

34

ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖÖê³ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö
•ÖÖ¬Ö¾Ö

´ÖÖôûß

5/6/1967

7¾Öß

ú¸ü´ÖÖôûÖ

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

úÖê»ÆüÖ™üß NTB

4/6/1994

´ÖÖôûß
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

4-6-94 ¯ÖÖÃÖæÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

´ÖÖôûß †×»Ö²ÖÖÖ
¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

4/6/1994

35

ÁÍ Öß. ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ
´ÆüÖ¡Öê

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü

1/4/1953

3¸üß

¾ÖÖ›üÖÖÓ¾Ö, †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü †ÖÖ¸üß (O.B.C.) 1/11/1994

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

1/11/1994

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/11/1994

36

ÁÖß.†¹ýÖ úÖÖæ ³ÖÖµÖ¤êü

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü

31/12/1956

7¾Öß

³ÖÖêÖêÀ¾Ö¸ü ¯ÖÖ£ÖÖ›üß
´Öã¹ý›ü

¸üÖµÖÖ›ü

“ÖÖîúôû¿Öß ´ÖÖôûß
(O.B.C.)

1/11/1994

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü µÖê‰ú¸ü
ÃÖÓ.ÖÖ.¸üÖ.ˆ.²ÖÖê×¸ü¾Ö»Öß

1/11/2012

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

1/11/1994

´ÖÖôûß

30/01/1981

9¾Öß

•ÖÖÓ³Öæôû™êü¯Ö, ×¤ü»Ö¸üÖê¯Ö,
¸êü×ÃÖ›êüÃÖß, •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß
(S.T.)

11/6/2010

´ÖÖôûß

11/6/2010

´ÖÖôûß †×»Ö²ÖÖÖ
¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

11/6/2012

37 ×¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ Öî¸üÆü•Ö¸üÁÖß. µÖÖêÖê¿Ö ¿ÖÓú¸ü Ø¿Ö¤êü
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†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÁÖß.ÁÖßéúÂÖ ¤üÖ´ÖÖêê¤ü¸ü
¤üÖÖß

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

¬ÖÖë›Óü²Öê

ÖÖ×¿Öú

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¯ÖêÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
1

2

ÁÖß. ¸üÖ´ÖéúÂÖ ×Æü¸üÖ´ÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö

3

ÁÖß. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¿ÖÓú¸ü
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

14/01/1959

21/12/1963

30/07/1959

12 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ
›üß. ‡Ö †òÖÏß.

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ŸÖÖ›ê ‹¸Óü›üÖê»Ö

¾Ö¸êü›üß

•ÖôûÖÖ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

Öã»ÖÖ

Öã»ÖÖ

†Öê.²Öß.ÃÖß.

07/09/1983

01/09/1983

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

×¤ü.01/07/2008 ŸÖê »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú

×¤ü.27/06/1996 ŸÖê
30/06/2008

ÃÖÆüÖµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üß “ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü

×¤ü.13/06/2000 ŸÖê
30/08/2001

ÃÖÆüÖµµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üß ¸üÖ¾Öê¸ü

×¤ü.01/09/2001 ŸÖê
31/11/2006

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ÖÖÖÖêšüÖê
¾ÖÖÖê¡Ö ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.01/12/2006 ŸÖê
13/06/2012

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.14/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

23/01/1982 ¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ¾ÖÖê¿Öß,
ÖÖ»ÖÖ¯Öææ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö
¾ÖÖ¸üÖú ×“Ö»ÖšüÖ,
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö

01/01/1998 ŸÖê
×¤ü.23/06/2004

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

08/07/2008

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö “ÖÖ¾ÖÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.01/05/2011

†×»Ö²ÖÖÖ

30/06/2009

×¤ü.24/06/2004 ŸÖê

¾ÖÖ¸üÖú †¬ÖêÖì ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö “ÖÖ¾ÖÖÖ
4

ÖÁÖß. ×´Ö»Öà¤ü ¬ÖÖÖ•Öß
¸üÖ‰úŸÖ
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¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

11/06/1977

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.
²ÖÖ´ÖÖÖê»Öß, ŸÖÖ.
‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.†ÖµÖ.™üß. †×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖôûß,
†Öê.²Öß.ÃÖß.

01/04/2005 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá

×¤ü.01/05/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×¤ü.01/04/2005 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö †Ö¯Ö™üÖ
ü.01/04/2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö “ÖÖ¾ÖÖÖ

×¤ü.02/05/2006 ŸÖê
29/06/2009

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö †Ö¯Ö™üÖ

30/06/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

5

ÁÖß. ÃÖãµÖÔúÖÓŸÖ ÖÖê¯ÖÖÆü
¯ÖÖ™üß»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

01/06/1956

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ÖÖ¯ÖÖÃÖ »ÖÖêÖÖ¸êü, £Öôû
Ö¾ÖÖ úÖêêÃÖÔ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†ÖÖÏß †Öê.²Öß.ÃÖß.

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

17/02/1982 ¾ÖÖ¸üÖú ³Öê¸üÃÖê, †×»Ö²ÖÖÖ ×¤ü.01/04/1998
¾ÖÖÖê¡Ö
ŸÖê×¤ü31/12/2001

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.27/07/2011

×¤ü.06/11/1996 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ×Ö¬Ö¾Ö»Öß ¸üÖµÖÖ›ü
ü.30/06/2008

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.11/06/2010

¾ÖÖ¸üÖú ¿Öê›üÖ¿Öß

×¤ü.01/01/2001 ŸÖê
07/06/2007

¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖ´ÖÖÖÖ¾Ö
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖÖËê¡Ö

×¤ü.08/6/2007 ŸÖê
×¤ü.26/07/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÓêÓÖ

×•Ö»ÆüÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ ¾ÖÖ¯Ö×¸ü´ÖÓ›üôû ×¤ü.27/07/2011 ŸÖê
¯ÖêÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
6

7

8

ÁÖß. ×³ÖúÖ•Öß ¤êüÆæü
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

ÁÖß. “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
´ÆüÖ¡Öê

ÁÖß. µÖÖêÖê¿Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
´ÆüÖ¡Öê

×»Ö¯Ößú

01/06/1966

01/06/1956

16/06/1973

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

9 ¾Öß ¯ÖµÖÕŸÖ

²Öß.‹. ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¾ÖÖ¸êü, ŸÖÖ.ú•ÖÔŸÖ

¯ÖÖ¡Ö›üß, ¯ÖÖêÃ™ü ¯ÖêÖ

úÖê¯ÖÏÖê»Öß, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

²ÖÖî¬¤ü ‹ÃÖ.ÃÖß.

ØÆü¤æü †ÖÖÏß
†Öê.²Öß.ÃÖß.

ØÆü¤æü †ÖÖÏß
†Öê.²Öß.ÃÖß.

03/04/1987 ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸ëü•Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ úŸÖÔ¾µÖ ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸ëü•Ö

01/06/2008 ŸÖê
×¤ü.10/06/2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ×Ö¬Ö¾Ö»Öß ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

×¤ü.11/06/2010 ŸÖê
×¤ü.31/0122013

05/04/1982 ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾Öê ˆ.
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö

×¤ü.01/10/1997 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ²Öê»Ö¾Ö›êü
07/06/2001

¾ÖÖ¸üÖú ²Öê»Ö¾Ö›êü ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

×¤ü.08/06/2001 ŸÖê
23/06/2005

¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖÓ²Ö¹ÓýÖ
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö

×¤ü.24/06/2004 ŸÖê
×¤ü.

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ²Öê»Ö¾Ö›êü ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

×¤ü. / /2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

09/03/1999 ×»Ö¯Ößú ÃÖÖ.¾Ö.†×»Ö²ÖÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ êúÖµÖÖÔ»ÖµÖ

×¤ü.09/03/1990 ŸÖê ×»Ö¯Ößú
08/08/2010

×»Ö¯Ößú , ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ¯ÖêÖ ×¤ü.09/08/2010
µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
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¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.09/08/2010

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

9

ÁÖß. ÃÖã¤üÖ´Ö ÖÖê¯ÖÖôû
†Ö¤üÖ¾Ö»Öê

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

12/02/1962

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã¾ÖÓÓ²Öß, »ÖÖŸÖæ¸ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
»ÖÖŸÖæ¸ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ØÆü¤æü ´ÖÖÓêÖ
‹ÃÖ.ÃÖß.

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

04/02/1984 ¾ÖÖ¸üÖú ŸÖôû¾Ö»Öß
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¸ëü•Ö

×¤ü.08/07/1994 ŸÖê
×¤ü.19/05/2008

¾ÖÖ¸üÖúú ÖÖê¯ÖÖê»Öß
“ÖêúÖÖúÖ

×¤ü.25/08/2008 ŸÖê
31/05/2012

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú †¬ÖêÖì ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö
10

ÁÖß. ÖÖÖÖ ´ÖÓ›ü¸ÓüÖßÖÖ£Ö ¾ÖÖ¸üÖú
ØÆüÖ×´Ö¸êü

01/06/1956

•ÖãÖß ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.
ÖÖ¯ÖÖÃÖ

•Ö¾Öôêû, ÃÖÖÓÖÖê»ÖÖ

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

ØÆü¤æü ›ü¾Ö¸üß

19/07/1984 ¾ÖÖ¸üÖú¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü, ¯Ö›ü‘ÖÖ ×¤ü.02/06/1999 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú
¸ëü•Ö
31/12/2004

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.03/11/2009

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.01/06/2009

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.12/01/2012

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖÖÖ¾Ö, ¯Ö›ü‘ÖÖ ×¤ü.01/01/2005 ŸÖê
¸ëü•Ö
×¤ü.01/05/2008
¾ÖÖ¸üÖú úÖÃÖÖê, ¯Ö›ü‘ÖÖ ×¤ü.02/05/2008 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
31/10/2008

11

ÁÖß. ÃÖã¬ÖÖú¸ü ²ÖÖ²Öæ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ¾ÖÖ¸üÖú

15/12/1957

†Öšü¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ŸÖôû¾Ö›êü, †×»Ö²ÖÖÖ

¸ÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü ´Ö¸üÖšüÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¬ÖÖ´ÖÖß

×¤ü.01/11/2008 ŸÖê
02/11/2008

¾ÖÖ¸üÖú ¿Öê›üÖ¿Öß

×¤ü.03/11/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

30/10/1982 ¾ÖÖ¸üÖú úÖÖÔôûÖ ¾ÖµÖ•Öß¾Ö ×¤ü.20/09/1994 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú
šüÖêÖê
14/06/2006
¾ÖÖ¸üÖú ¿ÖêÖê

ŸÖÖ.15/06/2006ŸÖê
31/05/2009

¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖ¾Ö ¯ÖêÖ ¸ëü•Ö ŸÖÖ.01/06/2009ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
12

éË¹ýÂÖßêúúÂÖ ×¾Ö¿Öî¾Ö •ÖÓÖ´Ö
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¾ÖÖ¸üÖú

18/04/1989

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´ÖÆüÖ»ÖÖÖ¾Ö
ŸÖÖ.¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü

†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

ØÆü¤æü ´ÖÖ»ÖÖ•ÖÓÖ´Ö
†Öã.•ÖÖ.

12/01/2012 ¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖê¤üÖ ¾ÖÖÖê¡Ö ×¤ü.12/01/2012 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú
¯ÖêÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

13

×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´ÖéúÂÖ ´ÆüÖ¡Öê

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

01/02/1971

²ÖÖ¸üÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

²ÖêÖê‘ÖÖ™ü, ¾Ö›üÖôû

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ØÆü¤æü †ÖÖÏß
†Öê.²Öß.ÃÖß.

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

27/03/2000 ²Öß™ü ¾ÖÖ¸üÖú †×»Ö²ÖÖÖ

27/03/2000 ŸÖê
11/07/2000

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

09/01/2008

¾ÖÖ¸üÖú úÖ´ÖÖ»Öá ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

12/07/2000 ŸÖê
08/01/2008

¾ÖÖ¸üÖú †Ö¯Ö™êü

ŸÖÖ.09/01/2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

14

×ÖŸÖßÖ ×úÃÖÖ ÃÖÖ¯Ö™êü

¾ÖÖ¸üÖú

17/02/1992

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¤üÖ³Öê¸üß, ŸÖÖ.•Ö¯ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

ØÆü¤æü ¾ÖÖ¸ü»Öß
‹ÃÖ.ÃÖß.

21/11/2011 ×ÖµÖŸÖÖê¡Ö ‘Öê.´ÖÖ.Ö›ü

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

15

†´ÖÖê»Ö ”ûÖÖ»ÖÖ»Ö »ÖÖ›ü ¾ÖÖ¸üÖú

20/01/1988

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

»ÖÖ›êü¾Ö›üÖÖ¾Ö ŸÖÖ.êú•Ö ²Öß›ü

ØÆü¤æü ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß

21/11/2011 ¾ÖÖ¸üÖú ×Ö¬Ö¾Ö»Öß ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

16

ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸êü¾¾Ö¯¯ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

14/05/1991

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê •Öê¾ÖÖê ŸÖÖ.
»ÖÖêÆüÖ¸üÖ

ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü

ØÆü¤æü
»Ö´ÖÖÖ‹Ö.™üß.-‹

21/11/2011 ¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖ¾Öôûß ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

17

ÁÖß.–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ÖÖÖÖÖ£Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

¾ÖÖ¸üÖú

†ÖúÖê»Öß,
ŸÖÖ.ÖÖÓÖÖÖê›ü,

¯Ö¸ü³ÖÖß

ØÆü¤æü ¯ÖÖÓÖãôû

21/11/2011 ¾ÖÖ¸üÖú îú¸üÖ ¯ÖêÖ ¾ÖÖÖê¡Ö 21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21/11/2011

18

ÁÖß. ÆüÖã´ÖÓŸÖ Ø“Ö‘Öæ ×³Ö»ÖÖ¸êü ¾ÖÖ´Ö•Öãæã¸ü

01/06/1971

ÃÖÖŸÖ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ÖÖ›üÖ, ¯ÖÖê.úÖ´ÖÖ»ÖêÔú

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü ´Ö¸üÖšüÖ

01/11/1994 ×ÖµÖ´ÖßŸÖ ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö ×¤ü.01/11/1994 ŸÖê ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü
¯ÖêÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.01/11/1994

19

ÁÖß. ×Æü¸üÖ´ÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ¸üÖú
œüÖúÖêôû

01/06/1974

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

¾ÖÖú¹ýôû, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü ´Ö¸üÖšüÖ

12/11/1998 ×¾Ö¿ÖêÂÖ úŸÖÔ¾µÖ ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
†×»Ö²ÖÖÖ ¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

10/02/1985 12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

×¤ü.12/11/1998 ¾ÖÖ¸üÖú
¯ÖÖÃÖæÖ 02/01/2000

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖ´ÖÖß (¤ü) ¯ÖêÖ 03/01/2000 ŸÖê
¸ëüê•Ö
28/06/2004
¾ÖÖ¸üÖú ãúÖÖÔ›ü ¾Ö›üÖôû 29/06/2004 ŸÖê
¸ëü•Ö
31/05/2009
¾ÖÖ¸üÖú ¿ÖêÖê, ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö
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01/06/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

01/06/2009

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

20

ÁÖß. ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü •ÖÖÖ¤ÔüÖ
´ÆüÖ¡Öê

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

01/06/1961

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

¤ü×ÆüÖÖ¾Ö, ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ
šüÖÖê

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ØÆü¤æü †ÖÖÏß

21/09/2009 ¾ÖÖ¸üÖêú Ö›üß, ¤ü×ÈüÖÖÖ¾Ö 21/09/2009 ŸÖê
ˆ., Ö›üá ¾ÖÖÖê¡Ö
06/07/2009
¾ÖÖ¸üÖú †‘Ö‡Ô ¯ÖêÖ
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö

21

ÁÖß. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Öê´ÖÖ †Ö›êü ¾ÖÖ¸üÖú

25/06/1977

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖôûÖß,
ŸÖÖ.†ÖîÃÖÖ,

»ÖÖŸÖæ¸ü

ØÆü¤æü ²ÖÓ•ÖÖ¸Ö

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖê×Æü»Öß
¯ÖêÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

07/07/2009

¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

03/06/2008

ŸÖÖ.31/03/2008 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú
02/11/2008

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.16/07/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×¤ü.07/07/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú úÖëœüÖÖÖ ú•ÖÔŸÖ 01/03/1999ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
02/06/2008
¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖêê×ÆüŸÖß ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

03/06/2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

22

ÁÖß´ÖŸÖß †×´ÖŸÖÖ µÖÖêÖê¿Ö
™êü´Öú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

17/07/1977

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.ú´Öôû¯ÖÖ›üÖ, ¯ÖÖêê.
¿ÖÆüÖ²ÖÖ•Ö,
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü †ÖÖÏß

31/03/2008 ¾ÖÖ¸üÖú ¿Öê›üÖ¿Öß ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö
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ÁÖß. ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü éúÂÖÖ
´ÆüÖ¡Öê

¾ÖÖ¸üÖú

11/10/1960

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÖÃÖ

´Öã.³ÖÖ»Ö, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

¸ÖüµÖÖ›ü

ØÆü¤æü †ÖÖÏß

12/09/1983 ¾ÖÖ¸üÖú Ö›ü²Ö, ¾Ö›üÖôû 16/05/1990 ŸÖê
¾ÖÖÖ¡Ö
28/06/2000
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖêÖ ŸÖÖ.29/06/2000 ŸÖê
15/07/2009
¾ÖÖ¸üÖú †ÖÓ²Öê‘Ö¸ü ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö
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ÁÖß. Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ¯ÖÓœü¸üßÖÖ£Ö ¾Ö¯ÖÖ»Ö
´ÆüÖ¡Öê

01/06/1957

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¬ÖÖú™êü ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü †ÖÖÏß

06/04/1982 ¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÆüÖÖ,¯Öæ¾ÖÔ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

ŸÖÖ.16/07/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
ŸÖÖ.01/10/1998 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö
01/05/2001

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖêÖ ¯ÖêÖ ¾ÖÖÖê¡Ö 02/05/2001 ŸÖê
31/05/2007
¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖ´ÖÖß ˆ. ¯ÖêÖ ŸÖÖ.01/06/2007 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
17/06/2012
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖŸµÖ¾ÖÖ›üß,
¾Ö›üÖôû ¸ëü•Ö
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¬ÖÖ´ÖÖß
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ŸÖÖ.18/06/2012 ŸÖê
31/05/2012
01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

25

ÁÖß. ÃÖã³ÖÖÂÖ Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖ
´ÆüÖ¡Öê

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

07/11/1962

8 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¾ÖœüÖ¾Ö, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ØÆü¤æü †ÖÖ¸üß

21/02/1983 ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû
ú•ÖÔŸÖ ¯Ö. ¾ÖÖÖê¡Ö
¾ÖÖ¸üÖú ˆÓ²Ö›ìü †ÖÖÖ¸ü
¯ÖêÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ŸÖÖ.01/07/1996 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú
31/01/2008

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

ŸÖÖ.31/05/2009

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

×¤ü.01/11/2011

ŸÖÖ.01/02/2008ŸÖê

¾ÖÖ¸üÖú ×•ÖŸÖê ¯ÖêÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
26

ÁÖß. »Ö´ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ
ã³ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

20/09/1958

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ãÓú³Ö¸ü †Öôûß ¯ÖêÖ,

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü ãú³ÖÖ¸ü

21/02/1983 ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ¸üÖú ú»Æêü
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¸ëü•

ŸÖÖ.01/07/1998 ŸÖê ¸üÖµÖÖ›ü
13/07/2000

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö

14/07/2000 ŸÖê
14/06/2004

¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ¾ÖÖÖ ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

ŸÖÖ.15/06/2004 ŸÖê
30/05/2009

¾ÖÖ¸üÖú †Öãúôû¾ÖÖ›üß ¯ÖæÖ ŸÖÖ.31/05/2009 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
27

ÁÖß. ´ÖÖ¹ýŸÖß ÖÖÖæ
¯ÖÖ™üß»Ö,

¾ÖÖ¸üÖú

01/06/1959

9¾Öß ¯ÖÖÃÖ

úÖ¾Öôêû¯ÖÖ›üÖ,¾Ö›üÖôû ¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü †ÖÖ¸üß

26/02/1983
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ÁÖß. ¯ÖÖÓ›Óü¸ÓüÖ úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ¾ÖÖ¸üú
´ÆüÖ¡Öê

01/06/1960

9¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ˆÓ²Ö›ìü,ŸÖÖ.¯ÖêÖ

ØÆü¤æü †ÖÖ¸üß

13/06/1986 ¾ÖÖ¸üÖú ˆÃÖ¸ü ¾Ö›üÖôû
¸ëü•Ö

¸üÖµÖÖ›ü

¾ÖÖ¸üÖú ¬ÖÖ´ÖÖß ¤ü.¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö
29

ÁÖß. êú¿Ö¾Ö ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö
´ÆüÖ¡Öê
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¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

01/06/1960

9¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¯ÖÖ™üÖêÖê»Öß, ¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤æü †ÖÖ¸üß

17/02/1982 ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¸üôû,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö †×»Ö²ÖÖÖ

01/03/1999 ŸÖê
24/06/2004
×¤ü.25/06/2004 ŸÖê
18/07/2000 ŸÖê
03/07/2003

¾ÖÖ¸üÖú “ÖÖ¾ÖÖÖ, ¾ÖÖ
¯Ö×¸ü¿Öê¡Ö ¯ÖêÖ

×¤ü.04/07/2003
ŸÖê31/05/2009

¾ÖÖ¸üÖú ²Öê»Ö¾Ö›êü ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

ŸÖÖ.01/06/2009ŸÖê
31/10/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÖêÖ¤êü

01/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

30

31

ÖÖ¸üÖµÖÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö
¯ÖÖ™üß»Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

ÁÖß. ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú
¾ÖÖË‘Ö´ÖÖ¸êü

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

05/Ë12/1956

01/06/1958

‹ÃÖ‹ÃÖÃÖß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

8¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¾Ö¸êü›üß, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

Æêü™ü¾ÖÖê, ŸÖÖü. ¯ÖêÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ØÆü¤æü †ÖÖ¸üß

×Æü¤æü Æü×¸ü•ÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¸üÖúêôû¬Ö¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö
†×»Ö²ÖÖÖ

ŸÖÖ.06/03/2001
ŸÖ07/06/2007

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖ ¯Ö×¸ü¿Öê¡Ö
¯ÖêÖ

ŸÖÖ.08/06/2007 ŸÖê ¸üÖµÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú Æü´Ö¸üÖ¯Öæ¸ü ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

ŸÖÖ.01/02/2000ŸÖê
14/06/2007

¾ÖÖ¸üÖú úÖêôû‘Ö¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö ŸÖÖ.15/06/2007 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ
15/06/2011
¾ÖÖ¸üÖú ‘ÖÖê™üÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¯ÖêÖ
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ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

ŸÖÖ.16/06/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

ŸÖÖ.16/06/2011 ¯ÖÖÃÖæÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²ÖÖ¯Öæ¸üÖ¾Ö ²ÖÖÖ»Ö

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖÓÖß, ŸÖÖ.
ú¸ü´ÖÖôûÖ

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, ¯ÖÖ¾Öê»Ö
1

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

01.06.2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö , ÖÃŸÖ
¯Ö£Öú ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

Ö™ü-ú
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

18.05.1985

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Ö¸üÖšüÖ / ÖËã»ÖÖ

01.04.2006

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö , ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÓ›ü¯Öê, ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ 14.06.2011 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
31.05.2012
×¾Ö³ÖÖÖ
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÖê¸üÖê¿Ößé, ™üÖêú¾Ö›üÖ 04.07.2008 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö, šüÖÖê ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ 13.06.2011
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö •ÖÓúÖÃÖ,
™üÖêú¾Ö›üÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö, šüÖÖê
¾ÖÖÖê¡Ö

10.04.2007 ŸÖê
03.07.2008

¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá, ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¾ÖÖ 01.04.2006 ŸÖê
¸üÖ×•Öú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
31.03.2007
“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
2

ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Æü¿ÖÖ ´ÖÖêú»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

01.06.1960

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖê. •ÖÖêÆêü, ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

27.03.2000

¾ÖÖ¸üÖú, ÃÖÆüÖ.
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú ( ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö
†×ŸÖÎú´ÖÖ ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ)
¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

01.06.2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú, ÃÖÆüÖ.
25.01.2001 ŸÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, 31.05.2012
†×»Ö²ÖÖÖ, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ
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¾ÖÖ¸üÖú, ÃÖÆüÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú (
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö
†×ŸÖÎú´ÖÖ
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ) ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2012

†.ÎÓú.

3

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¸üÖ•Öê¿Ö ÃÖÆü¤êü¾Ö Öî¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

18.09.1973

²Öß. ‹.

´Öã. †Öú»Öê, ¯ÖÖê.
ÃÖ¾ÖÖ¤ü, ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ›ü

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

²Öãºþ›ü / †.•ÖÖ.

01.03.1999

¾ÖÖ¸üÖú ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú,
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

06.06.2011 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú ×±ú¸üŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯Ö£Öú, ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

06.06.2011

†×»Ö²ÖÖÖ

07.06.2010

23.06.2006 ŸÖê
¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ 05.06.2011
¾Ö›üÖôû, ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖŸµÖ¾ÖÖ›üß,
01.01.2001 ŸÖê
¯Ö×¸üÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû, †×»Ö²ÖÖÖ 22.06.2006
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
4

ˆ¢Ö´Ö ×úÃÖÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü

¾ÖÖ¸üÖú

20.04.1973

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ¯ÖÖê. ÆüÖôû¤üÖ,
ŸÖÖ.Óú¬ÖÖ¸ü

ÖÖ¤êü›ü

´Ö¸üÖšüÖ / ÖËã»ÖÖ

13.03.2000

¾ÖÖ¸üÖú ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú,
¯ÖÖ¾Öê»Ö, ŸÖÖ. ¯ÖÖ¾Öê»Ö

07.06.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

03.06.2003 ŸÖê
06.06.2010

¾ÖÖ¸üÖú Ã¯Öê¿Ö»Ö ›üµÖã™üß, 13.03.2000 ŸÖê
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
02.06.2003
†×»Ö²ÖÖÖ
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¾ÖÖ¸üÖú Ã¯Öê¿Ö»Ö ¸üÖµÖÖ›ü
›üµÖã™üß, ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ,
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

†.ÎÓú.

5

6

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

×¤ü¯Öú ¯ÖÏúÖ¿Ö ¾Ö´ÖÖÔ

¾ÖÖ¸üÖú

†×•ÖŸÖ ¯Ö¸ü¿Öæ¸üÖ´Ö ¯Ö¸ü²Ö

¾ÖÖ¸üÖú

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

20.12.1985

01.01.1967

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

²Öß. úÖò´Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
×•Ö»ÆüÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ÖÖ¸êüÖÖ¾Ö, ŸÖÖ. šüÖÖê
šüÖÖê

´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖ¸Óü²Öôû,
ŸÖÖ.ãú›üÖôû,

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

ØÃÖ¬Öæ¤ãüÖÔ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ØÆü¤æü / Öã»ÖÖ

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ

23.02.2006

11.12.1996

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú, ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

01.06.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2010

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

23.02.2006 ŸÖê
31.05.2010

¾ÖÖ¸üÖú, ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú,
¯ÖÖ¾Öê»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

10.06.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ
¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¸üÖú, ¯ÖÖ¾Öê»Ö
¾ÖÖÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

10.06.2010

¾ÖÖ¸üÖú, ÖÃŸÖ
¯Ö£Öú ¯ÖÖ¾Öê»Ö,
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

24.02.2012

¾ÖÖ¸üÖú ¾ÖÖú›üß, ¯ÖÖ¾Öê»Ö 01.07.2005 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
09.06.2010
×¾Ö³ÖÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖÖ¸üÖú,
01.02.2002 ŸÖê
¯ÖÖ¾Öê»Ö ¾ÖÖÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ 30.06.2005
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
7

ÃÖã¸êü¿Ö ÖÖê¸üÖÖÖ£Ö ‘ÖãÖê

¾ÖÖ¸üÖú

31.05.1966

²Öß. ‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã. ³ÖÖ»ÖÖÖ¾Ö, ŸÖÖ.
²ÖÖ¿Öá

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

¾ÖÓ•ÖÖ¸üß / ³Ö.•Ö.›ü

11.12.1996

¾ÖÖ¸üÖú, ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú
¯ÖÖ¾Öê»Ö, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

24.02.2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú •ÖÖ²ÖÎãú, ú•ÖÔŸÖ 30.05.2009 ŸÖê
¯Öã¾ÖÔ ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ 23.02.2012
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ú•ÖÔŸÖ 03.07.2001 ŸÖê
¯Öã¾ÖÔ ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ 29.05.2009
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
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¸üÖµÖÖ›ü

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

2

3

4

Æü¸êüÀ¾Ö¸ü ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ´ÆüÖ¡Öê

´Öã. ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖÖê.´ÖÖêšêü
¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü, ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ÆüÖã´ÖÖÖ ²ÖÖôûÖ¸üÖ´Ö £Öôêû

¸ü¿´Öß ¸ü´Öê¿Ö ´ÆüÖ¡Öê

¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ´Ö•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö
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´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, †×»Ö²ÖÖÖ
1

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

Ö™ü-ú
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

´ÖÆüß»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú

¾ÖÖ¸üÖú

13.09.1955

05.02.1960

01.06.1958

01.07.1958

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

8 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

10 ¾Öß

´Öã. ×¿Öúá, ¯ÖÖê.¾ÖÖ¿Öß,
ŸÖÖ. ¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Öã. ¯ÖÖê. ãúºþôû, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ

´Öã. ØÖ›üúß, ¯ÖÖê.
úÖ´ÖÖ»Öì, ŸÖÖ.
†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

“ÖÖîúôû¿Öß ´ÖÖôûß
/ ‡´ÖÖ¾Ö

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö

05.04.1982

17.02.1982

14.03.1986

30.10.1982

ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú †×»Ö²ÖÖÖ, ¾ÖÖ 19.07.2012 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ¸üÖú †Ö¾Öê™üß, ¾Ö›üÖôû
¯Ö×¸üÖê¡Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ
¾ÖÖ¸üÖú †ÖÓ²Öê‘Ö¸ü,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö ¯ÖêÖ, †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

08.06.2007 ŸÖê
18.07.2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö , ×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú,
†×»Ö²ÖÖÖ, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

01.12.2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖã¬ÖÖÖ›ü ¯Öã¾ÖÔ,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃÖã¬ÖÖÖ›ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

30.06.2004 ŸÖê
30.11.2011

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖÖ¸üÖú,
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

19.05.1997 ŸÖê
31.05.2004

¾ÖÖ¸üÖú, ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú
†×»Ö²ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

23.11.2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû ˆ¢Ö¸ü,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

07.07.2000 ŸÖê
22.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖ¾Ö,
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö †×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

05.03.2003 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

ÖÃŸÖ ¯Ö£Öú
¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ, ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ †×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

19.07.2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö , ×±ú¸üŸÖê ¸üÖµÖÖ›ü
¯Ö£Öú, †×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

01.12.2011

30.07.2000 ŸÖê
07.06.2007

¾ÖÖ¸üÖú, ÖÃŸÖ
¯Ö£Öú †×»Ö²ÖÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÖÖ¾Ö, ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö
†×»Ö²ÖÖÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

23.11.2011

05.03.2003

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

×•Ö»ÆüÖ

¯Ö¤ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖÆüÖµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üßú †ÖÓ²ÖêÖÖ¾Ö

01/06/1996 ŸÖê
31/07/2009

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

06/11/2012

×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú, ¯ÖÖ¾Öê»Ö

01/08/2009 ŸÖê
04/09/2011

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö ²ÖÖê¸üß¾Ö»Öß

05/09/2011 ŸÖê
04/06/2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ»Öß

15/12/1999 ŸÖê
30/09/2000

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

01/10/2000

¸ëü•Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
¸üÖµÖÖ›ü
×»Ö×¯Öú
™Óüú»ÖêÖú
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

29/12/2012

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

29/12/2012.

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖÆüÖŸÖôû ¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

01/12/2012.

´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
1

2

ÁÖß –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖÖêÖ²ÖÖ¯Öæ ¾ÖÖ¯Ö×¸üÖê¡Ö †×¬ÖúÖ¸üßú
×“ÖÖ»Öêê

•ÖÖ¤üß¿Ö ¸üÖ´ÖÖ ¯ÖÖ›ü¾Öß

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

20/07/1960

éúÂÖß ¯Ö¤ü¾Öß

14/04/1966 ²Öß.‹.

ÃÖÖúÖê¸êü ŸÖÖ. †ÖÓ²ÖêÖÖ¾Ö ¯ÖãÖê

ÖôûÖ¾ÆüÖÖ

ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

Öã»ÖÖ

†Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

02/06/1984

01/11/1999

1/10/2000 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
3

ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¤ü›üÃÖ

×»Ö×¯Öú

30/08/1989 ²Öß.‹.

¤ü×Æü¾Ö›üß

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

³Ö.•Ö.ú

29/12/2012

×»Ö×¯Öú

29/12/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

4

Ó ãú»Ö¤üß¯Ö ³ÖÖÃú¸ü
¯ÖÖ™üú¸ü

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

09/07/1983 ²Öß.‹.

¤êü¾Ö¯Öæ¸ü

¬Öãôêû

‡´ÖÖ¾Ö

01/04/2007

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ˆ¸üÖ ¸ëü•Ö

24/04/2007 ŸÖê
09/10/2010

¾ÖÖÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

10/10/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

5

¸Óü×¾Ö¦ü ÖÖ¯ÖŸÖ •Öã¾Öôêû
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¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

20/06/1961 9 ¾Öß

†×»Ö²ÖÖÖ

†×»Ö²ÖÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

18/02/1982

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖîÖÖŸÖß ¾ÖÖ¸üÖú 19/06/2000 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖ
28/05/2003
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖúÖ ÖÖê¯ÖÖê»Öß,
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖÖËê¡Ö
¾ÖÖ¸üÖú ÖÖê¯ÖÖê»Öß ˆ¢Ö¸ü,
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

29/05/2003 ŸÖê
20/05/2008
21/05/2008 ŸÖê
30/11/2012

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖÆüÖ ŸÖôû,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

01/12/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

6

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¸üÖ•Öã ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ÛÖ¸üÃÖÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸üÖú

ÖÖ¾Ö
10/06/1965 10¾Öß

•ÖŸÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
ÃÖÖÓÖ»Öß

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

‡´ÖÖ¾Ö

10/12/1996

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¾ÖÖ¸üÖú ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö, ú•ÖÔŸÖ 03/07/2001 ŸÖê
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ¾ÖÖÖê¡Ö
7/06/2005
¾ÖÖ¸üÖú úÖ¸ü ¯ÖÖÙúÖ,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¯»Öê™üÖê ¾ÖÖ¸üÖú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

8/5/2011.

08/06/2005 ŸÖê
07/05/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¯»ÖËê™üÖê, ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ 08/05/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
7

¯ÖÏ×¤ü¯Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ úÖêôûß

¾ÖÖ¸üÖú

29/07/1988 12 ¾Öß

´ÖÖê¸üÖÖ¾Ö Öæ¤üË ¸üÖ¾Öê¸ü

•ÖôûÖÖ¾Ö

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ™êü¸êüÃÖ

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü
™êü¸êüÃÖ

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

21/11/2011

8

ÃÖã»ÖÖÖê ×•Ö¾ÖØÃÖÖ
×¿Ö¾ÖØÃÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

01/01/1992 12¾Öß

¯ÖÖ“Ö¯Öß¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.
ÖÓÖÖ¯Öæ¸ü

†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

³Ö.•Ö.²Ö

08/12/2011

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ
¾ÖÖÆüÖŸÖôû

08/12/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¸üÖµÖÖ›ü
¾ÖÖÆüÖŸÖôû

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

08/12/2011

9

ÃÖÖêÖÖ»Öß ÃÖÖê¯ÖÖÖ ¾ÖÖ¾Öê

¾ÖÖ¸üÖú

05/01/1991 12¾Öß

¾ÖÖ‘Öß¸üÖ ŸÖÖËüÌ. ¯ÖÖ™üÖê¤üÖ

²Öß›ü

³Ö.•Ö.›ü

21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú •Öã´ÖÖ¯Ö¼üß

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

•Öã´´ÖÖ¯Ö™ü™üß
¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

21/11/2011.

10

×¿Ö»ÖÖŸÖÖ‡Ô ÃÖÓÖÏÖ´Ö ´ÖãÃÖôêû ¾ÖÖ¸üÖú

04/05/1993 12 ¾Öß

ÃÖÖêÖ¾ÖôûÖ ŸÖÖ.
•ÖôûúÖê™ü

»ÖÖŸÖã¸ü

³Ö.•Ö.›ü

21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû ˆ¢Ö¸ü

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû
ˆ¢Ö¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

21/11/2011

11

µÖÖêÖßÖß †¿ÖÖêú úÖÓ²Ö¸üß ¾ÖÖ¸üÖú

23/12/1992 12 ¾Öß

´ÖæôûÖÖÓ¾Ö

šüÖÖê

ØÆü¤ãü †ÖÖ¸üß

21/11/2011

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû ¤ü×ÖÖ

21/11/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû
¤ü×ÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

21/11/2011

12

¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ †Ö»ÖÖê ×Ö¸üÖã›üê ¾ÖÖ¸üÖú

01/06/1972 10 ¾Öß

³ÖÖÖÖê“Öß¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ.
ú•ÖÔŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤ãü šüÖæú¸ü

26/12/1994

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû ¤ü×ÖÖ,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

02/07/1999 ŸÖê

¾ÖÖ¸üÖú
²Öê×›üÃÖÖÖ¾Ö

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

17/8/2012.

¾ÖÖ¸üÖú,
¾ÖÖÆüÖŸÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

29/12/2012.

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû , ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ 06/06/2007 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
16/08/2012

13

»Ö´ÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖ ¾Ö¸ü¾Ö›êü ¾ÖÖ¸üÖú
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27/12/1989 12 ¾Öß

ÖÖÓ¤ãü¸ü ‘ÖÖ™ü, ŸÖÖ. êú•Ö ²Öß›ü

ØÆü¤ãü úÖêÂ™üß

29/03/2008

¾ÖÖ¸üÖú ²Öê›üßÃÖÖÖ¾Ö,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

17/08/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú, •Öã´´ÖÖ¯Ö™ü™üß

29/3/2008
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ,

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

14

ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖÖ ´Ö¸üÖšêü

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

ÖÖ¾Ö
01/06/1968 12 ¾Öß

×¿Ö¸üÃÖÖêôûß

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ
•ÖôûÖÖ¾Ö

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ØÆü¤ãü ´Ö¸üÖšüÖ

1/11/1994
¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

¾ÖÖ¸üÖú ±úÖ¸êüÃ™Òêü¿ÖÖ
ÖÖÓ›üÃÖ, ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ
¯Ö×¸üÖê¡Ö

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

01/08/2007 ŸÖê
22/06/2004

¾ÖÖÆüÖŸÖôû,
¾ÖÖ¸üÖú

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

01/01/2012

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¯»Öò™üÖê, 23/06/2004 ŸÖê
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö
31/012/2011
15

ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ´ÖÖ ´ÖÖôûß

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

06/06/1967 9 ¾Öß

³Ö›ü¾Öôû

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤ãü †ÖÖ¸üß

01/06/2012

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

01/06/2012 .

16

•ÖÖÖæ ÖÖêØ¾Ö¤ü Ø¿ÖÖÖ›êü

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

04/01/1967 9 ¾Öß

¬ÖÖÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ,
•Öã´´ÖÖ¯Ö™üß

¸üÖµÖÖ›ü

¬ÖÖÖ¸ü

01/06/2012

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

01/06/2012 .

17

•ÖµÖ¤üÖÃÖ Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ¸üÖÖê ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

04/01/1974 12 ¾Öß

¤êü¾Ö¯ÖÖ›üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤ãü †ÖÖ¸üß

01/06/2012

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

01/06/2012 .

18

–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ´ÖÖôûß ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

01/06/1975 7 ¾Öß

ŸÖôû¾Ö›êü

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤ãü †ÖÖ¸üß

01/06/2012

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

01/06/2012 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

01/06/2012 .

19

úÖôãû¸üÖ´Ö ²ÖÖ¸üãú •ÖÖ´Ö‘Ö¸êü ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

30/06/1967 5 ¾Öß

³Ö›ü¾Öôû

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤ãü †ÖÖ¸üß

01/11/1994

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö
¾ÖÖÖê¡Ö

1/11/1994 ŸÖê
13/01/1999

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

11/01/2009

¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü úÖµÖÖÔê•ÖÖÖ
¯ÖÖ¾Öê»Ö

14/01/1999 ŸÖê
10/01/2009

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö Öê¸üôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

20/6/2011

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö 11/01/2009 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
20

¸ü´Öê¿Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ³Ö¸üÖ›êü

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

20/05/1959 9 ¾Öß

¸üÖ¾ÖÖÖ¾Ö

šüÖÖê

†Öã. •ÖÖŸÖß

16/03/1982

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖÃÖ»ÖÖ, ´Öã¸ü²ÖÖ›ü 01/07/1999 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
30/06/2005
¾ÖÖ¸üÖú ×¿Ö»ÖÓ¤ü, ´Öã¸ü²ÖÖ›ü 1/7/2005 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö
11/12/2008

D:\ESTTABLISHMENT\Sevatapshil\Rfo.xls

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖÖÖê¤êü, ¯ÖêÖ
¾ÖÖÖê¡Ö

12/12/2008 ŸÖê
19/06/2011

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö Öê¸üôû,

20/06/2011 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

21

×¤ü»Öß¯Ö ¸üÖ‘ÖÖê úÖÓ²Öôêû

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¾ÖÖ¸üÖú

ÖÖ¾Ö
14/05/1962 7 ¾Öß

ÃÖÖêÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

×•Ö»ÆüÖ
¸üÖµÖÖ›ü

¯Ö¤ü
†Öã. •ÖÖŸÖß

19/01/1985

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¾ÖÖ¸üÖú Ø“Ö“ÖÖê™üß ÖÖê×Ö¾Ö¸êü 1/1/2003 ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö šüÖÖê
31/12/2004
¾ÖÖ¸üÖú ŸÖãÓÖÖ¸êüÀ¾Ö¸ü
†³ÖµÖÖ¸üµÖ šüÖÖê ¾ÖÖÖê¡Ö

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

¾ÖÖ¸üÖú
¸üÖµÖÖ›ü
“ÖêúÖÖúÖ Öê¸üôû,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

24/3/2009

¾ÖÖ¸üÖú “Öêú
ÖÖúÖ Öê¸üôû

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

10/6/2010. ¯ÖÖÃÖãÖ

1/1/2005 ŸÖê
17/03/2009

¾ÖÖ¸üÖú “ÖêúÖÖúÖ Öê¸üôû, 18/03/2009 ŸÖê
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
22

23

¤ãÓü¤üÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

ú´Ö»ÖÖú¸ü ÖÖê¯ÖÖôû ´ÖÖÓ›êü ¾ÖÖ¸üÖú

01/05/1960 10 ¾Öß

27/02/1986 12 ¾Öß

¾Ö¸ü‡Ô, ú•ÖÔŸÖ

¾ÖÖ¾Ö»Öì ú•ÖÔŸÖ

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

ØÆü¤ãü ´Ö¸üÖšüÖ

ØÆü¤ãü ´Ö¸üÖšüÖ

24/02/1983

30/01/2006

¾ÖÖ¸üÖú ú•ÖÔŸÖ ¯Öã¾ÖÔ
¾ÖÖÖê¡Ö

1990 ¯ÖÖÃÖãÖ

¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû ÖÖúÖ,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö

10/06/2013 ,

¾ÖÖ¸üÖú ×¾ÖÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ 30/01/2006 ŸÖê
, ú•ÖÔŸÖ ¾ÖÖÖê¡Ö ( ×¾ÖúÖÃÖ 31/05/2007
)

¸üÖµÖÖ›ü

×¤ü.5/2/2013 ¸üÖê•Öß
´ÖµÖŸÖ.
¾ÖÖ¸üÖú “Öêú
ÖÖúÖ Öê¸üôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

5/5/2012.

¾ÖÖ¸üÖú ¯ÖÖÔú
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

21/12/2012.

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖ×Ö¾Ö»Öß, ú•ÖÔŸÖ 1/6/2007 ŸÖê
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ¾ÖÖÖê¡Ö
04/05/2012
¾ÖÖ¸üÖú Öê¸üôû ÖÖúÖ,
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
24

³ÖÖµÖÁÖß ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö
²Ö»ÖÖÓ›êü
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¾ÖÖ¸üÖú

06/05/1990 12 ¾Öß

úôû´ÖÖã¸üß

ØÆüÖÖê»Öß

†Öã. •ÖÖŸÖß

21/12/2012

¾ÖÖ¸üÖú

05/05/2012
21/12/2012
´ÖÖ£Öê¸üÖÖ ¸ëü•Ö

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

11.06.2012 ŸÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö,¾Ö›ü ¸üÖµÖÖ›ü
Öôû ,†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

†×»Ö²ÖÖÖ

11.06.2012

×»Ö¯Ößú,
¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

†×»Ö²ÖÖÖ

19.06.2004

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,Ö›ü²Ö,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

16.06.2010

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

23.11.2011

¾Ö›üÖôû ¾ÖÖÖê¡Ö
1

×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö, ¾Ö›üÖôû

01.06.1960

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.¯ÖÖê.†ÖôûÓ¤üß,ŸÖÖ.Æü¾Öê ¯ÖãÖê
»Öß

´Ö¸üÖšüÖ / Öã»ÖÖ 24.06.1983

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö, ¾Ö›üÖôû
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö, ´ÖÖ£Öê¸üÖÖü , 03.06.2009 ŸÖê
†×»Ö²ÖÖÖü ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, 10.06.2012
¾ÖÖÖê¡Ö - ´ÖÖ£Öêê¸üÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÖ»Ö, ÖÃŸÖ
31.07.2007 ŸÖê
¯Ö£Öú, •Ö¾ÆüÖ¸ü , •Ö¾ÆüÖ¸ü 20.10.2008
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖú »ÖÖÖ¾Ö›ü
†×¬ÖúÖ¸üß, ×¿Ö¸üÖê¸ü
»ÖÖÖ¾Ö›ü †×¬ÖúÖ¸üß
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,×¿Ö¸üÖê¸ü
2

3

4

¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖêÖê

×»Ö¯Ößú

¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

¸ü¬ÖãÖÖ£Ö •ÖµÖ¸üÖ´Ö
•ÖÖ¬Ö¾Ö

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

11.05.1971

16.03.1976

28.05.1962

²Öß.úÖò´Ö

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß.

8 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ¯ÖÖê. Ö¾ÖÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. ¸üÖµÖÖ›ü
†×»Ö²ÖÖÖ

´Öã.×Ö›üúß
,¯ÖÖê.úÖ´ÖÖ»Öì,
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

´Öã.¯ÖÖê.úÖêôûÖêÃÖê
ŸÖÖ.´ÖÆüÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß 19.12.1994
/ ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 01.04.2005

²ÖÖî¬¤ü/ †•ÖÖ 24.12.1982

×»Ö¯Ößú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ 19.06.2004 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ,¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2000 ŸÖê
19.06.2004

×»Ö¯Ößú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¸üÖêÆüÖ

19.12.1994 ŸÖê
01.06.2000

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,Ö›ü²Ö †×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

16.06.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¯ÖêÖ

01.04.2005 ŸÖê
15.06.2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×•ÖÖÖÔ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

23.11.2011 ŸÖê
¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×•ÖÖÖÔ,†×»Ö²ÖÖÖ
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú,¾ÖÖÃÖÓÖÖÓ¾Ö ¯Ö.
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ÖÖÖÖêšüÖê
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15.02.2000 ŸÖê
29.10.2007

06.06.2008 ŸÖê
23.11.2011

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

12.06.2009 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,ãú¸üÖÖ›ü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
,†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

12.06.2009

¾ÖÖ¸üÖú, ŸÖ.ÖÖ.
19.05.2000 ŸÖê
ÖêÖ¯ÖÖ»Öêß,†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ 30.11.2004
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü
5

¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¿ÖÓú¸ü ³ÖÖê‡Ô¸ü ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

05.08.1956

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.²ÖÖê¾Öì,¯ÖÖê.×¿ÖÙú,
ŸÖÖ.¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 16.11.1981

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,ãú¸üÖÖ›ü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû
¾ÖÖ¸üÖú, ¸üÖêÆüÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö - ¸üÖêÆüÖ

6

ÆüÖã´ÖÓŸÖ ÖÖÖÖ³ÖÖ‰ú
•ÖÖ¬Ö¾Ö¸ü

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

08.04.1984

‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß
²Öß.†ê›ü.

´Öã.úÖ×¿Ö¤ü¾ÖÖ›üß,
²Öß›ü
¯ÖÖê.µÖê¾ÖŸÖÖ, ŸÖÖ.êú•Ö

7

¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö

01.10.1955

9 ¾Öß

´Öã.Ø¯Ö¯Öôû¯ÖÖ›üÖ,
¯ÖÖê.¾ÖÖ¿Öß, ŸÖÖ.¯ÖêÖ

8

×¾Ö•ÖµÖ »Ö´ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú

01.06.1962

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.úÖê,¯ÖÖê.¾ÖÖ¿Öß,
ŸÖÖ.¯ÖêÖ

¾ÖÓÓ•ÖÖ¸üß/
³Ö.•Ö.(›ü)

01.07.2010

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,×ÖÖ›üÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

01.07.2010 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,×ÖÖ›üÖ,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.07.2010

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 18.07.1980

¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö, ×²Ö›ü¾ÖÖÖôêû,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

15.06.2012 ŸÖê ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
×²Ö›ü¾ÖÖÖôêû,
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

15.06.2012

¸üÖµÖÖ›ü

²ÖÖî¬¤ü/ †•ÖÖ 01.10.1982

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

07.07.2012 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,×ŸÖ»ÖÖê¸êü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

07.07.2012

16.07.2009 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú, ¯ÖÖ»Öê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

16.07.2009

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¯ÖêÖ
9

¿ÖÓú¸ü ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖ¸üÖú

01.04.1959

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.úÖê,¯ÖÖê.¾ÖÖ¿Öß
ŸÖÖ.¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 21.02.1983

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú, ¸üÖê›êü,†×»Ö²ÖÖÖ 26.06.2006 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¯ÖêÖ 15.07.2009
¾ÖÖ¸üÖú, ×ÖÖ›üÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû
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14.01.2003 ŸÖê
26.06.2006

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

05.06.2008

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

07.06.2007

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2011

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.06.2011

¾ÖÖ¸üÖú,
01.01.2000 ŸÖê
´ÖÖ»ÖÓ›æüÖÖ,†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ 14.01.2003
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö
10

11

Ö¸ëü¦ü ¤êü¾Ö•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÆüÖ¡Öê ¾ÖÖ¸üÖú

05.08.1965

01.06.1956

10 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.úÖÓ¤üôêû,
ˆ“Öê›êü, ŸÖÖ.¯ÖêÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´Öã.“ÖÖê»Öê, ¯ÖÖê.²Öê›üÃÖê, ¸üÖµÖÖ›ü
ŸÖÖ.¯ÖêÖ

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 11.08.2005

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 23.01.1982

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

05.06.2008 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú,
´Ö.×´Ö.›üÖëÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†×»Ö²ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú, ¾ÖµÖ•Öß¾Ö
ŸÖÖÖÃÖÖ

11.08.2005 ŸÖê
04.06.2008

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

07.06.2007 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,´ÖòÖÏÖê¾Æü
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
,
¾Ö›üÖôû,†×»Ö²ÖÖ
Ö ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ 16.06.2001 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ÖÖÖÖêšüÖËê 05.06.2007
12

–ÖÖÖ¤êü¾Ö ÃÖÖêÖæ ÃÖú¯ÖÖôû ¾ÖÖ¸üÖú

12.04.1960

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öã.¯ÖÖê.ÖÖÖÖÓ¾Ö,
ŸÖÖ.´ÖÆüÖ›ü

¸üÖµÖÖ›ü

´Ö¸üÖšüÖ/ Öã»ÖÖ 31.03.2000

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

01.06.2011 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,ŸÖ.ÖÖ.
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖˆÖôû,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ 31.03.2000 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö †×»Ö²ÖÖÖ 01.06.2011
13

ˆ¤üµÖ Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö
Æü™ü¾ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

09.05.1977

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

»ÖÖÓ›êü
²Öß›ü
×Ö¾ÖÖÃÖ,¿ÖÖÆãüÖÖ¸ü,´Öã.
¯ÖÖê.ŸÖÖ.²Öß›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 18.03.2006

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

01.06.2011 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,ŸÖ.ÖÖ.
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖˆÖôû,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú,úÖëœü¾Öß ˆ.
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

07.07.2009 ŸÖê
01.06.2011

¾ÖÖ¸üÖú,×¿Ö¸üÖêŸÖÖ ¯ÖãÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö û
úÖÃÖÖ
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18.03.2006 ŸÖê
03.07.2009

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

14

³Öã¯Öë¦ü ³Ö¸üŸÖ ¾ÖÖ¸üÖê

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¾ÖÖ¸üÖú

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

18.05.1975

²Öß.‹ÃÖß.

´Öã.²Öê»ÖÖê¿Öß,¯ÖÖê.
´Ö»µÖÖÖ,
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

¸üÖµÖÖ›ü

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 25.01.2006

ÃÖÖÖ¸ü úÖë›üß¸üÖ´Ö ú¤ü´Ö ¾ÖÖ¸üÖú

18.05.1975

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öã.¯ÖÖê. •ÖÖÓ³Öãôû,
ŸÖÖ.ú»µÖÖÖ

šüÖÖê

´Ö¸üÖšüÖ/ Öã»ÖÖ 24.01.2006

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×¾Ö³ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

18.06.2011

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

22.06.2009

¾ÖÖ¸üÖú,
×²Öˆ¾ÖÖÖôêû ˆ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21.01.2010

18.06.2009 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,•ÖÖÓ²ÖÖê¿Ö
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
ß †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

18.06.2009

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.08.2012

18.06.2011 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,ŸÖ.ÖÖ.
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖˆÖôû,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú,ˆÆêü¸êü,
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ÖÖÖÖêšüÖËê

02.07.2010 ŸÖê
17.06.2011

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú,³Ö¸üÖ›ü ×¾ÖÎúß
†ÖÖÖ¸ü, ›üÆüÖÖã ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö úÖÃÖÖû
15

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

25.01.2006 ŸÖê
01.07.2006
22.06.2009 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,ãú¸üÖÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
›ü†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú,´Öêœüß ˆ.•Ö¾ÆüÖ¸ü 24.01.2006 ŸÖê
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,¾ÖÖÖê¡Ö ÃÖÖ¾ÖÖ 18.06.2009
16

×´ÖØ»Ö¤ü “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ³ÖÖê‡Ô¸ü ¾ÖÖ¸üÖú

11.091977

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öã.¯ÖÖê.“ÖÖëœüß,
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

›üÖëÖ¸ü úÖêôûß/ 01.08.2004
†.•Ö.

¾ÖÖ¸üÖú,×²Ö›ü¾ÖÖÖôêû ˆ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

21.01.2010 ŸÖê
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú, ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ
01.08.2004 ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾ÖÖ¿ÖÖôûÖû 20.01.2010
17

ÁÖß´ÖŸÖß ×¤ü¯ÖÖ»Öß
µÖ¿Ö¾ÖŸÖ “Ö¾ÆüÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

31.10.1978

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß, ²Öß.†ê. ´Öã.¯ÖÖê.•ÖÖÓ³Öãôû, ŸÖÖ.
ú»µÖÖÖ

šüÖÖê

´Ö¸üÖšüß / Öã»ÖÖ 18.01.2008

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú, ›üÆüÖÖæ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö úÖÃÖÖ
18

ÃÖ×“ÖÖ Ö•ÖÖÖÖ šüÖæú¸ü ¾ÖÖ¸üÖú
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17.04.1981

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.

´Öã.úÖê¯Ö¸ü,
¯ÖÖê.úÖ´ÖÖ»Öì,
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 03.02.2007

18.01.2008 ŸÖê
17.06.2009

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

01.08.2012 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,†Ö¾Öê™üß
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

03.02.2007 ŸÖê
01.08.2012

†.ÎÓú.

±úÖê™üÖê

†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö

•Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¤üÖÖ´Ö

´Öãôû ÖÖ¾Ö
ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

×•Ö»ÆüÖ

´ÖÖÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

×•Ö»ÆüÖ

×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú

19

ãú.¸Óü•ÖÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ´Ö
×Ö´Öêú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

29.10.1985

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. ²Öß.†ê ´Öã.¯ÖÖê.úÖêšüÖ¸üß,
ŸÖÖ.×úÖ¾Ö™ü

ÖÖÓ¤êü›ü

ØÆü¤æü ´ÖÆüÖ¸ü/ 20.11.2011
†•Ö

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

21.11.2011 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21.11.2011

20

ãú.´ÖÆüÖ¤êü¾Öß ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú
×Ö¸üß

03.05.1990

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

»ÖÖŸÖæ¸ü

ÖÖêÃÖÖ¾Öß/ ³Ö•Ö 20.11.2011
(²Ö)

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

21.11.2011 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21.11.2011

21

¯ÖÖê¯Ö™ü †Óãú¿Ö úÖêôûß

¾ÖÖ¸üÖú

15.10.1990

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. éúÂÖß ´Öã.×Ö»ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß,
¯Ö¤ü×¾ÖúÖ
¯ÖÖê.ÖÖµÖÖ¾ÆüÖÖ,
ŸÖÖ.ÃÖÖÓÖÖê»ÖÖ

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

úÖêôûß / ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ 20.11.2011

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

21.11.2011 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21.11.2011

22

¯ÖÓ›üßŸÖ »ÖÖ›üŒµÖÖ Ö›üÖ ¾ÖÖ¸üÖú

02.05.1991

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ÃÖÖ¾Ö¸êü, ŸÖÖ.¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü šüÖÖê

¾ÖÖ¸ü»Öß / †•Ö 21.12.2012

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

21.12.2012 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21.12.2012

23

ÖÖ¿Ö ¯ÖÖÓ›ãü †×Æü¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

12.07.1993

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

ÆüÖã´ÖÓŸÖ ´ÖÖôû,
ŸÖÖ.úôû¾ÖÖ

ÖÖ×¿Öú

úÖêúÖÖ / †•Ö 21.12.2012

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

21.12.2012 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21.12.2012

24

ãúÖÖ»Ö úÖÙŸÖú •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú

13.03.1988

²Öß.†ê

¾ÖÖ‘Ö»Öê,
ŸÖÖ.“ÖÖôûßÃÖÖÖÓ¾Ö

•ÖôûÖÖÓ¾Ö

20.12.2012

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

20.12.2012 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

20.12.2012

25

ÃÖã¸êü¿Ö ²ÖÖ²Öã ÖÖê-ÆüÖ¸üß

¾ÖÖ¸üÖú

10.06.1992

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

¾ÖÓúÖÃÖ, ŸÖÖ.›üÆüÖÖã

šüÖÖê

¾ÖÖ¸ü»Öß / †•Ö 21.12.2012

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

21.12.2012 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

21.12.2012

26

ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¤üÖ´Ö•Öß
¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü

01.06.1956

7 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.Ö›ü²Ö, ŸÖÖ ¯ÖêÖ ¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖ¸üß / ‡´ÖÖ¾Ö 01.11.1994

¾ÖÖ¸üÖú, †×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö ¾Ö›üÖôû

01.11.1994 ŸÖê ¾ÖÖ¸üÖú,
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†×»Ö²ÖÖÖ ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ¾ÖÖÖê¡Ö
¾Ö›üÖôû

¸üÖµÖÖ›ü

†×»Ö²ÖÖÖ

01.11.1994
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´Öã.×Ö¾ÖÖ›üÖ,
¯ÖÖê.×ÃÖ¤üÖÖÓ¾Ö,
ŸÖÖ.¸êüŸÖÖ¯Öã¸ü

/ †•Ö

