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1

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö
†Ó²Ö¸ü ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ»Öê ´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ
6/1/1962

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Öú µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¿ÖîÖ×Öú
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
´ÖÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ
¯Ö¤ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖê. ¤üÖî›üÖ‡Ô“ÖÖ
¬Öãôêû
šüÖæú¸ü /†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß
11/30/1983
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
06/06/1993 ´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö šüÖÖê úÖêúÖ 11/15/2011
´ÖÖ Ø¿Ö¤üÖê›üÖ
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
02/06/2011 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
03/06/2011
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ šüÖÖê
ŸÖê
14/11/2011

†.Îú
1

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö
ÆÓÃÖ¸üÖ•Ö ³Ö¸üŸÖ ¯ÖÖ›ü¾Öß »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

2

ÖÖê¿Ö Ø“ÖŸÖæ Ö¾Öôûß

3

±úÖê™üÖê

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ
14/04/1962Í

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
´ÖÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ
¯Ö¤ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖê. ×¯Ö¯ÖÓôûÖê¤ü
ÖÓ¤æü¸ü²ÖÖ¸ü
×³Ö»»Ö /†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß
10/1/1994
×»Ö¯Ößú
01/10/1999
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
šüÖÖê úÖêúÖ 12/21/2004
ŸÖÖ ÖÓ¤æü¸ü²ÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
20/12/2004 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
¿ÖîÖ×Öú
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

1/1/1972

10 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ´Öã. ³Ö¸üÃÖ™ü´Öê™ü ¯ÖÖê.
•ÖÖ´ÖÃÖ¸ü ŸÖÖ
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖÖ /†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

2/23/1994

×»Ö¯Ößú
07/10/1999 »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
21/02/2012 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

2/22/2012

†×¾ÖÖÖ¿Ö •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö ‘ÖÖêÃÖÖôûú¸ü »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

11/1/2012

11 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ²ÖÖê¸ü•Ö ŸÖÖ.
Öê›ü

¸üŸÖÖ×Ö¸üß

´Ö¸üÖšüÖ /Öã»ÖÖ

4/15/1982

×»Ö¯Ößú
22/01/2001 »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ šüÖÖê
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
18/01/2007 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

2/22/2012

×»Ö¯Ößú
¾ÖÖÖê¡Ö-šüÖÖê

19/01/2007
ŸÖê
11/06/2011

×»Ö¯Ößú
23/02/2012
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
31/10/2012

4

5

6

7

“ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü •ÖÖÖÔ¤üÖ “ÖÖî¬Ö¸üß »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¿ÖÓú¸ü ¸üÖ¾Ö

ÃÖÖ×¸üúÖ ×ú¿ÖÖê¸ü ¸üÖê›üÖê

¿ÖÓú¸ü ¯Ö¤ü´ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

11/1/1968

6/1/1962

4/13/1966

6/20/1957

10 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. “ÖÖîú ŸÖÖ.
ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖ¸üôûÖÓ²Öê
ŸÖÖ. ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß .¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.
¾ÖÖ›üÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß .¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ¯Ößú ŸÖÖ.
¾ÖÖ›üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

šüÖÖê

šüÖÖê

šüÖÖê

¾Öî¿µÖ¾ÖÖÖß /‡.´ÖÖ.¾Ö

†ÖÖÏß /‡.´ÖÖ.¾Ö

¾Öî¿µÖ¾ÖÖÖß /‡.´ÖÖ.¾Ö

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

7/8/1987

3/6/1985

3/1/1985

10/26/1981

×»Ö¯Ößú
¾ÖÖÖê¡Ö-ˆ¸üÖ

17/07/2002
ŸÖê
16/01/2007

×»Ö¯Ößú
¾ÖÖÖê¡Ö-ú•ÖÔŸÖ

19/01/2007
ŸÖê
30/11/2011

×»Ö¯Ößú
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö³ÖÖÖ šüÖÖê

01/03/2001
ŸÖê
31/05/2005

×»Ö¯Ößú
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö³ÖÖÖ šüÖÖê

01/06/2005
ŸÖê
31/05/2006

×»Ö¯Ößú
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü

08/06/2006
ŸÖê
16/09/2009

×»Ö¯Ößú
ÃÖÖ.¾Ö.×¾Ö³ÖÖÖ ¾ÖÖ›üÖ

09/06/1998
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö- Óú“ÖÖ›ü
03/02/2010

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
04/02/2010
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
06/06/2011
×»Ö¯Ößú
24/10/2002
¾ÖÖÖê¡Ö-×³Ö¾ÖÓ›üß
ŸÖê
28/02/2006
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
01/03/2006
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
12/11/2007

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¾ÖÖÖê¡ÖÖÖê›üÖôûÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

2/1/2012

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¾ÖÖÖê¡Ö×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

9/23/2009

šüÖÖê

úÖêúÖ

6/7/2011

šüÖÖê

úÖêúÖ

6/1/2011

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

8

9

†×Ö»Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

Ö¤üÖ ²Ö×Æü¹ý ³ÖÖŸÖ

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

10/27/1958

6/1/1957

²Öß.‹.²Öß.‹›ü. ´Öã. ¯ÖÖê. ¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.
¾ÖÖ›üÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß .¯ÖÖÃÖ´Öã. ¯ÖÖê. •Ö¾ÆüÖ¸ü ŸÖÖ.
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

šüÖÖê

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

ŸÖê»Öß /‡.´ÖÖ.¾Ö

3/24/1983

3/1/1982

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¾ÖÖÖê¡Ö-¯Öã¾ÖÔ¾ÖÖ›üÖ

13/11/2007
ŸÖê
31/05/2011

×»Ö¯Ößú
¾ÖÖÖê¡Ö-×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

26/01/2001 »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö14/06/2005 ÃÖÓ.¾Ö.ÃÖ.¾ÖÖ›üÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

×»Ö¯Ößú
¾ÖÖÖê¡Ö-¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖü

15/06/2005
ŸÖê
06/11/2007

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¾ÖÖÖê¡Ö-¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

07/11/2007
ŸÖê
31/05/2011

×»Ö¯Ößú
01/05/1992
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
09/01/2006

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¾ÖÖÖê¡Ö´ÖêÖÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

6/1/2011

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/11/2008

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
10/01/2006
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
10/11/2008
10

ˆÂÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

6/27/1985

11

¸üØ¾Ö¦ü ¤êü¾Ö¸üÖ´Ö Ø¬Ö¤üôêû

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

1/29/1984

²Öß.‹.

´Öã. ¯ÖÖê.
™üÖêú¤êü¾ÖÖÖ¾Ö ŸÖÖ.
¡µÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü

ÖÖ×¿Öú

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß . ´Öã. ¯ÖÖê. ¸üÖ•Öæ¸ü ŸÖÖ. †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
†úÖê»Öê

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß
/†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

3/29/2008

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
29/03/2008 »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ›üÆüÖÖæ
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
31/08/2009 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

9/1/2009

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß /
†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

10/31/2006

×»Ö¯Ößú
31/10/2006 »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
21/02/2011 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

2/22/2012

12

¸üÖ•Öê¿Ö •ÖÖ®ÖÖ£Ö ÃÖ›üêú

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

7/12/1976

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öã. ˆ×“ÖšüÖÖê ¯ÖÖê.
ŸÖÖ›êüÖÖ¾Ö ŸÖÖ.
Ö™üÖ¾Ö

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

´ÖÆüÖ¸ü / †Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

9/17/2012

-

-

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

9/17/2012

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×»Ö¯Ößú µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
†.Îú

±úÖê™üÖê

1

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö
×ú¿ÖÖê¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÃÖÖêÖ¾ÖÖê ×»Ö¯Ößú

2

´ÖÆÖü¤êü¾Ö ÖÖê¸üÖê²ÖÖ ‡ÓÖôêû

3

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ

´Öãôû ÖÖ¾Ö

•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ

ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

ÖÖ¾Ö
´Öã.¯ÖÖê. ¤êü¾Ö¯Öæ¸ü
ŸÖÖ ¬Öãôêû

×•Ö»ÆüÖ
¬Öãôêû

™üÖêú¸üúÖêôûß /×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.

10/20/1994

´ÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
¯Ö¤ü
Ö¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
¯Ö¤ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×»Ö¯Ößú
16/06/1997
×»Ö¯Ößú
šüÖÖê úÖêúÖ 12/7/1998
¾ÖÖÖê¡Ö- ÁÖß¾Ö‘ÖÔÖ
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
25/11/1998 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

11/26/1971

²Öß.‹.

×»Ö¯Ößú

1/1/1976

²Öß.‹.

´Öã. ¯ÖÖê. ¸üÖ•Öæ¸üß
ŸÖÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü

ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü

´Ö¸üÖšüÖ /Öã»ÖÖ

4/5/2002

Ö¾ÖÖÖ£Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ úÖÓ²Öôêû

×»Ö¯Ößú

2/10/1971

10 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã. ¯ÖÖê. ú¤êü¸ü
ŸÖÖ ˆ´Ö¸üÖÖ

ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü

´ÖÆüÖ¸ü / †Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

4/4/2002

4

´Ö¬Öãú¸ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ú›æü

×»Ö¯Ößú

4/2/1972

²Öß.‹.

´Öã. ¯ÖÖê. ‹×»Ö±ú™üÖ
ŸÖÖ. ˆ¸üÖ

¸üÖµÖÖ›ü

†ÖÖÏß /‡.´ÖÖ.¾Ö

5/26/1995

5

ÖÓ¤üãú´ÖÖ¸ü ¾ÖÃÖÓŸÖ ÃÖÖêÖ¾ÖÖê

×»Ö¯Ößú

5/1/1967

‹´Ö.úÖò´Ö

´Öã. ¯ÖÖê. ¬ÖÖÓê›üÖ¾ÆüÖÖ
ŸÖÖ. “ÖÖÓ¤ü¾Ö›üü

ÖÖ×¿Öú

´Ö¸üÖšüÖ /Öã»ÖÖ

3/31/1994

×»Ö¯Ößú
¾ÖÖÖê¡Ö-•Ö¾ÆüÖ¸ü

6

×Ö»Öê¿Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö ÃÖÖÓôãûÖê

×»Ö¯Ößú

šüÖÖê

´Ö¸üÖšüÖ /Öã»ÖÖ

11/1/1999

¾ÖÖ¸üÖú
›üÆüÖÖæ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ

12/27/1980 ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß .¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖãÃÖê ŸÖÖ.
¾ÖÖ›üÖ

-

-

šüÖÖê

úÖêúÖ

4/5/2002

×»Ö¯Ößú
04/04/2002
×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö-ˆŸŸÖ¸ü
08/09/2008
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

9/9/2008

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
26/05/1995
×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
26/01/2006 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

6/27/2006

12/03/1997
×»Ö¯Ößú
šüÖÖê
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
16/07/2003 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
24/03/1998
»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
šüÖÖê
ŸÖê
¾ÖÖÖê¡Ö- ¯Öã¾ÖÔ¾ÖÖ›üÖ
31/03/2005

úÖêúÖ

7/17/2003

úÖêúÖ

6/1/2011

×»Ö¯Ößú
08/04/2005
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
31/08/2006

×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

×»Ö¯Ößú
01/09/2006
¾ÖÖÖê¡Ö- ¤ü×ÖÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
31/05/2011
7

†×´ÖŸÖ †ÖÓŸÖÖ ¯ÖÂ™êü

×»Ö¯Ößú

6/10/1982

7

¯ÖÓú•Ö ¤üê×¾Ö¤üÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

×»Ö¯Ößú

10/23/1980 ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß .¯ÖÖÃÖ ´Öã. ¯ÖÖê. ±ãú»ÖÖÖ¾Ö
ŸÖÖ. ³ÖËãÃÖÖ¾ÖôûÖ

8

–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ‡¯Ö¸ü

×»Ö¯Ößú

9/1/1984

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß

²Öß.‹.

´Öã. ¯ÖÖê.×Ö“ÖÖêôêû.
ŸÖÖ. ¾ÖÖ›üÖ

´Öã. ¯ÖÖê.×¸üÃÖÖê›ü ŸÖÖ.
×¸üÃÖÖê›ü

šüÖÖê

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

4/12/2006

•ÖôûÖÖ¾Ö

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

7/2/2007

šüÖÖê

¾ÖÓ•ÖÖ¸üß/³Ö.•Ö.-›ü

1/25/2006

×»Ö¯Ößú
12/04/2006
×»Ö¯Ößú
šüÖÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
×¾ÖÎúß †ÖÖÖ¸ü
26/06/2007
¯ÖÖ»Öß
×»Ö¯Ößú
27/06/2007
ÃÖ¾ÖÃÖÓ¾ÖÖ›üÖ µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
ŸÖê
31/05/2011
×»Ö¯Ößú
šüÖÖê
¾ÖÖÖê¡Ö- ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

úÖêúÖ

6/1/2011

úÖêúÖ

7/2/2007

×»Ö¯Ößú
25/01/2006Ÿ
×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
Öê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
24/07/2009 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

10/1/2010

×»Ö¯ÖßúÖ
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

10/31/2008

29/03/2008
×»Ö¯Ößú
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
13/06/2011 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

6/14/2011

šüÖÖê

úÖêúÖ

7/25/2012

×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

25/07/2009
ŸÖê
30/09/2010
-

9

ú»¯ÖÖÖ ¬ÖÖú»Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

×»Ö¯Ößú

5/12/1986

²Öß.‹.

´Öã. ¯ÖÖê. •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖÖ. •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

¾ÖÖ¸ü»Öß / †Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

10/31/2008

-

10

†×Ö»Ö úÖÓŸÖÖ ²ÖÖÓÖ¸ü

×»Ö¯Ößú

2/3/1982

²Öß.‹.

´Öã. ŸÖÖê›ü»Öß ¯ÖÖê.
ÃÖÖÃÖÖê ŸÖÖ. ¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

3/29/2008

“ÖÖîúß¤üÖ¸ü
¾ÖµÖ¯ÖÏÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖ šüÖÖê

11

¸ü×¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ´ÖÖÖê

×»Ö¯Ößú

2/21/1982

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öã.¯ÖÖê.²Ö¤ü»ÖÖ¯Öæ¸ü
ŸÖÖ. †Ó²Ö¸üÖÖ£Ö

šüÖÖê

´ÖÆüÖ¸ü / †Öã.•ÖÖŸÖß

7/25/2012

-

-

×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

12

´ÖÖÖê•Öãú´ÖÖ¸ü “Ö¸üÖ¤üÖÃÖ ¿ÖÆüÖ¸êü ×»Ö¯Ößú

8/27/1985

²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß

´Öã.¯ÖÖê.†•ÖãÔÖß
´ÖÖê¸üÖÖ¾Ö ŸÖÖ.
†•ÖãÔÖß ´ÖÖê¸üÖÖ¾Ö

³ÖÓ›üÖ¸üÖ

´ÖÆüÖ¸ü / †Öã.•ÖÖŸÖß

7/25/2012

-

-

×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

7/25/2012

13

†×Ö»Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ±úÖôûêú

×»Ö¯Ößú

8/27/1985

²Öß.úÖò´Ö

´Öã. “ÖÖê£µÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß
¯ÖÖê.•Ö¾ÆüÖ¸ü ŸÖÖ.
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß /
†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

7/25/2012

-

-

×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

7/25/2012

14

¸üØ•ÖŸÖ ×¾Öšü™ü»ÖØÃÖÖ ØÃÖ‘Ö»Ö

×»Ö¯Ößú

2/1/1983

²Öß.‹.

´Öã. úÖÓ“ÖÖÖ¯Öæ¸ü
¯ÖÖê.œüÖÃÖ»ÖÖü ŸÖÖ.
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

¸üÖ•Ö¯Öæ•Ö ³ÖÖ´Ö™üÖ/ ×¾Ö.•Ö.†

12/4/2012

-

-

×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/4/2012

15

×¿Ö¾Ö´Ö»Ö ÖÖ¯ÖŸÖ Ö¸ü™ü´Ö»Ö

×»Ö¯Ößú

6/6/1970

²Öß.‹.

´Öã. ¯ÖÖê.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
ŸÖÖ. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

œüÖê¸ü / †Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

12/18/2012

-

-

×»Ö¯Ößú
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/17/2012

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ

1

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö
ÁÖß¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖšüÖê›ü ÃÖ¾ÖìÖú

7/14/1968

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÃÖ¾ÖìÖú ú µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
´ÖÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ
¯Ö¤ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖê. “ÖÖÓ³Ö¸üÖ ŸÖÖ
ÖÖÓ¤êü›ü
²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ/×¾Ö.•Ö-†
6/3/1993
ÃÖ¾ÖìÖú
03/06/1993
ÃÖ¾ÖìÖú
šüÖÖê úÖêúÖ 6/17/1998
.Æü¤üÖÖ¾Ö
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ -¾ÖµÖ•Öß¾Ö šüÖÖê
ŸÖê
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ 31/10/1993
•Ö¾ÆüÖ¸ü
ÃÖ¾ÖìÖú
01/11/1993 ŸÖê
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ - šüÖÖê
09/06/1998

2

ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¯Ö¸üÖ•Öß ²ÖÖÃÖÖê›ü

ÃÖ¾ÖìÖú

8/24/1971

12 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ

1

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö
»Ö´ÖÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ ÖÖë¬Öôûß
“ÖÖ»Öú

10/05/1960

2

´Öã¸ü»Öß¬Ö¸ü ¿ÖÓÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê›üêú

01/06/1965

†.Îú

†.Îú

±úÖê™üÖê

±úÖê™üÖê

“ÖÖ»Öú

¿ÖîÖ×Öú
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ

´Öã.¯ÖÖê. ÖÖî»ÖÖê›üÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
²ÖÖî¬¤ü/†Öã.•ÖÖŸÖß
8/1/1997
ÃÖ¾ÖìÖú
šüÖÖê úÖêúÖ 8/1/1997
²ÖÖ•ÖÖ¸ü) ŸÖÖ
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ ¸üÖ
•Ö¾ÆüÖ¸ü
•Ö¾ÆüÖ.×“ÖÖ»Ö¤ü
¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
“ÖÖ»Öúü µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¿ÖîÖ×Öú
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
´ÖÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ
¯Ö¤ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
7 ¾Öß
´Öã.¯ÖÖê.¿Öê¸üê
¯ÖãÖê
ÖÖê¬Öôûß /³Ö•Ö-²Ö
15/01/1990
“ÖÖ»Öú
21/01/2003
“ÖÖ»Öú
šüÖÖê úÖêúÖ 2/1/2009
ŸÖÖ.´Öãôû¿Öß
ÃÖÆüÖ. ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú ¾ÖÖ›üÖ ŸÖê31/01/2009 ÃÖÆüÖ. ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
•Ö¾ÆüÖ¸ü

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.†Ö»ÖÖë›êü
ŸÖÖ.×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

šüÖÖê

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

01/04/1990

“ÖÖ»Öú
¾ÖÖÖê¡Ö-ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

05/10/1999
“ÖÖ»Öú
ŸÖê
ÃÖÆüÖ. ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
16/06/2011
¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

6/17/2011

3

†.Îú

±úÖê™üÖê

×¤ü¯Öú ŸÖãúÖ¸Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü

“ÖÖ»Öú

05/09/1971

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. šüÖÖê

šüÖÖê

´ÖÆüÖ¸ü/†.•ÖÖ.

01/12/1997

Æêü´ÖÓŸÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¯Ö™üÖ¸ê

“ÖÖ»Öú

09/04/1976

10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

šüÖÖê

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

14/01/1998

ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ

¿ÖîÖ×Öú
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖê•Ö
ŸÖÖ.¾ÖÖ›üÖ

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¸üÖú µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ

-

-

“ÖÖ»Öú
14/01/1998
ÃÖÆüÖ. ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
31/01/2009

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/1997

“ÖÖ»Öú
×±ú¸üŸÖê ¯Ö£Öú
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

2/1/2009

1

ÃÖæ×Ö»Ö »Ö´ÖÖ Ø¿Ö¤êü

¾ÖÖ¸üÖú

16/04/1987

12 ¾Öß

×¡Ö´ÖãŸÖá ÃÖ¤üÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ
´Ö•Ö»ÖÖ,¹ý´Ö
ÖÓ.03,¸üŸÖÖ³ÖÖ‡Ô
Óú¯ÖÖ‰ú›ü,×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖÖ
¸ü ¾ÖÖÖôêû ‡Ã™êü™ü šüÖÖê

×•Ö.šüÖÖê

Öã»ÖÖ

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÖµÖ¾ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
12/1/2011

2

×±ú»Öß¯Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ³ÖÖêÃÖ»Öê

¾ÖÖ¸üÖú

04/06/1988

12 ¾Öß

²ÖÖê¬ÖÖ ÖÖ¸ü,
•Öê»ÖúÖê™ü ¸üÖê›ü,
´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. ˆ¤üÖß¸ü

×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü

Öã»ÖÖ

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú - ›üÖÆæüôû
¾ÖÖÖê¡Ö - ˆ¢Ö¸ü
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

3

´ÖÖ¬Ö¾Ö –ÖÖÖÖê²ÖÖ¸üÖ¾Ö êú¤üÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

01/02/1990

12 ¾Öß

´Öã.ëú¦êü¾ÖÖ›üß,
¯ÖÖê.´ÖÆüÖôÓûÖß,
ŸÖÖ.“ÖÖæú¸ü

×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü

Öã»ÖÖ

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú - ÖÓÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö- ×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

4

•ÖÖ¾Öê¤ü ‡Ã´ÖÖ‡»Ö ÖÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

07/07/1988

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.úÖê»ÆüÖ,
ŸÖÖ.´ÖÖÖ¾ÖŸÖ

×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÖß

Öã»ÖÖ

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú †ÖÓ²Öê‘Ö¸ü
¾ÖÖÖê¡Ö ×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

5

»Ö´ÖÖ úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ¾ÖÖ¾Öê

¾ÖÖ¸üÖú

03/05/1990

12 ¾Öß

¾ÖÖ¸ü»Öß¯ÖÖ›üÖ ¸üÖê›ü ×•Ö.šüÖÖê
ÖÓ.27,¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
™üÖúß´ÖÖÖê,
ÁÖßÖÖ¸ü,šüÖÖê

Öã»ÖÖ

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú Öã›êü¤ü
¾ÖÖÖê¡Ö- ×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

6

¸üÖ•ÖÁÖß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ³ÖæÃÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

02/09/1992

12 ¾Öß

ÃÖß.¯Öß.ŸÖ»ÖÖ¾Ö
¸üÖê›ü,ÖÓ.2,¹ý´Ö ÖÓ.4
ÃÖÓŸÖ ×Ö¸ÓüúÖ¸ü
³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ,

Öã»ÖÖ

01/12/2011

¾ÖÖ¸üÖú -¯Ö.‘ÖÖ.×¾Ö.µÖÖê•ÖÖÖ
×¾ÖÎú´ÖÖ›ü
¾ÖÖÖê¡Ö - ×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

12/1/2011

¾ÖÖ¸üÖú - êúÖ¾ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö ×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

×•Ö.šüÖÖê

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

“ÖÖ»Öú
ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú
•Ö¾ÆüÖ¸ü

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

7

¸Óü•ÖÖÖ ´ÖÖêÆüÖ úÖêúÖß

¾ÖÖ¸üÖú

06/08/1988

12 ¾Öß

8

²ÖÖ»ÖßúÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ±Óúã¤êü

¾ÖÖ¸üÖú

05/02/1992

12 ¾Öß

9

×¯ÖÏŸÖß »ÖÆãü ¯ÖÖ™üß»Ö

¾ÖÖ¸üÖú

05/05/1989

12 ¾Öß

10

¾Öê•ÖÖÖ£Ö ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖê»Öê

¾ÖÖ¸üÖú

02/01/1972

12 ¾Öß

11

×ú¸üÖ ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÖ¾ÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú

12/10/1992

12 ¾Öß

12

»Ö´ÖÖ ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ÃÖÃÖÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú

22/02/1986

12 ¾Öß

13

¸ÓüÖÖÖ£Ö ÖÖÖÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖêú¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

05/11/1990

12 ¾Öß

14

¿Ö¸ü¤ü éúÂÖÖ ²Öã¬Ö¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

01/05/1990

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.œüÖëÖ
,ŸÖÖ.Ö¾ÖÖ¯Öæ¸ü,

×•Ö.ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

Öã»ÖÖ

01/12/2011

´Öã.úÖêôûÃÖÖÓÖ¾Öß, ×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
¯ÖÖêê.úÖê¸ü›üÖÖ¾Ö,ŸÖÖ.
¯ÖÖ£Ö›üá

Öã»ÖÖ

01/12/2011

¾ÖÖ¸üÖú ¸üÖêÆüµÖÖê ´Öã.“ÖÖÃÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ´ÖÖêÖÖ›üÖ

´Öã.¬ÖÖú™êü ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü,
¯ÖÖê. ´ÖÖêšêü ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü
ŸÖÖ.†×»Ö²ÖÖÖ

Öã»ÖÖ

01/12/2011

³Ö •Ö-
ú( †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ)

×•Ö.¸üÖµÖÖ›ü

´Öã.†úÖê»Öß,¯ÖÖê.ÖÓÖÖ ×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÖß
Öê›ü,ŸÖÖ.ÖÓÖÖÖê›ü

´Öã.¯ÖÖê. ÖÖ‡ÔúÖ¸ü ×•Ö.†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
(×³Ö»Ö¾ÖÖ›üÖ)
Öã»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü
ŸÖÖ.Öã»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü
´Öã.Ö¾ÖêÖÖ¾Ö,¯ÖÖê.“ÖÖëœüß, ×•Ö.†úÖê»ÖÖ
ŸÖÖ.¯ÖÖŸÖæ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.»ÖÖêÆü¸üÖ
²Öã.ÖÖ,ŸÖÖ.†ÖœüÖ
(ÖÖÖÖÖ£Ö),

×•Ö.ØÆüÖÖê»Öß

´Öã.¤üÖ¯Ö™üß,¯ÖÖê.•ÖÖ´ÖÃÖ ×•Ö.šüÖÖê
¸ü ,ŸÖÖ.•Ö¾ÆüÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö.‘ÖÖ.×¾Ö.µÖÖê•ÖÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö - ÃÖÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

12/1/2011

¾ÖÖ¸üÖú †ÖÃÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ´ÖÖêÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/1/2013

¾ÖÖ¸üÖú ×¾ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö
µÖÓ¡ÖÖÖ -¤üÖ³Öê¸üß ¾ÖÖÖê¡Öˆ¢Ö¸ü •Ö¾ÆüÖ¸ü

12/1/2011

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖêµÖÖÔ“ÖÖ¯ÖÖ›üÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ˆ¢Ö¸ü
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/27/2012

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú -úÖÃÖÖ
²Öã.|| ¾ÖÖÖê¡ÖÃÖÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

†.•Ö.

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú
ãúŸÖã¸ü×¾ÖÆüß¸ü
¾ÖÖÖê¡Ö -¤ü×ÖÖ
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

†.•Ö.

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú -»ÖÖêÆü¯ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

†.•Ö.

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú -¤ü×ÖÖ
´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

†.•Ö.

01/12/2011

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ´ÖÖêÖÖ›üÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ´ÖÖêÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

15

×¾Ö•ÖµÖ ×¾ÖµÖÖ ¾Öôû¾Öß

¾ÖÖ¸üÖú

11/03/1984

12 ¾Öß

16

µÖÖêÖê¿Ö êú¾Ö•Öß ¸üÖ‰úŸÖ

¾ÖÖ¸üÖú

01/01/1991

12 ¾Öß

17

×¤ü¯Öú ×“Ö´ÖÖ•Öß šüÖú¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

14/04/1989

12 ¾Öß

18

²Ö²ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ²ÖÖÓ²Ö»Öê

¾ÖÖ¸üÖú

14/03/1988

12 ¾Öß

19

“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ³Ö¸üŸÖ ŸÖôû¯ÖÖ›êü

¾ÖÖ¸üÖú

27/01/1990

12 ¾Öß

20

³ÖÖÃú¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü “Ö¾ÆüÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

02/09/1988

12 ¾Öß

21

´ÖãŒŸÖß ÃÖã¸êü¿Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

¾ÖÖ¸üÖú

28/05/1991

22

ÃÖã¸ëü¦ü ²ÖÖ¸üßú¸üÖ¾Ö šüÖú¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

23

¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ŸÖæúÖ¸üÖ´Ö ãú“Öêú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

´Öã.úÖ¡Öß,¯ÖÖê.†ÎúÖÖß ×•Ö.ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü
, ŸÖÖ.ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

†.•Ö.

16/12/2011

†.•Ö.

01/12/2011

´Öã.¯ÖÖê. ´Öã¿ÖÔŸÖ¯Öæ¸ü , ×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
ŸÖÖ.úÖê¯Ö¸üÖÖ¾Ö

†.•Ö.

01/12/2011

-

´Öã.¬ÖÖÖßê¿Öß, ×•Ö.ÖÖ×¿Öú
¯ÖÖê.™üÖêú¤ü
²Öã.||,ŸÖÖ.‡ÔÖŸÖ¯Öæ¸üß,

†.•Ö

01/12/2011

-

†.•Ö.

01/12/2011

´Öã.´ÖÖ»ÖÖ¾ÆüÖÖ,¯ÖÖê.ŸÖ ×•Ö.ÖÖ×¿Öú
Ö.ÃÖã¸üÖÖÖÖ

†.•Ö.

01/12/2011

-

12 ¾Öß

´Öã.“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü¿ÖêŸÖ,¯ÖÖê.Ø¯Ö¯ ×•Ö.šüÖÖê
Öôû¿ÖêŸÖ,ŸÖÖ.•Ö¾ÆüÖ¸ü

†.•Ö.

01/12/2011

¾ÖÖ¸üÖú ×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö
µÖÓ¡ÖÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ¤ü×ÖÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

27/03/1990

12 ¾Öß

´Öã.´ÆîüÃÖ¯Öæ¸ü
×•Ö.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
,¯ÖÖê.³ÖÖ´ÖÖê¤ü,ŸÖÖ.¤üµÖÖÔ¯
Öæ¸ü

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

16/01/2012

09/06/1986Í

12 ¾Öß

´Öã¯ÖÖê.³ÖÖ»Ö¾ÖÖß, ×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
ŸÖÖ.¯ÖÓÓœü¸ü¯Öæ¸ü

†.•ÖÖ.

16/01/2012

´Öã.“ÖÖîú
,¯ÖÖê.¾ÖÖôû¾ÖÓ›üÖ,
ŸÖÖ.•Ö¾ÆüÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê. ÃÖÖÓÖ¾Öß,
ŸÖÖ.†úÖê»Öê

×•Ö.šüÖÖê

×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

-

-

-

¾ÖÖ¸üÖú³ÖÖêú¸ü¯ÖÖ›üÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ¯Öã¾ÖÔ¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

¾ÖÖ¸üÖú- ¯ÖÖ»ÖÃÖ‡Ô
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

-

¾ÖÖ¸üÖú- ›üÖÆêü
¾ÖÖÖê¡Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

-

¾ÖÖ¸üÖú- “ÖÖîú
¾ÖÖÖê¡Ö- ×¾ÖÎú´ÖÖ›ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

¾ÖÖ¸üÖêú ×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú ÃÖÖµÖ¾ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

¾ÖÖ¸üÖú ÖãÆêüúÖ´Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/1/2011

12/1/2012 ¾ÖÖ¸üÖú ¯Öôû×¿ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ˆ¢Ö¸ü
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/11/2012

¾ÖÖ¸ÖúšüÖÖê
ÃÖÖÖ¸ü¿ÖêŸÖ ¾ÖÖÖê¡Ö ¯Öã¾ÖÔ¾ÖÖ›Ö

úÖêúÖ

1/16/2012

¾ÖÖ¸üÖú -¾Ö›ü¾Ö»Öß
¾ÖÖÖê¡Ö - ¯Öã¾ÖÔ¾ÖÖ›üÖ

úÖêúÖ

1/16/2012

-

-

šüÖÖê

24

×¾ÖÂÖã ÃÖÖî¤üÖÖ¸ü ´ÖÖÖÖ›êü

¾ÖÖ¸üÖú

04/05/1984

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.³ÖÖ»Ö¾ÖÖß, ×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü

†.•ÖÖ.

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ÖÖúÖ ×Öôû´ÖÖŸÖß
¾ÖÖÖê¡Ö- ´ÖÖêÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

25

×Ö´ÖÔ»ÖÖ ú›êüÀ¾Ö¸ü ÃÖÖÓÖôêû

¾ÖÖ¸üÖú

29/09/1990

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ´ÖÃÖ¾ÖÖ›üß, ×•Ö.ÖÖ×¿Öú
ŸÖÖ.×Ö±úÖ›ü

³Ö•Ö-›ü

27/01/2012

¾ÖÖ¸üÖú -×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö
µÖÓ¡ÖÖÖ ¾ÖÖ›üÖ ¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

1/27/2012

¾ÖÖ¸üÖú -×¯Öú
¾ÖÖÖê¡Ö- ¯Öã¾ÖÔ¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/1/2013

26

¿ÖÓú¸ü ×³Ö¾ÖÖ•Öß úÖêôûß

¾ÖÖ¸üÖú

06/04/1988

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.Öê›êü,ŸÖÖ.¬Öãôêû ×•Ö.¬Öãôêû

×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ÖÖúÖ ×Öôû´ÖÖŸÖß
¾ÖÖÖê¡Ö- ´ÖÖêÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

27

ÃÖÓ×¤ü¯Ö ãúÓ›ü×»Öú ²Ö›êü

¾ÖÖ¸üÖú

09/03/1990

12 ¾Öß

³Ö•Ö-›ü

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ×Öôû´ÖÖŸÖß
¾ÖÖÖê¡Ö- ´ÖÖêÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

28

†×³Ö•ÖßŸÖ †ÖÖÓ¤üÖ ú¤ü´Ö

¾ÖÖ¸üÖú

13/06/1990

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.²Öã¬ÖÖÖ¾Ö ×•Ö.ÃÖÖÓÖ»Öß
(•µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÖÖ¸ü),
ŸÖÖ.×´Ö¸ü•Ö

³Ö•Ö/ú

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú -ãÓú•Ö
¾ÖÖÖê¡Ö- ÃÖÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

29

ÖËã¿ÖÖ»Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÃÖÖêÓÖ¾ÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú

05/05/1991

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖãÖÖÖ¾Ö, ×•Ö.•ÖôûÖÖ¾Ö
¯ÖÖê.¤êü¾ÖÖÖ¾Ö,ŸÖÖ.“ÖÖê¯Ö
›üÖ

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú - “Ö»ÖÖß
¾ÖÖÖê¡Ö -ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

30

×¾Ö•ÖµÖãú´ÖÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¾ÖÖ¸üÖú

05/05/1983

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.ÆüÖôû¤üÖ,ŸÖÖ.Óú¬ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü
ÖÖ¸ü

†.•ÖÖ.

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú - ˆ¢Ö¸ü
´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ ¾ÖÖÖê¡Ö¯Öã¾ÖÔ¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

31

ÃÖ•ÖµÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ ÃÖÖÖ¸êü

¾ÖÖ¸üÖú

20/10/1987

²Öß.‹.

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

†.•ÖÖ.

16/01/2012

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ
¾ÖÖ¸üÖú
¾ÖÖÖê¡Ö- ¤ü×ÖÖ
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

32

³ÖÖÃú¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ›üÖê¸üÖ¸ü¯Ö»»Öê

¾ÖÖ¸üÖú

27/08/1988

12 ¾Öß

´Öã.²Ö»ÖÃÖÖ
×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÖß
²Öã.||,¯ÖÖê.×´ÖŸÖÖê»Ö,
ŸÖÖ.¯ÖæÖÖÔ

†.•ÖÖ.

16/01/2012

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ÖÖúÖ ÖÖê›üÖôûÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ÖÖê›üÖôûÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖÖÖê¸üß
Ø¯Ö¯ÖôûÖÖ¾Ö,
ŸÖÖ.¯ÖÖ£Ö›üá

×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

-

-

33

ÖÖêãúôû ÃÖÓã¤ü¸ü ¸üÖšüÖê›ü

¾ÖÖ¸üÖú

01/06/1987

12 ¾Öß

´Öã.´ÖãÓ›ü¾ÖÖ›üß (ŸÖÖÓ›üÖ), ×•Ö.†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
¯ÖÖê.´ÖãÓ›ü¾ÖÖ›üß,
ŸÖÖ.ú®Ö›ü

×¾Ö.•ÖÖ./†

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ÖÖúÖ ÖÖê›üÖôûÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ÖÖê›üÖôûÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

34

†Óãú¿Ö ×úÃÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö

¾ÖÖ¸üÖú

31/05/1983

‹´Ö.‹.

×¾Ö.•ÖÖ./†

16/01/2012

-

-

úÖêúÖ

1/16/2012

³Ö¸üŸÖ µÖÖÖØÃÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

04/04/1988

²Öß.‹.

×¾Ö.•ÖÖ./†

16/01/2012

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ
¾ÖÖ¸üÖú-ÃÖÖ¾ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ÃÖÖ¾ÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ
¾ÖÖ¸üÖú
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

35

´Öã.†ÖÃ¾Ö»Ö†Ó²ÖÖ ×•Ö. ²Öß›ü
(ŸÖÖÓ›üÖ),¯ÖÖê.ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü,
ŸÖÖ.¯Ö¸üôûß ¾Öî•ÖÖÖ£Ö
´Öã.×Ö¸üÖê¸üÖ ŸÖÖÓ›üÖ, ¯ÖÖê. ×•Ö. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
Öê¾Ö¸üÖ‡Ô
ŸÖÖ.†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

36

ÖÖê¿Ö ²ÖÖ´ÖÖ ´ÖÖê×ÆüŸÖê

¾ÖÖ¸üÖú

08/06/1992

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.™üÖÆüÖú¸üß , ×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
ŸÖÖ.†úÖê»Öê

³Ö•Ö/²Ö

16/01/2012

¾ÖÖ¸üÖú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

37

×¤ü»Öß¯Ö ¸üÖ´ÖÖ ¾ÆüÖ´ÖÖÖê

¾ÖÖ¸üÖú

09/07/1990

12 ¾Öß

³Ö.•Ö./ú

16/01/2012

¾ÖÖ¸üÖú -×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú •Ö¾ÆüÖ¸ü
¾ÖÖÖê¡Ö- ¤ÜûÖÖ
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

38

îú»ÖÖÃÖ ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö úÖÓ¤üôûú¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

02/10/1988

12 ¾Öß

³Ö.•Ö./ú

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú -×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú •Ö¾ÆüÖ¸ü
¾ÖÖÖê¡Ö- ¤ÜûÖÖ
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

39

¾Öî•ÖÖÖ£Ö †ÓÖ¤ü ±ú›ü

¾ÖÖ¸üÖú

09/05/1992

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.¬Ö´ÖÖÔ¯Öã¸üß, ×•Ö.²Öß›ü
ŸÖÖ.¯Ö¸üôûß ¾Öî•ÖÖÖ£Ö

³Ö.•Ö./›ü

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú ¾ÖÖ›üÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú ¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

40

ÖÖê¿Ö ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¸üÖ•Öê

¾ÖÖ¸üÖú

01/05/1990

12 ¾Öß

´Öã.²ÖÖ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üß,¯ÖÖê.» ×•Ö.²Öß›ü
ÖÖêÖß, ŸÖÖ.×¿Ö¹ý¸ü
(úÖÃÖÖ¸ü),

³Ö.•Ö./›ü

16/01/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú ÃÖÖµÖ¾ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ×±ú¸üŸÖê
¯Ö£Öú ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/16/2012

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖê¸ü›üß,ŸÖÖ.•ÖÖŸÖ ×•Ö.ÃÖÖÓÖ»Öß

´Öã. ²ÖÖ²ÖŸÖ¸üÖ,
¯ÖÖê.ØÆüÖÖêÖß,
ŸÖÖ.¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü

×•Ö.†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

-

-

41

³ÖÖ¾ÖŸÖß ¸üÖ´ÖÖ ãú¾Ö¸ü

¾ÖÖ¸üÖú

01/06/1991

12 ¾Öß

´Öã.ÖÖê›üÖôû×¾ÖÆüß¸ü, ×•Ö.ÖÖ×¿Öú
¯ÖÖê.úÖ™üß¯ÖÖ›üÖ
,ŸÖÖ.ÃÖã¸üÖÖÖÖ

42

×¤ü¯ÖÖ»Öß ÖÖêãúôû ¯Ö¸ü¤êü¿Öß

¾ÖÖ¸üÖú

01/06/1993

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.¿ÖÆüÖ¯Öæ¸üÖ,
ŸÖÖ.¯ÖÖ“ÖÖê¸üÖ

43

ÃÖêÆü»Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖÖ

¾ÖÖ¸üÖú

14/06/1993

12 ¾Öß

´Öã.¯ÖÖê.úãÓú³Ö¸üÖê¿Öß, ×•Ö.ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
ŸÖÖ.´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü

†.Îú

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ

1

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö
³ÖÖ‡Ô ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü •ÖÖ¬Ö¾Ö
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

2

ÃÖÓ•ÖµÖ ´Ö¬Öãú¸ü ³ÖÖêµÖê

6/1/1975

†.Îú
1

2

±úÖê™üÖê

±úÖê™üÖê

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
ÖÖ¾Ö
¯Ö¤üÖÖ´Ö
³ÖÖ¸üŸÖß ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ™üß»Ö
´ÖÖôûß

†Ö¿ÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

´ÖÖôûß

6/1/1970

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ
6/1/1964

6/2/1973

×•Ö.•ÖôûÖÖ¾Ö

†.•Ö.

28/12/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú
Ö›üØ“Ö“Ö»ÖÖ
¾ÖÖÖê¡Ö- ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/28/2012

×¾Ö •Ö /†

28/12/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ˆ¢Ö¸ü
×úÆü¾Ö»Öß
¾ÖÖÖê¡Ö- ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/28/2012

³Ö•Ö-²Ö

28/12/2012

-

-

¾ÖÖ¸üÖú ÖÖÓÖÖê›üß
¾ÖÖÖê¡Ö- ÃÖÖµÖ¾ÖÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

12/28/2012

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¿ÖîÖ×Öú
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤üÖÖÓú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ
10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¯ÖÖê. úÖÃÖêÖÖ¾Ö
šüÖÖê
´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß /
4/7/2006
ŸÖÖ.´Öã¸ü²ÖÖ›ü
†Öã.•Ö´ÖÖŸÖß
10 ¾Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê. ¤êüÆü¸êü
ŸÖÖ.•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖÖ / †Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

8/20/2010

´ÖÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
-

-

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖôûßú µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¿ÖîÖ×Öú
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
´ÖÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¤ü

ÖÖÓ

ú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ
¯Ö¤ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
9 ¾Öß
´Öã.ˆÓ²Ö¸ü¯ÖÖ›üÖ
šüÖÖê
ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö
7/11/1997
¯ÖÖê.†Ó²ÖÖ›üß
ŸÖÖ.×³Ö¾ÖÓ›üß

4 £Öß

´Öã.ÃÖîŸÖÖÖê ¯ÖÖê.Ö¸ü¤êü
ãú¸ü¤êü ŸÖÖ.ÖÓ¤æü¸ü²ÖÖ¸ü

ÖÓ¤æü¸ü²ÖÖ¸ü

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

8/22/2006

-

-

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
¯Ö¤ü
Ö¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
šüÖÖê úÖêúÖ 4/7/2006
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
šüÖÖê úÖêúÖ 8/20/2010
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
¯Ö¤ü
Ö¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
´ÖÖôûß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá šüÖÖê úÖêúÖ 7/11/1997
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ ÖÏÖÓ¬Öê
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

´ÖÖôûß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ ÖÏÖÓ¬Öê
¾ÖÖÖê¡Ö¯ÖÛ¿“Ö´Ö¾ÖÖ›üÖ

šüÖÖê

úÖêúÖ

8/22/2006

†.Îú

±úÖê™üÖê

úú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

•Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ

•Ö¾ÆüÖ¸ü ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¿ÖîÖ×Öú
´Öãôû ÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý•ÖËæ
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
ÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ
7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ ´Öã.¾Ö›üúŸÖß ¯ÖÖ›üÖ
šüÖÖê
¾ÖÖ¸ü»Öß /†.•Ö.
3/1/1980
¯ÖÖê.×“ÖÖ»Öê
´ÖÖ.›üÆüÖÖæ

1

ÖÖ¾Ö
†×•ÖŸÖ Ö¾ÖÃÖã ¾Öôû¾Öß

¯Ö¤üÖÖ´Ö
¸üõÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

7/11/1959

2

×ú¿ÖÖê¸ü †ÖÓŸÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö

¸üõÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

8/6/1964

4 £Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûß/†.•Ö.

2/6/1992

3

ÃÖã³ÖÖÂÖ ²ÖÓê›æü ¯ÖÖ™üß»Ö

¸üõÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

1/7/1970

9 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ

´Öã.¤ü»ÖÖë›êü
¯ÖÖê.×¤ü‘ÖÖ¿Öß
ŸÖÖ.×³Ö¾ÖÓ›üß

šüÖÖê

ãúÖ²Öß/‡.´ÖÖ.¾Ö

5/17/2006

4

¯ÖÓú•Ö ×³Ö¾ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö

¸üõÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

3/8/1984

5

¸üÖÆãü»Ö »Ö´ÖÖ šüÖë²Ö¸êü

¸üõÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü

6/12/1987

²Öß.‹.

´Öã.¸üÖµÖê
¯ÖÖê.Ö›üÖ¾Ö»Öß
ŸÖÖ.ú»µÖÖÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß ´Öã.¯ÖÖê.¯Öôû¿Öß ŸÖÖ.
´ÖÖÖ

´ÖÖÖÖß»Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
¯Ö¤ü
-

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
-

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
01/05/1994
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
12/01/2003

ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
ÃÖÖµÖ¾ÖÖ
¾ÖÖ×¾ÖÁÖÖ´ÖÖéÆü

×•Ö»ÆüÖ
šüÖÖê

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
úÖêúÖ 8/14/1994

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
×¾ÖÎúß †ÖÖÖ¸ü
•Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

1/13/2003

šüÖÖê

úÖêúÖ

6/1/2010

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
17/05/2006 ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ŸÖê
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
31/05/2007 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
Óú“ÖÖ›ü ¾ÖÖ×¾ÖÁÖÖ´ÖÖéÆü

01/06/2007
ŸÖê
31/05/2010

šüÖÖê

´ÖÆüÖ¸ü/†.•ÖÖ.

3/25/2008

-

-

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

3/25/2008

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

¬ÖÖÖ¸ü/³Ö.•Ö.-ú

9/24/2012

-

-

¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü

šüÖÖê

úÖêúÖ

9/24/2012

