
 

မွေ်ပြည်ေယ်စာစစ်ဌာေအေွက် အသိနြးန ကညာချက် 

၁။ ြထမအဆင့ြ်ဏာမစစ်နဆးပခင်း (Screening Test) နေးနပြေစာနမးြဲွကိ ု မွေ်ပြည်ေယ်စာစစ်ဌာေ 

အေွက် အထက( ၉ ) နမာ်လမမိုင်၌ ကျင်းြမည်ပြေစ်ြါသည်။ နလျှောက်လွှာြိေ်ေက်(၁၂-၁၂-၂၀၁၈) 

ေက်နေေွ့င် န ကာ်ပငာြါ အသက်သေ်မှေ်ချက်ထက် နကျာ်လွေ်နေသူများ၊ န ကာ်ပငာြါ အေည်အချင်း 

သေ်မှေ်ချက်မညီညွေ်သူများ၊ စာေွက်စာေမ်းလုိအြ်ချက်ေိှသူများ၊ ဝေ်ကကီးဌာေခွင့်ပြုစာေင်ပြေေ် 

လိုအြသ်ည့ ် လက်ေှနိိငု်ငံ့ဝေ်ထမ်းများနှင့် နပြေဆိုခွင့်ေေှိသူများ ခုအံမှေ်စာေင်းေိုက့ို ြူးေွနဲြော်ပြ 

ထားြါသည်။ 

၂။ နပြေဆုိခွင့်ကေ်ပြားများကုိ ၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ေက်( ကာသြနေးနေ)့နှင့် ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ေက် (နသာ ကာနေ)့ 

ေုိေွ့င် မွေ်ပြည်ေယ်အစုိးေအြဲွေရံု့း၌ ရုံးချိေ်အေွင်းထုေ်နြးမည်ပြေစ်ြါသည်။  

၃။ နလျှောက်လွှာေငွ ်ြူးေွေဲငပ်ြေမည့် စာေွက်စာေမး်လိအုြ်ချက်ေှိသမူျားနှင့် ဝေ်ကကီးဌာေ ခွင့်ပြုစာ 

ေင်ပြေေ်လုိအြ်သည့် လက်ေိှနုိင်င့ံဝေ်ထမ်းများအနေပြေင့် လုိအြ်ချက်များေင်ပြနုိင်ြါက နောက်ေုိး 

ခံုအမှေ်စာေင်း                                                                           

                                                            

စာနမးြွအဲချိေ်စာေင်း- 

၁၅ -  ၁၂ - ၂၀၁၈ ( စနေနေ ့) ၀၉:၀၀ောေီမ ှ၁၀:၀၀ ောေီအထိ အ္ဂလိြစ်ာ 

      ၁၁:၀၀ောေီမ ှ၁၂:၀၀ ောေီအထိ သုေနေးော  

 

 

 

 



 
 

ကာ်ြငာပါပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် မညီညွတ်သြဖင့် ြဖဆိခွင့်မရရှိသူများစာရင်း   

ကာ်ြငာစာအမှတ ်(၃/၂၀၁၈) 

စာစစ်ဌာန - မွန ်

                                                                                           ြပင်ပ - (၇) ဦး 
 

စဉ ် အမည်/နိင်ငသားစစိစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

လာက်ထားသည့်

ဌာန 

ကာ်ြငာပါ 

ပညာအရည်အချင်း 

လာက်ထားသ ူ

ပညာအရည်အချင်း 

၁ ဒ အးသဇင်စိး 

၁၀/ကထန(နိင)်၁၁၈၉၀၀ 

ပတ်ဝန်းကျင် L.L.B(Q)/L.L.M L.L.B 

၂ ဦးသန်ဇ့င် အာင် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၇၄၄၀ 

။ B.Sc(Q)/M.Sc 
(Computer Science/ 

Industrial Chemistry/ 
Chemistry/ Geology/ 

Marine Science/ 
Physics/ Meterology/ 

Zoology/ Botany/ 
Hydrology/ Micro-

Biology/ Bio-
Technology/ 

Environmental 
Engineering) 

B.Sc(Geology) 

၃ ဦး အာင် ဖို းသန် ့

၉/ညဥန(နိင်)၁၉၆၆၃၈ 

။ ။ B.Sc(Physics) 

၄ ဒ ဇာလီသိန်း 

၁၀/ပမန(နိင်)၁၉၂၃၆၃ 

။ ။ B.Sc 

(Chemistry) 

၅ ဒ အိသိဂသက ်

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၂၈၇၉ 

။ ။ B.C.Sc(Hons:) 

၆ ဦး အာင်ချမ်းမွန ်

၁၀/မဒန(နိင်)၂၀၃၅၁၀ 

။ B.E(Q)/M.E(Chemical 
Engineering/ Civil/ 
Textile/ Petroleum/ 
Mining/ Extractive 

Metallurgy) 

B.E 

(Mechanical) 

၇ ဦး အာင်မျိုးဦး 

၃/မဝတ(နိင်)၀၂၆၇၁၄ 

ကန်သွယ် ရး M.A(English) 

(အမျို းသား) 

M.A(English) 

တက် ရာက်ဆ ဲ



လာက်လာပိတ်ရက ်(၁၂-၁၀-၂၀၁၈)ရက် နတ့ွင ်အသက် ကျာ်လွန် နသြဖင့် 

ြဖဆိခွင့်မရရှိသူများစာရင်း 

ကာြ်ငာစာအမတ်ှ (၃/၂၀၁၈) 

စာစစ်ဌာန - မွန ်

ြပင်ပ - (၂) ဦး 

စဉ ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

ကာ်ြငာပါ 

ဌာန/အသက် 

လာက်ထားသ ူ

မွးသက္က ရာဇ ်

၁ ဦးရဲပိင်ထူး 

၁၀/ခဆန(နိင)်၀၉၈၉၀၇ 

ပတ်ဝန်းကျင ်

 ြပင်ပ ၂၇ နှစ ်

၁၆-၃-၁၉၉၁ 

၂၇ နှစ်၊  ၆ လ၊ ၂၆ ရက် 

၂ ဒ အးသန္တာနွယ် 

၁၀/မလမ(နိင်)၂၀၂၄၃၅ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ် ရး 

ြပင်ပ  ၃၅ နှစ ်

၁၁-၅-၁၉၈၃ 

၃၅ နှစ်၊ ၅ လ၊ ၁ ရက် 

 



လာက်လာတွင်မြပည့်စသြဖင့်ခအမတှ်မထွက်သူများစာရငး်  

ကာ်ြငာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၈) 

                                                                                                   စာစစ်ဌာန- မွန ်

                                                          ြပင်ပ - ( ၄ ) ဦး  

စဉ ် အမည် လိအပခ်ျက ်

၁ ဒ မလ့ဲိယဉ်ဝင်း 

၃/ဘအန(နိင်)၂၉၉၃၁၈ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘဲွအ့ရညအ်ချင်းစစ်သင်တန်းတက် 

ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ/ဘွဲ ့ နာက်ဆးနှစ်အမှတ် 

စာရင်း(မိတ္တ ူ)/အလပ်သမားမှတ်ပတင်မတိ္တ ူသက်တမ်းတိးရန ်

(၂၀၁၆)ြဖစ် န 

၂ ဒ သီရိသက်သက် 

၁၀/ကမရ(နိင)်၁၃၂၃၉၉ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘွဲအ့ရည်အချင်းစစ်သင်တန်း 

တက် ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ 

၃ ဒ သီသီစန်း 

၁၀/မလမ(နိင်)၂၄၇၅၆၈ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘွဲအ့ရည်အချင်းစစ်သင်တန်း 

တက် ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ/ 

အလပ်သမားမှတ်ပတင(်မိတ္တ ူ) 

၄ ဒ ဟမာဇင် 

၁၀/မဒန(နိင်)၁၇၇၁၇၈ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘွဲအ့ရည်အချင်းစစ်သင်တန်း 

တက် ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ/ 

အလပ်သမားမှတ်ပတင(်မိတ္တ ူ) 

 



လာက်လာတွင ်မြပည့်စသြဖင့် ခအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း  

ကာ်ြငာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၈)  

                                              စာစစ်ဌာန - မနွ ်

   ဝန်ထမ်း  - ( ၅ ) ဦး 

စဉ် အမည် ဝန်ကီးဌာန လိအပခ်ျက် 

၁ ဒ ြမတ်ြမတ် ထွး 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၀၃၄၃ 

ကျန်းမာ ရးနှင့် 

အားကစား 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘဲွ  ့   

အရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတက် ရာက်ရန် 

အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ 

၂ ဒ ြမြမချို  

၅/ပလန(နိင်)၀၈၅၄၉၀ 

စိက်/ မးွ ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ/  

ဘွဲလ့က်မှတ်(မိတ္တ ူ) 

၃ ဒ အး အးစိး 

၈/နမန(နိင)်၁၈၆၄၄၀ 

စီး/ကူး ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ  

 

၄ ဒ လ့ဲယဉ် ထွး 

၁၀/မလမ(နိင်)၁၆၄၅၄၀ 

ပညာ ရး ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 

 

၅ ဒ ယယမိး 

၇/အတန(နိင)်၁၀၆၃၈၄ 

သယဇာတ ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 

 



လာက်လာတွင်မြပည့်စသြဖင့်ခအမတှ်မထွက်သူများစာရငး်  

ကာ်ြငာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၈) 

                                                                                                   စာစစ်ဌာန- မွန ်

                                                          ြပင်ပ - ( ၄ ) ဦး  

စဉ ် အမည် လိအပခ်ျက ်

၁ ဒ မလ့ဲိယဉ်ဝင်း 

၃/ဘအန(နိင်)၂၉၉၃၁၈ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘဲွအ့ရညအ်ချင်းစစ်သင်တန်းတက် 

ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ/ဘွဲ ့ နာက်ဆးနှစ်အမှတ် 

စာရင်း(မိတ္တ ူ)/အလပ်သမားမှတ်ပတင်မတိ္တ ူသက်တမ်းတိးရန ်

(၂၀၁၆)ြဖစ် န 

၂ ဒ သီရိသက်သက် 

၁၀/ကမရ(နိင)်၁၃၂၃၉၉ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘွဲအ့ရည်အချင်းစစ်သင်တန်း 

တက် ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ 

၃ ဒ သီသီစန်း 

၁၀/မလမ(နိင်)၂၄၇၅၆၈ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘွဲအ့ရည်အချင်းစစ်သင်တန်း 

တက် ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ/ 

အလပ်သမားမှတ်ပတင(်မိတ္တ ူ) 

၄ ဒ ဟမာဇင် 

၁၀/မဒန(နိင်)၁၇၇၁၇၈ 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘွဲအ့ရည်အချင်းစစ်သင်တန်း 

တက် ရာက်ရန်အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ/ 

အလပ်သမားမှတ်ပတင(်မိတ္တ ူ) 

 



လာက်လာတွင ်မြပည့်စသြဖင့် ခအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း  

ကာ်ြငာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၈)  

                                              စာစစ်ဌာန - မနွ ်

   ဝန်ထမ်း  - ( ၅ ) ဦး 

စဉ် အမည် ဝန်ကီးဌာန လိအပခ်ျက် 

၁ ဒ ြမတ်ြမတ် ထွး 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၀၃၄၃ 

ကျန်းမာ ရးနှင့် 

အားကစား 

အထူး အာင်(သိမ့ဟတ်)မဟာဘဲွ  ့   

အရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတက် ရာက်ရန် 

အဆင့်မီ ကာင်း ထာက်ခစာ 

၂ ဒ ြမြမချို  

၅/ပလန(နိင်)၀၈၅၄၉၀ 

စိက်/ မးွ ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ/  

ဘွဲလ့က်မှတ်(မိတ္တ ူ) 

၃ ဒ အး အးစိး 

၈/နမန(နိင)်၁၈၆၄၄၀ 

စီး/ကူး ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ  

 

၄ ဒ လ့ဲယဉ် ထွး 

၁၀/မလမ(နိင်)၁၆၄၅၄၀ 

ပညာ ရး ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 

 

၅ ဒ ယယမိး 

၇/အတန(နိင)်၁၀၆၃၈၄ 

သယဇာတ ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 

 



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf

1 rGef (1) OD;0if;jrwfol

10^rvr(Edkif)229425

2 rGef (2) a':aX;jrwf&D

10^oxe(Edkif)146442

3 rGef (3) OD;Nidrf;csrf;armif

10^rvr(Edkif)229022

4 rGef (4) OD;jynfhNzdK;atmif

10^rvr(Edkif)232772

5 rGef (5) a':ESif;oZif0if;

10^bve(Ekdif)123400

6 rGef (6) a':odrfhodrfhatmif

1^rue(Edkif)144233

7 rGef (7) a':odrfhololydkif

10^rvr(Edkif)249311

8 rGef (8) OD;apmxl;0g;

10^oxe(Edkif)201022

9 rGef (9) OD;Zifrif;atmif

10^rvr(Edkif)231913

10 rGef (10) OD;rif;rsdK;udkudk

10^vre(Edkif)006099

11 rGef (11) OD;at;csrf;

12^vue(Edkif)222549

12 rGef (12) OD;atmifausmfvGif

3^bte(Edkif)388705

13 rGef (13) a':cdkifcdkifOD;

10^oxe(Edkif)205961

14 rGef (14) a':pkvdIifrsdK;

6^vve(Edkif)117662

15 rGef (15) a':ñdkñdkqef;

10^oz&(Edkif)152740

16 rGef (16) a':xufxuf0if;

6^&ze(Edkif)071668

17 rGef (17) a':yef;jzLudk

10^rvr(Edkif)242038

18 rGef (18) a':yef;tdjzL

10^oz&(Edkif)152688



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf

19 rGef (19) a':arolZm

3^bte(Edkif)264489

20 rGef (20) a':rdk;oZif

10^yre(Edkif)215431

21 rGef (21) a':rDrDfzl;

10^rvr(Edkif)221874

22 rGef (22) a':vGifcuf0g

6^&ze(Edkif)071626

23 rGef (23) a':oD&da&TZif

10^rvr(Edkif)223347

24 rGef (24) a':tdtdoG,f

3^yue(Edkif)006416

25 rGef (25) a':£ÉmcsdK

10^rvr(Edkif)216220

26 rGef (26) a':at;jrwfjrwfatmif

10^r'e(Edkif)198591

27 rGef (27) OD;pdk;atmif

10^cqe(Edkif)120561

28 rGef (28) OD;xufarmf

10^rvr(Edkif)237865

29 rGef (29) OD;jynfhpkHxGef;vGif

5^pue(Ekdif)222485

30 rGef (30) a':ckdifZif0if;ukd

9^tr&(Ekdif)121839

31 rGef (31) a':Nidrf;acsm,k

10^rvr(Ekdif)215912

32 rGef (32) a':qk&wemausmf

10^uxe(Edkif)110099

33 rGef (33) a':ZGefyef;arT;

9^roe(Edkif)140189

34 rGef (34) a':xufxufatmif

9^puw(Ekdif)094481

35 rGef (35) a':ESif;at;ol

9^yAo(Edkif)163339

36 rGef (36) a':NzdK;a0cdkif

10^rvr(Edkif)238263



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf

37 rGef (37) a':zl;tdtdoG,f

10^ur&(Edkif)123224

38 rGef (38) a':0if;od*Ðausmf

9^uqe(Edkif)136298

39 rGef (39) a':odrfarGUvGef;

10^rvr(Edkif)234605

40 rGef (40) a':tdtdyGifhjzL

10^rvr(Ekdif)206196

41 rGef (41) a':jzLjzLatmif

10^rvr(Edkif)185012

42 rGef (42) OD;ausmfolOD;

12^Our(Edkif)184460

43 rGef (43) OD;rdk;xuftmum

10^rvr(Edkif)230855

44 rGef (44) OD;ref;odef;0if;

3^uu&(Ekdif)163178

45 rGef (45) OD;atmifjrifhOD;

6^uoe(Edkif)043549

46 rGef (46) OD;atmifNzdK;oefY

9^nOe(Edkif)196638

47 rGef (47) OD;atmifrsdK;OD;

3^r0w(Edkif)026714

48 rGef (48) a':cdkifZifpdk;

10^rvr(Edkif)229412

49 rGef (49) a':qkjrwfrGef

3^bte(Edkif)300739

50 rGef (50) a':qkrGefatmif

3^urr(Edkif)001527

51 rGef (51) a':Zl;Zl;vdIif

10^rvr(Edkif)241235

52 rGef (52) a':eef;cdkifZmjcnfOD;

10^bve(Edkif)115238

53 rGef (53) a':eef;jrifhjrifhoef;

3^uu&(Edkif)159487

54 rGef (54) a':eef;xdkufaxG;

10^rvr(Edkif)165387



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf

55 rGef (55) a':ESif;a0OD;

9^rxv(Edkif)283993

56 rGef (56) a':yef;tdjzL

10^rvr(Edkif)215589

57 rGef (57) a':jzLjzLvif;

10^rvr(Edkif)198620

58 rGef (58) a':arcsdK

3^urr(Edkif)003395

59 rGef (59) a':arjzLvGif

10^rvr(Edkif)190928

60 rGef (60) a':arolEdkif

10^yre(Edkif)198769

61 rGef (61) a':arrDcdkif

10^cqe(Edkif)128690

62 rGef (62) a':jroDwmpef;

3^uu&(Edkif)160185

63 rGef (63) a':jryGifhjzL

10^rvr(Edkif)227424

64 rGef (64) a':rdZifyypdk;

10^rvr(Edkif)219386

65 rGef (65) a':rsdK;tdtdaxG;

3^bte(Edkif)299049

66 rGef (66) a':,JhoÍÆmouf

10^rvr(Edkif)220782

67 rGef (67) a':olZm0if;

10^rvr(Edkif)224473

68 rGef (68) OD;,kBudKif

6^rre(Edkif)165785

69 rGef (69) a':csdKcsdKEdkif

10^rvr(Edkif)237703

70 rGef (70) a':0g0gvif;

10^rvr(Edkif)243421

71 rGef (71) a':0if;&wemBudKif

10^rvr(Ekdif)226840

72 rGef (72) a':a0a0xGef;

10^rvr(Edkif)191304



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf

73 rGef (73) a':oD&dpdk;

10^rvr(Edkif)238032

74 rGef (74) a':odrfhodrfhNzdK;

10^rvr(Edkif)242655

75 rGef (75) a':Zmjcnf0if;xG#f

10^oz&(Edkif)149771

76 rGef (76) a':rdk;oEÅmpdk;

10^yre(Edkif)149035

77 rGef (77) OD;jynfhNzdK;xGef;

9^yre(Edkif)185837

78 rGef (78) OD;rif;vGifOD;

6^vve(Edkif)102776

79 rGef (79) OD;ausmfrif;xGef;

8^pve(Edkif)159691

80 rGef (80) OD;rif;udkudk

8^cre(Ekdif)167138

81 rGef (81) a':ik0gNyHK;

10^rvr(Ekdif)216028

82 rGef (82) a':rGefrGef&D

9^puw(Ekdif)089652

83 rGef (83) OD;apmrif;EdkifxG#f

3^bte(Edkif)267571

84 rGef (84) OD;rif;eef;odkuf

10^r'e(Edkif)209251

85 rGef (85) OD;&J&ifh&Sdef

7^uyu(Ekdif)097345

86 rGef (86) OD;a0[ifpkd;

6^x0e(Ekdif)101861

87 rGef (87) OD;atmifausmfausmfrdk;

10^oz&(Edkif)152681

88 rGef (88) OD;pkdif;aumif;Zl;a0

3^uu&(Ekdif)138473

89 rGef (89) OD;aomif;xkdufpkd;

9^you(Ekdif)099705

90 rGef (90) a':jzdK;yyaomf

3^r0w(Edkif)044256



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf

91 rGef (91) a':vif;oZif0if;

10^rvr(Ekdif)236554

92 rGef (92) a':tdrlrlxGef;

10^ur&(Ekdif)129948

93 rGef (93) a':0if;0if;rdk;

1^Are(Edkif)074427

94 rGef (94) OD;&Joufatmif

5^uoe(Edkif)085808

95 rGef (95) a':cifoDwmOD;

10^ur&(Edkif)128904

96 rGef (96) a':eDvmNzdK;

11^uze(Edkif)090830

97 rGef (97) OD;ausmfEdkifvif;

10^ur&(Edkif)126515

98 rGef (98) OD;rif;atmifukdukd

3^uu&(Ekdif)158608

99 rGef (99) OD;0ómefOD;

10^cqe(Edkif)119582

100 rGef (100) OD;oGef;NzdK;ausmf

7^ewv(Edkif)129187

101 rGef (101) OD;atmifNzdK;Edkif

10^rvr(Edkif)249684

102 rGef (102) a':acsmqkOD;

6^uoe(Edkif)061687

103 rGef (103) a':pdk;pE´DxGef;

10^rvr(Edkif)226061

104 rGef (104) a':aEGoBuFefOD;

6^yve(Edkif)091114

105 rGef (105) a':NzdK;tdrGef

10^rvr(Edkif)246332

106 rGef (106) a':rdxufxm;vdIif

3^bte(Edkif)260559

107 rGef (107) a':rmrmjrifh

7^yww(Edkif)119140

108 rGef (108) a':oD&dwifav;

6^uoe(Edkif)062442



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf

109 rGef (109) OD;wifhEdkifaZmf

10^rvr(Edkif)234531

110 rGef (110) OD;jrwfEkd;OD;

8^&ec(Ekdif)108193

111 rGef (111) a':cspfjrwfEdk;

3^bte(Edkif)267948

112 rGef (112) a':vJhvJh0if;

5^r&e(Edkif)259184

113 rGef (113) a':oufaqGZif

14^ypv(Edkif)013583

114 rGef (114) OD;[efrsdK;pGrf

6^vve(Edkif)118666

115 rGef (115) OD;atmifol0if;

10^yre(Edkif)179810

116 rGef (116) a':ckdifZmvif;

10^bve(Edkif)144314

117 rGef (117) a':oEÅma&Tpif

8^tve(Edkif)136811

118 rGef (118) OD;ol&defrdk;

10^rvr(Edkif)239697

119 rGef (119) OD;0if;armifarmif

7^twe(Edkif)088353

120 rGef (120) a':aroZifzl;

5^rue(Edkif)069451

121 rGef (121) a':&G,f&G,fydkif

10^bve(Edkif)110704

122 rGef (122) a':Zlvkdifatmif

3^bte(Ekdif)302795

123 rGef (123) a':xufxuf0if;

7^yre(Edkif)177004

124 rGef (124) a':cifoEÅmvGif

10^rvr(Ekdif)216321

125 rGef (125) a':aroufaZmf

5^qvu(Edkif)079274
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