
‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

1 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmivR DwÏb,  wcZv-g„Z 

†Kvievb Avjx ,mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

2 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  jywm j¯‹I,  wcZv-                        

  mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.95 34 bs cvuPjwUqv 12 100 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

3 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt mvgv`,  wcZv                         

 mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

4 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy  wcZv-                              

 mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

5 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjv DwÏb wcZv- nv‡Qb Avjx          

 mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

6 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwZKzj wcZv- dRjyj nK              

 mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

7 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dvjvb wcZv- g„Z Rni Avjx      

mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

8 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nvmgZ Avjx wcZv                   

 mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

9 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av‡bvqvi wcZv- Avt ev‡iK                                                     

                                              

  mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

10 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Qjy wcZv- Avt m‡evi                                                      

                                         

mvs-cvuPjwUqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 34 bs cvuPjwUqv 97 261 Avi.Gm 

LwZqvb-2

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 086. 

13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

11 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt †gvRv‡¤§j wcZv-  Pvb wgqv                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.93 46 bs evDbx 18 89 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨

M) e¨w³ ch©©v‡qi Ni-evwo, emZ wfUv BZ¨vw`

XvKv eb wefvM

µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

12 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvQvt Zvmwjgv ¯^vgx- evwQi                                                      

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 18 89 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

13 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nv‡Zg Avjx †ciæj              

wcZv-g„Z †gvnv¤§` Avjx                

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 46 bs evDbx 18 90 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

14 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nv‡Zg Avjx wcZv- Avt gvbœvb                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.12 46 bs evDbx 18 502 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

15 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wgqv †nv‡mb wcZv- Avt gvbœvb                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 18 89 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

16 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Lwjj wgqv wcZv- Avby †gvjøv                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 18 80 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

17 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjy wgqv wcZv-                      

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.17 46 bs evDbx 18 81 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

18 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Bgvb Avjx wcZv-                     

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.29 46 bs evDbx 18 80 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

19 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Kwei wcZv-g„Z wmivR                                                      

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.58 46 bs evDbx 18 82 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

20 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt byiæj Avwgb wcZv-gZ Avt 

†nv‡mb mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.10 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

21 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Qvjvg wcZv-gZ ing Avjx   

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

22 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj nv‡mg  wcZv- g„Z gwdR 

DwÏb                                         

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

23 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kwjg DwÏb Ms wcZv-g„Z Avt 

gwgb                                          

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

2



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

24 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wejøvj †nv‡mb wcZv-g„Z Avt 

ev‡iK                                         

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

25 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwjj wcZv- Avt ev‡iK                           

           mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

26 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv- g„Z Avt †gvZv‡je    

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 46 bs evDbx 12 73 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

27 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Lv‡k©` wcZv-g„Z nvRx nv‡Qb 

Avjx    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 12 73 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

28 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avnmvb Djøv&n& wcZv- bwe †bIqvR        

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 46 bs evDbx 12 67 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

29 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Avjx  wcZv- nvweR DwÏb                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 12 67 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

30 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rwmg DwÏb wcZv- bwe †bIqvR                                                      

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 12 67 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

31 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ‡gvZv‡je wcZv-g„Z ï°zi Avjx      

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 12 67 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

32 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nv‡Zg Avjx †ciæj                       

       wcZv-g„Z †gvnv¤§` Avjx            

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 46 bs evDbx 18 90 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni  ও     

evB` Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

33 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nv‡Zg Avjx wcZv- Avt gvbœvb        

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.12 46 bs evDbx 18 502 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni  ও     

evB` Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

34 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt byiæj Avwgb wcZv-gZ Avt 

†nv‡mb          mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.10 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni  ও     

evB` Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

35 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt byiæj Avwgb wcZv-gZ Avt 

†nv‡mb  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.10 46 bs evDbx 12 75 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও      

gvV

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

3



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

36 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Avjxg wcZv- nvwdRywÏb       

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

2.24 46 bs evDbx 159 59 Avi.Gm 

LwZqvb-02

MRvix eb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

37 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wkcyj miKvi wcZv- g„Z nvweR 

miKvi  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.22 46 bs evDbx 4 146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

38 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wkcyj miKvi wcZv- g„Z nvweR 

miKvi mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.22 46 bs evDbx 4 146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও Avg, 

KvVv‡ji evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

39 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wkcyj miKvi wcZv- g„Z nvweR 

miKvi  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 4 154 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

†cqviv evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

40 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.34 46 bs evDbx 4 156 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

†cqviv evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

41 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvwmi wcZv-g„Z nvweR miKvi           

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 4 154 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

†cqviv evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

42 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.26 46 bs evDbx 4 156 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

†cqviv evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

43 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt BKevj wcZv-g„Z nvweR miKvi     

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 4 154 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

†cqviv evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

44 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 46 bs evDbx 4 156 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

†cqviv evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

45 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gvqv‡¾g gv÷vi wcZv-  

mvgmywÏb mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.61 46 bs evDbx 4 157 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

46 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvnv¤§` Avjx gv÷vi wcZv- nvwdR 

DwÏb      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 4 146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

47 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvnv¤§` Avjx gv÷vi wcZv- nvwdR 

DwÏb     mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 4 146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

4



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

48 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvnv¤§` Avjx gv÷vi wcZv- nvwdR 

DwÏb    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 4 146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

49 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwdKzj  wcZv- jvj wgqv               

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 4 146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

evB` Rwg cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

50 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Iqvwn` wcZv- g„Z Iqv‡R`vjx                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.23 46 bs evDbx 4 132 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

51 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Iqvwn` wcZv- g„Z Iqv‡R`vjx                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 4 133 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

52 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Iqvwn` wcZv- g„Z Iqv‡R`vjx                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 4 133 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও  

KvVv‡ji evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

53 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Imgvb wcZv-g„Z Iqv‡R`vjx                                                     

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 46 bs evDbx 4 135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

54 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt Kvgvj †nv‡mb wcZv-g„Z nv‡mb                                                     

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 4 134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

55 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjvDwÏb wcZv-g„Z nv‡Qb Avjx                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 4 134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

56 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Imgvb wcZv-g„Z Iqv‡R`vjx                                                     

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 46 bs evDbx 4 135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

57 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt Kvgvj †nv‡mb wcZv-g„Z nv‡mb                                                     

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 4 134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

58 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avgvb Djøvn& wcZv- g„Z Avt mwn`                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 4 283 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Pvjv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

59 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avgvb Djøvn& wcZv- g„Z Avt mwn`                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 4 283 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

5



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

60 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvQvt ¯^vgx- g„Z nv‡Qb Avjx                                                      

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 4 285 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

61 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avgvb Djøvn&  wcZv-  mwn`                                                     

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 4 279 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

62 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avgvb Djøvn&  wcZv-  mwn`                                                     

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 46 bs evDbx 4 286 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

63 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Iwn` wcZv- Iqv‡R`vjx                                                     

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 46 bs evDbx 4 282 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

64 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wicb wcZv-g„Z wmivR                                                      

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 46 bs evDbx 4 281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

65 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bRiæj wcZv- Avt ev‡Zb                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 46 bs evDbx 4 280 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

66 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev`j wgqv wcZv- g„Z Avt ReŸvi                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 46 bs evDbx 4 287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

67 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt gvm ỳ  wcZv- Rvgvj DwÏb                                                      

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 4 287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

68 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ev‡Zb wcZv- Rvnv` Avjx                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 46 bs evDbx 4 276 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

69 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av Mdzi  wcZv- Kwjg DwÏb                                                     

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 4 276 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

70 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avgvb Djøvn&  wcZv-  mwn`                                                     

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 46 bs evDbx 4 288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni  ও  Pvjv 

I evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

71 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwgR wcZv- bvwRgywÏb                                                      

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 46 bs evDbx 4 289 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

6



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

72 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwgR wcZv- bvwRgywÏb                                                      

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 46 bs evDbx 4 289 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni  ও evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

73 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwdKzj  wcZv- gay                                                      

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 46 bs evDbx 4 265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

74 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvweR DwÏb wcZv- KzÏym Avjx                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 4 291 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

75 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvweR DwÏb wcZv- KzÏym Avjx                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 4 292 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

76 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvweR DwÏb wcZv- KzÏym Avjx                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 4 293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

77 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwdKzj wcZv- KzÏym Avjx                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 292 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

78 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 46 bs evDbx 198 293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

79 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gv‡jK wcZv- ZwgR DwÏb                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 198 302 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

80 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt Av`g Avjx  wcZv-g„Z 

Av‡e`vjx     mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 198 303 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

81 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt Av`g Avjx  wcZv-g„Z 

Av‡e`vjx       mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.63 46 bs evDbx 198 305 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

82 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt Av`g Avjx  wcZv-g„Z 

Av‡e`vjx   mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.63 46 bs evDbx 198 305 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

83 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iv¾vK wcZv-g„Z †mKv›`i Avjx     

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.88 46 bs evDbx 198 304 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

7



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

84 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv-g„Z Imgvb                                                      

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 198 242 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

85 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt IqvR DwÏb wcZv- g„Z Imgvb 

Avjx        mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 198 242 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

86 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvQvt †gv‡k©`v ¯^vgx- AvjvDwÏb         

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 198 242 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

87 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av`g Avjx  wcZv-  Av‡e` Avjx                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

2.20 46 bs evDbx 198 245 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

88 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwe wgwjUvix wcZv-g„Z Avt KzÏym                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 46 bs evDbx 198 499 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

89 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iBm DwÏb wcZv-g„Z AvbRZ 

Avjx , mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 46 bs evDbx 198 180 Avi.Gm 

LwZqvb-02

m„Rb evMvb 

2005-2006 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

90 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iBm DwÏb wcZv-g„Z AvbRZ 

Avjx , mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 198 178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   

evB` Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

91 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wiqvR DwÏb wcZv-AvBb DwÏb                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.88 46 bs evDbx 198 176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও    

Pvjv I evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

92 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wiqvR DwÏb wcZv-AvBb DwÏb                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.46 46 bs evDbx 198 168 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

93 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.42 46 bs evDbx 198 167 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

94 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wiqvR DwÏb wcZv-AvBb DwÏb                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.48 46 bs evDbx 198 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও    

Pvjv I evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

95 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.94 46 bs evDbx 198 165 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও    

Pvjv I evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

8



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

96 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rwmg wcZv-                           

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 198 162 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

97 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ivwRqv LvZzb ¯^vgx- g„Z wgqvi DwÏb                                                  

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.90 46 bs evDbx 198 162 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

98 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ivwRqv LvZzb ¯^vgx- g„Z wgqvi DwÏb                                                  

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 46 bs evDbx 198 152 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও 

evB` Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

99 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gvqv‡¾g gv÷vi wcZv- g„Z 

mvgmywÏb        mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.13 46 bs evDbx 198 31 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

100 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.32 46 bs evDbx 198 40 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

101 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.30 46 bs evDbx 198 41 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

102 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nv‡Qb + †nv‡Qb wcZv- g„Z 

mvgmyw&Ïb      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 198 33 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

103 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvjvj DwÏb wcZv- g„Z wmivR 

DwÏb     mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.36 46 bs evDbx 198 32 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

104 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt Bw`ªm Avjx  wcZv-g„Z e`iæwÏb    

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 198 32 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

105 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Lv‡jK wcZv-g„Z mvÏvZ 

Avjx     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 46 bs evDbx 198 13 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

106 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 1.00 46 bs evDbx 198 14 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

107 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Lv‡jK wcZv-g„Z mvÏvZ 

Avjx mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 46 bs evDbx 198 11 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

9



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

108 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.12 46 bs evDbx 198 12 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

109 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.14 46 bs evDbx 198 15 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

110 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjx  wcZv- g„Z mv‡n` Avjx      

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 46 bs evDbx 198 10 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

111 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 1.00 46 bs evDbx 198 14 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

112 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mvgmywÏb  wcZv-g„Z AvwRR        

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.91 46 bs evDbx 198 14 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

113 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 46 bs evDbx 198 16 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

114 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjx  wcZv- g„Z mv‡n` Avjx                                                     

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 46 bs evDbx 198 10 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

115 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gšÍvR DwÏb wcZv- ï°zi Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.19 46 bs evDbx 198 21 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

116 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 2.15 46 bs evDbx 198 23 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

117 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gšÍvR DwÏb wcZv- ï°zi Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 198 24 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

118 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 46 bs evDbx 198 25 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

119 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwjg DwÏb gv÷vi wcZv- 

kvnv`vZ Avjx , mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.20 46 bs evDbx 198 26 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

10



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

120 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.24 46 bs evDbx 198 27 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

121 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.36 46 bs evDbx 198 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

122 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwjg DwÏb gv÷vi wcZv- 

kvnv`vZ Avjx         mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.84 46 bs evDbx 198 22 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

123 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt AvwRR  wcZv- mvnv`vjx                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.64 46 bs evDbx 198 20 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

124 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt mvjvg wcZv-  wiqvR DwÏb                                                    

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 46 bs evDbx 198 16 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

125 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt mvjvg wcZv-  wiqvR DwÏb                                                    

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 46 bs evDbx 198 17 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

126 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gvidZ Avjx  wcZv- Avt Kv‡mg                                                      

                                                     

         mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 46 bs evDbx 198 16 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

127 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt iæ¯Íg Avjx  wcZv-  Avt ev‡iK                                                     

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 46 bs evDbx 198 7 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni  ও   

evB`

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

128 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjx gywÏb gv÷vi wcZv- 

mvnv`vZ Avjx    mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 198 7 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni  ও   

evB`

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

129 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjx gywÏb gv÷vi wcZv- 

mvnv`vZ Avjx   mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.21 46 bs evDbx 198 152 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

130 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Bmjvg DwÏb wcZv-gZ… Avt 

ev‡iK      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.28 46 bs evDbx 198 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo 1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

131 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.88 46 bs evDbx 198 6 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

11



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

132 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kvgvj †nv‡mb  wcZv-g„Z Avt 

ev‡iK    mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.14 46 bs evDbx 198 3 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

133 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i &At iwk` wcZv-g„Z mv‡nevjx                                                      

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 198 1 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

134 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iv¯Ív  , mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 0.44 46 bs evDbx 198 8 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

135 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡nv‡mb Avjx wcZv- g„Z mvgmywÏb      

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.58 46 bs evDbx 4 34 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

136 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt †gvZv‡je wcZv-g„Z ï°zi Avjx     

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.23 46 bs evDbx 12 66 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

137 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmivR DwÏb wcZv-g„Z Avnmvb 

DwÏb   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 46 bs evDbx 6 166 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

138 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwgi DwÏb  wcZv-g„Z 

dvBRyw&Ïb  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.07 46 bs evDbx 6 172 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

139 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bRiæj wcZv- Avt ev‡Zb           

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 46 bs evDbx 198 278 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

140 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡LvKb gv÷vi wcZv- Bw`ªm Avjx        

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 46 bs evDbx 21 350 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

141 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiRZ Avjx wcZv- Dgi Avjx           

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.66 46 bs evDbx 21 351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

142 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev”Pz wgqv wcZv- Dgi Avjx                 

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 21 351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

143 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Av³vi gv÷vi wcZv- b~iæj Bmjvg       

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.66 46 bs evDbx 21 351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 
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m‡iRwgb Ae¯’vmn)
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gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 
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ebf‚wg (GKi)

144 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡LvKb gv÷vi wcZv- Bw`ªm Avjx        

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 352 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

145 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nviæb wcZv- iv¾vK                        

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 21 353 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও    

Pvjv Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

146 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb  wcZv-                                 

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 353 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও  

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

147 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgjb  wcZv- g„Z Avt kwn`                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 46 bs evDbx 21 413 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও evB` cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

148 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwei  wcZv- Bw`ªm gv÷vi                 

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.37 46 bs evDbx 21 412 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও evB` cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

149 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjZvd †nv‡mb wcZv- Av‡qevjx                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 404 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

150 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivûj wcZv- Av‡qevjx                       

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 404 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

151 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjZvd †nv‡mb wcZv- Av‡qevjx                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 404 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

152 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivûj wcZv- Av‡qevjx                      

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 404 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

153 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjZvd †nv‡mb wcZv- Av‡qevjx       

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 404 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

KvVv‡ji evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

154 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivûj wcZv- Av‡qevjx                      

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 404 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

KvVv‡ji evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

155 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡LvKb wcZv- iæ¯Íg Avjx                   

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 46 bs evDbx 21 389 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও evB` cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs
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bs 

we.Gm 

LwZqvb bs
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

156 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.11 46 bs evDbx 21 391 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও evB` cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

157 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj †nv‡mb wcZv-  g„Z †gvg‡j 

DwÏb gv÷vi      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.66 46 bs evDbx 21 492 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

158 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvb wcZv-  g„Z †gvg‡j DwÏb 

gv÷vi  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 492 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

159 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwZ wcZv-g„Z †gvg‡j Dw&Ïb gv÷vi       

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 492 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

160 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwdj DwÏb wcZv- mdzi DwÏb         

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 492 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

161 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Lv‡jK †gvjøv wcZv- 

kv‡nevjx   mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.96 46 bs evDbx 21 1169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

162 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt jwZd wcZv- mv‡nevjx         

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.56 46 bs evDbx 21 1113 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

163 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjyi ingvb  wcZv- iæ¯Íg 

Avjx  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 46 bs evDbx 21 1141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

164 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Lvi‡k` Avjg wcZv-g„Z 

nvweeyi ingvb        mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 1141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

165 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avmv` wcZv-g„Z nveyi ingvb      

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

166 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvRgj wcZv- g„Z nvweeyi 

ingvb   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

167 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gRyiæj Bmjvg wcZv- g„Z 

wmivRyj Bmjvg     mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1. 00 46 bs evDbx 21 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 
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bs 
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Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

168 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mv¾v ỳi ingvb wcZv-g„Z wmivRyj 

Bmjvg    mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.64 46 bs evDbx 21 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

169 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gRyiæj Bmjvg wcZv- g„Z 

wmivRyj Bmjvg    mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 46 bs evDbx 21 1155 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

170 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ZvRyw&Ïb wcZv- Rbve Avjx         

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 46 bs evDbx 21 1155 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

171 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvjgMxi wcZv- g„Z ByDmyd 

Avjx   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 21 1156 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

172 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dwi`  wcZv-g„Z BDmyd Avjx       

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 21 1156 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

173 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt k¨vcy miKvi wcZv- kivdZ 

‡Pqvig¨vb     mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 21 1196 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

174 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gRyiæj Bmjvg wcZv- g„Z 

wmivRyj Bmjvg      mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 46 bs evDbx 21 1155 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

dmjx Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

175 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ZvRyw&Ïb wcZv- Rbve Avjx         

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 46 bs evDbx 21 1155 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

dmjx Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

176 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvjgMxi wcZv- g„Z ByDmyd 

Avjx  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 21 1156 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

dmjx Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

177 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dwi`  wcZv-g„Z BDmyd Avjx      

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 21 1156 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

dmjx Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

178 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt k¨vcy miKvi wcZv- kivdZ 

‡Pqvig¨vb        mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 21 1196 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  

dmjx Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

179 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb wcZv- Avt gv‡jK      

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 21 1274 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

15



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

180 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvI: b~iæ wgqv wcZv- gnv¤§` Avjx       

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 46 bs evDbx 21 1300 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

181 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.03 46 bs evDbx 21 1301 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

182 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  eve~yj wcZv- Avt AvwRR                   

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 46 bs evDbx 21 1300 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

183 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 46 bs evDbx 21 1301 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

184 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb wcZv- ingZ Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 46 bs evDbx 21 1435 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

185 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb wcZv- ingZ Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.59 46 bs evDbx 21 1436 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও   Pvjv 

জমি

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

186 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Zvievjx †g¤̂vi wcZv- Avt mevnvb                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 21 443 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  mvBj 

Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

187 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt kwdKzj Bmjvg wcZv-g„Z 

mvgmywÏb  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 443 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni ও  mvBj 

Rwg

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

188 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwdK cÖavb wcZv- mdi DwÏb 

cÖavb    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 474 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

189 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvnv½xi Avjg wcZv-g„Z Avt 

iwk` Wv³vi      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 474 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

190 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvnv½xi Avjg wcZv-g„Z Avt 

iwk` Wv³vi      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.39 46 bs evDbx 21 479 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

191 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z †gvm‡j 

DwÏb     mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.32 46 bs evDbx 262 482 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

16



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

192 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iwdK wcZv- mdi DwÏb      

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 262 482 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

193 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iwdK wcZv- mdi DwÏb      

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 262 482 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

194 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iwdK wcZv- mdi DwÏb       

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 262 1448 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

195 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.50 46 bs evDbx 262 1449 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

196 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Zvivevjx wcZv- Avt †Qvevnvb        

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 262 1448 Avi.Gm 

LwZqvb-02

Pvjv Rwg cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

197 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mwd DwÏb wcZv- KvwRg DwÏb     

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 459 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

198 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt BDbym Avjx wcZv- KvwRg Dw&Ïb     

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 459 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

199 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv- KvwRg 

Dw&Ïb   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 459 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

200 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi     mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

3.58 46 bs evDbx 21 488 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv  cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

201 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi    mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.97 46 bs evDbx 21 486 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv  cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

202 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi    mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.83 46 bs evDbx 21 473 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv  cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

203 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi   mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 474 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv  cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

17



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

204 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi     mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.54 46 bs evDbx 21 475 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv  cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

205 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi    mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.80 46 bs evDbx 21 480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

206 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gwZDi ingvb wcZv- g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

207 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj evmvi wcZv-g„Z gm‡j 

DwÏb gv÷vi   mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

208 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvgvb wcZv- g„Z gm‡j DwÏb 

gv÷vi      mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

dvKv RvqMv cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

209 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwdK wcZv- mdi DwÏb cÖªavb       

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

210 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb  wcZv-        mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 21 419 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

211 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt †Lv‡k©`  wcZv- †gvt Avt iwm`                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 419 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

212 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt †Lv‡k©`  wcZv- †gvt Avt iwm`                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 455 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

213 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt ỳjvj  wcZv- mvnveywÏb                                                      

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

214 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kvgvj †nv‡mb wcZv-g„Z 

mvgmywÏb  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

215 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kvgvj †nv‡mb wcZv-g„Z 

mvgmywÏb  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

216 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwg ỳj  wcZv-g„Z AvKveŸvi       

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

217 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvjZvd †nv‡mb wcZv- AvKie 

Avjx       mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

218 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wMqvm DwÏb wcZv-g„Z Avqye 

Avjx  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

219 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj Bmjvg wcZv-g„Z Avby †gvjøv&       

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 46 bs evDbx 21 420 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

220 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj Kv‡kg wcZv-g„Z Avby 

†gvjøv mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 46 bs evDbx 21 358 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

221 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avãyj AvwRR wcZv- Avt 

AvIqvj  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 358 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

222 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kqb wcZv- Rqbvj Av‡ew`b       

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 21 358 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

223 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgjb wcZv- g„Z Avt kvwn`      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 46 bs evDbx 21 330 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

224 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj †nv‡mb wcZv- g„Z Avt kvwn`     

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 329 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

225 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gev ỳjøv wcZv-g„Z nvwjg DwÏb          

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 331 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

226 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt Avt gvbœvb wcZv-g„Z nvwjg 

DwÏb    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 331 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

227 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Avt ev‡Zb wcZv-g„Z nvwjg DwÏb        

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 46 bs evDbx 21 331 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

228 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gv‡jK wcZv-  Av‡bvqvi Avjx      

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 21 326 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

229 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Inve Avjx wcZv-g„Z RvwKi 

gvngy`        mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.28 46 bs evDbx 21 341 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

230 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i &Avt iv¾vK wcZv-g„Z RvwKi gvnvgy`       

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.23 46 bs evDbx 21 342 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

231 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt mvËvi wcZv-g„Z RvwKi gvnvgy`       

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 342 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

232 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Bw`ªm Avjx wcZv-g„Z mv`Z 

Avjx    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 21 392 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

233 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivRyj Bmjvg  wcZv-g„Z gni Avjx      

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.19 46 bs evDbx 21 392 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

234 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ûgvqb Kwei  wcZv-g„Z jvj wgqv 

gÛj  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 384 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

235 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwg ỳj  wcZv- jvj wgqv †g¤̂vi          

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

7.79 46 bs evDbx 21 371 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

236 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj wcZv-g„Z mdzi wgqv                                                      

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 46 bs evDbx 21 496 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

237 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dvjvbœv wcZv-g„Z mdzi wgqv                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 46 bs evDbx 21 496 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

238 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj Bmjvg wcZv- mg‡mi Avjx       

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.82 46 bs evDbx 21 384 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

239 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivRy wgqv wcZv- mg‡mi Avjx            

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 21 384 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

20



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

240 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv  wcZv- Avt AvIqvj               

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 379 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

241 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.46 46 bs evDbx 21 382 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

242 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Av‡qkv ¯^vgx- g„Z ggZvR DwÏb                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0. 23 46 bs evDbx 21 497 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

243 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwc †ecvix wcZv-g„Z myjZvb                                                      

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 21 399 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

244 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ebwRi wcZv- g„Z †gvšÍvR DwÏb                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 400 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

245 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.48 46 bs evDbx 21 401 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

246 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvnv½xi wcZv-g„Z †gvšÍvR 

DwÏb                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

3.00 46 bs evDbx 21 402 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

247 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i &Avt mvËvi wcZv-gZ… RvwKi gvngy`                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 21 339 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

248 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.05 46 bs evDbx 21 340 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cyKzi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

249 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ebwRi wcZv- †gvgZvR& DwÏb                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.30 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

250 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwbi  wcZv- ggZvR DwÏb                                                     

                                        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.20 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

251 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvnv½xi wcZv-  ggZvR DwÏb                                                     

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.35 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

21



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

252 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv- †gvt Dgi 

Avjx                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.10 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

253 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv- †gvt Dgi 

Avjx                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

3.58 46 bs evDbx 21 1250 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

254 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †ejvj wcZv- Avt mvgv`                                                     

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1229 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

255 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Qvigvb wcZv- Avt mvgv`                                                      

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.90 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

256 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv-  AvnQvb Djøvn&                                                     

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

257 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvL‡jQ wcZv- dvjy wgqv                                                      

                                       mvs- 

 evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.15 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

258 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nv‡kg wcZv- dvjy wgqv                                                      

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.75 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

259 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nv‡kg wcZv- dvjy wgqv                                                      

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

260 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gev ỳjøvn&  wcZv- Avt jwZd                                                      

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

261 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev`j wcZv- Avt jwZd                                                     

                                    mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.90 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

262 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡LvKb wcZv- Avt jwZd                                                     

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.30 46 bs evDbx 21 410 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

263 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡mv‡jgvb wcZv- Beªvwng                                                      

                                      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1250 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

22



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

264 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvgRv`  wcZv- Avt gwR`                                                      

                                        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1250 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

265 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvnveywÏb wcZv- RyjgvZ Lvu                                                      

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1250 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

266 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdKzj wcZv- Avt Lv‡jK                                                      

                                        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1250 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

267 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt eiKZ Avjx wcZv-g„Z Avt 

AvwRR                                                      

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.36 46 bs evDbx 21 1238 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

268 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvQvt dwRjv LvZzb, ¯^vgx- Aveyj 

‡nv‡mb                                                     

                 mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1259 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

269 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gŠjfx Avt gwZb wcZv- g„Z Avt 

ingvb                                                     

                 mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.10 46 bs evDbx 21 1259 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

270 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gŠjfx Avt gwZb wcZv- g„Z Avt 

ingvb                                                     

                 mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.12 46 bs evDbx 21 1260 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

271 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev‡Zb wcZv- Avt ingvb                                                     

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 1260 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

272 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rwmg wcZv-                                                     

                             mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 21 1265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

273 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rwmg wcZv-                                                     

                             mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 46 bs evDbx 21 1264 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

274 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rwmg wcZv-                                                     

                             mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 46 bs evDbx 21 1263 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

275 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvdQvi Dw&Ïb wcZv- g„Z 

Av‡e`vjx                                                     

                    mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

6.00 46 bs evDbx 21 1414 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

276 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvn‡bIqvR wcZv- Wv: Av¯‹i 

Avjx                                                  

            mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

4.01 46 bs evDbx 21 1414 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

277 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvn‡bIqvR wcZv- Wv: Av¯‹i 

Avjx                                                  

            mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 21 1342 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

278 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW¨vt bRiæj Bmjvg wcZv- Wvt 

Av¯‹i Avjx                                                      

                        mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 21 1342 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

279 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW¨vt bRiæj Bmjvg wcZv- Wvt 

Av¯‹i Avjx                                                      

                        mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1342 Avi.Gm 

LwZqvb-02

evB` Rwg cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

280 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW¨vt bRiæj Bmjvg wcZv- Wvt 

Av¯‹i Avjx                                                      

                        mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 46 bs evDbx 21 1342 Avi.Gm 

LwZqvb-02

evB` Rwg cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

281 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wMqvm DwÏb wcZv- Avnv` e·                                                    

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 46 bs evDbx 21 1335 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

282 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wMqvm DwÏb wcZv- Avnv` e·                                                    

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1336 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

283 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wMqvm DwÏb wcZv- Avnv` e·                                                    

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 46 bs evDbx 21 1337 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

284 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wMqvm DwÏb wcZv- Avnv` e·                                                    

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.64 46 bs evDbx 21 1338 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

285 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wMqvm DwÏb wcZv- Avnv` e·                                                    

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.56 46 bs evDbx 21 1339 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

286 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wMqvm DwÏb wcZv- Avnv` e·                                                    

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.90 46 bs evDbx 21 1343 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

287 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Ave~j †nv‡mb wcZv- Avt gwR`                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.66 46 bs evDbx 21 1333 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

288 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvjvDwÏb wcZv- g„Z gnv¤§` 

Avjx                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.17 46 bs evDbx 21 1327 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

289 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv-g„Z gnv¤§` 

Avjx                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 46 bs evDbx 21 1327 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

290 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv- &Avt gwR`                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

291 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gwdR DwÏb gv÷vi wcZv-                                                     

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

292 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt †nwKg wcZv-                                                     

                                   mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.19 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

293 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt †nwKg wcZv-                                                     

                                   mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 1327 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

294 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gwReyi ingvb wcZv- Avt iDd 

gv÷vi                                                      

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.20 46 bs evDbx 21 1325 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

295 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gwReyi ingvb wcZv- Avt iDd 

gv÷vi                                                      

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.51 46 bs evDbx 21 1346 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

296 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kªx M‡bk wcZv- evey jvj                                                      

                                       mvs- 

 evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.19 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

297 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kÖx nwic`g wcZv-  evey jvj                                                     

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

298 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivg evRb  wcZv-  evey jvj                                                      

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

299 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwcqv wcZv-  evey jvj                                                      

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

300 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Mwe›` wcZv-  evey jvj                                                     

                                   mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

301 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i K…ò wcZv-  evey jvj                                                     

                                 mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

302 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt KzÏym  wcZv-  †mKzevjx                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

303 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Inve Avjx wcZv- ỳevBqv gywÝ                                                     

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.86 46 bs evDbx 21 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

304 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gšÍvR DwÏb wcZv- ỳevBqv gywÝ                                                     

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.84 46 bs evDbx 21 1317 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

305 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gwReyi ingvb wcZv-g„Z Avt 

iDd                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.20 46 bs evDbx 21 1348 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

306 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvjgMxi wcZv- `wR©                                                     

                                       mvs- 

 evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 46 bs evDbx 21 1348 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

307 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvnv½xi wcZv-  `wR©                                                     

                                 mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 46 bs evDbx 21 1348 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

308 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mwn` wcZv- KvwRgywÏb                                                     

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 46 bs evDbx 21 1348 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

309 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvgRv` wcZv- KvwRgywÏb                                                     

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 46 bs evDbx 21 1348 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

310 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Zievjx Lvb wcZv- Avt †Qvevb                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.31 46 bs evDbx 274 1461 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

311 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvweeyi ingvb wcZv- nvwim 

fzBqv                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.00 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

312 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvBqyg wcZv-                                                     

                              mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

313 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvnveywÏb wcZv-                                                     

                            mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

314 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwnR DwÏb f‚Bqv wcZv-†gvt 

AvgRv` Avjx                                                      

                          mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

315 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb f‚Bqv wcZv- ingZ 

Avjx                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

316 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gv¯Ídv wcZv- AvKei f‚Bqv                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

317 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iwk` wcZv-g„Z `vwbQ wgqv                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

318 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvnRvnvb wcZv-g„Z `vwbm wgqv                                                      

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

319 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iwk` wcZv-‡gvt GbZ Avjx                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

320 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Inve Avjx wcZv- Avmv ỳjøvn&                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

321 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Pvb wgqv wcZv- wmiæ wgqv                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

322 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjg wcZv- `vwbm wgqv                                                      

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 283 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

323 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt jwZd wcZv- Qv`Z Avjx                                                      

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 46 bs evDbx 283 1479 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

324 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mwd wcZv-                                                     

                       mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.81 46 bs evDbx 21 1474 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

325 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gyK‡jv  wcZv-                                                     

                         mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 21 1475 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

326 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR DwÏb wcZv-                                                     

                               mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 21 1475 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

327 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvKivg †nv‡mb wcZv-  Igi Avjx                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

328 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wjwZ ¯^vgx- nviZ Avjx                                                      

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

329 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  gbiwÏb wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

330 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvKei Avjx wcZv-AvgRvZ Avix 

f‚~Bqv                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.62 46 bs evDbx 21 1470 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

331 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Zive Avjx wcZv-Avt †Qvevnvb                                                      

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 21 1475 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

332 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nvweeyjøvn& wcZv-g„Z nvwim                                                      

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 21 1467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

333 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rqbvj wcZv- ‡Qvevnvb                                                     

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 21 1466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

334 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvive Avjx wcZv- †Qvevnvb                                                      

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.42 46 bs evDbx 21 1465 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

335 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gKeyj gv÷vi wcZv- †Qvevnvb                                                     

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

2.46 46 bs evDbx 21 1373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

336 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avmv ỳ¾vgvb wcZv- Rvgvj DwÏb                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 21 1355 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

337 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvRy wcZv- Rvgvj DwÏb                                                     

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 46 bs evDbx 21 1355 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

338 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gwRei wcZv-g„Z Avt iwm` 

gv÷vi                                                      

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.05 46 bs evDbx 21 1356 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

339 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR DwÏb wcZv-                                                     

                               mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 21 1475 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

340 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvKivg †nv‡mb wcZv-  Igi Avjx                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 21 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

341 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wjwZ ¯^vgx- nviZ Avjx                                                      

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

342 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  gbiwÏb wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 21 1480 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

343 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvKei Avjx wcZv-AvgRvZ Avix 

f‚~Bqv                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.62 46 bs evDbx 21 1470 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

344 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Zive Avjx wcZv-Avt †Qvevnvb                                                      

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 21 1475 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

345 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nvweeyjøvn& wcZv-g„Z nvwim                                                      

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 21 1467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

346 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rqbvj wcZv- ‡Qvevnvb                                                     

                                     mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 21 1466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

347 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvive Avjx wcZv- †Qvevnvb                                                      

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.42 46 bs evDbx 21 1465 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 
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LwZqvb bs
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bs 

we.Gm 
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348 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.07 46 bs evDbx 90 1153 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

349 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.06 46 bs evDbx 90 1134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

350 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.08 46 bs evDbx 90 1235 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

351 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.23 46 bs evDbx 90 1152 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

352 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvgRv` †nv‡mb wcZv-g„Z Beªvwng                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 90 1159 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

353 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Lv‡jK wcZv-g„Z Avt ingvb                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 90 1129 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

354 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev`j wgqv wcZv- Avt gwR`                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 90 1162 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

355 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev`j wgqv wcZv- Avt gwR`                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.28 46 bs evDbx 90 1163 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

356 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev`j wgqv wcZv- Avt gwR`                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 46 bs evDbx 90 1115 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

357 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwei  wcZv-g„Z gby wgqv                                                     

                                      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 46 bs evDbx 90 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

358 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Avt gvbœvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                     

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 46 bs evDbx 198 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

359 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avwgi 

DwÏb                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.34 46 bs evDbx 198 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

360 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt wgRvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 46 bs evDbx 198 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

361 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kwei wcZv-gZ gby wgqv                                                      

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

362 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

363 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv- g„Z Avwgi DwÏb                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

364 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wgRvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

365 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv-g„Z AvQKi                                                     

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 46 bs evDbx 198 1032 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

366 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 198 1025 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

367 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 198 1026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

368 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.95 46 bs evDbx 198 1032 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

369 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 46 bs evDbx 198 1027 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

370 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i wcZv- KvwRgywÏb                                                     

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 198 1035 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

371 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Qvjvg wcZv- Kvwkg DwÏb                                                     

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 46 bs evDbx 198 1035 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

31



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

372 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Qvjvg wcZv- Kvwkg DwÏb                                                     

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1013 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

373 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb gv÷vi wcZv- 

mv‡nevjx                                  

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 46 bs evDbx 198 1046 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

374 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb gv÷vi wcZv- 

mv‡nevjx                                  

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1047 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

375 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb gv÷vi wcZv- 

mv‡nevjx                                  

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 46 bs evDbx 198 1013 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

376 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwZb I jwZd wcZv- mv‡nevjx        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 46 bs evDbx 198 1046 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

377 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwZb I jwZd wcZv- mv‡nevjx        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1047 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

378 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwZb I jwZd wcZv- mv‡nevjx        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1013 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

379 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.34 46 bs evDbx 198 1011 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

380 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 46 bs evDbx 198 1012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

381 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1009 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

382 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 198 1049 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

383 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn`                                                      

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 46 bs evDbx 198 1043 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

384 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt †gv‡k©` wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.72 46 bs evDbx 198 1048 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

385 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mvgmyj nK wcZv-g„Z mvwn`                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 198 1036 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

386 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  dRjyj nK wcZv- g„Z mvwn`                                                    

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 198 1036 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

387 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.44 46 bs evDbx 198 1037 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

388 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 198 1036 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

389 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 46 bs evDbx 198 1038 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

390 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 46 bs evDbx 198 1039 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

391 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv- g„Z mvwn`   

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 46 bs evDbx 198 1024 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

392 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv- g„Z mvwn`   

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 46 bs evDbx 198 1033 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

393 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvwRg DwÏb dwKi  wcZv- g„Z mvwn`                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 46 bs evDbx 198 1034 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

394 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iwm` wcZv-g„Z Iqv‡iR 

Avjx                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.20 46 bs evDbx 198 1065 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

395 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj DwÏb wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.46 46 bs evDbx 198 1059 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

396 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwcj DwÏb wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 198 1057 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

397 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjg  wcZv-  g„Z my¾Z Avjx                                                     

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 198 1057 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

398 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1057 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

399 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.82 46 bs evDbx 198 1058 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

400 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 198 1060 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

401 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡evinvb wcZv-g„Z Iqv‡iR Avjx                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 46 bs evDbx 198 1063 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

402 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Avt gwR` wcZv- AÁvZ                                                     

                                      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 198 1056 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

403 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwdR DwÏb wcZv-g„Z KzÏyQ                                                      

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.07 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

404 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡jnvR DwÏb wcZv-Imgvb                                                      

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

405 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i IqvR DwÏb wcZv-Imgvb                                                      

                                        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

406 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbd wcZv-Imgvb                                                      

                                      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

407 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwR` wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 198 1052 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

408 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Ave~j †nv‡mb wcZv- Av‡e` 

Avjx                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 46 bs evDbx 198 1051 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

409 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 1.00 46 bs evDbx 198 1054 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

410 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.28 46 bs evDbx 198 1050 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

411 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv- Avt gwR`                                                      

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 198 1052 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

412 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj †nv‡mb wcZv- wMqvm DwÏb                                                    

                                              

  mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 48 bs we› ỳevox 209 1386 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

413 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myiæR wgqv wcZv-g„Z gwRei                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1390 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

414 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Zviv wgqv wcZv-g„Z gwReyi                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1390 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

415 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gmwR`                                                                

                            mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1392 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

416 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmivR (wmivRx KweivR wcZv-                                                     

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1392 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

417 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i g: ZvBRywÏb wcZv-g„Z nvweR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

418 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †`‡jvqvi wcZv- g„Z nvweR 

DwÏb                                                    

              mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 209 1352 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

419 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myivBqv wcZv- g„Z nvweR DwÏb                                                    

                                            

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

420 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  bvwRg DwÏb wcZv-g„Z ‡nv‡mb Avjx                                                     

                                                   

       mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1361 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

421 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwjg DwÏb wcZv-g„Z ‡nv‡mb Avjx                                                     

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 209 1361 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

422 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 48 bs we› ỳevox 209 1299 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

423 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv‡gbv wcZv- Avt gvbœvb                                                     

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1272 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

424 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 48 bs we› ỳevox 209 1298 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

425 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †mv‡nj wcZv- dvBRywÏb                                                     

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1272 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

426 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 48 bs we› ỳevox 209 1298 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

427 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvneye wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                     

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 209 1216 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

428 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwee wcZv-g„Z Rvgvj                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.39 48 bs we› ỳevox 242 1221 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

429 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ỳjvj wcZv-‡gvt BDmyd                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 277 1221 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

430 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvRvnb wcZv-g„Z Awn`                                                      

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 277 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

431 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ZwgR DwÏb wcZv- g„Z ZvRg 

Avjx                                                    

              mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 229 1515 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

432 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Ave~j wcZv-g„Z ZvRg Avjx                                                     

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 229 1515 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

433 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj ‡nv‡mb wcZv-g„Z ZvRg 

Avjx                                                     

               mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.70 48 bs we› ỳevox 229 1515 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

434 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvgmywÏb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 48 bs we› ỳevox 229 1146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

435 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av‡bvqvi wcZv- †gvt Bw`ªm                                                      

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 229 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

436 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Aveyj nv‡kg wcZv- ZvRg Avjx                                                      

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 229 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

437 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwgR DwÏb wcZv- g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

438 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z †nv‡mb 

Avjx                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.41 48 bs we› ỳevox 229 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

439 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mwLbv, ¯^vgx- AvZveywÏb                                                     

                                     mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

440 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡evinvb DwÏb wcZv- wmivR DwÏb                                                     

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

441 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR DwÏb wcZv-g„Z Rûª                                                      

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

442 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgqvi DwÏb wcZv- Avt Mdzi                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

443 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  gybmyi wcZv-AvRvnvi Avjx                                                      

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

444 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvgmy wcZv- AvRvnvi Avjx                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 229 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

445 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bjcv wcZv- gybœv dwKi                                                     

                                    mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 48 bs we› ỳevox 229 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

446 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj DwÏb wcZv- †gvt Zv‡ni                                                       

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 229 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

447 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt gwRei wcZv- IqvR DwÏb                                                     

                                              

  mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 229 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

448 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wjnvR DwÏb wcZv-gZ… Avãyj 

gwR`                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

449 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb wcZv-g„Z 

gvBb DwÏb                                                      

                       mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

450 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv- b~iæj Bmjvg †gvjøv                                                      

                                                    

        mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

451 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb  wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

452 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mvgQzj wcZv-g„Z †nKgZ Avjx                                                      

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

453 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj †nv‡mb wcZv- dRi Avjx                                                      

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

454 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgvQ wcZv- KwjgywÏb                                                     

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

455 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj Kv‡kg wcZv- †nv‡Qb 

Avjx                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

456 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kv‡n` Avjx wcZv-g„Z Av‡e` Avjx                                                      

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

457 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvQgv (wkwí) wcZv- Li‡k` Avjx                                                      

                                                 

     mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

458 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj Kvjvg ‡PŠayix wcZv- dRjyj 

nK †PŠayix                                                      

                      mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

459 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv- g„Z AvdZve 

DwÏb                                                    

              mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

460 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvnv½xi wcZv-g„Z AvdZve 

DwÏb                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

461 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kv‡n`v ¯^vgx- Rwmg                                                     

                                mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

462 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nv‡kg wcZv-g„Z wbRvg Dw&Ïb                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 48 bs we› ỳevox 209 1119 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

463 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Kv‡kg wcZv-g„Z wbRvg Dw&Ïb                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 48 bs we› ỳevox 209 1119 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

464 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av‡bvqvi wcZv- Rvjvj                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 48 bs we› ỳevox 209 1116 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

465 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvwRygywÏb wcZv- kg‡mi Avjx                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1117 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

466 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  QvËvi wcZv- bie Avjx                                                      

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 48 bs we› ỳevox 209 1120 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

467 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvZv‡je wcZv- Avt Kv‡`i                                                      

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1121 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

468 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ï°zi Avjx wcZv- g„Z nv‡Qb Avjx                                                     

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1124 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

469 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnve DwÏb wcZv- ï°zi Avjx                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1124 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

470 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ïwcqv wcZv- GšÍvR DwÏb                                                     

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 48 bs we› ỳevox 209 1122 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

471 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡iwRqv ¯^vgx- Kvgvj                                                     

                                 mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1122 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

472 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  wgjb wcZv-                                                     

                        mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 438 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

473 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv-g„Z ev‡iK                                                      

                                     mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 48 bs we› ỳevox 209 443 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

474 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡mvjgvb wcZv- gšÍvR                                                      

                                   mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.92 48 bs we› ỳevox 209 446 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

475 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nvwm wcZv- g„Z ev‡iK                                                      

                                     mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 48 bs we› ỳevox 209 447 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

476 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt QvËvi wcZv- g„Z †gvšÍvR                                                      

                                            

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 48 bs we› ỳevox 209 445 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

477 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Kwcj wcZv-g„Z ZvBRywÏb                                                     

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 445 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

478 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Kwcj-2 wcZv-g„Z †nKgZ                                                      

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 48 bs we› ỳevox 209 445 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

479 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  bvwRgywÏb gv÷vi wcZv- Avt ingvb                                                      

                                                    

        mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 453 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

480 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj WªvBfvi wcZv- Avt ingvb                                                     

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 209 457 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

481 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmyj wcZv-  Avt ingvb                                                      

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 209 457 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

482 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Iqgvb wcZv- gZ… nvwKg DwÏb                                                    

                                            

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 48 bs we› ỳevox 209 465 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

483 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwm wcZv- g„Z                                                      

                            mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 209 465 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

484 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eveyj wcZv-g„Z Avt ingvb                                                     

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

485 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Av‡bvqvi wcZv- mwn`                                                      

                                   mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

486 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡`‡jvqvi wcZv- mwn`                                                      

                                   mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

487 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡jvKgvb  wcZv- nvwKg DwÏb                                                     

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

488 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvnv&½xi wcZv- nvwKg DwÏb                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

489 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvweR DwÏb wcZv-g„Z Gbv‡qZ 

Avjx , mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

490 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt AvwRR wcZv- g„Z Avt 

Kwig, mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

491 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZve DwÏb wcZv- g„Z ‡nv‡Qb 

Avjx, mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

492 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nv ỳ wcZv- Avt ev‡Zb                                                      

                                   mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 47 bs †WvqvBevox  57 60 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

493 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt mvgv` wcZv- Avjx Avnv¤§`                                                      

                                              

  mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

494 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivwRqv wcZv-g„Z Ikvj DwÏb                                                      

                                            

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

495 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eveyj  wcZv- Avt ev‡Zb                                                     

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

496 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ZwgR DwÏb wcZv-g„Z gwbi 

DwÏb , mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

497 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwj DwÏb wcZv-g„Z gwbi 

DwÏb, mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

498 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-g„Z gwbi DwÏb, 

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

499 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvjvj DwÏb wcZv-g„Z gwbi 

DwÏb,mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

500 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwngv †eMg, ¯^vgx- mvKv‡qZ Avjx,  

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

501 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡RvQbv ¯^vgx- Rqbvj                                                     

                                  mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

502 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwjg DwÏb wcZv-g„Z ‡nv‡Qb 

‡ecvix , mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

503 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i weDwU ¯^vgx- AvwRRyj                                                    

                                 mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

504 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-g„Z                                                      

                                 mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

505 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj Dw&Ïb wcZv-g„Z mvjvgZ Avjx 

, mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

506 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvmy`v ¯^vgx- Rwmg DwÏb                                                    

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

507 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡invbv ‡eMg ¯^vgx- dwi`v                                                   

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

508 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i A‡jK Pvb wcZv-g„Z AvjvDwÏb                                                     

                                              

  mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

509 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  kvRvnvb wcZv-g„Z AvjvDwÏb                                                     

                                            

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

510 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  AvjgMxi wcZv- mvjv DwÏb                                                    

                                         

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

511 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- g„Z Avn¤§` Avjx                                                     

                                            

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

512 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwng dwKi  wcZv- Avt ingvb                                                      

                                             

 mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  14 137 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

513 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  wgqvi DwÏb wcZv- Avt ingvb                                                      

                                              

  mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  14 137 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

514 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mywdqv wcZv- AvjvDwÏb                                                      

                                      mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 68 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

515 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR  wcZv- iæ¯Íg                                                      

                                 mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

516 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mwgi wcZv-ïKzi Avjx                                                      

                                    mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

517 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mwdKzj wcZv-KzÏym                                                     

                                mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 47 bs †WvqvBevox  57 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

518 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mvgmyj wcZv- Avwjg                                                      

                                   mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

519 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ZvBR DwÏb wcZv- Avt gv‡jK                                                     

                                             

 mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  276 1300 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

520 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  gmyi wcZv- Avt gv‡jK                                                     

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  276 1300 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

521 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvj wgqv wcZv- mvgmywÏb                                                  

                                    mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  276 1301 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

522 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Inve Avjx wcZv- Avt Kv‡`i                                                    

                                          

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  276 1302 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

523 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgjb wcZv- Avt Kv‡`i                                                     

                                    mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  276 1302 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

524 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nvwbd wcZv- Avt Kv‡`i                                                     

                                      mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1236 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

525 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvRv‡¤§j  wcZv- Avey nvwbd                                                      

                                            

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 47 bs †WvqvBevox  57 1236 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

526 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gbvg~j wcZv- Avey nvwbd                                                     

                                      mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1236 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

527 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i B› ỳ wgqv wcZv- Avey nvwbd                                                     

                                        

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1236 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

528 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvMiRvb wcZv- Avt Mwb                                                      

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 47 bs †WvqvBevox  57 1316 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

529 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb  wcZv- gv‡jK †kL                                                      

                                               

   mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 47 bs †WvqvBevox  57 1317 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

530 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZwgR DwÏb wcZv- bvwRg DwÏb                                                      

                                               

   mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

531 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  meyR wcZv-Bw`ªm Avjx                                                     

                                    mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

532 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gv‡jK wcZv- mv‡ne Avjx                                                      

                                             

 mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

533 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvkvid wcZv-&Avt gv‡jK                                                      

                                        

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

534 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gnv¤§` wcZv- mv‡ne Avjx                                                      

                                        

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

535 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gev ỳjøvn wcZv- gv‡jK                                                      

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

536 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  AvjZvd wcZv- gv‡jK                                                      

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

537 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  dRjy wcZv-                                                     

                        mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 47 bs †WvqvBevox  57 1281 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

538 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avgvb wcZv- BmnvK gywÝ                                                      

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 12282 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

539 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gnv¤§` wcZv- Bw`ªm Avjx                                                    

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 1286 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

540 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjyj  wcZv- Bw`ªm Avjx                                                       

                                          

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 1286 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

541 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj  wcZv- Av‡qZ Avjx                                                      

                                         

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1284 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

542 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  wicb wcZv- ZvBR                                                     

                                mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 983 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

543 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byi wgqv wcZv- Avt gvbœvœb                                                      

                                        

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 979 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

544 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy  wcZv- Avt gvbœvœb                                                      

                                      mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 979 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

545 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nviæb wcZv- Avt mwd                                                     

                                   mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

546 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv wcZv-  Avt mwd                                                     

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

547 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvnve DwÏb wcZv-                                                     

                               mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

548 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZve DwÏb wcZv-                                                     

                                mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

549 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bw`ªm wcZv- KzÏym Avjx                                                      

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

550 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmy DwÏb wcZv- nvwjg g„av                                                      

                                            

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

551 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  dwi` gywÝ wcZv-                                                     

                             mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

552 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iv¾vK wcZv-  ‡mvei Avjx                                                     

                                              

  mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

553 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡LvKb  wcZv- Avt gv‡jK                                                      

                                        

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

554 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myjZvb wcZv- Bgvb DwÏb                                                     

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

555 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gmwR`                                                   

               mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

556 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvRj  wcZv- †gvm‡jg                                                     

                                    mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

557 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvw`i  wcZv- Avt Kwig                                                      

                                      mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 965 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

558 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mywdqv ¯^vgx- byi Pvb                                                     

                                 mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

559 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rwmg gÛj wcZv- mvnv` Avjx                                                      

                                              

  mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

560 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvgyb  wcZv- Mdyi DwÏb                                                      

                                      mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

561 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  wmivR wcZv- iæ¯Íg                                                      

                                 mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 47 bs †WvqvBevox  57 974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

562 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgQzwÏb wcZv- nvwj g„av                                                      

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

563 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwdR DwÏb wcZv- nvwj g„av                                                      

                                            

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

564 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mivdZ wcZv- mv‡ei Avjx                                                      

                                         

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 47 bs †WvqvBevox  57 826 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

565 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwRR wcZv- KvBqyg                                                      

                                   mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 47 bs †WvqvBevox  57 826 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

566 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj  wcZv-  †mvbv wgqv                                                     

                                      mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 826 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

567 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avmv` wcZv-wgqv Avjx                                                      

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  57 826 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

568 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mvgmy wcZv- m‡ei Avix                                                      

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 47 bs †WvqvBevox  57 826 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

569 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvRj  wcZv- mvgmywÏb                                                     

                                    mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 826 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

570 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvjgv ¯^vgx- iæKb                                                  

                            mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 811 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

571 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡jnvR wcZv-                                                     

                        mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 949 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

572 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZve DwÏb wcZv-ï°zi Avjx                                                      

                                             

 mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 47 bs †WvqvBevox  57 934 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

573 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gnwmb  wcZv- nv‡dR BDmye                                                      

                                           

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 983 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

574 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i m‡ivqvi wcZv- gv‡jK                                                      

                                    mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 831 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

575 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivweqv ¯^vgx- wmwÏK                                                   

                              mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 47 bs †WvqvBevox  57 831 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

576 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  wmwÏK wcZv- Mdzi †gvjøv                                                      

                                        

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 47 bs †WvqvBevox  57 830 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

577 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mwn ỳjøv  wcZv- Avt Mdzi                                                      

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 47 bs †WvqvBevox  57 831 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

578 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  myiæR wcZv- KzÏym †gvjøv                                                      

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 47 bs †WvqvBevox  57 831 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

579 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj Kvjvg wcZv- e›`v Avjx                                                      

                                             

 mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 47 bs †WvqvBevox  57 811 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

580 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mwjg  wcZv- mvnv                                                      

                               mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 47 bs †WvqvBevox  57 811 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

581 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bqvwmb wcZv- e›`v Avjx                                                      

                                       mvs- 

 †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 47 bs †WvqvBevox  57 811 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

582 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ev`j wcZv- iæ¯Íg                                                      

                                mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 1148 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

583 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  AvZi Avjx wcZv- B&¾Z Avjx                                                      

                                              

  mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

584 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgjb wcZv-g„Z Avt Kv‡`I                                                      

                                         

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 47 bs †WvqvBevox  276 1302 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

585 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  jvj wgqv wcZv- mvgmywÏb                                                     

                                        

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  276 1301 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

586 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb  wcZv- Avt gv‡jK 

†PŠwK`vi , mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  276 1300 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

587 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gg`v ỳj nK G› ỳ  wcZv- Avt nvwbd 

†kL ,mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 47 bs †WvqvBevox  276 1300 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

588 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bw`ªm Avjx wcZv-g„Z Avt gwR`                                                      

                                               

   mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 47 bs †WvqvBevox  276 1303 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

589 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wQwÏK  wcZv-g„Z Avt gwR`                                                      

                                          

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 47 bs †WvqvBevox  276 1303 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

590 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rwjj wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                           

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 47 bs †WvqvBevox  276 1290 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

591 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnvRvnvb wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 425 1333 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

592 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvj wgqv wcZv- cvwi e·                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 291 1955 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

593 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  gwbi wcZv- dvRjyj nK                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 1955 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

594 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kni Avjx wcZv- Qwjg †gvjøv                                                   

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 291 1955 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

595 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avgvbyjøv wcZv- mv‡nev Avjx                                                     

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 291 1955 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

596 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nvmgZ Avjx wcZv- my›`i Avjx                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.57 45 bs cUKv 291 1713 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

597 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- kvgmyj nK                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 45 bs cUKv 291 1767 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

598 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eveyj wcZv- wiqvR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 291 1664 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

599 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 45 bs cUKv 291 1665 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

600 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gni DwÏb wcZv-                                                     

                             mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 291 1734 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

601 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv- KzÏym Avjx                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 1760 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

602 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRj~j nK  wcZv- kvnvRywÏb                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 852 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

603 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwReyi ingvb wcZv- kvnvRywÏb                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 861 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

604 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvdv¾j wcZv-kvnvRywÏb                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 861 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

605 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvdvRyj wcZv-kvnvRywÏb                                                     

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 861 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

606 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvwmi wcZv-g„Z wiqvR DwÏb                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 291 861 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

607 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt my›`i Avjx wcZv- Avt gwR`                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 1230 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

608 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvQvb Avjx  wcZv- ZwgR DwÏb                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 1228 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

609 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rwmg DwÏb wcZv- gKeyj                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 1228 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

610 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwdR DwÏb wcZv- ewQi DwÏb                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 91 833 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

611 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvRvnvb Xvjx  wcZv- Avt Qvgv` Xvjx                                                      

                                                     

         mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 170 894 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

612 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv- kvnveywÏb                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 894 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

613 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwRei  wcZv- Pvb wgqv                                                      

                                     mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 170 894 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

614 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bw`ªm Avjx  wcZv- Avnv¤§` Avjx                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 1091 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

615 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡e`bv  wcZv-  Avnv¤§` Avjx                                                    

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 170 1091 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

616 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ûgvqb wcZv- Avt ev‡iK                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 1091 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

617 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvnv¤§` Avjx wcZv- Qgy                                                    

                                     mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 170 1091 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

618 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwdKzj wcZv- †gvt jvjy                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 380 2107 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

619 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nK  wcZv- kwid                                                      

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 345 2107 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

620 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR wmiæ wcZv- †ejv‡qZ                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 345 2107 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

621 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myjZvb wcZv- mvgmyj                                                      

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 291 1733 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

622 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  iwdK wcZv-  gwdRywÏb                                                     

                                     mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 1077 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

623 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvwn` ¯¿x- nbydv                                                      

                             mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 170 1077 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

624 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mwn` wcZv- AvwRRyj miKvi                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 170 1091 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

625 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvdv¾j wcZv- Avt Rwjj                                                     

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 1041 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

626 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  kwn` wcZv- Avt KzÏym                                                      

                                     mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 170 1041 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

627 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvIqvj wcZv-‡gvšÍvR                                                     

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 904 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

628 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt nv‡mb  wcZv-                                                     

                                mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 170 904 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

629 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av³vi wcZv- Pvb wgqv                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 170 904 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

630 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt byiæ wgqv wcZv- Avãyj                                                     

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 928 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

631 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Ry‡qj wcZv- Bmjvg                                                      

                                  mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 170 928 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

632 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjvDwÏb wcZv- mvgy                                                      

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 170 928 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

633 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡R¨v¯œv wcZv- Avt ie                                                      

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 928 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

634 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvB ỳj  wcZv-g„Z b~iæj &Bmjvg                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

635 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nvwg` wcZv- Avt Lv‡jK                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

636 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj †nv‡mb ‡Q‡j- Avt ingvb                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

637 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv  wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

638 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyi ingvb wcZv- Avt KzÏym                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

639 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvBdzj Bmjvg wcZv-AvQv` †gvjøv                                                    

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

640 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ivweqv ¯^vgx- Avt jwZd                                                     

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 45 bs cUKv 254 402 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

641 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZwgR DwÏb  wcZv- Av°vm Avjx 

†ecvix                                                      

                  mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 6 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

642 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvjvg wcZv- myjZvb                                                      

                                  mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

643 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

644 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wbjydv ¯^vgx- BmgvCj                                                     

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

645 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avmgv ¯^vgx- nvwe                                                    

                             mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

646 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvwQgv ¯^vgx- BwjqvQ                                                   

                               mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

647 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvjgv ¯^vgx- AvmMi                                                   

                               mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

648 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kvw`i wcZv- iweb                                                     

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

649 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gqbv ¯^vgx- Avgxi                                                     

                              mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

650 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  wmivR wcZv- ZwgR DwÏb                                                    

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

651 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv- ZwgR yDwÏb                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

652 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wRby ¯^vgx- †Qwjg                                                    

                            mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

653 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj nv‡mg wcZv- Avt Iqv‡n`                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

654 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nv‡Qb wcZv- Qv‡q` Avjx                                                      

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

655 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæbv wcZv- Aveyj Kvjvg                                                     

                                     mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

656 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡kdvjx ¯^vgx- gwZb                                                     

                                mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

657 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bgvb †nv‡mb wcZv- Avt Kv‡`i                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

658 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bw`ªm  wcZv- Avt ev‡Zb                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 18 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

659 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡Zb wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 17 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

660 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdZve nvRx wcZv-                                                       

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 254 17 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

661 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rqbvj wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 70 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

662 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvBjx ¯^vgx- Kvjvg                                                    

                               mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 402 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

663 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvgxg divRx, ¯¿x- Av‡bvqviv                                                    

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 254 402 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

664 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvm‡jg DwÏb wcZv- ïKzi Avjx                                                   

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 402 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

665 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvRgv, ¯^vgx- myiæR Avjx                                                    

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 402 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

666 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt jv‡qe DwÏb wcZv- Av‡e` Avjx                                                      

                                                     

         mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 250 337 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

667 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR DwÏb  wcZv- Av‡e` Avjx                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 250 337 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

668 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt mvjvg wcZv- nv‡Zg Avjx                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 250 337 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

669 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgvQ wcZv-mvgmywÏb                                                      

                                     mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 250 337 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

670 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mvgmywÏb wcZv- dvjy‡kK                                                    

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 250 337 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

671 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvBjx  wcZv-  Avt nK                                                     

                                    mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 250 337 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

56



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

672 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cUKv wmwbqi gv`ivmv                                                   

                                 mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 264 341 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

673 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Lv‡`Rv  wcZv- g„Z ev‡Qi †g¤̂vi                                                     

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 266 350 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

674 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bw`ªm gv÷vi wcZv- Avt Inve                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 266 350 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

675 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i i 0.10 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

676 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Aveyj †nv‡mb wcZv- Avt Kv‡`I                                                      

                                                    

        mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

677 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvweR wcZv-  Avt ingvb                                                     

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

678 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj wcZv- Avt Kvw`i                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 266 344 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

679 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dvjy  wcZv- ZwgR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

680 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Lvi‡k` wcZv- ZwgR DwÏb                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 5 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

681 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvjvj wcZv-g„Z yDjdZ Avjx                                                      

                                                  

      mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

682 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwibv †eMg ¯^vgx- Rvgvj DwÏb                                                   

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

683 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dviæK wcZv-g„Z †gvZv‡je                                                     

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

684 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwei †nv‡mb wcZv- Avt Lv‡jK                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

685 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nviæb wcZv- Pvb wgqv                                                      

                                    mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

686 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvj MvRx wcZv- AvwRRyj MvRx                                                      

                                                 

     mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

687 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  iæûj Avwgb wcZv- g„Z ‡gvZv‡je                                                      

                                                 

     mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

688 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eveyj wcZv-g„Z Pvb wgqv                                                    

                                    mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

689 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  bRiæj wcZv-                                                     

                          mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

690 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmwÏKzi ingvb wcZv-g„Z b~iæj 

Bmjvg                                                      

                  mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

691 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdKzj bwe wcZv- †jvKgvb                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

692 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv- Kvjjv                                                     

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

693 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bbmvb wcZv- Kvjjv                                                     

                                 mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

694 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwRgywÏb wcZv- Kvjjv                                                     

                                     mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

695 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i g‡bvqvi gby wcZv-  Avjx †nv‡mb                                                     

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 368 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

696 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv-g„Z mv‡e` Avjx                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

697 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmwÏK wcZv-g„Z mv‡e` Avjx                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

698 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwbdv wcZv- g„Z mv‡e` Avjx                                                     

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

699 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnvAvjg  wcZv-  Avt Lv‡jK                                                    

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

700 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæ¯Íg wcZv-g„Z Zviæ dwKi                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

701 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv-iæ¯Íg Avjx                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 249 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

702 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i evnv ỳi Lv wcZv-g„Z ivwRe Lvb                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

703 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvRj  wcZv- evnv ỳi Lv                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

704 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iv¾vK wcZv-g„Z Rvjvj Lv                                                     

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

705 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡RvQbv ¯^vgx- meyi                                                      

                                mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

706 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KzÏym wcZv-g„Z Gikv` †gŠjfx                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

707 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv- g„Z Lv‡jK                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

59



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

708 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvmy`  wcZv- Pvb wgqv                                                     

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

709 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  BDbyQ wcZv- g„Z Rg‡mi Avjx                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

710 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  iæ‡ej wcZv-g„Z eveyj Avjx                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

711 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Li‡k` wcZv- Avt Lv‡jK                                                     

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

712 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~i ‡gvnv¤§` wcZv- Avwgi DwÏb                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

713 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwg`v ¯^vgx- Avt AvwRR                                                     

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

714 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv³vi †nv‡mb wcZv- iæ¯Íg                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

715 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avkivdzj wcZv- evnv ỳi Lvb                                                     

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

716 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwdK wcZv- mwjg DwÏb                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

717 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv³vi †nv‡mb wcZv- Pvb wgqv                                                     

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

718 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvj wcZv- mvjvg WªvBfvi                                                     

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

719 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivbv wcZv- kIKZ Avjx                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 377 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

720 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mwjgywÏb wcZv- g„Z bQi DwÏb                                                     

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 158 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

721 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- g„Z †Qvevnvb Lv                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 158 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

722 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gyb ¯^vgx- g„Z LvRjw`b                                                     

                                    mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 158 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

723 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  gy¯Í wcZv- ev‡Zb                                                     

                              mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 45 bs cUKv 243 158 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

724 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnvRvnvb wcZv- g„Z mvBd‚j †kL                                                      

                                                  

      mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

725 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwQbv ¯^vgx- †njvj DwÏb                                                     

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 169 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

726 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Avt mvËvi wcZv-gZ… Aveyj                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 45 bs cUKv 425 1333 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

727 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmyj  wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 291 1246 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

728 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  b~iæj Bmjvg wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                                   

       mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 45 bs cUKv 291 1246 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

729 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  eveyj wcZv-g„Z gwReyi ingvb                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

730 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BDmyd wcZv- ỳjvj DwÏb                                                      

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

731 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvjvj wcZv- g„Z Avjvj DwÏb                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

61



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

732 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj Kvjvg wcZv- †g‡ni Avjx                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

733 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv- g„Z Avjvj DwÏb                                                     

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

734 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gywRei wcZv-gZ… AvwjgywÏb                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

735 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Lv‡jK wcZv-g„Z ˆRbywÏb                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

736 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡bKei wcZv-g„Z bvRyygwÏb                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

737 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvZv‡je wcZv-gyf                                                      

                                 mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

738 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dvjy †kL wcZv-g„Z iæmvB †kL                                                     

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

739 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj  wcZv- Bw`ªm Avjx                                                      

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

740 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjx AvKei wcZv- †iv¯Íg miKvi                                                      

                                                  

      mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

741 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvRvnvb wcZv- Rv‡n` Avjx                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

742 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvBqyg Lv wcZv- mvgmywÏb Lv                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

743 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nviæb wcZv- mvwn`                                                      

                                mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

744 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ỳjvj wcZv- Rjmy †kL                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

745 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj Kv‡kg wcZv- wMqvm DwÏb                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

746 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjg  wcZv-g„Z ReŸvi                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

747 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avey e°i wmwÏK wcZv- Avt nK                                                     

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

748 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avey mv‡q` wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

749 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvRy wgqv  wcZv- †bQi Avjx                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

750 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvj DwÏb wcZv- g„Z wgqvi DwÏb                                                     

                                                   

       mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

751 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvB ỳ wcZv- wgqvi DwÏb                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

752 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  bRiæj Bmjvg wcZv- †bQi Avjx                                                     

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

753 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt mvgv` wcZv-g„Z †bvqve Avjx                                                      

                                                 

     mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

754 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvKZvi †nv‡mb wcZv-g„Z wgqvi 

DwÏb                                                     

               mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

755 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv- g„Z wgqvi DwÏb                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

756 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyjøvn& gywÝ wcZv-  g„Z wgqvi DwÏb                                                     

                                                    

        mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

757 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iv‡mj wcZv- wmivR †gvjøv                                                      

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

758 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev”Pz wgqv wcZv-  †gveviK                                                    

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

759 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvbœvœb AvK›`  wcZv-g„Z †gvnv¤§` 

Avjx                                                      

                mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

760 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRi Avjx wcZv- ‡Rvni Avjx                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

761 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvkvid  wcZv- †gvwR` f‚Bqv                                                     

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

762 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  byi bex wcZv-                                                     

                          mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

763 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Av°vm wcZv- AvjdvR DwÏb                                                    

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

764 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BmgZ Avjx wcZv- AvdvR DwÏb                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

765 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Cgvg &Avjx wcZv- AvwRR MvRx                                                     

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

766 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv-AvwRR MvRx                                                      

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 158 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

767 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myjZvb wcZv- g„Z Avt ReŸvi                                                     

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 158 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

768 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwdR DwÏb wcZv- Av°vm Avjx                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

769 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgv` wcZv-‡gvt Avjx                                                     

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

770 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwZb wcZv- Avt Avjx                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

771 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rwgi wcZv-gZ… BmgvBj                                                      

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

772 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvBdzj wcZv- myiæR Avjx                                                     

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

773 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgMxi wcZv- myjZvb                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

774 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i RvKvwiqv wcZv-g„Z †gvšÍvR                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

775 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iIkb Avjx wcZv-g„Z Avãyj 

mwjg                                                      

                mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

776 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvw`K k¦ïi- †gvt iIkb Avjx                                                     

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

777 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nv‡Qb Avjx wcZv-g„Z dvwKi Avjx                                                      

                                                  

      mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

778 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwgRv ¯^vgx- AvwmK                                                     

                                mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

779 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb wcZv- nhiZ Avjx                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

780 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv‡k©`v ¯^vgx- †ejvj                                                    

                                 mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

781 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvj wgqv wcZv- Kig Avjx                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

782 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwdj DwÏb wcZv- gvBR DwÏb                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

783 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv-g„Z jvwgqv †ecvix                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

784 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- Avt ie                                                     

                                  mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

785 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Lwjj wcZv- gšÍvR DwÏb                                                     

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

786 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv wcZv- gšÍvR DwÏb                                                     

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

787 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wd‡ivR wcZv-‡gvni Avjx                                                      

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

788 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wjUb wcZv-g„Z mvw`i                                                      

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

789 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- Avt nvw`i                                                     

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

790 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wd‡ivR wcZv-  Avt nvw`i                                                    

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

791 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv- nviæb Ai iwk`                                                      

                                                  

      mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

792 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i IqvR DwÏb wcZv- Avt gvbœvb                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

793 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvnv½xi  wcZv- myjZvb                                                   

                                   mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

794 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wniæ wgqv wcZv- gvBR DwÏb                                                     

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

795 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i &AvQgv ¯^vgx- Kwdj DwÏb                                                    

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

796 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt myiæR Avjx wcZv- g„Z Avt 

meŸi                                                      

                mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

797 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ZwgR DwÏb wcZv-g„Z †Rvbvevjx                                                      

                                                 

     mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

798 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kig Avjx cvMjv wcZv- my¾Z Avjx                                                     

                                                   

       mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

799 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wkiæ wcZv-                                                     

                      mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

800 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv-g„Z RjcvB                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

801 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i UzUzj wcZv-g„Z Qwdi DwÏb                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

802 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj †nv‡mb wcZv-Avqevjx miKvi                                                     

                                                   

       mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

803 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †W½y‡ecvix wcZv-g„Z igRvb ‡ecvix                                                      

                                                     

         mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

804 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mwdR DwÏb wcZv- gnv¤§` Avjx                                                      

                                               

   mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

805 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvIqvj wcZv-g„Z Avt AvIqvj                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

806 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjvj DwÏb wcZv-g„Z Kvjy †kL                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

807 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gKeyj †nv‡mb wcZv-g„Z Avnv¤§` 

Avjx                                                      

                mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

808 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvKivg †nv‡mb wcZv-g„Z Avt 

Kvw`i                                                      

                 mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

809 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bRiæj wcZv- g„Z ‡gvt mvw`i                                                     

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

810 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myiæR Avjx  wcZv-g„Z gšÍvR                                                       

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

811 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmwÏK wcZv- Avqevjx miKvi                                                      

                                                  

      mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

812 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ingvb wcZv- iwdRywÏb                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

813 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡`‡jvqvi †nv‡mb wcZv- g„Z Avt 

gwR`                                                      

                mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

814 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BqvKye Avjx wcZv- Avt iwk`                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

815 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ejvj wcZv- ie cÖavb                                                      

                                    mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

816 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Imgvb wcZv- nv‡mg DwÏb                                                     

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

817 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bRiæj wcZv- kvg‡mi Avjx                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

818 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv-                                                     

                        mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 243 296 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

819 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Rqbvj wcZv-  Avt nvwg`                                                    

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 140 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

820 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj ‡nv‡mb wcZv- Avey                                                     

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 243 140 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

821 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvRv‡¤§j wcZv-Avt Lv‡jK                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 45 bs cUKv 243 140 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

822 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv-AvK                                                      

                              mvs- cUKv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 45 bs cUKv 243 140 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

823 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvj DwÏb& wcZv- Pvb wgqv                                                     

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

824 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwKg DwÏb wcZv- g„Z Rv‡n` Avjx                                                      

                                                    

        mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

825 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmwÏK wcZv- ev‡Zb                                                      

                                 mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

826 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvgbviæ ¯^vgx- †gvRv‡¤§j                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

827 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  byiæ wcZv- mv‡`K Avjx                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

828 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwiR  wcZv- mv‡`K Avjx                                                     

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

829 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bw` gywÝ wcZv- mv‡`K Avjx                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

830 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvwRg wcZv- g„Z KvwRg DwÏb                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

831 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjdvR DwÏb wcZv-g„Z KvwRg 

DwÏb                                                      

                mvs- cUKv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

832 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwbg wcZv-g„Z Zviæ ‡gvjøv                                                      

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

833 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rv‡n`v ¯^vgx- Aveyj †nv‡mb                                                    

                                        

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

834 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cviæj ¯^vgx- iwdK                                                     

                               mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

835 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjvj wcZv- Pvb wgqv                                                      

                                    mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

836 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡nvQbv ¯^vgx- Aveyj wgqv                                                 

                                 mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

837 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡n‡jbv ¯^vgx- nvweeyi ingvb                                                     

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

838 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  eyIqv †eMvg ¯^vgx- Avt iwng                                                     

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

839 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweR DwÏb wcZv- g„Z nvwKgywÏb                                                      

                                                 

     mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

840 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Zwn` DwÏb wcZv-g„Z Avt †Qvevb                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

841 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt AvwRR wcZv-g„Z mv`Z Avjx                                                      

                                                 

     mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

842 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwjgywÏb wcZv-g„Z Rv‡e`jx                                                     

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

843 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~i ‡gvnv¤§` wcZv- Bw`ªm Avjx                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

844 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~i ‡gvnv¤§` wcZv- Bw`ªm Avjx                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

845 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvbœvb wcZv- Bw`ªm Avjx                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

846 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡Zvdv¾j wcZv- Bw`ªm Avjx                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 253 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

847 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwQi wcZv- nv‡kg DwÏb                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

848 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZwgR DwÏb wcZv-g„Z Avt †Qvevb                                                      

                                                 

     mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

849 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  IqvR DwÏb wcZv- iæ¯Íg Avjx                                                      

                                              

  mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

850 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj DwÏb wcZv- Pvb wgqv                                                     

                                          

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

851 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Zvmwj wcZv-gwdR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

852 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wgqv  wcZv- g„Z ‡gvt Avjx                                                      

                                                

    mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

853 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Aveyj Ms wcZv- g„Z AvdQvi DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

854 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvBdzj wcZv-g„Z ReŸvi                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

855 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i wcZv- byi †nv‡mb                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

856 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvgyb †cvwëª  wcZv-                                                     

                                mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

857 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avey e°i  wcZv- g„Z Ryjnvm                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

858 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  iZb wcZv-g„Z Avt gvbœvb                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

859 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvkvid †nv‡mb  wcZv- kwn`                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

860 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgRvb wcZv- g„Z Avt gv‡jK                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

861 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wbRvg DwÏb  wcZv-g„Z wmivR                                                      

                                             

 mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

862 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvmy` wcZv- iv¾vK                                                     

                                mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

863 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cvifxb †eMg ¯^vgx- kwdK WªvBfvi                                                     

                                                  

      mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

864 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mywdqv ¯^vgx- ỳjvj                                                      

                                mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

865 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv ¯^vgx- dvjy                                                     

                               mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

866 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvQz`  wcZv-g„Z Avt †gvwR`                                                      

                                           

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

867 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwQi wcZv-g„Z Avt QvËvi                                                     

                                        

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

868 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvwik †cvwëª dvg©                                                 

                         mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

10.00 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

869 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡cvwëª dvg©, KvRj miKvi                                                    

                                      mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

3.00 45 bs cUKv 243 158 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

870 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvQvb DwÏb wcZv-gZ… Avwgi DwÏb                                                      

                                                   

       mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 894 Avi.Gm 

LwZqvb-02

wU‡bi Ni evwo-

1wU

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

871 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvdv¾j †nv‡mb wcZv- mvnvR 

DwÏb                                                     

               mvs- †KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 45 bs cUKv 291 861 Avi.Gm 

LwZqvb-02

wU‡bi Ni evwo-

1wU

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

872 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvBdzj wcZv-g„Z ReŸvi                                                      

                                      mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

873 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i wcZv- byi †nv‡mb                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

874 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvgyb †cvwëª  wcZv-                                                     

                                mvs- 

cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

875 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avey e°i  wcZv- g„Z Ryjnvm                                                      

                                            

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

73



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

876 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  iZb wcZv-g„Z Avt gvbœvb                                                      

                                         

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 28 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

877 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvkvid †nv‡mb  wcZv- kwn`                                                      

                                             

 mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

878 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgRvb wcZv- g„Z Avt gv‡jK                                                      

                                           

mvs- cUKv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

879 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wbRvg DwÏb  wcZv-g„Z wmivR                                                      

                                             

 mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

880 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvmy` wcZv- iv¾vK                                                     

                                mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

881 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cvifxb †eMg ¯^vgx- kwdK WªvBfvi                                                     

                                                  

      mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

882 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mywdqv ¯^vgx- ỳjvj                                                      

                                mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

883 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv ¯^vgx- dvjy                                                     

                               mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

884 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvQz`  wcZv-g„Z Avt †gvwR`                                                      

                                           

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

885 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwQi wcZv-g„Z Avt QvËvi              

 mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 45 bs cUKv 254 78 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

886 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb  wcZv-                                                     

                        mvs- evDbx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 21 419 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

887 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt †Lv‡k©`  wcZv- †gvt Avt iwm`                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 21 419 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

74



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

888 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvQvb DwÏb wcZv-gZ… Avwgi DwÏb                                                      

                                                   

       mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 45 bs cUKv 170 894 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

889 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvdv¾j †nv‡mb wcZv- mvnvR 

DwÏb                                                     

               mvs- †KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 45 bs cUKv 291 861 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

890 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.07 46 bs evDbx 90 1153 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

891 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.06 46 bs evDbx 90 1134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

892 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.08 46 bs evDbx 90 1235 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

893 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt meyR wgqv wcZv-g„Z ï°zi 

†gvnv¤§`                                                    

                  mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.23 46 bs evDbx 90 1152 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

894 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvgRv` †nv‡mb wcZv-g„Z Beªvwng                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 90 1159 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

895 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt Lv‡jK wcZv-g„Z Avt ingvb                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 90 1129 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

896 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev`j wgqv wcZv- Avt gwR`                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 90 1162 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

897 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev`j wgqv wcZv- Avt gwR`                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 46 bs evDbx 90 1163 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

898 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev`j wgqv wcZv- Avt gwR`                                                     

                                               

   mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 46 bs evDbx 90 1115 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

899 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwei  wcZv-g„Z gby wgqv                                                     

                                      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 46 bs evDbx 90 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

75



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

900 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Avt gvbœvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                     

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 46 bs evDbx 198 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

901 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avwgi 

DwÏb                                                     

               mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.34 46 bs evDbx 198 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

902 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt wgRvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                     

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 46 bs evDbx 198 1029 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

903 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kwei wcZv-gZ gby wgqv                                                      

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

904 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

905 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv- g„Z Avwgi DwÏb                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

906 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wgRvb wcZv-g„Z Avwgi DwÏb                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1030 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

907 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv-g„Z AvQKi                                                     

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 46 bs evDbx 198 1032 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

908 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 198 1025 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

909 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 46 bs evDbx 198 1026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

910 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.95 46 bs evDbx 198 1032 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

911 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvw`Kzj,  wcZv-g„Z AvmKi             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 46 bs evDbx 198 1027 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

912 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i wcZv- KvwRgywÏb                                                     

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 198 1035 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

913 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Qvjvg wcZv- Kvwkg DwÏb                                                     

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 46 bs evDbx 198 1035 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

914 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Qvjvg wcZv- Kvwkg DwÏb                                                     

                                            

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1013 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

915 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb gv÷vi wcZv- 

mv‡nevjx                                  

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 46 bs evDbx 198 1046 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

916 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb gv÷vi wcZv- 

mv‡nevjx                                  

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1047 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

917 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt ev‡Zb gv÷vi wcZv- 

mv‡nevjx                                  

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 46 bs evDbx 198 1013 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

918 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwZb I jwZd wcZv- mv‡nevjx        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 46 bs evDbx 198 1046 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

919 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwZb I jwZd wcZv- mv‡nevjx        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1047 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

920 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwZb I jwZd wcZv- mv‡nevjx        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1013 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

921 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 46 bs evDbx 198 1011 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

922 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 46 bs evDbx 198 1012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

923 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 46 bs evDbx 198 1009 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

924 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn` 

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 46 bs evDbx 198 1049 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

925 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjy, mvgmy, byiæ wgqv  wcZv- mvwn`                                                      

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 46 bs evDbx 198 1043 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

926 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt †gv‡k©` wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                                 

     mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.72 46 bs evDbx 198 1048 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

927 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mvgmyj nK wcZv-g„Z mvwn`                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 198 1036 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

928 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  dRjyj nK wcZv- g„Z mvwn`                                                    

                                          

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 46 bs evDbx 198 1036 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

929 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 46 bs evDbx 198 1037 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

930 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 198 1036 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

931 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 46 bs evDbx 198 1038 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

932 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Bmjvg wcZv- g„Z mvwn`        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 46 bs evDbx 198 1039 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

933 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv- g„Z mvwn`   

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 46 bs evDbx 198 1024 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

934 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv- g„Z mvwn`   

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 46 bs evDbx 198 1033 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

935 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvwRg DwÏb dwKi  wcZv- g„Z mvwn`                                                     

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 46 bs evDbx 198 1034 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

936 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iwm` wcZv-g„Z Iqv‡iR 

Avjx                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 198 1065 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

937 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj DwÏb wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.46 46 bs evDbx 198 1059 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

938 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwcj DwÏb wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                   

       mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 46 bs evDbx 198 1057 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

939 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjg  wcZv-  g„Z my¾Z Avjx                                                     

                                             

 mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 46 bs evDbx 198 1057 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

940 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 46 bs evDbx 198 1057 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

941 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.82 46 bs evDbx 198 1058 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

942 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv- g„Z my¾Z Avjx                                                      

                                                  

      mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 198 1060 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

943 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡evinvb wcZv-g„Z Iqv‡iR Avjx                                                      

                                                

    mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 46 bs evDbx 198 1063 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

944 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Avt gwR` wcZv- AÁvZ                                                     

                                      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 46 bs evDbx 198 1056 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

945 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwdR DwÏb wcZv-g„Z KzÏyQ                                                      

                                           

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

946 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡jnvR DwÏb wcZv-Imgvb                                                      

                                         

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

947 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i IqvR DwÏb wcZv-Imgvb                                                      

                                        

mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

948 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbd wcZv-Imgvb                                                      

                                      mvs- 

evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 198 1005 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

949 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwR` wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                              

  mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 46 bs evDbx 198 1052 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

950 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Ave~j †nv‡mb wcZv- Av‡e` 

Avjx                                                      

                mvs- evDbx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 46 bs evDbx 198 1051 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

951 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 46 bs evDbx 198 1054 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

952 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.28 46 bs evDbx 198 1050 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

953 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv- Avt gwR`                                                      

                                                    

        mvs- evDbx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 46 bs evDbx 198 1052 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

954 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj †nv‡mb wcZv- wMqvm DwÏb                                                    

                                              

  mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 48 bs we› ỳevox 209 1386 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

955 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myiæR wgqv wcZv-g„Z gwRei                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1390 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

956 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Zviv wgqv wcZv-g„Z gwReyi                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1390 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

957 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gmwR`                                                                

                            mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1392 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

958 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmivR (wmivRx KweivR wcZv-                                                     

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1392 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

959 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i g: ZvBRywÏb wcZv-g„Z nvweR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

960 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †`‡jvqvi wcZv- g„Z nvweR 

DwÏb                                                    

              mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 209 1352 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

961 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myivBqv wcZv- g„Z nvweR DwÏb                                                    

                                            

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

962 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  bvwRg DwÏb wcZv-g„Z ‡nv‡mb Avjx                                                     

                                                   

       mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1361 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

963 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwjg DwÏb wcZv-g„Z ‡nv‡mb Avjx                                                     

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 209 1361 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

964 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 48 bs we› ỳevox 209 1299 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

965 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv‡gbv wcZv- Avt gvbœvb                                                     

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1272 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

966 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 48 bs we› ỳevox 209 1298 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

967 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †mv‡nj wcZv- dvBRywÏb                                                     

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1272 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

968 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 48 bs we› ỳevox 209 1298 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

969 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvneye wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                     

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 209 1216 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

970 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwee wcZv-g„Z Rvgvj                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.39 48 bs we› ỳevox 242 1221 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

971 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ỳjvj wcZv-‡gvt BDmyd                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 277 1221 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

972 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvRvnb wcZv-g„Z Awn`                                                      

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 277 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

973 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ZwgR DwÏb wcZv- g„Z ZvRg 

Avjx                                                    

              mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 229 1515 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

974 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Ave~j wcZv-g„Z ZvRg Avjx                                                     

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 229 1515 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

975 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj ‡nv‡mb wcZv-g„Z ZvRg 

Avjx                                                     

               mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 229 1515 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

976 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvgmywÏb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 229 1146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

977 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av‡bvqvi wcZv- †gvt Bw`ªm                                                      

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 229 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

978 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Aveyj nv‡kg wcZv- ZvRg Avjx                                                      

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 229 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

979 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwgR DwÏb wcZv- g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

980 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z †nv‡mb 

Avjx                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.41 48 bs we› ỳevox 229 1143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

981 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mwLbv, ¯^vgx- AvZveywÏb                                                     

                                     mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

982 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡evinvb DwÏb wcZv- wmivR DwÏb                                                     

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

983 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR DwÏb wcZv-g„Z Rûª                                                      

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

984 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wgqvi DwÏb wcZv- Avt Mdzi                                                      

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 467 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

985 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  gybmyi wcZv-AvRvnvi Avjx                                                      

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

986 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvgmy wcZv- AvRvnvi Avjx                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 229 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

987 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bjcv wcZv- gybœv dwKi                                                     

                                    mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 48 bs we› ỳevox 229 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

988 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj DwÏb wcZv- †gvt Zv‡ni                                                       

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 229 1516 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

989 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt gwRei wcZv- IqvR DwÏb                                                     

                                              

  mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 229 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

990 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wjnvR DwÏb wcZv-gZ… Avãyj 

gwR`                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

991 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb wcZv-g„Z 

gvBb DwÏb                                                      

                       mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

992 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv- b~iæj Bmjvg †gvjøv                                                      

                                                    

        mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

993 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb  wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

994 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  mvgQzj wcZv-g„Z †nKgZ Avjx                                                      

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

995 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj †nv‡mb wcZv- dRi Avjx                                                      

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

996 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgvQ wcZv- KwjgywÏb                                                     

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

997 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj Kv‡kg wcZv- †nv‡Qb 

Avjx                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

998 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kv‡n` Avjx wcZv-g„Z Av‡e` Avjx                                                      

                                                  

      mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

999 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvQgv (wkwí) wcZv- Li‡k` Avjx                                                      

                                                 

     mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1000 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj Kvjvg ‡PŠayix wcZv- dRjyj 

nK †PŠayix                                                      

                      mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1001 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv- g„Z AvdZve 

DwÏb                                                    

              mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1002 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Rvnv½xi wcZv-g„Z AvdZve 

DwÏb                                                      

                mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1003 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kv‡n`v ¯^vgx- Rwmg                                                     

                                mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 48 bs we› ỳevox 209 1351 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1004 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nv‡kg wcZv-g„Z wbRvg Dw&Ïb                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 48 bs we› ỳevox 209 1119 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1005 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Kv‡kg wcZv-g„Z wbRvg Dw&Ïb                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 48 bs we› ỳevox 209 1119 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1006 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Av‡bvqvi wcZv- Rvjvj                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 48 bs we› ỳevox 209 1116 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1007 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bvwRygywÏb wcZv- kg‡mi Avjx                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1117 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1008 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  QvËvi wcZv- bie Avjx                                                      

                                      mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 48 bs we› ỳevox 209 1120 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1009 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvZv‡je wcZv- Avt Kv‡`i                                                      

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1121 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1010 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ï°zi Avjx wcZv- g„Z nv‡Qb Avjx                                                     

                                                

    mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1124 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1011 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnve DwÏb wcZv- ï°zi Avjx                                                      

                                             

 mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 1124 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1012 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ïwcqv wcZv- GšÍvR DwÏb                                                     

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 48 bs we› ỳevox 209 1122 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1013 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡iwRqv ¯^vgx- Kvgvj                                                     

                                 mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 1122 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1014 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  wgjb wcZv-                                                     

                        mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 438 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1015 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv-g„Z ev‡iK                                                      

                                     mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 48 bs we› ỳevox 209 443 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1016 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡mvjgvb wcZv- gšÍvR                                                      

                                   mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.92 48 bs we› ỳevox 209 446 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1017 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  nvwm wcZv- g„Z ev‡iK                                                      

                                     mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 48 bs we› ỳevox 209 447 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1018 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt QvËvi wcZv- g„Z †gvšÍvR                                                      

                                            

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 48 bs we› ỳevox 209 445 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1019 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Kwcj wcZv-g„Z ZvBRywÏb                                                     

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 209 445 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1020 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Kwcj-2 wcZv-g„Z †nKgZ                                                      

                                          

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 48 bs we› ỳevox 209 445 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1021 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  bvwRgywÏb gv÷vi wcZv- Avt ingvb                                                      

                                                    

        mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 453 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1022 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj WªvBfvi wcZv- Avt ingvb                                                     

                                               

   mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 209 457 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1023 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmyj wcZv-  Avt ingvb                                                      

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 48 bs we› ỳevox 209 457 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1024 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  Iqgvb wcZv- gZ… nvwKg DwÏb                                                    

                                            

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 48 bs we› ỳevox 209 465 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1025 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwm wcZv- g„Z                                                      

                            mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 48 bs we› ỳevox 209 465 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1026 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eveyj wcZv-g„Z Avt ingvb                                                     

                                        

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1027 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Av‡bvqvi wcZv- mwn`                                                      

                                   mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1028 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡`‡jvqvi wcZv- mwn`                                                      

                                   mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1029 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡jvKgvb  wcZv- nvwKg DwÏb                                                     

                                           

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1030 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvnv&½xi wcZv- nvwKg DwÏb                                                     

                                         

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 48 bs we› ỳevox 209 466 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1031 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvweR DwÏb wcZv-g„Z Gbv‡qZ 

Avjx , mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1032 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt AvwRR wcZv- g„Z Avt 

Kwig, mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1033 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZve DwÏb wcZv- g„Z ‡nv‡Qb 

Avjx, mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1034 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nv ỳ wcZv- Avt ev‡Zb                                                      

                                   mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 47 bs †WvqvBevox  57 60 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1035 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt mvgv` wcZv- Avjx Avnv¤§`                                                      

                                              

  mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1036 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivwRqv wcZv-g„Z Ikvj DwÏb                                                      

                                            

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1037 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eveyj  wcZv- Avt ev‡Zb                                                     

                                     mvs- 

†WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1038 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ZwgR DwÏb wcZv-g„Z gwbi 

DwÏb , mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 47 bs †WvqvBevox  57 100 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1039 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwj DwÏb wcZv-g„Z gwbi 

DwÏb, mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1040 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-g„Z gwbi DwÏb, 

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1041 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvjvj DwÏb wcZv-g„Z gwbi 

DwÏb,mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1042 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwngv †eMg, ¯^vgx- mvKv‡qZ Avjx,  

mvs- †WvqvBevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 47 bs †WvqvBevox  57 241 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1043 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwRg DwÏb wcZv- gvBb DwÏb                                                      

                                               

   mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 7 bs †KIqv 622 6139 Avi.Gm 

LwZqvb-02

wU‡bi Ni evwo-

3wU 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1044 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjyj nK  wcZv-BDmye                                                     

                                      mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 622 6142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

wU‡bi Ni evwo-

3wU 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1045 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv  wcZv- gni DwÏb                                                     

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

wU‡bi Ni evwo-

3wU 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1046 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwRg DwÏb wcZv- gvBb DwÏb                                                      

                                               

   mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 7 bs †KIqv 622 6139 Avi.Gm 

LwZqvb-02

Avg, KvVv‡ji 

evMvb 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1047 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjyj nK  wcZv-BDmye                                                     

                                      mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 622 6142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

Avg, KvVv‡ji 

evMvb 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1048 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv  wcZv- gni DwÏb                                                     

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

Avg, KvVv‡ji 

evMvb 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1049 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvn Avjg  wcZv-BDbyQ Avjx                                                      

                                            

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1050 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj  wcZv-                                                     

                          mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1051 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj wcZv- mvgQzj                                                      

                                  mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 622 6471 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1052 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwk` wcZv- mvgQzj                                                     

                                mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 622 6470 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1053 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdK wcZv- ‡gvt imyj                                                     

                                   mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1054 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bQ wgqv wcZv- †gvt iQzj                                                      

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1055 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvQz wcZv-                                                     

                     mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1056 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gy³vi wcZv- b~i Bmjvg                                                     

                                     mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1057 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Av³vi wcZv-  b~i Bmjvg                                                     

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1058 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QvgQzj nK wcZv- ‡nwjg                                                      

                                      mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1059 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡nwjg wcZv-                                                     

                        mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 934 6194 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1060 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgQzj wcZv-                                                     

                         mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1061 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvw`i wcZv-                                                     

                        mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1062 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvZv‡je wcZv- Qzqv                                                     

                                  mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1063 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QKz wcZv- dRi Avjx                                                      

                                   mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1064 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- dRi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1065 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgMxi wcZv- gvBb DwÏb                                                     

                                          

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 622 6139 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1066 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-ing Avjx                                                     

                                        

mvs- †KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1067 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv-                                                     

                             mvs- †KIqv 

cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1068 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjdv wcZv- igy                                                      

                              mvs- 

†KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1069 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ev‡iK wcZv- igy                                                      

                                  mvs- 

†KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1070 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv- bQi DwÏb                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1071 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1072 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1073 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ wcZv- wmivR                                                      

                                  mvs- 

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1074 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1075 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1076 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gwnqv wcZv- wmivR                                                      

                                 mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1077 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1078 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1079 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv-bQi DwÏb                                                      

                                         

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1080 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1081 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1082 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bgvb Dw&Ïb wcZv- †mv‡nj                                                      

                                        

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 12408 12408 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1083 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt iwgR  wcZv- m`i Avjx                                                      

                                            

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 12409 12409 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1084 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ev‡iK wcZv- nvRx BqvKze                                                      

                                             

 mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1085 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Imgvb wcZv- Igi Avjx                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1086 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvZv‡je wcZv- nv‡mg Avjx                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1087 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvwRgywÏb wcZv-iRe Avjx                                                      

                                          

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1088 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvq`yj wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1089 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb  wcZv- Avt ReŸvi                                                      

                                               

   mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1890 12369 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1090 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kwdK wcZv-                                                     

                        mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1091 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avkve &DwÏb wcZv- Qwgi DwÏb                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1092 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byi kvwn`  wcZv- Rvgvj                                                     

                                     mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1093 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj nK wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                          

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1094 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwniæj wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                         

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1095 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwR` wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1096 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gZje wcZv- Aveyj nv‡kg                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1097 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvgRv` wcZv- Avt gwR`                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1098 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj nv‡dR wcZv-bQi DwÏb                                                     

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1099 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ  wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1100 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gwnqv wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                        

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1101 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mv‡jgv wcZv- wmivR DwÏb                                                    

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.89 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1102 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk`  wcZv- bQi DwÏb                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 7 bs †KIqv 1900 12090 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1103 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvjvg wcZv- Avt ingvb                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.41 7 bs †KIqv 1501 3288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1104 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb wcZv- QvËvi †ecvix                                                    

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.41 7 bs †KIqv 1501 3288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1105 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ¯^cb †ecvix wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1106 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæb bvnvi ¯^vgx- Avãyjøv Avj gvgyb                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1107 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1108 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1109 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1110 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ejvj wcZv-  ¸Ázi Avjx                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1111 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1112 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdKzj wcZv- Avt †nwKg                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1113 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gjvnx e· wcZv-mvZb †ecvix                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1114 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnveywÏb wcZv-Avgxi †nv‡mb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1115 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Avwgb wcZv- AvZkx Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3289 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1116 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyi wcZv- Bw`ªm Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1117 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivweqv ¯^vgx-  Bw`ªm Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1118 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqvi  ¯^vgx- Aqv‡ik Avjx                                                  

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.88 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1119 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvšÍvR  wcZv- †ZvZv wgqv                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1120 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwdR DwÏb wcZv- IwQgywÏb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1121 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wejøvj wcZv-iæ¯Íg                                                      

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1122 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmywÏb wcZv-Avey †kL                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1123 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-Avey †kL                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1124 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- ev`kv wgqv                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1125 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kzievb  wcZv-                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1126 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgvQ wcZv- AvgRv`                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1127 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv-IwQgywÏb                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1128 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwbd wcZv-dRi Avjx                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1129 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwjj  wcZv-gwdR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1130 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmbv ¯^vgx- ev`kv wgqv                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1131 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmb Avjx wcZv-‡KivgZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1132 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv- IwRgywÏb                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 1501 3025 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1133 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QvgmywÏb wcZv- Avey †kL                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1134 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gv¯Ídv wcZv- Kvw`i                                                     

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1135 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rv‡n` Avjx wcZv- Rni †kL                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1136 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ûgvqb wcZv-nvmgZ                                                      

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1137 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwk` wcZv-Lv‡jK                                                     

                              mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1138 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qdzi g„av wcZv- gni Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1501 3011 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1139 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯‹dv  wcZv Qwdi DwÏb                                                     

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1501 3001 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1140 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bRiæj wcZv- Qwdi DwÏb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1501 3004 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1141 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwReyi  wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1501 3016 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1142 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmbv  wcZv- Avt Kv‡`i                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1143 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ¸Ázi Avjx  wcZv- Gjvnx e·                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3282 Avi.Gm 

LwZqvb-01

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1144 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- nvmy ZvjyK`vi                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1145 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjdv,  wcZv-imy                                                      

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1146 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡iK wcZv- imy                                                      

                              mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1147 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvB Avi BD                                                     

                       mvs- gv÷vievox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 2018 12193 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cÖvPxi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1148 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvB Avi BD                                                     

                       mvs- gv÷vievox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.67 7 bs †KIqv 1355 12182 Avi.Gm 

LwZqvb-02

cÖvPxi cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1149 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wQwÏK wcZv- AvwRRyj                                                     

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1150 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj wcZv- nvwmg                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1151 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvw`i wcZv- nvwmg                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1152 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ívi wcZv- Rqbvj                                                      

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1153 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv- BqvwQb                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1154 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rv‡q`v ¯^vgx- †Qvevnvb                                                   

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1155 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dvj~ wcZv- nvwjg DwÏb                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1156 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gbvg~j wcZv-‡mvbv wgqv                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1157 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myjZvb wcZv- Rqbvj                                                      

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1158 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj  wcZv- Avwdi                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1159 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwng e· wcZv- Rqbvj                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1160 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj wcZv- Avey wgqv                                                      

                                    mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1161 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv-Awdi                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1162 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡iK gvZv- nv‡Riv                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1163 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwei gvZv- Lvw`Rv                                                     

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1164 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvwd gÛj wcZv-‡jvKgvb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1165 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Lv‡jK wcZv-                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1166 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ wcZv- †g‡ni Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1167 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv ¯^vvgx-                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1168 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †LQz wgqv wcZv-  Zv‡ni Avjx                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1169 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwQgywÏb wcZv- Avt gwR`                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1442 2648 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1170 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gRy wcZv- Zv‡je Avjx                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1442 2648 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1171 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ïKzi Avjx gvZv- †g‡niæb †bQv                                                    

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1172 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i meyR  wcZv- eveyj                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1173 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qni DwÏb wcZv- AvQgZ                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1174 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mvRy wcZv-g„Z AvwRg DwÏb                                                     

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.17 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1175 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dzjy wgqv wcZv-                                                     

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1176 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1177 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZvDi ingvb wcZv-AÁvZ                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1276 12134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1178 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1179 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1180 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-g„Z Qv‡e` Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1276 12129 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1181 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 12130 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1182 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivwdR DwÏb wcZv-g„Z Qv‡e` Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 12130 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1183 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvBdzj Bmjvg wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                     

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 1276 10664 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1184 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.54 7 bs †KIqv 1276 10633 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1185 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡Qi Avjx wcZv- g„Z iwng e·                                                    

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 7 bs †KIqv 1276 10665 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1186 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv †eMg ¯^vgx- Avt Kwig                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1187 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bgvb †kL wcZv-g„Z gwR` †kL                                                      

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1188 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwni  wcZv-                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1189 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvRgnj ¯^vgx- ZwgR DwÏb                                                   

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1190 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvmgZ Avjx  wcZv-g„Z †`Iqvb 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.65 7 bs †KIqv 1416 4097 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1191 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjvj  wcZv-g„Z †`Iqvb Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1416 4097 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1192 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb wcZv-g„Z 

AvRvnvi Avjx                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1193 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvdv¾j wcZv-g„Z AvRvnvi Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1194 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj †nv‡mb wcZv-g„Z AvRvnvi 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1195 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wkcb wcZv-g„Z AvRvnvi Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1196 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvRg Avjx  wcZv-                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1197 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW. Rvjvj  wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 7 bs †KIqv 1730 4026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1198 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW. Rvjvj  wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 1730 4027 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1199 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iv¾vK wcZv- gwbi DwÏb                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 7 bs †KIqv 1429 4016 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1200 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.02 7 bs †KIqv 1429 4017 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1201 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †evinvb DwÏb wcZv-g„Z G Avi 

gvnvgy`                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.70 7 bs †KIqv 1743 4379 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1202 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.32 7 bs †KIqv 1743 4380 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1203 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dvBRyj nK wcZv-g„Z G Avi 

gvnvgy`                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 7 bs †KIqv 1743 4379 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1204 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.40 7 bs †KIqv 1743 4380 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1205 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvQvt dwRjv †eMg, ¯^vgx- g„Z 

†Mvjvg †nv‡mb                                                 

                      mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1887 4888 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1206 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwmi DwÏb †gŠjfx                                        

                         wcZv-g„Z D‡¤§` 

Avjx †gŠjfx                                                                

                                   mvs- 

0.25 7 bs †KIqv 1887 4888 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1207 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Beªvwng wcZv-g„Z I‡n` Avjx                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.21 7 bs †KIqv 1887 4884 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1208 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj Kv‡kg wcZv-g„Z PzwZ 

†ecvix                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1887 4891 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1209 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwQi ‡gŠjfx wcZv- †gvm‡j 

DwÏb                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 1887 4890 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1210 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i igRvb Avjx wcZv-gZ… gnv¤§` Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1887 4898 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1211 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt d‡qR DwÏb wcZv-Rvdi Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1887 4898 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1212 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjyj nK wcZv-Bw`ªm Avjx                                                     

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.41 7 bs †KIqv 1887 4199 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1213 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Bgb Avjx wcZv-g„Z Avnv¤§` 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4917 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1214 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvPvt dvjvbx †eMg ¯^vgx- g„Z 

gnv¤§` Avjx                                                   

                      mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4916 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1215 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv-gZ… Avkivd Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1887 4911 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1216 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwgi Pvb wcZv-g„Z kvby cÖavb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1217 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Qv‡e` Avjx cÖªavb wcZv-g„Z kvby 

cÖavb                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1218 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avãyj nvB wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.23 7 bs †KIqv 1555 3141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1219 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dviæK fv½x wcZv-g„Z wmivR 

fv½x                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 1555 3142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1220 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1555 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1221 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1555 3146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1222 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwng fv½x wcZv- †nwKg fv½x                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 7 bs †KIqv 1555 3142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1223 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.25 7 bs †KIqv 1555 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1224 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.25 7 bs †KIqv 1555 3146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1225 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvRvnvb fv½x wcZv- Avt Kvw`I                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1226 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1227 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1228 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvZve DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1229 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvnve DwÏb wcZv-Avwgb~j nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1230 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv-g„Z †nv‡mb Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1781 4923 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1231 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.05 7 bs †KIqv 1781 4924 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1232 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avey e°i wQwÏK wcZv-g„Z Avt 

Lv‡jK                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1781 4923 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1233 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.07 7 bs †KIqv 1781 4924 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1234 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvgRv` wcZv-g„Z Rvgvj e·                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 171 4921 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1235 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1781 4922 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1236 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1781 4920 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1237 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt AvIqvj wcZv- Rv‡e` Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.93 7 bs †KIqv 1394 4974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1238 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt RvwKi †nv‡mb wcZv-Bw`ªm Avjx 

nvRx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.79 7 bs †KIqv 1887 4889 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1239 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eKzj wcZv-g„Z dRjy wgqv                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 2106 10617 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1240 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwjg  wcZv- †gvm‡jg                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10617 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1241 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev‡iK wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10615 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1242 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv wcZv- nv‡Qb Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10613 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1243 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡eMg ¯^vgx- †`‡jvqvi                                                    

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10601 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1244 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv-g„Z †gvšÍvR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 7 bs †KIqv 2106 10601 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1245 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvRj wcZv- mBR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.54 7 bs †KIqv 2106 10602 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1246 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gywRei wcZv-g„Z ReŸvi miKvi                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10602 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1247 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwee wcZv-g„Z m ỳ nvRx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 7 bs †KIqv 2106 10620 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1248 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.50 7 bs †KIqv 2106 10633 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1249 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmyj nK  wcZv- Avt AvwRR                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1250 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nK wcZv-Avt AvwRR                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1251 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡iby  wcZv-Avt AvwRR                                                     

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1252 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Wvt bvwRg DwÏb wcZv-                                                     

                                    mvs- 

Uz½x, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.32 7 bs †KIqv 2106 10635 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1253 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 1.00 7 bs †KIqv 2106 10636 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1254 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyi ingvb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 7 bs †KIqv 2106 10634 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1255 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Pvb wgqv wcZv-g„Z nvRx mv`vZ Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10634 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1256 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avey nvwbdv wcZv-‡gvt gwdR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1257 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i wcZv- Avt ingvb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1258 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv-gBR DwÏb                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1259 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvZv‡je wcZv-Avt †Qvevnvb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10593 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1260 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiRvnvb ¯^vgx- Avt QvËvi                                                   

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 2106 10593 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1261 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i ‡gvjøv wcZv-g„Z †PivM 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10594 Avi.Gm 

LwZqvb-

223

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1262 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvj wgqv gyw³‡hv×v wcZv-g„Z Avt 

ReŸvi                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-

879

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1263 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmywÏb wcZv-g„Z dRj DwÏb                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-

879

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1264 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev”Pz wgqv wcZv-g„Z Kz ª̀Z Avjx                                                      

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10598 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1265 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvwn` wcZv-‰RbywÏb                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10598 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1266 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i meyR wcZv-                                                     

                       mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1267 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwidv ‡eMg  wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1268 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvBqyg  wcZv-byi DwÏb                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10597 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1269 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Lv‡jK wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1270 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwZb wcZv- Avt iwdK                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1271 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡`‡jvqvi wcZv- Avt Inve                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1272 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gywRei wcZv- wMqvmy                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1273 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nviæ wcZv-g„Z †Zvqve Avjx                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1274 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwg` wcZv- †gvm‡j DwÏb                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1275 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvBb wcZv-‡gvm‡j DwÏb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1276 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eRjyi ingvb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 7 bs †KIqv 2106 10618 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1277 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj nv‡mg g„av wcZv-                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1278 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cviæj ¯^vgx- g„Z Avt gvbœvb                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1279 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avnmvb Djøvn& wcZv-wmivRyj nK                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1280 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvm‡jg DwÏb wcZv-BDmyd Avjx                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1281 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i &Avt nvB wcZv-g„Z AveŸvm Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1282 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjyi ingvb  wcZv-gZ… b~iæj nK                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1283 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Mvjvc wcZv-gZ… mvnve DwÏb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1284 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ingvb wcZv- g„Z Kwjg DwÏb                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1285 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv-g„Z Kwjg DwÏb                                                     

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1286 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæmgZ Avjx wcZv-g„Z Avnv¤§` Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1287 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgMxi wcZv-                                                     

                            mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 10609 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1288 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gmwR`                                                                    

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 10590 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1289 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gv¯Ídv g„av wcZv- meyi DwÏb 

g„av                                                      

              mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.51 7 bs †KIqv 1501 3012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1290 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gym‡j DwÏb wcZv-meyi DwÏb 

g„av                                                      

              mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1291 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gym‡jg g„av wcZv- mey g„av                                                     

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

4.92 7 bs †KIqv 1501 3001 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1292 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvnvRvnvb wcZv-g„Z nvmgZ 

Avj                                                   

            mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 3015 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1293 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~iæj Avwgb  wcZv-g„Z AvjgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 101 3265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1294 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæûj Avwgb wcZv-g„Z AvjgZ Avjx                                                     

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 101 3265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1295 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wejøvj wcZv- ingZ Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 101 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1296 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nvB wcZv- bQ Avjx                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 101 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1297 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Beªvwng wcZv-                                                     

                         mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

4.19 7 bs †KIqv 101 3274 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1298 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mivdZ Avjx wcZv-nhiZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 107 10417 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1299 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmgZ Avjx wcZv-nhiZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 107 10417 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1300 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ivKmvbv ¯^vgx- myiæR Avjx                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 107 10418 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1301 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gv‡R`v ¯^vgx- †gvnv¤§` Avjx                                                     

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1267 10418 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1302 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj wcZv-AÁvZ                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1442 1649 Avi.Gm 

LwZqvb-

591

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1303 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1442 2356 Avi.Gm 

LwZqvb-

591

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1304 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt jwZd wcZv- Avt iwng DwÏb                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 2358 Avi.Gm 

LwZqvb-05

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1305 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avmv ỳjøvn&  wcZv- BmjvgywÏb                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1306 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZve Djøvn& wcZv- BmjvgywÏb                                                  

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1307 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyjøvn& wcZv- BmjvgywÏb                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1308 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cviæj ¯^vgx- wejøvj                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1309 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwdi DwÏb wcZv-AÁvZ                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1310 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡mvjvi wmivwg· wjt            ‡cÖvt 

†gvt wRKiæj nK                                                     

                             mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3756 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1311 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1312 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvIjvbv Rwmg DwÏb wcZv-g„Z 

nvq`vi Avjx                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3756 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1313 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjyj nK wcZv-g„Z †KivgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1314 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Pvb wgqv wcZv-g„Z †KivgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1315 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmivR wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1316 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bRiæj  wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                     

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1317 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bex †nv‡mb wcZv-g„Z Av`g 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3761 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1318 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i G‡Qviæb  wcZv-g„Z Av`g Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 1580 3761 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1319 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-g„Z b~iæj Bmjvg                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1580 3755 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1320 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Pvb wgqv wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1321 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bex †nv‡mb wcZv-g„Z Av`g 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1322 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvRj wcZv-g„Z gBRywÏb                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1323 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kvjvg wcZv-g„Z gBRywÏb                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1324 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iBm DwÏb wcZv-g„Z †gvm‡jg 

DwÏb                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1325 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt †evinvb wcZv-Avt AvIqvj                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1326 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gvm‡jg DwÏb wcZv- Avt 

AvIqvj                                                      

                   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1327 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvw` Djøvn wcZv-cxi mv‡ne bvwi›`v                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1328 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR fv&½x wcZv-dviæK fv½x                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-3wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1329 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwng fv½x wcZv-Av t †nwKg                                                     

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1330 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj nvB  wcZv- AÁvZ                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1331 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nhiZ Avjx wcZv-myRb &cvMjv                                                  

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1332 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvRvnvb fv½x wcZv- Avt Kvw`i                                                     

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1333 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvDQvi wcZv-g„Z dvjvb      

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.01 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1334 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.01 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1335 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv wcZv- ˆfe Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.01 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1336 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.01 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1337 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt Igi Avjx wcZv- †g‡ni Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1338 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1339 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- Avt Mdzi                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1340 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- iæ¯Íg Avjx                                                    

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.29 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-2wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1341 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- Avt AvDqvj                                                  

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.73 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1342 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.60 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvuPv Ni evwo-1wU cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1343 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj  wcZv- kvgmyj nK                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 7 bs †KIqv 1459 3326 Avi.Gm 

LwZqvb-02

wU‡bi Ni evwo- 

1wU 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1344 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj nK wcZv- †gvt iRe Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 7 bs †KIqv 1459 3326 Avi.Gm 

LwZqvb-02

wU‡bi Ni evwo- 

1wU 

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1345 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvn Avjg  wcZv-BDbyQ Avjx                                                      

                                            

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1346 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj  wcZv-                                                     

                          mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1347 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj wcZv- mvgQzj                                                      

                                  mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 622 6471 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1348 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwk` wcZv- mvgQzj                                                     

                                mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 622 6470 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1349 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdK wcZv- ‡gvt imyj                                                     

                                   mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1350 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvn Avjg  wcZv-BDbyQ Avjx                                                      

                                            

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1351 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj  wcZv-                                                     

                          mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 7 bs †KIqv 622 6141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1352 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj wcZv- mvgQzj                                                      

                                  mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 622 6471 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1353 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwk` wcZv- mvgQzj                                                     

                                mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 622 6470 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1354 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdK wcZv- ‡gvt imyj                                                     

                                   mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1355 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bQ wgqv wcZv- †gvt iQzj                                                      

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1356 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvQz wcZv-                                                     

                     mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1357 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gy³vi wcZv- b~i Bmjvg                                                     

                                     mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1358 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Av³vi wcZv-  b~i Bmjvg                                                     

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1359 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QvgQzj nK wcZv- ‡nwjg                                                      

                                      mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1360 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡nwjg wcZv-                                                     

                        mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 934 6194 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1361 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgQzj wcZv-                                                     

                         mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1362 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvw`i wcZv-                                                     

                        mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1363 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvZv‡je wcZv- Qzqv                                                     

                                  mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1364 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QKz wcZv- dRi Avjx                                                      

                                   mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1365 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- dRi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1366 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgMxi wcZv- gvBb DwÏb                                                     

                                          

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 622 6139 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1367 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-ing Avjx                                                     

                                        

mvs- †KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

114



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1368 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv-                                                     

                             mvs- †KIqv 

cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1369 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjdv wcZv- igy                                                      

                              mvs- 

†KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1370 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ev‡iK wcZv- igy                                                      

                                  mvs- 

†KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1371 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv- bQi DwÏb                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1372 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1373 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1374 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ wcZv- wmivR                                                      

                                  mvs- 

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1375 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1376 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1377 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gwnqv wcZv- wmivR                                                      

                                 mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1378 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1379 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

115



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1380 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv-bQi DwÏb                                                      

                                         

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1381 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1382 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1383 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bgvb Dw&Ïb wcZv- †mv‡nj                                                      

                                        

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12408 12408 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1384 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt iwgR  wcZv- m`i Avjx                                                      

                                            

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12409 12409 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1385 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ev‡iK wcZv- nvRx BqvKze                                                      

                                             

 mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1386 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Imgvb wcZv- Igi Avjx                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1387 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvZv‡je wcZv- nv‡mg Avjx                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1388 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvwRgywÏb wcZv-iRe Avjx                                                      

                                          

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1389 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvq`yj wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1390 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb  wcZv- Avt ReŸvi                                                      

                                               

   mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1890 12369 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1391 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kwdK wcZv-                                                     

                        mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

116



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1392 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avkve &DwÏb wcZv- Qwgi DwÏb                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1393 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byi kvwn`  wcZv- Rvgvj                                                     

                                     mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1394 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj nK wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                          

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1395 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwniæj wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                         

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1396 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwR` wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1397 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gZje wcZv- Aveyj nv‡kg                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1398 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvgRv` wcZv- Avt gwR`                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1399 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj nv‡dR wcZv-bQi DwÏb                                                     

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1400 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ  wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1401 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gwnqv wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                        

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1402 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mv‡jgv wcZv- wmivR DwÏb                                                    

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.19 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1403 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk`  wcZv- bQi DwÏb                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1900 12090 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1404 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvjvg wcZv- Avt ingvb                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 1501 3288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1405 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb wcZv- QvËvi †ecvix                                                    

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1501 3288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1406 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ¯^cb †ecvix wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1407 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæb bvnvi ¯^vgx- Avãyjøv Avj gvgyb                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1408 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1409 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1410 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1411 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ejvj wcZv-  ¸Ázi Avjx                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1412 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1413 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdKzj wcZv- Avt †nwKg                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1414 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gjvnx e· wcZv-mvZb †ecvix                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1415 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnveywÏb wcZv-Avgxi †nv‡mb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.17 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1416 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Avwgb wcZv- AvZkx Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3289 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1417 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyi wcZv- Bw`ªm Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1418 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivweqv ¯^vgx-  Bw`ªm Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1419 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqvi  ¯^vgx- Aqv‡ik Avjx                                                  

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1420 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvšÍvR  wcZv- †ZvZv wgqv                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1421 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwdR DwÏb wcZv- IwQgywÏb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1422 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wejøvj wcZv-iæ¯Íg                                                      

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1423 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmywÏb wcZv-Avey †kL                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1424 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-Avey †kL                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1425 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- ev`kv wgqv                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1426 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kzievb  wcZv-                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1427 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgvQ wcZv- AvgRv`                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1428 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv-IwQgywÏb                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1429 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwbd wcZv-dRi Avjx                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1430 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwjj  wcZv-gwdR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1431 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmbv ¯^vgx- ev`kv wgqv                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1432 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmb Avjx wcZv-‡KivgZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1433 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv- IwRgywÏb                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1501 3025 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1434 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QvgmywÏb wcZv- Avey †kL                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1435 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gv¯Ídv wcZv- Kvw`i                                                     

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1436 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rv‡n` Avjx wcZv- Rni †kL                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1437 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ûgvqb wcZv-nvmgZ                                                      

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1438 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwk` wcZv-Lv‡jK                                                     

                              mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1439 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qdzi g„av wcZv- gni Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3011 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1440 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯‹dv  wcZv Qwdi DwÏb                                                     

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.17 7 bs †KIqv 1501 3001 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1441 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bRiæj wcZv- Qwdi DwÏb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3004 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1442 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwReyi  wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3016 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1443 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmbv  wcZv- Avt Kv‡`i                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1444 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ¸Ázi Avjx  wcZv- Gjvnx e·                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3282 Avi.Gm 

LwZqvb-01

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1445 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- nvmy ZvjyK`vi                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1446 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjdv,  wcZv-imy                                                      

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1447 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡iK wcZv- imy                                                      

                              mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1448 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvB Avi BD                               

 mvs- gv÷vievox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 2018 12193 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1449 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvB Avi BD                               

 mvs- gv÷vievox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 7 bs †KIqv 1355 12182 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1450 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wQwÏK wcZv- AvwRRyj                                                     

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1451 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj wcZv- nvwmg                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1452 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvw`i wcZv- nvwmg                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1453 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ívi wcZv- Rqbvj                                                      

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1454 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv- BqvwQb                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1455 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rv‡q`v ¯^vgx- †Qvevnvb                                                   

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1456 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dvj~ wcZv- nvwjg DwÏb                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1457 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gbvg~j wcZv-‡mvbv wgqv                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1458 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myjZvb wcZv- Rqbvj                                                      

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1459 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj  wcZv- Avwdi                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1460 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwng e· wcZv- Rqbvj                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1461 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj wcZv- Avey wgqv                                                      

                                    mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1462 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv-Awdi                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1463 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡iK gvZv- nv‡Riv                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1464 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwei gvZv- Lvw`Rv                                                     

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1465 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvwd gÛj wcZv-‡jvKgvb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1466 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Lv‡jK wcZv-                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1467 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ wcZv- †g‡ni Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1468 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv ¯^vvgx-                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1469 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †LQz wgqv wcZv-  Zv‡ni Avjx                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1470 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwQgywÏb wcZv- Avt gwR`                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1442 2648 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1471 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gRy wcZv- Zv‡je Avjx                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1442 2648 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1472 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ïKzi Avjx gvZv- †g‡niæb †bQv                                                    

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1473 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i meyR  wcZv- eveyj                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1474 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qni DwÏb wcZv- AvQgZ                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1475 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mvRy wcZv-g„Z AvwRg DwÏb                                                     

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.17 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1476 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dzjy wgqv wcZv-                                                     

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1477 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1478 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZvDi ingvb wcZv-AÁvZ                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1276 12134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1479 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1480 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1481 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-g„Z Qv‡e` Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1276 12129 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1482 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 12130 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1483 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivwdR DwÏb wcZv-g„Z Qv‡e` Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 12130 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1484 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvBdzj Bmjvg wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                     

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 1276 10664 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1485 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.14 7 bs †KIqv 1276 10633 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1486 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡Qi Avjx wcZv- g„Z iwng e·                                                    

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1276 10665 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1487 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv †eMg ¯^vgx- Avt Kwig                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1488 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bgvb †kL wcZv-g„Z gwR` †kL                                                      

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1489 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwni  wcZv-                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1490 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvRgnj ¯^vgx- ZwgR DwÏb                                                   

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1491 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvmgZ Avjx  wcZv-g„Z †`Iqvb 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1416 4097 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1492 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjvj  wcZv-g„Z †`Iqvb Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4097 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1493 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb wcZv-g„Z 

AvRvnvi Avjx                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1494 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvdv¾j wcZv-g„Z AvRvnvi Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1495 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj †nv‡mb wcZv-g„Z AvRvnvi 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1496 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wkcb wcZv-g„Z AvRvnvi Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1497 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvRg Avjx  wcZv-                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1498 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW. Rvjvj  wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1730 4026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1499 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW. Rvjvj  wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1730 4027 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1500 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iv¾vK wcZv- gwbi DwÏb                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 7 bs †KIqv 1429 4016 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1501 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.42 7 bs †KIqv 1429 4017 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1502 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †evinvb DwÏb wcZv-g„Z G Avi 

gvnvgy`                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.37 7 bs †KIqv 1743 4379 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1503 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.32 7 bs †KIqv 1743 4380 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1504 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dvBRyj nK wcZv-g„Z G Avi 

gvnvgy`                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1743 4379 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1505 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1743 4380 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1506 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvQvt dwRjv †eMg, ¯^vgx- g„Z 

†Mvjvg †nv‡mb                                                 

                      mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1887 4888 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1507 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwmi DwÏb †gŠjfx                                        

                         wcZv-g„Z D‡¤§` 

Avjx †gŠjfx                                                                

                                   mvs- 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4888 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1508 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Beªvwng wcZv-g„Z I‡n` Avjx                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.21 7 bs †KIqv 1887 4884 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1509 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj Kv‡kg wcZv-g„Z PzwZ 

†ecvix                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1887 4891 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1510 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwQi ‡gŠjfx wcZv- †gvm‡j 

DwÏb                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1887 4890 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1511 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i igRvb Avjx wcZv-gZ… gnv¤§` Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1887 4898 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1512 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt d‡qR DwÏb wcZv-Rvdi Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1887 4898 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1513 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjyj nK wcZv-Bw`ªm Avjx                                                     

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1887 4199 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1514 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Bgb Avjx wcZv-g„Z Avnv¤§` 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4917 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1515 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvPvt dvjvbx †eMg ¯^vgx- g„Z 

gnv¤§` Avjx                                                   

                      mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4916 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1516 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv-gZ… Avkivd Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4911 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1517 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwgi Pvb wcZv-g„Z kvby cÖavb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1518 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Qv‡e` Avjx cÖªavb wcZv-g„Z kvby 

cÖavb                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1519 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avãyj nvB wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1555 3141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1520 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dviæK fv½x wcZv-g„Z wmivR 

fv½x                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1555 3142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1521 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1555 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1522 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1555 3146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1523 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwng fv½x wcZv- †nwKg fv½x                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1555 3142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1524 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1555 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1525 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1555 3146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1526 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvRvnvb fv½x wcZv- Avt Kvw`I                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1527 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1528 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1529 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvZve DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1530 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvnve DwÏb wcZv-Avwgb~j nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.29 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1531 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv-g„Z †nv‡mb Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1781 4923 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1532 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.25 7 bs †KIqv 1781 4924 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1533 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avey e°i wQwÏK wcZv-g„Z Avt 

Lv‡jK                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1781 4923 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1534 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.37 7 bs †KIqv 1781 4924 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1535 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvgRv` wcZv-g„Z Rvgvj e·                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 171 4921 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1536 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1781 4922 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1537 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1781 4920 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1538 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt AvIqvj wcZv- Rv‡e` Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1394 4974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1539 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt RvwKi †nv‡mb wcZv-Bw`ªm Avjx 

nvRx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1887 4889 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1540 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eKzj wcZv-g„Z dRjy wgqv                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 2106 10617 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1541 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwjg  wcZv- †gvm‡jg                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10617 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1542 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev‡iK wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10615 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1543 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv wcZv- nv‡Qb Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10613 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1544 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡eMg ¯^vgx- †`‡jvqvi                                                    

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10601 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1545 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv-g„Z †gvšÍvR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 2106 10601 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1546 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvRj wcZv- mBR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10602 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1547 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gywRei wcZv-g„Z ReŸvi miKvi                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10602 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1548 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwee wcZv-g„Z m ỳ nvRx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 7 bs †KIqv 2106 10620 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1549 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.50 7 bs †KIqv 2106 10633 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1550 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmyj nK  wcZv- Avt AvwRR                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1551 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nK wcZv-Avt AvwRR                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1552 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡iby  wcZv-Avt AvwRR                                                     

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1553 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Wvt bvwRg DwÏb wcZv-                                                     

                                    mvs- 

Uz½x, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 2106 10635 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1554 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 2106 10636 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1555 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyi ingvb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 2106 10634 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1556 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Pvb wgqv wcZv-g„Z nvRx mv`vZ Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 2106 10634 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1557 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avey nvwbdv wcZv-‡gvt gwdR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1558 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i wcZv- Avt ingvb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1559 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv-gBR DwÏb                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1560 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvZv‡je wcZv-Avt †Qvevnvb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 2106 10593 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1561 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiRvnvb ¯^vgx- Avt QvËvi                                                   

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 2106 10593 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1562 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i ‡gvjøv wcZv-g„Z †PivM 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10594 Avi.Gm 

LwZqvb-

223

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1563 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvj wgqv gyw³‡hv×v wcZv-g„Z Avt 

ReŸvi                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-

879

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1564 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmywÏb wcZv-g„Z dRj DwÏb                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-

879

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1565 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev”Pz wgqv wcZv-g„Z Kz ª̀Z Avjx                                                      

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10598 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1566 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvwn` wcZv-‰RbywÏb                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10598 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1567 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i meyR wcZv-                                                     

                       mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1568 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwidv ‡eMg  wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1569 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvBqyg  wcZv-byi DwÏb                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 2106 10597 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1570 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Lv‡jK wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1571 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwZb wcZv- Avt iwdK                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.23 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1572 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡`‡jvqvi wcZv- Avt Inve                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1573 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gywRei wcZv- wMqvmy                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1574 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nviæ wcZv-g„Z †Zvqve Avjx                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1575 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwg` wcZv- †gvm‡j DwÏb                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1576 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvBb wcZv-‡gvm‡j DwÏb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1577 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eRjyi ingvb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 7 bs †KIqv 2106 10618 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1578 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj nv‡mg g„av wcZv-                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1579 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cviæj ¯^vgx- g„Z Avt gvbœvb                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1580 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avnmvb Djøvn& wcZv-wmivRyj nK                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1581 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvm‡jg DwÏb wcZv-BDmyd Avjx                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.46 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1582 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i &Avt nvB wcZv-g„Z AveŸvm Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1583 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjyi ingvb  wcZv-gZ… b~iæj nK                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1584 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Mvjvc wcZv-gZ… mvnve DwÏb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.29 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1585 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ingvb wcZv- g„Z Kwjg DwÏb                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1586 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv-g„Z Kwjg DwÏb                                                     

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1501 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1587 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæmgZ Avjx wcZv-g„Z Avnv¤§` Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1588 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgMxi wcZv-                                                     

                            mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 10609 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1589 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gmwR`                                                                    

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 10590 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1590 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gv¯Ídv g„av wcZv- meyi DwÏb 

g„av                                                      

              mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 1501 3012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1591 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gym‡j DwÏb wcZv-meyi DwÏb 

g„av                                                      

              mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1592 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gym‡jg g„av wcZv- mey g„av                                                     

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1501 3001 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1593 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvnvRvnvb wcZv-g„Z nvmgZ 

Avj                                                   

            mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 3015 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1594 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~iæj Avwgb  wcZv-g„Z AvjgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 101 3265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1595 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæûj Avwgb wcZv-g„Z AvjgZ Avjx                                                     

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 101 3265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1596 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wejøvj wcZv- ingZ Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 101 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1597 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nvB wcZv- bQ Avjx                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 101 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1598 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Beªvwng wcZv-                                                     

                         mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.39 7 bs †KIqv 101 3274 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1599 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mivdZ Avjx wcZv-nhiZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 7 bs †KIqv 107 10417 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1600 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmgZ Avjx wcZv-nhiZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 107 10417 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1601 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ivKmvbv ¯^vgx- myiæR Avjx                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 107 10418 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1602 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gv‡R`v ¯^vgx- †gvnv¤§` Avjx                                                     

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1267 10418 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1603 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj wcZv-AÁvZ                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1442 1649 Avi.Gm 

LwZqvb-

591

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1604 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1442 2356 Avi.Gm 

LwZqvb-

591

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1605 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt jwZd wcZv- Avt iwng DwÏb                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1442 2358 Avi.Gm 

LwZqvb-05

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1606 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avmv ỳjøvn&  wcZv- BmjvgywÏb                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1607 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZve Djøvn& wcZv- BmjvgywÏb                                                  

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1608 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyjøvn& wcZv- BmjvgywÏb                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1609 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cviæj ¯^vgx- wejøvj                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1610 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwdi DwÏb wcZv-AÁvZ                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1611 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡mvjvi wmivwg· wjt            ‡cÖvt 

†gvt wRKiæj nK                                                     

                             mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3756 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1612 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1613 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvIjvbv Rwmg DwÏb wcZv-g„Z 

nvq`vi Avjx                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3756 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1614 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjyj nK wcZv-g„Z †KivgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1615 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Pvb wgqv wcZv-g„Z †KivgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1616 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmivR wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1617 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bRiæj  wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                     

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1618 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bex †nv‡mb wcZv-g„Z Av`g 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3761 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1619 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i G‡Qviæb  wcZv-g„Z Av`g Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1580 3761 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1620 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-g„Z b~iæj Bmjvg                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1580 3755 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1621 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Pvb wgqv wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1622 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bex †nv‡mb wcZv-g„Z Av`g 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1623 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvRj wcZv-g„Z gBRywÏb                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1624 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kvjvg wcZv-g„Z gBRywÏb                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1625 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iBm DwÏb wcZv-g„Z †gvm‡jg 

DwÏb                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1626 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt †evinvb wcZv-Avt AvIqvj                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1627 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gvm‡jg DwÏb wcZv- Avt 

AvIqvj                                                      

                   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1628 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvw` Djøvn wcZv-cxi mv‡ne bvwi›`v                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1629 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR fv&½x wcZv-dviæK fv½x                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1630 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwng fv½x wcZv-Av t †nwKg                                                     

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.29 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1631 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj nvB  wcZv- AÁvZ                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1632 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nhiZ Avjx wcZv-myRb &cvMjv                                                  

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1633 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvRvnvb fv½x wcZv- Avt Kvw`i                                                     

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1634 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvDQvi wcZv-g„Z dvjvb      

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1635 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.40 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1636 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv wcZv- ˆfe Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1637 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.25 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1638 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt Igi Avjx wcZv- †g‡ni Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1639 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.40 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1640 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- Avt Mdzi                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1641 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- iæ¯Íg Avjx                                                    

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1642 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- Avt AvDqvj                                                  

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1643 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.36 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1644 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj  wcZv- kvgmyj nK                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 7 bs †KIqv 1459 3326 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1645 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj nK wcZv- †gvt iRe Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.39 7 bs †KIqv 1459 3326 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvuPv Ni  ও Avg 

evMvb

cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1646 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bQ wgqv wcZv- †gvt iQzj                                                      

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1647 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvQz wcZv-                                                     

                     mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1648 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gy³vi wcZv- b~i Bmjvg                                                     

                                     mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1649 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Av³vi wcZv-  b~i Bmjvg                                                     

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1650 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QvgQzj nK wcZv- ‡nwjg                                                      

                                      mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 933 6185 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1651 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡nwjg wcZv-                                                     

                        mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 934 6194 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1652 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgQzj wcZv-                                                     

                         mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1653 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvw`i wcZv-                                                     

                        mvs- †KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1654 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvZv‡je wcZv- Qzqv                                                     

                                  mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1655 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QKz wcZv- dRi Avjx                                                      

                                   mvs- 

†KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1656 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- dRi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 646 6176 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1657 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgMxi wcZv- gvBb DwÏb                                                     

                                          

mvs- †KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 622 6139 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1658 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-ing Avjx                                                     

                                        

mvs- †KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1659 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡kg wcZv-                                                     

                             mvs- †KIqv 

cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1660 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjdv wcZv- igy                                                      

                              mvs- 

†KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1661 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ev‡iK wcZv- igy                                                      

                                  mvs- 

†KIqv cwðg LÛ kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1335 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1662 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv- bQi DwÏb                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1663 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1664 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1665 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ wcZv- wmivR                                                      

                                  mvs- 

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1666 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1667 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1668 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gwnqv wcZv- wmivR                                                      

                                 mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1669 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1670 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1671 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk` wcZv-bQi DwÏb                                                      

                                         

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1672 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1673 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1674 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bgvb Dw&Ïb wcZv- †mv‡nj                                                      

                                        

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12408 12408 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1675 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt iwgR  wcZv- m`i Avjx                                                      

                                            

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 12409 12409 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1676 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ev‡iK wcZv- nvRx BqvKze                                                      

                                             

 mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1677 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Imgvb wcZv- Igi Avjx                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1678 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvZv‡je wcZv- nv‡mg Avjx                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1679 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvwRgywÏb wcZv-iRe Avjx                                                      

                                          

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1680 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvq`yj wcZv- †gvnv¤§` Avjx                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 7 bs †KIqv 12381 12381 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1681 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb  wcZv- Avt ReŸvi                                                      

                                               

   mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1890 12369 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1682 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kwdK wcZv-                                                     

                        mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1683 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avkve &DwÏb wcZv- Qwgi DwÏb                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1684 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byi kvwn`  wcZv- Rvgvj                                                     

                                     mvs-  

wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1685 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj nK wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                          

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1686 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwniæj wcZv- Avt AvwRR                                                      

                                         

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1890 12373 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1687 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwR` wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1688 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gZje wcZv- Aveyj nv‡kg                                                      

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1689 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvgRv` wcZv- Avt gwR`                                                      

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1890 12421 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1690 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj nv‡dR wcZv-bQi DwÏb                                                     

                                              

  mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1900 12096 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1691 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ  wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1900 12092 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1692 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gwnqv wcZv- wmivR DwÏb                                                      

                                        

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1693 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mv‡jgv wcZv- wmivR DwÏb                                                    

                                       mvs-  

  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1900 12095 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1694 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt iwk`  wcZv- bQi DwÏb                                                      

                                           

mvs-  wMjviPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 1900 12090 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1695 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qvjvg wcZv- Avt ingvb                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1501 3288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1696 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wicb wcZv- QvËvi †ecvix                                                    

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1501 3288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1697 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ¯^cb †ecvix wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 3287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1698 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæb bvnvi ¯^vgx- Avãyjøv Avj gvgyb                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 3287 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1699 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1700 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1701 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rvgvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1702 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ejvj wcZv-  ¸Ázi Avjx                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1703 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjvj wcZv- ¸Ázi Avjx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1704 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwdKzj wcZv- Avt †nwKg                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1705 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gjvnx e· wcZv-mvZb †ecvix                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1706 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvnveywÏb wcZv-Avgxi †nv‡mb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3293 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1707 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiæj Avwgb wcZv- AvZkx Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3289 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1708 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyi wcZv- Bw`ªm Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1709 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivweqv ¯^vgx-  Bw`ªm Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1710 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqvi  ¯^vgx- Aqv‡ik Avjx                                                  

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 7 bs †KIqv 1501 3258 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1711 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvšÍvR  wcZv- †ZvZv wgqv                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1712 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwdR DwÏb wcZv- IwQgywÏb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1713 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wejøvj wcZv-iæ¯Íg                                                      

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1714 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmywÏb wcZv-Avey †kL                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1715 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-Avey †kL                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1716 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj wcZv- ev`kv wgqv                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1717 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kzievb  wcZv-                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1718 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgvQ wcZv- AvgRv`                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1719 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv-IwQgywÏb                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1720 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwbd wcZv-dRi Avjx                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1721 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwjj  wcZv-gwdR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3256 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1722 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmbv ¯^vgx- ev`kv wgqv                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1723 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmb Avjx wcZv-‡KivgZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1724 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvBR DwÏb wcZv- IwRgywÏb                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.31 7 bs †KIqv 1501 3025 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1725 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i QvgmywÏb wcZv- Avey †kL                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1726 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gv¯Ídv wcZv- Kvw`i                                                     

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1727 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rv‡n` Avjx wcZv- Rni †kL                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1728 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ûgvqb wcZv-nvmgZ                                                      

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1729 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwk` wcZv-Lv‡jK                                                     

                              mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1501 3014 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1730 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qdzi g„av wcZv- gni Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1501 3011 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1731 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯‹dv  wcZv Qwdi DwÏb                                                     

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1501 3001 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1732 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i bRiæj wcZv- Qwdi DwÏb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1501 3004 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1733 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gwReyi  wcZv- Aveyj †nv‡mb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1501 3016 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1734 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmbv  wcZv- Avt Kv‡`i                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 7 bs †KIqv 1501 3026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1735 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ¸Ázi Avjx  wcZv- Gjvnx e·                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 3282 Avi.Gm 

LwZqvb-01

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1736 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv- nvmy ZvjyK`vi                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1737 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avjdv,  wcZv-imy                                                      

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1738 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡iK wcZv- imy                                                      

                              mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 1355 10800 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1739 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvB Avi BD                                                     

                       mvs- gv÷vievox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.01 7 bs †KIqv 2018 12193 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1740 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvB Avi BD                                                     

                       mvs- gv÷vievox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 7 bs †KIqv 1355 12182 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1741 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wQwÏK wcZv- AvwRRyj                                                     

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.01 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1742 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj wcZv- nvwmg                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.17 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1743 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvw`i wcZv- nvwmg                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1744 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ívi wcZv- Rqbvj                                                      

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1745 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv- BqvwQb                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1746 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rv‡q`v ¯^vgx- †Qvevnvb                                                   

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1747 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dvj~ wcZv- nvwjg DwÏb                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1748 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Gbvg~j wcZv-‡mvbv wgqv                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1749 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i myjZvb wcZv- Rqbvj                                                      

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1750 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj  wcZv- Avwdi                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1751 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iwng e· wcZv- Rqbvj                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.16 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1752 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj wcZv- Avey wgqv                                                      

                                    mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1753 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kv‡kg wcZv-Awdi                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1754 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡iK gvZv- nv‡Riv                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1755 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kwei gvZv- Lvw`Rv                                                     

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1756 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvwd gÛj wcZv-‡jvKgvb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1757 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Lv‡jK wcZv-                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1758 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i BwjqvQ wcZv- †g‡ni Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1759 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv ¯^vvgx-                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1760 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †LQz wgqv wcZv-  Zv‡ni Avjx                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1497 2288 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1761 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvwQgywÏb wcZv- Avt gwR`                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 7 bs †KIqv 1442 2648 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1762 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gRy wcZv- Zv‡je Avjx                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1442 2648 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1763 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ïKzi Avjx gvZv- †g‡niæb †bQv                                                    

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1764 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i meyR  wcZv- eveyj                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1765 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Qni DwÏb wcZv- AvQgZ                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1442 2649 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1766 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt mvRy wcZv-g„Z AvwRg DwÏb                                                     

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1767 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dzjy wgqv wcZv-                                                     

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1501 3253 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1768 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 1.00 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1769 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZvDi ingvb wcZv-AÁvZ                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1276 12134 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1770 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1771 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1276 12135 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1772 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvdvR DwÏb wcZv-g„Z Qv‡e` Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1276 12129 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1773 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt †Qvevnvb wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 12130 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1774 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ivwdR DwÏb wcZv-g„Z Qv‡e` Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 12130 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1775 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvBdzj Bmjvg wcZv-g„Z Avt Lv‡jK                                                     

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1276 10664 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1776 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.14 7 bs †KIqv 1276 10633 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1777 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev‡Qi Avjx wcZv- g„Z iwng e·                                                    

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1276 10665 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1778 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dv‡Zgv †eMg ¯^vgx- Avt Kwig                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1779 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Bgvb †kL wcZv-g„Z gwR` †kL                                                      

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1780 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rwni  wcZv-                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1781 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ZvRgnj ¯^vgx- ZwgR DwÏb                                                   

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1276 10667 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1782 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvmgZ Avjx  wcZv-g„Z †`Iqvb 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1416 4097 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1783 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avjvj  wcZv-g„Z †`Iqvb Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1416 4097 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1784 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb wcZv-g„Z 

AvRvnvi Avjx                                                     

                          mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1785 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Zvdv¾j wcZv-g„Z AvRvnvi Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1786 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ỳjvj †nv‡mb wcZv-g„Z AvRvnvi 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1787 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wkcb wcZv-g„Z AvRvnvi Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1788 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvRg Avjx  wcZv-                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1789 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW. Rvjvj  wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 7 bs †KIqv 1730 4026 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1790 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i GW. Rvjvj  wcZv-                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 1730 4027 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1791 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt iv¾vK wcZv- gwbi DwÏb                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 7 bs †KIqv 1429 4016 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1792 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.02 7 bs †KIqv 1429 4017 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1793 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †evinvb DwÏb wcZv-g„Z G Avi 

gvnvgy`                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.07 7 bs †KIqv 1743 4379 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1794 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.12 7 bs †KIqv 1743 4380 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1795 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dvBRyj nK wcZv-g„Z G Avi 

gvnvgy`                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 1743 4379 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1796 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.04 7 bs †KIqv 1743 4380 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1797 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvQvt dwRjv †eMg, ¯^vgx- g„Z 

†Mvjvg †nv‡mb                                                 

                      mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1887 4888 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1798 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwmi DwÏb †gŠjfx                                        

                         wcZv-g„Z D‡¤§` 

Avjx †gŠjfx                                                                

                                   mvs- 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4888 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1799 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Beªvwng wcZv-g„Z I‡n` Avjx                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1887 4884 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1800 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Aveyj Kv‡kg wcZv-g„Z PzwZ 

†ecvix                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1887 4891 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1801 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwQi ‡gŠjfx wcZv- †gvm‡j 

DwÏb                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1887 4890 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1802 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i igRvb Avjx wcZv-gZ… gnv¤§` Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1887 4898 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1803 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt d‡qR DwÏb wcZv-Rvdi Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1887 4898 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1804 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjyj nK wcZv-Bw`ªm Avjx                                                     

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1887 4199 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1805 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Bgb Avjx wcZv-g„Z Avnv¤§` 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4917 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1806 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvPvt dvjvbx †eMg ¯^vgx- g„Z 

gnv¤§` Avjx                                                   

                      mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4916 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1807 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv-gZ… Avkivd Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1887 4911 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1808 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwgi Pvb wcZv-g„Z kvby cÖavb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1809 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Qv‡e` Avjx cÖªavb wcZv-g„Z kvby 

cÖavb                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.18 7 bs †KIqv 1416 4099 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1810 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avãyj nvB wcZv-g„Z Avt Mdzi                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1555 3141 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1811 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dviæK fv½x wcZv-g„Z wmivR 

fv½x                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1555 3142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1812 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1555 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1813 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1555 3146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1814 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwng fv½x wcZv- †nwKg fv½x                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1555 3142 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1815 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1555 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1816 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.15 7 bs †KIqv 1555 3146 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1817 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvRvnvb fv½x wcZv- Avt Kvw`I                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1818 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.11 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1819 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bvwRg DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1820 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvZve DwÏb wcZv-Avwgbyj nK                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1821 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvnve DwÏb wcZv-Avwgb~j nK                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1781 4178 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1822 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt nvwbdv wcZv-g„Z †nv‡mb Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1781 4923 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1823 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.05 7 bs †KIqv 1781 4924 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1824 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avey e°i wQwÏK wcZv-g„Z Avt 

Lv‡jK                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1781 4923 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1825 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.07 7 bs †KIqv 1781 4924 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1826 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt AvgRv` wcZv-g„Z Rvgvj e·                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 7 bs †KIqv 171 4921 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1827 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1781 4922 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1828 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1781 4920 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1829 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avt AvIqvj wcZv- Rv‡e` Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.13 7 bs †KIqv 1394 4974 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1830 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt RvwKi †nv‡mb wcZv-Bw`ªm Avjx 

nvRx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1887 4889 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1831 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eKzj wcZv-g„Z dRjy wgqv                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 2106 10617 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1832 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Avwjg  wcZv- †gvm‡jg                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10617 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1833 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt ev‡iK wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10615 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1834 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gv¯Ídv wcZv- nv‡Qb Avjx                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10613 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1835 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡eMg ¯^vgx- †`‡jvqvi                                                    

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10601 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1836 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvBb DwÏb wcZv-g„Z †gvšÍvR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 7 bs †KIqv 2106 10601 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1837 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvRj wcZv- mBR DwÏb                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.54 7 bs †KIqv 2106 10602 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1838 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gywRei wcZv-g„Z ReŸvi miKvi                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10602 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1839 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvwee wcZv-g„Z m ỳ nvRx                                                      

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 7 bs †KIqv 2106 10620 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1840 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.50 7 bs †KIqv 2106 10633 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1841 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmyj nK  wcZv- Avt AvwRR                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1842 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nK wcZv-Avt AvwRR                                                     

                                       mvs- 

 ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1843 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡iby  wcZv-Avt AvwRR                                                     

                                   mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10603 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1844 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Wvt bvwRg DwÏb wcZv-                                                     

                                    mvs- 

Uz½x, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.32 7 bs †KIqv 2106 10635 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1845 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 1.00 7 bs †KIqv 2106 10636 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1846 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyi ingvb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 7 bs †KIqv 2106 10634 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1847 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Pvb wgqv wcZv-g„Z nvRx mv`vZ Avjx                                                      

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10634 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1848 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avey nvwbdv wcZv-‡gvt gwdR DwÏb                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1849 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i wcZv- Avt ingvb                                                      

                                           

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1850 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Rqbvj wcZv-gBR DwÏb                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1851 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvZv‡je wcZv-Avt †Qvevnvb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10593 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1852 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i byiRvnvb ¯^vgx- Avt QvËvi                                                   

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 7 bs †KIqv 2106 10593 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1853 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Kv‡`i ‡gvjøv wcZv-g„Z †PivM 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10594 Avi.Gm 

LwZqvb-

223

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1854 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i jvj wgqv gyw³‡hv×v wcZv-g„Z Avt 

ReŸvi                                                      

                  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-

879

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1855 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvgmywÏb wcZv-g„Z dRj DwÏb                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 7 bs †KIqv 2106 10595 Avi.Gm 

LwZqvb-

879

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1856 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ev”Pz wgqv wcZv-g„Z Kz ª̀Z Avjx                                                      

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 2106 10598 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1857 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvwn` wcZv-‰RbywÏb                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 7 bs †KIqv 2106 10598 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1858 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i meyR wcZv-                                                     

                       mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1859 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwidv ‡eMg  wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10596 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1860 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i KvBqyg  wcZv-byi DwÏb                                                      

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10597 Avi.Gm 

LwZqvb-

1155

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1861 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt Lv‡jK wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1862 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gwZb wcZv- Avt iwdK                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1863 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡`‡jvqvi wcZv- Avt Inve                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1864 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gywRei wcZv- wMqvmy                                                      

                                  mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1865 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nviæ wcZv-g„Z †Zvqve Avjx                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1866 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwg` wcZv- †gvm‡j DwÏb                                                      

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1867 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvBb wcZv-‡gvm‡j DwÏb                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 2106 10616 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1868 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i eRjyi ingvb wcZv-                                                     

                                 mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 7 bs †KIqv 2106 10618 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1869 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Aveyj nv‡mg g„av wcZv-                                                     

                                     mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1870 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cviæj ¯^vgx- g„Z Avt gvbœvb                                                     

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1871 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avnmvb Djøvn& wcZv-wmivRyj nK                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1872 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvm‡jg DwÏb wcZv-BDmyd Avjx                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1873 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i &Avt nvB wcZv-g„Z AveŸvm Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 7 bs †KIqv 2106 10605 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1874 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i dRjyi ingvb  wcZv-gZ… b~iæj nK                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1875 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡Mvjvc wcZv-gZ… mvnve DwÏb                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1876 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt ingvb wcZv- g„Z Kwjg DwÏb                                                      

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 2106 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1877 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡njvj wcZv-g„Z Kwjg DwÏb                                                     

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1878 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæmgZ Avjx wcZv-g„Z Avnv¤§` Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 10604 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1879 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvjgMxi wcZv-                                                     

                            mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1501 10609 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1880 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gmwR`                                                                    

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 7 bs †KIqv 1501 10590 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1881 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gv¯Ídv g„av wcZv- meyi DwÏb 

g„av                                                      

              mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.51 7 bs †KIqv 1501 3012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1882 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gym‡j DwÏb wcZv-meyi DwÏb 

g„av                                                      

              mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1501 3012 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1883 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt gym‡jg g„av wcZv- mey g„av                                                     

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

4.92 7 bs †KIqv 1501 3001 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1884 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt kvnvRvnvb wcZv-g„Z nvmgZ 

Avj                                                   

            mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.09 7 bs †KIqv 1501 3015 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1885 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~iæj Avwgb  wcZv-g„Z AvjgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 101 3265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1886 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i iæûj Avwgb wcZv-g„Z AvjgZ Avjx                                                     

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 101 3265 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1887 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wejøvj wcZv- ingZ Avjx                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 101 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1888 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt nvB wcZv- bQ Avjx                                                      

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 101 3143 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1889 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Beªvwng wcZv-                                                     

                         mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

4.19 7 bs †KIqv 101 3274 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1890 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mivdZ Avjx wcZv-nhiZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 107 10417 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1891 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvmgZ Avjx wcZv-nhiZ Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 7 bs †KIqv 107 10417 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1892 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡ivKmvbv ¯^vgx- myiæR Avjx                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 107 10418 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1893 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gv‡R`v ¯^vgx- †gvnv¤§` Avjx                                                     

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 7 bs †KIqv 1267 10418 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1894 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj wcZv-AÁvZ                                                     

                               mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1442 1649 Avi.Gm 

LwZqvb-

591

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1895 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1442 2356 Avi.Gm 

LwZqvb-

591

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1896 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt jwZd wcZv- Avt iwng DwÏb                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 2358 Avi.Gm 

LwZqvb-05

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1897 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avmv ỳjøvn&  wcZv- BmjvgywÏb                                                      

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1898 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i AvZve Djøvn& wcZv- BmjvgywÏb                                                  

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1899 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nvweeyjøvn& wcZv- BmjvgywÏb                                                      

                                          

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1900 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i cviæj ¯^vgx- wejøvj                                                      

                                mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1901 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avwdi DwÏb wcZv-AÁvZ                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1442 1658 Avi.Gm 

LwZqvb-

345

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1902 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡mvjvi wmivwg· wjt            ‡cÖvt 

†gvt wRKiæj nK                                                     

                             mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3756 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1903 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.20 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1904 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i gvIjvbv Rwmg DwÏb wcZv-g„Z 

nvq`vi Avjx                                                     

                        mvs- ‡KIqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3756 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1905 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt dRjyj nK wcZv-g„Z †KivgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1906 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Pvb wgqv wcZv-g„Z †KivgZ 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1907 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt wmivR wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

159



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1908 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bRiæj  wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                     

                                                    

        mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 7 bs †KIqv 1580 3762 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1909 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bex †nv‡mb wcZv-g„Z Av`g 

Avjx                                                     

               mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3761 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1910 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i G‡Qviæb  wcZv-g„Z Av`g Avjx                                                     

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 7 bs †KIqv 1580 3761 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1911 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avt gvbœvb wcZv-g„Z b~iæj Bmjvg                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 7 bs †KIqv 1580 3755 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1912 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Pvb wgqv wcZv-g„Z †KivgZ Avjx                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1913 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt bex †nv‡mb wcZv-g„Z Av`g 

Avjx                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1914 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvRj wcZv-g„Z gBRywÏb                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1915 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt Kvjvg wcZv-g„Z gBRywÏb                                                     

                                            

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1916 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iBm DwÏb wcZv-g„Z †gvm‡jg 

DwÏb                                                      

                mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.33 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1917 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  †gvt †evinvb wcZv-Avt AvIqvj                                                      

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1918 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †gvm‡jg DwÏb wcZv- Avt 

AvIqvj                                                      

                   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1919 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i mvw` Djøvn wcZv-cxi mv‡ne bvwi›`v                                                      

                                                   

       mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1920 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i wmivR fv&½x wcZv-dviæK fv½x                                                      

                                             

 mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1921 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt iwng fv½x wcZv-Av t †nwKg                                                     

                                                

    mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 7 bs †KIqv 1580 3658 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1922 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Avãyj nvB  wcZv- AÁvZ                                                     

                                      mvs- 

‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1923 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i nhiZ Avjx wcZv-myRb &cvMjv                                                  

                                         

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1924 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i kvRvnvb fv½x wcZv- Avt Kvw`i                                                     

                                              

  mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 7 bs †KIqv 1580 3666 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1925 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt KvDQvi wcZv-g„Z dvjvb      

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.01 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1926 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.01 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1927 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv wcZv- ˆfe Avjx                                                      

                                                     

         mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.01 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1928 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.01 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1929 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i  ‡gvt Igi Avjx wcZv- †g‡ni Avjx                                                     

                                                  

      mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 7 bs †KIqv 1580 3757 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1930 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.10 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1931 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- Avt Mdzi                                                      

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1932 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- iæ¯Íg Avjx                                                    

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.29 7 bs †KIqv 1580 3758 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1933 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i ‡gvt b~i †gvnv¤§` wcZv- Avt AvDqvj                                                  

                                                 

     mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.73 7 bs †KIqv 1580 3752 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1934 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i H 0.60 7 bs †KIqv 1580 3754 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1935 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i Kvgvj  wcZv- kvgmyj nK                                                      

                                        

mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 7 bs †KIqv 1459 3326 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1936 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ¤ªxcyi m`i b~iæj nK wcZv- †gvt iRe Avjx                                                      

                                               

   mvs- ‡KIqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 7 bs †KIqv 1459 3326 Avi.Gm 

LwZqvb-02

 KvVv‡ji evMvb cÎ bs-22.01.0000.608.08. 

086.13.3715Zvs 28/10/13 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| wm.Gm cP©v bv 

_vKvq KjvgwU duvKv ivLv 

n‡q‡Q|

1937 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

‡gvt †njvj, wcZv- Avt AvDqvj, mvs- 

 we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.58 48 bs we› ỳevox 100 cvIqv hvq 

bvB|

239 2 bvB bvB       1wU wU‡bi Ni       

   1wU gvwUi Ni 

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1938 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

wejøvj, wcZv- Avt AvDqvj, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 100 cvIqv hvq 

bvB|

239 2 bvB bvB 1wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1939 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ZvR DwÏb, wcZv- g„Z & vt ingvb, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.70 48 bs we› ỳevox 100 cvIqv hvq 

bvB|

239 2 bvB bvB      2wU wU‡bi Ni    

2wU gvwUi Ni 

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1940 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

mvnve DwÏb, wcZv- gneŸZ Avix, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 48 bs we› ỳevox 100 cvIqv hvq 

bvB|

239 2 bvB bvB       1 wU wU‡bi Ni      

   2wU gvwUi Ni 

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1941 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

 †ejvj DwÏb, wcZv- g„Z Avãyi 

ingvb, mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.56 48 bs we› ỳevox 59 cvIqv hvq 

bvB|

192 2 bvB bvB 1wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1942 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avt gvbœvb, wcZv- g„Z ûigQ Avjx, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.90 48 bs we› ỳevox 59 cvIqv hvq 

bvB|

189 2 bvB bvB 3wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1943 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

`wj †gvnv¤§`, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.66 48 bs we› ỳevox 62 cvIqv hvq 

bvB|

197 2 bvB bvB 3wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1944 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

mvgmyj nK, wcZv- †gvZv‡je, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 58 cvIqv hvq 

bvB|

374 2 bvB bvB 4 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1945 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avt ei, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 58 cvIqv hvq 

bvB|

369 2 bvB bvB 3wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1946 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gwZb gywÝ, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 48 bs we› ỳevox 58 cvIqv hvq 

bvB|

369 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1947 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Beªvwng, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 58 cvIqv hvq 

bvB|

367 2 bvB bvB 2wU wU‡bi Ni 1 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1948 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Rvjvj, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 48 bs we› ỳevox 58 cvIqv hvq 

bvB|

368 2 bvB bvB 1wU wU‡bi Ni 1 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1949 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

AvZve DwÏb, wcZv- g„Z Zvû, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 48 bs we› ỳevox 121 cvIqv hvq 

bvB|

419 2 bvB bvB 1wU wU‡bi Ni 2 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1950 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ivwk`v LvZzb, wcZv- Zvû, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 121 cvIqv hvq 

bvB|

419 2 bvB bvB 1wU wU‡bi Ni 1 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1951 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

‡gvm‡jg, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 121 cvIqv hvq 

bvB|

417 2 bvB bvB 4 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1952 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

KvwZ©K, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 48 bs we› ỳevox 172 cvIqv hvq 

bvB|

328 2 bvB bvB 4 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1953 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

mvay, wcZv- ejvB, mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 2 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1954 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

 †M› ỳ, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU wUb †kW wewìs   cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1955 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

 †M› ỳ, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU wUb †kW wewìs   cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1956 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Kwcj DwÏb, wcZv- g„Z Avt Lv‡jK, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.70 48 bs we› ỳevox 87 cvIqv hvq 

bvB|

209 2 bvB bvB 3 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1957 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

‡gvRv‡¤§j, wcZv- ZvR  DwÏb, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 87 cvIqv hvq 

bvB|

231 2 bvB bvB 2 wU gwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1958 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

b~iæj Bmjvg, wcZv- Zv‡Qi Avjx, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 87 cvIqv hvq 

bvB|

231 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1959 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

dRi Avjx, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1960 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gwdR Avjx, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 3 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1961 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

†gvZvnvi Avjx, mvs- we› ỳevox, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni   1 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1962 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Kv‡kg Avjx, mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.45 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni 2wU 

gvwUi Ni 

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1963 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avt ev‡Zb, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 4 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1964 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

mwn`, wcZv- g„Z gvngy` Avjx, , mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1965 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avt Inve, wcZv- g„Z gvngy` Avjx, , 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 2 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1966 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avt gvbœvb, wcZv- g„Z Kv‡kg,  mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1967 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Igi Avjx, wcZv- AÁvZ, , mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 130 cvIqv hvq 

bvB|

352 2 bvB bvB 3 wU gwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1968 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

bvwRg DwÏb, wcZv- g„Z Avãyi 

ingvb, , mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 189 cvIqv hvq 

bvB|

298 2 bvB bvB 3 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1969 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Qvgv` †gŠjfx, wcZv- AÁvZ, , mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 189 cvIqv hvq 

bvB|

298 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1970 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- g„Z Avãyi 

ingvb, mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 189 cvIqv hvq 

bvB|

298 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1971 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Rvgvj DwÏb, wcZv- g„Z QvjvgZ, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 189 cvIqv hvq 

bvB|

298 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1972 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gbyi DwÏb gby, wcZv- g„Z Avãyi, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 189 cvIqv hvq 

bvB|

298 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni 1 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 3562, 

ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb|

1973 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ZvR DwÏb, wcZv- g„Z Avãyi ingvb, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

2.00 48 bs we› ỳevox 189 cvIqv hvq 

bvB|

298 2 bvB bvB 2 wU gwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1974 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Rqbvj Av‡e`xb, wcZv- g„Z Lv‡jK, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 87 cvIqv hvq 

bvB|

231 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1975 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Kvgvj ‡nv‡mb, wcZv- AÁvZ,  mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 168 cvIqv hvq 

bvB|

309 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1976 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Qvgv`, wcZv- g„Z Avãyi ingvb, mvs- 

we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 168 cvIqv hvq 

bvB|

309 2 bvB bvB 4 wU gwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1977 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

AvwZKzj, wcZv- g„Z Av°vQ Avjx, 

mvs- we› ỳevox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

161 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni  2 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1978 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

kvnve DwÏb, wcZv- g„Z gwRei 

ingvb, mvs- we› ỳevox (wRIwm), 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

161 2 bvB bvB 2 wU ‡mwg cvKv Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1979 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Inve wgqv, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

160 2 bvB bvB 3 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1980 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Rwjj, wcZv- g„Z mvgmywÏb, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

159 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1981 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Kzgyi DwÏb, wcZv- g„Z mvgmywÏb, 

mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.33 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

159 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1982 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avt nvwg`, wcZv- g„Z Lv‡jK, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

155 2 bvB bvB 2 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1983 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

AvdvR Avjx, wcZv- Aveyj †nv‡mb, 

mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

155 2 bvB bvB 1wU †mwg cvKv Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1984 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

wmivR DwÏb, wcZv- Aveyj †nv‡mb, 

mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

155 2 bvB bvB 1wU †mwg cvKv Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1985 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avãyi iwng, wcZv- g„Z nv‡mg, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

155 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1986 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

iwdKzj Bmjvg, wcZv- B¾Z Avjx, 

mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.25 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

155 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1987 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Av°vm Avjx, wcZv- ingZ Avjx, mvs- 

 we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 77 cvIqv hvq 

bvB|

155 2 bvB bvB 1wU †mwg cvKv Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1988 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

wRbœvZ Avjx, wcZv- weRv †gŠjfx, 

mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

164 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1989 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avãyj gvbœvb, wcZv-  weRv †gŠjfx, 

mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.30 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

164 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1990 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gybmyi Avjx, wcZv- Avãyi ie, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

168 2 bvB bvB 3 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1991 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

B¾Z Avjx, wcZv- g„Z Avãyi 

ingvb, mvs- we› ỳevox (wRIwm), 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

175 2 bvB bvB 3 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1992 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

iwng, wcZv AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

175 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1993 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

BmgvBj, wcZv- nvmvb Avjx, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

169 2 bvB bvB 3wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1994 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ZvRyj Bmjvg, wcZv- g„Z Avãyi 

ingvb, mvs- we› ỳevox (wRIwm), 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

175 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1995 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

wQwÏK, wcZv- g„Z nv‡mg Avjx, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

175 2 bvB bvB 1wU †mwg cvKv Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1996 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

iwdK, wcZv- g„Z nv‡mg Avjx, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

175 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

1997 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

nv‡mg, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

175 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1998 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gvngZ Avjx, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

176 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

1999 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ivRy wgqv, wcZv- eyB`¨v, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

176 2 bvB bvB 2wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2000 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ev”Pz wgqv, wcZv- eyB`¨v, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

176 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2001 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gwdR DwÏb, wcZv- gvbœvb gby, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 48 bs we› ỳevox 50 cvIqv hvq 

bvB|

17 2 bvB bvB 1wU †mwg cvKv Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2002 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

nvmgZ Avjx, wcZv- g„Z Lv‡jK, mvs- 

 we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 22 cvIqv hvq 

bvB|

37 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2003 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

IqvR DwÏb, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 22 cvIqv hvq 

bvB|

37 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2004 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ỳ‡jbv, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 22 cvIqv hvq 

bvB|

37 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2005 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gwZb, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 48 bs we› ỳevox 22 cvIqv hvq 

bvB|

37 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2006 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

mwn`, wcZv- AvmgZ Avjx, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

64 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2007 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

AvmgZ Avjx, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

66 2 bvB bvB 3 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2008 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

wiqvR DwÏb, wcZv- g„Z AvqvZ 

Avjx, mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

64 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2009 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

wMqvm DwÏb, wcZv- Avt †nwKg, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

64 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2010 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avd‡Qv wgqv, wcZv- g„Z mvgmywÏb, 

mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.50 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

64 2 bvB bvB 3 wU wU‡bi Ni 3wU 

gvwUi Ni 

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2011 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

AvdvR DwÏb, wcZv- g„Z mv‡ne 

Avjx, mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

64 2 bvB bvB 2 wU wU‡bi Ni 3 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2012 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

mvwdR DwÏb, wcZv- g„Z mv‡ne 

Avjx, mvs- we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

66 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni 2 wU 

gvwUi Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2013 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avãyi id, wcZv- Inve Avjx, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 29 cvIqv hvq 

bvB|

66 2 bvB bvB 2 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2014 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gyšÍvR Avjx, wcZv- Aveyj, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 48 bs we› ỳevox 96 cvIqv hvq 

bvB|

103 2 bvB bvB 2wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2015 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avãyj iwk`, wcZv- gvIjvbv b~i 

Bmjvg, mvs- we› ỳevox (wRIwm), 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.00 48 bs we› ỳevox 26 cvIqv hvq 

bvB|

46 2 bvB bvB 4 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2016 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

we‡i› ª̀, wcZv- evjvB, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2017 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

bKzj, wcZv- evjvB, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2018 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

gvwew`, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2019 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

 †MŠiv½, wcZv- g„Z KvwjP› ª̀, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU gvwUi  Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2020 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

my‡bÎv, ¯^vgx- AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU gvwUi  Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2021 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

 †MvKzj, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi  Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2022 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

b~iæj Bmjvg, wcZv- g„Z Avãyi 

ingvb, mvs- we› ỳevox (wRIwm), 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 59 cvIqv hvq 

bvB|

192 2 bvB bvB 3wU †mwg Kvcv Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2023 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Avt  ev‡Zb, wcZv- g„Z Avãyi 

ingvb, mvs- we› ỳevox (wRIwm), 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 48 bs we› ỳevox 59 cvIqv hvq 

bvB|

189 2 bvB bvB 2wU wU‡bi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2024 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

ejvB, wcZv- AÁvZ, mvs- we› ỳevox 

(wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 174 cvIqv hvq 

bvB|

331 2 bvB bvB 1wU gvwUi Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2025 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

Av°vm Avjx, wcZv- AÁvZ, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 87 cvIqv hvq 

bvB|

231 2 bvB bvB 2 wU gvwUi  Ni  cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2026 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi ‡iÄ wmsovZjx  

weU

b~i †eMg, ¯^vgx- Avt Inve, mvs- 

we› ỳevox (wRIwm), kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 48 bs we› ỳevox 22 cvIqv hvq 

bvB|

37 2 bvB bvB 1 wU wU‡bi Ni  1 wU 

gvwUi  Ni

 cÎ bs- 22.01.0000.608.08.086.13. 

3562, ZvwiLt 09/10/2013 Bs g~‡j  D‡”Q‡`i 

wbwgË cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2027 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwbdv Ms,                      

wcZv- AvkÖvd Avjx,                         

    mvs-e`bxfv½v,kÖxcyi,MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3234 24 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2028 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjx ‡nv‡mb, wcZv- iæ¯Íg dwKi         

        mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.50 5 bs gvIbv 3236 11 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2029 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gv¯Ídv Ms, wcZv- wbqZ Avjx,            

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.64 5 bs gvIbv 3857 77 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2030 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwbdv Ms,                      

wcZv- AvkÖvd Avjx,                         

    mvs-e`bxfv½v,kÖxcyi,MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3234 24 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2031 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwbdv Ms,                      

wcZv- AvkÖvd Avjx,                         

    mvs-e`bxfv½v,kÖxcyi,MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3234 24 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVv‡ji evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2032 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjx ‡nv‡mb, wcZv- iæ¯Íg dwKi         

        mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.50 5 bs gvIbv 3236 11 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2033 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gv¯Ídv Ms, wcZv- wbqZ Avjx,            

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.64 5 bs gvIbv 3857 77 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2034 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gv¯Ídv Ms, wcZv- wbqZ Avjx,            

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.64 5 bs gvIbv 3857 77 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj  evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2035 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gv¯Ídv Ms, wcZv- wbqZ Avjx,            

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.64 5 bs gvIbv 3857 77 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 evuk evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2036 H H H wkgjvcvov 

weU

Aveyj Kv‡mg, wcZv- KvRxgywÏb                

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.27 5 bs gvIbv 3857 64 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2037 H H H wkgjvcvov 

weU

kivdZ Avjx, wcZv- Avt iwk`,               

        mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.24 5 bs gvIbv 3857 64 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2038 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †`‡jvqvi Ms, wcZv- †gvt 

BqvwQb         mvs- e`bx fv½v, 

kªxcyi, MvRxcyi 

2.40 5 bs gvIbv 3857 62 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2039 H H H wkgjvcvov 

weU

ZvBRyj Bmjvg, wcZv- †gvt BqvwQb            

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

2.00 5 bs gvIbv 3857 61 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2040 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †`‡jvqvi Ms, wcZv- †gvt 

BqvwQb         mvs- e`bx fv½v, 

kªxcyi, MvRxcyi 

2.40 5 bs gvIbv 3857 62 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg  evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2041 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †`‡jvqvi Ms, wcZv- †gvt 

BqvwQb         mvs- e`bx fv½v, 

kªxcyi, MvRxcyi 

2.40 5 bs gvIbv 3857 62 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2042 H H H wkgjvcvov 

weU

ZvBRyj Bmjvg, wcZv- †gvt BqvwQb            

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

2.00 5 bs gvIbv 3857 61 Avi.Gm 

LwZqvb -02

AvKvkx evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2043 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gvbœvb, wcZv- †mvbv wgqv,                   

         mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.85 5 bs gvIbv 3857 61 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2044 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wKZve Avjx Ms, wcZvg„Z- 

mv‡ne Avjx, mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi 

MvRxcyi| 

2.56 5 bs gvIbv 3844 266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2045 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt gv‡R`v wcZv- wKZve Avjx,             

         mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.50 5 bs gvIbv 3844 266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2046 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BqvQ Avjx, wcZv- Avt ingvb                      

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 5 bs gvIbv 3844 266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2047 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvnveywÏb wcZv- g„Z gvngy`                  

            mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 3844 266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2048 H H H wkgjvcvov 

weU

Avjg wcZv-                                     

       mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.04 5 bs gvIbv 3844 169 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2049 H H H wkgjvcvov 

weU

iæûj wcZv- †gvt Imgvb,                          

           mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.04 5 bs gvIbv 3844 169 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2050 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt kvnRvnvb, wcZv- Avt ingvb,               

            mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 3844 167 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2051 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ev”Pz wgqv, wcZv- nvwbdv                    

          mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

4.76 5 bs gvIbv 3925 357 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2052 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bvwmi, wcZv- nvwdR DwÏb,               

        mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

4.76 5 bs gvIbv 3925 357 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2053 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gwR`, wcZv- AvRg Avjx,                   

          mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.78 5 bs gvIbv 3925 360 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2054 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dRjy, wcZv- nvwbdv,                          

            mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.43 5 bs gvIbv 3935 327 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2055 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †LvKv wgqv, wcZv- mv‡ne Avjx,                   

                 mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 3935 327 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2056 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mv‡e` Avjx, wcZv- Rv‡e` 

Avjx             mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 5 bs gvIbv 3935 327 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2057 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwdR Ms, wcZv- Avnv¤§` Avjx,                 

                mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

2.40 5 bs gvIbv 3938 293 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2058 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †njvj, wcZv- Avnv¤§` Avjx,                 

            mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3938 293 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2059 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BKevj, wcZv- nv‡qR DwÏb                         

                   mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 5 bs gvIbv 3938 271 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2060 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wmivR, wcZv- Avn¤§` Avjx,                  

            mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3938 271 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2061 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt mvjvg, wcZv- Avnv¤§` 

Avjx,        mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 5 bs gvIbv 3938 271 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2062 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvBqye Avjx, wcZv- wQwÏK 

Avjx,           mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3938 271 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2063 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb wcZv- †nv‡mb 

Avjx,       mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3938 271 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2064 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avgxi †nv‡mb, wcZv- Avnv¤§` 

Avjx,       mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3187 1502 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2065 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dvBRyj Bmjvg, wcZv- 

AvjvDwÏb,           mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3187 1502 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2066 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK, wcZv-  nv‡Qb Avjx,                   

             mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.30 5 bs gvIbv 3187 1502 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2067 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mwjg DwÏb, wcZv- Kwjg DwÏb,              

             mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3187 1502 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2068 H H H wkgjvcvov 

weU

nv‡Riv LvZzb, ¯^vgx-g„Z Avjvj 

DwÏb,           mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 2605 1556 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2069 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvm ỳ wgqv Ms, wcZv- mvBdzwÏb,            

           mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.15 5 bs gvIbv 2605 3014 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2070 H H H wkgjvcvov 

weU

AvwQgywÏb, wcZv- KyZze Avjx,                        

              mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 5 bs gvIbv 2605 3015 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2071 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rwgi DwÏb, wcZv- KzZze DwÏb              

            mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2605 3016 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2072 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt nvwjg wcZv- †ki Avjx,                        

             mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.15 5 bs gvIbv 2605 3016 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2073 H H H wkgjvcvov 

weU

m‡g` Avjx wcZv- Rv‡e` Avjx,                  

           mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2605 3016 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2074 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK wcZv-  †gv¯Ídv,                     

         mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2605 3016 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2075 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvnveywÏb wcZv- †KivgZ Avjx             

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2605 3016 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2076 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvBb DwÏb, wcZv-  BqvwQb,                  

             mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2605 3016 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2077 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BmgvBj, wcZv- QvBe DwÏb,                

           mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2605 30169 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2078 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gvbœvb, wcZv- Avt Rwjj,              

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.19 5 bs gvIbv 2605 3012 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2079 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gvbœvb, wcZv- Avt Rwjj,              

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.19 5 bs gvIbv 2605 3012 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg  evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2080 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gvbœvb, wcZv- Avt Rwjj,              

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.19 5 bs gvIbv 2605 3012 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2081 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gvbœvb, wcZv- Avt Rwjj,              

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 5 bs gvIbv 2605 3013 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2082 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gvbœvb, wcZv- Avt Rwjj,              

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 5 bs gvIbv 2605 3013 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg  evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2083 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gvbœvb, wcZv- Avt Rwjj,              

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.20 5 bs gvIbv 2605 3013 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2084 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt nvwjgv, ¯^vgx- AvwRgywÏb,                

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.15 5 bs gvIbv 2548 3155 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2085 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Avw¤̂qv, wcZv- AvwRgywÏb,                

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2548 3155 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2086 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwdR DwÏb wcZv- BDbyQ wgqv               

            mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2548 3155 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2087 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kig Avjx, wcZv- wKZve Avjx,            

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.08 5 bs gvIbv 2548 3154 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2088 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Beªvwng, wcZv-  AvwRgywÏb,                 

          mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 2548 3155 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2 wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2089 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avkivdzj wcZv- iwdR DwÏb,                 

             mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 2560 3200 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2090 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 2560 3201 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni wØZj 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2091 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj wcZv- †Ljøv wgqv,                  

         mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 2560 3149 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2092 H H H wkgjvcvov 

weU

Aveyi nv‡kg wcZv- ingZ Avjx,               

         mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 2560 3149 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2093 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK dwKi, wcZv- Av‡e` 

Avjx,        mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2560 3149 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2094 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZv- Avt 

gv‡jK dwKi, mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 5 bs gvIbv 2550 3149 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2095 H H H wkgjvcvov 

weU

ingZ Avjx wcZv- Qwjg DwÏb,                 

         mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2550 3149 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2096 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 2550 3150 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2097 H H H wkgjvcvov 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv- ingZ Avjx,                

           mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.25 5 bs gvIbv 2550 3149 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2098 H H H wkgjvcvov 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv- †mKv›`vi Avjx,                 

                mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 5 bs gvIbv 2659 2941 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2099 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 2659 2942 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2100 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvm‡jg DwÏb Ms wcZv- iIkb 

Avjx,     mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.79 5 bs gvIbv 2686 3283 Avi.Gm 

LwZqvb -02

‡cvwëª 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2101 H H H wkgjvcvov 

weU

nv‡Zg Avjx †gvoj, wcZv- Gev ỳjøvn&              

            mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 2686 3284 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2102 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 2686 3283 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2103 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt Beªvwng wcZv- Imgvb Avjx

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 2686 3283 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2104 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvmy` cÖh‡šÍ- GnQvb Avjx, 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3036 2887 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avav cvKv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2105 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt GnQvb Avjx, wcZv- AvgQvi 

Avjx, 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3036 2952 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2106 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 3036 2956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2107 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg Ms, wcZv- 

Av°vQ Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 5 bs gvIbv 3036 2955 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2108 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 3036 2958 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2109 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt dRjyj nK, wcZv- Avt ReŸvi 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 5 bs gvIbv 3036 2958 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2110 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt ReŸvi, wcZv- Rûi DwÏb,                     

             mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.40 5 bs gvIbv 3036 2954 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2111 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.30 5 bs gvIbv 3036 2956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2112 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt gKeyj †nv‡mb, wcZv- Igi 

Avjx             mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 5 bs gvIbv 3036 2956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2113 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvwRRyj nK, wcZv- Av°vm 

Avjx              mvs- wmsMviw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3036 2956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2114 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt myRb wgqv, wcZv- Kv‡kg Avjx               

             mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3036 2953 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2115 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 5 bs gvIbv 3036 2956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2116 H H H wkgjvcvov 

weU

Avkivd Avjx, wcZv- Avt Mdzi                   

           mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 3036 2956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

eo †cvwëª 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2117 H H H wkgjvcvov 

weU

nv‡Zg Avjx, wcZv- AvbQvi Avjx                 

            mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3036 2956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2118 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avey Zv‡ni, wcZv- AvgRv` 

Avjx              mvs- wmsMviw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 5 bs gvIbv 3006 2883 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2119 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 3006 2884 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2120 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt ev‡iK Ms, wcZv- nhiZ 

Avjx            mvs- wmsMviw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3127 2671 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2121 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZv- gm‡jg 

DwÏb, 

mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3134 2660 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2122 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjx †nv‡mb, wcZv- Avt ingvb,              

             mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.36 5 bs gvIbv 3134 2660 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2123 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ingZ Avjx, wcZv- Avwgi 

†nv‡mb            mvs- wmsMviw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 5 bs gvIbv 3132 2642 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2124 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt KÏym, wcZv- nvmgZ Avjx,            

          mvs- KcvwUqv cvov kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 2557 3345 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2125 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvBb DwÏb wcZv- †Mvjvg 

†nv‡mb        mvs- KcvwUqv cvov 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 2557 3377 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2126 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvBb DwÏb wcZv- †Mvjvg 

†nv‡mb        mvs- KcvwUqv cvov 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 2557 3377 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 †cvwëª mn Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2127 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvdv¾j wcZv- kvgmy DwÏb

mvs- KcvwUqv cvov kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.25 5 bs gvIbv 2557 3377 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2128 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvwd wcZv- nhiZ Avjx

mvs- KcvwUqv cvov kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 2557 3340 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2129 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iæûj Avjx, wcZv- myiæZ Avjx, 

mvs- KcvwUqv cvov kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.14 5 bs gvIbv 2557 3340 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2130 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gwR`, wcZv- nvweeyjøv mvs- 

KcvwUqv cvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2557 3340 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2131 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gv‡jK, wcZv- †gvnv¤§` 

Avjx            mvs- KcvwUqv cvov 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

8.00 5 bs gvIbv 2878 3483 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2132 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwng, wcZv- Avt iwk`,               

         mvs- KcvwUqv cvov kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 2608 3030 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2133 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwng, wcZv- Avt iwk`,               

         mvs- KcvwUqv cvov kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 2608 3030 Avi.Gm 

LwZqvb -02

U cyKzi 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2134 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK, wcZv- Avt ev‡iK 

 mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.18 5 bs gvIbv 2840 3577 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Kz‡o Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2135 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK, wcZv- Avt ev‡iK 

 mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.18 5 bs gvIbv 2840 3577 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2136 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK, wcZv- Avt ev‡iK 

 mvs- wmsMviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.18 5 bs gvIbv 2840 3577 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2137 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgmyj nK, wcZv- Avm‡ivd 

Avjx, 

mvs- KcvwUqv cvov kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.53 5 bs gvIbv 2802 3434 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2138 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gm‡jg DwÏb, wcZv- AvBb 

DwÏb           mvs- KcvwUqv cvov 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2802 3435 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2139 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZv- Avt 

AvwRR           mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 2802 3435 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2140 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wMqvm DwÏb, wcZv- eiKZ Djøv             

           mvs- KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.09 5 bs gvIbv 2802 3436 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2141 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KzÏym Avjx, wcZv- imgZ Avjx                

              mvs- KcvwUqvcvov,, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 5 bs gvIbv 2992 3450 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2142 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvmvb Avjx, wcZv- nhiZ Avjx 

 mvs- KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 


0.41 5 bs gvIbv 2657 3054 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2143 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myh©Z Avjx gywÝ, wcZv- †LwQ 

†kL             mvs- KcvwUqvcvov,, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 2657 2948 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2144 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 2657 2947 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2145 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwbi DwÏb, wcZv- Av‡qZ Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.47 5 bs gvIbv 3019 2906 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2146 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvKei Avjx, wcZv- DigZ 

Avjx                mvs- 

KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.56 5 bs gvIbv 3015 3733 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2147 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj wcZv- †njvj DwÏb,                

          mvs- KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3016 2925 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2148 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwng, wcZv- Avmg Avjx, 

mvs- KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 3016 2924 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2149 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 5 bs gvIbv 3016 2925 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2150 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnRvnvb Ms, wcZv- iwnR DwÏb

mvs- KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.47 5 bs gvIbv 3075 3726 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2151 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvjvj wcZv- gwdR DwÏb 

mvs- KcvwUqvcvov,, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 3075 3726 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2152 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæj nK, wcZv- †gvbi DwÏb 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.10 5 bs gvIbv 3075 2972 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

178



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2153 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myiæR Avjx, wcZv- Q‡e` Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.70 5 bs gvIbv 3079 2581 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2154 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvZvDi ingvb, wcZv- Aveyj 

†nv‡mb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.95 5 bs gvIbv 3079 2582 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2155 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wiqvR DwÏb, wcZv-dRi Avjx                  

               mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 3079 2582 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2156 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt RR wgqv, wcZv- †Qvevnvb,                 

         mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.25 5 bs gvIbv 3079 2583 Avi.Gm 

LwZqvb -02

evox 3wU KvuPv Ni 8wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2157 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wRb‡bvZ Avjx, wcZv- myh©Z Avjx

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.10 5 bs gvIbv 3079 2594 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2158 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBdzj Bmjvg Ms, wcZv- 

G‡Kb Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2594 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2159 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvKei wcZv- ingZ Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.22 5 bs gvIbv 3079 2594 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2160 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bw`ªm wgqv, wcZv- Avt Mdzi 

wgqv 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 2948 2965 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2161 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myi‡RvZ Avjx, wcZv-‡nKgZ 

Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 2948 2965 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2162 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AveŸvm Avjx, wcZv- Av: KzÏyQ 

Avjx, 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2948 2965 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2163 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvKei wcZv- Rv‡e` Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2164 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwnR DwÏb, wcZv- Qv‡n` Avjx

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2165 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b‡Ki Avjx, wcZv-I‡n` Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2166 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dviæK wcZv- myiæR wgqv 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2167 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvn Avjg wcZv- Avt Lv‡jK

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2168 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Igi Avjx wcZv- ingZzjøvn& gywÝ          

         mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2169 H H H wkgjvcvov 

weU

Bwjg DwÏb, wcZv- nv‡Zg 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2170 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Iqvm KzWzbx, wcZv-Avt Kv‡`i

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2171 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdKzj wcZv- BQe Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2172 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwng wcZv- 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2173 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwn, wcZv- Avwgi Avjx

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2174 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZv- Avt 

mvgv`        mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2175 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt mvgv`, wcZv- †ejøvj, 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2176 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bmivwdj wcZv- Rqbvj

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2177 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †ejøvj, wcZv- nvwdR DwÏb,

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2178 H H H wkgjvcvov 

weU

kvgQz DwÏb Ms, wcZv- gKeyj 

†nv‡mb,           mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2179 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvgRv` Avjx, wcZv- AvKei 

Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2180 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt iƒcRvb, ¯^vgx- kni Avjx, 

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2181 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mgi Avjx, wcZv- Kwdj DwÏb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.25 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2182 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt nvwKg Avjx, wcZv-Av`g Avjx, 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.55 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2183 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvjdvQ Avjx, wcZv- BDmyd 

Avjx 

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2184 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt eveyj wcZv- Avt gwR`, 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2538 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2185 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡gv¯Ídv Avjx, wcZv- BDmyd 

Avjx,          mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3096 2562 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2186 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt mvgQzj nK, wcZv-g„Z Qv‡q` 

Avjx              mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 5 bs gvIbv 3079 2567 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2187 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt AvRe DwÏb, wcZv- Aveyj 

†nv‡mb           mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 3079 2591 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2188 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt AvRe DwÏb, wcZv- Aveyj 

†nv‡mb           mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 3079 2591 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 ‡cvwëª 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2189 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwjg, wcZv- gKeyj †nv‡mb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.45 5 bs gvIbv 3079 2591 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2190 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnvRvb Avjx, wcZv- nv‡Zg 

Avjx

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.70 5 bs gvIbv 3079 2573 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2191 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnvRvb Avjx, wcZv- nv‡Zg 

Avjx

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.70 5 bs gvIbv 3079 2573 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2192 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt Mdzi wcZv- gvnvgy` Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 3016 2925 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2193 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iZb wgqv wcZv- ev`kv wgqv 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 3016 3732 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2194 H H H wkgjvcvov 

weU

gywRei ingvb wcZv- nvmgZ Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 3016 3732 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2195 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 3016 2923 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2196 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvwRRyj nK, wcZv- †nv‡mb 

Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 3079 2576 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2197 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwjg DwÏb, wcZv- Avt ingvb 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2576 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2198 H H H wkgjvcvov 

weU

Avnv¤§` Avjx wcZv-  Avt ingvb 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 3079 2576 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2199 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bgvg DwÏb, wcZv-g„Z wm‡Z 

Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2576 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2200 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bw`ªm Avjx, wcZv- imgZ Avjx 

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2576 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2201 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ûgvqyb Kwei wcZv- Bw`ªm Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3079 2576 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2202 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv-I‡n` Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 3096 2562 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2203 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rv‡e` Avjx wcZv- †bqvR Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


1.00 5 bs gvIbv 3096 2562 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2204 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kwei Ms wcZv-  nvwKg 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 3064 2531 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2205 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †ZvZv wgqv wcZv- nv‡Qb Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 3064 2531 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2206 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv wcZv-AviRvb Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 3064 2532 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2207 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Pvub wgqv, wcZv- Qv‡g` Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 3064 2532 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2208 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwR` wcZv- bv‡je Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 3064 2532 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2209 H H H wkgjvcvov 

weU

nv‡Qb Avjx wcZv- AvwjgwÏb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 3064 2533 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2210 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 3064 2532 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2211 H H H wkgjvcvov 

weU

kvnve DwÏb, wcZv- wiqvR 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2444 3944 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2212 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZv- Avjx 

AvKei 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 2506 3846 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2213 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Avw¤̂qv LvZzb, ¯^vgx- kvgQzj 

nK           mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 2475 3898 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2214 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BDmyd Avjx wcZv- Rbev Avjx 

gywÝ         mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.23 5 bs gvIbv 2509 3843 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2215 H H H wkgjvcvov 

weU

wbRvg DwÏb, wcZv- gni DwÏb,

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 2449 3985 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2216 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Av‡jKRvb ¯^vgx- ReŸvi 

Avjx,             mvs- KcvwUqvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2449 3985 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2217 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †ejøvj, wcZv- gni Avjx

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2449 3985 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2218 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvBRywÏb, wcZv- d‡qR DwÏb,

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 2449 3985 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2219 H H H wkgjvcvov 

weU

Avwd DwÏb, wcZv- kwnR DwÏb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 2449 3985 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2220 H H H wkgjvcvov 

weU

Aveyj †nv‡mb wcZv- bwReyjøv

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 2450 3991 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2221 H H H wkgjvcvov 

weU

gwRei wcZv- bv‡qe Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 2450 3991 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2222 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt Mdzi wcZv- Rvb Avjx

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 5 bs gvIbv 3064 2510 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2223 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvmgZ Avjx wcZv- †jvKgvb 

Avjx 

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3064 2509 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2224 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.05 5 bs gvIbv 3064 2532 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2225 H H H wkgjvcvov 

weU

evnv ỳi Avjx, wcZv- Avn¤§`

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3064 2546 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2226 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt mvwR`v ‡eMg ¯^vgx- b~i †nv‡mb

 mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3064 2546 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2227 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt QvËvi, wcZv- BmgvBj Lvb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3064 2546 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2228 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt knx` wgqv, wcZv- Avt QvËvi

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3064 2546 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2229 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ingZ Avjx Ms wcZv-I‡n` Avjx

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 3064 2546 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2230 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ingZ Avjx wcZv- Avwdi DwÏb 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3064 2546 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2231 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qvjvg Ms wcZv- AvBqye Avjx 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 3064 2546 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2232 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †njvj DwÏb Ms wcZv- Rvgvj

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 2444 3991 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2233 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dvjvb wgqv, wcZv- Mdzi DwÏb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 2444 3944 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2234 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 2444 3948 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2235 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wmwÏK Ms, wcZv- bv‡qe Avjx

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 2450 3991 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2236 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt jvqwj, ¯^vgx- nvwdR DwÏb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 2450 3991 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2237 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt igRvb Avjx, wcZv- Kwjg DwÏb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 2450 3991 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2238 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gv¯Ídv wcZv- mBRywÏb

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 2450 3991 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2239 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gybmyi Avjx, wcZv- Bb‡qZ Djøv 

mvs- KcvwUqvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 5 bs gvIbv 3888 4314 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2240 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvmvb Avjx, wcZv-†gvt Avt 

Lv‡jK        mvs- PKcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 891 5760 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2241 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt †ejøvj †nv‡mb wcZv- nvwdR 

DwÏb       mvs- PKcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 891 5759 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2242 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt dv‡Zgv, ¯^vgx- kvnvRvb, 

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 891 5759 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2243 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj wcZv- evwk wgqv 

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 5 bs gvIbv 891 5758 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2244 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt mywdqv ¯^vgx- gvbœvb

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.12 5 bs gvIbv 891 5763 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2245 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgmyj nK wcZv- †gvt nmiZ 

Avjx 

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 5 bs gvIbv 884 5766 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2246 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZv- MwY wgqv

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.30 5 bs gvIbv 884 5766 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2247 H H H wkgjvcvov 

weU

nvRx mwdR DwÏb, wcZv- mv‡ne Avjx

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 884 5767 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2248 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Pvub wgqv, wcZv- AveŸvm Avjx

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 5 bs gvIbv 884 5735 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2249 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rg‡ki Avjx, wcZv-gb‡Qi 

Avjx 

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1044 5751 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2250 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 1044 5745 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2251 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Inve Avjx wcZv-Avãyj

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.47 5 bs gvIbv 1044 5756 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2252 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvRg wcZv- MvRxDi ingvb

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1044 5756 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2253 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kvgyj Bmjvg wcZv-MvRxDi 

ingvb

 mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1044 5756 Avi.Gm 

LwZqvb -02

‡cvwëª 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2254 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvRy wgqv wcZv- Zviæ wgqv

mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 5 bs gvIbv 1044 5752 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2255 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avãyjøvn& Wv³vi wcZv- Avb›` 

eigs        mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 1858 7095 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2256 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dvjy wgqv, wcZv- ev`kv wgqv

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1858 7095 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2257 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvBR DwÏb, wcZv- Avt iv¾vK

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 1858 7095 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2258 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iv¾vK, wcZv- 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 1858 7095 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2259 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwR DwÏb wcZv- Avt iv¾vK

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 5 bs gvIbv 1858 7095 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2260 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK, wcZv-Avt Mdzi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1858 7095 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2261 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kwjg DwÏb, wcZv- BDbyQ Avjx

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 1856 7104 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2262 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wmwÏK wgqv, wcZv- bv‡qe Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2263 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qv‡e` Avjx wcZv-Av‡n` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2264 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qv‡e` Avjx wcZv-Av‡n` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2265 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj wcZv- Av‡n` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2266 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Av‡Qi DwÏb, wcZv-Av‡n` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2267 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvwgR DwÏb wcZv-Av‡n` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.95 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2268 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj wcZv-kvwgR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2269 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvRvnvi wcZv- wgbnvR 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2270 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myiæR Avjx wcZv- Qv‡e` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2271 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kv‡gR DwÏb, wcZv-Av‡n` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2272 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KzÏym Avjx wcZv-Qv‡e` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2273 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt Avjg †nv‡mb wcZv-wmbnvR 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2274 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bw`ªm f~Bqv wcZv-AvkÖve DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 5 bs gvIbv 1858 7114 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2275 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Zg‡Qi Avjx Ms wcZv-ev`kv 

wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1066 7326 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2276 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Gev`Z wgqv wcZv-e‡Qi miKvi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1866 7326 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2277 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt †gvbbvR Avjx wcZv †gvnv¤§` 

†gvoj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1066 7326 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU wU‡bi 

Ni 1wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2278 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj wgqv wcZv †nv‡mb Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.60 5 bs gvIbv 1066 7326 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2279 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt Avt iwng wcZv- mv‡ne Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 1066 7326 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2280 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wgby dwKi wcZv-AÁvZ 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1066 7326 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2281 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ivRy Ms wcZv-AÁvZ 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1066 7326 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2282 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv- Lv‡Zg 

dwKi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1088 7332 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2283 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rv‡e` Avjx wcZv-Avjvj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 1088 7332 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2284 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt R‡qb DwÏb wcZv- Rvgvj 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1088 7332 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2285 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj Ms wcZv- Kvgiæj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1091 7381 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 ‡cvwëª 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2286 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj Ms wcZv- Kvgiæj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1091 7381 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2287 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK wcZv-wgbnvR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 5 bs gvIbv 1091 7381 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2288 H H H wkgjvcvov 

weU

‡ZvZv wgqv wcZv-k‡gR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1091 7381 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2289 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt gwZb wgqv wcZv-wcqvi Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 1091 7380 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2290 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwdKzj Bmjvg wcZv- Kv‡Rg 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.37 5 bs gvIbv 1091 7385 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2291 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwg` Avjx wcZv-Rwgi DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 1091 7385 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2292 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvwgR DwÏb wcZv- ev`kv wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1091 7385 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2293 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dvBR DwÏb wcZv-ZvBR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1091 7387 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2294 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gv‡jK wcZv- WvÛz wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 1091 7387 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2295 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBdzj Bmjvg wcZv-RBb 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 5 bs gvIbv 1091 7387 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2296 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dRj wgqv wcZv-AvQz wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1091 7387 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2297 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Kv‡kg wcZv-nv‡mb Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.37 5 bs gvIbv 1128 7363 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2298 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.30 5 bs gvIbv 1128 7365 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2299 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avãyj wcZv- †Wvgi DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.40 5 bs gvIbv 1128 7359 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2300 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Avbyiv ¯^vgx- Kv‡kg 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1128 7359 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2301 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvdi DwÏb wcZv-nvmgZ Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1128 7359 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2302 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgi DwÏb wcZv-nvmgZ Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.45 5 bs gvIbv 1128 7359 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2303 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvwRR wcZv-weï wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1128 7359 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2304 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Pv› ỳ wgqv wcZv-weï wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 1128 7359 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2305 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mvbv wgqv wcZv-weï wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1128 7364 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2306 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Zviv wgqv wcZv-weï wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 5 bs gvIbv 1128 7364 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2307 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwk` wgqv wcZv-weï wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 5 bs gvIbv 1128 7359 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2308 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mivdZ Avjx wcZv- mv‡ne Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1066 7307 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2309 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Kwig Ms wcZv- mv‡ne Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.58 5 bs gvIbv 1066 7310 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2310 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Qvgv`, wcZv- evei Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 1066 7309 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2311 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvZv‡je wcZv- Kv› ỳ wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.68 5 bs gvIbv 1066 7309 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2312 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt byiæ wgqv wcZv- Aveyj †nv‡mb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1066 7305 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2313 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wmivR wgqv wcZv- Av‡e` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 5 bs gvIbv 1066 7305 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2314 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡nv‡mb wcZv-BbyZzjøvn& 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 5 bs gvIbv 1066 7305 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2315 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kv› ỳ wgqv wcZv- wiqvR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.54 5 bs gvIbv 1066 7298 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2316 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ivRy wgqv wcZv-‡gvt †bqvR wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.57 5 bs gvIbv 1066 7422 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2317 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjx ‡nv‡mb wcZv- BDbym Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1093 7421 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2318 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt †Mv‡jQv ¯^vgxg„Z- nv‡Zg

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1093 7421 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2319 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv- BDbyQ Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1093 7421 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2320 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.85 5 bs gvIbv 1093 7421 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2321 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.65 5 bs gvIbv 1093 7547 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2322 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvnv¤§` Avjx wcZv- †M› ỳ gyÝx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.15 5 bs gvIbv 1093 7547 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2323 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avn¤§` Avjx wcZv †M› ỳ gyÝx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.26 5 bs gvIbv 1093 8054 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2324 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bqve DwÏb wcZv- wbRvg DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1104 7556 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2325 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt R‡qb DwÏb wcZv- wbRvg DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 1104 7554 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2326 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 5 bs gvIbv 1104 7555 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2327 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Qv‡niv LvZzb wcZv-wbgvR 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1104 7555 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2328 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wbRvg DwÏb wcZv- Avt MwY 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.20 5 bs gvIbv 1104 7554 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2329 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 1104 7555 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2330 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvKivg Avjx wcZv- nvRx evwQi 

miKvi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1104 7554 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2331 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwdKzj Bmjvg ỳjy wcZv- Avt 

ev‡iK 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1058 7572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 1 U D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2332 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 1058 7576 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2333 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt QvdvqvZ †nv‡mb ‡mjy wcZv- 

ev‡iK 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1058 7572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2334 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gveviK †nv‡mb wcZv- †M› ỳ 

wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1058 7572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2335 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dRjyj nK wcZv-wgRvbyi ingvb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1058 7569 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2336 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwbiæ¾vgvb wcZv- wgRvbyi 

ingvb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 5 bs gvIbv 1058 7569 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2337 H H H wkgjvcvov 

weU

nvRx Gnmvb nvwee wcZv-g„Z ‡M› ỳ 

gyÝx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1058 7571 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2338 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt evwi miKvi wcZv- g„Z †M› ỳ gyÝx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 5 bs gvIbv 1058 7571 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 2wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2339 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.30 5 bs gvIbv 1058 7572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2340 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwdKzj Bmjvg ỳjy wcZv- Avt 

evwi miKvi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1058 7572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2341 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt QvKvqvZ †nv‡mb ‡mjy wcZv- 

evix 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1058 7567 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2342 H H H wkgjvcvov 

weU

Kv‡kg Avjx wcZv-g„Z †MvZv wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1051 7888 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2343 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kvgvj †nv‡mb wcZv- Avng` 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1051 7888 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2344 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kivdZ Avjx wcZv- Avt Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 5 bs gvIbv 1895 7463 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 10wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2345 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.08 5 bs gvIbv 1895 7231 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2346 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ˆZqRy DwÏb Ms wcZv- wMqvm 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.81 5 bs gvIbv 1889 7233 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 11wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2347 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvjZve †nv‡mb Ms wcZv- 

Zv‡ni Luvb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 5 bs gvIbv 2005 7617 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2348 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 5 bs gvIbv 2005 8051 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2349 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Gev`Z Avjx wcZv- evwQi 

miKvi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.41 5 bs gvIbv 1895 7603 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2350 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwdR ‡g¤̂vi wcZv- KvwRgywÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.46 5 bs gvIbv 1895 7444 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cyKzi cy‡ivwU eb 

wefvM 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2351 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ingvb Avjx wcZv- ReŸvi Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 5 bs gvIbv 1895 7462 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2352 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wMqvm DwÏb wcZv-nvwKg 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.45 5 bs gvIbv 1895 7512 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2353 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ï°zi Avjx wcZv-BDbyQ Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1895 7435 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2354 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvBR DwÏb Ms wcZv- AvwKR 

DwÏb

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.65 5 bs gvIbv 1881 7254 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2355 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvdvR DwÏb Ms wcZv- evnvi 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.47 5 bs gvIbv 1881 7554 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2356 H H H wkgjvcvov 

weU

Avey Kv‡kg wcZv-AvwQg DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1881 7554 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2357 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡Zvdv¾j Avjx wcZv- kiZ 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1841 7264 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2358 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gNv Avjx wcZv- nvwjg 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1841 7264 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2359 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvby wgqv wcZv- wbRvg DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.77 5 bs gvIbv 1841 7272 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 7wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2360 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt Qvgv` wcZv- ewQi DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.95 5 bs gvIbv 1841 7271 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2361 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvwn ỳj wcZv- †dvivZ wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.68 5 bs gvIbv 1841 7269 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2362 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myiæQ wgqv wcZv- Rv‡e` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.37 5 bs gvIbv 1841 7127 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2363 H H H wkgjvcvov 

weU

Avãyj nK wcZv- ivBRywÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 5 bs gvIbv 1841 7124 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2364 H H H wkgjvcvov 

weU

Avãyj nK wcZv- ivBRywÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 5 bs gvIbv 1841 7124 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2365 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Avw¤̂qv ¯^vgx- Avjx †nv‡mb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 1841 7125 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2366 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvnveŸZ Avjx wcZv-Rbve 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 5 bs gvIbv 1841 7123 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2367 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnRywÏb Ms wcZv- beve Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.83 5 bs gvIbv 1835 7073 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 13wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2368 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj DwÏb Ms wcZv- Avt Mdzi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.59 5 bs gvIbv 1983 7197 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 8wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2369 H H H wkgjvcvov 

weU

 ‡gvt Avt Mdzi Ms wcZv- bwQi DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.70 5 bs gvIbv 1983 7194 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2370 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gveviK †nv‡mb wcZv-AvnjvR 

Kwjg 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.91 5 bs gvIbv 1814 7042 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2371 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvnveye Avjx eyjy wcZv- kwn` 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1814 7039 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2372 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.18 5 bs gvIbv 1814 7041 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2373 H H H wkgjvcvov 

weU

nvRx KwjgywÏb miKvi wcZv-igRvb 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 1814 7040 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2374 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aqvwj Djøv f~Bqv wcZv-m~h©Z 

f~Bqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.56 5 bs gvIbv 1567 9715 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2375 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avey mvB` wcZv- nvweeyi ingvb 

Ms 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 5 bs gvIbv 1567 9715 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2376 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvweeyi ingvb wcZv- myh©Z Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1567 9715 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2377 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gv¯Ídv wcZv- AvIqvj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.68 5 bs gvIbv 1567 9770 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2378 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †bqvR DwÏb wcZv- d‡qR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 5 bs gvIbv 1556 9737 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2379 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evnvi DwÏb wcZv- †gvt ingvb 

gywÝ 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.50 5 bs gvIbv 1556 9729 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2380 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.50 5 bs gvIbv 1556 9730 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2381 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rûi DwÏb divRx wcZv- Avwgi 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 5 bs gvIbv 1556 10105 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2382 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Igi Avjx divRx wcZv- gwbi 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


1.30 5 bs gvIbv 1556 9733 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni  1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2383 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Igi Avjx divRx wcZv- gwbi 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


1.30 5 bs gvIbv 1556 9733 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 ivBP wgj 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2384 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Zviv wgqv wcZv- KzÏym Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 1556 9733 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2385 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvmy` Avjx wcZv- †gvnv¤§` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 1556 9733 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2386 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡Zg Avjx wcZv- kvnv`vZ 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 5 bs gvIbv 1556 9521 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2387 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb Avjx wcZv- kg‡mi 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.30 5 bs gvIbv 1201 9137 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2388 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwng DwÏb, wcZv- bZzb Avjx 

gyÝx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1201 9133 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2389 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt meyi DwÏb wcZv- mwjg DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1201 9156 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2390 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt iwng wcZv-‡gvnv¤§` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1201 9131 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2391 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡`jy wgqv wcZv- Kv‡`i wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 1201 9156 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2392 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt iIkbviv †eMg, ¯^vgx- gK‡Q` 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1356 9355 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2393 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdKzj Bmjvg wcZv- †gvt 

Rv‡e` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.40 5 bs gvIbv 1356 9360 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2394 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwdKzj Bmjvg wcZv- †gvt 

ingZ Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1356 9360 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2395 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj divRx wcZv- wMqvm 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1696 9644 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2396 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj Kvjvg wcZv- Avng` 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 5 bs gvIbv 9710 9710 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2397 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BDQze Avjx wcZv- gybmyi Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 9710 9711 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2398 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv- gm‡jg 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 1703 9711 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2399 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kivdZ Avjx wcZv-‡gvt gvmyg 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1703 9712 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2400 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt d‡Kvb Avjx wcZv- gvmy` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1703 9712 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2401 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dRjyj nK wcZv- wRbœZ Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 5 bs gvIbv 1703 9711 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2402 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.05 5 bs gvIbv 1703 9712 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2403 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt D¾j †nv‡mb wcZv- gv‡jK 

†gvjøv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.67 5 bs gvIbv 1686 9799 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2404 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Qwdbv †eMg ¯^vgx- Avie 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1684 9788 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2405 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †Qv‡g` Avjx wcZv- †gvt Rûi 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1684 9787 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2406 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwdR DwÏb wcZv- KvwRg 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1684 9787 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2407 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Ry‡e` Avjx wcZv- dvjy †kL 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1684 9785 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2408 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBdzj Bmjvg wcZv- dvmy wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 5 bs gvIbv 1684 9784 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2409 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwRei wgqv wcZv- Ry‡e` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1684 9783 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2410 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ReŸvi Avjx wcZv- AvgRv` 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 1684 9782 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2411 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjøv DwÏb wcZv- †gvt fvmvbx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 1684 9788 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2412 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BDmye Avjx wcZv- †gvt kgi 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.57 5 bs gvIbv 1684 9788 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2413 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb Avjx wcZv- myh©Z Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 5 bs gvIbv 1684 9789 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2414 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwbd Avjx wcZv- †gvQvt BQv 

mi`vi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1684 9790 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2415 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qvjvg wgqv wcZv- †gvt Wvjx 

wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1684 979 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2416 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡Qb Avjx wcZv- iBkv Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 5 bs gvIbv 5129 9779 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2417 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.57 5 bs gvIbv 5129 9780 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2418 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt bvwQgv †eMg ¯^vgx- byiæj 

Bmjvg 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.33 5 bs gvIbv 1701 9775 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2419 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iæûj Avwgb wcZv- nvwdR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1701 9775 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2420 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wejøvj †nv‡mb wcZv- wMqvm 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1701 9775 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2421 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt byiæ wgqv wcZv-g„Z ỳ ỳ wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1466 9932 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2422 H H H wkgjvcvov 

weU

Aveyj †nv‡mb wcZv-g„Z myjvBgvb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 5 bs gvIbv 1466 9932 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2423 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæ †gvoj wcZv-g„Z †nv‡mb 

†gvoj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1466 9932 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2424 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgi †nv‡mb wcZv-g„Z nvmgZ 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.65 5 bs gvIbv 1466 9932 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2425 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgi †nv‡mb wcZv-g„Z nvmgZ 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.65 5 bs gvIbv 1466 9932 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Q‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2426 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gv AvZi Avjx wcZv- gwZ wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1466 9932 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2427 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt nvwbdv wcZv- g„Z gvRg Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1466 9932 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2428 H H H wkgjvcvov 

weU

g„Z †nKgZ Avjx ¯¿xi `L‡j 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.89 5 bs gvIbv 1460 9916 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg  evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2429 H H H wkgjvcvov 

weU

g„Z †nKgZ Avjx ¯¿xi `L‡j 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.89 5 bs gvIbv 1460 9916 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVv‡ji evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2430 H H H wkgjvcvov 

weU

g„Z †nKgZ Avjx ¯¿xi `L‡j 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.89 5 bs gvIbv 1460 9916 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2431 H H H wkgjvcvov 

weU

Zv‡ni Avjx wcZv- g„Z Rvjvj Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 5 bs gvIbv 1514 9505 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi 2Zjv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2432 H H H wkgjvcvov 

weU

Zv‡ni Avjx wcZv- g„Z Rvjvj Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 5 bs gvIbv 1514 9505 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2433 H H H wkgjvcvov 

weU

 ˆdRywÏb wcZv-g„Z AvdvR DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1514 9505 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2434 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt mywdqv †eMg ¯^vgxg„Z- Pvb 

wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.71 5 bs gvIbv 1402 9267 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2435 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt IqvR DwÏb wcZv- g„Z iwnR 

DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 1416 9466 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2436 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt knx ỳj wcZv- ‡njvj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


1.04 5 bs gvIbv 1300 9216 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2437 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæj Bmjvg wcZv- †Zv‡qe 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 1300 10096 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2438 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mgi Avjx wcZv- †Qv‡g` Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.61 5 bs gvIbv 1288 9226 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2439 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt ingvb wcZv- wKZve Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.66 5 bs gvIbv 1290 9233 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg dmjx D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2440 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt ingvb wcZv- wKZve Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.66 5 bs gvIbv 1290 9233 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj dmjx D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2441 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wmivR gv÷vi wcZv- gm‡jg 

Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.18 5 bs gvIbv 1284 9008 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2442 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kv‡kg Avjx wcZv- gm‡jg Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.27 5 bs gvIbv 1280 9003 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2443 H H H wkgjvcvov 

weU

H 1.34 5 bs gvIbv 1280 9035 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2444 H H H wkgjvcvov 

weU

Avnv¤§` Avjx wcZv- g‡bviDwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.23 5 bs gvIbv 1272 9058 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2445 H H H wkgjvcvov 

weU

IqvR DwÏb ‡KvqvR, †bqvR DwÏb, 

me© wcZv- Gidvb Avjx 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.12 5 bs gvIbv 1262 9205 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2446 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.18 5 bs gvIbv 1262 9206 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2447 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mivR wcZv-Rv‡e` Avjx 

mvs- Av³vicvov,, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 1251 9082 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2448 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvm‡jg Ms wcZv- cuPv †kL 

mvs- Av³vicvov,, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.28 5 bs gvIbv 1230 9110 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2449 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BmgvBj wcZv- cuPv †kL 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 5 bs gvIbv 1319 9289 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2450 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb wcZv- evwQi DwÏb 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 5 bs gvIbv 1319 9166 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Kz‡o Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2451 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb wcZv- evwQi DwÏb 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 5 bs gvIbv 1319 9166 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg evMvb 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2452 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb wcZv- evwQi DwÏb 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 5 bs gvIbv 1319 9166 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj evMvb 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2453 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt kvnbvR Ms ¯^vgx- g„Z bRiæj 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 5 bs gvIbv 1382 9292 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2454 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †jey wgqv wcZv- BqvwQb 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 1212 9123 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2455 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Avjxg wcZv- nvweeyi ingvb 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 5 bs gvIbv 1212 9123 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2456 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qvgv` wcZv- wgivR eqvZx 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 5 bs gvIbv 1344 9154 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2457 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BQvgywÏb wcZv- nvwdR  

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1344 9140 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2458 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qv‡ivqvi wcZv- nvwdRywÏb 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 5 bs gvIbv 1344 9140 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2459 H H H wkgjvcvov 

weU

Avwjg wcZv-g„Z myjZvR Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1450 9389 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2460 H H H wkgjvcvov 

weU

byiæj Bmjvg wcZv- myjZvR Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1450 9389 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2461 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt Avwjg wcZv- nv‡mb ‡gvoj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1450 9384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2462 H H H wkgjvcvov 

weU

byiæ wgqv wcZv-g„Z †ZvZv wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1450 9384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2463 H H H wkgjvcvov 

weU

Rvgvj wcZv-g„Z †ZvZv wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1450 9384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2464 H H H wkgjvcvov 

weU

mvgQzj nK wcZv-g„Z †ZvZv wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 5 bs gvIbv 1450 9384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2465 H H H wkgjvcvov 

weU

mvgQzj nK wcZv-g„Z †ZvZv wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.12 5 bs gvIbv 1450 9384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

  Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2466 H H H wkgjvcvov 

weU

kvnRvnvb wcZv- mv‡ne Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 


0.10 5 bs gvIbv 1450 9384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2467 H H H wkgjvcvov 

weU

mv‡ne Avjx wcZv-g„Z jvjy wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1450 9384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2468 H H H wkgjvcvov 

weU

Avwjg DwÏb wcZv- evwR` †kL 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.96 5 bs gvIbv 1450 9381 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Rvwg I cyKzi D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2469 H H H wkgjvcvov 

weU

mvB ỳj Bmjvg wcZv- b~iæj nK 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.07 5 bs gvIbv 1439 9412 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2470 H H H wkgjvcvov 

weU

 †ZvZv wgqv wcZv- nvwjg DwÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.20 5 bs gvIbv 1439 9505 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2471 H H H wkgjvcvov 

weU

 †kL ei Avjx wcZv-g„Z Gjve·

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1439 9935 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2472 H H H wkgjvcvov 

weU

b~i e· wcZv- Gjve·  

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 5 bs gvIbv 1439 9935 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi  Qvcov 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2473 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gv¯Ídv wcZv- g„Z AvRg Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.23 5 bs gvIbv 1439 9935 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2474 H H H wkgjvcvov 

weU

wejøvj wcZv-g„Z AvRg Avjx 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 5 bs gvIbv 1439 9935 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2475 H H H wkgjvcvov 

weU

nvwee DwÏb wcZv-g„Z Avt ev‡iK 

†gvoj 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 5 bs gvIbv 1460 9913 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2476 H H H wkgjvcvov 

weU

nv‡mg wcZv-g„Z Avt Mdzi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.84 5 bs gvIbv 1480 9905 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2477 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myRb wgqv Ms wcZv-g„Z bqb 

wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.57 5 bs gvIbv 1631 9956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

evk Svo, D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2478 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myRb wgqv Ms wcZv-g„Z bqb 

wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1631 9956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Mrvix eb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2479 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myRb wgqv Ms wcZv-g„Z bqb 

wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 5 bs gvIbv 1631 9956 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg KvVvj D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2480 H H H wkgjvcvov 

weU

AvDqvj f~Bqv wcZv-Pv› ỳ f~Bqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.52 5 bs gvIbv 1494 9980 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2481 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwdR DwÏb` wcZv-Pvb wgqv 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1480 9905 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2482 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwjgywÏb wcZv- Avt AvwRR 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1638 9977 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2483 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwjgywÏb wcZv- Avt AvwRR 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1638 9977 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 cvKv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2484 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj nv‡kg wcZv- nvwjgywÏb 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 5 bs gvIbv 1638 9977 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Pvjv 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2485 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwdR DwÏb wcZv- Avt MwY 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1638 9170 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2486 H H H wkgjvcvov 

weU

nvwjgywÏb wcZv- AvwRR 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.62 5 bs gvIbv 1638 9968 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2487 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt byiæj Bmjvg wcZv- †gvt gv`ei 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1667 10006 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 7wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2488 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvKZve ‡nv‡mb wcZv- QvgQzj 

nK 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1667 10006 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2489 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evejy wcZv- QvgQzj nK 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1667 10006 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Pvjv 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2490 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt bvwM©m wcZv- QvgQzj nK 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1667 10006 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2491 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt QvgQzj nK wcZv- Avt Mdzi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 1667 9997 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2492 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wejøvj wcZv- Avt Mdzi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 1667 9997 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2493 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK wcZv- Avt Mdzi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.10 5 bs gvIbv 1667 9996 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2494 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvm‡jg Ms wcZv- Avt Mdzi 

mvs- wmsNviw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1667 9995 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2495 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb Avjx wcZv-g„Z ms‡ki 

Avjx 

mvs- Av³vicvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.77 5 bs gvIbv 1201 9137 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2496 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvRx Rvdi wcZv-g„Z †g‡n`x 

†kL 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 30 5353 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2497 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bvRgyj nK wcZv-g„Z kvnveywÏb 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 30 5353 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2498 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 5 bs gvIbv 30 5349 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2499 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avey †nv‡mb wcZv- Avt QvB` 

Lvb 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 30 5353 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cvKv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2500 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡mg wcZv- gvngy` Avjx 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2501 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgbyj Bmjvg wcZv- Pvub wgqv 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2502 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv- gvngy` 

wgR©v 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2503 H H H wkgjvcvov 

weU

gybRyiæj nK wcZv- dRjyj nK 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2504 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kvgiæ¾vgvb wcZv-g„Z iRe 

Avjx 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2505 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvweeyi ingvb wcZv- gvbœvb 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2506 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvbZvR DwÏb wcZv- Bw`ªm 

Avjx 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2507 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt Lv‡jK wcZv- Qwdi DwÏb 

mvs- gvIbv DËi cvov , kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2508 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †ivKb wgqv wcZv- Avt gvwR` 

mvs- gvIbv DËi cvov,  kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 51 5275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2509 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvgRv` †nv‡mb wcZv- Avigvb 

†nv‡mb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.58 5 bs gvIbv 3770 12062 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2510 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.05 5 bs gvIbv 3760 12121 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2511 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.05 5 bs gvIbv 3760 12122 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2512 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb Avjx wcZv- †gvBR 

DÏxb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 3813 11675 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2513 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Av‡gbv ¯^vgx- Rv‡e` Avjx 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3813 11673 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2514 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb wcZv- Kvw`i 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3813 11673 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2515 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv- †nv‡mb 

Avjx 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3813 11673 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2516 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvn gyw`, wcZv-Rwgi DwÏb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3815 11689 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2517 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Kvb‡Pvb, ¯^vgxg„Z- Revb 

Avjx 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3815 11689 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2518 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qvjvg Ms wcZv- gwZqvi ingvb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3815 11689 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2519 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvwn` wgqv wcZv- AvwQi DwÏb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 3817 11693 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2520 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gm‡jg wcZv- †Kvievb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3817 11693 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2521 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwnR DwÏb wcZv- Avãyi Kwig 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3817 11693 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2522 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdKzj wcZv- Avãym mvjvg 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 3817 11692 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2523 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myjZvb †gvoj Ms wcZv-

BmgvCj 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3832 11813 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2524 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvjxgywÏb wcZv-Avm‡ivc Avjx 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3832 11814 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2525 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gni Avjx wcZv- ‡nv‡mb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3838 11721 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2526 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Kv‡kg wcZv- †nv‡mb Avjx 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 5 bs gvIbv 3835 11717 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2527 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bmjvg wcZv- gwdR DwÏb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 5 bs gvIbv 3826 11737 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2528 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv- mvnve 

DwÏb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3826 11753 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2529 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gni Avjx wcZv-ing Avjx 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3826 11734 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2530 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt nvweev †eMg,¯^vgx- nv‡qR 

DwÏb

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3841 11732 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2531 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †njvj wcZv- Avjvj DwÏb 

mvs- Av³vcvov kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3515 11031 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2532 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnRvnvb, wcZv- Avjvj DwÏb              

           mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.30 5 bs gvIbv 3510 11031 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2533 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avãyj Kvjvg, wcZv- Avt nvwbd,           

          mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.30 5 bs gvIbv 3417 11021 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2534 H H H wkgjvcvov 

weU

†gvt wejøvj, wcZv- AvjxgywÏb                      

            mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.40 5 bs gvIbv 3515 11045 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2535 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvZv‡je, wcZv- jvj gvgyb,               

          mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.20 5 bs gvIbv 3515 11045 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2536 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡gvnv¤§` Avjx, wcZv-jvj gvgyb              

            mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.30 5 bs gvIbv 3528 11087 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2537 H H H wkgjvcvov 

weU

nvRx Avt Qvjvg, wcZv- Avnv` Avjx             

          mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.20 5 bs gvIbv 3528 11160 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2538 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dvjy wgqv wcZv- ïKzi Avjx                  

           mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.30 5 bs gvIbv 3528 10069 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2539 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt mni Avjx, wcZv-‡nv‡mb Avjx                        

                    mvs- e`bx fv½v, 

kªxcyi, MvRxcyi 

0.30 5 bs gvIbv 3528 10069 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2540 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evei Avjx, wcZv- jvj gvgy`,                 

             mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.35 5 bs gvIbv 3528 11164 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2541 H H H wkgjvcvov 

weU

ïKzi Avjx wcZv- †bqvR Avjx,                           

                   mvs- e`bx fv½v, 

kªxcyi, MvRxcyi 

0.35 5 bs gvIbv 3528 11071 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2542 H H H wkgjvcvov 

weU

Avãyj gvbœvb, wcZv- ïKzi Avjx,                   

            mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.34 5 bs gvIbv 3528 11058 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2543 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZv-ïKzi 

Avjx,              mvs- e`bx fv½v, 

kªxcyi, MvRxcyi 

0.10 5 bs gvIbv 3528 11071 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2544 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwn` wgqv, wcZv- Lexi DwÏb,                 

              mvs- e`bx fv½v, kªxcyi, 

MvRxcyi 

0.25 5 bs gvIbv 3528 11075 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2545 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt †Rvni Avjx, wcZv- †nv‡mb 

Avjx,             mvs- e`bx fv½v, 

kªxcyi, MvRxcyi 

0.35 5 bs gvIbv 3552 11114 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2546 H H H wkgjvcvov 

weU

kwdKzj Bmjvg, wcZv- nv‡Qb Avjx,                

              mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi 

0.70 5 bs gvIbv 3552 11114 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2547 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt UzKz wgqv, wcZv- Gev`Z Lvu,                 

           mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi 

0.20 5 bs gvIbv 3552 11111 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2548 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwid wgqv, wcZv- Avt geyi 

Avjx,            mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi 

0.20 5 bs gvIbv 3538 11507 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2549 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwRei wcZv- Kvj~ wgqv,                         

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi 

0.30 5 bs gvIbv 3538 11505 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2550 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Iwn`, wcZv- Avwgi Avjx,                   

           mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi 

0.24 5 bs gvIbv 3538 11503 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2551 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kv‡gR DwÏb, wcZv- ingvb 

Avjx,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi 

0.20 5 bs gvIbv 3538 11502 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2552 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mv‡gR DwÏb, wcZv- ingvb 

Avjx,            mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi 

0.10 5 bs gvIbv 3538 11502 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2553 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rqbvj Av‡e`xb, wcZv- Kvjy 

wgqv,           mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi 

0.40 5 bs gvIbv 3538 11500 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2554 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Kwig Ms, wcZv- AveŸvm 

Avjx,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3538 11510 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2555 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvgv` Ms, wcZv †bqvR Avjx,               

           mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 3538 11511 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2556 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kv‡gR DwÏb, wcZv- Avãyi 

Kwig,                mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.64 5 bs gvIbv 3538 11511 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2557 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Pvub wgqv, wcZv-wbqZ Avjx,                

          mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.65 5 bs gvIbv 3575 11516 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg KvVvvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2558 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvwnR DwÏb, wcZv- Z‡gR 

DwÏb,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.55 5 bs gvIbv 3729 11624 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2559 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwn DwÏb, wcZv- ReŸvi Avjx,               

            mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3729 11619 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2560 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv, wcZv- gL‡jQ Avjx,                

             mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3729 11620 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2561 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv, wcZv- gL‡jQ Avjx,                

             mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3729 11620 Avi.Gm 

LwZqvb -02

  wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2562 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dvjy wcZv- g„Z nvwdR DwÏb,                  

              mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3782 11614 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2563 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvjvj, wcZv- R‡qb DwÏb                   

            mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 3782 11612 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2564 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avãyj gv‡jK, wcZv- †gvt Zdzi 

DwÏb,          mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3544 11479 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2565 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kv‡kg, wcZv- AvRg DwÏb,                   

             mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3544 11479 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2566 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KzÏm, wcZv- wejøvj ,                              

                mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3544 11479 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2567 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvB` Avjx, wcZv- AvdvR 

DwÏb,              mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 3569 11476 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2568 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Beªvwng wcZv- AvdvR DwÏb,                  

             mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 3569 11474 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2569 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evnv ỳi, wcZv- †gvt †ejvj,                      

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3569 11476 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2570 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvdQvi DwÏb, wcZv- AvdvR 

DwÏb,            mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 3569 11476 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2571 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KziRyZ Avjx, wcZv- Z‡gR 

DwÏb,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 3569 11472 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2572 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt QvgQzj nK wcZv- Avjx †nv‡mb,               

             mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3581 11484 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2573 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avãyj gvbœvb, wcZv- ZvBR 

DwÏb,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.55 5 bs gvIbv 3711 11370 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2574 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvjZvd ‡nv‡mb, wcZv- 

KwQgywÏb,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3537 11461 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2575 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avãym mvjvg, wcZv- RvgvZ 

Avjx,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.95 5 bs gvIbv 3598 11422 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2576 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KzQzgwÏb, wcZv- mvMi †ecvix,               

            mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3561 11138 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2577 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt eyiRyZ Avjx, wcZv- Z‡gR 

DwÏb,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3561 11142 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2578 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rv‡e` Avjx, wcZv- g„Z Avt 

b‡mi,            mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3561 11144 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2579 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Qzeyi DwÏb, wcZv- ev`kv wgqv,            

         mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 3612 11156 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2580 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Keyi DwÏb, wcZv- ev`kv wgqv,              

           mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3612 11157 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2581 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt ev‡Qi, wcZv- QvwKgywÏb,                    

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3612 11157 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2582 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwngywÏb, wcZv- ev`kv,                       

            mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3612 11160 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2583 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡mivR wgqv, wcZv- AveŸvm,                       

                 mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 3650 11203 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2584 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvwgR DwÏb, wcZv- Avt Qvgv`,             

            mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.26 5 bs gvIbv 3738 11590 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2585 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt QvC` Avjx wcZv- Avd‡Qi 

DwÏb,               mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.62 5 bs gvIbv 3738 11573 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2586 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avey e°i, wcZv- nvqvZ Avjx,             

          mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 3690 11327 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2587 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bex †nv‡mb, wcZv- g„Z ïKzi 

‡gvnv¤§`,           mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3762 12002 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2588 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †Zv‡gR, wcZv- Avjx gywÏb,                

          mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 3752 12002 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2589 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Imgvb, wcZv- iexDjøvn& ,                     

            mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3752 12002 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2590 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mv‡nj, wcZv- RvwKi †nv‡mb,                  

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3752 12000 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2591 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Imgvb, wcZv- iexDjøvn& ,                     

            mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3752 12002 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2592 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gKeyj wcZv- BwjgywÏb,                            

                 mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.56 5 bs gvIbv 3752 12000 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2593 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mv‡nj, wcZv- RvwKi †nv‡mb,                  

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3752 12000 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2594 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡gv¯Ídv, wcZv- AvwjgywÏb,                       

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3752 12000 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2595 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj wgqv, wcZv- AvBb DwÏb,                 

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 3752 12008 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2596 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evKKz wgqv, wcZv- gBwQj,                  

          mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.74 5 bs gvIbv 3752 12007 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2597 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt gv‡jK, wcZv- gBwQj,                        

                 mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3752 12007 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2598 H H H wkgjvcvov 

weU

ewQi DwÏb, wcZv- Rbve &Avwjg,                       

                 mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 5 bs gvIbv 3738 12048 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2599 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.22 5 bs gvIbv 3738 12049 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2600 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Kvjvg, wcZv- jvj wgqv,                      

                 mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3738 12046 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2601 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 5 bs gvIbv 3738 12047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2602 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myjZvb wcZv- Beªvwng,                         

             mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.23 5 bs gvIbv 3738 12047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2603 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv- gybœy wgqv,                       

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3755 12111 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2604 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.32 5 bs gvIbv 3802 11883 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2605 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZv- wmivRyj 

Bmjvg, mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3802 11883 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2606 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvnv Djøvn&, wcZv- AvBqye 

Djøvn&,                 mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3807 11856 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2607 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt mv‡niv evby, wcZv- †gvt IqvR 

DwÏb,               mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3821 11798 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2608 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt IqvR DwÏb, wcZv-g„Z †KZve 

DwÏb,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3821 11798 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2609 H H H wkgjvcvov 

weU

wbqvR ‡gvjøv wcZv-g„Z †Kzve DwÏb,                    

                mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3821 11798 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2610 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KyÏym wgqv, wcZv- †gvt dRi 

Avjx,             mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 3819 11789 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2611 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvB` Avjx wcZv- †gvt ev‡Qi 

Avjx,             mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3819 11789 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2612 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwR` Avjx, wcZv- Avt ev‡Qi,                      

                   mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 5 bs gvIbv 3819 11789 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2613 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡Z Avjx, wcZv- Avt ev‡Qi,                        

                    mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3819 11789 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2614 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡mg Avjx, wcZv- IqvRywÏb,                       

                    mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3819 11789 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2615 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Av‡c DwÏb, wcZv- wKZve Avjx 

†gvjøv,      mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 3819 11789 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2616 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mvenvb gyÝx wcZv- ˆmRywÏb 

gyÝx,               mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.32 5 bs gvIbv 3819 11783 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2617 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.30 5 bs gvIbv 3819 11784 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2618 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvdvR  DwÏb, wcZv- wKZve 

Avjx,                  mvs- e`bx 

fv½v, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 3819 11781 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2619 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wd‡ivR Avjx, wcZv- nv‡dR 

DwÏb,             mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3821 11792 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2620 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj, wcZv- mivdZ Avjx,                        

                   mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3824 11772 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2621 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ev‡Qi †gvjøv, wcZv- IqvRywÏb 

†gvjøv,               mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3821 11798 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2622 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AviRj Avjx, wcZv-g„Z †mvbv 

Djøvn&,                mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 5 bs gvIbv 3802 11890 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2623 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 3802 11891 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2624 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dRi Avjx, wcZv- wRwjmywÏb,                      

                  mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.31 5 bs gvIbv 3804 11660 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2625 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wKZve Avjx, wcZv- AviRj 

Avjx,            mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 3804 11657 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2626 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡Zg Avjx, wcZv- wRwjg 

DwÏb,              mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0. 70 5 bs gvIbv 3804 11651 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2627 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb Avjx, wcZv- wRwjg 

DwÏb,              mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.18 5 bs gvIbv 3804 11652 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2628 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt igRvb Avjx, wcZv- Rvjvj,                      

                mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 3802 11893 Avi.Gm 

LwZqvb -02

  KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2629 H H H wkgjvcvov 

weU

BRvnvi Avjx, wcZv- †gvt †ejvj,                    

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.56 5 bs gvIbv 3799 11917 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2630 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avnmvb, wcZv-BmgvBj,                        

              mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.85 5 bs gvIbv 3799 11916 Avi.Gm 

LwZqvb -02

   KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2631 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Z‡gR DwÏb, wcZv- Avt gwR`,                      

                    mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 5 bs gvIbv 3797 11938 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2632 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.45 5 bs gvIbv 3797 11930 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2633 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Z‡gR DwÏb, wcZv- Avt gwR`,                      

                    mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 5 bs gvIbv 3797 11938 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg  evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2634 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.45 5 bs gvIbv 3797 11930 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg  evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2635 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Z‡gR DwÏb, wcZv- Avt gwR`,                      

                    mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 5 bs gvIbv 3797 11938 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2636 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.45 5 bs gvIbv 3797 11930 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2637 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZwgRywÏb, wcZv- `v‡ivMv Avjx,                

              mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3789 11950 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2638 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwdK, wcZv- Avt Rwjj,                   

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.12 5 bs gvIbv 3797 11951 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2639 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wbRvg DwÏb, wcZv- `v‡ivMv,                    

               mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3797 11951 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2640 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv- Avt ev‡Qi 

f~Bqv,                    mvs- 

Av³vcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3789 11951 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2641 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gvbœvb, wcZv- Avt Rwjj,                            

                  mvs- Av³vcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 3567 1273 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2642 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.05 5 bs gvIbv 3567 1275 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1U D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2643 H H H wkgjvcvov 

weU

myiæR wgqv Ms wcZv- byiæ DwÏb,                        

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 3998 13080 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2644 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 3998 13079 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2645 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bv‡qR DwÏb Ms, wcZv- byiæ 

DwÏb,                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.85 5 bs gvIbv 3998 13079 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2646 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kv‡kg, wcZv- ‡gvt Bgvg 

†nv‡mb,                      mvs- 

wkgjvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.47 5 bs gvIbv 4000 13478 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2647 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kv‡kg, wcZv- ‡gvt Bgvg 

†nv‡mb,                      mvs- 

wkgjvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.47 5 bs gvIbv 4000 13478 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2648 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kv‡kg, wcZv- ‡gvt Bgvg 

†nv‡mb,                      mvs- 

wkgjvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.47 5 bs gvIbv 4000 13478 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2649 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KvwRgywÏb, wcZv- †Qvnive 

Avjx,                        mvs- 

wkgjvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4017 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2650 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rûiv, ¯^vgx-g„Z  Kv‡`i †gvoj,               

             mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.48 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2651 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwk`, wcZv- Kv‡`I †gvoj,                        

                       mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2652 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwk`, wcZv- Kv‡`I †gvoj,                        

                       mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 Avg evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2653 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwk`, wcZv- Kv‡`I †gvoj,                        

                       mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2654 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvnv¤§` Avjx wcZv- Kv‡`i ‡gvoj,                         

                      mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2655 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdKzj wcZv- AÁvZ,                      

         mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2656 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdKzj wcZv- AÁvZ,                      

         mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2657 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwg` wcZv- AÁvZ,                            

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4029 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2658 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bw`ªm Avjx, wcZv- Mdzi Avjx,                     

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 4017 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2659 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BšÍvR Avjx, wcZv-mivdZ 

Avjx,                mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 4017 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2660 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt iwngv, wcZv- mivdZ,                            

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 4017 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2661 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avqye Avjx, wcZv- wKZve Avjx,             

            mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4017 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2662 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt MwY, wcZv- iæ¯Íg Avjx,                            

                mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 4025 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2663 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt byiæ wgqv, wcZv- MwY wgqv,                         

                 mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4025 13176 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2664 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt †Lv‡`Rv ¯^vgx- gwb,                               

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4020 13184 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2665 H H H wkgjvcvov 

weU

Rs‡mi Avjx, wcZv- mv‡ne Avjx,                       

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4020 13184 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2666 H H H wkgjvcvov 

weU

AvgRv` Avjx, wcZv- mv‡ne Avjx,                       

                   mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4020 13184 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2667 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Lv‡jK, wcZv- AÁvZ,                      

              mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 4020 13184 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2668 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Rwgjv ¯^vgx- AvdvR DwÏb,                    

                mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4005 13184 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2669 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Av°vm Avjx, wcZv- †nv‡mb 

Avjx,                mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.05 5 bs gvIbv 4005 13108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2670 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwnR DwÏb, wcZv- wcqvi &Avjx,                   

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4041 13291 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2671 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvdvR, wcZv- wcqvi Avjx,                      

                mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4041 13291 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2672 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iv¾vK, wcZv- AvwmgywÏb,                          

                  mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4041 13291 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2673 H H H wkgjvcvov 

weU

kÖx dwUK, wcZv- kÖx AMvZ,                        

           mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4041 13291 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU   D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2674 H H H wkgjvcvov 

weU

kÖx dwUK, wcZv- kÖx AMvZ,                        

           mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4041 13291 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2675 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvmvj, wcZv- Avjvj DwÏb,                       

                 mvs- e`bx fv½v, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4115 13249 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2676 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt iwngv, wcZv- Avjvj DwÏb,                  

              mvs- e`bx fv½v, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4115 13249 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2677 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvngy` Avjx wcZv- nvwdm 

DwÏb,            mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 5 bs gvIbv 4005 13108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2678 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt mvgv`, wcZv- myh©Z Avjx,                  

              mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.03 5 bs gvIbv 4100 13204 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2679 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwnR DwÏb, wcZv- byiæ wgqv,                      

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4100 13204 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2680 H H H wkgjvcvov 

weU

kvwn` wcZv- Avt gwR`,                               

               mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 4107 13218 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2681 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwng, wcZv- Z‡gR DwÏb,                   

                mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4107 13219 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2682 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.05 5 bs gvIbv 4107 13220 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2683 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Kwig, wcZv- Z‡gR DwÏb,                        

                      mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.24 5 bs gvIbv 4107 13219 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2684 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.05 5 bs gvIbv 4107 13219 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2685 H H H wkgjvcvov 

weU

Rqbvj, wcZv- nv‡mg Avjx,                                 

                     mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.06 5 bs gvIbv 4107 13218 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2686 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.56 5 bs gvIbv 4107 13222 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2687 H H H wkgjvcvov 

weU

Rvjvj DwÏb, wcZv- jvj wgqv,                         

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4020 13187 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2688 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gvbœvb, wcZv- ‡QvgZ Avjx,                         

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 4020 13187 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2689 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gvbœvb, wcZv- ‡QvgZ Avjx,                         

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 4020 13187 Avi.Gm 

LwZqvb -02

  wU‡bi Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2690 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myiæR Avjx, wcZv-  Avt mvgv`,                      

                    mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4115 13194 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2691 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wbRvg DwÏb, wcZv- Rvjvj 

DwÏb,                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 4115 13194 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2692 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.35 5 bs gvIbv 4115 13193 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2693 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgxg wcZv- iwdK,                                      

                       mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.90 5 bs gvIbv 4115 13193 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2694 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvbZvR Avjx, wcZv- iwdK,                           

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4115 13194 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2695 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvwn`, wcZv- Avt gwR`,                           

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 4115 13194 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2696 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 4115 13193 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2697 H H H wkgjvcvov 

weU

bv‡qe Avjx, wcZv- mv‡ne Avjx,                       

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.30 5 bs gvIbv 4102 13204 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2698 H H H wkgjvcvov 

weU

iRe Avjx, wcZv- mv‡ne Avjx,                        

                mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4170 13204 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2699 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj wcZv- mv‡ne Avjx,                      

               mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4005 13564 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2700 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvRx Avt mvjvg, wcZv- †iRy 

gvZei,        mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4013 13082 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2701 H H H wkgjvcvov 

weU

Zzqvd Avjx Ms, wcZv- ‡nv‡mb Avjx,                 

               mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.51 5 bs gvIbv 4000 13570 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2702 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rv‡e` f~Bqv, wcZv- AvjnvR 

f~Bqv,             mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 4218 15191 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2703 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj Ms, wcZv- nv‡mb Avjx,                       

                    mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4218 15201 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2704 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avmv`, wcZv- nv‡Qb Avjx,                       

                mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4218 15201 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2705 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avmv`, wcZv- nv‡Qb Avjx,                       

                mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4218 15201 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2706 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evejy wgqv, wcZv- BbQvZ Avjx,                      

                     mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4222 15212 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2707 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dKzi DwÏb wcZv- Rmxg DwÏb,                    

                  mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4369 15270 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2708 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt wd‡ivR, wcZv- Rmxg DwÏb,                      

                   mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4369 15270 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2709 H H H wkgjvcvov 

weU

gwniæb †eIqv,¯^vgxg„Z- gbZvR Avjx                 

                mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4226 15224 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2710 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt QvËvi,wcZv- Avt gv‡jK,                      

                  mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4226 15224 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2711 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kvjvg, wcZv- kvgmyj nK,                     

             mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4226 15224 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2712 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dRjy wgqv, wcZv- Avwgi 

†nv‡mb,                 mvs- 

wkgjvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4226 15224 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2713 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †LvKv wgqv, wcZv- Avãyj Kvw`i,              

             mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 4226 15215 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2714 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.40 5 bs gvIbv 4226 15224 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2715 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gL‡jQ, wcZv- Avãyj Kvw`i,                      

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.09 5 bs gvIbv 4226 15215 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2716 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.11 5 bs gvIbv 4226 15224 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2717 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wiqvR, wcZv-g„Z ev‡Qi DwÏb,                     

                  mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.73 5 bs gvIbv 4235 15230 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2718 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myiæR wgqv, wcZv- †nKgZ 

Avjx,                  mvs- 

wkgjvcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.19 5 bs gvIbv 4235 15231 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2719 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.18 5 bs gvIbv 4235 15232 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2720 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBdzj wcZv- †nKg Avjx,                  

           mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.23 5 bs gvIbv 4235 15234 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2721 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wjqvKZ Avjx, wcZv- bv›Uz gyÝx,                   

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4235 15385 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU   wU‡bi 

Ni 2wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2722 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvZv‡je, wcZv- byiæ gyÝx,                        

                 mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1184 15066 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU   D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2723 H H H wkgjvcvov 

weU

H 1.00 5 bs gvIbv 1188 15385 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 wU‡bi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2724 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv, wcZv- Avt ev‡iK,                       

                  mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4411 15333 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2725 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ev`kv wgqv, wcZv- `v‡bR Avjx,                    

                   mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4411 17330 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2726 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvKei, wcZv- Rg‡g` Avjx,                     

                mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 4414 15333 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2727 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjx AvKei, wcZv- †mvbv wgqv,               

              mvs- wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 55 15343 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU   wU‡bi 

Ni 1wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2728 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvdv¾j, wcZv- AveŸvm Avjx,                    

                  mvs- wkgjvcvov, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 55 15343 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2729 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kvjvg, wcZv- gL‡Q` Avjx,                    

              mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4440 15339 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2730 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Rwjj Ms, wcZv- Avt Kwig 

†kL,             mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.50 5 bs gvIbv 1160 15098 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2731 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt ingvb, wcZv- gwbi DwÏb,                 

               mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1160 15098 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2732 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt bviwMm †eMg, ¯^vgx- ZvBR 

DwÏb,             mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1160 15098 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2733 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myh©Z Avjx, wcZv- IqvR DwÏb,                 

               mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4265 15142 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2734 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myh©Z Avjx, wcZv- IqvR DwÏb,                 

               mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4265 15142 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2735 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt IqvR DwÏb, wcZv- g„Z 

b‡eveµ,                mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.22 5 bs gvIbv 4265 15142 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2736 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvdvR DwÏb, wcZv- AÁvZ,                       

                  mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.70 5 bs gvIbv 4537 18042 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2737 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rwni DwÏb, wcZv- nvwdR 

DwÏb,                       mvs- 

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4530 18200 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2738 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wiqvR DwÏb, wcZv- nvwdR 

DwÏb,                mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4530 18200 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2739 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †invb DwÏb, wcZv- nvwdR 

DwÏb,                       mvs- 

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 4530 18200 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2740 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bvwRgywÏb, wcZv- nvwdR DwÏb,                

              mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4530 18200 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2741 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjvj DwÏb, wcZv- AvRMi 

Avjx,                 mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 4530 18200 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2742 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rv‡e` Avjx, wcZv- AvRMi 

Avjx,                   mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4530 18200 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2743 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gveviK Avjx, wcZv- 

‡nwK‡gvjøvn&,                    mvs- 

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4391 18150 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU  D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2744 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gveviK Avjx, wcZv- 

‡nwK‡gvjøvn&,                    mvs- 

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4391 18150 Avi.Gm 

LwZqvb -02

  wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2745 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvwRRyj nK, wcZv- Avt Qvjvg,                     

                    mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 439 18150 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2746 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwKg gv÷vi, wcZv- Bw`ªm 

Avjx,              mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4391 18150 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2747 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwKg gv÷vi, wcZv- Bw`ªm 

Avjx,              mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4391 18150 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2748 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Rwjj, wcZv- Avt Kvw`i 

gywÝ,              mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4563 18258 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2749 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †jye wgqv, wcZv- nvRx nhiZ 

Avjx,                  mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 4560 18213 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2750 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt beve Avjx, wcZv- †gvnv¤§` 

Avjx,                    mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.51 5 bs gvIbv 4518 18234 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2751 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv, wcZv- wmiæ gyÝx,                          

                   mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2752 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gni DwÏb, wcZv- AÁvZ,                              

                      mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2753 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Limy wgqv, wcZv- Avt dvjy wgqv,                   

                  mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2754 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ingvb wcZv- Rvjvj,                                 

                   mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2755 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rv‡e` Avjx, wcZv- nv‡Z dwKi,               

              mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2756 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv, wcZv- weï wgqv,                          

                   mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2757 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvBg wgqv, wcZv-weï wgqv,                            

                     mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2758 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwdR DwÏb, wcZv- weï wgqv,                         

                     mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.34 5 bs gvIbv 1141 17164 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2759 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Pvub wgqv, wcZv- ivBR DwÏb,                          

                     mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 1141 17171 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2760 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wkiæ gyÝx wcZv- Gjvnx,                           

                mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 1141 17171 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2761 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wkiæ gyÝx wcZv- Gjvnx,                           

                mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 1141 17171 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2762 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BDQzd Avjx wcZv- AvdvR 

DwÏb,                   mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 1141 17171 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2763 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ỳay wgqv, wcZv- †nv‡mb Avjx,                      

                  mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.04 5 bs gvIbv 1141 17014 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2764 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rqbvj wcZv- †gvnv¤§` Avjx,                        

                    mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 1141 17047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2765 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BqvKze Avjx, wcZv- nhiZ 

Avjx,                       mvs- 

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 1141 17047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2766 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nwe, wcZv- bvCg DwÏb,                           

                mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.22 5 bs gvIbv 1141 17047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2767 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZv- †mvbv wgqv,                         

                        mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4716 20396 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 6wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2768 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt g‡bvqviv, ¯^vgx- Avjg,                         

                mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.46 5 bs gvIbv 4716 20396 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2769 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt myjZvb wcZv- ReŸvi f~Bqv  

†LQz,                       mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.10 5 bs gvIbv 4716 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2770 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wcqvi Avjx, wcZv-ReŸvi f‚Bqv  

†LQz ,                mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4716 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2771 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt AvwRR f~Bqv wcZv-ReŸvi 

f‚Bqv †LQz ,              mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 4716 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2772 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt R¡eŸvi fzBqv, wcZv- AÁvZ,                                  

                             mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.90 5 bs gvIbv 4716 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2773 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwn` f~Bqv, wcZv- nv‡mg fBqv,                        

                       mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4716 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2774 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bwjqvm, wcZv- wMqvm DwÏb,                                      

                                 mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4716 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2775 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wMqvm DwÏb, wcZv- †nKgZ 

Avjx,                    mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.30 5 bs gvIbv 4716 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2776 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gveviK wcZv- KwjgywÏ miKvi,                          

                         mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4798 20035 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2777 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwZb fyBqv wcZv- wm‡cvZ 

Avjx,                              mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4798 20035 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2778 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvZveyjøvn& fyBqv wcZv- Avt 

gvbœvb,                  mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4798 20035 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cyKzi 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2779 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvZveyjøvn& fyBqv wcZv- Avt 

gvbœvb,                  mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4798 20035 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2780 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt AvQz divRx, wcZv- wKZve 

Avjx,                  mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4803 20091 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2781 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡Qb Avjx wcZv- wm‡ivdZ 

Avjx,                mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4803 20091 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2782 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wgqvi DwÏb wcZv- Kvw`i ‡kL,                                

                              mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2783 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK, wcZv- †Mvjvg 

L›`Kvi,             mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4722 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Kz‡o Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2784 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvR DwÏb, wcZv- Bw`ªm Avjx,                 

              mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4722 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Kz‡o Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2785 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evej~ wcZv-g„Z GkvgywÏb,                         

                 mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4722 20068 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Kz‡o Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2786 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evwQi DwÏb, wcZv- †mL †gvoj,                             

                            mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2787 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvR DwÏb, wcZv- bvwQgywÏb,                            

                       mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2788 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gDR DwÏb, wcZv- Bwª`m Avjx,                          

                        mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2789 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Lwei wcZv- Bw`ªm Avjx,                               

                     mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2790 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ZvBR DwÏb, wcZv- Bw`ªm Avjx,                  

                 mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2791 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kwei wcZv- ZvBR DwÏb,                           

                  mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2792 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rqbvj, wcZv- †gvt Avt nv‡iQ,                     

                   mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2793 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Pvby wgqv wcZv- Qeyi DwÏb,                        

                 mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2794 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kvgvj wcZv- Pvb wgqv,                              

                  mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2795 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rwgi DwÏb, wcZv- Rjyi DwÏb,                     

                    mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2796 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avnv¤§` wcZv- Rjyi ingvb ,                     

                mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2797 H H H wkgjvcvov 

weU

AvZvDi ingvb, wcZv-Rjyi Dw&Ïb,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2798 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgi Avjx wcZv- Rjyi DwÏb,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2799 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwk`, wcZv- Ggvb Avjx,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 5120 20089 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2800 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gv‡jK, wcZv- nvmvb Avjx,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4786 20099 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2801 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.50 5 bs gvIbv 4786 20100 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2802 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdK wcZv- eiKZ Avjx,                                                  

                                          

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4745 20102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2803 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dRjy wgqv, wcZv- ,                                                  

                                  mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4745 20102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2804 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt ggZvR DwÏb, wcZv- AvKei 

Avjx,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4745 20102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2805 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wi‡Rv Avjx wcZv- AvKei Avjx,                                                  

                                                 

     mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 4745 20102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2806 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt m‡gvR DwÏb, wcZv- AvKei 

Avjx,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4725 20102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2807 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt ivï †eMg, ¯^vgx- ReŸvi 

Avjx,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4725 20102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Kz‡o Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2808 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt gvQz`v †eMg ¯^vvgx- b~i 

Bmjvg,                                                   

                mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.56 5 bs gvIbv 4725 20103 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2809 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nhiZ Avjx, wcZv-AveQvi 

DwÏb,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.16 5 bs gvIbv 4704 20206 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2810 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Ryjnvm, wcZv- Avjx,                                                  

                                    mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.22 5 bs gvIbv 4656 20195 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2811 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwR` wgqv, wcZv †gvnv¤§`,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4669 20217 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2812 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwR` wgqv, wcZv †gvnv¤§`,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4669 20217 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2813 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwR` wgqv, wcZv †gvnv¤§`,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4669 20217 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2814 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ev”Pz wgqv, wcZv- mv‡ne Avjx                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4686, 

4697 

20278 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2815 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Zviv wgqv, wcZv- †gvnv¤§` 

Avjx,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4686 20276 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2816 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †ejv‡qZ Avjx, wcZv- Avnv¤§` 

Avjx,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.08 5 bs gvIbv 4378 18004 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2817 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.07 5 bs gvIbv 4187 18009 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2818 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 4185 18016 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2819 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt jwZd, wcZv- eiKZ Avjx,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4644 20183 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2820 H H H wkgjvcvov 

weU

Avr ingvb, wcZv- eiKZ Avjx,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.30 5 bs gvIbv 4644 20183 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2821 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnRvnvb, wcZvg„Z `v‡bQ Avjx,                                                  

                                                 

     mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4642 20186 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2822 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt ReŸvi, wcZv- Rvgvj 

†ecvix,                                                  

               mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.09 5 bs gvIbv 4754 20323 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2823 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvwn` †nv‡mb Ms, wcZv- Avt 

gwR`,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.20 5 bs gvIbv 4688 20336 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU  wU‡bi 

Ni 1wU  

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2824 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnxb, wcZv- AvRMi gÛj,                                                  

                                            

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4693 20336 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU  wU‡bi 

Ni 1wU  

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2825 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvRvnvi, wcZv- bIRm Avjx,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4693 20286 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2826 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwRei ingvb, wcZv- Qvey gywÝ ,                                                  

                                                 

     mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4693 20291 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2827 H H H wkgjvcvov 

weU

Zviv wgqv, wcZv- bI‡Rm Avjx,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4693 20290 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2828 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Ryqvb, wcZv-KwP gywÏb ,                                                  

                                        

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.10 5 bs gvIbv 4751 20378 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvVvj evMvb Av‡Q D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2829 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt evwiK, wcZv-Kv‡qm dwKi,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4756 20378 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2830 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt KzÏym Avjx, wcZv- Kv‡qm 

dwKi,                                                   

               mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4756 20378 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2831 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt Avwgbv Ms, ¯^vvgx- g„Z Avjg,                                                   

                                                 

     mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.28 5 bs gvIbv 4756 20378 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2832 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt VvÛ wgqv, wcZv- Rwmg DwÏb,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 4756 18572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2833 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt iwng, wcZv-ingZ Avjx,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4756 18572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2834 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt jvjevby, ¯^vvgx- g„Z Qvgv`                                                   

                                             

 mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 4756 18572 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2835 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt Rwmg DwÏb, wcZv-‡Mv›Uz †kL,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.05 5 bs gvIbv 4756 20071 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2836 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Lv‡jK, wcZv- Avjg mvay,                                                  

                                               

   mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.63 5 bs gvIbv 4617 18093 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2837 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnveywÏb mvnv, wcZv-g„Z Avt 

ReŸvi Avjx,                                                   

                      mvs- wkwik¸ox, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4617 18093 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2838 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvr Bqvgyw` wcZv- Qeyi DwÏb,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.30 5 bs gvIbv 4617 18093 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2839 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dvjy wgqv, wcZv- bRi Avjx,                                                  

                                             

 mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4617 18093 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2840 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt QvB` gyÝx, wcZv-g„Z dvBR 

DwÏb,                                                   

              mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.20 5 bs gvIbv 4617 18093 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2841 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 bs gvIbv 4754 18230 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2842 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt Avt nvwjg, wcZv- ,                                                  

                                   mvs- 

wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.63 5 bs gvIbv 4754 18057 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2843 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt b~iæj nK, wcZv- ˆRb DwÏb,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4754 18057 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2844 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwbd, wcZv- gm‡jg Avjx,                                                  

                                                 

     mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 5 bs gvIbv 4549 18046 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2845 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv- nvwg` 

miKvi ,                                                  

                mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 4549 22055 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2846 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdK wcZv- nvwg` miKvi,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4549 22053 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2847 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt imgZ Avjx, wcZv- nvwg` 

miKi,                                                  

              mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.25 5 bs gvIbv 4549 22053 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2848 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~iæj &Bmjvg, wcZv- AvdvR 

DwÏb,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4549 22053 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2849 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dviæK wcZv- ivBR DwÏb,                                                  

                                          

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4549 22053 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2850 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ivBR DwÏb, wcZv- ZwnR DwÏb,                                                  

                                                 

     mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4549 22053 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2851 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Aveyj, wcZv-g„Z ev‡bQ Avjx,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 5 bs gvIbv 4549 22052 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2852 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dv‡qR DwÏb wcZv- g„Z R‡qb 

DwÏb,                                                  

             mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 848 22019 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2853 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ïKzi Avjx wcZv- gbZvR Avjx,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 4854 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2854 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ivBmywÏb, wcZv- R‡qb DwÏb,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1854 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2855 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †nv‡mb, wcZv- B¾Z Avjx,                                                  

                                            

mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1854 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU  cwëª 

Ni 1wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2856 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gCbywÏb, wcZv- †gvK‡jQzi 

ingvb,                                                  

              mvs- wkwik¸ox, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4855 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2857 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgi †nv‡mb wcZv- bRi Avjx,                                                  

                                                 

     mvs- ‡ejPvjv kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4854 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2858 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt igRvb Avjx, wcZv- †gvL‡jQ 

DwÏb,                                                  

             mvs-‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4854 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2859 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvL‡jQ DwÏb, wcZv- Avt 

Qvgv`,                                                  

              mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 4858 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2860 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvdZve DwÏb wcZv- †gvt 

†gvL‡jQ,                                                  

                 mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4857 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2861 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kni Avjx, wcZv-ï‡e` Avjx,                                                  

                                              

  mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 5 bs gvIbv 4841 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2862 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt kvwšÍ †eMg ¯^vvgxg„Z- my‡e` 

Avjx                                                  

            mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 4841 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2863 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Igi Avjx, wcZv- gK`g gyÝx,                                                  

                                               

   mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4853 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2864 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bvRgyj wcZv- Igi Avjx,                                                  

                                         

mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4853 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2865 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBR DwÏb, wcZv- DwRi 

DwÏb,                                                  

             mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4851 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2866 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Pvub wgqv, wcZv- ,                                                  

                                mvs- 

‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.20 5 bs gvIbv 4863 22040 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2867 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt Avt gvbœvb wcZv-m‡gR DwÏb,                                                  

                                               

   mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4854 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2868 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †`jeviZv, wcZv- Igi Avjx,                                                  

                                              

  mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4854 22266 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2869 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Av°vQ Avjx, wcZv-Zg‡Qi 

Avjx,                                                  

             mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4908 22096 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2870 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bdvb wcZv- Avwgi †nv‡mb,                                                  

                                            

mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4908 22096 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2871 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvidZ Avjx, wcZv- Avwgi 

†nv‡mb,                                                  

               mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4908 22096 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2872 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwdR DwÏb, wcZv- Pvby 

gvZei,                                                  

               mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4906 22143 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2873 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ỳjvj wcZv- Avt mvgv`,                                                  

                                       mvs- 

 ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4906 22143 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2874 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avidvb Avjx, wcZv-Avwgi 

†nv‡mb,                                                  

               mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4906 22143 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2875 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt weíe wcZv- wejøvj,                                                  

                                  mvs- 

‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4906 22143 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU gvwUi 

Ni 3wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2876 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK, wcZv- Avt Qvgv`,                                                  

                                              

  mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 5003 22148 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2877 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Av‡bvqvi wcZv- ỳjy DwÏb,                                                  

                                           

mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.25 5 bs gvIbv 4925 22179 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2878 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wejøvj Ms wcZv- Avt Qvgv`,                                                  

                                            

mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 5 bs gvIbv 4906 22113 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2879 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gwRei wcZv- ‡mv‡gi DwÏb,                                                  

                                             

 mvs- ‡ejPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4928 22187 Avi.Gm 

LwZqvb -02

KvuPv Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2880 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt Bgivb Avjx wcZv-g„Z ms‡ki 

Avjx,                                                  

             mvs- Av³vcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.48 5 bs gvIbv 3760 12125 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cyKzi 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

234



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2881 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt m‡gR DwÏb, wcZv- †`bvZ 

Djøvn&,                                                  

             mvs- PKcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1014 7936 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avav cvKv Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2882 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wKmgZ Avjx, wcZv- ,                                                  

                                     mvs- 

PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1014 7936 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2883 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt †gvRv‡¤§j wcZv- nvwdRywÏb,                                                  

                                              

  mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1014 7936 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2884 H H H wkgjvcvov 

weU

gyRvwn`, wcZv- nvwdRywÏb,                                                  

                                     mvs- 

PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 1014 7936 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2885 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evnvi DwÏb, wcZv- AvdvR 

DwÏb,                                                  

             mvs- PKcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 1014 7936 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2886 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bqb wgqv, wcZv- †gvZv‡je 

†nv‡mb,                                                  

               mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 4613 18085 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2887 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bqb wgqv, wcZv- †gvZv‡je 

†nv‡mb,                                                  

               mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 bs gvIbv 4753 18085 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2888 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb, wcZv- Qeyi 

†gvjøv,                                                  

             mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4613 18085 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2889 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb, wcZv- Qeyi 

†gvjøv,                                                  

             mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4753 18085 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2890 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †iRy DwÏb, wcZv- †gvt 

†gvZv‡je,                                                  

                  mvs- wkwik¸wo, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 5 bs gvIbv 4613 18085 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2891 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †iRy DwÏb, wcZv- †gvt 

†gvZv‡je,                                                  

                  mvs- wkwik¸wo, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4753 18085 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2892 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvweeyjøvn, wcZv- †gvt †gvZv‡je 

,                                                  

       mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4753 18085 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2893 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt dinv` †nv‡mb, wcZv- Bqvi 

DwÏb,                                                  

             mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.80 5 bs gvIbv 4766 20384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2894 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ‡nKgZ Avjx, wcZv- gwnRywÏb,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4766 20384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2895 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt †gvgZvR ‡eMg Ms, ¯^vvgxg„Z- 

Aveyj †nv‡mb                                                  

                      mvs- wkwik¸wo, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 4766 20384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2896 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ev`kv wgqv, wcZv-g„Z ingZ 

Avjx ,                                                  

              mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 5 bs gvIbv 4766 20384 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2897 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †Lvi‡k` wcZv- dRj DwÏb,                                                  

                                             

 mvs- PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 1014 7912 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2898 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgmyj wcZv- mvBRywÏb,                                                  

                                        

mvs-PKcvov, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 1014 7910 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2899 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ˆRb DwÏb, wcZv- †gvt wbRvg,                                                  

                                               

   mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.45 5 bs gvIbv 1014 7545 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2900 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avng` Avjx wcZv- †M› ỳ gyÝx,                                                  

                                               

   mvs- wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.25 5 bs gvIbv 1014 7551 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2901 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvmKvix wcZv- nvRx Avt ewQi,                                                  

                                                

    mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 5 bs gvIbv 1014 7552 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2902 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj, wcZv-g„Z ReŸvi fyBqv,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 bs gvIbv 4745 20102 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2903 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdK, wcZv- nv‡Zg f‚Bqv,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.03 5 bs gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Pvlvev‡`i Rb¨ D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2904 H H H wkgjvcvov 

weU

BRy wgqv wcZv- g„Z Avt jwZd gyÝx ,                                                  

                                                 

     mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2905 H H H wkgjvcvov 

weU

‡njvj, wcZv †nv‡Qb Avjx ,                                                  

                                      mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2906 H H H wkgjvcvov 

weU

Rvgvj †nv‡mb wcZv-g„Z Avt jwZd 

gyÝx ,                                                  

             mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2907 H H H wkgjvcvov 

weU

gyBR DwÏb, wcZv- Bw`ªm Avjx,                                                  

                                          

mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2908 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iwdK wcZv- nv‡Zg f‚Bqv,                                                  

                                          

mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2909 H H H wkgjvcvov 

weU

D¾øj wcZv-Avt †gvZv‡je,                                                  

                                     mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 3552 11111 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Pvlvev‡`i Rb¨ D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2910 H H H wkgjvcvov 

weU

Kwei wcZv- g„Z nv‡im wgqv,                                                  

                                       mvs- 

 wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Pvlvev‡`i Rb¨ D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2911 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvRv‡¤§j fzBqv, wcZv- g„Z kÖxKZ 

Avjx f‚Bqv,                                                  

                    mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Pvlvev‡`i Rb¨ D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2912 H H H wkgjvcvov 

weU

Rvgvj †nv‡mb wcZv-g„Z Avt jwZd 

gyÝx,                                                  

            mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Pvlvev‡`i Rb¨ D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2913 H H H wkgjvcvov 

weU

gyBR DwÏb, wcZv-g„Z Bw`ªm Avjx,                                                  

                                              

  mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.32 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Pvlvev‡`i Rb¨ D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2914 H H H wkgjvcvov 

weU

Rwgi wcZv- Rûi DwÏb,                                                  

                                   mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Pvlvev‡`i Rb¨ D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2915 H H H wkgjvcvov 

weU

‡njvj, wcZv-g„Z †nv‡mb Avjx ,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2916 H H H wkgjvcvov 

weU

Kwei wcZv-g„Z nv‡im wgqv,                                                  

                                      mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.36 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2917 H H H wkgjvcvov 

weU

Avmjvg, wcZv- Gbv‡qZ Djøvn f~Bqv,                                                  

                                                 

     mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4722 20018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2918 H H H wkgjvcvov 

weU

BRy wgqv, wcZv-g„Z Avt jwZd gyÝx ,                                                  

                                                

    mvs- wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4722 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2919 H H H wkgjvcvov 

weU

nvmgZ wcZv- iæR‡m` Avjx ,                                                  

                                        

mvs- ‡eZSzwo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 5 bs gvIbv 4610 18098 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2920 H H H wkgjvcvov 

weU

Kwei wcZv- nvmgZ ,                                                  

                               mvs-

‡eZSzwo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 5 bs gvIbv 4610 18098 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Qvcov 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2921 H H H wkgjvcvov 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv-g„Z Kv‡qg 

DwÏb,                                                  

             mvs-‡ej‰Zj, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.04 5 bs gvIbv 4966 23134 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2922 H H H wkgjvcvov 

weU

eKzj, wcZv- Avmv` Djøvn ,                                                  

                                      mvs-

‡ej‰Zj, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 5 bs gvIbv 4966 23134 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2923 H H H wkgjvcvov 

weU

g‡bvqviv †eMg wcZv- Aveyj †nv‡mb ,                                                  

                                                 

     mvs-‡ej‰Zj, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 5 bs gvIbv 4966 23134 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2924 H H H wkgjvcvov 

weU

fvby †eMg, wcZv- ev‡mZ DwÏb,                                                  

                                           

mvs-‡ej‰Zj, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 5 bs gvIbv 4966 23134 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2925 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvRnvi, wcZv- wgÄy wgqv,                                                  

                                          

mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2926 H H H wkgjvcvov 

weU

myiZ Avjx, wcZv- ev‡mZ Avjx,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 5 bs gvIbv 1867 7108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2927 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK, wcZv-nvmgZ Avjx,                                                  

                                           

mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 5 bs gvIbv 4803 20068 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2928 H H H wkgjvcvov 

weU

dvjy wcZv- Avt gv‡jK,                                                  

                                 mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 5 bs gvIbv 4803 20068 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2929 H H H wkgjvcvov 

weU

Avjx, wcZv-Avt gv‡jK,                                                  

                                  mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 5 bs gvIbv 4803 20091 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2930 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv-g„Z AvwRR 

Lvu,                                                  

          mvs-wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4110 13222 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cyKzi Lbb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2931 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg wcZv-g„Z AvwRR 

Lvu,                                                  

          mvs-wkgjvcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 bs gvIbv 4110 13224 Avi.Gm 

LwZqvb -02

cyKzi Lbb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2932 H H H wkgjvcvov 

weU

iwdK wcZv- nvwg` miKvi,                                                  

                                      mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 5 bs gvIbv 4607 22053 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2933 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvKv‡Ïm (‡gvKv) wcZv- AvdRvj 

gv÷v ,                                                  

              mvs-‡eZSzwo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.02 5 bs gvIbv 4607 22053 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2934 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iæûj wcZv- Avwjg,                                                  

                                  mvs-

‰RbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 5 bs gvIbv 4949 23141 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2935 H H H wkgjvcvov 

weU

‡kL †gvt Rv‡n`,wcZv-‡gvt nvwbd ,                                                  

                                               

   mvs-Pi Pvw›`bv, _vbv- †mvbvMvRx, 

†Rjv- †dbx 

0.05 6 bs iv_yiv 957 199 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2936 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt eQzi DwÏb wcZv-g„Z Avwjg 

DwÏb,                                                  

             mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.05 6 bs iv_yiv 957 199 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2937 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gûi DwÏb, wcZv-g„Z Avwjg 

DwÏb ,                                                  

              mvs--wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.05 6 bs iv_yiv 957 199 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2938 H H H wkgjvcvov 

weU

Av‡qR dwKi, wcZv- UzBbv dwKi,                                                  

                                             

 mvs- -wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 6 bs iv_yiv 957 199 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2939 H H H wkgjvcvov 

weU

Rqvbvj wcZv-g„Z AvdvR DwÏb,                                                  

                                            

mvs--wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 6 bs iv_yiv 957 199 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2940 H H H wkgjvcvov 

weU

iwdKzj Bmjvg wcZv- AÁvZ,                                                  

                                         

mvs-gvIbv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 6 bs iv_yiv 957 199 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2941 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iv‡k` dwKi, wcZv- Gjvwn e·  

,                                                  

       mvs--wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 959 192 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2942 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvmvt nvwjgv LvZzb, ¯^vvgx- Avãyj 

ev‡Zb,                                                   

               mvs--wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 959 192 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2943 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZv-RyjgZ 

Avjx,                                                  

             mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 6 bs iv_yiv 287 185 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2944 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt g‡qR DwÏb wcZv- IqvR DwÏb,                                                  

                                                 

     mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 6 bs iv_yiv 287 184 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2945 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avng` Avjx, wcZv-g„Z Rvgvj ,                                                  

                                                 

     mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 6 bs iv_yiv 287 209 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2946 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt ks‡mi Avjx, wcZv- gvae Avjx,                                                  

                                                 

     mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 6 bs iv_yiv 289 210 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg KvVvj evMvb I 

gvwUi Ni 1wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2947 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgi Avjx, wcZv-g„Z Kvjy 

†kL,                                                  

            mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 6 bs iv_yiv 293 242 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2948 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mai Avjx, wcZv- dvjy †kL ,                                                  

                                              

  mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 6 bs iv_yiv 946 245 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2949 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt wejøvj, wcZv- †ivKb wgqv,                                                  

                                          

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.75 6 bs iv_yiv 976 233 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2950 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv, wcZv- ‡ivKb wgqv,                                                  

                                              

  mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 6 bs iv_yiv 976 233 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2951 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avwgi Avjx, wcZv- Rvgvj,                                                  

                                           

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

4.00 6 bs iv_yiv 979 228 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU I 

†cvwëª Ni 2wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2952 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bqv` Avjx, wcZv- AÁvZ,    

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 969 215 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2953 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gni Avjx gyÝx, wcZv- Bqv` 

Avjx, mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 6 bs iv_yiv 969 215 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2954 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt AvBb DwÏb, wcZv- gb‡Qi 

Avjx, mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 6 bs iv_yiv 152 108 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2955 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvmgZ Avjx, wcZv-gm‡jg 

Dw œ̀b, mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 876 3962 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2956 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvmgZ Avjx, wcZv-gm‡jg 

Dw œ̀b, mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 876 3965 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2957 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvRgZ Avjx, wcZv- gm‡jg 

DwÏb, mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 876 3962 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU  †cvwëª 

1wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2958 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvRgZ Avjx, wcZv- gm‡jg 

DwÏb, mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 876 3965 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU  †cvwëª 

1wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2959 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡gZ Avjx, wcZv- gm‡jg 

DwÏb,  mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 6 bs iv_yiv 876 3961 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2960 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 6 bs iv_yiv 876 3962 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2961 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvZv‡je, wcZv- gm‡jg DwÏb,                                                  

                                                 

     mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 6 bs iv_yiv 876 3961 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2962 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 6 bs iv_yiv 876 3962 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2963 H H H wkgjvcvov 

weU

Avey Zv‡je, wcZv- gm‡jg DwÏb,                                                  

                                             

 mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 876 3961 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2964 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.12 6 bs iv_yiv 876 3962 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2965 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avqbvj nK, wcZv- gm‡jg 

DwÏb,                                                  

             mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 6 bs iv_yiv 876 3961 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2966 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.20 6 bs iv_yiv 876 3962 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2967 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt evKvZb †bQv, ¯^vvgx- AvZvDi                                                   

                                                  

      mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 6 bs iv_yiv 879 3897 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2968 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt weï wgqv, wcZv- ỳjvj wgqv,                                                  

                                            

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.44 6 bs iv_yiv 879 3898 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2969 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt byiæ wghv, wcZv- miæZ Avjx,                                                  

                                             

 mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 899 3739 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2970 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b‡Qi Avjx, wcZv- Avjvj Lvu,                                                  

                                              

  mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 899 3736 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2971 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb, wcZv- gwgb,                                                  

                                                

    mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.08 6 bs iv_yiv 899 3736 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni I wU‡bi 

Ni 2wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2972 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt evKz DwÏb, wcZv †g‡Qi Dw&Ïb,                                                  

                                               

   mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 6 bs iv_yiv 893 3720 Avi.Gm 

LwZqvb -02

wU‡bi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2973 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Mdzi Ms, wcZv- kvgy wgqv,                                                  

                                               

   mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 6 bs iv_yiv 893 3720 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2974 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nv‡Zg Avjx, wcZv †nv‡mb øAvjx,                                                  

                                                 

     mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.80 6 bs iv_yiv 893 3720 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2975 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avqbvj nK, wcZv- nhiZ Avjx,                                                  

                                                 

     mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 932 3540 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2976 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iv‡mj wcZv- dRj,                                                  

                                   mvs-

dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 932 3540 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2977 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avey Zv‡je Ms, wcZv- †nv‡mb 

Avjx,                                                  

             mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 932 3540 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2978 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Av‡gR DwÏb, wcZv- Avt Lv‡jK 

,                                                  

       mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.70 6 bs iv_yiv 1011 3502 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2979 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt jvj wgqv, wcZv- weï wgqv,                                                  

                                           

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.60 6 bs iv_yiv 879 3895 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2980 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvr Rv‡e` Avjx, wcZv- weï wgqv,                                                  

                                              

  mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 6 bs iv_yiv 879 3895 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2981 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt K‡gvjv ¯^vvgx- AvdvR DwÏb,                                                  

                                                

    mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 6 bs iv_yiv 879 3904 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2982 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.10 6 bs iv_yiv 879 3907 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2983 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt iZb Avjx wcZv-  AvdvR DwÏb 

,                                                  

       mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 6 bs iv_yiv 879 3904 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2984 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 6 bs iv_yiv 879 3907 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2985 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt Pvub wgqv, wcZv- †gvt weï wgqv,                                                  

                                                 

     mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 879 3904 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2986 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.40 6 bs iv_yiv 879 3907 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2987 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwn` wcZv- AvdvR DwÏb ,                                                  

                                           

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.14 6 bs iv_yiv 879 3905 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2988 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.15 6 bs iv_yiv 879 3906 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2989 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avey QvC`, wcZv- Avt nvwKg,                                                  

                                              

  mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 1045 3417 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2990 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwd, wcZv- gK`g gyÝx,                                                  

                                        

mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1045 3417 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2991 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt BbRvgvg Avjx, wcZv- gwdR 

DwÏb,                                                  

             mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1045 3417 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2992 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwKg, wcZv- GZevix 

Avjx,                                                  

             mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 6 bs iv_yiv 1045 3417 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2993 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mwnRyw`, wcZv- Avt nvwKg,                                                  

                                           

mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 6 bs iv_yiv 1041 3479 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2994 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwK, wcZv- kni Avjx,                                                  

                                            

mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1041 3479 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2995 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt Kvjvg, wcZv-g„Z ZvBRywÏb,                                                  

                                                 

     mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 6 bs iv_yiv 1041 3473 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2996 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv- Avt ingvb 

miKvi,                                                  

               mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 6 bs iv_yiv 1041 3473 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2997 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt b~i Avn¤§` wcZv- Avt ingvb 

miKvi,                                                  

               mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 6 bs iv_yiv 1041 3473 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

2998 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avjx Avn¤§` wcZv- Avt ingvb 

miKvi,                                                  

               mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 1041 3473 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

2999 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt d‚jRvb ¯^vvgx- wKmgZ Avjx,                                                  

                                                

    mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1041 3473 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3000 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvQvt ivwRqv, ¯^vvgx- gwdR DwÏb                                                  

                                              

  mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1045 3417 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3001 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZv- gwdR 

DwÏb,                                                  

             mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 6 bs iv_yiv 1045 3417 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3002 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gvwbK wgqv, wcZv- †gvKv‡Ïm 

Avjx,                                                  

             mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 1045 3417 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3003 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Avt nvwg`, wcZv- †Qv‡g` Avjx,                                                  

                                                

    mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1050 3470 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3004 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt nvwdR DwÏb, wcZv †MUz wgqv,                                                  

                                              

  mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1050 3470 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3005 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwdKzj wcZv- evBR DwÏb,                                                  

                                            

mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 1057 3513 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3006 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt gKeyj †nv‡mb Ms wcZv- ks‡mi 

Avjx,                                                  

             mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.30 6 bs iv_yiv 1057 3513 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3007 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvnvewÏœb, wcZv- †MvUz wghv  ,                                                  

                                              

  mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 1057 3513 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3008 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt iwn` wcZv- †Qvevnvb,                                                  

                                      mvs-

‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1057 3513 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3009 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Rvgvj DwÏb, wcZv-g„Z †nwKg 

DwÏb,                                                  

             mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.50 6 bs iv_yiv 1093 3449 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 †PŠPvjv Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3010 H H H wkgjvcvov 

weU

QvgQzj nK, wcZv-g„Z KvbQz wgqv,                                                  

                                             

 mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 1093 3441 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3011 H H H wkgjvcvov 

weU

AvdRvj Avjx, wcZv-g„Z gvQei  ,                                                  

                                              

  mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 6 bs iv_yiv 1101 3820 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3012 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt wRbœvZ Avjx wcZv- Avt Rwjj,                                                  

                                                

    mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 1101 3820 Avi.Gm 

LwZqvb -02

 †PŠPvjv Ni 1wU 

wU‡bi Ni 2wU 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3013 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt RvwKi DwÏb, wcZv- †gvt iwdK,                                                  

                                                 

     mvs-‡eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 6 bs iv_yiv 1101 3820 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3014 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt Av‡gR Avjx, wcZv-                                                   

                                    mvs-

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 6 bs iv_yiv 1101 1034 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3015 H H H wkgjvcvov 

weU

H 0.50 6 bs iv_yiv 1101 1948 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3016 H H H wkgjvcvov 

weU

Avt gvbœvb, wcZv-& GQvnvK Avjx ,                                                  

                                             

 mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.27 6 bs iv_yiv 924 3704 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3017 H H H wkgjvcvov 

weU

gvbvb nK wcZv- Q‡gR Avjx,                                                  

                                        

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.35 6 bs iv_yiv 924 3706 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3018 H H H wkgjvcvov 

weU

Rqbvj, wcZv- †gveviK Avjx,                                                  

                                         

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 6 bs iv_yiv 924 3706 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 8wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3019 H H H wkgjvcvov 

weU

evqRywÏb Ms wcZv- Kvjy wgqv,                                                  

                                         

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

2.00 6 bs iv_yiv 939 4018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 3wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3020 H H H wkgjvcvov 

weU

‡LvKb wgqv wcZv- Pvub wgqv ,                                                  

                                        

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.72 6 bs iv_yiv 939 4018 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 2wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3021 H H H wkgjvcvov 

weU

nvQbv †nbv, wcZv- Aveyj †nv‡mb,                                                  

                                             

 mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.58 6 bs iv_yiv 899 3749 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3022 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt kvgQzj nK, wcZv- Pvub wgqv,                                                  

                                             

 mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 6 bs iv_yiv 884 3753 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3023 H H H wkgjvcvov 

weU

Avqbj Avjx, wcZv- AvqZ Avjx,                                                  

                                             

 mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 6 bs iv_yiv 884 3753 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3024 H H H wkgjvcvov 

weU

nvwdR DwÏb wcZv- BbQv` Avjx,                                                  

                                            

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.23 6 bs iv_yiv 924 3702 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 4wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3025 H H H wkgjvcvov 

weU

bI‡k` Avjx, wcZv-gÄyi Avjx ,                                                  

                                           

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 6 bs iv_yiv 924 3703 Avi.Gm 

LwZqvb -02

gvwUi Ni 5wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3026 H H H wkgjvcvov 

weU

gwnDwÏb, wcZv- Lwei DwÏb,                                                  

                                        

mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 6 bs iv_yiv 924 3701 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3027 H H H wkgjvcvov 

weU

ev‡qRywÏb Ms, wcZv- Kvjy wgqv,                                                  

                                           

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.88 6 bs iv_yiv 939 3551 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3028 H H H wkgjvcvov 

weU

Avgxi Avjx Ms wcZv- Kvjy †kL,                                                  

                                            

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.07 6 bs iv_yiv 293 382 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3029 H H H wkgjvcvov 

weU

AvBb DwÏb, wcZv-ivR Avjx gvZei,                                                  

                                                 

     mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.38 6 bs iv_yiv 295 258 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3030 H H H wkgjvcvov 

weU

AvBb DwÏb, wcZv-ivR Avjx gvZei,                                                  

                                                 

     mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 295 252 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3031 H H H wkgjvcvov 

weU

BmgvBj †nv‡mb Ms wcZv- Avjxg 

DwÏb,                                                  

             mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.72 6 bs iv_yiv 939 371 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3032 H H H wkgjvcvov 

weU

kvnRvnvb wcZv- mv‡`K Avjx,                                                  

                                         

mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 6 bs iv_yiv 943 256 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3033 H H H wkgjvcvov 

weU

‡ejvj †ecvix, wcZv- Kgi Avjx,                                                  

                                             

 mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.30 6 bs iv_yiv 307 293 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3034 H H H wkgjvcvov 

weU

‡ejvj †ecvix, wcZv- Kgi Avjx,                                                  

                                             

 mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.26 6 bs iv_yiv 307 385 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3035 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt igRvb Avjx Ms, †iv‡gR Avjx 

wcZv- K`g Avjx,    mvs-wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.60 6 bs iv_yiv 1093 3401 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3036 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt igRvb Avjx Ms, †iv‡gR Avjx 

wcZv- K`g Avjx,    mvs-wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.40 6 bs iv_yiv 1093 3402 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3037 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt igRvb Avjx Ms, †iv‡gR Avjx 

wcZv- K`g Avjx,             mvs-

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.08 6 bs iv_yiv 1041 3475 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3038 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt igRvb Avjx Ms, †iv‡gR Avjx 

wcZv- K`g Avjx,             mvs-

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.06 6 bs iv_yiv 1041 3992 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3039 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt BmgvBj †nv‡mb, wcZv- b~i 

Avn¤§` ,                                                  

                mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.90 6 bs iv_yiv 1041 3472 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3040 H H H wkgjvcvov 

weU

 †gvt BmgvBj †nv‡mb, wcZv- b~i 

Avn¤§` ,                                                  

                mvs-wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.60 6 bs iv_yiv 1041 3473 Avi.Gm 

LwZqvb -02

dmjx I Avg KvVvj 

evMvb 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3041 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt weï wgqv wcZv- ỳjvj wgqv,                                                  

                                           

mvs- dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.00 6 bs iv_yiv 879 3895 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3042 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt weï wgqv wcZv- ỳjvj wgqv,                                                  

                                           

mvs- dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.70 6 bs iv_yiv 879 3904 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3043 H H H wkgjvcvov 

weU

‡gvt weï wgqv wcZv- ỳjvj wgqv,                                                  

                                           

mvs- dzjvwbiwQU, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.90 6 bs iv_yiv 879 3901 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3044 H H H wkgjvcvov 

weU

AvdvR DwÏb Ms wcZv- gvBb DwÏb 

Ms,                                                  

          mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.20 6 bs iv_yiv 879 3907 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3045 H H H wkgjvcvov 

weU

AvdvR DwÏb Ms wcZv- gvBb DwÏb 

Ms,                                                  

          mvs-dzjvwbiwQU, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 6 bs iv_yiv 879 4015 Avi.Gm 

LwZqvb -02

Avg KvVvj evMvb D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3046 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt bvwmi, wcZv- Pvb wgqv, mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

 Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3047 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mwjg, wcZv- m‡gR DwÏb, 

mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

 Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3048 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

dvjy wcZv- Avt gv‡jK,mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

 Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3049 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt †njvj DwÏb, wcZv- †nv‡mb 

Avjx,mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

 Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3050 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Rqbvj, wcZv-g„Z nv‡im,mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

 Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3051 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK wcZv- nvmgZ,mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

 Qvcov Ni 1wU D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3052 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwKg, wcZv- g„Z. Pv‡›` Avjx                              

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3120 7188 2 03 wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3053 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt AvwRR, wcZv- g„Z. †nwKg                              

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3120 7197 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3054 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvKivg, wcZv- g„Z. bvwRg 

DwÏb                                mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3120 7015 2 2wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3055 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvKivg, wcZv- g„Z. bvwRg 

DwÏb                                mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3120 7050 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3056 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvKivg, wcZv- g„Z. bvwRg 

DwÏb                                mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3120 7051 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3057 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt  †Qv‡jgvb, wcZv- g„Z. ewQi                               

                         mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3183 7108 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3058 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt  †Qv‡jgvb, wcZv- g„Z. ewQi                               

                         mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3183 7116 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3059 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvKei, wcZv- †gvt Qvbv Djøvn                               

                            mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3183 7173 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3060 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvKei, wcZv- †gvt Qvbv Djøvn                               

                            mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.31 6 bs iv_yiv 3183 7188 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3061 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt iwng DwÏb, wcZv- AÁvZ                               

                       mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 6 bs iv_yiv 3183 7051, 2 13wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3062 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt ingvb, wcZv- g„Z- nvwdR 

DwÏb                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3161 7193 2 13wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3063 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvDqvj, wcZv- g„Z. AveŸvQ                               

                         mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3161 7188 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3064 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt RvwKi, wcZv- g„Z. Avt Kwig                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3161 7196 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3065 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt jvj wgqv, wcZv- g„Z. Avt Avjx                               

                             mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.71 6 bs iv_yiv 3161 7194 192 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3066 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Lwjj, wcZv- g„Z. nvwdR ‡gvjøv                               

                             mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3161 7194 192 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3067 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZv- g„Z. 

Bdmyd Avjx                               

  mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3136 7272 2 15wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3068 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvZveywÏb, wcZv- g„Z. Bdmyd 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3136 7226 335 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3069 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Puvb wgqv, wcZv- kvnv`Z Avjx                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3136 7228 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3070 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt MwY, wcZv- kvnv`Z Avjx                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6 bs iv_yiv 3136 7271 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3071 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt iv¾vK, wcZv- kvnv`Z Avjx                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.00 6 bs iv_yiv 3136 7224 335 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3072 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt  Avt iwng, wcZv- g„Z. jwZd                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.22 6 bs iv_yiv 3136 7219 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3073 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avnv¤§`, wcZv- g„Z. Igi Avjx                               

                             mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 15 wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3074 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kwdR, wcZv- g„Z. Igi Avjx                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3075 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt Avwgbv, ¯^vgx- BmgvBj                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3076 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ‡`vjvj, wcZv- g„Z. BmgvBj                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3077 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt mvnveywÏb, wcZv- g„Z. Qv‡jK                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3078 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ivBRywÏb, wcZv- g„Z. AvkÖe 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3079 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt IqvR DwÏb, wcZv- g„Z. AvkÖve 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3080 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Puvb wgqv, wcZv- ivBRywÏb                               

                       mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3081 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt mvw`i, wcZv- g„Z. AvDqvj                               

                        mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 6 bs iv_yiv 3145 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3082 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Puvb wgqv, wcZv- g„Z. BqvwQb                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.75 6 bs iv_yiv 3156 7105 2 11wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3083 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt mwn, wcZv- †gvt iwng †gvjøv                               

                         mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.50 6 bs iv_yiv 3156 7223 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3084 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avwj †nv‡mb, wcZv- g„Z. wMqvm 

DwÏb,                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 6 bs iv_yiv 3181 7117 2 24wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3085 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gwbi †nv‡mb, wcZv- g„Z. wMqvm 

DwÏb                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7117 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3086 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wmivR DwÏb, wcZv-g„Z. Avt 

Kv‡`i                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7086 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3087 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †bKei Avjx, wcZv- g„Z. nv‡Qb 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7086 2 24wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3088 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Aveyj evwmi, wcZv- g„Z. 

KzgyiæwÏb                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7080 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3089 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt ingvb, wcZv- g„Z. 

KzgyiæwÏb                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7080 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3090 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt iwngv, ¯^vgx- GnQvK                               

                   mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7080 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3091 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt iwdKzj, wcZv- ZvBRywÏb                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7080 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3092 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Beªvnxg, wcZv- g„Z. nv‡mg                                

                        mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3181 7080 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3093 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvwRg, wcZv- AÁvZ                               

                 mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7071 2 22wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3094 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt iwng, wcZv- g„Z. Pv‡›` Avjx                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7077 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3095 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU nvwbd, wcZv- g„Z- Pv‡›` Avjx                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7089 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3096 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wRbœZ Avjx, wcZv- i‡gR                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7088 1679 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3097 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt bvwQi, wcZv- g„Z. Avt MwY                               

                        mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7087 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3098 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt iZb, wcZv- g„Z Avt AvDqvj                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7052 1692 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3099 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt iv¾vK, wcZv- AÁvZ                               

                       mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7058 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3100 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt Avwgbv, ¯^vgx- ZvBRywÏb                               

                        mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3232 7076 561 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3101 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †njvj DwÏb, wcZv- Avt gbœvd                               

                            mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.81 6 bs iv_yiv 3232 7076 561 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3102 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wmivR, wcZv- g„Z. Kig Avjx                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.75 6 bs iv_yiv 3212 12322, 2 4wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3103 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwiR, wcZv- g„Z. Kig Avjx                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.75 6 bs iv_yiv 3212 12440 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3104 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwiQ, wcZv- g„Z. wMqvm DwÏb                               

                            mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3212 12447 96 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3105 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt gbœvd, wcZv- g„Z. AvZi 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 6 bs iv_yiv 3204  7346 2 4wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3106 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kvgmywÏb, wcZv- g„Z. AvZi 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3207 7073 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3107 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avjv DwÏb, wcZv- g„Z. Avt MwY                               

                              mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3207 7072 1046 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3108 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gvšÍvR DwÏb, wcZv- g„Z. 

AvgRv`                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3207 7074 1046 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3109 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gvQ‡jg DwÏb, wcZv- g„Z. wbiæ 

†kL                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3207 7261 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3110 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvmgZ (Ms) wcZv- g„Z. Avt 

gv‡jK                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

4.51 6 bs iv_yiv 3056 12164 2 10wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3111 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gwbi †nv‡mb, (Ms) wcZv- †gvt 

ggZvR DwÏb                               

   mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 6 bs iv_yiv 3051 10509 2 10wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3112 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wRbœZ Avjx, wcZv- g„Z. Bdmyd 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 6 bs iv_yiv 3051 10510 1392 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3113 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dvjy (Ms) wcZv- g„Z. Avt 

gv‡jK                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.06 6 bs iv_yiv 3051 10511 121 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3114 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡Lv‡`Rv †eMg, ¯^vgx- Avwgbyj                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 6 bs iv_yiv 3214 12361 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3115 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nviæb wgqv, wcZv- g„Z. Avt 

ReŸvi                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.75 6 bs iv_yiv 3216 9199 2 9wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3116 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gbmyi Avjx, wcZv- g„Z. 

Avnv¤§` Avjx                               

   mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.75 6 bs iv_yiv 3219 9197 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3117 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt Avmgv, ¯^vgx- AvdvR DwÏb                               

                           mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 6 bs iv_yiv 3219 10331 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3118 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt igRvb, wcZv- AÁvZ                               

                  mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

10.00 6 bs iv_yiv 3277 12386 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3119 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvwZKzj, wcZv- BmgvBj                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

3.11 6 bs iv_yiv 3224 12442 2 1wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3120 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gveviK (Ms), wcZv- g„Z. Avt 

MwY                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3266 12440 2 3wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3121 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU           H                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3266 12437 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3122 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU           H                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3266 12381 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3123 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU             H                               

  mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3266 12439 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3124 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                  H                              

      mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.94 6 bs iv_yiv 3266 12441 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3125 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt wejwKm, ¯^vgx- †gvRv‡¤§j                               

                         mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 6 bs iv_yiv 2904 10537 2 11wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3126 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvwjgywÏb, wcZv- Avt nv‡kg                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 6 bs iv_yiv 2904 10537 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3127 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Av‡bvqvi, wcZv- Avt nv‡kg                               

                         mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 6 bs iv_yiv 2904 10530 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3128 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt QdziæwÏb, wcZv- nvwiQ DwÏb                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 6 bs iv_yiv 2904 10545 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3129 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwiR DwÏb, wcZv- g„Z. †Nï 

†kL                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 6 bs iv_yiv 2904 10543 1270 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3130 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt †gv‡k©`v, ¯^vgx- Avt Kvw`i                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 6 bs iv_yiv 2908 11737 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3131 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Lv‡jK, wcZv- g„Z. †Mvqvj                               

                        mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 6 bs iv_yiv 2908 10241 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3132 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dRjyi ingvb, wcZv- AÁvZ                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 6 bs iv_yiv 3299 11809 2 8wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3133 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ỳjvj, wcZv- g„Z. RveŸvi                               

                      mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 6 bs iv_yiv 3299 11817 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3134 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dviæK, wcZv- g„Z. RveŸvi                               

                       mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 6 bs iv_yiv 3299 11815 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3135 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt myjZvb Wvt, wcZv- g„Z. ing 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

3.00 6 bs iv_yiv 3229 7070 2 3wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3136 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Bmkvg, wcZv- g„Z. ing Avjx                               

                            mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

3.00 6 bs iv_yiv 3229 7080 2 3wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3137 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt iwgR DwÏb, wcZv- g„Z. Kig 

Avjx                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

3.00 6 bs iv_yiv 3229 7082 1208 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3138 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gv¯Ídv, wcZv- g„Z. Kig Avjx                               

                            mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

3.02 6 bs iv_yiv 3229 7082 1208 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3139 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt BmgvBj, wcZv- g„Z- iv¾vK                               

                          mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3266 12442 2 8wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3140 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt myjZvb, wcZv- g„Z. iv¾vK                               

                        mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3266 12441 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 
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LwZqvb bs
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3141 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gv¯Ídv, wcZv- g„Z. iv¾vK                               

                        mvs: B› ª̀cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 3266 12440 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3142 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt b~i †nv‡mb, wcZv- g„Z. Avt 

Mdzi                               mvs: 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.97 6 bs iv_yiv 3266 12437 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3143 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avjg gv÷vi, wcZv- g„Z. nvRx 

Rbve Avjx                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3280 12338 2 12wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3144 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kwn`, wcZv- g„Z. †Mvjvg 

†nv‡mb                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 6 bs iv_yiv 3280 12397 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3145 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt AvwRR, wcZv- g„Z. nvRx 

ˆZqe Avjx                               

mvs: B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.97 6 bs iv_yiv 3280 11951 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3146 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kg‡mi Avjx, wcZv- g„Z. 

KvRxgywÏb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.30 6 bs iv_yiv 3289 11841 2 2wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3147 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gvidZ, wcZv- g„Z. `i‡ek                               

                        mvs: Kei NvUv, 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 2864 11989 2 10wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3148 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nhyiZ, wcZv- g„Z. `i‡ek                               

                       mvs: Kei NvUv, 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 2864 11973 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3149 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Qvgv`, wcZv- g„Z. `i‡ek Avjx                               

                             mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 6 bs iv_yiv 2864 11674 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3150 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wRjøy, wcZv- g„Z. Imgvb                               

                     mvs: Kei NvUv, 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885  11731 2 53wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3151 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kg‡mi, wcZv- g„Z. Zg‡mi                               

                         mvs: Kei NvUv, 

B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885  11724 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3152 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt QwjgywÏb, wcZv- g„Z. gybmyi 

Avjx                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11722 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3153 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avjx, wcZv- g„Z. kvgmyj nK                               

                          mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11711 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3154 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Puvb wgqv, wcZv- g„Z. Kzievb 

Avjx                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11710 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3155 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gwn †kL, wcZv- g„Z. Zg‡mi                               

                          mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11712 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3156 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ZBRywÏb, wcZv- g„Z. Avjx 

†nv‡mb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885  11926 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3157 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvdQvi, wcZv- g„Z. Aveyj 

†nv‡mb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11695 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3158 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ev”Pz wgqv, wcZv- g„Z. Aveyj 

†nv‡mb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11697 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3159 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt KgyiæwÏb, wcZv- g„Z. Aveyj 

†nv‡mb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11820 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3160 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Zûi DwÏb, wcZv- g„Z. gwdR 

DwÏb                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885  11695 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3161 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avjx †nv‡mb, wcZv- g„Z. bv_y 

wgqv

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11560 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3162 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt my›`i Avjx, wcZv- g„Z. 

KvRxgywÏb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11562 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3163 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Zg‡mi Avjx, wcZv- g„Z. 

KvRxgywÏb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2885 11660 959 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3164 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt QvËvi, wcZv- g„Z. Rvdi Avjx                               

                            mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11401 2 62wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3165 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt  †Qvenvb, wcZv- g„Z. Rvdi 

Avjx                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11402 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3166 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt ev‡iK, wcZv- g„Z. Rvdi 

Avjx                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11433 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 
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ebf‚wg (GKi)

3167 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avjvj DwÏb, wcZv- g„Z. 

Dmgvb Avjx                               

  mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11434 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3168 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rvjvj DwÏb, wcZv- g„Z. 

Dmgvb Avjx                               

  mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11456 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3169 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZv- g„Z. 

Dmgvb Avjx                               

  mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11452 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3170 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt  †njvj DwÏb,  wcZv- g„Z. 

Dmgvb Avjx                               

  mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11450 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3171 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt evBbywÏb,  wcZv- g„Z. Dmgvb 

Avjx                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11451 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3172 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ZgyRywÏb,  wcZv- g„Z. Dmgvb 

Avjx                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11449 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3173 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rwniæj Bmjvg,  wcZv- g„Z. 

Dmgvb Avjx                               

  mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11429 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3174 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvdvR DwÏb, wcZv- g„Z. 

QwjgywÏb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11930 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3175 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwdR DwÏb, wcZv- g„Z. 

QwjgywÏb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11461 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3176 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Zg‡mi Avjx, wcZv- g„Z. 

QwjgywÏb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11458 573 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3177 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gRev DwÏb,  wcZv- g„Z. Avt 

iwk`                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 6 bs iv_yiv 2818 11440 699 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3178 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt Kv‡`i, wcZv- g„Z. Avt 

Avjx                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 6 bs iv_yiv 2922 10398 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3179 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Kvw`i, wcZv- g„Z. Avt ev‡iK                               

                           mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 6 bs iv_yiv 3298 11467 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3180 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt Kv‡`i, wcZv- g„Z. ỳLvB 

†kL                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 6 bs iv_yiv 3298 11913 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3181 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Zvwi Bmjvg, wcZv- g„Z. ev`kv                               

                             mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 6 bs iv_yiv 3298 11485 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3182 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Qdzi DwÏb, wcZv- g„Z.  wMqvm 

DwÏb                               mvs: 

Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 6 bs iv_yiv 3298 11465 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3183 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Lwjj, wcZv- g„Z.  mvRy wgqv                               

                          mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 6 bs iv_yiv 3298 11466 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3184 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt iwk`, wcZv- g„Z. dvBRywÏb                               

                              mvs: Kei 

NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 6 bs iv_yiv 3298 11472 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3185 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZv- g„Z. 

dvBRywÏb                               

mvs: Kei NvUv, B› ª̀cyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.35 6 bs iv_yiv 3298 11913 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3186 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt AvDqvj, wcZv- g„Z. Avt 

wmwÏK                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11398 2 12wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3187 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wmivR, wcZv- g„Z. Avt wmwÏK                               

                            mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11909 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3188 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt bvwRgywÏb, wcZv- g„Z. Avt 

wmwÏK                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11394 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3189 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvwRgywÏb, wcZv- g„Z. Avt 

wmwÏK                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11395 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3190 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt KjygywÏb, wcZv- g„Z. Avt wmwÏK                               

                              mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11396 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3191 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rvjgvj DwÏb, wcZv- g„Z. Avt 

wmwÏK                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11397 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3192 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt Kvw`i, wcZv- g„Z. Avt 

wmwÏK                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11908 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

258



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 
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ebf‚wg (GKi)

3193 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt nvwbd, wcZv- g„Z. Avt 

wmwÏK                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11389 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3194 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dziKvb Avjx, wcZv- g„Z. Avey 

Qvwn`                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11894 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3195 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avidvb, wcZv- g„Z. Avey Qvwn`                               

                             mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11993 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3196 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvwRRyj, wcZv- g„Z. ïKzi Avjx                               

                              mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

3.33 6 bs iv_yiv 2800 11991 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3197 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt k‡gR DwÏb, wcZv- g„Z. gyQwZ 

ZvZeŸi                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.06 6 bs iv_yiv 2841 11554 968 4wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3198 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt RvwKi †nv‡mb, wcZv- g„Z. 

bvwRi DwÏb                               

 mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11489 335 14wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3199 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Bdbym Avjx, wcZv- g„Z. Av`g 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11494 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3200 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wRbœZ Avjx, wcZv- g„Z. AvKivg 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3201 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt mvnveywÏb, wcZv- g„Z. wgi eKm                               

                              mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11495 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3202 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvZveywÏb, wcZv- g„Z. Avt Avjx                               

                              mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11496 1383 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3203 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvjdvR DwÏb, wcZv- g„Z. Avt 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11497 1483 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3204 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wejøvj †nv‡mb, wcZv- g„Z. 

kvgmywÏb                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11502 1578 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3205 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwbd, wcZv- g„Z. kvgmywÏb                               

                         mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11990 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3206 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ivwk` wcZv- g„Z. BbZvR Avjx                               

                             mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11501 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3207 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †njvj DwÏb, wcZv- g„Z. nhiZ 

Avjx                              mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11501 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3208 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rqbvj, wcZv- g„Z. KjygywÏb                               

                          mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2830 11501 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3209 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wMqvm DwÏb, wcZv- g„Z. cywKqv                               

                             mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.28 6 bs iv_yiv 2830 11501 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3210 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt R‡e` Avjx, wcZv- g„Z. Av‡e` 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.94 6 bs iv_yiv 2793 11383 2 17 wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3211 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZv- g„Z. 

gy³vi                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 6 bs iv_yiv 2793 11356 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3212 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ZvDRywÏb, wcZv- g„Z. Avwgi 

DwÏb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 6 bs iv_yiv 2793 11358 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3213 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt cvÛz wgqv, wcZv- g„Z. Avwgi 

DwÏb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 6 bs iv_yiv 2793 11362 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3214 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wmK`vi, wcZv- g„Z. Avwgi 

DwÏb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 6 bs iv_yiv 2793 11903 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3215 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †mKv›`i Avjx, wcZv- g„Z. 

k‡gR DwÏb                               

 mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2837 11512 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3216 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt Rwjj, wcZv- g„Z. Av`g 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.80 6 bs iv_yiv 2783 11907 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3217 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avkv ỳjøvn, wcZv- g„Z. 

bvwmiæwÏb                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.80 6 bs iv_yiv 2783 11326 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3218 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt b~iæ dwKi, wcZv- g„Z. Avt 

Kvw`i                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.80 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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ebf‚wg (GKi)

3219 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt QvËvi wgqv, wcZv- g„Z. 

†gvm‡jg DwÏb                               

    mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi 

0.80 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3220 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt AvDqvj, wcZv- g„Z. 

†gvm‡jg DwÏb                               

    mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.06 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 50wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3221 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ZvBRyj Bmjvg, wcZv- g„Z. 

†gvm‡jg DwÏb                               

    mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.06 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3222 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt Iqvwn`, wcZv- g„Z. RveŸvi                               

                              mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.06 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3223 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt gv‡jK, wcZv- g„Z. BqvKze 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.06 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3224 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvnv¤§` Avjx Luvb, wcZv- g„Z. B ª̀m 

Avjx Luvb                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.06 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3225 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gvm‡jg DwÏb, wcZv- g„Z. 

†Zjøvn Luvb                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.03 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3226 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt igRvb Avjx, wcZv- g„Z. Bw`ªm 

Avjx Luvb                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.04 6 bs iv_yiv 2783 11493 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3227 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvwjgywÏb, wcZv- g„Z. iwk`                               

                         mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.20 6 bs iv_yiv 2793 11362 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3228 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Lwjj, wcZv- BmgvBj                               

                  mvs: †ejZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.20 6 bs iv_yiv 2793 11903 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3229 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt BmgvBj, wcZv- Avt gv‡jK                                

                          mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.20 6 bs iv_yiv 2793 11335 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3230 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Beªvnxg, wcZv- g„Z. Avt Lv‡jK                               

                             mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.20 6 bs iv_yiv 2793 11332 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3231 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt RvwKi †nv‡mb, wcZv- Lv‡jK                               

                          mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.20 6 bs iv_yiv 2793 11331 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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3232 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt Inve, wcZv- mvay wgqv                               

                        mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.35 6 bs iv_yiv 2793 11342 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3233 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvr AvwRgywÏb, wcZv- g„Z. Avr 

gwR`                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 2793 11489 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3234 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb Ms, wcZv- 

wQwÏK                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

2.50 6 bs iv_yiv 2738 11159 2 4wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3235 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                 H                               

      mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2738 11889 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3236 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt iwk` Ms, wcZv- g„Z. gvRg 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 2750 11959 2 33wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3237 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                               

     mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 2750 11177 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3238 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                 H                               

      mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2750 11966 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3239 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU               H                               

    mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.14 6 bs iv_yiv 2750 11956 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3240 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt nvwjg, wcZv- g„Z. gwZDi 

ingvb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9856 2 82wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3241 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gvkvid †nv‡mb, wcZv- g„Z. 

Avt Kvw`i                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9855 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3242 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ZvBRywÏb, wcZv- ke`i Avjx                               

                           mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9854 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3243 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gviæd, wcZv- g„Z. Avt QvËvi                               

                           mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9853 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3244 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt L›`Kvi Puvb gt Ms, wcZv- g„Z. 

L›`Kvi Rvgvb                               

    mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9950 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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3245 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU L›`Kvi Rgveyj Ms, wcZv- g„Z. 

ew`D¾vgvb                               

 mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9953 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3246 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Av‡e` Avjx, wcZv- g„Z. 

KvwRgywÏb                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9977 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3247 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvr AvKei Avjx, wcZv- g„Z. 

†gvnv¤§` Avjx                               

   mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 2700 9974 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3248 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt †eMg, ¯^vgx- RyRvi Luvb                               

                       mvs: †ejZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 2700 9978 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3249 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dRy DwÏb, wcZv- g„Z. Rwmg 

DwÏb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 2700 9976 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3250 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt mwn` †nv‡mb, wcZv- g„Z. Avt 

ingvb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.56 6 bs iv_yiv 2700 10136 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3251 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rv‡ni Avjx, wcZv- g„Z. Avt 

ingvb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 10137 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3252 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt iwk` (Ms), wcZv- g„Z. 

AvBqye †gvjøv                               

  mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 2700 9833 891 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3253 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt gwR`, wcZv- g„Z. bv‡qe 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.60 6 bs iv_yiv 2700 9860 1056,2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3254 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU              H                               

   mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2738 11160 1667 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3255 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                               

     mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.90 6 bs iv_yiv 2738 11889 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3256 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt m‡jgvb, wcZv- g„Z. †gveviK 

†nv‡mb                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

5.69 6 bs iv_yiv 2672 9948 2 10wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3257 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nv‡kg Avjx, wcZv- g„Z. iæ¯Íg 

Avjx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

2.50 6 bs iv_yiv 2672 9950 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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3258 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwdR DwÏb, wcZv- myiZ Avjx 

gyÝx                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

2.50 6 bs iv_yiv 2672 9951 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3259 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                  H                               

       mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 102879 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3260 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                    H                               

         mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10291 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3261 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                      H                               

           mvs: †ejZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10278 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3262 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU H                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10289 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3263 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU              H                               

   mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10325 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3264 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                               

     mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10640 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3265 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                  H                               

       mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10580 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3266 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU               H                               

    mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10326 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3267 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                  H                               

       mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10327 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3268 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                               

     mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10328 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3269 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                 H                               

      mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10329 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3270 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU               H                               

    mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 2672 10331 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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3271 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                               

     mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

5.18 6 bs iv_yiv 2672 10330 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3272 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt b~iæ L›`Kvi, wcZv- g„Z. dvjy 

L›`Kvi                               

mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

18.50 6 bs iv_yiv 2686 11169 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3273 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt mvnveywÏb, wcZv- g„Z. 

†gvRvd&di gyÝx                               

     mvs: †ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

21.50 6 bs iv_yiv 2686 11168 278 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3274 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †`jei, wcZv- g„Z. AvdvR 

DwÏb                               mvs: 

†ejZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.25 6 bs iv_yiv 2417 3974 1553 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3275 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Kvjy wgqv, wcZv- g„Z. Avey 

Zv‡je                               mvs: 

`wÿb evi‡Zvcv, kÖxcyi, MvRxcyi

0.76 6 bs iv_yiv 2608 9814 2 2wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3276 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                 H                               

      mvs: `wÿb evi‡Zvcv, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.25 6 bs iv_yiv 2608 9010 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3277 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU              H                               

   mvs: `wÿb evi‡Zvcv, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.25 6 bs iv_yiv 2608 9012 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3278 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU             H                               

  mvs: `wÿb evi‡Zvcv, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.27 6 bs iv_yiv 2608 9811 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3279 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gwRei ingvb, wcZv- BmgvBj                                      

                                   mvs: 

`wÿb evi‡Zvcv, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 1947 6296 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3280 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU         H                                                            

                           mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.10 6 bs iv_yiv 1947 6576 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3281 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wmivR wgw¯¿ Ms, wcZv- g„Z. 

K`g Avjx                               

mvs: `wÿb evi‡Zvcv, kÖxcyi, MvRxcyi

1.75 6 bs iv_yiv 1939 6176 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3282 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Qv‡e` Avjx, wcZv- g„Z. AÁvZ                                                            

                                                          

              mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

2.25 6 bs iv_yiv 1939 6173 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3283 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Kvgiæj †g‡n`x, wcZv- †gvt 

Kzievb Avjx                                                            

                               mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.80 6 bs iv_yiv 1959 6288 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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3284 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU           H                                                            

                             mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 1959  6282 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3285 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU            H                                                            

                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 6 bs iv_yiv 1959 6596 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3286 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU  ‡gvt Avãyj Avjx, wcZv: g„Z. ỳLvB 

†kL                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 1962 6233 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3287 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡MvjK evwk eg©b, wcZv- AÁvZ                              

                       mvs: ‡fivgZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 1915 6159 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3288 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avjx Ms, wcZvg„Z- Avt nvwKg                              

                           mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 1901 6116 2 3wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3289 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU               H                              

   mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 1901 6118 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3290 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU               H                              

   mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 1901 6552 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3291 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                              

    mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 1901 6578 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3292 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avjvj DwÏb, wcZv- Avt QvËvi                              

                            mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 1901 6111 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3293 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rvwgi DwÏb, wcZv- g„Z. Dmgvb 

MwY                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 1901 6112 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3294 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Bgvb Avjx Ms, wcZv- g„Z. b~i 

Avjx                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.28 6 bs iv_yiv 1890 6107 2 2wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3295 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Lwjjyi ingvb, wcZv- g„Z. 

m‡gR DwÏb                              

mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.15 6 bs iv_yiv 1890 6106 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3296 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt bvwRgywÏb, wcZv- g„Z. AvdvR 

DwÏb                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.20 6 bs iv_yiv 1890 6105 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3297 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt ingvb Ms, wcZv- g„Z. 

dBRywÏb                              

mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.66 6 bs iv_yiv 1901 6116 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3298 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                   H                              

       mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.66 6 bs iv_yiv 1901 6118 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3299 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                 H                              

     mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.66 6 bs iv_yiv 1901 6552 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3300 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                              

    mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.66 6 bs iv_yiv 1901 6578 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3301 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                H                              

    mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.66 6 bs iv_yiv 1901 6111 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3302 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU                 H                              

     mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.66 6 bs iv_yiv 1901 6112 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3303 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Aveyj †nv‡mb, wcZv- g„Z. Avt 

nvwg`                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.75 6 bs iv_yiv 1822 5455 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3304 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ZvBRywÏb, wcZv- g„Z. AvdvR 

DwÏb                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 1890 6107 2 3wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3305 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gvnveyeyi ingvb, wcZv- GgviZ 

†nv‡mb                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.09 6 bs iv_yiv 1685 7577 2 1wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3306 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU Avt KzÏyQ, wcZv- g„Z. Avt Mdzi                              

                       mvs: ‡fivgZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi

0.20 6 bs iv_yiv 1685 7566 10 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3307 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvnv¤§` Avjx, wcZv- g„Z. nvwKgywÏb                              

                             mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 1668 7615 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3308 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvr Avt nK, wcZv- g„Z. nvwKgywÏb                              

                           mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 1668 7607 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3309 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †mvnive DwÏb, wcZv- g„Z. Av]t 

iwk`                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 1653 7625 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3310 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt nvwdR DwÏb, wcZv- g„Z. 

†gvRv‡¤§j nK                              

  mvs: ‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 1653 7618 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3311 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt meyi, wcZv- g„Z. `v‡ivMv Avjx                              

                           mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 1685 7577 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3312 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvr dRi Avjx, wcZv- g„Z. Kz`iZ 

Avjx                              mvs: 

‡fivgZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.30 6 bs iv_yiv 1643 7755 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3313 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvKei Avjx, wcZv- g„Z. Avwgi                              

                             mvs: 

RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

4.65 6 bs iv_yiv 1550 4447 2 3wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3314 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kni Avjx Ms, wcZv- g„Z. evei 

Avjx                              mvs: 

RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

7.50 6 bs iv_yiv 1580 4606 2 2wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3315 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt ev‡iK, wcZv- g„Z. Avt 

Mdzi                              mvs: 

RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.60 6 bs iv_yiv 1412 4451 2 12wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3316 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gvK‡Q` Avjx, wcZv- g„Z. 

KwQgywÏb                              

mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 6 bs iv_yiv 1388 4327 2 8wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3317 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avwgb DwÏb, wcZv- g„Z. AvdvR 

DwÏb                              mvs: 

RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 1388 4327 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3318 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt evwbR DwÏb, wcZv- g„Z. i‡gR 

DwÏb                              mvs: 

RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 6 bs iv_yiv 1388 4327 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3319 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avey Kvjvg, wcZv- g„Z. 

gvBbywÏb                              

mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.02 6 bs iv_yiv 1346 44514 2 Ni evox bvB D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3320 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ibRy wgqv, wcZv- AvgvRv` Avjx                              

                             mvs: 

RqbvZjx, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 1353 4547 2 5wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3321 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt evei Avjx, wcZv- AÁvZ                              

                     mvs: eoevB`, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 1353 4547 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3322 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dBRywÏb, wcZv- iBRywÏb mvs: 

eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

1.50 6 bs iv_yiv 1353 4547 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3323 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt gv‡jK Ms, wcZv- g„Z. ¸Üz 

†kL                           mvs: 

eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1377 4318 2 5wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3324 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kwn` wgqv, wcZv- kwgR DwÏb                           

                        mvs: eoevB`, 

kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1377 4318 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3325 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvr Kvjy wgqv, wcZv- g„Z. Avr 

nvwKg                           mvs: 

eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1335 4563 2 5wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3326 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dvBRywÏb, wcZv- g„Z. iBQ 

DwÏb                           mvs: 

eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1335 4563 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3327 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt gwReyi, wcZv- g„Z. AvRg Avjx                           

                         mvs: eoevB`, 

kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1335 4563 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3328 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †gvkvid †nv‡mb, wcZv- g„Z. 

AvjZvd †nv‡mb                           

  mvs: eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1335  4566 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3329 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ïKzi Avjx, wcZv- g„Z. iwngywÏb                           

                          mvs: eoevB`, 

kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1335  4566 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3330 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt dRjyj nK, wcZv- g„Z- 

AvZveywÏb                           

mvs: eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1335  4566 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3331 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt mv‡q` Avjx, wcZv- g„Z. BqvwQb 

miKvi                           mvs: 

eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

2.30 6 bs iv_yiv 1346 4514 2 Ni evox bvB D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3332 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt eyjy wgqv, wcZv- AÁvZ                           

               mvs: eoevB`, kÖxcyi, 

MvRxcyi

7.02 6 bs iv_yiv 1318 4700 2 11wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3333 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rvgvj DwÏb, wcZv- g„Z. dwUK 

dwKi                           mvs: 

eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 6 bs iv_yiv 1318 4704 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3334 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Lwdj DwÏb, wcZv- g„Z. nvQvb 

Avjx                           mvs: 

eoevB`, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 6 bs iv_yiv 1318 4705 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3335 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Rwjj wgqv, wcZv- g„Z. Avey 

Zv‡je                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

3.50 6 bs iv_yiv 1318 4697 2 11wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3336 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wgRvbyi ingvb, wcZv- g„Z. Avt 

Qvgv`                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

7.50 6 bs iv_yiv 1318 4698 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3337 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt gwRib †bQv, wcZv- g„Z. 

iwdR DwÏb                           

mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.22 6 bs iv_yiv 1230 4862 2 6wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3338 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Igi Avjx Ms, wcZv- ReŸvi 

Avjx                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.22 6 bs iv_yiv 1230 4862 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3339 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt KvBqyg, wcZv- Avt Kvw`i                           

                  mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6 bs iv_yiv 1230 4862 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3340 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvmvt wgbviv LvZzb, ¯^vgx- eveyj 

miKvi                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.22 6 bs iv_yiv 1230 4862 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3341 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvjnvR DwÏb, wcZv- g„Z. 

†gvZv‡je                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.22 6 bs iv_yiv 1230 4862 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3342 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †ZvZv wgqv, wcZv- g„Z. Rwni 

DwÏb                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.22 6 bs iv_yiv 1230 4862 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3343 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt AvKei Avjx, wcZv- g„Z. 

KwjgywÏb                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.22 6 bs iv_yiv 1230 4862 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3344 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Avt iv¾vK, wcZv- Dci Avjx                           

                        mvs: ‡eZRywi, 

kÖxcyi, MvRxcyi

9.54 6 bs iv_yiv 1111 3831 2 7wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3345 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Kvjvg Ms, wcZv- Igi Avjx                             

                       mvs: ‡eZRywi, 

kÖxcyi, MvRxcyi

10.00 6 bs iv_yiv 1111 3831 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3346 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt Mdzi wgqv, wcZv- nvRx †gvt 

kg‡mi                            mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 6 bs iv_yiv 1155 4796 2 9wU Ni D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3347 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kvgmywÏb, wcZv- Pv‡›` Avjx                                    

                              mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 6 bs iv_yiv 1155 4796 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3348 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt †LvKv wgqv, wcZv- g„Z. Kv› ỳ 

wgqv                            mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 6 bs iv_yiv 1155 4796 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3349 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt kvRvnvb wgqv, wcZv- g„Z. Kv› ỳ 

wgqv                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 6 bs iv_yiv 1155 4796 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3350 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wgqvi DwÏb, wcZv- g„Z. Rbve 

Avjx                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 6 bs iv_yiv 1155 4796 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3351 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt ingvb wgqv, wcZv- g„Z. Rbve 

Avjx                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 6 bs iv_yiv 1155 4796 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3352 MvRxcyi ¤ªxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt wbRvg DwÏb, wcZv- g„Z. wbgy 

DwÏb                           mvs: 

‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.66 6 bs iv_yiv 1155 4796 2 H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3353 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvKZvi †nv‡mb, wcZv- Bdmyd 

Avjx, mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 193 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

wefvMxq eb Kg©KZ©v, XvKv Gi `ß‡ii cÎ bs- 

22.01.0000.608.08. 086.13.3538 Zvs 

06/10/13 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK, MvRxcyi 

eive‡I D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ Íve †cÖiY Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3354 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvkÖe Avjx, wcZv- Bdmyd Avjx, mvs- 

 mvBUvwjqv, kxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 193 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3355 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvjvg, wcZv- Bqe Avjx, mvs- 

†Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 5 193 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3356 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvjvg, wcZv- Bqe Avjx, mvs- 

†Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 173 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3357 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv- Bw`ªm Avjx, mvs- 

 †Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 173 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3358 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv- Bw`ªm Avjx, mvs- 

 †Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 184 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3359 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡mvevnvb, wcZv- UvKvi evc, mvs- 

†Uwcivox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 173 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3360 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvIqvj, wcZv- Lv‡qi Avjx, mvs- 

†Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 5 172 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3361 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

my›`i Avjx, wcZv- AÁvZ, mvs- 

†Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 41bs †Usiv 5 166 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3362 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ReŸvi, wcZv- dRi Avjx, mvs- 

†Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 154 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3363 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gn¤§`, wcZv- wmivR DwÏb, mvs- 

†Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 182 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3364 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wjUb wcZv- Avt ReŸvi, mvs- 

†Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 5 176 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3365 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- Avt ReŸvi, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi. MvRxcyi|

0.15 41bs †Usiv 5 175 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3366 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kni Avjx, wcZv- Mdi `ßix, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyyi|

0.15 41bs †Usiv 5 134 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3367 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- mvnve Avjx, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.16 41bs †Usiv 5 127 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3368 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgi Avjx, wcZv- Avt ingvb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 41bs †Usiv 5 128 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3369 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv- Ave ỳj Lv‡jK, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 41bs †Usiv 5 128 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3370 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avãyj ReŸvi, wcZv-   , mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 41bs †Usiv 5 132 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3371 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡Mvj wgqv, wcZv- my‡e` Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 41bs †Usiv 5 137 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3372 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡Mvj wgqv, wcZv- my‡e` Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 41bs †Usiv 5 138 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3373 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡Mvj wgqv, wcZv- my‡e` Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 41bs †Usiv 5 143 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3374 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvni Avjx, wcZv- Av¦ey e°i, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 115 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3375 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvni Avjx, wcZv- Av¦ey e°i, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 116 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3376 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvni Avjx, wcZv- Av¦ey e°i, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 117 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3377 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- Avgvbyj nK, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 143 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3378 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avãj nvwKg, wcZv- Rv‡e` Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 5 120 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3379 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvdZve ‡nv‡mb, wcZv- Avt ingvb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 120 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3380 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bgb Avjx, wcZv- Avt iwk`, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 41bs †Usiv 5 120 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3381 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvjvj DwÏb wcZv- AvQi Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 5 121 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3382 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvwdR DwÏb, wcZv- AvQi Avjx, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 41bs †Usiv 5 114 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3383 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv- Avãyj Lv‡jK, 

mvs- kÖxcyi, MvRxcyi|

0.06 41bs †Usiv 5 131 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3384 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ReŸvi, wcZv- Avjx e·, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 142 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3385 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rv‡e` Avjx, wcZv- Av‡e` Avjx, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 5 110 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3386 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mni Avjx, wcZv- Mdzi `ßix, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 5 106 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3387 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avyeyyj nv‡mgg , wcZv- Mdzi `ßix, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 41bs †Usiv 5 100 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3388 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡g‡ni Avjx, wcZv- wKZve Avjx, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 105 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3389 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvdvR DwÏb, wcZv- †nwKg, mvs- 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 41bs †Usiv 5 101 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3390 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ZvBRywÏb, wcZv- †nwKg, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 41bs †Usiv 5 99 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3391 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ZvBRywÏb, wcZv- †nwKg, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 98 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3392 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvZve DwÏb, wcZv- Avt †nwKg, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 102 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3393 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvnv½xi, wcZv- Avt ‡nwKg, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 41bs †Usiv 5 100 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3394 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgi DwÏb, wcZv- Avt †nwKg, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 41bs †Usiv 5 99/88 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3395 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 144 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3396 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 5 145 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3397 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 146 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3398 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 143 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3399 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.15 41bs †Usiv 5 143 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3400 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 107 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3401 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 105 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3402 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 104 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3403 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 103 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3404 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 143 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3405 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.15 41bs †Usiv 5 142 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3406 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 107 2 D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3407 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 5 105 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3408 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 5 104 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3409 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, wbev©nx cwiPvjK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖwcyi, MvRxcyi|

0.09 41bs †Usiv 5 103 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3410 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kni Avjx, wcZv- Mdi `ßix, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyyi|

0.15 41bs †Usiv 5 146 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3411 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Mdzi, wcZv- Av°vQ Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 94 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3412 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt QvËvi, wcZv- Mdzi, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 41bs †Usiv 5 94 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3413 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvgRv` Avjx, wcZv- nvB, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 5 85 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3414 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ỳjvj, wcZv- Avjx, Avnv¤§`, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 41bs †Usiv 5 81 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3415 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bmivwdj, wcZv- nvmgZ, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 41bs †Usiv 5 81 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3416 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡mvenvb, wcZv- nvmgZ, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 41bs †Usiv 5 81 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3417 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iZb wgqv, wcZv- nvmgZ, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 5 81 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3418 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj evkxi, wcZv- K`g Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 85 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3419 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

eveyj, wcZv- Avt nvB, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 5 82 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3420 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avjx †nv‡mb, wcZv- Rvgvj DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kxcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 5 83 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3421 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rg`I Avjx, wcZv- Rv‡n` Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.16 41bs †Usiv 5 83 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3422 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn` Avjx, wcZv- Rv‡n` Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 41bs †Usiv 5 85 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3423 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

eveyj, wcZv- Av°vm Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 81 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3424 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avdmvi Avjx, wcZv- nvmgZ Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 60 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3425 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgi Avjx, wcZv- byiæ wgqv, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 41bs †Usiv 5 60 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3426 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ZwgR DwÏb, wcZv- AvQi Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 61 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3427 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv- AvQi Av‰jx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 80 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3428 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ewnR DwÏb, wcZv- gv‡jK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 63 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3429 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

R‡e` Avjx, wcZv- wKZve Avjx, mvs- 

 mvByUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 5 62 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3430 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn ỳj Bmjvg, ywcZv- wiqvR DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 79 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3431 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv- wiqvR DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 5 78 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3432 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡mwjg, wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 41bs †Usiv 5 77 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3433 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bRiæj Bmjvg, wcZv- wiqvR DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 66 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3434 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgbyj Bmivg, wcZv- wiqvR DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 66 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3435 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnveywÏb, wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 75 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3436 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnveywÏb, wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 5 67 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3437 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ReŸvi †ecvix, wcZv- †gvnv¤§` Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 72 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3438 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ReŸvi †ecvix, wcZv- †gvnv¤§` Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 73 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3439 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ReŸvi †ecvix, wcZv- †gvnv¤§` Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 74 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3440 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 72 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3441 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 73 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3442 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 41bs †Usiv 5 79 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3443 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt QvËvi, wcZv- †gvËv‡je, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 5 68 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3444 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

`sMxi, wcZv- gvBR DwÏb, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.12 41bs †Usiv 5 50 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3445 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡LvKv wgqv, wcZv- gvBR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjyqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 53 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3446 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

fzjy wgqv, wcZv- gvBR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxci, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 5 53 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3447 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

eveyj wgq, wcZv- gvBR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 53 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3448 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- Imgvb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 29 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3449 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- Imgvb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 45 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3450 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- Imgvb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 5 44 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3451 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj nK, wcZv- gwdR, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 41bs †Usiv 5 28 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3452 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvBdzj Bmjvg, wcZv- gwdR, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 27 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3453 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rwmg DwÏb, wcZv- Aveyj Kv‡mg, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 27 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3454 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj nv‡mg, wcZv- Avt ingvb, mvs- 

 mvBvUvwjqv, kÖxcyi, MvRwcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 27 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3455 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmivRyj Bmjvg. wcZv- Dgi DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 30 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3456 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvQ‡jg DwÏb, wcZv- Avt gwR`, 

mvs- mvBUvwjqv. kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 24 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3457 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt nvwg`, wcZv- Kwjk DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 27 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3458 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvweqv LvZzb, ¯^vgx- gwgb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 14 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3459 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡`‡jvqi, wcZv- mdi, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 14 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3460 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- Qwgi DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 14 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3461 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡mg, wcZv- Avt ingvb, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 26 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3462 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ev‡Q`, wcZv- KwjgywÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 26 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3463 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæ¯Íg Avjx, wcZv- BbœQ Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 25 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3464 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bw`ªm Avjx, wcZv- iæ¯Íg, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.18 41bs †Usiv 5 25 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3465 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Lv‡jK gv÷vi, wcZv- B¾Z 

Avjx, mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 24 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3466 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- mv‡q` Avjw, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 19 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3467 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- mv‡q` Avjw, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 5 20 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3468 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- mv‡q` Avjw, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 15 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3469 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæ¯Íg Avjx, wcZv- Qwgi DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 18 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3470 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ing Avjx. wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 41bs †Usiv 5 15 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3471 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ing Avjx. wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 23 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3472 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ing Avjx. wcZv- wiqvR DwÏb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 56 22 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3473 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv- mg‡Qi Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 5 15 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3474 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

LyqvR DwÏb, wcZv- Rvjvj DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 41bs †Usiv 5 14 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3475 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv- IqvR DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 14 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3476 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gywk©`, wcZv- Avt QvËvi, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 12 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3477 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- Avt Mdzi, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 12 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3478 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wbRvgDwÏb, wcZv- Avt Mdzi, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 12 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3479 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwjgywÏb, wcZv- nv‡mb g„av, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 41bs †Usiv 5 13 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3480 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ỳjvj, wcZv- †Zvive Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 13 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3481 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nv‡mb, wcZv- Avt †gvZv‡je, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 14 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3482 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv- nmy †kL, mvs- 

mvBUvwjqv, kxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 14 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3483 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwkDi, wcZv- nv‡mb Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 14 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3484 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgi †nv‡mb, wcZv- Beªvwng, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 14 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3485 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iBR DwÏb, wcZv- Avt gv‡jK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 36 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3486 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avãyj Lv‡jK, wcZv- BqvwQb, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 41bs †Usiv 5 35 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3487 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iwng, wcZv- Avt Revei, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 38 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3488 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iBR DwÏb, wcZv- Avt gv‡jK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 37 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3489 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iBR DwÏb, wcZv- Avt gv‡jK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 5 55 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3490 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iBR DwÏb, wcZv- Avt gv‡jK, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 41bs †Usiv 5 56 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3491 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡iqvR DwÏb, wcZv- AvwQg DwÏb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 5 39 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3492 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- Rv‡e` Avjx, mvs- 

 mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 41bs †Usiv 5 39 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3493 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡mg, wcZv- gw`b †nv‡mb, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 5 54 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3494 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av‡bvqvi, wcZv- Avt nvB, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 41bs †Usiv 5 40 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3495 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmivRyj Bmjvg, wcZv- Kz`iZ Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 5 54 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3496 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv- dRi Avjx, mvs- 

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 41bs †Usiv 5 57 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3497 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myjZvb DwÏb, wcZv- Rv‡m` Avjx, 

mvs- mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 5 58 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3498 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ingvb, wcZv- AÁvZ, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 439 576 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3499 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

igRvb Avjx, wcZv- Rv‡Ki Avjx, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.16 41bs †Usiv 319 594 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3500 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwg`, wcZv- BbœZ Avjx, mvs- 

wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.39 41bs †Usiv 308 686 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3501 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvBqye Avjx, wcZv- gvRb Avjx, mvs- 

 wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 308 682 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3502 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvBqye Avjx, wcZv- gvRb Avjx, mvs- 

 wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.52 41bs †Usiv 308 676 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3503 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwg`, wcZv- eyRyi Avjx, mvs- 

wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 41bs †Usiv 308 676 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3504 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avn¤§` Avjx, wcZv- AvdvR DwÏb, 

mvs- wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 41bs †Usiv 308 676 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3505 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvjvDwÏb, wcZv- dRi Avjx, mvs- 

wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 308 676 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3506 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

evwR`, wcZv- nvwee, mvs- wLj‡ÿZ, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 41bs †Usiv 308 676 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3507 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvjvDwÏb, wcZv- gvidZ, mvs- 

wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 41bs †Usiv 308 676 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3508 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ReŸvi, wcZv- B¾Z Avjx, mvs- 

wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 41bs †Usiv 308 674 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3509 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvDqvj, wcZv- AvZi Avjx, mvs- 

 wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 41bs †Usiv 308 457 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3510 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dviæK, wcZv- gw› ª̀Iivr,  mvs- 

wLj‡ÿZ, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.46 41bs †Usiv 415 457 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3511 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvjy wgqv, wcZv- Av‡e` Lv, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.60 41bs †Usiv 403 2010 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3512 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avkivdzj, wcZv- Avey nvwbd, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 41bs †Usiv 403 2010 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3513 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ev`j, wcZv-mvnveywÏb, mvs-‡Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.07 41bs †Usiv 528 2119 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3514 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Kv‡`i, wcZv-eygyi Avjx, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.37 41bs †Usiv 528 2103 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3515 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gweb, wcZv-eygyi Avjx, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 41bs †Usiv 528 2103 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3516 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mwdKzj, wcZv-Avãyj ev‡Ki, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 41bs †Usiv 526 2173 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3517 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR wcZv-QwKi DwÏb, mvs-‡Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.51 41bs †Usiv 526 2173 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3518 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Qvgv`, wcZv-‡gRy †kL, mvs-‡Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi,| 

0.37 41bs †Usiv 526 2173 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3519 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avnv`, wcZv-‡gRy †kL, mvs-‡Usiv, 

kxcyi, MvRxcyi| 

0.43 41bs †Usiv 526 2173 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3520 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡RvQbv, ¯^vgx-Rvjvj dwKi, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxycyi| 

0.42 41bs †Usiv 526 2173 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3521 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av³vi, wcZv-gvbœvb, mvs-‡Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.50 41bs †Usiv 526 2173 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3522 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwdKzj, wcZv-QÍvËvi, mvs-‡Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.51 41bs †Usiv 526 2173 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3523 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nv‡mg, wcZv-‡gRy †kL, mvs-‡Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 41bs †Usiv 526 2116 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3524 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgv`, wcZv-‡gRy †kL, mvs-‡Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyyi| 

0.02 41bs †Usiv 526 2116 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3525 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Avnv`, wcZv-Avt Mdzi, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.03 41bs †Usiv 526 2116 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3526 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwg` Avjx, mvs-‡Usiv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.02 41bs †Usiv 533 2116 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3527 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Kvw`i,  wcZv-Avnv¤§` Avjx, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.02 41bs †Usiv 533 2116 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3528 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nv‡Pb Avjx, wcZv-Avnv¤§`, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 41bs †Usiv 533 2116 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3529 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ev‡Ki Avjx, wcZv-Avt ev‡Zb, mvs-

‡Usiv,kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 41bs †Usiv 533 2116 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3530 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~i &†gvnv¤§`, wcZv-‡gRy †kL, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.53 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3531 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gybZvQ, wcZv-Avt ‡mvevnvb, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3532 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gwZb, wcZv-Avt †mvevnvb, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.42 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3533 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvm‡jg, wcZv-Avt gwZb, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.61 41bs †Usiv 533 2179 2 wU‡bi Ni-2wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœvNi-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3534 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ev‡iK, wcZv-iæ¯‘g Avjx, mvs-

‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3535 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwRRyj nK, wcZv- Qv‡q` Avjx, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.37 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3536 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dRi Avjx, wcZv- Pv‡q` Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.33 41bs †Usiv 533 2179 2 wU‡bi Ni-2wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœvNi-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3537 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Rv¾vK , wcZv- †Qvenvb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.40 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3538 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bwRgywÏb, wcZv- wbey †kL, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.42 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3539 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvRvnvb, wcZv- Avt ReŸvi, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.32 41bs †Usiv 533 2179 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3540 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæ¾vgvb, wcZv- iæ¯Íg Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 533 2193 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3541 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡nv‡mb, wcZv- AÁvZ, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 533 2193 2 wU‡bi Ni-2wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœvNi-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3542 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gv‡jK, wcZv- Pz°z wgqv, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.82 41bs †Usiv 533 2176 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3543 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt QvËi, wcZv- iæ¯Íg Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 533 2193 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3544 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvjv wgqv, wcZv- Avt iv¾vK. mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.48 41bs †Usiv 538 2316 2 wU‡bi Ni-2wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœvNi-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3545 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvwRR, wcZv- nvwdR, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 41bs †Usiv 538 2290 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3546 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvwRR, wcZv- nvwdR, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 538 2317 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3547 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- nvwdR DwÏb, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 538 2290 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3548 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bRiæj Bmjvg, wcZv- nvwdR DwÏb, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 41bs †Usiv 538 2317 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3549 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~iæj Bmjvg, wcZv- Avt nvwg`, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.37 41bs †Usiv 538 2290 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3550 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn`, wcZv-Aveyj †nv‡mb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 538 2259 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3551 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvZv‡je, wcZv- Ryivm, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 538 2259 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3552 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gv‡jK, wcZv- Avt nv‡mg, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 41bs †Usiv 538 2259 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3553 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæR wgqv, wcZv- Av‡e` Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 41bs †Usiv 538 2203 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3554 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvRvnvb, wcZv- Avt nvRyK, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.32 41bs †Usiv 538 2213 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3555 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyyj †nv‡mb, wcZv- Rv‡e` Avjx, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 41bs †Usiv 538 2223 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3556 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvRxR, wcZv- Aveyj †nv‡mb, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 538 2224 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3557 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmiKZ Avjx, wcZv- ‡KivgZ Avjx, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 538 2244 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3558 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Kv‡jK, wcZv- jy`v wgqv, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 41bs †Usiv 538 2243 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3559 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgi †nv‡mb, wcZv- AgywÏb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 538 2242 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3560 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv- APzzgywÏb, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 538 2242 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3561 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

meyR wgqv, wcZv- b~i †gvnv¤§`. mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 41bs †Usiv 538 2242 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3562 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- Avt nvB, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 41bs †Usiv 538 2227 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3563 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- Avt nvB, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 41bs †Usiv 538 2226 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3564 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgPzj nK, wcZv- AvwMQ Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 41bs †Usiv 538 2229 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3565 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvwnb Ms, wcZv- Aveyj †nv‡mb, 0.43 41bs †Usiv 524 1417 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3566 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvm‡jg DwÏb, wcZv- Avt Kv‡`i, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 41bs †Usiv 237 1338 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3567 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj nv‡mg, wcZv- Avt Kv‡`i, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 41bs †Usiv 274 1340 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3568 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dRjyj nK, wcZv- A¯^v` Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 41bs †Usiv 274 1335 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3569 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwg`, wcZv- BbœZ Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.34 41bs †Usiv 256 1334 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3570 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwg`, wcZv- BbœZ Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 41bs †Usiv 256 1321 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3571 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvIqvj, wcZv- Rbve Avjx, mvs- 

 †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 256 1324 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3572 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡Mvjvc †nv‡mb, wcZv- AvBqye Avjx, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 256 1386 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3573 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡Mvjvc †nv‡mb, wcZv- AvBqye Avjx, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 41bs †Usiv 256 1387 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3574 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bex †nv‡mb, wcZv- AvBqye Avjx, mvs- 

 †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 256 1386 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3575 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bex †nv‡mb, wcZv- AvBqye Avjx, mvs- 

 †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 41bs †Usiv 256 1387 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3576 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Rwjj, wcZv- ‡g‡ni Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 41bs †Usiv 256 1311 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3577 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv- †g‡ni Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 256 1312 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3578 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nv‡mi wgqv. wcZv- Igi Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 41bs †Usiv 256 1305 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3579 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nv‡mi wgqv. wcZv- Igi Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 41bs †Usiv 256 1304 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3580 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmivR wgqv, wcZv- †g‡ni Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.46 41bs †Usiv 256 1307 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3581 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvneye, wcZv- gv¯Ívg, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 41bs †Usiv 256 1305 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3582 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvneye, wcZv- gv¯Ívg, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 41bs †Usiv 256 1328 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3583 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgiæj, wcZv- Avt Kwig, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.72 41bs †Usiv 286 1086 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3584 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Mwb, wcZv- nv‡Pb Avjx. mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 41bs †Usiv 301 1088 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3585 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Pvgv`, wcZv- dRi Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 41bs †Usiv 301 1079 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3586 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rqbv, wcZv- my‡e` Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 41bs †Usiv 301 660 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3587 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gqbv, wcZv- my‡e` Avjx, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 41bs †Usiv 301 660 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3588 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gKeyj, wcZv- Rqbv wgqv, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 41bs †Usiv 301 660 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3589 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ZvwgR DwÏb, wcZv- gvnveywÏb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.57 41bs †Usiv 301 1062 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3590 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡`‡jvqvi, wcZv- wmK`vi wgqv, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.32 41bs †Usiv 301 1038 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3591 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvBdzj, wcZv- AveŸvm Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 41bs †Usiv 301 1036 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3592 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv- AveŸvm Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 41bs †Usiv 301 1036 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3593 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwg`, wcZv- nhiZ Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.53 41bs †Usiv 301 1036 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3594 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ivBR DwÏb, wcZv- mvgmywÏb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 41bs †Usiv 301 1037 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3595 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mywdqv LvZzb, wcZv- †gvËv‡je, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 41bs †Usiv 301 1006 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3596 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt †gvËv‡je, wcZv- †bvqvevwj, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 41bs †Usiv 301 1006 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3597 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- Avt ev‡Zb, mvs- 

 †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.37 41bs †Usiv 301 1006 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3598 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv, BQe Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.52 41bs †Usiv 301 1006 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3599 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwRei ingvb, wcZv- bex †nv‡mb, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.39 41bs †Usiv 301 1013 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3600 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wQwÏK, wcZv- Av‡e` Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 301 1062 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3601 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnvbvR, ¯^vgx- †njvj, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 41bs †Usiv 301 1062 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3602 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bRiæj, wcZv- R‡e` Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 41bs †Usiv 301 1062 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3603 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwjg, wcZv- kvnveywÏb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 301 1062 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3604 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwjgywÏb, wcZv- kvnveywÏb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 41bs †Usiv 379 1062 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3605 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv- †gvËv‡je, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 41bs †Usiv 379 1006 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3606 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvnvw½I, wcZv- Kwig, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 223 1007 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3607 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡`‡jvqvi, wcZv- AveŸvm Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 235 1038 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3608 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avãyj QvËvi, wcZv- g„Z kvgmyj nK, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 41bs †Usiv 235 1038 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3609 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvwg`, wcZv- nhiZ Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 41bs †Usiv 235 1035 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3610 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ivBQ DwÏb, wcZv-mvgmywÏb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 41bs †Usiv 235 1037 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3611 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bw`ªm Avjx, wZv- †mv‡jgvb, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 41bs †Usiv 235 75 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3612 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvmy wgqv, wcZv- AÁvZ, mvs- †Usiv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 41bs †Usiv 235 1400 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3613 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvw`K wgqv, wcZv- wmK`vi wgqv, mvs- 

 †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 41bs †Usiv 235 1099 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3614 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gv¯Ídv, wcZv- kni Avjx, mvs- 

†Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 41bs †Usiv 235 145 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3615 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, ¯^Z¡vwaKvix wg‡mm 

c¨vU, mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 41bs †Usiv 235 145 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3616 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkï cjøx cøvm, ¯^Z¡vwaKvix wg‡mm 

c¨vU, mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 41bs †Usiv 235 144 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3617 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvgvid †nv‡mb, wcZv- g„Z †njvj, 

mvs- †Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 41bs †Usiv 235 1083 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3618 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dRjyj nK †g¤̂vi, wcZv-AÁvZ, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 27bs Pieni 110 347 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3619 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dwRjv, ¯^vgx-Avjv, mvs- ỳjf©cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 27bs Pieni 110 346 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3620 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwnR DwÏb, wcZv-kni Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 27bs Pieni 110 346 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3621 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvBdzj, wcZv-g„Z: AvgRv`, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 27bs Pieni 110 346 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3622 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aû©bv †eMg, Rs Rv‡n` Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 27bs Pieni 110 346 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3623 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bv‡qe Avjx, Rs Rv‡n` Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 27bs Pieni 110 346 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3624 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvQgv, Rs dviæK wgqv, mvs- ỳjf©cyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 27bs Pieni 110 346 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3625 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡mvevnvb, wcZv-ing Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 27bs Pieni 110 346 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3626 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iv¾vK, wcZv-AÁvZ, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 27bs Pieni 110 346 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3627 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt Avwidzj nK, wcZv-AÁvZ, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.37 27bs Pieni 110 348 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3628 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvjvDwÏb, wcZv-AÁvZ, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.50 27bs Pieni 110 348 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3629 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgQzj nK, wcZv-A‡n` Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 27bs Pieni 110 346 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3630 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rwni DwÏb, wcZv-byn wgwl, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 27bs Pieni 159 832 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3631 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæR wgqv, wcZv-Kz`iZ Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 27bs Pieni 159 832 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3632 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvDqvj, wcZv-‡nKgZ Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.34 27bs Pieni 159 832 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3633 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kz`iZ Avjx, wcZv-g„Z: kwid †kL, 

mvs- ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 27bs Pieni 159 830 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3634 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvRvnvb, wcZv-g„Z: Avnv¤§` Avjx, 

mvs- ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 27bs Pieni 159 830 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3635 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvgvj Ms, wcZv-ing Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 27bs Pieni 159 838 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3636 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

P› ª̀fvby, wcZv-g„Z: ingvb, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 27bs Pieni 159 838 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3637 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæR wgqv, wcZv-g„Z: BgvbyQ Avjx, 

mvs- ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 27bs Pieni 159 839 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3638 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bvwmi, wcZv-g„Z: Avãyj Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 27bs Pieni 159 844 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3639 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

 ˆZqe Avjx, wcZv-g„Z: byû †kL, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 27bs Pieni 159 845 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3640 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

igRvb Avjx, wcZv-Avt Avãyj nvB, 

mvs- ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 27bs Pieni 159 855 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3641 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

 ‡Lvi‡k`, wcZv-g„Z: nv‡gZ, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 27bs Pieni 159 856 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3642 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwngv, wcZv-Avãyj Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.34 27bs Pieni 159 856 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3643 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ZvBRywÏb, wcZv-g„Z: Qvgv`, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 27bs Pieni 159 854 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3644 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv-Aveyj Kv‡kg, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 27bs Pieni 159 856 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3645 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwjgv LvZzb, Rs g„Z: dRjyj nK, 

mvs- ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 27bs Pieni 159 856 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3646 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt nvB, wcZv-‡mvbve Avjx, mvs-

ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 27bs Pieni 159 856 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3647 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Gg`v ỳj nK, wcZv-Aveyj Kv‡kg, 

mvs- ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 27bs Pieni 159 856 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3648 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt jwZd, wcZv-g„Z: †gvnv¤§` 

Avjx, mvs- ỳjf©cyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.78 27bs Pieni 163 909 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3649 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvjvj DwÏb, wcZv-mwgi DwÏb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3650 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Kvw`i, wcZv-jvey †nv‡mb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 37 12 2 wU‡bi Ni-2wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœvNi-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3651 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nhiZ Avjx, wcZv-Avt MwY wgqv, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3652 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvkÖve Avjx, wcZv-Avt MwY wgqv, 

mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3653 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

jvj wgqv, wcZv-Avt MwY wgqv, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.06 26bs wMjvk¦i 37 12 2 wU‡bi Ni-2wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœvNi-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3654 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt MwY, wcZv-Rv‡e` Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 26bs wMjvk¦i 37 12 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3655 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv-mwgi DwÏb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 37 12 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3656 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv-mni DwÏb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3657 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv-jey †nv‡mb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 37 12 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3658 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt Pvub wgqv, wcZv-Avt MwY wgqv, 

mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3659 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wm›Uz wgqv, wcZv-mvZz wgqv, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3660 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvwn`, wcZv-‡bvqve Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3661 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæbœvnvi, ¯^vgx-MwY wgqv, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 37 12 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3662 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

.............DwÏb, wcZv-Kv‡kg Avjx, 

mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 26bs wMjvk¦i 37 12 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3663 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iwk`, wcZv-nhiZ Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3664 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

RvwKi ‡nv‡mb, wcZv-‡mvbv‡qg, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 37 12 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3665 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gwR`, wcZv-gy¯Ív wgqv, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.06 26bs wMjvk¦i 37 12 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3666 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

BqvKze Avjx, wcZv-g„Z: Bgvb Avjx, 

mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.02 26bs wMjvk¦i 47 77 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3667 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Avwgb, wcZv-Rvdi Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3668 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

KvRj, wcZv-‡gvbœvQ Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3669 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ï°zi Avjx, wcZv-g„`: `vbZ Avjx, 

mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3670 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ReŸvi, wcZv-gwbi DwÏb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3671 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwgb, wcZv-AvdZve DwÏb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3672 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Wvbv MÖæc, mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3673 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvKei, wcZv-Av‡e` Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3674 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv-g„Z: ev`kv wgqv, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3675 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

eveyj wgqv, wcZv-g„Z: mvwn`, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.06 26bs wMjvk¦i 8 77 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3676 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wkLv, ¯^vgx-gv‡jK, mvs-wMjvk¦i, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3677 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

cvifxb, ¯^vgx-wjqvKZ Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3678 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Lykx, ¯^vgx-myjZvb wgqv, mvs-wMjvk¦i, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3679 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiRvnvb, ¯^vgx-nviæb Ai iwk`, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3680 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

 ‡Rvrbv, ¯^vgx-iwdKzj, mvs-wMjvk¦i, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3681 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iv‡eqv LvZzb, ¯^vgx-g„Z: †jvKgvb, 

mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3682 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

BDmyd Avjx, wcZv-g„Z: gvgby †kL, 

mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3683 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæûj, wcZv- ỳjvj, mvs-wMjvk¦i, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3684 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwRRyj, wcZv-Lwjj, mvs-wMjvk¦i, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3685 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rqbvj, wcZv-nv‡Qb Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3686 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

eyjeyj, wcZv-nhiZ Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3687 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gybni Avjx, wcZv-nhiZ Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3688 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR, ¯^vgx-Av°vQ Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3689 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡iv‡Kqv, ¯^vgx-Rwgi DwÏb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 8 77 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3690 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kwei, wcZv-Avt nvB, mvs-wMjvk¦i, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3691 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ỳjvj, wcZv-Avt †nwKg, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3692 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvw`Kzj, wcZv-Avbmvi Avjx, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 8 77 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3693 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mÜ¨v, ¯^vgx-gyi‡k`, mvs-wMjvk¦i, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.06 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3694 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ev‡Zb, wcZv-Avjx †nv‡mb, mvs-

wMjvk¦i, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.06 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3695 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Wvbv MÖæc, mvs-wMjvk¦i, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.07 26bs wMjvk¦i 8 77 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3696 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myRyix evby, wcZv-g„Z: BmgvBj, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 10bs †ZwjnvwU 568/1391 6997 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3697 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvwRR, wcZv-g„Z: BmgvBj, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 568/1391 6998 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3698 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av‡bvqviv †eMg, ¯^vgx-Bgvb Avjx, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7000 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3699 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

jvj wgqv, wcZv-g„Z: Bgiæj, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.52 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7001 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3700 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt gvneye Avj, wcZv-mvgQzj nK, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7002 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3701 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt gvneye Avj, wcZv-mvgQzj nK, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.48 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7007 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3702 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt gvBbywÏb, wcZv-Avt †gvZv‡je, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.79 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7003 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3703 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv-Bgvb Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.74 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7003 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3704 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt gvBbywÏb, wcZv-Avt †gvZv‡je, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7004 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3705 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avãyj jwZd, wcZv-gwb wgqv, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7004 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3706 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avãyj jwZd, wcZv-gwb wgqv, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.39 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7005 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3707 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR, wcZv-mv‡jK, mvs-mvBUvwjqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.41 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7007 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3708 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmwÏKzi ingvb, wcZv-Avt ingvb, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.61 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7007 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3709 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt kni Avjx, wcZv-g„Z: Mdzi 

`ßix, mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7016 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3710 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt nhiZ Avjx, wcZv-g„Z: Mdzi 

`ßix, mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.34 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7017 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3711 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

K¬ve Ni/GKZv mgevq mwgwZ, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7007 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3712 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bQi Avjx, wcZv-Avãyi ingvb, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7021 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3713 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt KvBqyg Kwgkbvi, XvKv| 0.17 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7007 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3714 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt gvBbywÏb, wcZv-e‡›` Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.18 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7027 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3715 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt Rvgvj DwÏb, wcZv-gybmyi Avjx, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7029 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3716 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv-gvBbywÏb, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.32 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7029 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3717 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgi Avjx, wcZv-bex †nv‡mb, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7029 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3718 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡RvQbv †eMg, ¯^vgx-Av³vi DwÏb, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7029 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3719 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡RvQbv †eMg, wcZv-Avt Lv‡jK, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7029 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3720 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnve DwÏb, wcZv-bRi Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7021 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3721 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv-bRi Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7022 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3722 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bRi Avjx, wcZv-AvBb DwÏb, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7022 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3723 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Lvw`Rv †eMg, ¯^vgx-Rv‡e` Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 10bs †ZwjnvwU 568/1391 7009 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3724 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mygb, wcZv-Avt jwZd, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1167 7127 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3725 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmwÏK, wcZv-iæ¯Íg Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 10bs †ZwjnvwU 1167 7127 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3726 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dRjy, wcZv-iæ¯Íg Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1167 7127 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3727 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgmyj nK, wcZv-Pvby g„av, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.76 10bs †ZwjnvwU 1167 6754 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3728 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~iæj Bmjvg, wcZv-Avt †gvZv‡je, 

mvs-eigx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 10bs †ZwjnvwU 1167 7144 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3729 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv-Avt †nwKg, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 10bs †ZwjnvwU 1167 7144 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3730 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv-H, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 10bs †ZwjnvwU 1167 7144 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3731 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæûj Avwgb, wcZv-H, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 1167 6772 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3732 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

knx`, wcZv-gybQzj Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 10bs †ZwjnvwU 1167 6772 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3733 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv-nvwdR DwÏb, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 1167 6772 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3734 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv-my‡e` Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 10bs †ZwjnvwU 1167 6778 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3735 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

jwZd, wcZv-A‡n` Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.67 10bs †ZwjnvwU 1167 7103 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3736 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt Pvb wgqv, wcZv-Aveyj †nv‡mb, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1167 7103 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3737 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~iæj Bmjvg, wcZv-Avt ev‡iK, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 1167 7103 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3738 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgiæb‡bQv †PŠayix (bceb), mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 10bs †ZwjnvwU 1167 7013 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3739 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avjx gvng`, wcZv-imyj gnv¤§`, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.04 10bs †ZwjnvwU 1122 6362 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3740 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avjx gvng`, wcZv-imyj gnv¤§`, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.57 10bs †ZwjnvwU 1122 6360 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3741 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avjx gvng`, wcZv-imyj gnv¤§`, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 1122 6360 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3742 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bvwRgywÏb, wcZv-g„Z: Avt nvB, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.43 10bs †ZwjnvwU 1122 6362 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3743 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avgvb Djøvn, wcZv-gwdR DwÏb,  

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.34 10bs †ZwjnvwU 1122 6362 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3744 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv-Kig Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.37 10bs †ZwjnvwU 1122 6727 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3745 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv-Kig Avjx, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1122 7527 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3746 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvBdzj Bmjvg, wcZv-evei Avjx, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 1122 6720 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3747 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvBdzj Bmjvg, wcZv-evei Avjx, 

mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 10bs †ZwjnvwU 1122 7528 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3748 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvgxg, wcZv-Avt Kvw`i, ˆe`¨viwfUv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 1448 6676 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3749 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvwšÍ, wcZv-Avt AvDqvj, mvs-

‰e`¨viwfUv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 1448 6676 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3750 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt BmgvBj, wcZv-H, mvs-

‰e`¨viwfUv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 1448 6676 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3751 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡Lv‡`Rv †eMg, ¯^vgx-Avt gvbœvb, mvs-

‰e`¨viwfUv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 10bs †ZwjnvwU 1448 6676 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3752 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvnv¤§`, wcZv-‡KivgZ Avjx, mvs-

ˆe`¨viwfUv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1448 6676 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3753 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæûj Avwgb, wcZv-KzÏyQ, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.20 10bs †ZwjnvwU 601 7037 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3754 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæûj Avwgb, wcZv-KzÏyQ, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 601 7041 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3755 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv-H, mvs-mvBUvwjqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 1388 5165 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3756 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avkivd DwÏb, wcZv-Avt ev‡Zb, mvs-

mvBUvwjqv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1388 5165 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3757 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bmjvg, wcZv-Avt Kwig, mvs-

‡Mv`viPvjv,, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 551 5087 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3758 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj Bmjvg, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv,, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 551 5087 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3759 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ZvBRywÏb, wcZv-jÿY eg©b, mvs- 

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 551 5087 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3760 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæcPvb, wcZv-jÿY eg©b, mvs-

‡Mv`viPvjv,, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 10bs †ZwjnvwU 551 5087 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3761 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv-A‡n` Avjx, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 551 5087 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3762 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‰RbywÏb, wcZv-gwbi DwÏb, 

‡Mv`viPvjv,, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 551 5087 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3763 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ingZ Avjx, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 551 5079 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3764 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nhiZ Avjx, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.38 10bs †ZwjnvwU 551 5079 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3765 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kwigb †bQv, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.34 10bs †ZwjnvwU 551 5079 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3766 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Lv‡jK, wcZv-nvwdR DwÏb, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 551 5079 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3767 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt Kwei, wcZv-AvmKi Avjx, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 551 5081 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3768 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iæ¯Íg Avjx, wcZv-Rv‡n` Avjx, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.72 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3769 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv-Avt gwR`, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3770 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt mvnve DwÏb, wcZv-g„Z: Rv‡n` 

Avjx, mvs-‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3771 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgmywÏb, wcZv-H, mvs-‡Mv`viPvjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3772 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡QviZ Avjx, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.36 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3773 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~iæj Bmjvg, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.34 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3774 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvnvR DwÏb, wcZv-iæ¯Íg Avjx, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3775 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bvwRg DwÏb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3776 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj Bmjvg, wcZv-g„Z: Avt 

gwR`, mvs-‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3777 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mwdKzj, wcZv-H, mvs-‡Mv`viPvjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3778 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvBdzj Bmjvg, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3779 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwidzj Bmjvg, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.38 10bs †ZwjnvwU 551 5083 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3780 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Kvw`i, wcZv-.................., mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3781 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvwn`, wcZv-Avt QvËvi, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3782 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvZv‡je, wcZv-AvBb DwÏb, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3783 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwRZ, wcZv-H, mvs-‡Mv`viPvjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3784 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

QvËvi, wcZv-H, mvs-‡Mv`viPvjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3785 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmwÏK wgqv, wcZv-AvBb DwÏb, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.02 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3786 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwk`, wcZv-emy wgqv, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3787 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wiqvR DwÏb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3788 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wiqvR DwÏb, wcZv-Avt Kwig, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.03 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3789 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv-Avt †nwKg, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 10bs †ZwjnvwU 1413 4989 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3790 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gybQzi Avjx, wcZv-g„Z: Qwgi DwÏb, 

mvs-‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 1280 5153 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3791 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv-g„Z: AvKZvi, 

mvs-‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 1280 5173 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3792 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ZvBR DwÏb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 1390 5171 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3793 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvkvid †nv‡mb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 1390 4171 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3794 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 10bs †ZwjnvwU 558 5093 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3795 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwjgv LvZzb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 558 5152 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3796 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvBb DwÏb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.32 10bs †ZwjnvwU 558 5141 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3797 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wg›Uz wgqv, wcZv-g„Z: Kvw`i, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 558 5141 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3798 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgiæ¾vgvb, wcZv-H, mvs-

‡Mv`viPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 558 5141 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3799 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv-H, mvs-mvBUvwjqv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 10bs †ZwjnvwU 1410 2928 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3800 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvwRR, wcZv-Avt iwk`, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.74 10bs †ZwjnvwU 348 2925 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3801 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv-Beªvnxg †kL, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 348 2923 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3802 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn ỳjøvn, wcZv-gym‡jg DwÏb, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 10bs †ZwjnvwU 348 2923 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3803 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rwniæj nK, wcZv-Avt gvbœvb, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 10bs †ZwjnvwU 348 2923 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3804 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Avnv`, wcZv-Avt Qvgv`, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 348 2923 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3805 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgmywÏb, wcZv-Beªvwng, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 348 2923 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3806 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avnv¤§` Avjx, wcZv-Avt Qzevnvb, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 10bs †ZwjnvwU 348 2925 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3807 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

 ‡ivwRqv, ¯^vgx-KvwRg DwÏb, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 10bs †ZwjnvwU 348 2925 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3808 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

igRvb, wcZv-Avt Mdzi, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 348 2925 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3809 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡iby, ¯^vgx-AvdvR DwÏb, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 10bs †ZwjnvwU 348 2925 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3810 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnRvnvb, wcZv-ï°zi, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 348 2925 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3811 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡LvKb wgqv, wcZv-Avt Lv‡jK, mvs-

‡ZwjnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 366 4028 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3812 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

R‡gjv LvZzb, wcZv-Av‡bvqvi, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 903 5188 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3813 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ingZ Avjx, wcZv-Avt Kvw`i, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.78 10bs †ZwjnvwU 903 4422 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3814 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgiæ¾vgvb, wcZv-RR wgqv, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.65 10bs †ZwjnvwU 903 4422 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3815 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgmyj nK, wcZv-Dmgvb Mwb, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 10bs †ZwjnvwU 903 2090 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3816 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avmv ỳ` Rvgvb, wcZv-AvkÖve Avjx, 

mvs-D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 903 2090 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3817 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av³viæ¾vgvb, wcZv-AvkÖve, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 903 2090 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3818 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv-Avt Kv‡`i, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 903 2090 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3819 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv-GevZZ Avjx, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.53 10bs †ZwjnvwU 90 4422 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3820 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

...........Ms, wcZv-Dmgvb, mvs-

ZvjZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 10bs †ZwjnvwU 897 4433 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3821 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

KvwRgwÏb, wcZv-Qvgv`, mvs-

ZvjZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.38 10bs †ZwjnvwU 897 4433 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3822 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avkivd Avjx, wcZv-AÁvZ, mvs-

ZvjZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 897 4433 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3823 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kvjvg, wcZv-wmwÏK, mvs-

ZvjZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 10bs †ZwjnvwU 897 4433 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3824 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvweeyi ingvb, wcZv-g„Z: Qzevnvb, 

mvs-ZvjZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.16 10bs †ZwjnvwU 72 1911 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3825 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwZKzj nK, wcZv-AvKz g„av, mvs-

ZvjZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 10bs †ZwjnvwU 1325 4632 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3826 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv-Dgi Avjx, mvs-

ZvjZjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 10bs †ZwjnvwU 1325 4629 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3827 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvkÖve Avjx, wcZv-gwReyi ingvb, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 10bs †ZwjnvwU 114 1865 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3828 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvkÖve Avjx, wcZv-gwReyi ingvb, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 10bs †ZwjnvwU 114 1895 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3829 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iv‡k` Avjg, wcZv-H, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 10bs †ZwjnvwU 114 1893 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3830 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iwk`, wcZv-Av°vm Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 114 1867 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3831 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iwk`, wcZv-Av°vm Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.78 10bs †ZwjnvwU 114 1865 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3832 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Qvjvg, wcZv-Rqbvj, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.25 10bs †ZwjnvwU 114 1866 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3833 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvjdvR DwÏb, wcZv-‡nwKg Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 10bs †ZwjnvwU 114 1869 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3834 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvjdvR DwÏb, wcZv-‡nwKg Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 10bs †ZwjnvwU 114 1868 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3835 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvjdvR DwÏb, wcZv-‡nwKg Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 10bs †ZwjnvwU 114 1858 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3836 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwR`, wcZv-AvBgyi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 10bs †ZwjnvwU 1420 1856 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3837 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avey eKi, wcZv-Avt Qvgv`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.30 10bs †ZwjnvwU 1420 1853 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3838 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avey eKi, wcZv-Avt Qvgv`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 10bs †ZwjnvwU 1420 1856 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3839 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvmy` wgqv, wcZv-AvBgyi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 1420 1856 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3840 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvmy` wgqv, wcZv-AvBgyi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.77 10bs †ZwjnvwU 1420 1848 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3841 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iv‡mj, wcZv-Avt ev‡iK, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.16 10bs †ZwjnvwU 1420 1853 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3842 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvjvj DwÏb, wcZv-gwRei, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 10bs †ZwjnvwU 1420 1853 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3843 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwgR DwÏb, wcZv-‡KivgZ Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 10bs †ZwjnvwU 1420 1853 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3844 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvweeyi, wcZv-my›`i Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 1420 1852 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3845 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bRiæj Bmjvg, wcZv-KzÏym, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 10bs †ZwjnvwU 68 1924 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3846 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

RqbwÏb, wcZv-Avt Kv‡`i, mvs-

D`qLvjx, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.66 10bs †ZwjnvwU 68 1924 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3847 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvwdR, wcZv-wRbœvZ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 10bs †ZwjnvwU 113 1830 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3848 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvwdR, wcZv-wRbœvZ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 10bs †ZwjnvwU 113 1831 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3849 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av½M DwÏb, wcZv-H, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 113 1830 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3850 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av½M DwÏb, wcZv-H, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 113 1832 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3851 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn ỳjøvn, wcZv-H, mvs-WzgevwoPvjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 10bs †ZwjnvwU 113 1832 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3852 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnve DwÏb, wcZv-wRbœvZ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 10bs †ZwjnvwU 113 1831 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3853 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnve DwÏb, wcZv-wRbœvZ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.39 10bs †ZwjnvwU 113 1830 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3854 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byi †gvnv¤§`, wcZv-AvkgZ Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 113 1825 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3855 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwbiæ¾vgvb, wcZv-AvkgZ Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 1250 1463 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3856 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Kvjvg, wcZv-AvZi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 10bs †ZwjnvwU 1250 1462 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3857 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwjgwÏb, wcZv-‡g‡ni Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 10bs †ZwjnvwU 1250 1460 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3858 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv-AvjxgywÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 10bs †ZwjnvwU 1250 1462 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3859 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv-nvweeyi ingvb, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 10bs †ZwjnvwU 1250 1464 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3860 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wd‡ivRyi ingvb, wcZv-nvweeyi 

ingvb, mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 1229 1346 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3861 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

RvKvwiqv, wcZv-ggZvR, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 1229 1346 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3862 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR, wcZv-Bmjvg, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.88 10bs †ZwjnvwU 1229 1496 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3863 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nv‡eQ Avjx, wcZv-gygb Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 1229 1339 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3864 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ingvb, wcZv-bvwQj Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 10bs †ZwjnvwU 1229 1338 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3865 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnRvjvj, wcZv-Avt iwk`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 10bs †ZwjnvwU 134 1357 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3866 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt KzÏyQ, wcZv-gvg` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 1230 1314 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3867 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iv¾vK, wcZv-RevB †kL, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41

0.33

10bs †ZwjnvwU 1231 1323

1324

2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3868 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvn jvj, wcZv-Avt Kvw`i, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 1231 1323 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3869 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR, wcZv-Avmv`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 10bs †ZwjnvwU 1231 1323 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3870 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avjx †nv‡mb, wcZv-Avt ingvb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 1228 1601 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3871 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ï°zi Avjx, wcZv-AvRMi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 1228 1303 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3872 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iwng, wcZv-‡gvnv¤§` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 143 1305 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3873 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt jwZd, wcZv-Av°vQ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.77 10bs †ZwjnvwU 143 1300 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3874 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myjZvb wgqv, wcZv-kivdZ Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 143 1304 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3875 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~i †gvnv¤§`, wcZv-AvBqye Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 143 1300 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3876 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvBb DwÏb, wcZv-Zv‡ni Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.37 10bs †ZwjnvwU 143 1301 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3877 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

knx ỳjøvn, wcZv-Avãyj Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.64 10bs †ZwjnvwU 143 1302 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3878 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iwk`, wcZv-Avt Avjx,mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 86 1606 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3879 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iwk`, wcZv-Avt Avjx,mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 86 1610 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3880 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kw³g DwÏb, wcZv-Qv‡q` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 86 1613 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3881 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgvj DwÏb, wcZv-H, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 86 1612 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3882 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

bvwRg DwÏb, wcZv-H, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 85 1614 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3883 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Qwdi DwÏb, wcZv-Iqv‡R` Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 1346 1717 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3884 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

knx` wgqv, wcZv-H, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 10bs †ZwjnvwU 1346 1714 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3885 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvQvb Djøvn, wcZv-AvBDe Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1346 1233 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3886 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dvBR DwÏb, wcZv-bv‡qe Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 10bs †ZwjnvwU 1472 1237 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3887 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avnv¤§`, wcZv-H, mvs-WzgevwoPvjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 1472 1226 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3888 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nviæb Ai iwk`, wcZv-Avt †nwKg, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 10bs †ZwjnvwU 1472 1220 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3889 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nviæb Ai iwk`, wcZv-Avt †nwKg, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.16 10bs †ZwjnvwU 1472 1223 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3890 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgvj nK, wcZv-Avt †nwKg, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 10bs †ZwjnvwU 1472 1224 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3891 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgvj nK, wcZv-Avt †nwKg, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 10bs †ZwjnvwU 1472 1215 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3892 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv-mvgv` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.16 10bs †ZwjnvwU 1472 1213 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3893 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡LvKv wgqv, wcZv-cviæ wgqv, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 1472 1220 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3894 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avikv` wgqv, wcZv-ing Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.31 10bs †ZwjnvwU 1472 1220 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3895 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt QvËvi, wcZv-Avt iwk`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 1472 1211 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3896 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvjvj wgqv, wcZv-nv‡mg DwÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1472 1221 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3897 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt †gvËv‡je, wcZv-Avt iwk`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 10bs †ZwjnvwU 1472 1221 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3898 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mv‡R ỳj Lvu, wcZv-AvwRR Lvu, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 1472 1221 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3899 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Kvgvj DwÏb, wcZv-Q‡g` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 1472 1211 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3900 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wnwgj DwÏb, wcZv-‡nv‡mb Avjx,mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1472 1211 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3901 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt QvËvi, wcZv-BqvwQb miKvi, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 1472 1208 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3902 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myjZvb wgqv, wcZv-‡gRev miKvi, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 1472 1206 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3903 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avãyj gwR`, wcZv-‡gRev miKvi, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 10bs †ZwjnvwU 1472 1206 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3904 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ingZ Avjx, wcZv-Zv‡ni Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 1472 1204 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3905 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt QvËvi, wcZv-BqvwQb miKvi, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 33 944 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3906 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgQzwÏb, wcZv-nv‡mb DwÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.70 10bs †ZwjnvwU 33 945 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3907 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dRjyj nK, wcZv-nv‡mg DwÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.71 10bs †ZwjnvwU 33 946 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3908 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvdvR DwÏb, wcZv-‡gvËv‡je, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 33 944 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3909 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Lvqiæ¾vgvb, wcZv-BmgvBj, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.74 10bs †ZwjnvwU 33 947 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3910 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nviæbyi iwk`, wcZv-Bmye Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 33 1233 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3911 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv-Avt gvbœvb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 33 1257 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3912 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt nv‡mb Avjx, wcZv-Avt ingvb, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 33 1257 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3913 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Pvub wgqv, wcZv-Avnv¤§` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 10bs †ZwjnvwU 33 1256 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3914 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kvjvg, wcZv-Avt ingvb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.39 10bs †ZwjnvwU 33 1256 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3915 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rv‡n` Avjx, wcZv-Qv‡n` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 33 1256 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3916 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv-Avt ev‡iK, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 33 1255 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3917 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvKz wgqv, wcZv-Avt ev‡iK, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.57 10bs †ZwjnvwU 33 1255 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3918 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwjg DwÏb, wcZv-Avt ev‡iK, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 33 1255 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3919 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

meyR wgqv, wcZv-myiæR wgqv, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 33 1255 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3920 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvZvDi ingvb, wcZv-iæ¯Íg 

Avjx,mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 33 1255 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3921 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bgvb Avjx, wcZv-Rgi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.28 10bs †ZwjnvwU 33 1255 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3922 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj Bmjvg, wcZv-AvkÖve Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 33 1270 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3923 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Pvub wgqv, wcZv-mvgQzwÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 33 1270 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3924 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv-‡Qvevnvb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 10bs †ZwjnvwU 33 1270 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3925 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvt kwid Ms, wcZv-Avt †gvËv‡je, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 33 1268 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3926 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvL‡jQzi ingvb, wcZv-‡gvËv‡je, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.37 10bs †ZwjnvwU 33 1268 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3927 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bwjqvm, wcZv-‡gvËv‡je, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 33 1268 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3928 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvwKe DwÏb, wcZv-Avt Kv‡`i, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 33 1272 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3929 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bgivb Avn‡¤§`, wcZv-

gvnZve DwÏb Avn‡¤§`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.71 10bs †ZwjnvwU 33 1266 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3930 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgQz, wcZv-KwP wgqv, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3931 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæR wgqv, wcZv0‡g‡ni Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.12 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3932 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kvjvg, wcZv-Avt gwR`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3933 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Zviæ wgqv, wcZv-Avt gwR`, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3934 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv-dRj DwÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3935 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ỳjvj wgqv, wcZv-Aveyj †nv‡mb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3936 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvû wgqv, wcZv-m‡gi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3937 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwR` DwÏb, wcZv-dRj wgqv, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.02 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3938 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nhiZ Avjx, wcZv-R‡e` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3939 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dKi Avjx, wcZv-R‡e` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3940 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kvjvg, wcZv-R‡e` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3941 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj Bmjvg, wcZv-Bgvb Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3942 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av°vQ Avjx, wcZv-R‡e` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3943 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwRg DwÏb, wcZv-Av°vm  DwÏb, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3944 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dRi Avjx, wcZv-mv‡ne Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3945 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avn¤§` Avjx, wcZv-ev‡Q` ‡kL, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 10bs †ZwjnvwU 147 741 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3946 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avnv¤§` Avjx, wcZv-ev‡Q` †kL, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 10bs †ZwjnvwU 185 742 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3947 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡Mvj wgqv, wcZv-nhiZ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3948 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bmjvg Avjx, wcZv-Avnv¤§` Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3949 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

IqvR DwÏb, wcZv-Avnv¤§` Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3950 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvQzg wgqv, wcZv-Avnv¤§` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 185 742 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3951 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv-Avnv¤§` Avjx, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 185 742 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3952 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Pv^b wgqv, wcZv-Avnv¤§` Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.11 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3953 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

meyR wgqv, wcZv-nvmgZ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3954 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dviæK wgqv, wcZv-KzRiZ Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3955 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv-‡nv‡mb Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3956 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvgQzwÏb, wcZv-‡nv‡mb Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3957 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv-dBR DwÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3958 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gyKzj, wcZv-dBR DwÏb, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3959 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwgi †nv‡mb, wcZv-dBR DwÏb, 

mvs-WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.15 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3960 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dRi Avjx, wcZv-mv‡ne Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 147 596 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3961 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv-Avg‡Qi Avjx, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3962 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvBdzj Bmjvg, wcZv-Kv‡`i, mvs-

WzgevwoPvjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.09 10bs †ZwjnvwU 185 739 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3963 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~i †gvnv¤§`, wcZv-AvBe Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 185 737 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3964 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~i †gvnv¤§`, wcZv-AvBe Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 10bs †ZwjnvwU 185 737 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3965 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡nv‡mb, wcZv-‡gvRvd&di Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 1428 6340 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3966 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gvmvid, wcZv-‡gvRvddi Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1428 6341 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3967 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwbmyi ingvb, wcZv-meyi DwÏb, 

mvs-Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.17 10bs †ZwjnvwU 1428 6340 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3968 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ỳjvj, wcZv-KzZze Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 10bs †ZwjnvwU 1428 6342 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3969 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv-AvbQvi Avjx, 

mvs-Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 1428 6343 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3970 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt gwR`, wcZv-Beªvwng, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 1428 6343 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3971 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kni Avjx, wcZv-Q‡e` Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 10bs †ZwjnvwU 1428 6343 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3972 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kIKZ Avjx, wcZv-iv¾vK, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 1428 6343 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3973 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

isRvb fvby, ¯^vgx-nhiZ Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 1428 6343 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3974 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv-Avt iv¾vK, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.74 10bs †ZwjnvwU 1390 6300 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3975 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rqbvj, wcZv-Avt iwng, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 1390 6299 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3976 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvBbywÏb, wcZv-myjZvb, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 1390 6299 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3977 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avdmvi DwÏb, wcZv-Avt ev‡iK, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.71 10bs †ZwjnvwU 1390 6292 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3978 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

BmgvBj, wcZv-B¾Z Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3979 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvRvnvb, wcZv-Avt iv¾vK, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3980 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwdKzj, wcZv-‡nwjg DwÏb, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3981 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvwn ỳj, wcZv-‡nwjg DwÏb, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.46 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3982 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ỳjvj wgqv, wcZv-KzZze DwÏb, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1310 6300 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3983 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæR wgqv, wcZv-Pv‡›` Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.32 10bs †ZwjnvwU 1310 6301 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3984 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dqRyj, wcZv-Rqbyj, mvs-Ave`vi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1310 6301 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3985 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~iæj Bmjvg, wcZv-Avt †nwjg, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 1310 6301 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3986 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rv‡n` Avjx, wcZv-Avt †nwjg, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1310 6310 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3987 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bw`ªm Avjx, wcZv-Avt jwZd, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 1310 6299 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

3988 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Beªvwng, wcZv-myjZvb DwÏb, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 1310 6299 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3989 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myjZvb, wcZv-bex †kL, mvs-Ave`vi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 1310 6299 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3990 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

knx`, wcZv-myjZvb, mvs-Ave`vi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 1310 6299 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3991 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvBqye Avjx, wcZv-bv‡qe Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 1809 6066 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3992 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

&AvBqye Avjx, wcZv-bv‡qe Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1809 6070 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3993 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvBqye Avjx, wcZv-bv‡qe Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.00 10bs †ZwjnvwU 1809 6069 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3994 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwjgv LvZzb, wcZv-g„Z: †gvni Avjx, 

mvs-Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 10bs †ZwjnvwU 1809 6064 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3995 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnveywÏb, wcZv-‡gvni Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 799 4634 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3996 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gnb wgqv, wcZv-Avwgi Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.57 10bs †ZwjnvwU 799 4642 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3997 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv-Avt Kwig, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.38 10bs †ZwjnvwU 799 4642 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3998 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Avwjg, wcZv-mg‡Qi Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 799 4642 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

3999 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæR wgqv, wcZv-AvkÖve Avjx, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 799 4642 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4000 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avikv` Avjx, wcZv-‡ejvj DwÏb, 

mvs-Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.37 10bs †ZwjnvwU 799 4642 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4001 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kv‡kg, wcZv-Pvub wgqv, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.35 10bs †ZwjnvwU 799 4643 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4002 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvRvnvb wgqv, wcZv-Av‡Zvi Avjx, 

mvs-Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.34 10bs †ZwjnvwU 799 4643 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4003 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvnRvjvj, wcZv-Avt Iqvnve, mvs-

Ave`vi, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 799 4643 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4004 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avjvj DwÏb, wcZv-ggZvR DwÏb, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 799 4642 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4005 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv-mv‡ne Avjx, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 799 4657 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4006 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvwbK wgqv, wcZv-Lv‡jK, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 799 4659 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4007 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn`, wcZv-iwng DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 799 4515 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4008 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn`, wcZv-iwng DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.40 10bs †ZwjnvwU 799 4514 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4009 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Av‡qZ Avjx, wcZv-‡f½y †kL, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 799 4512 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4010 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv-nvwiQ DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 799 4651 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4011 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avey e°i wmwÏK, wcZv-nvwiQ DwÏb, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 10bs †ZwjnvwU 799 4651 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4012 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv-Avt gwR`, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.33 10bs †ZwjnvwU 799 4644 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4013 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv-Avt gwR`, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.32 10bs †ZwjnvwU 799 4646 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4014 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv-Avt gwR`, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.13 10bs †ZwjnvwU 799 6020 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4015 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avey nvwbd, wcZv-nvwiQ DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.03 10bs †ZwjnvwU 799 4647 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4016 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvBqye Avjx, wcZv-bv‡qe Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.04 10bs †ZwjnvwU 809 6069 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4017 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwjgv LvZzb, wcZv-‡gvni Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 809 6064 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4018 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avn¤§`, wcZv-nv‡Pb, mvs-ZvjZjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 875 6015 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4019 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv-my‡e` Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.53 10bs †ZwjnvwU 875 6007 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4020 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ev‡Zb, wcZv-my‡e` Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 875 6007 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4021 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt AvwRR, wcZv-Avt ingvb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 875 6007 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4022 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gwdR DwÏb, wcZv-K‡evZ Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.41 10bs †ZwjnvwU 875 6015 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4023 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

jvj wgqv, wcZv-ïKzi Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.71 10bs †ZwjnvwU 875 6018 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

326



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4024 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt iv¾vK, wcZv-gxi †nv‡mb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.27 10bs †ZwjnvwU 875 6015 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4025 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv-Avt Qvgv`, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 875 6017 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4026 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Bgb Avjx, wcZv-iv¾vK, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 875 6016 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4027 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv-KwjgywÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.39 10bs †ZwjnvwU 1427 6191 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4028 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv-KwjgywÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.43 10bs †ZwjnvwU 1427 6188 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4029 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Zviv wgqv, wcZv-Kig Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.74 10bs †ZwjnvwU 799 6118 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4030 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwk`, wcZv-wMqvm DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 842 6117 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4031 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rwgjv LvZzb, wcZv-kwn` wgqv, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 842 6117 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4032 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwngv LvZzb, wcZv-kwn` wgqv, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 842 6117 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4033 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mwdqv LvZzb, wcZv-kwn` wgqv, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 10bs †ZwjnvwU 842 6117 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4034 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt Lv‡jK, wcZv-kwn` wqv, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 842 6117 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4035 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rvjvj DwÏb, wcZv-Avwgi Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.10 10bs †ZwjnvwU 842 6114 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4036 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡gv¯Ídv, wcZv-nv‡mg Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.05 10bs †ZwjnvwU 842 6116 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4037 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

b~iæ wgqv, wcZv-nv‡mg Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.07 10bs †ZwjnvwU 842 6116 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4038 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwbQ, wcZv-byigZ Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.20 10bs †ZwjnvwU 842 6115 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4039 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gvmy` wgqv, wcZv-wMqvm DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 842 6113 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4040 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

gKeyj wgqv, wcZv-wMqvm DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 842 6112 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4041 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv-wMqvm DwÏb, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 842 6112 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4042 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvjvDwÏb, wcZv-wMqvm DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 842 6112 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4043 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt QvËvi, wcZv-gwdR DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 10bs †ZwjnvwU 842 6112 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4044 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

GjvwP †eMg, wcZv-gwdR DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 842 6112 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4045 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvQnve DwÏb, wcZv-BQze Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 842 6112 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4046 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mywdqv LvZzb, wcZv-AvwZKzj, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 842 6112 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4047 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv-Avnv¤§` Avjx, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1310 6296 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4048 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

 BmgvBj, wcZv-B¾Z Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.49 10bs †ZwjnvwU 1310 6296 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4049 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kvn& Avjg, wcZv-Avt ReŸvi, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.45 10bs †ZwjnvwU 1310 6296 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4050 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwdKzj, wcZv-‡nwjg, mvs-ZvjZjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.54 10bs †ZwjnvwU 1310 6296 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4051 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn ỳj, wcZv-‡nwjg, mvs-ZvjZjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.42 10bs †ZwjnvwU 1310 6296 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4052 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ỳjvj, wcZv-KzZze DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 1310 6300 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4053 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

myiæR wgqv, wcZv-Pv‡›` Avjx, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1310 6300 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4054 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

dqRyb, wcZv-Rvjvj DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 1310 6301 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4055 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv-Rvjvj DwÏb, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.47 10bs †ZwjnvwU 1310 6301 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4056 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rv‡n` Avjx, wcZv-Avey Zv‡ni, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.58 10bs †ZwjnvwU 1310 6301 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4057 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvwRRyj, wcZv-Rvgvj DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.44 10bs †ZwjnvwU 1310 6301 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4058 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv-‡gv¾vdi, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 1310 6340 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4059 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

iwdKzj, wcZv-‡gv¾vdi, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.14 10bs †ZwjnvwU 1310 6340 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4060 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avdmvi DwÏb, wcZv-Avt ev‡iK, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.23 10bs †ZwjnvwU 1310 6292 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4061 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avt ingvb, wcZv-nvwdR DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 1310 6292 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4062 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

AvQv`, wcZv-wbq` DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.19 10bs †ZwjnvwU 1310 6292 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4063 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

ev”Pz wgqv, wcZv-wmivR DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.18 10bs †ZwjnvwU 1310 6292 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4064 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Zviv wgqv, wcZv-wmivR DwÏb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4065 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

‡di‡`Šmx, ¯^vgx-‡gv¯Ídv, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4066 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv-Mdzi, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.26 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4067 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv-Avey Zv‡ni, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.41 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4068 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Aveyj Kvjvg, wcZv-nvwbd, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4069 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

mvLvIqvZ, wcZv-iv¾vK, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4070 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nvweei †nv‡mb, wcZv-gni DwÏb, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4071 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv-nvRx gwnDwÏb, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.22 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4072 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

nv‡mb, wcZv-nvR¡x gwnDÏxb, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4073 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

wiqvR DwÏb, wcZv-Avt mwn`, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.27 10bs †ZwjnvwU 1310 6293 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4074 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avnmvb Djøvn&, wcZv-Avnmvb Djøvn, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.29 10bs †ZwjnvwU 1429 6335 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4075 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Rwni DwÏb, wcZv-Avnmvb Djøvn, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 1429 6335 2 ‡mwgcvKv 

Ni-1wU, cvKv Ni-

1wU, ivbœvNi-1wU, 

Uq‡jU-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4076 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

kwn ỳj Bmjvg, wcZv-‡nwjg DwÏb, 

mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.51 10bs †ZwjnvwU 1429 6350 2 KvPv Ni-1wU, 

Uq‡jU-1wU, ivbœv Ni-

1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4077 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Lvqiæj Avjg, wcZv-AÁvZ, mvs-

ZvjZjv, kÖxcyi, MvRxcyi|

0.55 10bs †ZwjnvwU 1024/ 

1427

6190 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4078 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

evsjv‡`k wewìs wm‡g›U wjt, ‡cÖvt 

†ivgvb nvIjv`vi, mvs-ZvjZjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.25 10bs †ZwjnvwU 348 2923 2 cvKv Ni-2wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4079 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

evsjv‡`k wewìs wm‡g›U wjt, ‡cÖvt 

†ivgvb nvIjv`vi, mvs-ZvjZjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.21 10bs †ZwjnvwU 348 2925 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4080 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

evsjv‡`k wewìs wm‡g›U wjt, ‡cÖvt 

†ivgvb nvIjv`vi, mvs-ZvjZjv, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.24 10bs †ZwjnvwU 348 2928 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU, gvwUi 

Ni 1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4081 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi 

weU

Avwjd A‡Uv weªKm wjt †cÖvt †gvt 

myRv DwÏb, mvs-ZvjZjv, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.70 10bs †ZwjnvwU 1024/

1427

6193 2 cvKv Ni-1wU,

Uq‡jU-1wU 

ivbœvNi-1wU

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4082 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt mvgv`, wcZv-g„Zt dvjy wgqv,  

mvs-gwbcyi, Rq‡`eci, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ (K) cÎ bs 22.01.0000.608. 13.5939 Zvs 

21/08/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ Íve †cÖiY Kiv nBqv‡Q| 

(L)‡Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKvÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4083 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rv‡ni Avjx,                            

wcZvg„Z- dvjy wgqv, mvs- gwbcyi 

,Rq‡`eci, MvRxcyi| 

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4084 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwnDwÏb,wcZv- †mvbv wgqv,  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4085 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwjg, wgqv, wcZv-g„Zt ingvb wgqv, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4086 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey Zv‡je wgqv, wcZvg„Z- Imgvb, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4087 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gv‡R`v,wcZv- Avey Zv‡je wgqv, mvs-

gw&bcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4088 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট beve Avjx, wcZvg„Z- Avnv¤§` Avjx, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4089 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myiyR Avjx, wcZv- kvnRvnvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4090 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡qb DwÏb, wcZv- AÁvZ,  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4091 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx, wcZv- g„Zt †gvnv¤§` 

Avjx  mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4092 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvgmyj nK, wcZv- g„Zt Avwjg DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4093 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Ry‡qj, wcZv- AvgRv` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.09 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4094 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Lv‡jK wgqv, wcZv- ‡eqv` Avjx, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4095 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvRv‡ni Avjx, wcZvg„Zt †mv‡jgvb, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4096 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgvj wgqv, wcZvg„Z- gwnR 

DwÏb,mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4097 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kªx Rq Pib eg©b, wcZvg„Z- 

ivavKvš—,  mvs-gwbcyi, Rq‡`eci, 

MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4098 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট eiKZ Dj−vn wgqv, wcZv-ingvb 

wgqv, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4099 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  ï°zzi Avjx. wcZvg„Z- iRe Avjx, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4100 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wg‡mm †nvm‡b Aviv, ¯^vgx- eveyj 

wgqv, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4101 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wg‡mm ggZvR, ¯^vgx- b~iy wgqv, mvs-

gw&bcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.09 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4102 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡ejvj †nv‡mb, wcZv- Kwdj DwÏb,  

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4103 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡e` Avjx †kL, wcZvg„Z- nvwg` 

Avjx, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4104 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Avjx, wcZv-g„Zt †mvbvZzjjøv, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4105 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy wgqv, wcZv-g„Zt gvngy` Avjx, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4106 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt KzÏyQ miKvi, wcZv- nvwim 

Djøvn mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4107 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwdR DwÏb, wcZv- dvjy f~Bqv,   

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4108 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvbœvb wgqv, wcZv-AvÄy wgqv,  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.11 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4109 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZvg„Z- Avwgi Avjx,  

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.09 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4110 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvB cvVvb, wcZv- AvIqvj wgqv, 

mvs-gwbcyi, Rq‡`eci, MvRxcyi| 

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4111 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvRgZ Avjx, wcZvg„Z- dvjy wgqv,  

mvs gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4112 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvwnDwÏb, wcZv-AÁvZ  mvs- 

gwbcyi, q‡`ecyi, MvRxcyi|

0.11 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4113 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmivR wgqv, wcZv- ewQi DwÏb,  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.11 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 6 65 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4114 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt gv‡jK, wcZv- †gvm‡jg,  mvs-

gw&bcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4115 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbwLj P› ª̀ ivq, wcZv- fvby jvj ivq,   

 mvs-gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4116 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dvjvb †Nvl, wcZv- AwZ› ª̀ P› ª̀ †Nvl, 

mvs gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4117 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvgvKvšÍ eg©b, wcZv- AÁvZ,  mvs-

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.12 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4118 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wUUz, wcZv- AÁvZ g„Zt gvngy` Avjx, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4119 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট w`MšÍ P› ª̀ eg©b, wcZv- iwe P› ª̀ eg©b, 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4120 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Kvgj gvóvi, wcZv- AÁvZ,  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4121 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvQvt ivwk`v LvZzb, ¯^vgx- Avjx e· 

gvoj, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4122 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~iy wgqv , wcZv- R‡qb DwÏb,  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4123 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvQvt dv‡Zgv, wcZvg„Z- †g‡Qi 

Avjx, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4124 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bRiyj Bmjvg, wcZv- g„Z- dvjy 

wgqv, mvs-gwbcyi, Rq‡`eci, 

MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4125 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †gvQvt dzjevby, wcZvg„Z- myiæR 

Avjx, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4126 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rqbvj †nv‡mb, wcZv-ivRy wgqv,  mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4127 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট eªRevgx eg©b, wcZv- g„Z- gwK P› ª̀ 

eg©b, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.19 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4128 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt nhiZ Avjx, wcZv-g„Z- iRe 

Avjx  mvs-gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4129 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট my‡i› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- wbZvB P› ª̀ 

eg©b, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4130 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট k¨vgj, wcZv- AÁvZ, mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4131 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cwigj P› ª̀ eg©b, wcZv- cÙ‡jvPb 

eg©b, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4132 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iZb P› ª̀ eg©b,  wcZv- g„Zt abyivg 

P› ª̀ eg©b, mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4133 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwb› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- g„Z-b‡Mk P› ª̀ 

eg©b,   mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4134 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‰PZb P› ª̀ eg©b,  wcZv- g„Z- b‡Mk 

P› ª̀ eg©b,  mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4135 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট my‡i› ª̀ P› ª̀ eg©b, mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4136 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট RMv P› ª̀ eg©b, wcZv-AÁvZ, mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4137 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ZvRDwÏb, wcZv-e`b DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4138 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡iwRqv LvZzb, wcZv- ZvBR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4139 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট `kiZ eg©b, wcZv-b‡M› ª̀ P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4140 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwM©m †eMg, ¯^vgx-knx` wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4141 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvmgZ Avjx, wcZv-cwÛZ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4142 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡fvjv wgqv, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 670 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4143 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjx AvKei, wcZv g„Z BQe Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4144 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZv AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4145 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvjvDwÏb, wcZv-ewQi DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4146 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv` wgqv, wcZv-Avjg wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4147 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট KvBqyg miKvi, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4148 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nwe, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4149 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx dwKi, wcZv-‡gvnv¤§` 

Avjx dwKimvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4150 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gÄyiyj Bmjvg, wcZv-kvnRvnvbmvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| (Pzsdzs 

wgjm wjt)

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4151 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvZv‡je, wcZv-AvgRv` †nv‡mb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4152 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvexev, ¯^vgx-Av°vm mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4153 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gv‡jK wg¯¿x, wcZv-g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv,mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4154 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvRv‡¤§j, wcZv-evbvR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4155 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4156 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †`‡jvqvi, wcZv-mwd gvóvi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4157 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvZv‡je, wcZv-mwd gvóvi dwKi 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4158 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avãyj, wcZv-‡mvbvZzjøv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4159 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট eveyj, wcZv-gwZDi ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4160 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rqybvj, wcZv-wiqvR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 661 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4161 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgvj, wcZv g„Z myiæR Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

337



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4162 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvkvid, wcZv-ev‡iK †ecvix mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4163 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rv‡ni Avjx, wcZv- g„Z dvjy wgqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4164 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvBdzj, wcZv-gay mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4165 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rqbvj, wcZv-Avãyj nvwKg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4166 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dinv`, wcZv-Avãyj jwZd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4167 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiRvnvb, ¯^vgx-Avt Lv‡jK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

3.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4168 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvwnbyi, wcZv-g‡vm‡jg mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4169 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv¾vK Lwjdv, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 665 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4170 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Drme wcKwbK ¯úU ,                    

 mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

235 661 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4171 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvwbK wgqv, wcZv- Avwgb wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4172 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnvRvb, wcZv-g„Z gwRei ingvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4173 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iv¾vK, wcZv g„Z gwRei ingvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4174 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvdv¾j wgqv, wcgv g„Z gywRei 

ingvb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.14 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4175 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvmbv Aviv, wcZv g„Z gywRei ingvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4176 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gnwmb wgqv, wcZv g„Z Lv‡`g Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4177 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZv g„Z Avnmvb Djøvn 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.13 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4178 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwRei ingvb, wcZv AvwRg DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4179 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byi Bmjvg, wcZv g„Z Ry‡qj DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4180 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt jwZd wgqv, wcZv- Avt Kwig 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4181 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi (1), wcZv g„Z dRjy wgqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4182 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi (2), wcZv g„Z BqvKze 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4183 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwni DwÏb, wcZv g„Z AvgRv` 

†nv‡mb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4184 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvCg DwÏb, wcZv- R‡qb DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4185 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nRiZ Avjx, wcZv AvgRv` Avjx| 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4186 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvmvt nvRiv LvZzb, ¯^vgx- dRjy 

‡kL mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4187 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avqbvj, wcZv- Avnv¤§` Avjx, mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4188 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ingvb, wcZv g„Z Mwb wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4189 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳ ỳ wgqv, wcZv g„Z Mwb wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4190 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i †nvm‡b, wcZv iwgR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4191 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Pvub wgqv, wcZv g„Z ev‡bQ wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4192 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡`jKyk LvZzb, ¯^vgx- gvmy` wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4193 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZv- Pvub wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4194 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvZvei ingvb, wcZv- Avt Mwb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4195 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvnveywÏb, wcZv- Avjx eywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4196 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wiqvR DwÏb, wcZv g„Z Avt iwk` mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4197 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nv‡mb Avjx, wcZv Avt gv‡jK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4198 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mv‡niv LvZzb, wcZv- Avt KzÏym mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4199 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvRvnvi, wcZv- Avt gvbœvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4200 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ggZvR DwÏb, wcZv g„Z Avt ingvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4201 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwbi †nv‡mb, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4202 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj evmvi, wcZv g„Z Avt gwR` 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4203 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Inve, wcZv †Kvievb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4204 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mv‡nj, wcZv- Avt ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4205 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rv‡q`yj, wcZv-AvIqvj mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4206 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ingvb, wcZv- Avt †Qvenvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4207 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwdR DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4208 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Lwjj, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4209 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট g‡bvqviv, wcZv g„Z diR Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4210 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Avjx, wcZv g„Z diR Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.01 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4211 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt Rwmg, wcZv- cv‡Uvqvwi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4212 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wjqvKZ Avjx, wcZv-Aveyj †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4213 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cwi‡Zvl, wcZv-AvKvk mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4214 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvRvnvb, wcZv- QvËvi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4215 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‰Zqe Avjx, wcZv g„Z gKeyj 

c‡Uvqvwi mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4216 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt mvgv`, wcZv- Avt ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4217 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dviyK, wcZv-AvKei Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4218 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট igRvb Avjx, wcZv-AvKei Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4219 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv` †nv‡mb, wcZv g„Z AvKei 

Avjx †kL mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4220 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Kv‡kg, wcZv- Wvt kwd DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4221 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvwjg, wcZv- Avt Inve mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4222 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Awmg, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4223 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwiQ wgqv, wcZv g„Z ev”Pz wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4224 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট igRvb, wcZv- Av‡bQ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4225 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwni, wcZv- †gvZv‡je mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4226 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv MvRx, wcZv- Avmb MvRx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4227 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট GQvK miKvi, wcZv- BmgvBj 

miKvi mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4228 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bZz wgqv, wcZv-Avt iwng mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4229 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv` †nv‡mb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4230 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt Avey Zv‡ni, wcZv g„Z Avt Mdzi 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.01 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4231 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt gv‡jK, wcZv- gvBR DwÏb gyÝx  

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4232 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡bvqvi wgqv, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

249 674 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4233 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Auvt Kwig Luvb, wcZv g„Z nv‡kg Lvub 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4234 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiyj Bmjvg, wcZv-ï°yi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4235 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwng ev`kv, wcZv- ï°zi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4236 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjyi ingvb, wcbv- wiqvR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4237 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡jqv LvZzb, ¯^vgx-‡gvt nvwbd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4238 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avigvb, wcZv- ï°zi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4239 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwmg DwÏb, wcZv g„Z- ˆbgywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4240 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwQgv LvZzb, ¯^vgx- kvn Avjg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4241 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjx AvRMi, wcZv- Avt ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4242 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kivdZ Avjx, wcZv- Avt ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4243 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvgmyj nK, wcZv g„Z- ï°zi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4244 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey e°i wgqv, wcZv- K`g Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4245 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwdj DwÏb, wcZv g„Z- bCg DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4246 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kíbv †eMg, wcZv g„Z – AvwbQ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4247 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wigv, ¯^vgx- nxib mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4248 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iBm DwÏb, wcZv-Avt meyi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

179 511 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4249 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwn ỳj−vn, wcZv g„Z-igRvb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4250 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡g‡ni Avjx, wcZv g„Z- iv‡nQ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4251 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Imgvb Mwb, wcZv- Igi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4252 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmwÏK wgqv, wcZv- Igi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4253 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mv‡q`, wcZv g„Z- Iev‡q` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4254 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwZ wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4255 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BDmyd Avjx, wcZv-AvwRR wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4256 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjvj DwÏb, wcZv g„Z-nv‡mg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4257 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gv³vi †nv‡mb, wcZv g„Z-nv‡mg mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4258 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iBR DwÏb, wcZv- Aveyj †nv‡mb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4259 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwig DwÏb, wcZv-iwnQ DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4260 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwig, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4261 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgjb wgqv, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4262 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwm gywÝ, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4263 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avnv¤§` Avjx, wcZv g„Z-Rv‡e` †kL 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4264 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dwi` wgqv, wcZv- Avnv¤§` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.01 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4265 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvIqvj, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4266 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Beªvnxg, wcZv-Aveyj †nv‡mi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4267 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmivR, wcZv- IqvR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4268 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avgi †nv‡mb wgcv- Avt mvgv` mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4269 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgjb, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4270 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cvifxb †eMg, wcZv- Lwjj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

168 498 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4271 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvgmyj nK, wcZv- mgi DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4272 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rv‡niv LvZzb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4273 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgbnvR DwÏb, wcZv- Avwjg DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4274 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvjvDwÏb, wcZv-mvgmyj nK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4275 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট `v‡ivMvjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4276 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwdRyj nK, wcZv- Avt iv¾vK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4277 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wg›Uz wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4278 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgivR, wcZv- Zv‡qe mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4279 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kv‡kg, wcZv, Zv‡Rj mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4280 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Revnve wewe, ¯^vgx-Zv‡Rj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4281 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvRv‡¤§j nK, wcZv- Avwbm mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4282 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgvj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4283 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gveviK gywÝ, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4284 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট P› ª̀ evey, wcZv/ ¯^vgx-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4285 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvweeyi ingvb, wcZv g„Z- nvq`vi 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.12 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4286 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwgi DwÏb, wcZv-mvgmyj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4287 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvKvRvb, ¯^vgx-‡mvbv wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4288 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjyj nK, wcZv- Avt iv¾vK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

48 484 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4289 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wkíx, ¯^vgx-dwi` mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4290 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BmgvBj, wcZv g„Z- AvdvR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4291 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey mvC`, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4292 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwbdv, wcZv g„Z- Avnv¤§` Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4293 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avdmvi DwÏb, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4294 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mvbv wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4295 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjg, wcZv-wmivR wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4296 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgvj, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4297 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~iy wgqv, wcZv g„Z nvq`vi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4298 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nv‡Zi, wcZv g„Z- ev‡ni Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4299 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvey wgqv, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4300 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iv¾vK, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

166 475 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4301 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZv-wgivR wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4302 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rbve Avjx, wcZv g„Z- Rvby MvRx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4303 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট MvRx gvRnviyj Bmjvg, wcZv g„Z 

†Kv‡eR mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4304 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Lvi‡k` Avjx, wcZv g„Z- Rbve 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 759 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4305 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgivR, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4306 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gv‡jKv, wcZv-‡Lvi‡k` Avj, mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 759 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4307 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvmy` Lvb, wcZv- Lwjjyi ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4308 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gmwR` ,                                   

 mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4309 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy gvóvi, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4310 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ingvb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 763 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4311 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Ziybx, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 763 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4312 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ev”Pz wgqv, wcZv-Rv‡e` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 763 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4313 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvwg`, wcZv-gwReyi nK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4314 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb, wcZv-ewQi wkK`vi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4315 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwng, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4316 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwei, wcZv- †g‡ni Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

188 761 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4317 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Ry‡qj wgqv, wcZv g„Z-AvBqy¨e Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 808 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4318 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt gv‡jK, wcZv- dwUK wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 808 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4319 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ïicvb gywÝ, wcZv-ggZvR wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 808 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4320 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট B ỳg Avjx, wcZv g„Z- B ỳg Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 807 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4321 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mywdqv LvZzb, wcZv-B ỳg Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 807 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4322 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট GKveŸi †nv‡mb, wcZv, myiæRvb gywÝ 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 808 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4323 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nijvj eg©b, wcZv- wR‡Z› ª̀ eg©b mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 808 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4324 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i Bmjvg, wcZv- Pv› ỳ wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 819 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4325 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvjgvQ KvRx, wcZv g„Z- bv‡qe 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

700 819 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4326 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvjvDwÏb, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4327 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Inve Kvjy, wcZv †kdv DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4328 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt AvIqvj, wcZv g„Z-AvwjgDwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4329 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgivRyj Bmjvg, wcZv g„Z-KvwRg 

DwÏb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4330 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwQi DwÏb, wcZv g„Z- †gvQ‡j DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4331 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dvBRyj−vn nK, wcZv- Avt ev‡Zb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4332 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wMqvm DwÏb, wcZv- Avet gwR` †kL 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4333 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Mvcvj P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- ewbK 

P› ª̀ eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4334 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট k¨vg Pib eg©b, wcZv- K…ò P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4335 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mv‡R`v †eMg, ¯^vgx- Rwjj wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4336 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kig Avjx, wcZv-mv‡g` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4337 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4338 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট g‡bvqvi, wcZv g„Z nvwKg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4339 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av`g Avjx, wcZv g„Z bv‡qe Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4340 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳ ỳ wgqv, wcZv g„Z- gBb DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4341 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy Av³vi, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4342 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nx‡i› ª̀ eg©b, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4343 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gayigv, ¯^vgx-hy‡Mk evey mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4344 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jwZd gvóvi, wcZv AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

707 823 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4345 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wegj P› ª̀ eg©b, wcZv-eviæbx P› ª̀ 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4346 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cyY¨ Pib eg©b, wcZv- g‡Mb P› ª̀ 

eg©b| mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4347 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivav KvšÍ eg©b, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4348 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mywkj P› ª̀ eg©b, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4349 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট weKvk P› ª̀ eg©b, wcZv- my‡ik P› ª̀ 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4350 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cÙ‡jvPb eg©b, wcZv g„Z ïjKvb 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4351 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট f‡el P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- AUj 

wenvix mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4352 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট RqšÍ P› ª̀ eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4353 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট K…ò P› ª̀ eg©b, wcZv- myej P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4354 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট weÂ P› ª̀ eg©b, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4355 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iwk`, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

696 801 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4356 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myiyR Avjx, wcZv iwng DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4357 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡ejvj †nv‡mb, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4358 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gv³vi †nv‡mb, wcZv H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4359 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡LvKb wgqv, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4360 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট eiyR Avjx, wcZv-Avt Mdzi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4361 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnRvnvb wgqv, wcZv-H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4362 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv¾vK wgqv, wcZv- Qvjvg wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4363 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv-gxie· fzBqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4364 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট evwQi DwÏb, wcZv-IqvR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4365 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjg †nv‡mb, wcZv g„Z- nv‡Qb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4366 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwig DwÏb, wcZv- mwn ỳ¾vgvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4367 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nviyb Di iwk`, wcZv mvgmywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4368 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvQgv LvZzb, wcZv-mwn ỳ¾vgvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4369 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡jey wgqv, wcZv- Avqy¨e Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4370 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avdmvi Avjx, wcZv- mv‡`i Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4371 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gxie·, wcZv-Avjv‡kL mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4372 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট B ỳ, wcZv- Avãyj nvw`g mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4373 gwbi †nv‡mb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4374 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Qvgv`, wcZv-dvBR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4375 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ev‡Zb wkK`vi, wcZv- †njvj 

DwÏb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4376 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt gvbœvb, wcZv- †`Iqvb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4377 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvkvid †nv‡mb, wcZv-H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4378 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvZvDi ingvb, wcZv- meyi DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4379 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avdmvi DwÏb, wcZv-Avnv¤§` Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4380 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BmgvBj †nv‡mb, wcZv- iwdK wgqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4381 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRg DwÏb, wcZv- †gvnv¤§` Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4382 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡njv LvZzb, wcZv g„Z IqvR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4383 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv` †nv‡mb, wcZv-bI‡ki mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4384 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwgi DwÏb, wcZv g„Z gvwbK Lvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.27 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4385 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv-‡`Iqvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4386 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nvm‡b LvZzb , wcZv-Avnv¤§` Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4387 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvnvjg, wcZv g„Z-Avdmvi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4388 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡jvKgvb, wcZv-iwdR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4389 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nviyb, wcZv- mvgmywÏb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.16 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4390 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mivdZ Avjx, wcZv g„Z- iwng DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4391 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট B ỳg Avjx, wcZv g„Z- nv‡g` Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4392 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ev‡Qi DwÏb, wcZv- Avt Kv‡`i mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4393 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvRvnvb, wcZv- Avt Mdzi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4394 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwgb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4395 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwmg DwÏb, wcZv- Kwei gÛj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4396 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgRvb, wcZv- wMqvm DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

304 1074 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4397 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡eqv,wcZv/ ¯^vgx-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4398 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kÖx gZx Av‡ivZx ivbx, wcZv- gwb› ª̀ 

P› ª̀ eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4399 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †`‡e› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- nix`i P› ª̀ 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4400 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kxe PiY eg©b, wcZv- a‡bR eg©b mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4401 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‰Mviv½, wcZ-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4402 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbevm P› ª̀ eg©b, wcZv- UzKz eg©b mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4403 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mPx› ª̀ bv_ eg©b, wcZv- aviv ab mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4404 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wegj P› ª̀ eg©b, wcZv- eRª mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4405 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cÖZvc P› ª̀ eg©b, wcZv-c‡ik mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4406 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbZvB P› ª̀ eg©b, wcZv-ÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4407 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট c‡ik P› ª̀ eg©b, wcZv-myav eg©b mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4408 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wkLv ivbx, ¯^vgx- †eiæ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4409 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myivBqv †eMg, ¯^vgx- nvwbd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4410 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvgyb, wcZv g„Z- AvwgDjøvn mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4411 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbivÄb eg©b, wcZv- iZb P› ª̀ eg©b| 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

350 1176 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4412 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwReyi ingvb, wcZv- bvCg DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4413 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4414 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট A‡n` Avjx, wcZv- ï°zi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4415 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvni Avjx, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4416 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BmgvBj, wcZv- nvwdR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4417 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nhiZ Avjx, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4418 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvwbK Rvb, ¯^vgx g„Z- Kv‡`i mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4419 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mi`vi, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

33 69 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4420 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i †nv‡mb, wcZv g„Z d‡qR  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 183 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4421 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ev‡iK, wcZv g„Z- Rv‡e` Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 183 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4422 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rqbvj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 183 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4423 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvZi Avjx, wcZv- gni Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 183 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4424 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Lv‡jK, wcZv g„Z myiZ Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 183 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4425 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iwk`, wcZv- Avt ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 152 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4426 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zvuiv evby, ¯^v,x- nRiZ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 152 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4427 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvneywÏb, wcZv- Avt gvbœvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 152 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4428 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avghv` †nv‡mb, wcZv- ZwgR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 153 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4429 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nv‡Riv, ¯^vgx- Avt ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 164 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4430 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRg DwÏb, wcZv- QvËi wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.60 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 168 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4431 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kni Avjx, wcZv- Avt gwR` mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 163 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4432 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qv‡`i Avjx, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 163 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4433 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mv‡jgvb wgqv, wcZv- Avt gwR` mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 168 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4434 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvRvnvb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 168 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4435 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy wgqv, wcZv- gvidZ Djøvn mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 168 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4436 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvmy` Avjx, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

493 168 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4437 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kÖx ˆK‡jk P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z †cÖgv 

P› ª̀ eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

785 1379 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4438 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AviR Avjx, wcZv g„Z wmivR mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

785 1379 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4439 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Awfjvl, wcZ g„Z ˆKjvk mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

785 1379 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4440 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Lvi‡k` Avjx, wcZv- Rqbvj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4441 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwei †nv‡mb, wcZv H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4442 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvey wgqv, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4443 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv- nq`vi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4444 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dv‡Zgv, wcZv- kvn Avjg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.11 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4445 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvB ỳi ingvb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4446 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb wgqv, wcZv- Av°vQ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4447 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwgb~i ingvb, wcZv- nvweeyi ingvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4448 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rv‡e`v LvZzb, ¯^vgx- kvwnb Lvb| mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4449 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvB, wcZv- g„Z Qei Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4450 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡ejvj †nv‡mb, wcZv- Avnv¤§` Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4451 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gbmyi ingvb, wcZv- Inve gywÝ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4452 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwm wgqv, wcZv- AvBRj †gvoj mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1135 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4453 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey Zv‡je, wcZv- g„Z wRbœvZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4454 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwdR DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4455 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwbmy¾vgvb, wcZv- g„Z 

Avmv ỳ¾vgvb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4456 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey Lv‡qi, wcZv- Avt myenvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4457 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gy¯Ídv, wcZv- ZwgR mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4458 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwdj DwÏb, wcZv- wRbœvZ Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4459 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jyrdi ingvb, wcZv- g„Z †gvRvddi 

ingvb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4460 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iyûj Avwgb, wcZv- bwRi Avn‡¤§` 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4461 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg, wcZv- Qe`i Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4462 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট igRvb Avjx, wcZv- g„Z AvBqy¨e 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4463 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iyûj Avwgb, wcZv- gyRvddi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4464 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rv‡gjv LvZzb, wcZv- AvjvDwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4465 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjyj nK, wcZv- g„Z ingZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4466 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiy wgqv, wcZv- Avt iwk` mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4467 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg, wcZv- g„Z kwn ỳjøvn 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4468 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~iRvnvb, ¯^vgx- Kv‡kg wmK`vi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4469 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kÖx Abœ‡gvnb, wcZv- g„Z k¨vgvPiY 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4470 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡R› ª̀eg©b, wcZv- „̀wó †gvnb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4471 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kv‡kg, wcZv- Iqv‡ik mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4472 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- ggZvR wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4473 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Zvdv¾j †nv‡mb, wcZv- ingvb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4474 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kÖx evjvB eg©b, wcZv- Zviv Pvb eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4475 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avnv¤§`, wcZv- wgqv Pvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4476 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kv‡kg Avjx, wcZv- Avnv¤§` mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4477 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nv‡mb Avjx, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4478 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dinv` fyBqv, wcZv- AvKei †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1133 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4479 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwRei ingvb, wcZv- ggZvR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4480 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Gikv` †nv‡mb, wcZv- Rqbvj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4481 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Igi dviæK, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4482 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvn Avjg wcZv- †mKv›`vi Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4483 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dKiyj, wcZv †gvZv‡je mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4484 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgvj Lvu, wcZv- g„Z Avqbvj Lvu mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4485 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avmv`, wcZv- Lmiæ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4486 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wkDwj, wcZv- gwgb wmK`vi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4487 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wMqvm DwÏb, wcZv- nvwdR DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4488 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgvbDj−vn, wcZv- iwk` gywÝ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4489 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ewki DwÏb, wcZv- g„Z QvËvi KvRx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4490 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gywbœ Av³vi, wcZv- ewki DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4491 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj wcZv- jyrdi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4492 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvwnbv, ¯^vgx- byiæ wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4493 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwdK wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4494 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRg DwÏb wcZv- AvdvR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

481 109 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4495 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwRg DwÏb, wcZv- AvwRg DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

481 109 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4496 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bI‡ik Avjx, wcZv- Rwgi DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

481 109 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4497 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qv‡e` Avjx, wcZv- AvdvR Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

481 109 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4498 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mygb Avjx, wcZv- AvRMi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

481 109 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4499 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avw¤̂qv, ¯^vgx- meyi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

481 109 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4500 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡bvqviv †eMg, ¯^vgx- Avey †nbv 

gy¯Ídv mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

481 109 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4501 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvLvIqvZ †nv‡mb, wcZv- AÁvZ mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4502 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRR, wcZv- dwUK mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4503 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avãyj iwk`, wcZv- g„Z †nv‡mb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.45 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4504 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Gikv ỳj, wcZv- Kv‡kg Lvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4505 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Wwj LvZzb, wcZv- ¯^vgx mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4506 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AviRy wgqv, wcZv g„Z Zby wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4507 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ev”Pz wgqv, wcZv- †nv‡mb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4508 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nv‡mb Avjx, wcZv- g„Z Zby wgqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4509 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivRy wgqv, wcZv- †g‡iR Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4510 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট IqvR DwÏ, wcZv- igRvb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4511 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv` †nv‡mb, wcZv- ivRy wgqv mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4512 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvwKg wcZv- niZb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4513 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av`i Avjx, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4514 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myiyh Lvb, wcZv- Avigvb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4515 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rqbvj Av‡e`xb, wcZv- Av‡bQ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

2.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4516 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwjj, wcZv- nvby wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4517 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiyj Bmjvg, wcZv- ï°zi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.72 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4518 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwdR DwÏb wcZv- Avnv` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4519 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmivR, wcZv- Avnv` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4520 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avnv` Avjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4521 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ï°zi Avjx, wcZv- g„Z dwUK gvZei 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.72 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4522 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Lvi‡k` Avjg, wcZv- ï°zi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4523 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ZwgR wgqv, wcZv- iwgR Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4524 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Qvjvg, wcZv- Avt iwk` mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4525 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvwjg, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4526 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Lvi‡k`, wcZv- AvjvDwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4527 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRg DwÏb, wcZv- g„Z AvwQi DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4528 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwRi †nv‡mb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4529 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qvgi Avjx, wcZv g„Z-`v‡bQ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4530 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnRvb, wcZv-gwR` mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4531 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kni Avjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4532 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwn ỳj, wcZv g„Z-nwe gÛj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

21 74 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4533 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvRgj †nv‡mb, wcZv-jvj wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4534 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kvjvg, wcZv- Avt Kvw`i mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4535 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AviRy evby, ¯^vgx-mvnveywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4536 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i Bmjvg, wcZv-Avt Kw`i mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4537 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ingvb, wcZv- AvdZve DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4538 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey Zv‡je, wcZv-Avt Kv‡`i mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.45 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4539 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt KvBqyg, wcZv-wKewiqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4540 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvjvg, wcZv-nvwbd e¨vcvix mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4541 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Bgb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4542 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnxb, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4543 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wej−vj, wcZv g„Z- Qv‡qg DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4544 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট igRvb, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4545 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKgj, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4546 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট RvwKi, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4547 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ZwgR, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4548 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BQe Avjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4549 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvQ‡jg DwÏb, wcZv- kvgmywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1680 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4550 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wRjb wgqv, wcZv- ZwgR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4551 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwmi DwÏb, wcZv-AvdZve DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4552 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwnQ DwÏb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4553 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iweDj miKvi, wcZv-jvj gvngy` mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4554 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmwÏKzi ingvb, wcZv, †`‡jvqvi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4555 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wcqviv LvZzb, wcZv- Kwdj DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4556 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i bex, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4557 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt gvbœvb wgqv, wcZv-‡Kvgi DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4558 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Kvgi DwÏb, wcZv- Kz`iZ Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4559 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwdK wgqv, wcZv- wgbvi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4560 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qv‡njv LvZzb, wcZv-wmivR DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4561 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AviRy wgqv, wcZv- ing Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.24 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4562 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iywgRv LvZzb, ¯^vgx-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4563 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nv‡ki Avjx, wcZv- AvgRv` Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4564 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avimv` Avjx, wcZv- nv‡kg Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4565 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwZqvi ingvb, wcZv g„Z- Avt K…Ïym 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4566 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwj−Kv LvZzb, wcZv-AvZe Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4567 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iwk` miKvi, wcZv- †Mvjvc 

wgqv mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4568 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvweeyi ingvb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4569 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwReyi ingvb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4570 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjx †nv‡mb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4571 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nv‡Riv LvZzb, wcZv- ZwgR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4572 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwgiv LvZzb, ¯^vgx, AvZve DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4573 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wRqv, wcZv-iwk` Lv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4574 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ev‡Zb, wcZv- jwZd mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4575 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jwZd, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4576 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvjvg, wcZv- byiæ wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4577 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Qvgv`, wcZv- wmivR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4578 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ev`j, wcZv- byiæ wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1676 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4579 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjvj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

572 1675 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4580 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvwbK wgqv, wcZv g„Z- Bw`ªm Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4581 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট eveyj wgqv, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4582 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ggZvR DwÏb, wcZv, AvgRv` †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4583 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvjvDwÏb, wcZv- Avt iwk` mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4584 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ev‡Zb, wcZv g„Z mvgmywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4585 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvRvnvb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4586 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmwÏKzi ingvb, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4587 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4588 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i Rvnvb LvZzb, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4589 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †g‡ni Rvb Avjx, ¯^vgx- kwdKzj 

Bmjvg mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4590 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nRiZ Avjx, wcZv- ‡Kvgi DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4591 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjx AvKei, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4592 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgRvbyi ingvb, wcZv- bvwRg wmK`vi 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.14 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4593 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡ejv‡qZ †nv‡mb, wcZv g„Z- Avt 

gv‡jK mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4594 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡ejy wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4595 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট M‡qR Avjx, wcZv- Avqye Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.56 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1728 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4596 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡bvqvi, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4597 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Zvdv¾j, wcZv- Avt †nwKg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4598 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ûgvqyb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4599 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwgi, wcZv- Avnv` Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4600 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nv‡mb, wcZv g„Z- Avt AvwRR mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4601 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mwjg, wcZv- QvËvi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4602 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvDwjqv, wcZv g„Z- jwZd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4603 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡qkv, ¯^vgx g„Z- Avt jwZd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4604 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myiyR Avjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4605 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Mwb wgqv, wcZv- kšÍ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4606 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট LqivZ ‡nv‡mb iZb, wcZ g„Z Kwgi 

DÏb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4607 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bRiyj, wcZv- Aveyj Kv‡kg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4608 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zvuiv wgqv, wcZv, †mvbv wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4609 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avqbvj, wcZv- wRbv †`Iqvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4610 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gv¯Ídv, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4611 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wjwj, ¯^vgx-Zvuiv wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4612 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Lyk Avng`, wcZv- Rvjv nvIjv`vi 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4613 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট biy¾vgvb, wcZv-‡i¾vK Lv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4614 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avgiyj, wcZv- gwKg †ecvwi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4615 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgiyj, wcZv-Avwgb ZvuwZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1727 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4616 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Bbœm, wcZv g„Z- biæj Bmjvg 

‡nvZvcvov, gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4617 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRR, wcZv g„Z- ˆRbywÏb †ecvwi 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4618 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwig, wcZv g„Z- †mvbv DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1736 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4619 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡n` Avjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1735 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4620 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwgi wmK`vi, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1735 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4621 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ev”Pz wgqv, wcZv g„Z- Avt gvbœb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1735 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4622 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট giwRbv, ¯^vgx- iv¾vK mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4623 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gveviK †nv‡mb, wcZv g„Z, Avt 

nv‡kg mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4624 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvRvnvb, wcgv g„Z- dwUK Pvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4625 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rxebx, ¯^vgx- gwReyi ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4626 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiy evÛvix, wcZv- †Kjvg DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4627 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BDmyd Avjx, wcZv- Av‡qe Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.75 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4628 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- Av‡qQ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4629 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡`v‡jvqvi †nv‡mb, wcZv- Av‡qQ 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4630 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dinv` †nv‡mb, wcZv- †gv¯Ídv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4631 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wjUb wgqv, wcZv- Avt gvbœvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4632 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt AvwRR, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4633 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwidzj Bmjvg, wcZv- Avt Inve 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4634 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiy¾vgvb, wcZv-, ỳjvj wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4635 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Gbv‡gvj, wcZv- Pvb †kL mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4636 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wkcb, wcZv- GQvK mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4637 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡qkv †eMg, ¯^vgx g„Z- ev‡Zb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4638 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Q‡jgvb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4639 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡LvKb, wcZv- dzjy wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4640 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bwe †nv‡mb, wcZv- Rbve Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4641 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bwe †nv‡mb, wcZv- byiyj nK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4642 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvjvDwÏb, wcZv- wKZve Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4643 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg, wcZv g„Z- Rvjvj 

DwÏb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4644 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwd DwÏb, wcZv- Avt Mdzi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4645 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwn` wgqv, wcZ- g‡Qi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4646 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4647 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avkv ỳj−vn, wcZv- wgivR wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4648 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Igi Avjx, wcZv- GwKb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4649 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wMqvm DwÏb, wcZ-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4650 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwReyi ingvb, wcZv- AvKivg Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4651 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv-nvRx Avt 

Kwig mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4652 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwmg gvóvi, wcZv g„Z- ev› ỳ wgqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4653 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nv‡mb Avjx, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4654 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvn Avjg, wcZv- AvdvR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4655 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dwi`, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4656 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvwg`, wcZv-‡mvevnvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4657 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট KzÏym, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4658 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট niyb-Ai-iwk`, wcZv g„Z kvneywÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4659 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey e°i wmwÏK, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4660 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ingvb, wcZv g„Z- Av‡°j Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4661 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gbmyi, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4662 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Lvi‡k` Avjg, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4663 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt mvgv`, wcZv g„Z- mvBR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4664 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iyBR DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4665 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট meyR, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4666 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av³vi, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4667 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dviyK, wcZ g„Z AvjvDwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4668 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv`, wcZv g„Z ZvKv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

432 1238 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4669 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwdR DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

428 1232 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4670 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ing DwÏb, wcZv g„Z nv‡mb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4671 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wg›Uz wgqv, wcZv- kwn ỳjøvn mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4672 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rvnvw½i, wcZv- Revb Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4673 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwgi DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4674 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwd DwÏb, wcZv- myjZvb DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4675 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BmgvBj ‡nv‡mb, wcZv- ZwgR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4676 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Beªvnxg wgqv, wcZv- ZwgR DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4677 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gnwkb wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4678 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dvjy wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4679 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwdj DwÏb, wcZv g„Z- †mvbv wgqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4680 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zv‡qR DwÏb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4681 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiy, wcZv- Avt iwk` mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4682 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avdmvi DwÏb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4683 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvjvDwÏb, wcZv- kvgmywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4684 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivRy, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4685 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjvj, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4686 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wjPb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4687 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Lvi‡k` Avjg, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4688 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvRvnvb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4689 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwng DwÏb, wcZv g„Z nv‡mb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4690 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRR wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4691 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট LvBiyj Bmjvg, wgZv-mv¾vZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4692 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwn`, wcZv g„Z- Avt ev‡iK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4693 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nwe, wcZv- †Rvbve Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4694 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmivR , wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4695 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvi‡k`, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4696 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwk`, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4697 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡`‡jvqvi, wc;Zv- AvjvDwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4698 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Bmjvg, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4699 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byi Pvub, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4700 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট LPiy, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4701 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ewki DwÏb, wcZv- ARÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

424 1261 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4702 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AviR Avjx, wcZv g„Z wmivR DwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

715 1317 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4703 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nv‡kg  wgqv, wcZv- ZwgR DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4704 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey Zv‡je, wcZv g„Z- †iv¯Íg Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4705 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dwi` wgqv, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4706 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zv‡qR DwÏb, wcZv g„Z- †iv¯ÍZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4707 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnvR DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4708 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av³vi †nv‡mb, wcZv- †nv‡mb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4709 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট KvwZ©K P› ª̀ eg©b, wcZv- †Mvô eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4710 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivg P› ª̀ †gvnb, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4711 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwe› ª̀ P›` eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4712 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wKib evjv, ¯^vgx- wbg©j P› ª̀ eg©b mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4713 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Inve †gvj−vn, wcZv- KvRx ‡gvjøvn 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4714 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivg †gvnb, wcZv- w`‡bk P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4715 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwe› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4716 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvmygv LvZzb Mv‡g©›Um wjt, (wM‡fwÝ 

MÖyc) mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

222 687 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4717 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwjg gvóvi, wcZv- gyK‡Q` mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4718 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡ej−vj †nv‡mb, wcZv- ‡gvKzj 

†nv‡mb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী ও মবমবধ গাছ ও বাশঁ H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4719 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wejwKm LvZzb, ¯^vgx- †gvKzj †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4720 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvweeyi ingvb, wcZv- wRj−viy 

ingvb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4721 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳ ỳ wgqv, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4722 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ingvb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4723 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj, †nv‡mb, wcZv- gKeyj †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 867 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4724 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট K„ò P› ª̀ eg©b, wcZv- Kwb P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4725 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Kvibx P› ª̀ eg©b, wcZv-H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4726 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivav P› ª̀ eg©b, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4727 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivLvj P› ª̀ eg©b, wcZv- jvj †gvnb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4728 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b‡i› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4729 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Igv KvšÍ eg©b, wcZv- wbišÍ P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4730 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx, wcZv- AÁv[Z mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4731 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj, wcZv g„Z †gvMj Luv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4732 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡`‡jvqvi, wcZ- AÁvZ  mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4733 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iZb gywÝ, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4734 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avqbvj, wcZv- cRjyi ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4735 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnRvnvb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4736 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡bvqviv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4737 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvRv‡¤§j, wcZv- AÁZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4738 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BmgvBj †gvj−v, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 867 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4739 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvgv KvšÍ eg©b, wcZv- evav KvšÍ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4740 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvivqb P› ª̀ eg©b. wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4741 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvwg`, wcZv g„Z- Avt QvËvi mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1697 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4742 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvgmy wgqv, wcZv- Rqbvj Av‡ew`b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1697 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4743 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nv‡mg Avjx. wcZv- nhiZ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1699 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4744 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiyj Bmjvg, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1698 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4745 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwg` Avjx, wcZv- Rni Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4746 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwjgv LvZzb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1696 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4747 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡k`v LvZzb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1696 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4748 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avdmvi DwÏb, wcZv- wQdvZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4749 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mwd DwÏb, wcZv- wQdvZ Avjv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4750 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mvbv wgqv, wcZv- †gvK‡Q` Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1700 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4751 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb, wcZv- gwZDi ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4752 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjyj nK, wcZv- Qvjvg wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1694 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4753 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvRv‡¤§j nK, wcZv- gwd DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1694 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4754 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- gwki DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1699 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4755 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mybZvb, wcZv- A[ÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4756 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwgi DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4757 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg, wcZv- †`‡jvqvi 

†nv‡mb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4758 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey Zv‡ni, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4759 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iwk`, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1696 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4760 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avikv`, wcZv- †nv‡mb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1700 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4761 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rni Avjx, wcZv- dRi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1695 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4762 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qvgv` wgqv, wcZv- wmivR mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1701 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4763 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †mwjg, wcZv- myjZvb evÛvwi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4764 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwjj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4765 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwei, wcZv- QvËvi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4766 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Bwjqvm, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4767 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rvnvbviv, ¯^vgx- Lwjj mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1695 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4768 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnAvjg, wcZv- dvBRywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1694 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4769 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgivR, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4770 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dvBRywÏbb, wcZv- wmdvZ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4771 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡k`v, ¯^vgx- Aveyj †nv‡mb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4772 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwbdv, wcZv- Ryni Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1701 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

384



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4773 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rvjvj, wcZv g„Z- jwZd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4774 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wMqvm DwÏb, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4775 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvdvR wgqv, wcZv- wgivRyj Bmjvg 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4776 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj DwÏb, wcZv- Avt iDd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4777 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnve DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4778 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwj LvZzb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4779 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kv‡kg wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4780 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wRqvDi ingvb Ms, wcZv- Avjx 

AvKei mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4781 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Ab¨ †gvRb, wcZv g„Z k¨vgPib mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4782 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivg †gvnb, wcZv- Abœ‡gvnb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4783 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡R› ª̀, wcZv g„Z- weô eg©b mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4784 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ijvV P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- Zvuiv Pvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4785 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivR› ª̀, wcZv- Abœ‡gvnb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

385



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4786 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjvj P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- weô eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4787 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg wmK`vi, wcZv-AÁvZ 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4788 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- ARÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4789 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ïiy wgqv, wcZv Avt QvËvi wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4790 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wkZj P› ª̀ eg©b, wcZv- weô‡gvnb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4791 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbivÄb eg©b, wcZv- LyKb P› ª̀ eg©ªb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4792 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ev‡iK, wcZv- AvbQvi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4793 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡bvjK P› ª̀ eg©b, wcZv- Ávb‡gvnb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4794 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvivqb P› ª̀ eg©b, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4795 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡MŠiv½ P› ª̀ eg©b, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4796 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট g½j P› ª̀ ge©b, wcZv- `qvj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4797 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gv`e, wcZv g„Z- jvj Pvb †gvnb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4798 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট m‡Z› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- I‡c› ª̀ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4799 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mev KvšÍ, wcZv g„Z- Zviv Pvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4800 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AšÍ P› ª̀ eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4801 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡`‡e› ª̀g P› ª̀ eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4802 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Ávb †gvnb, wcZv- M‡bk P› ª̀  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4803 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwe› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- I‡c› ª̀ P› ª̀ 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4804 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট m‡Z› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z i‡gk P› ª̀ 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4805 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mygb P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- ‡Mb‡gvnb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4806 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cviewZ, ¯^vgx- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4807 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mvjZvb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4808 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvgQz, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4809 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট m‡ei DwÏb, wcZv g„Z- Mi‡kL mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4810 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4811 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj nv‡kg, wcZv g„Z- Avnv¤§` mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4812 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nhiZ Avjx, wcZv- Av‡bvqvi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4813 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bRiyj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4814 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvIqvj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4815 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvBb DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4816 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iwng, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4817 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwKg DwÏb, wcZv- Qwgi DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4818 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nv‡mb, wcZv- Avn¤§` †gvjøv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4819 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwjj, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4820 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nwe, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4821 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvmvb, wcZv- Avn¤§` †gvjøv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4822 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡iv‡Kqv †eMg, ¯^vgx-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4823 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwRg DwÏb, wcZv- Qwgi DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4824 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট KvRxg DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4825 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Bmjvg DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4826 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট igRvb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4827 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mwkg DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4828 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwg` Avjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4829 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4830 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwbdv, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4831 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avmv ỳj, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4832 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwdKzj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4833 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiyj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4834 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgvj wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4835 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dwRDj, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4836 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zzjv wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4837 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i Rvnvb, ¯^vgx g„Z wgivR mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4838 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnAvjg, wcZv- mvgQz L›`Kvi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4839 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wej−vn, wcZv g„Z Avt iv¾vK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4840 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwngv, ¯^vgx- iZb wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4841 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb wcZv g„Z- Avt iv¾vK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4842 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wjUb wgqv, wcZv- Avt nK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4843 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wcqviv, ¯^vgx- Avt iwng mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4844 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvdQvi DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4845 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ZwgR DwÏb, wcZv g„Z- nq`vi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4846 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZv g„Z- AvqvZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4847 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveye°i wmwÏK, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4848 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mKv›`i, wcZv- iwg Avjx gywÝ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4849 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wej−vj †nv‡mb, wcZv- Avjx wgqv 

cv‡Uvqvwi mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4850 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvwbK Luv, wcZv g„Z- nv‡ki Luv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4851 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡di ỳm Lv, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4852 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjyj nK, wcZv g„Z BbZvR DwÏb 

gÛj mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4853 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv g„Z- †mvgDwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4854 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx, wcZv g„Z- †Rv¤§Z 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4855 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট QvËvi, wcZv- Aveyj †nv‡mb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4856 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qgi DwÏb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4857 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট RvwKi, wcZv g„Z- B`g Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4858 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gyj−K, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4859 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvRMi Avjx, wcZv- Aveyj †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4860 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gybœx, ¯^vgx, AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4861 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avikv`, wcZv- wgivRyj Bmjvg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4862 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgRvbyi ingvb, wcZv g„Z- Rg‡ki 

Avjx,                                 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4863 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dKiyj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4864 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BDmyd Avjx, wcZv- iv¾vK Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4865 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjg, wcZv- †mvbv wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4866 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4867 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ReŸvi, wcZv- Aveyj †nvm‡b  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

533 1613 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4868 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwdR DwÏb, wcZv g„Z- Av`g Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

533 1613 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4869 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mwjg, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

533 1618 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4870 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv- gv‡jK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 39 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4871 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rvû, ¯^vgx- BqvKze mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 42 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4872 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zv‡ni, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 42 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4873 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myiyR Avjx, wcZv-Avjvj Lv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 38 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4874 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Lwjj, wcZv- `v‡bR Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 38 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4875 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjvwgb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

299 1055 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4876 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvmvb Avjx, wcZv g„Z- nvwKg gywÝ 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

299 1055 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4877 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myKjvj, wcZv- gynwi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

687 844 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4878 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy, wcZv g„Z-Mdzi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4879 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjvj, wcZv- Avt Avjx mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4880 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡iv‡Kqv,¯^vgx g„Z- AvdQvi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4881 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwgb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4882 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Rwjj, wcZv g„Z nv‡Qb f~Bqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4883 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myjZvb, wcZv g„Z bvCg DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4884 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Rwjj, wcZv g„Z- `wjj gyKmyg 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4885 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj evkvi, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4886 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvbQvi Avjx, wcZv g„Z- ỳRb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4887 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRi Avjx, wcZv g„Z- †d‡Zi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4888 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx, wcZv- Avmv` Lwjdv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4889 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwRg DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4890 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv` †nv‡mb, wcZv- QRy gvZe` 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 411 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4891 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Iqvwmg, wcZv g„Z- Av‡bœm Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4892 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avbvi DwÏb, wcZv g„Z- Avt Lv‡jK 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4893 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmivR DwÏb, wcZv g„Z gni Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4894 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwdKzj Bmjvg, wcZv- Avt Lv‡jK 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4895 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjb, wcZv- AvjvDwÏbb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4896 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †iv‡Kvqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4897 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt gvbœvb, wcZv g„Z- nvBgDwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4898 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iyûj Avwgb, wcZv g„Z- wcqvR gywÝ 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4899 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbgvB P› ª̀ wek¦vm, wcZv- Pvub mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4900 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvwgg,wcZv- kvnveywÏb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

586 1709 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4901 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Kjvj DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

586 1709 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4902 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvQwib, ¯^vgx g„Z Aveyj nv‡kg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

586 1715 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4903 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BRv ỳi ingvb wgjb, wcZv- Avt 

ReŸvi mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4904 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nvZvcvov Av`k© we`¨vwb‡KZY, ‡gvt 

Rvjvj DwÏb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4905 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট H 0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4906 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwngv LvZzb, ¯^vgx g„Z- ˆmKZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

529 1606 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4907 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kgjv †eMg, ¯^vgx g„Z- Avt nvB  mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

529 1606 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4908 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv g„Z- Avt 

Kv‡`i| mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

529 1606 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4909 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Av‡bvqvi ‡nv‡mb, wcZv- Avt 

Lv‡jK mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4910 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt dRi Avjx, wcZv g„Z-nvweeyjøvn 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4911 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRRyj Bmjvg, wcZv g„Z- Avng` 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 443 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4912 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt Rvnvw½i †nv‡mb, wcZv g„Z 

†gvni Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 443 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4913 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট meyi miKvi, wcZv- Qvjvg miKvi 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

103 603 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4914 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট H 0.58 2bs †evKivb 

gwbcyi

598 1768 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4915 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj DwÏb, wcZv- eiKZ Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4916 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjg, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 2bs †evKivb 

gwbcyi

438 1144 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4917 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt Bwjqvm, wcZv- †gvr gwdR 

DwÏb mvs- bjyqvcvov, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.64 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1694 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4918 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt gvneye, wcZv- †gvt gwReyi 

ingvb mvs- bjyqvcvov, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.73 2bs †evKivb 

gwbcyi

563 1668 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4919 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt Igi Avjx, wcZv g„Z- Av‡qQ 

Avjx mvs- bqvcvov, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.54 2bs †evKivb 

gwbcyi

466 208 ২ বসতবাড়ী H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4920 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wejwKm LvZzb, ¯^vgx- †gvKzj †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4921 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvweeyi ingvb, wcZv- wRj−viy 

ingvb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4922 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳ ỳ wgqv, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4923 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ingvb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4924 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj, †nv‡mb, wcZv- gKeyj †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 867 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4925 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট K„ò P› ª̀ eg©b, wcZv- Kwb P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4926 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Kvibx P› ª̀ eg©b, wcZv-H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4927 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivav P› ª̀ eg©b, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4928 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivLvj P› ª̀ eg©b, wcZv- jvj †gvnb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4929 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b‡i› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4930 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Igv KvšÍ eg©b, wcZv- wbišÍ P› ª̀ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4931 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx, wcZv- AÁv[Z mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 617 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4932 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj, wcZv g„Z †gvMj Luv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4933 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡`‡jvqvi, wcZ- AÁvZ  mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4934 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iZb gywÝ, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4935 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avqbvj, wcZv- cRjyi ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4936 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnRvnvb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4937 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Av‡bvqviv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4938 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvRv‡¤§j, wcZv- AÁZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4939 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BmgvBj †gvj−v, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 867 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4940 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvgv KvšÍ eg©b, wcZv- evav KvšÍ eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4941 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvivqb P› ª̀ eg©b. wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

123 614 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

397



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4942 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt nvwg`, wcZv g„Z- Avt QvËvi mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1697 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4943 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvgmy wgqv, wcZv- Rqbvj Av‡ew`b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1697 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4944 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nv‡mg Avjx. wcZv- nhiZ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1699 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4945 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiyj Bmjvg, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1698 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4946 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwg` Avjx, wcZv- Rni Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4947 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwjgv LvZzb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1696 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4948 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡k`v LvZzb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1696 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4949 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avdmvi DwÏb, wcZv- wQdvZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4950 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mwd DwÏb, wcZv- wQdvZ Avjv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4951 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mvbv wgqv, wcZv- †gvK‡Q` Avjx mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1700 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4952 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb, wcZv- gwZDi ingvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4953 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjyj nK, wcZv- Qvjvg wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1694 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4954 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvRv‡¤§j nK, wcZv- gwd DwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1694 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4955 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- gwki DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1699 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4956 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mybZvb, wcZv- A[ÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4957 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwgi DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4958 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg, wcZv- †`‡jvqvi 

†nv‡mb mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4959 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avey Zv‡ni, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4960 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iwk`, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1696 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4961 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avikv`, wcZv- †nv‡mb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1700 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4962 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rni Avjx, wcZv- dRi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1695 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4963 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qvgv` wgqv, wcZv- wmivR mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1701 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4964 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †mwjg, wcZv- myjZvb evÛvwi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.13 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4965 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwjj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4966 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kwei, wcZv- QvËvi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4967 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Bwjqvm, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4968 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rvnvbviv, ¯^vgx- Lwjj mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1695 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4969 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnAvjg, wcZv- dvBRywÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1694 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4970 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgivR, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4971 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dvBRywÏbb, wcZv- wmdvZ Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4972 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡k`v, ¯^vgx- Aveyj †nv‡mb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4973 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwbdv, wcZv- Ryni Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.17 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1701 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4974 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rvjvj, wcZv g„Z- jwZd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4975 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wMqvm DwÏb, wcZv-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1691 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4976 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvdvR wgqv, wcZv- wgivRyj Bmjvg 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

579 1693 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4977 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj DwÏb, wcZv- Avt iDd mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4978 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnve DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4979 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwj LvZzb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4980 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kv‡kg wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4981 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wRqvDi ingvb Ms, wcZv- Avjx 

AvKei mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

590 1754 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4982 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Ab¨ †gvRb, wcZv g„Z k¨vgPib mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4983 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivg †gvnb, wcZv- Abœ‡gvnb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4984 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iv‡R› ª̀, wcZv g„Z- weô eg©b mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4985 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ijvV P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- Zvuiv Pvb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4986 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ivR› ª̀, wcZv- Abœ‡gvnb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4987 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjvj P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- weô eg©b 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4988 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg wmK`vi, wcZv-AÁvZ 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4989 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt QvËvi, wcZv- ARÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4990 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ïiy wgqv, wcZv Avt QvËvi wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4991 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wkZj P› ª̀ eg©b, wcZv- weô‡gvnb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4992 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbivÄb eg©b, wcZv- LyKb P› ª̀ eg©ªb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4993 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt ev‡iK, wcZv- AvbQvi Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

4994 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡bvjK P› ª̀ eg©b, wcZv- Ávb‡gvnb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4995 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvivqb P› ª̀ eg©b, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4996 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡MŠiv½ P› ª̀ eg©b, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4997 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট g½j P› ª̀ ge©b, wcZv- `qvj mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4998 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gv`e, wcZv g„Z- jvj Pvb †gvnb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

4999 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট m‡Z› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- I‡c› ª̀ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5000 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mev KvšÍ, wcZv g„Z- Zviv Pvb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5001 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AšÍ P› ª̀ eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5002 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡`‡e› ª̀g P› ª̀ eg©b, wcZv- AÁvZ mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5003 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Ávb †gvnb, wcZv- M‡bk P› ª̀  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5004 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwe› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv- I‡c› ª̀ P› ª̀ 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5005 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট m‡Z› ª̀ P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z i‡gk P› ª̀ 

eg©b mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

5.00 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5006 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mygb P› ª̀ eg©b, wcZv g„Z- ‡Mb‡gvnb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5007 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট cviewZ, ¯^vgx- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5008 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mvjZvb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5009 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvgQz, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5010 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট m‡ei DwÏb, wcZv g„Z- Mi‡kL mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5011 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5012 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj nv‡kg, wcZv g„Z- Avnv¤§` mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5013 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nhiZ Avjx, wcZv- Av‡bvqvi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5014 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bRiyj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5015 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvIqvj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5016 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvBb DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5017 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt iwng, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5018 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwKg DwÏb, wcZv- Qwgi DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5019 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nv‡mb, wcZv- Avn¤§` †gvjøv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5020 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rwjj, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5021 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nwe, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5022 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvmvb, wcZv- Avn¤§` †gvjøv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5023 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡iv‡Kqv †eMg, ¯^vgx-AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5024 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwRg DwÏb, wcZv- Qwgi DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5025 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট KvRxg DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5026 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Bmjvg DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5027 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট igRvb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5028 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mwkg DwÏb, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5029 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwg` Avjx, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5030 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡njvj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5031 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvwbdv, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5032 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avmv ỳj, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

404



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5033 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kwdKzj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5034 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট byiyj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5035 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kvgvj wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5036 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dwRDj, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5037 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zzjv wgqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5038 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট b~i Rvnvb, ¯^vgx g„Z wgivR mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5039 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট kvnAvjg, wcZv- mvgQz L›`Kvi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5040 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wej−vn, wcZv g„Z Avt iv¾vK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5041 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwngv, ¯^vgx- iZb wgqv mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5042 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvbœvb wcZv g„Z- Avt iv¾vK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5043 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wjUb wgqv, wcZv- Avt nK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5044 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wcqviv, ¯^vgx- Avt iwng mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5045 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvdQvi DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5046 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ZwgR DwÏb, wcZv g„Z- nq`vi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5047 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট jvj wgqv, wcZv g„Z- AvqvZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5048 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveye°i wmwÏK, wcZv- H mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5049 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mKv›`i, wcZv- iwg Avjx gywÝ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5050 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wej−vj †nv‡mb, wcZv- Avjx wgqv 

cv‡Uvqvwi mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5051 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvwbK Luv, wcZv g„Z- nv‡ki Luv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5052 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡di ỳm Lv, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5053 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjyj nK, wcZv g„Z BbZvR DwÏb 

gÛj mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5054 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv g„Z- †mvgDwÏb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5055 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx, wcZv g„Z- †Rv¤§Z 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5056 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট QvËvi, wcZv- Aveyj †nv‡mb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5057 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Qgi DwÏb, wcZv-H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5058 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট RvwKi, wcZv g„Z- B`g Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5059 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gyj−K, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5060 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvRMi Avjx, wcZv- Aveyj †nv‡mb 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5061 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gybœx, ¯^vgx, AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5062 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avikv`, wcZv- wgivRyj Bmjvg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5063 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wgRvbyi ingvb, wcZv g„Z- Rg‡ki 

Avjx,                                 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5064 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dKiyj, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5065 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BDmyd Avjx, wcZv- iv¾vK Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5066 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjg, wcZv- †mvbv wgqv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5067 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj Kv‡kg, wcZv- H mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

523 289 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5068 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ReŸvi, wcZv- Aveyj †nvm‡b  mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

533 1613 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5069 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gwdR DwÏb, wcZv g„Z- Av`g Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

533 1613 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5070 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡mwjg, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

533 1618 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5071 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv- gv‡jK mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 39 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5072 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Rvû, ¯^vgx- BqvKze mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 42 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5073 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Zv‡ni, wcZv-AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 42 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5074 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myiyR Avjx, wcZv-Avjvj Lv mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 38 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5075 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Lwjj, wcZv- `v‡bR Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

24 38 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5076 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avjvwgb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

299 1055 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5077 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট nvmvb Avjx, wcZv g„Z- nvwKg gywÝ 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 2bs †evKivb 

gwbcyi

299 1055 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5078 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myKjvj, wcZv- gynwi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

687 844 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5079 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRjy, wcZv g„Z-Mdzi mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5080 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjvj, wcZv- Avt Avjx mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5081 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡iv‡Kqv,¯^vgx g„Z- AvdQvi mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5082 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avwgb, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5083 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Rwjj, wcZv g„Z nv‡Qb f~Bqv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 757 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5084 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myjZvb, wcZv g„Z bvCg DwÏb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5085 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Rwjj, wcZv g„Z- `wjj gyKmyg 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5086 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj evkvi, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

189 758 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5087 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvbQvi Avjx, wcZv g„Z- ỳRb Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5088 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dRi Avjx, wcZv g„Z- †d‡Zi Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5089 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvKei Avjx, wcZv- Avmv` Lwjdv 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5090 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvwRg DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 412 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5091 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvgRv` †nv‡mb, wcZv- QRy gvZe` 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

55 411 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5092 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Iqvwmg, wcZv g„Z- Av‡bœm Avjx mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5093 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avbvi DwÏb, wcZv g„Z- Avt Lv‡jK 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5094 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wmivR DwÏb, wcZv g„Z gni Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5095 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwdKzj Bmjvg, wcZv- Avt Lv‡jK 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5096 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ỳjb, wcZv- AvjvDwÏbb mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5097 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †iv‡Kvqv, wcZv- AÁvZ mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5098 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt gvbœvb, wcZv g„Z- nvBgDwÏb mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5099 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iyûj Avwgb, wcZv g„Z- wcqvR gywÝ 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5100 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wbgvB P› ª̀ wek¦vm, wcZv- Pvub mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

407 1214 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5101 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvwgg,wcZv- kvnveywÏb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

586 1709 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5102 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Kjvj DwÏb, wcZv- AÁvZ mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 2bs †evKivb 

gwbcyi

586 1709 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5103 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট bvQwib, ¯^vgx g„Z Aveyj nv‡kg mvs- 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

586 1715 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5104 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট BRv ỳi ingvb wgjb, wcZv- Avt 

ReŸvi mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5105 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡nvZvcvov Av`k© we`¨vwb‡KZY, ‡gvt 

Rvjvj DwÏb mvs- gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5106 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট H 0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

624 1393 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5107 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট iwngv LvZzb, ¯^vgx g„Z- ˆmKZ Avjx 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

529 1606 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5108 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Kgjv †eMg, ¯^vgx g„Z- Avt nvB  mvs- 

 gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

529 1606 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5109 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Aveyj †nv‡mb, wcZv g„Z- Avt 

Kv‡`i| mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.05 2bs †evKivb 

gwbcyi

529 1606 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5110 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Avt Av‡bvqvi ‡nv‡mb, wcZv- Avt 

Lv‡jK mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5111 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt dRi Avjx, wcZv g„Z-nvweeyjøvn 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 442 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5112 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট AvwRRyj Bmjvg, wcZv g„Z- Avng` 

Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.02 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 443 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5113 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡gvt Rvnvw½i †nv‡mb, wcZv g„Z 

†gvni Avjx mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.25 2bs †evKivb 

gwbcyi

79 443 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5114 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট meyi miKvi, wcZv- Qvjvg miKvi 

mvs- gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 2bs †evKivb 

gwbcyi

103 603 ২ মবমবধ গাছ ও বাশঁ বাগান H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5115 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjvDwÏb, wcZv-bCg 

DwÏb,mvs- KvwcjvZjx

0.53 49 নং KvwcjvZjx 7 9 বসতবামড় ও গাছ পালা cÎ bs 22.01.0000. 608.08.086. 

13.2973 Zvs 25/8/2013 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5116 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡njvj DwÏb,wcZv-bCg 

DwÏb,mvs- KvwcjvZjx 

0.05 49 নং KvwcjvZjx 7 9 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5117 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ZvR DwÏb,wcZv-BjdvR 

DwÏb,mvs- KvwcjvZjx 

0.03 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5118 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmwÏKzi ingvb,wcZvg„Z-myjZvb 

Avng`,mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5119 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Aveyj,wcZv-kni Avjx, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5120 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KzÏym wgqv,wcZv-Avt Mdzi , mvs- 

 KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5121 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Mwb wgqv,wcZv-Avt Mdzi , mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5122 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡iv‡Kqv,¯^vgx-wbRvg DwÏb , 

mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5123 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmivRyj Bmjvg,wcZv-

AÁvZ,mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5124 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rvgvj,wcZv-BQe Avjxmvs- 

KvwcjvZjx 

0.03 49 নং KvwcjvZjx 7 13 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5125 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ev”Pz wgqv,wcZv- AÁvZ,mvs- 

KvwcjvZjx 

0.05 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5126 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡Lvi‡k`v,m¦vgx-kvgmywÏb,mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 9 218 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5127 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt dvjy wgqv,wcZv-Pvb wgqv, mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5128 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡mvbv wgqv,wcZv- AÁvZ, mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5129 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ev‡Zb,wcZv-Zv‡ni †kL , mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 218 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5130 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvKei Avjx,wcZv-‡gvt mvC`, 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5131 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rqbvj,wcZv-gvbœvb , mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5132 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ivwRqv,wcZv-‡mvbv wgqv , mvs- 

 KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5133 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvnv¤§` Avjx,wcZv-Av‡qR Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5134 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt m¤ªvU,wcZv-‡ZvdvBbœv , mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5135 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡LvKb †gv³vi,wcZv-Pvb wgqv , 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5136 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wjUb wgqv,wcZv-Kwdj DwÏb , 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5137 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmivR,wcZv-KQzgwÏb , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5138 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avnv` wgqv,wcZv-Pvb wgqv, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5139 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rqbvj,wcZv-bQi Avjx , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5140 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvgvj DwÏb,wcZv-bRi Avjx , 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5141 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rvgvj DwÏb,wcZv-bRi Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5142 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rvjvj DwÏb,wcZv-AÁvZ , mvs- 

KvwcjvZjx

1.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5143 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmivR DwÏb,wcZv-wRbœZ Avjx , 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5144 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wRbœZ Avjx,wcZv- AÁvZ , mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5145 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt dvwngv LvZzb,wcZv-myiæR wgqv 

, mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5146 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwdR DwÏb,wcZv-evnvi Avjx , 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5147 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvgvj DwÏb,wcZv-ï°zi Avjx , 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5148 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡gvZv‡je,wcZv-nvmgZ Avjx , 

mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5149 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt iwk`,wcZv- nvmgZ Avjx , 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5150 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwbi,wcZv-Avt Qvjvg , mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5151 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nvwbd,wcZv-AÁvZ , mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5152 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt K`g Avjx,wcZv-QveZvjx , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5153 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwdK,wcZv-Avt ev‡Zb , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5154 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avwgbyj,wcZv- Avt ev‡Zb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5155 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nvwdRyj,wcZv- Avt ev‡Zb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5156 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rv‡ni Avjx,wcZv-dvjy wgqv , 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5157 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt Qvgv`,wcZv-Pvb wgqv , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5158 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt byiæj Avjg,wcZv-iwng , mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 217 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5159 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡mvnive wgqv,wcZv-iwgR DwÏb, 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 217 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5160 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt Qvjvg,wcZv-Kvjy wgqv , mvs- 

 KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 217 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5161 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt g‡bvqviv,¯^vgx-gwReyi ingvb 

, mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 217 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5162 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iæ‡ej,wcZv-nvwdR DwÏb , mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 217 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5163 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Av‡bvqvi,wcZv-Pvb wgqv , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 9 217 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5164 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Av‡gbv LvZzb,¯^vgx-Rwmg 

DwÏb , mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5165 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡gvdv¾j,wcZv-Avt Kv‡kg , 

mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 9 217 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5166 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

‡gvt dRj wgqv,wcZv-gni DwÏb , 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5167 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt dv‡Zgv,¯^vgx-Avt AvwRR , 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5168 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ev`kv,wcZv-nvwdR DwÏb , mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5169 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nvwee,wcZv-AÁvZ , mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5170 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avnmvb Djøvn Lvb,wcZv-

nvweeyjøvn Lvb , mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5171 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjdvR DwÏb,wcZv-Aveyj 

Kv‡kg , mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5172 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvgRv` †nv‡mb †gvjøv,wcZv-

AvdQvi †gvjøv , mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5173 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjZvd †nv‡mb †gvjøv,wcZv-

AvdQvi †gvjøv , mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5174 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwbi †nv‡mb †gvjøv,wcZv-

AvdQvi †gvjøv , mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 9 33 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5175 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt †gvm‡jg DwvÏb,wcZv-‡PivM 

Avjx , mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5176 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bvwmi,wcZv-AÁvZ , mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5177 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wicb,wcZv-byiæj Bmjvg , mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5178 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rqbvj,wcZv-‡PivM Avjx , mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5179 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡gvdv¾j †nv‡mb,wcZv-

‡gvm‡jg DwÏb , mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5180 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ỳjvj,wcZv-AveŸvm Avjx , mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5181 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt kvgmybœvnvi,wcZv-Avt nvB , 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5182 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt dv‡Zgv,wcZv- ỳjvj , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5183 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt nv‡Riv,wcZv-Avt Lv‡jK , 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5184 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvnv¤§` Avjx,wcZv-Avnmvb DwÏb , 

mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5185 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt †KivgZ Avjx,wcZv †gvm‡jg 

DwÏb , mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5186 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bRiæj,wcZv-QvËvi , mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5187 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nvweeyjøvn,wcZv-‡gvKv‡Ïm Avjx 

, mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5188 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bvwRg DwÏb,wcZv-Avt Lv‡jK , 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5189 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmwÏK,wcZv-ev‡Q` miKvi , mvs- 

 KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5190 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ivwb,wcZv-Rwgi DwÏb , mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5191 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kwei,wcZv-winvR DwÏb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5192 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvRj,wcZv-winvR DwÏb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5193 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvgiæj,wcZv-iwnR DwÏb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5194 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wejøvj,wcZv-nvweeyjøvn, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5195 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwnR DwÏb,wcZv-‡gvK‡Q` 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5196 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvm&t Rwgjv,¯^vgx-Avey Zv‡ni, mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5197 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvm&t AvKwjgv Av³vi,¯^vgx-Gbv‡qZ 

Djøvn, mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 124 136 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5198 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvm&t gvngy`v,wcZv-kvnve DwÏb, mvs- 

 KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 124 136 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5199 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvnve DwÏb,wcZv-BDmyd Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 124 136 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5200 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwdR DwÏb,wcZv- BDmyd Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 124 137 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5201 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nvwiR DwÏb,wcZv- BDmyd 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 124 124 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5202 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avdmvi Avjx,wcZv- BDmyd 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 124 143 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5203 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bQi DwÏb KvRx,wcZv-‡Qvenvb 

KvRx, mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 124 141 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5204 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kwei,wcZv-bQi DwÏb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 124 140 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5205 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvBqye Avjx,wcZv-AÁvZ, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 124 140 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5206 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡gv‡gbv LvZzb,¯^vgx- Rwmg 

DwÏb, mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 124 140 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5207 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvgRv` †nv‡mb,wcZv-AvRg 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 124 143 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5208 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwÄj Avjx,wcZv-AvRg Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 124 143 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5209 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wgqvi DwÏb,wcZv-Avey Zv‡ni, 

mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 124 143 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5210 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjdvR DwÏb,wcZv-Zv‡ni 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 124 148 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5211 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt kvwnbv,¯^vgx- gwÄj, mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 124 143 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5212 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt mwn`,wcZv-‡gvnv¤§` Avjx, mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5213 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bRiæj Bmjvg,wcZv-‡gvnv¤§` 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5214 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

‡gvt wmivRyj Bmjvg,wcZv-‡gvnv¤§` 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.06 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

418



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5215 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡iLv, wcZv-‡gvnv¤§` Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5216 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡gv‡bvqviv,wcZv- mwn`, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5217 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt nvwbdv,wcZv-AviRy, mvs- 

KvwcjvZjx

0.07 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5218 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iæûj Avwgb,wcZv-bRy KvRx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.07 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5219 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ivbv,wcZv-Qwjg DwÏb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5220 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Lwjj,wcZv-wmwÏK, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5221 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt myRb,wcZv-Avmv`, mvs- 

KvwcjvZjx

0.03 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5222 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvwkK,wcZv-bCg DwÏb mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5223 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Pvb wgqv,wcZv-fyBk¨v wgqv, mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5224 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt BKevj,wcZv-Qv‡g`, mvs- 

KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5225 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvwkK wgqv,wcZv-Aveyj Kv‡kg, 

mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 25 229 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5226 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt mywdqv,wcZv-‡gvm‡jg DwÏb, 

mvs- KvwcjvZjx

0.05 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5227 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt iwk`,wcZv-‡gvdv‡¾j, mvs- 

KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5228 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avnmvb Djøvn,wcZv- bCg 

DwÏb, mvs- KvwcjvZjx

0.04 49 নং KvwcjvZjx 21 202 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5229 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt Qvjvg,wcZv-g‡bvi DwÏb, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5230 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Pvb wgqv,wcZv-AÁvZ, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5231 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvnRvnvb,wcZv-Qdi DwÏb, mvs- 

 KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5232 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvgvj,wcZv-kwiqZ Djøvn, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5233 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwgR DwÏb,wcZv-kni Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5234 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwReyi ingvb,wcZv- AÁvZ 

,mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5235 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt BvjvDwÏb,wcZv- AÁvZ ,mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5236 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avqbvj,wcZv-myiæR wgqv, mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5237 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wMqvm,wcZv- AÁvZ ,mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5238 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Gjvwn,wcZv-wMqvm DwÏb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5239 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avnmvb gyÝx,wcZv- AÁvZ ,mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5240 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡iby wgqv,wcZv-kvnvZ Avjx, mvs- 

 KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

420



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5241 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwbi †gv³vi,wcZv-Avdmvi mvs- 

 KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5242 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvgvj gv÷vi,wcZv-AvjdvR 

†gvjøv, mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5243 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

iv‡mj K¬ve, mvs- KvwcjvZjx 0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5244 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt RvwKi,wcZv-Avt jwZd, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5245 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjgMxi,wcZv-nv‡iR †gvjøv, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5246 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwk` gv÷vi,wcZv-AÁvZ, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5247 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvnRvnvb,wcZv- AÁvZ ,mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5248 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwdK,wcZv-Avng` †nv‡mb, mvs- 

 KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5249 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡mwjg,wcZv-AvKei Avjx, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5250 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt byiæj Bmjvg gv÷vi,wcZv-

AÁvZ, mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5251 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvRx Avdmvi,wcZv-BDmyd 

Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5252 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡LvKb,wcZv-cvbv Djøvn, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5253 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt mv‡ivqvi,wcZv-Avt gv‡jK, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5254 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wejøvj,wcZv-wRqv DwÏb, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5255 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvwRg DwÏb,wcZv-Bw`ªm †gvjøv, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5256 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wAvgvb Djøvn Lvb,wcZv-

nvweeyjøvn, mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5257 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rqbvq,wcZv-bRi Avjx, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5258 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wRbœZ Avjx,wcZv-‡nv‡mb Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5259 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvRj wgqv,wcZv-iwnR DwÏb, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5260 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt iv¾vK †PŠwK`vi,wcZv-

Avnv` Avjx, mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5261 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡nwKg DwÏb,wcZv-Qdi DwÏb, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5262 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjvDwÏb,wcZv-bCg DwÏb, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5263 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt gvbœœvb,wcZv-bCg DwÏb, mvs- 

 KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5264 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nviæb,wcZv-wmwÏK, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5265 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmiæ Wv³vi,wcZv-ab wgqv, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5266 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwReyi,wcZv-AvZm Avjx, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

422



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5267 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt gv‡jK,wcZv-Avt nvwg`, mvs- 

 KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5268 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ewki,wcZv-gbmyi Avng`, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5269 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwR`,wcZv-Avt Kvw`i mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5270 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avmv`,wcZv-Avt iv¾vK mvs- 

KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5271 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvwRg DwÏb,wcZv-Avßve DwÏb, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5272 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rvjvj DwÏb,wcZv-bRi Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5273 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvnRvnvb,wcZv-AvBqye Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5274 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

‡gvt nviæb,wcZv-Avt gwR`, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5275 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvgvj DwÏb,wcZv-bRi Avjx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5276 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KzÏyQ,wcZv-AÁvZ, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5277 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bQi DwÏb,wcZv-‡mvenvb KvRx, 

mvs- KvwcjvZjx

0.02 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5278 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvnv,wcZv-AvLy wgqv, mvs- 

KvwcjvZjx

0.01 49 নং KvwcjvZjx 9 25 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5279 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nwbdv,wcZv-g„Z Avt AvwRR, 

mvs- MRvwiqv 

0.06 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা cÎ bs 22.01.0000. 608.08.086. 

13.2973 Zvs 25/8/2013 Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5280 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ivRy,wcZv-g„Z Avt AvwRR, mvs- 

MRvwiqv 

0.05 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5281 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvRj,wcZv-g„Z Avt AvwRR, 

mvs- MRvwiqv 

0.04 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5282 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt iv‡k`v,¯^vgx-bvwRg DwÏb, 

mvs- MRvwiqv 

0.03 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5283 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Aveyj †nv‡mb,wcZv-g„Z Rbve 

Avjx, mvs- MRvwiqv 

0.05 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5284 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt gv‡jK,wcZv-wKZve Avjx, 

mvs- MRvwiqv 

0.07 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5285 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ¯^cb,wcZv-g„Z my‡i› ª̀ P› ª̀ 

miKvi, mvs- MRvwiqv 

0.06 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5286 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt myRb,wcZv-g„Z my‡i› ª̀ P› ª̀ 

miKvi, mvs- MRvwiqv

0.04 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5287 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Pvb wgqv,wcZv-g„Z Avt iwk`, 

mvs- MRvwiqv 

0.04 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5288 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt iæcevb,wcZv-g„Z mwn`, mvs- 

MRvwiqv 

0.04 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5289 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Pvb wgqv,wcZv-g„Z ûigZ Avjx, 

mvs- MRvwiqv 

0.07 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5290 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡gvZvwje,wcZv-g„Z ûigZ Avjx, 

mvs- MRvwiqv 

0.05 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5291 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvgmy,wcZv-g„Z Avmyevwj, mvs- 

MRvwiqv 

0.07 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5292 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bvwmi,wcZv-Avwgi Avjx, mvs- 

MRvwiqv 

0.04 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5293 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt dv‡Zgv,¯^vgx-Zviv wgqv, mvs- 

MRvwiqv 

0.06 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5294 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt m‡ivqvi,wcZv-myiæR wgqv, mvs- 

MRvwiqv 

0.07 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5295 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nwbdv,wcZv-g„Z Avt AvwRR, 

mvs- MRvwiqv 

0.05 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5296 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Pvby ,wcZv-iæ¯Íg Avjx, mvs- 

MRvwiqv 

0.10 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5297 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Pvb wgqv,wcZv-wmiæ, mvs- 

MRvwiqv 

0.08 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5298 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡miæ,wcZv-g„Z Av‡qZ Avjx, 

mvs- MRvwiqv 

0.08 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5299 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡iRvDj,wcZv-g„Z ‡gvZvwje, 

mvs- MRvwiqv 

0.06 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5300 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt byiæj Bmjvg,wcZv-g„Z KvwRg 

DwÏb, mvs- MRvwiqv 

0.08 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5301 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt kvgmybœvnvi,m¦vgx-g„Z ‡gv³vi, 

mvs- MRvwiqv 

0.09 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5302 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt nK,wcZv-g„Z Avt AvwRR, 

mvs- MRvwiqv 

0.07 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5303 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ỳjvj,wcZv-KzÏym Avjx, mvs- 

MRvwiqv

0.10 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5304 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt gvngy`v,¯^vgx- Avjg mvs- 

MRvwiqv 

0.05 52 নং MRvwiqv 133 199 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5305 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gqR DwÏb,wcZv-g„Z Lv‡jK, 

mvs- ajvw`qv

0.05 53 নং ajvw`qv 436 639 বসতবামড় ও গাছ পালা wefvwMq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefv‡Mi cÎ bs 

22.01.0000. 608.08.086.13.2973 Zvs 

25/8/2013 Bs g~‡j Rei `Lj ZvwjKv ‡Rjv 

cÖkvmK  g‡nv`‡qi mgx‡c †cÖiY Kiv n‡q‡Q

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5306 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt gwR`,wcZv-g„Z Rvnv`, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 306 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5307 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gvmy`,wcZv-g„Z †mviZ Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 306 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5308 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt Kvw`i,wcZv-‡ZvZv wgqv, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 313 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5309 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avey mvB`,wcZv-mwn`, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 313 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5310 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nv‡mg DwÏb,wcZv-Rvjvj DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 42 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5311 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt ReŸvi,wcZv-iæ¯Íg, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5312 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwnjv f~wgnxb K¬ve, mvs- ajvw`qv 0.02 53 নং ajvw`qv 313 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5313 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avgvb Djøvn,wcZv-AvQgZ Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 317 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5314 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjvDwÏb,wcZv-g„Z Bw`ªm Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 78 129 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5315 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Aveyj †nv‡mb,wcZv-g„Z AvdvR 

DwÏb, mvs- ajvw`qv

0.04 53 নং ajvw`qv 78 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5316 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

‡gvmvt j¾veZx,¯^vgx-wiqvR DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 78 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5317 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nviæb,wcZv-kvnv`vZ Avjx, mvs- 

ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 78 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5318 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

wf.wW.wc K¬ve, mvs- ajvw`qv 0.01 53 নং ajvw`qv 78 639 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5319 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ewki DwÏb,wcZv-gwdR DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 328 513 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5320 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Awebvk,wcZv-Avwkbx, mvs- 

ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 328 513 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5321 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt byi †gvnv¤§`,wcZv-Bmjvg DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 328 513 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5322 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt miKZ Avjx,wcZv-Qv‡`K Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 328 513 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5323 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gbv,wcZv-mxZv bv_, mvs- 

ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 328 513 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5324 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

gvt gwdR DwÏb,wcZv-KzÏym Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 328 513 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5325 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt dviæK,wcZv-wiqvR DwÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5326 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Bgvb Avjx,wcZv-Avt Kvw`i, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5327 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwk`,wcZv-Av‡qm Avjx, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5328 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwR`,wcZv-g„Z †m‡K›`vi, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5329 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡nv‡mb Avjx,wcZv-ZwgR DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5330 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjvDwÏb,wcZv-Rvgvj DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5331 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Imgvb,wcZv-ZwgR DwÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5332 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kwdj DwÏb,wcZv-nv‡mg Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5333 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt RvnvCxi,wcZv-gvnve DwÏb, mvs- 

 ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5334 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ỳjvj,wcZv-nvweR DwÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5335 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwgR DwÏb,wcZv-AvdvR DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5336 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt mivdZ,wcZv-Av‡qm Avjx, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5337 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt eveyj,wcZv-RqbywÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5338 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Bmjvg,wcZv- RqbywÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5339 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Aveyj,wcZv-Avt jwZd, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5340 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avjg,wcZv-Avt jwZd, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5341 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt jwZd,wcZv-g„Z BqvwQb, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5342 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Aveyj Kv‡kg,wcZv-Av Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5343 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwReyi,wcZv-igRvb Avjx, mvs- 

ajvw`qv

0.04 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5344 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvw`i,wcZv-Avbmvi Avjx, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5345 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmivR DwÏb,wcZv-nvwdR DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5346 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gKeyj †nv‡mb,wcZv-Avt Kvw`i, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 321 506 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5347 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avj Avwgb,wcZv-gKeyj †nv‡mb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 321 506 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5348 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ỳjvj,wcZv-g„Z AvjZvd, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 71 118 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5349 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt nvwjgv,wcZv-g„Z kwn ỳjøvn, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 321 506 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5350 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt byiæj Bmjvg,wcZv-mvwn`, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 321 506 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5351 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nvwbd,wcZv-g„Z Avjx †nv‡mb, 

mvs- ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 321 506 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5352 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Qv‡jnv,¯^vgx-Pvb wgqv, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 64 110 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5353 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡Rvmbv,¯^vgx-mvB ỳi ingvb, 

mvs- ajvw`qv

0.04 53 নং ajvw`qv 91 146 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5354 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmivR,wcZv-evwQi DwÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 91 146 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5355 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvRj,wcZv-evwQi DwÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 91 146 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5356 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avqbvj,wcZv-Pvb wgqv, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 91 146 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5357 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt dviæK,wcZv-Pvb wgqv, mvs- 

ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 91 146 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

429



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5358 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡ejv‡qZ,wcZv-AÁvZ, mvs- 

ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 91 146 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5359 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ev”Pz wgqv,wcZv-Rvjvj DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 42 93 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5360 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt mv`v wgqv,wcZv-g„Z Rvg‡k` 

Avjx, mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5361 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Rwibv,¯^vgx-mv¾v` Avjx, mvs- 

 ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5362 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt iwngv, ¯^vgx -‡gvZvwje, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5363 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt fvw`Rv,¯^vgx-‡KZve Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.01 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5364 kÖxcyi ‡gvmvt kvnxb~i,¯^vgx-Rv½xi, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5365 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt gwiqg,¯^vgx-nwwbdv, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5366 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt iwgR DwÏb,wcZv-‡d‡iR Avjx, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5367 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gyb&nvR,wcZv-‡gvm‡jg, mvs- 

ajvw`qv

0.04 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5368 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Aveyj †nv‡mb,wcZv-Rg‡m`, mvs- 

 ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 559 60 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5369 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gvneye,wcZv-g„Z Av`g †gvjøv, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5370 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt mvwn`v,¯^vgx-dviæK mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5371 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt gv‡jK,wcZv-Rg‡m`, mvs- 

ajvw`qv i

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5372 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Awn ỳjøvn,wcZv-AvQvg DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.04 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5373 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt AvDqvj,wcZv-g„Z Avt 

Kwig, mvs- ajvw`qv

0.04 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5374 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡gv¯Ídv,wcZv-Avt gvbœvb, mvs- 

ajvw`qv

0.04 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5375 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gvBb DwÏb,wcZv-Gjvwn, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5376 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt iæcevb,¯^vgx-g„Z AvgRv` 

†nv‡mb, mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 321 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5377 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡mKv›`vi Avjx,wcZv-AÁvZ, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 321 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5378 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Pvb wgqv,wcZv- AÁvZ, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 321 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5379 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwdR DwÏb,wcZv- AÁvZ ,mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 321 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5380 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt iwk`,wcZv-AvBQ Avjx, mvs- 

 ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 321 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5381 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Imgvb,wcZv-ZwgR DwÏb, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 321 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5382 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt dRj,wcZv-‡gvZvwje, mvs- 

ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5383 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt dviæK,wcZv-Rwjj, mvs- ajvw`qv 0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5384 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvjgMxi,wcZv-g„Z Rv‡ni 

Avjx, mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5385 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Aveyj †nv‡mb,wcZv-g„Z ZvBR 

DwÏb, mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5386 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡Qv‡jgvb,wcZv-Avdmvi DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5387 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gy³vi †nv‡mb,wcZv-g„Z ZvBR 

DwÏb, mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5388 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Av³vi †nv‡mb,wcZv-

ZvBRDwÏb, mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5389 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvRx nvweeyi ingvb,wcZv-Avt 

iv¾vK, mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5390 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvgmyj Avjg,wcZv-gwdR 

DwÏb, mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5391 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ï°zix †eMg,¯^vgx-g„Z 

dvBRwÏb, mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5392 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt BKevj †nv‡mb,wcZv-Avt 

Kvw`I, mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5393 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt iwng,wcZv-‡gvt Avjx †kL, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5394 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Kzwnbyi †eMg,¯^vgx-‡gvkvid, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5395 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avjx,wcZv-g„Z dvBR DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5396 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Iqvwn ỳjøvn,wcZv-AvQvb DwÏb, 

mvs- ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5397 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gvne„e,wcZv-g„Z Av`g †gvjøv, 

mvs- ajvw`qv

0.03 53 নং ajvw`qv 97 152 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5398 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmwÏK,wcZv- Av`g †gvjøv, mvs- 

ajvw`qv

0.02 53 নং ajvw`qv 97 152

 

বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5399 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

আলাউমিন, মপতাাঃ িৃতাঃ ইমিস আলী সাং-

 ধলামিয়া

0.09 53 নং ajvw`qv ৭৮ ৫০৩

 

বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5400 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt ‡gv¯Ív,wcZv- Av°vm Avjx, mvs- 

mvwUqvevox

0.08 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা wefvwMq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefv‡Mi cÎ bs 

22.01.0000. 608.08.086.13.2973 Zvs 

25/8/2013 Bs g~‡j Rei `Lj ZvwjKv ‡Rjv 

cÖkvmK  g‡nv`‡qi mgx‡c †cÖiY Kiv n‡q‡Q

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5401 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvbQvi,wcZv- g„Z `v¸ †kL, 

mvs- mvwUqvevox

0.06 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5402 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvwRg DwÏb,wcZv- g„Z 

AvdQvi, mvs- mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5403 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt AvRMi Avjx,wcZv- mv‡ne 

Avjx, mvs- mvwUqvevox

0.05 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5404 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nwe,wcZv- ‡mviZ Avjx, mvs- 

ajvw`qv

0.06 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5405 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡nvm‡bqviv,¯^vgx-AvjZvd, 

mvs- mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5406 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt KvRj,wcZv- nv‡mg, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5407 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt nv‡mg,wcZv- g„Z KyÏym, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5408 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wmiæ,wcZv- g„Z †`vjv, mvs- 

mvwUqvevox

0.05 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5409 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wgqvi DwÏb,wcZv- g„Z †`vjv, 

mvs- mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5410 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwbi,wcZv- nvwjg DwÏb, mvs- 

mvwUqvevox

0.05 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5411 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt AvQgv,¯^vgx- Ry‡qj, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5412 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt K`evby,¯^vgx- Ry‡qj, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5413 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt kvnxb Aviv,¯^vgx- ‡gvt Avjx, 

mvs- mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5414 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt iwngv,¯^vgx- eveyj, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5415 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Rvwgjv,¯^vgx- jwZd, mvs- 

mvwUqvevox

0.05 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5416 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Rûiv,¯^vgx- Avt Avjx, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5417 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avqbvj,wcZv- ûigyR Avjx, mvs- 

 mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5418 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt iwngv,¯^vgx- g„Z wmivR Avjx, 

mvs- mvwUqvevox

0.05 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5419 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡Rvmbv,¯^vgx- kwn ỳjøvn, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5420 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Av‡jqv,¯^vgx- kwdKzj, mvs- 

mvwUqvevox

0.04GK 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5421 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt ‡mwjbv,¯^vgx- KvRj, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5422 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Kvjvg,wcZv- gRby, mvs- 

mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5423 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt AvKwjgv,¯^vgx- kvnRvnvb, 

mvs- mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5424 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt dwi`v,¯^vgx- nwweeyi ingvb, 

mvs- mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5425 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt gwZb,wcZv- g„Z Ry‡e` Avjx, 

mvs- mvwUqvevox

0.04 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5426 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wgjb,wcZv- g„Z Qvey, mvs- 

ajvw`q mvwUqvevox v

0.01 58 নং mvwUqvevox 184 16 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5427 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt iwngv LvZzb, ¯^vgx- 

bvBgDwÏb, mvs - wbwðšÍcyi

0.05 60 নং wbwðšÍcyi 210 207 বসতবামড় ও গাছ পালা wefvwMq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefv‡Mi cÎ bs 

22.01.0000. 608.08.086.13.2973 Zvs 

25/8/2013 Bs g~‡j Rei `Lj ZvwjKv ‡Rjv 

cÖkvmK  g‡nv`‡qi mgx‡c †cÖiY Kiv n‡q‡Q

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5428 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt Av‡e`v †eMg, ¯^vgx- Avt 

iwk`, mvs - wbwðšÍcyi

0.08 60 নং wbwðšÍcyi 210 207 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5429 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt ingvb, wcZv- bQzi DwÏb, 

mvs - wbwðšÍcyi

0.05 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5430 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvmvt †gv‡gbv †eMg, ¯^vgx- g„Z 

kwiL, mvs - wbwðšÍcyi

0.10 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5431 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

 †gvt Rvjvj, wcZv- iRe Avjx, mvs - 

 wbwðšÍcyi

0.05 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5432 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt Qvjvg, wcZv- g„Z kwid, 

mvs - wbwðšÍcyi

0.10 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5433 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt dvBRwÏb, wcZv- g„Z †nwKg, 

mvs - wbwðšÍcyi

0.35 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5434 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt †nwKg, wcZv- g„Z byiæj Bmjvg, 

mvs - wbwðšÍcyi

0.10 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5435 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt g‡bvqvi, wcZv- AÁvZ, mvs - 

wbwðšÍcyi

0.04 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

435



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5436 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avjx †nv‡mb, wcZv- ingvb, mvs 

- wbwðšÍcyi

0.03 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5437 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvgxg, wcZv-ingvb, mvs - 

wbwðšÍcyi

0.02 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5438 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvgxg, wcZv- Avt nvB, mvs - 

wbwðšÍcyi

0.02 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5439 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wcqvi Avjx, wcZv- g„Z. Aveyj 

Kv‡kg, mvs - wbwðšÍcyi

0.02 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5440 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt kvgmyj nK, wcZv- Avt ingvb, 

mvs - wbwðšÍcyi

0.03 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5441 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt bRiæj, wcZv- kwdKzj Bmjvg, 

mvs - wbwðšÍcyi

0.03 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5442 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt RvwKi, wcZv- g„Z. jvj wgqv, 

mvs - wbwðšÍcyi

0.04 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5443 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt †mv‡nj, wcZv- e ỳ †kL, mvs - 

wbwðšÍcyi

0.04 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5444 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt myiæR, wcZv- mvB ỳj, mvs - 

wbwðšÍcyi

0.05 60 নং wbwðšÍcyi 124 324 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5445 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt †mvnive, wcZv- bvRy cjvb, mvs - 

 wbwðšÍcyi

0.03 60 নং wbwðšÍcyi 75 178 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5446 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt iwk`, wcZv- Avt gwR`, 

mvs- AvZjov

0.04 61 নং AvU‡jvov 445 660 বসতবামড় ও গাছ পালা wefvwMq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefv‡Mi cÎ bs 

22.01.0000. 608.08.086.13.2973 Zvs 

25/8/2013 Bs g~‡j Rei `Lj ZvwjKv ‡Rjv 

cÖkvmK  g‡nv`‡qi mgx‡c †cÖiY Kiv n‡q‡Q

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5447 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt AvwRR, wcZv- Avt gwR`, 

mvs- AvZjov

0.03 61 নং AvU‡jvov 445 660 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5448 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avgxi †nv‡mb, wcZv- Avt 

Rwjj, mvs- AvZjov

0.02 61 নং AvU‡jvov 445 660 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5449 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Rwmg DwÏb, wcZv- Avt Rwjj, 

mvs- AvZjov

0.02 61 নং AvU‡jvov 445 660 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5450 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt wgjb, wcZv- Avt Rwjj, mvs- 

AvZjov

0.03 61 নং AvU‡jvov 445 660 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5451 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avt iv¾vK, wcZv- g„Z Rv‡e` 

Avjx, mvs- AvZjov

0.05 61 নং AvU‡jvov 521 676 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5452 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt Avgxi DwÏb, wcZv- Rv‡e` 

Avjx, mvs- AvZjov

0.05 61 নং AvU‡jvov 521 676 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5453 গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর 

পূি ব ণিট

‡gvt w`jevi Lv, wcZv- Avgxi DwÏb, 

mvs- AvZjov

0.04 61 নং AvU‡jvov 521 676 বসতবামড় ও গাছ পালা H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5454 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

jvjywgqv, wcZv: g„Z Rvnv` Avjx, mvs-

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.15 30 নং `w¶Y mvjbv 10 38 Nievox 3wU AvavcvKv cÎ bs 22.01.0000.608.08.086. 13. 

5939 ZvwiL-21/08/13Bs 

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5455 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt ingZ Avjx, wcZv-g„Z Rvnv` 

Avjx, mvs-mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.14 30 নং `w¶Y mvjbv 10 38 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5456 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wcqvi DwÏb, wcZv: Kv› ỳi Avjx, mvs-

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.13 30 নং `w¶Y mvjbv 10 38 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5457 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Bqvi DwÏb, wcZv: Kv› ỳi Avjx, mvs-

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 30 নং `w¶Y mvjbv 10 714 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5458 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wejvj †nv‡mb, wcZv: Avt gwR` 

(‡g¤̂vi), mvs-mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 10 714 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5459 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mwdDwÏb mdz, wcZv: Kv› ỳi Avjx, 

mvs-mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 30 নং `w¶Y mvjbv 10 735 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5460 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZv: Avt gwR` 

(‡g¤̂vi), mvs-mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 10 59 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5461 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvgvj DwÏb, wcZv: Avt gwR` 

(‡g¤̂vi), mvs-mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.18 30 নং `w¶Y mvjbv 10 59 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5462 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡iv¯—g Avjx, wcZv: g„Z Bdmyd 

Avjx, mvs-mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.08 30 নং `w¶Y mvjbv 10 717 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5463 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rwmg DwÏb, wcZv- Rgyi DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 10 717 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5464 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Lwjjyi ingvb, wcZv- Rgyi DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 30 নং `w¶Y mvjbv 10 717 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5465 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvwg`, wcZv- †gvt Lwjiæi 

ingvb, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.07 30 নং `w¶Y mvjbv 10 728 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5466 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt ivbv, wcZv- Lwjj wgqv, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 30 নং `w¶Y mvjbv 10 728 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5467 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvwg`v, wcZv- nvweR DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 30 নং `w¶Y mvjbv 10 728 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5468 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

‡gvmvt gvmygv, wcZv- g„Z Avt gwR`, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 30 নং `w¶Y mvjbv 10 137 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5469 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b~i“j Bmjvg, wcZv- AÁvZ, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 30 নং `w¶Y mvjbv 577 776 Nievox 3wU cvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5470 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwgR DwÏb, wcZv- g„Z ZQzi DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.45 30 নং `w¶Y mvjbv 81 155 Nievox 3wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5471 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt Qgy, wcZv-mûi DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 30 নং `w¶Y mvjbv 81 155 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5472 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt AvZveyjvn, wcZv-Qwgi DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 30 নং `w¶Y mvjbv 81 155 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5473 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt mvBdyj Bmjvg, wcZv- wmwÏKzi 

ingvb, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

1.30 30 নং `w¶Y mvjbv 81 157 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5474 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv- †dKvZ 

Djvn, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.80 30 নং `w¶Y mvjbv 81 187 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5475 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt BKevj, wcZv- †idvZ Djvn, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 30 নং `w¶Y mvjbv 81 187 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5476 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvmy`, wcZv-B¾Z Avjx, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 30 নং `w¶Y mvjbv 81 127 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5477 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt ZvwdR DwÏb, wcZv- g„Z gbyi 

DwÏb, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.09 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5478 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avkivd Avjx, wcZv- g„Z AvdQvi 

Dw&Ïb, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.12 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5479 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

Avt gwR`, wcZv- g„Z Avjvi DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5480 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv- g„Z Avt 

KzÏym, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.40 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5481 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv- g„Z Rvjvj 

DwÏb, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.06 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5482 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gveviK Avjx, wcZv- AÁvZ, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5483 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ev‡iK, wcZv- Avjvj DwÏb, mvs- 

 mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5484 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kwdj DwÏb, wcZv- g„Z Avt Rwjj, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5485 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt iwk`, wcZv- Avjvj DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5486 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt Kwei †nv‡mb, wcZv- nvweR 

DwÏb, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.21 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5487 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt Beªvnxg, wcZv- AvwRg DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5488 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Kwig, wcZv-gwdR DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 249 224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5489 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ev‡iK, wcZv- gwdR DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 249 224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5490 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

Avt gvbœvb, wcZv- gwdR Dw&Ïb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 249 224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5491 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvwg`, wcZv- ỳBLv, mvs- mvjbv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 249 212 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5492 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wejvj, wcZv-Qvgmyi Dw&Ïb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 249 224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5493 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt mvRy, wcZv- Rvjvj DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 30 নং `w¶Y mvjbv 249 212 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5494 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt AvZve DwÏb, wcZv- g„Z Avey 

mvB`,mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5495 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt AvRnvi, wcZv- g„Z Qv‡e` 

Avjx, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.08 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5496 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvbœvb, wcZv-g„Z K`g Avjx, mvs- 

 mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5497 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b~i“j gÛj, wcZv- Av‡e` Avjx, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5498 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt dRj, wcZv- g„Z ZwgR DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5499 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvmvt †RvrÝv, wcZv- g„Z Zv‡qR 

DwÏb, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.25 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5500 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt Avbvi, wcZv-g„Z ZwgR DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5501 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

Avey mvB`, wcZv- †nv‡mb Avjx, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1521 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5502 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvdR DwÏb, wcZv-g„Z ivBR DwÏb, 

mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1522 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5503 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

BqvKze Avjx, wcZv-g„Z AvjKvQ, mvs- 

 mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1521 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5504 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvgQzwÏb, wcZv-g„Z †mvbvZzjv,mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.22 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1522 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5505 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt bvwQi, wcZv-Inve e·,mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1523 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5506 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

†gvmvt mywdqv, ¯^vgx-g„Z †gvRv‡¤§j 

nK, mvs- mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1522 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5507 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt Avwgb, wcZv- Rvgvj, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1524 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5508 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

w`‡M› ª̀, wcZv- ¯^Mx©q RM †gvnb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1525 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5509 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

BwjqvQ, wcZv-wbwkKvšÍ, mvs- mvjbv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1525 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5510 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt iwng, wcZv-AvdR DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1525 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5511 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gv‡jK, wcZv-ZwgR DwÏb, mvs- 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 688 1522 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5512 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

‡Zvdv¾j †nv‡mb, wcZv-g„Z kwid 

DwÏb, mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.30 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5513 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

I‡gR DwÏb, wcZv-g„Z kwid DwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5514 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Zi“ wgqv, wcZv-AvwRg DwÏb, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5515 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ARydv LvZzb, ¯^vgx-g„Z wKqvg DwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.60 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5516 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ReŸvi wgqv, wcZv- mvs- `t 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5517 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

R‡e` Avjx, wcZv- mvs- `t mvjbv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5518 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

†mwjg, wcZv-g„Z AvKei Avjx, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5519 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avjv DwÏb, wcZv-g„Z iwnR DwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 30 নং `w¶Y mvjbv 787 1812 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5520 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

†gvt kvn Avjg, wcZv-Pvb wgqv, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.60 30 নং `w¶Y mvjbv 570 738 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5521 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt gB`i Avjx, wcZv-        mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5522 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avjvj DwÏb, wcZv- g„Z nv‡mb 

Avjx, mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.37 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5523 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

Aveyj Kvjvg, wcZv- QvgQzi DwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5524 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

GQvK wgqv, wcZv- BmgvBj, mvs- `t 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 30 নং `w¶Y mvjbv 691 1569 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5525 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

jvj wgqv, wcZv- g„Z Avey †kL, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 30 নং `w¶Y mvjbv 691 1569 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5526 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvRnviæj Bmjvg, wcZv-‡gvt iæ¯Íg 

Avjx, mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 30 নং `w¶Y mvjbv 10 717 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5527 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ev”Pz wgqv, wcZv- iæ¯Íg Avjx, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 10 728 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5528 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ev‡iK wcZv-Zqzi DwÏb, mvs- `t 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 30 নং `w¶Y mvjbv 81 155 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5529 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byi †gvnv¤§`, wcZv- jvj wgqv, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 30 নং `w¶Y mvjbv 81 155 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5530 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

eveyj, wcZv-g„Z Avt ivngvb, mvs- `t 

mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 30 নং `w¶Y mvjbv 81 155 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5531 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡nv‡mb †gvjv, wcZv-QwdZzjvn, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 81 187 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5532 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt myjZvb, wcZv-g„Z iwdR DwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 30 নং `w¶Y mvjbv 81 187 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5533 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Ddzj ewÏb, wcZv-g„Z gwgi DwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 81 187 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5534 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

 †gvt †gveviK Avjx, wcZv-g„Z 

Avmjvg, mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5535 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvwjg, wcZv-‡gvt AvBqye Avjx, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 256 206 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5536 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

†gvt gwdR DwÏb, wcZv-g„Z Kvjy 

†kL, mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.07 30 নং `w¶Y mvjbv 249 209 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5537 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvmvt dv‡Zgv, ¯^vgx-Av‡bvqvi 

†nv‡mb, mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 249 209 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5538 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byiæj Bmjvg, wcZv-g„Z Kv‡mg Avjx, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 30 নং `w¶Y mvjbv 249 209 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5539 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

BDmyd wgqv, wcZv-Avnmvb DwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 30 নং `w¶Y mvjbv 249 209 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5540 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvnv½xi wgqv, wcZv- †gvt BDmyd 

wgqv, mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.08 30 নং `w¶Y mvjbv 249 209 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5541 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZv-mvgQzwÏb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 249 206 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5542 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv-mvgQzw&Ïb, 

mvs- `t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 30 নং `w¶Y mvjbv 249 206 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5543 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvnv½xi wgqv, wcZv-mvgQzwÏb, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 249 206 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5544 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

BDbym, wcZvAÁvZ, mvs- `t mvjbv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 30 নং `w¶Y mvjbv 249 206 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5545 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

‡gvt †mwjg, wcZv-Avjx †nv‡mb, mvs- 

`t mvjbv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 30 নং `w¶Y mvjbv 137 221 Nievox 1wU cvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5546 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvs‡Kvqvs G¨vcvi‡jÝ wjt, ¯‹vqvi, 

c¨vbc¨vwmwdK my‡qUvi wjt, †cvt †gvt 

Avjx

 ZvjyK`vi (diæK ZvjyK`vi)

0.57 30 নং `w¶Y mvjbv 557 777 10 Zjv d¨v±ix wewìs H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5547 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

H 0.50 30 নং `w¶Y mvjbv 557 782 H H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5548 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

H 0.50 30 নং `w¶Y mvjbv 557 783 H H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5549 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvwdR DwÏb Avn‡¤§`, wcZv-g„Z 

bvwmi DwÏb miKvi, MÖvg- `w¶Y 

mvjbv, †cvt mvjbv evRvi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 30 নং `w¶Y mvjbv 519 607 Nievwo 2wU wU‡bi I 

cvKv 1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5550 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

H 0.27 30 নং `w¶Y mvjbv 519 609 Nievwo 2wU wU‡bi I 

cvKv 1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5551 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

H 0.17 30 নং `w¶Y mvjbv 519 610 Nievwo 2wU wU‡bi I 

cvKv 1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5552 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

H 0.23 30 নং `w¶Y mvjbv 519 611 Nievwo 2wU wU‡bi I 

cvKv 1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5553 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

H 0.20 30 নং `w¶Y mvjbv 519 613 Nievwo 2wU wU‡bi I 

cvKv 1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5554 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

evnvi †PŠayix, wcZv-g„Z wbqvgZ 

Dj¨vn †PŠayix, mvs- `w¶Y mvjbv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 30 নং `w¶Y mvjbv 577 788 Nievwo 02wU 

AvavcvKv I 1wU cvKv

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5555 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvRgZ Avjx, wcZv-‡gvš—vR Avjx 

†PŠayix, mvs-`w¶Y mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.50 30 নং `w¶Y mvjbv 577 793 Nievwo 02wU 

AvavcvKv I 2wU cvKv

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5556 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

Rwgi DwÏb †PŠayix, wcZv- †M ỳ 

†PŠayix, mvs-`w¶Y mvjbv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.40 30 নং `w¶Y mvjbv 577 794 Nievwo 02wU 

AvavcvKv I 2wU cvKv

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5557 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvjgMxi †PŠayix, wcZv-byi“j 

Bmjvg †PŠayix, mvs-`w¶Y mvjbv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 30 নং `w¶Y mvjbv 577 801 Nievwo 02wU 

AvavcvKv I 2wU cvKv

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5558 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvgQzj, wcZv-g„Z Avt iwk`, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2194 Nievox 1wU AvavcvKv wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5559 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡iRy, wcZv-g„Z †gvm‡jg, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2193 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5560 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Zvnv, wcZv-g„Z AvbQvi Avjx, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2196 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5561 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wd‡ivR, wcZv-g„Z Avt iwk`, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2275 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5562 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmivR, wcZv-g„Z Avt iwk`, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2276 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5563 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b~iæ, wcZv-g„Z Avt iwk`, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2277 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5564 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kvgvj, wcZv-g„Z mwn`, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2278 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5565 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Qv‡niv LvZzb, wcZv-g„Z wmwÏK, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2279 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5566 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

 †`‡jvqvi, wcZv-Ave ỳj, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 32 নং ‡UwKevox 1250 2224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5567 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt gRby wgqv, wcZv-Kwdj DwÏb, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5568 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvRnviæj, wcZv-Kwdj DwÏb, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5569 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avwgiæj, wcZv-Kwdj DwÏb, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5570 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt jvj wgqv, wcZv- g„Z emi 

Avjx, mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5571 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wejvj, wcZv-g„Z emi Avjx, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5572 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt mvgQzj, wcZv-AvwRRyj, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 32 নং ‡UwKevox 1257 2223 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5573 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvgQzj nK, wcZv-‡QbvZzj¨v, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 32 নং ‡UwKevox 1257 2223 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5574 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt dRjyj nK, wcZv-‡QbvZzj¨v, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 32 নং ‡UwKevox 1350 2271 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5575 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt mvBdzj, wcZv-‡gvt wmwÏK, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 32 নং ‡UwKevox 1350 2271 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5576 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avwgi †nv‡mb, wcZv-‡gvt Qvgvb 

DwÏb, mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 3wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5577 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

Avjx †nv‡mb, wcZv-‡gvt Qvgvb 

DwÏb, mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5578 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvbRy, wcZv-Qvgvb DwÏb, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5579 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwdKzj, wcZv-mvnvR DwÏb, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5580 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt Rûi, wcZv-mvnvR DwÏb, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5581 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvjgMxi, wcZv-‡gvt Av³vi, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5582 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

myiæR wgqv, wcZv- †gvt Avqbv, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5583 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvRvnvb, wcZv-mwn ỳj¨v, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5584 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ev”Pz wgqv, wcZv-A‡n` Avjx, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5585 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

A‡n` Avjx, wcZv-g„Z bv‡qe Avjx, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5586 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvZveyjvn, wcZv-gvnv¤§`, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5587 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt eiKZ, wcZv-gvnv¤§`, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5588 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

 †gvt Av‡°Q, wcZv-KzÏyQ Avjx, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5589 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

KzÏyQ Avjx, wcZv-Qgyi DwÏb, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5590 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avwgb DwÏb, wcZv-g„Z Kvjy gywÝ, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5591 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvwdR DwÏb, wcZv-gwbi DwÏb, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5592 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wRqviZ Dw&Ïb, wcZv-g„Z mvgQ‚j nK, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5593 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt wRjyi ingvb, wcZv-‡nv‡mb 

†gvjv, mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.30 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5594 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt †ZvZv wgqv, wcZv-‡nv‡mb 

†gvjv, mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5595 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avnv¤§` Dj¨vn †ecvix, wcZv-Avt 

Mdzi, mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5596 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kwdj DwÏb, wcZv- g„Z iwdR DwÏb, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 32 নং ‡UwKevox 1257 2224 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5597 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kwdj DwÏb, wcZv-g„Z ivBR DwÏb, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 32 নং ‡UwKevox 1257 2222 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5598 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rqgb, ¯^vvgx-AvBqye Avjx, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5599 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

wejvj, wcZv-nvwg ỳjvn †evcvix, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5600 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avwgi †nv‡mb, wcZv-gwZDi ingvb, 

mvs-‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5601 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ïKzgwÏb, wcZv-g„Z Igi Avjx, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5602 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byiæj Bmjvg, wcZv-g„Z ev`kv, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.03 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5603 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

GgviZ Avjx, wcZv-Avbvi Avjx, mvs-

‡UwKevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.02 32 নং ‡UwKevox 1250 2185 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5604 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv-g„Z nvweR 

DwÏb, mvs-KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

1.40 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1185 1738 Nievox 1wU cvKv I 

1wU wU‡bi

wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5605 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt evwQi, wcZv-g„Z iwdR DwÏb, 

mvs-KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1185 1885 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5606 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwn DwÏb, wcZv-g„Z ev‡Qi,mvs-

KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1185 1885 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5607 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avbmvi Avjx, wcZv-g„Z Av`g Avjx, 

mvs-KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1387 2502 Nievox 1wU cvKv I 

1wU wU‡bi

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5608 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mg‡mi Avjx, wcZv-g„Z Av`g Avjx, 

mvs-KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1387 2502 Nievox H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5609 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †jnvR DwÏb, wcZv-Inve DwÏb, mvs-

KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

2.00 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1387 2503 Nievox H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5610 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwd DwÏb, wcZv-g„Z Av`g Avjx, 

mvs-KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1387 2501 Nievox H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5611 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvwbd, wcZv-wbRvg DwÏb, mvs-

KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1390 2524 Nievox H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5612 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvnvbvR Av³vi, ¯^vvgx-nv‡qZ Avjx, 

mvs-KvDjwZqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১০ নং Kv‰qjwZqv 1390 2524 Nievox 2wU cvKv I 

1wU wU‡bi

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5613 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dRjyj nK, wcZv-g„Z ewmi DwÏb 

MvRx, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU cvKv I 

1wU wU‡bi

wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5614 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvgmyj nK, wcZv-g„Z ewmi DwÏb 

MvRx, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 3wU wU‡bi H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5615 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Lv‡jK, wcZv-g„Z cvÄy ỳjv, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 2wU wU‡bi H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5616 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gvbœvb, wcZv-g„Z nhiZ 

Djvn,mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU cvKv I 

1wU wU‡bi

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5617 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Aveyj Kv‡kg, wcZv- g„Z Avt KzÏym, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.35 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU cvKv I 

1wU wU‡bi

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5618 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rni DwÏb, wcZv-g„Z AvwgR DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 2wU cvKv I 

2wU wU‡bi

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5619 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmivR, wcZv-g„Z †kL Avt gywÝ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5620 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwd DwÏb, wcZv-g„Z Gjvwn e·, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5621 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rqbvj P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z mywa 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5622 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

we‡i› ª̀ P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z Pvb †gvni 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5623 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

my‡i› ª̀ P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z Kvwj PiY 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5624 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwdK DwÏb, wcZv-AÁvZ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5625 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmivR DwÏb, wcZv-wMqvm DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5626 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwnR DwÏb, wcZv-g„Z Qv‡q` Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5627 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

QvbvDjvn, wcZv-mv‡ne Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 104 2 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5628 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt Avjx, wcZv- †QviZ Djvn, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 2 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5629 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

jy ỳ wgqv, wcZv-g„Z Avie Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 104 1 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5630 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwiqg †eMg, ¯^vvgx Rvgvj DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 104 8 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5631 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

d‡qR DwÏb, wcZv-Rvgvj DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.35 ১৯ নং nvwZqve 104 8 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5632 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dRjyj nK, wcZv- g„Z dvwqR DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 104 8 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5633 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Kv‡`i, wcZv-g„Z Avt ingvb,  

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 104 8 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5634 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dRjyj nK, wcZv-‡gvm‡jg DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 104 8 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5635 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gvbœvb, wcZv-Avt iwk`, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 104 8 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5636 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvZv‡je, wcZv-g„Z Avt ingvb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.70 ১৯ নং nvwZqve 136 8 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5637 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ie, wcZv-g„Z gBb DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 136 8 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5638 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

IqvR DwÏb, wcZv-ing Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 136 8 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5639 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvKgj Avjx, wcZv-nvR¡x myiZ Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 132 8 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5640 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvdvR DwÏb, wcZv-g„Z bvwRg 

DwÏb, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 125 8 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5641 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvwbd, wcZv-AÁvZ, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 125 40 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5642 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt Zvwje, wcZv- †gvbZvR DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 125 40 Nievox 3wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5643 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvwReyi ingvb, wcZv-‡gvbZvR 

DwÏb, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 125 40 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5644 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvZvR DwÏb, wcZv-Rvjvj DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 125 95 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5645 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

eveyj, wcZv-‡gvZvwje, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.09 ১৯ নং nvwZqve 125 95 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5646 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt Avjx, wcZv-Avt Kwig, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 125 95 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5647 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †mv‡jgvb, wcZv-AÁvZ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 125 95 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5648 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt Kv‡qR, wcZv-g„Z eKzj, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.13 ১৯ নং nvwZqve 125 95 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5649 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kvgvj †nv‡mb, wcZv-beve Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.13 ১৯ নং nvwZqve 125 95 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5650 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Ry‡e` Avjx, wcZv-AÁvZ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 125 94 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5651 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Ave~j Kv‡kg, wcZv- mybv‡gvjøv, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 125 94 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5652 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ivRy wgqv, wcZv-Rvjvj DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 125 94 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5653 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

eRjyi ingvb, wcZv-g„Z eQi Dw&Ïb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 125 94 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5654 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt mvgv`, wcZv-Avt iwk`, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 125 94 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5655 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwgb DwÏb, wcZv-wbRvg DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

3.00 ১৯ নং nvwZqve 148 15 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5656 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvdvR DwÏb, wcZv- †gvbZvR DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 148 25 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5657 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwZb, wcZv- g„Z †gvbZvR DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 167 53 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5658 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dRjyi nK, wcZv-gyZ Avt †Qvenvb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 167 53 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5659 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvbZvR DwÏb, wcZv-Avey Lvb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 167 53 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5660 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gRi Avãyjøvn, wcZv- AÁvZ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 167 89 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5661 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvKZvi †nv‡mb, wcZv-GKivg 

Avjx, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.03 ১৯ নং nvwZqve 99 111 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5662 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iæ¯Íg Avjx, wcZv-g„Z Avt Lv‡jL, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 99 111 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5663 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvgmywÏb, wcZv-AÁvZ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 70 1322 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5664 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvjvj DwÏb, wcZv-g„Z Avt ingvb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 70 1322 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5665 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

my`b P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z myeb P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 70 1322 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5666 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

m„g› ª̀ P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z wek¦bv_ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 70 1322 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5667 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvay PiY, wcZv-g„Z iƒc PiY, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 70 1322 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5668 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b‡ik P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z KvbvB Pib 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.90 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5669 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wb‡c› ª̀ P› ª̀ eg©Y, wcZv-RvwZ› ª̀ P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.08 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5670 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

cviæj ivYx, wcZv-ÿZx› ª̀ P› ª̀ eg©Y, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5671 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Agi P› ª̀, wcZv-g„Z gvLb P› ª̀ eg©Y, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5672 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †LvKb P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z jvj P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.57 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5673 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwn› ª̀ P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z myeb P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5674 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

myab P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z †`‡e› ª̀ P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5675 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wbg©j P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z Kvjv Pvb 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5676 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡bcvj P› ª̀ eg©Y, wcZv- Ag~j¨ P› ª̀ 

eg©b, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5677 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ibwRZ P› ª̀ eg©Y, wcZv- g„Z n«`q 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.60 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5678 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwk` P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z KvbvB P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5679 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ïwkj P› ª̀ eg©Y, wcZv-Kvjv Pvb eg©Y, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.11 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5680 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wbjq P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z †KZb P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5681 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ivq †gvnb P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z nxiv 

jvj eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5682 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Awbj P› ª̀ eg©Y, wcZv, g„Z mKzm P› ª̀ 

eg©Y, 

0.35 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5683 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

m‡Z› ª̀ P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z gvwbK 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5684 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †cgv› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z AvKvjx 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.08 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5685 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwk P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z ivq P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.07 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5686 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

e‡R› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z Kv› ỳ P› ª̀ 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.07 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5687 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mwP› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z Kv› ỳ P› ª̀ eg©Y, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5688 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

RMr P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z †bcvj 

eg©Y, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5689 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

k¨vgj P› ª̀ eg©Y, wcZv-wmwi P› ª̀ 

eg©Ymvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5690 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

RMr P› ª̀ eg©Y, wcZv-g„Z K…ò eg©Y, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5691 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

P› ª̀ †gvnb eg©Y, wcZv-eR evmx eg©Y, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5692 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gv`e P› ª̀ eg©Y, wcZv- AÁvZ,  mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 66 1323 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5693 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvgvb DwÏb, wcZv-g„Z Avt nK, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5694 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvnRvgvj, wcZv-g„Z ïKzi Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5695 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

LvRv wgqv, wcZv-g„Z †gvnv¤§` Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5696 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gwR`, wcZv-g„Z Rwgi Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5697 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi, wcZv-g„Z Rqbvj, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5698 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt kvgmyj nK, wcZv-g„Z KvwgR 

DwÏb, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5699 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †ejv‡qZ †nv‡mb, wcZv-g„Z 

†gvQ‡jg DwÏb, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5700 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvweeyi ingvb, wcZv- „gZ Pv› ỳjv 

†kL, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.12 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5701 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rv‡ni Avjx, wcZv-g„Z †Lvi‡k` 

Avjx, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5702 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ỳjvj wgqv, wcZv-g„Z †gvQ‡jg DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5703 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †mvnive Avjx, wcZv-AvKei Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5704 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byiæ gywÝ, wcZv-g„Z †gvnv¤§` Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5705 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Aveyj †nv‡mb, wcZv-‡gvK‡m` Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5706 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rqbvj Ms, wcZvÕg„Z †gvnv¤§` Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.22 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5707 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwdK, wcZv-g„Z †kvnive Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5708 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avey e&°i, wcZv-Avt Kwig, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.11 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

456



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5709 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gvbœvb Ms, wcZv-dRj, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.16 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5710 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvnvv½xi Ms, wcZv-‡gvt Rv‡e` Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5711 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvZvei, wcZv-g„Z nv‡Qb Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.11 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5712 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvnv¤§` Avjx, wcZv-w`jevi, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5713 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gvbœvb, wcZv-g„Z †gvm‡jg, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5714 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwni DwÏb, wcZv-g„Z gni Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5715 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Imgvb MwY, wcZv-g„Z †gvni †kL, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5716 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt iwk`, wcZv-‡iqvR DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5717 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvRMi Avjx, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5718 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gKeyj, wcZv-Avwgi †nv‡mb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5719 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj gv‡jK, wcZv-g„Z bmi DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5720 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvgy, wcZv-g„Z gvBb& DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5721 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bRi Avjx, wcZv-Rvgvb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5722 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ReŸvi, wcZv-Iqvwik Lv, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5723 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt Kvj~ wcZv-g„Z ivR Kzgvi, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5724 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvneye, wcZv-bymyi Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.60 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5725 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ev‡iK, wcZv-Rvgvj DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5726 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvnveywÏb, wcZv-wKZve Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5727 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bvwmi DwÏb, wcZv-Rvgvj DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ১৯ নং nvwZqve 315 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5728 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvB ỳj, wcZv-Avt gvbœvb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 423 1160 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5729 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvwjg, wcZv-gwdR, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 423 1160 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5730 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvt nvwee, wcZv-imyb Avjx †kL, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ১৯ নং nvwZqve 402 1160 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5731 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Qwgi DwÏb, wcZv- nvBZzj Djøvn, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 423 1160 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5732 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Ry‡qj †nv‡mb, wcZv-‡g‡mi Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5733 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvK‡m Avjx, wcZv-ïKzi Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5734 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwdKzj Bmjvg, wcZv-kvRvnvb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5735 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwdKzj Bmjvg, wcZv-wmRvi, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5736 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt MwY, wcZv-„gZ iænj †kL, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5737 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †eUz wgqv, wcZv-Aveyj †nv‡mb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5738 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmivR DwÏb, wcZv-Aveyj †nv‡mb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5739 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwgR DwÏb, wcZv-wiqvR Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 402 1318 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5740 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bmi DwÏb, wcZv-wiqvR DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5741 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvdvR DwÏb, wcZv-AÁvZ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5742 সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv-g„Z myjZvb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5743 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Imgvb, wcZv: Avey bvCg, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.90 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5744 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dRy wgqv, wcZv: QjygwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.40 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5745 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avn¤§`, wcZv: g`b wgqv, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.40 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5746 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvjgvQ cvVvb, wcZv:  g„Z BwjqvQ 

cvVvb, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.70 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5747 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avn¤§` Avjx, wcZv: Rqbvj, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

1.00 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5748 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡mv‡jgvb f‚Bqv, wcZv: Lv‡jK, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.50 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5749 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kwdj DwÏb, wcZv: ivBR DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.50 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5750 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

IdvR DwÏb, wcZv: Av‡bvqvi, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.40 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5751 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt iwk`, wcZv: AÁvZ, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.30 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5752 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gbZvR DwÏb, wcZv: g„Z BqvwQb 

gywÝ, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

1.00 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5753 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwdKzj Bmjvg, wcZv: g„Z Aveyj 

†nv‡mb, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.60 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5754 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gwR`, wcZv: nhiZ Avjx,  mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.20 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5755 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wKZve Avjx, wcZv: g„Z AvwgR 

DwÏb, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.30 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5756 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gyjøyK †nv‡mb, wcZv: g„Z Avwgi 

DwÏb, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

0.35 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5757 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gv‡jK, wcZv: bmi DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

1.00 ১৯ নং nvwZqve 325 1367 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5758 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Ave~yj nv‡mg, wcZv: g„Z BqvwQb gywÝ,   

  mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

1.00 ১৯ নং nvwZqve 320 1368 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5759 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvgQzj Avjg, wcZv: AÁvZ,  mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.30 ১৯ নং nvwZqve 320 1368 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5760 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡Lvi‡k` Avjg, wcZv: kvgQzj Avjg,  

 mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.30 ১৯ নং nvwZqve 320 1368 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5761 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ev‡iK, wcZv: Rvgvj DwÏb,  mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

1.00 ১৯ নং nvwZqve 317 1085 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5762 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvnvR DwÏb, wcZv: wKZve Avjx,  

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.30 ১৯ নং nvwZqve 317 1085 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5763 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ReŸi Avjx, wcZv: Iqvwik Lv,  mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.35 ১৯ নং nvwZqve 317 1085 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5764 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bRi Avjx, wcZv: Rvgvj  mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.15 ১৯ নং nvwZqve 317 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5765 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvnveye, wcZv: gybm,  mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.04 ১৯ নং nvwZqve 317 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5766 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmivRyj, wcZv: kvwniWvwj,  mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 ১৯ নং nvwZqve 317 1086 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5767 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt mvjvg, wcZv: g„Z †gvm‡jg 

DwÏb,  mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

1.00 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5768 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avwgi DwÏb, wcZv: nvqvZ Avjx,  

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5769 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvRvnvb, wcZv-ïKziAvjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5770 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvgvb, wcZv-Avt nK, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5771 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

LvRv, wcZv-‡gvnv¤§` Lv, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5772 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi, wcZv-Rqbvj Av‡ew`b, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5773 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gwR`, wcZv-Rwgi Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

461



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5774 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kg‡mi, wcZv-KvwRgywÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5775 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rv‡ni Avjx, wcZv-‡Lvi‡k`, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5776 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvweeyi ingvb, wcZv-Pv› ª̀ wgqv, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5777 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †Qvinve, wcZv-AvKei Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5778 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dRjyj nK, wcZv-Avn¤§` Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.60 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5779 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gvbœvb, wcZv- †gvQv‡jg, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5780 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvnv¤§` Avjx, wcZv-‡`‡jvqvi mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5781 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

evey, wcZv-Rv‡e` Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.25 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5782 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rqbvj, wcZv-g„Z gvn¤§`, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5783 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvZvDjøvn, wcZv-nv‡Qb Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5784 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj, wcZv-g„Z †gvK‡m` Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5785 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

eveyj, wcZv-AvIqvj KvRx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5786 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b~iæ gywÝ, wcZv-‡gvnv¤§` Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 315 1098 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

462



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5787 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Beªvwng, wcZv-Kwdj DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 313 1094 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5788 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b~iæj Bmjvg, wcZv-ivBR DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ১৯ নং nvwZqve 313 1094 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5789 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvwn ỳj, wcZv-wgqvR DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 313 1094 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5790 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avqbvj, wcZv-Rvgvj, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 313 1094 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5791 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

m‡gR DwÏb, wcZv-Avbmvi Avjx, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 313 1094 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5792 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvdi Avjx, wcZv-Rvwgi DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 313 1094 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5793 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wejøvj, wcZv-Kwdj DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 313 1095 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5794 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwR`, wcZv-Qãyj, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 313 1095 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5795 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gyÄy, wcZv-iwnR DwÏb, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 313 1095 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5796 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nigyR Avjx, wcZv-bvwQi †kL, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 ১৯ নং nvwZqve 305 1182 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5797 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bvwQi DwÏb, wcZv-‡KqvgywÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 305 1182 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5798 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

eveyj, wcZv-Avbmi, mvs-nvwZqve, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 305 1183 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5799 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ïKzi Avjx, †gvjøv, wcZv-Qwgi DwÏb, 

mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ১৯ নং nvwZqve 399 1293 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5800 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡qb Avjx, wcZv-Pv›`v cÖ̀ vb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ১৯ নং nvwZqve 399 1293 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5801 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mgyi DwÏb, wcZv-Avbmvi Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 399 1293 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5802 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

GbZvR Avjx, wcZv-e`i DwÏb, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 399 1293 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5803 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvjvDwÏb, wcZv-‡gvni Avjx, mvs-

nvwZqve, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ১৯ নং nvwZqve 399 1349 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5804 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †`‡jvqvi †g¤̂vi, wcZv-AvKei 

†gvjøv, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

1.00 ১৯ নং nvwZqve 399 1349 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5805 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvIqvj `iwR, wcZv-Avwjg DwÏb 

`iwR, mvs-nvwZqve, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.50 ১৯ নং nvwZqve 423 331/606 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5806 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvgvb DwÏb, wcZv-Rv‡e` Avjx, mvs 

†Rjvicvo, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ১৪ নং ‡Rvjvicvov 132 331/607 Nievox 1wU wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5807 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b~iæj Bmjvg, wcZv-‡gvm‡jg DwÏb, 

mvs †Rjvicvo, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.60 ১৪ নং ‡Rvjvicvov 132 331/608 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5808 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bvwRg DwÏb, wcZv-kvgmywÏb, mvs 

†Rjvicvo, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১৪ নং ‡Rvjvicvov 132 331/609 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5809 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Rwjj, wcZv-wmivR DwÏb, mvs 

†Rjvicvo, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৪ নং ‡Rvjvicvov 132 331/610 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5810 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †nv‡mb Avjx, wcZv-g„Z Imgvb, mvs 

†Rjvicvo, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৪ নং ‡Rvjvicvov 132 331/611 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5811 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Lv‡jK, wcZv-gvmy`, mvs 

†Rjvicvo, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৪ নং ‡Rvjvicvov 132 331/612 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5812 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvi‡k`, wcZv-myiæR wgqv, mvs 

†Rjvicvo, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ১৪ নং ‡Rvjvicvov 132 331/613 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5813 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gvmvt nvwjgv LvZzb wcZv-mv‡q` 

Avjx, mvs bvMv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২৭ নং bvMv 67 1 Nievox 1wU wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5814 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avey mvB`, wcZv-Rvjvj DwÏb, mvs 

bvMv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ২৭ নং bvMv 67 1 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5815 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwbi †nv‡mb, wcZv-Avt nK, mvs 

bvMv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 ২৭ নং bvMv 67 79 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5816 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Qv‡q` Avjx, wcZv-gv ỳ dwKi, mvs 

bvMv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২৭ নং bvMv 67 79 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5817 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt iv¾vK, wcZv-g„Z Avt ReŸvi, 

mvs bvMv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২৭ নং bvMv 67 79 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5818 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

jvey, wcZv-AvjvDwÏb, mvs bvMv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ২৭ নং bvMv 67 79 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5819 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwn`, wcZv-AvjvDwÏb, mvs bvMv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.04 ২৭ নং bvMv 67 79 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5820 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bvwRg DwÏb, wcZv-g„Z Avt ReŸvi, 

mvs bvMv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ২৭ নং bvMv 67 79 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5821 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡njvj DwÏb †gvjøv, wcZv-g„Z Avãym 

†mvenvb, mvs Dt f‚iæwjqv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.50 ২৫ নং fzviæwjqv 268 520 Nievox 2wU wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5822 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Bw`ªm Avjxg, wcZv-g„Z Kwig DwÏb, 

mvs Dt f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২৫ নং fzviæwjqv 268/700 518 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5823 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvmvt mywdqv †eMg, ¯^vgx-g„Z 

Pvbwgqv, mvs ct f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 ২৫ নং fzviæwjqv 249 490 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5824 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwdKzj Bmjvg, wcZv-g„Z Pvb wgqv, 

mvs ct f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.14 ২৫ নং fzviæwjqv 249 490 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5825 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvjgvQ, wcZv-g„Z Kwig DwÏb, mvs 

ct f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২৫ নং fzviæwjqv 268/700 518 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5826 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvZve Avjx, wcZv-mei Avjx, mvs 

ct f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ২৫ নং fzviæwjqv 288 40 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5827 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwng DwÏb, wcZv-AÁvZ, mvs 

f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২৫ নং fzviæwjqv 278 534 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5828 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Qei Avjx, wcZv-AÁvZ, mvs 

f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ২৫ নং fzviæwjqv 288 40 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5829 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

KvwRgywÏb, wcZv-AÁvZ, mvs 

f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.50 ২৫ নং fzviæwjqv 278 534 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5830 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwdR DwÏb, wcZv-g„Z Avt ReŸvi, 

mvs f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ২৫ নং fzviæwjqv 278 534 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5831 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvweeyi ingvb, wcZv-g„Z Avbmvi 

Avjx, mvs f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.50 ২৫ নং fzviæwjqv 278 534 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5832 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mv‡ne Avjx, wcZv-Avwj wgqv, mvs 

f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২৫ নং fzviæwjqv 278 534 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5833 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †nv‡mb Avjx, wcZv-g„Z Pvb wgqv, 

mvs f‚iæwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২৫ নং fzviæwjqv 278 534 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5834 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

KwgDwbwU †e÷ I‡q÷ g¨v‡bR‡g›U 

cÖ‡R± (evmv), gvwjK : Rbve 

wmivRyj 

Bmjvg, c~e© : fziæwjqv, wejvkcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

2.60 ২৫ নং fzviæwjqv 249 490 mxgvbv cÖvPxi 

wbg©vY

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5835 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

KwgDwbwU †e÷ I‡q÷ g¨v‡bR‡g›U 

cÖ‡R± (evmv), gvwjK : Rbve 

wmivRyj 

Bmjvg, c~e© : fziæwjqv, wejvkcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

2.21 ২৫ নং fzviæwjqv 250 480 mxgvbv cÖvPxi 

wbg©vY

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5836 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

KwgDwbwU †e÷ I‡q÷ g¨v‡bR‡g›U 

cÖ‡R± (evmv), gvwjK : Rbve 

wmivRyj 

Bmjvg, c~e© : fziæwjqv, wejvkcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

2.40 ২৫ নং fzviæwjqv 702 479 mxgvbv cÖvPxi 

wbg©vY

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5837 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dviæK †nv‡mb, wcZv-g„Z Avt ev‡iK, 

mvs Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 324 546 Nievox 1wU wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5838 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvwjg, wcZv-g„Z Avt nvwKg, mvs 

Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.33 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 324 546 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5839 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ev”Pz wgqv, wcZv-g„Z bv‡Uv †kL, mvs 

Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 324 546 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5840 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wn¤§Z Avjx, wcZv-Rv‡e` Avjx, mvs 

Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 324 546 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5841 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rwmg DwÏb, wcZv-g„Z wgqv †nv‡mb, 

mvs Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 324 546 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5842 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ZvBR DwÏb cjvb, wcZv-g‡bviDwÏb 

cjvb, mvs Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 82 444 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5843 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvgmyj, wcZv-g„Z b~iæ wgqv, mvs 

Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 82 444 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5844 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 †gNdzj, wcZv-g„Z Pvb wgqv, mvs 

Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 82 444 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5845 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt jwZd, wcZvÑg„Z Kv‡`i, mvs 

Ly‡`eg©x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 82 444 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5846 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gv‡jK, wcZv-g„Z gv`ei Avjx, 

mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5847 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt KzÏym, wcZv-m`i Avjx, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

467



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5848 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

b~iæ wgqv, wcZv-mvs Lyw›`qv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5849 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Pvb wgqv, wcZv-g„Z d‡qR Avjx,mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5850 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Kvw`i, wcZv-Avt ie, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5851 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avn¤§` Avjx, wcZv-g„Z Avt MwY, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5852 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bRiæj, wcZv-g„Z kvgmywÏb, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5853 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Aveyj Kvjvg, wcZv-gKeyj †nv‡mb, 

mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5854 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyi mvËvi, wcZv-g„Z Av`g Avjx, 

mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5855 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt AvIqvj, wcZv-g„Z Qwjg DwÏb, 

mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5856 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvgmyw&Ïb, wcZv-g„Z Qwgi DwÏb, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5857 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rqbvj Av‡ew`b, wcZv-g„Z 

GgviDwÏb, mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5858 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

dviæK, wcZv-bwRi, mvs Lyw›`qv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.08 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5859 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvjvj, wcZv-kvgmywÏb, mvs Lyw›`qv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.90 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5860 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwZDi ingvb, wcZv-AvhvZ Avjx, 

mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

468



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5861 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ev”Pz wgqv, wcZ-iwgR DwÏb, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5862 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvweR DwÏb, wcZv-AÁvZ, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 43 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5863 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ev‡Zb, wcZv-Avt jwZd, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 85 456 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5864 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvBbDwÏb, wcZv-ZvRy gywÝ, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 85 456 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5865 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gjy, wcZv-ing Avjx, mvs Lyw›`qv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 85 456 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5866 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avkivd Avjx, wcZv-i‡gk Avjx, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 85 456 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5867 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvZv‡je, wcZv-nv‡kg, mvs Lyw›`qv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.11 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 85 456 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5868 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwZqvi, wcZv: Qv‡q` Avjx, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 64 60 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5869 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

I‡g` Avjx, wcZv-g„Z nvR¡x Avt 

ingvb, mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 64 60 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5870 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvR¡x gvbœvb, wcZv- AÁvZ, mvs 

Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.50 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 64 60 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5871 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rqbvj Av‡ew`b, wcZv-Av‡gv` Avjx, 

mvs Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 312 500 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5872 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Qvgv`, wcZv: Avey Rvdi, mvs-

Ly‡` eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.40 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 306 590 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5873 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ie, wcZv: Avdmvi Avjx, mvs-

Ly‡` eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.50 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 284 492 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5874 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gvbœvb, wcZv: gvey`, mvs-Ly‡` 

eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.50 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 284 492 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5875 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Aveyj Kv‡kg, wcZv: g„Z ïKvB, mvs-

Ly‡` eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.40 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 312 500 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5876 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Qv‡q` Avjx, wcZv: g„Z Avt ie, mvs-

Ly‡` eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 312 500 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5877 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Ave~j, wcZv: Qv‡e` Avjx, mvs-Ly‡` 

eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.20 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 312 500 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5878 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt nvwjg, wcZv: g„Z nvwK †KZv, 

mvs-Ly‡` eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 335 670 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5879 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ingZ Avjx, wcZv: BDbyQ Avjx, mvs-

Ly‡` eigx, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.10 ৩০০ নং Ly‡`eg©x 335 670 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5880 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvnvR DwÏb, wcZv: g„Z Avt Kv‡`i, 

mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.70 ২১ নং cvRywjqv 82 24 Nievox 2wU wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5881 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvwgR DwÏb, wcZv: g„Z AvqvZ 

Avjx, mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|  

0.70 ২১ নং cvRywjqv 82 24 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5882 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwgR DwÏb, wcZv: g„Z AvqvZ Avjx, 

mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.70 ২১ নং cvRywjqv 82 24 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5883 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Qwgi DwÏb, wcZv: g„Z Rvb †gvnv¤§` 

†gvjøv, mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|  

0.35 ২১ নং cvRywjqv 6 183 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5884 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv: g„Z mI`vMi 

†kL, mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|  

0.30 ২১ নং cvRywjqv 6 183 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5885 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ỳ ỳ wgqv, wcZv: Zqi ‡kL, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.30 ২১ নং cvRywjqv 6 183 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5886 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bBgDwÏb, wcZv: g„Z †gvRvgDwÏb, 

mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.35 ২১ নং cvRywjqv 6 183 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5887 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Zmi †kL, wcZv: g„Z gb‡mi †kL, 

mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.35 ২১ নং cvRywjqv 6 184 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5888 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gvbœvb, wcZv: AÁvZ, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.30 ২১ নং cvRywjqv 6 184 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5889 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt iv¾vK, wcZv: g„Z bmi DwÏb, 

mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.20 ২১ নং cvRywjqv 82 24 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5890 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Kwig, wcZv: Kcv wgqv, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.50 ২১ নং cvRywjqv 6 184 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5891 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Qv‡e` Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.50 ২১ নং cvRywjqv 262 36 Nievox 1wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5892 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ev`kv 1, wcZv: Aveyj Kv‡kg, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.04 ২১ নং cvRywjqv 85 33 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5893 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ev`kv 2, wcZv: nhiZ ‡kL, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.05 ২১ নং cvRywjqv 85 33 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5894 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Ryjnvm, wcZv: ZQi †kL,mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.25 ২১ নং cvRywjqv 85 33 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5895 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwdR DwÏb, wcZv: Avt iv¾vK, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.60 ২১ নং cvRywjqv 85 34 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5896 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Pvb wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.20 ২১ নং cvRywjqv 85 34 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5897 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Aveyj †nv‡mb, wcZv: ivgv miKvi, 

mvs-cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.20 ২১ নং cvRywjqv 85 34 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5898 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Qvjvg, wcZv: RBbDwÏb, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২১ নং cvRywjqv 85 33 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5899 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byi Avjg, wcZv: Rwgi †kL, mvs-

cvRywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২১ নং cvRywjqv 85 34 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5900 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmivR Mv‡qb, wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs-fvbyqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.05 ২২ নং evbyqv 242 68 Nievox 1wU wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5901 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt ingvb, wcZv: AÁvZ, mvs-

fvbyqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.17 ২২ নং evbyqv 242 68 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5902 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

BmvnvK, wcZv: g„Z Qv‡Qb Avjx, mvs-

fvbyqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.70 ২২ নং evbyqv 242 68 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5903 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

cUjvAvK›`, wcZv: Gjvwne·, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.75 ২৬ নং PZi 18 239 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5904 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Lv‡jK, wcZv: g„Z BqviDwÏb, 

mvs-PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.40 ২৬ নং PZi 18 239 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5905 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt gwR`, wcZv: g„Z †bqvgZ Avjx, 

mvs-PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 54 85 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5906 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avt Qvgv`, wcZv: g„Z Qeyi DwÏb, 

mvs-PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 54 86 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5907 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvm‡jg DwÏb, wcZv: g„Z gwgi 

DwÏb, mvs-PZi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 54 87 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5908 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byi †nv‡mb, wcZv: g„Z Rwmg DwÏb, 

mvs-PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 54 81 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5909 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kwn` †RvqvÏvi, wcZv: g„Z jvj Pvb, 

mvs-PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.80 ২৬ নং PZi 54 82 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5910 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvnveye ingvb, wcZv: Inve Avjx, 

mvs-PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 54 83 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5911 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmwÏK, wcZv: AÁvZ, mvs-PZi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 54 129 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5912 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iv¾vK dwKi, wcZv: g„Z iwng 

dwKi, mvs-PZi, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 50 37 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5913 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wd‡ivR, wcZv: AÁvZ, mvs-PZi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.05 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5914 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwdK †gvjøv, wcZv: Kwdj DwÏb, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.90 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5915 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwgR DwÏb, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.20 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5916 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nv‡g`, wcZv: Q°v Pvby, mvs-PZi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.15 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5917 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nv‡kg, wcZv: myiæR wgqv, mvs-PZi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.35 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5918 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

bvwRg DwÏb, wcZv: bQz, mvs-PZi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.70 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5919 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ïKzi Avjx, wcZv: kvnv Avjx, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5920 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gBb DwÏb, wcZv: iwng DwÏb, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.06 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5921 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nhiZ Avjx, wcZv: kvnv Avjx, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5922 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rvgvj DwÏb, wcZv: gvBR DwÏb, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.10 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5923 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ZwgR DwÏb, wcZv: KwQg DwÏb, mvs-

PZi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.30 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5924 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avwjg,wcZv-mvnv` Avjx,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5925 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Pvubwgqv,wcZv-NyNyi Avjx,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5926 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

KzÏym,wcZv-BqvRDwÏb,mvs-PZi, 

Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.50 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5927 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Aveyj,wcZv-myiæR,mvs-PZi, 

Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5928 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡nv‡mb Avjx,wcZv-myiæR wgqv,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5929 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj Rwjj,wcZv-cUb Avjx, mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5930 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj Lv‡jK,wcZv-BqviZ Avjx,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5931 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ingvb,wcZv-BmgvBj,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5932 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byiæj Bmjvg,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 76 74 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5933 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwZDi ingvb,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 76 74 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5934 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvmvb Avjx,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 76 74 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5935 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡mvnive wgqv,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5936 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

jyrdi ingvb,wcZv- AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5937 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Inve,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.18 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5938 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‰Zqe Avjx,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5939 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvneye,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.08 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5940 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byiæj Bmjvg, wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.05 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5941 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡mv‡jgvb,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.08 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5942 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avey e°i,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২৬ নং PZi 76 74 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5943 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avwgbyj,wcZv AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২৬ নং PZi 76 74 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5944 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mvgv`,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২৬ নং PZi 76 74 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5945 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

†gv¯Ídv,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.08 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5946 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

byivjx,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.08 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5947 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Bw`ªm wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.08 ২৬ নং PZi 76 74 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5948 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvwRR,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.08 ২৬ নং PZi 76 72 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5949 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt mvnv`vZ †nv‡mb,wcZv g„Z-

AvDqvj,mvs-PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.04 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5950 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvmy,wcZv-Qûi DwÏb,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.02 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5951 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj KÏym,wcZv g„Z-bI‡m` 

wkK`vi,mvs-PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5952 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Av‡bvqvi †nv‡mb,wcZv-g„Z-ggZvR 

DwÏb,mvs-PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.04 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5953 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

jvBwj,¯^vgx g„Z-Avãyj KÏym,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5954 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wjUb,wcZv-Rvgvj,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5955 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ivBRDwÏb,wcZv-g„Z-mv‡ne 

Avjx,mvs-PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.04 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5956 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nwe,wcZv-‡iRy wgw¯¿,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.02 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5957 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wbqvR DwÏb,wcZv-ZwgR DwÏb,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.02 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5958 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mywdqv,wcZv-ZwgR DwÏb,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.05 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5959 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avjx †gvnv¤§`,wcZv-dzRjyj,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.04 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5960 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

¯^cb,wcZv-nhiZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5961 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avjg,wcZv-kvnv Avjx,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.02 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5962 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nv‡Riv,¯^vwg-bv‡qi Avjx,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.02 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5963 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwdR DwÏb,wcZv-KwQg DwÏb,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5964 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wgqv,wcZv-ZwgR DwÏb,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.04 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5965 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

BqvR DwÏb,wcZv-AvRgZ Avjx mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi 

0.02 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5966 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kwdj DwÏb,wcZv-KQygywÏb,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5967 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwn,wcZv-KQygywÏb,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5968 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nv‡Riv,wcZv-mv‡ne Avjx,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.04 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5969 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gvBb DwÏb, wcZv-‡gvK‡Q` Avjx,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.05 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5970 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wd‡ivR,wcZv-Avãyj ReŸvi,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.03 ২৬ নং PZi 4 4 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5971 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Beªvwng,wcZv-Avãyj gwR`,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.50 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv `ß‡ii cÎ      bs 

22.01.0000.608.08.086.13. 5939 ZvwiL-

21/08/13Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cȪ —ve ‡cÖib Kiv 

nBqv‡Q|

D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5972 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iv¾vK,wcZv-AÁvZ,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.30 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5973 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

†gvm‡jb,wcZv-Avby wkK`vi,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5974 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwn ỳj,wcZv-g„Z-me`vi,mvs-

PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi

0.10 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5975 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj ev‡Zb,wcZv g„Z-Bgvg 

Avjx,mvs-PZi,Rq‡`ecyi,MvRxcyi| 

0.20 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5976 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ejvB P› ª̀, wcZv : †Mvcvj, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.40 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5977 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

 ˆmq` Avng`, wcZv; Avãyj gwR`, 

mvs-MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.35 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5978 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

BDmyd Avjx, wcZv: iwgR DwÏb mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.70 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5979 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Gev ỳjvn, wcZv: Avãym mvgv`, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5980 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wMqvm DÏxb, wcZv-AÁvZ, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5981 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyi iwk`, wcZv-‰RbwÏb, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5982 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyi ie,wcZv-byiæj Bmjvg, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5983 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡iv¯Íg Avjx, wcZv-byiæj Bmjvg, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5984 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mdivZ Avjx, wcZv-Avãyj gwR`, 

mvs-MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5985 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avkivd Avjx, wcZv- bvwRg DÏxb, 

mvs-MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5986 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡Mvjvg imyj, wcZv- AvjvDÏxb, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

2.00 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 2wU AvavcvKv H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5987 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Bmjvg,wcZv- AvwRR, mvs-MvRxcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.40 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5988 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gv‡jK, wcZv- AvdvR DÏxb, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5989 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡mvinve, wcZv-iæcb Avjx, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.75 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5990 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

wmivR wgqv, wcZv-nv‡mg Avjx, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

5991 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvwmg DÏxb,wcZv- AÁvZ, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২০ নং MvRxcyi 3 32 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5992 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nv‡iR Avjx, wcZv- AÁvZ, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২০ নং MvRxcyi 3 132 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5993 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwn,wcZv- AÁvZ, mvs-MvRxcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২০ নং MvRxcyi 3 132 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5994 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwRei, wcZv- Qjy, mvs-MvRxcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২০ নং MvRxcyi 3 132 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5995 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

ev‡Zb, wcZvÑKwQg DÏxb, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.80 ২০ নং MvRxcyi 3 132 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5996 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kwdj DÏxb, wcZv- Kwjg †gvjøv, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ২০ নং MvRxcyi 459 435 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5997 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvZv‡e wcZv-Av°vm Avjx, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২০ নং MvRxcyi 459 435 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5998 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvnv¤§` Avjx, wcZv- eiKZ Djøv, 

mvs-MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

1.00 ২০ নং MvRxcyi 459 435 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

5999 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

mwn ỳjøv, wcZv- AÁvZ, mvs-MvRxcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২০ নং MvRxcyi 459 435 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6000 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Rwibv, ¯^vgx- AÁvZ, mvs-MvRxcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.10 ২০ নং MvRxcyi 459 435 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6001 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwk`,wcZv-Rv‡n` Avjx, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.53 ২০ নং MvRxcyi 459 435 Nievox 2wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6002 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

myiZ Avjx, wcZv- dRi Avjx, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

3.00 ২০ নং MvRxcyi 171 49 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6003 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AviY¨K evs‡jv evox, mvs-MvRxcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.22 ২০ নং MvRxcyi 171 438 mxgvbv cÖvPxi 

wbg©vY

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6004 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avey mvB`,wcZv -Rmxg †gjøv, mvs-

MvRxcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.30 ২০ নং MvRxcyi 95 190 Nievox 1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6005 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvKei Avjx, wcZv-‡KivgZ Avjx,                         

                     mvs- ‡`kxcvov, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 ২৯ নং ‡`kxcvov 188 287  AvavcvKv           

Ni -1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6006 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj gv‡jK, wcZv-‡mvevnvb,                         

                mvs- ‡`kxcvov, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.07 ২৯ নং ‡`kxcvov 193 294  AvavcvKv           

Ni -1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6007 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt Mwb, wcZv †g‡ni Avjx,                         

              mvs- ‡`kxcvov, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 ২৯ নং ‡`kxcvov 81 127  AvavcvKv           

Ni -1wU

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6008 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvkvid, wcZv- g„Z Avãyj jwZd,                         

                     mvs-Lyw›`qv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২৯৯ নং Lyw›`qv 43 78  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6009 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avã~j gv‡jK, wcZv- gvZeŸi Avjx,                         

                       mvs-Lyw›`qv, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২৯৯ নং Lyw›`qv 64 111  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6010 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iv‡k ỳyj, wcZv- kvgmywÏb,                         

           mvs-Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.25 ২৯৯ নং Lyw›`qv 83 118  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6011 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

AvKivg, wcZv- byiyj Bmjvg ,                       

              mvs-Lyw›`qv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.35 ২৯৯ নং Lyw›`qv 85 145  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6012 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Aveyj ‡nv‡mb, wcZv- Avãym mvgv` ,                       

                     mvs-evNjevox, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২৮ নং evNjevox 3 13  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6013 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt kvgmywÏb, wcZv- g„Z Rv‡e` 

Avjx,                       mvs-

evNjevox, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.20 ২৮ নং evNjevox 3 13  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6014 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

‡gvt Avbmi Avjx, wcZv- ïKyi Avjx 

,                       mvs-evNjevox, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.18 ২৮ নং evNjevox 6 18  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6015 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

eveyj emvK, wcZv- b‡ik emvK ,                       

                  mvs-evNjevox, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.12 ২৮ নং evNjevox 8 26  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6016 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

cv‡bk miKvi, wcZv- `xcK miKvi ,                       

                      mvs-evNjevox, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২৮ নং evNjevox 8 24  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6017 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Kwei †nv‡mb, wcZv- AvwRRyj,                       

               mvs-evNjevox, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.16 ২৮ নং evNjevox 174 335  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6018 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwÄZ , wcZv- gnvb›`,                       

     mvs-evNjevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.10 ২৮ নং evNjevox 6 17  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6019 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

kvnvRvb, wcZv- Avãyi iwk`,                      

            mvs-evNjevox, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.12 ২৮ নং evNjevox 8 24  gvwUi Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6020 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

g‡bviwÏb, wcZv- Gjvnx eK&m,                      

             mvs-Pvcywjqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.20 ২৪ নং Pvcywjqv 10 22 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6021 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

nvwbd miKvi, wcZv-jvj gvngy` 

miKvi,                      mvs-

Pvcywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.15 ২৪ নং Pvcywjqv 34 50 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6022 গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

iwgR DwÏb, wcZv-AÁvZ,                      

         mvs-Pvcywjqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.18 ২৪ নং Pvcywjqv 66 84 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6023 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avey Zv‡ni, e¨e¯’vcbv cwiPvjK, 

gWvb© c¨vKvm© GÛ KvU©yb wjt, mvs-

Pvcywjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.52 ২৪ নং Pvcywjqv 53 76 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6024 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Puvb wgqv, wcZv- g„Z Iqv‡n` Avjx,                   

               mvs-cvovMuvI, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.06 ১২৯ নং cvovMuvI 93 358 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6025 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

gwRei, wcZv- g„Z ‡KivgZ Avjx,                      

                 mvs-cvovMuvI, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

0.05 ১২৯ নং cvovMuvI 93 358 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6026 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãym mvgv`, wcZv- Avãyi Rûi,                   

             mvs-wbgywiqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.50 ৬৬ নং wbgywiqv 12 27 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6027 গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

সালনা ণিট 

কাম রেক 

রেশন

Avãyj mwn`, wcZv- Avãyi Rûi,                   

            mvs-wbgywiqv, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi|

0.48 ৬৬ নং wbgywiqv 12 27 cvKv Ni -1wU H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6028 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qv‡›` Avjx, wcZv Gbv‡qZ Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.03 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6029 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ Avjx, wcZv: nvRx mv‡q` 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

481



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6030 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb †gvoj, wcZv: g„Z 

AvdvR, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.30 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6031 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6032 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mv‡Ki Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL,mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6033 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av`g Avjx, wcZv: mdi DwÏb †kL, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6034 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK , wcZv: g„Z- ingZ 

†gvoj mvs- ivRvevox, 

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6035 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

iæ¯Íg Avjx, wcZv: g„Z mdi DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.15 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6036 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rv‡Ki †nv‡mb, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs- ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6037 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rg‡ki Avjx, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6038 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: iwRg DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6039 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt Zviv wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6040 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt myiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6041 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6042 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj gvóvi, wcZv: BDmyd Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcywi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

482



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6043 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwgb DwÏb, wcZv: BDmyd Avjx, mvs:  

 ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6044 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvkvid †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6045 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6046 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi 

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6047 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kvgiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6048 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bRiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6049 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bqvwmb †gvjøv, wcZv: `vwbQ †gvjøv, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6050 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: †nv‡mb miKvi, 

mv: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6051 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Zviv wgqv, g„Z nvwdR DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6052 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

m~iR wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6053 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡jvwKqv gywP, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 485 708 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6054 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ miKvi, wcZv: g„Z AvRgZ 

miKvi, mvs: ivRvevox, kªxcyi, 

MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 516 696 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6055 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BqvR DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

483



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6056 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv: g„Z wmivR, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6057 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6058 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avnv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z wmivR 

DwÏb, mv&s: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6059 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BDbym Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6060 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK, wcZv: g„Z bg DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6061 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iRy wgqv, wcZv: Kig Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6062 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqvR DwÏb, wcZv: Avg‡qR Avjx, 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6063 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KzÏym Avjx, wcZv: Rvnv` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi,MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6064 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z AvRgZ 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6065 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b~i †gvnv¤§`, wcZv- Avt Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6066 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ Avjx, g„Z †QivgZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 123 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6067 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

GwZ †bQv, wcZv: bQi Avjx, mvs: 

PvIeb, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 124 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6068 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kwei †nv‡mb wcZv: mvwgi miKvi, 

mvs: PvcIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 37 125 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6069 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: gvmQz, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6070 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi Avjx, wcZv: kvmQz Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6071 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bIqvR DwÏb, wcZv: g„Z Qgy wgqv, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.05 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6072 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡iK, wcZv: AvwRm DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6073 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: ïKzi Avx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 50 1401 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6074 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ DwÏb, wcZv: BDmyd DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 431 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6075 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bQi DwÏb, wcZv: Qv‡gi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 ৭৫ নং PvIeb 78 432 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6076 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av³vi, wcZv: myjZvb, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 98 450 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6077 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ZwgR DwÏb, wcZv: g„Z nv‡im Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 227 1011 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6078 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b‡ik †KvP, g„Z weki †KvP, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 637 107 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6079 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: bv‡qe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 113 351 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6080 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bvqve Avjx, wcZv: g„Z AveŸvm 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6081 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z Rvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,228 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6082 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 163 845 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6083 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: Qvby miKvi, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 231 1009 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6084 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z mvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,  

228,  229

2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6085 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bv‡Ri DwÏb, wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6086 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: ZwgR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6087 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avqye Avjx, wcZv: e‡›` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6088 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qz‡e` Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6089 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiæR Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6090 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡g‡ni Avjx, wcZv: †nv‡mb Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6091 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: Rbev Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6092 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Iqv‡n`, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6093 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb,wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6094 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvRgZ DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 457 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

486



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6095 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 459 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6096 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvgRv` Avjx, wcZv: g„Z Bqe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 172 866,867 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6097 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avjv DwÏb, wcZv: Avt nv‡kg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 163 843, 845 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6098 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iv¾vK, wcZv: KzÏym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6099 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 †gveviK †nv‡mb, wcZv: b~i 

†gvnv¤§`, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6100 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: b~i †gvnv¤§`, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6101 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BQvb Avjx, wcZv: my‡gR Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6102 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyi ingvb, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6103 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 mwn` DwÏb, dwKi, wcZv: Beªvnxg 

Lwjj, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6104 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwng, wcZv: KzÏyym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 50     150,       

   144

2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6105 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ie, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52     148,       

   156

2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6106 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mvnive wgqv, wcZv: nvwdR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.70 ৭৫ নং PvIeb 52 157 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6107 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gvbœvb, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 52 161 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6108 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

  †gvt ‡njvj, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 188 931 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6109 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj wgqv, mvs: PvIeb, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6110 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Kwei, wcZv eiKZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6111 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gwR`, wcZv- Avt Mdzi, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6112 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Qv‡q` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6113 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 gwdR DwÏb, wcZv: Qv‡qv` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6114 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myeR Avjx, wcZv: gwbi DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.30 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6115 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqv Puv`, wcZv: †gnvi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.60 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6116 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Aveyj, wcZv: gvRg Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6117 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Bw`ªm Avjx, wcZv: Qwjg DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 211 942 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6118 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Qvjvg, wcZv: AvDqvj, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6119 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wejøvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52 314 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6120 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6121 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt KzÏym, wcZv: mv‡ne Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 436 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6122 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt ingvb, wcZv: Zv‡je Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6123 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bw`ªm Avjx, wcZv: nvwjQ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6124 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyjøvn, wcZv: g„Z Beªvnxg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 82 439 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6125 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qv‡e` Avjx, wcZv: g„Z Rbve Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 223 971 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6126 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 nviæb Ai iwk`, wcZv: †invb DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 95 459 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6127 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z eywjqv 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6128 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Ajvj miKvi, wcZv: g„Z BDmyd 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6129 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Uzby wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6130 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: g„Z †Qb 

miKvimvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6131 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ï°zi Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1215 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6132 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bvwRg DwÏb, wcZv: g„Z Ujy dwKi, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 92 477 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6133 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

kvgmyj nK, wcZv: g„Z gieyR Lvu, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6134 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gwR`, wcZv: g„Z Avt mwn`, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6135 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZv: Kig Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6136 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj nv‡kg, wcZv: g„Z kg‡mi 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6137 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: kg‡mi Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 218 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6138 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt AvDqvj, wcZv: g„Z ingZ Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6139 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvKZvi DwÏb, wcZv: g„Z ingZ 

Ajx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6140 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ewki DwÏb, wcZv: g„Z ing Avjx, , 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6141 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 NuyU, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6142 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡Mvjvcx †eMg, ¯^vgx: mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1059 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6143 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gvmy` Avjx, wcZv: GRvR Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1051 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6144 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmiRyj Bmjvg, wcZv: Avt nK, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 117 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6145 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: g„Z Rwgi †gvjøv, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1030 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6146 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iv¯Íg, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1034 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6147 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1057 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6148 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rby DwÏb, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 126 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6149 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi †nv‡mb, wcZv: g„Z myieZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 125 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6150 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 127 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6151 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6152 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiej nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1028 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6153 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wRbœZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg, 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6154 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 AvgRv` †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

4.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6155 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wjqvKZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1053 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6156 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR, wcZv: AvKZvi DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6157 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gv¯Ídv, wcZv: gwdR DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 477 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6158 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avigvb Avjx, wcZv: g„Z nvmgZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6159 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwk`, wcZv: g„Z mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6160 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: g„Z mv‡ne 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6161 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvwRg DwÏb, wcZv:  mybvg Ajx, 

mvs: dzjevoxqv,Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.70 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6162 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj †nv‡mb wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6163 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj Kv‡km, wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6164 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvQvb Djøv, wcZv: g„Z kni Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6165 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mv‡jgvb, wcZv: AvQvb Djøv, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6166 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: AvQvb Djøvn, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6167 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wbqZ Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 34 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6168 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

we_x LvZzb, wcZv: kivdZ DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.44 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 27 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6169 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivRyj nK, wcZv: g„Z BgviZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6170 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: Av‡Qb Avjx,  

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.28 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6171 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kvw`i, wcZv: g„Z Av‡bvqvi 

Avjx, mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.25 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6172 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt QvËvi, wcZv g„Z †KivgZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.30 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 18,32 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6173 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mwdDjøvn, wcZv: g„Z Avt evwQi, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.36 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6174 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6175 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.27 ২২৫ নং dzjevoxqv 27 186 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6176 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR DwÏb, wcZv: Avt gv‡jK, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6177 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwZqi ingvb, wcZv: mwn` Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6178 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwbi †nv‡mb, wcZv: gd`vi Avjx 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.80 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6179 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Mdzi, wcZv: Rg‡mi Avjx, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.77 ২১৫ নং RvqMxi 115 19 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6180 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwjg DwÏb, wcZv: AvKZvi Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.63 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6181 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kv‡`i, wcZv: Qvgv`, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.93 ২১৫ নং RvqMxi 30 119 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6182 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv: Bw`ªm Avjx, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

2.25 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6183 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avn‡¤§`, wcZv: ev‡bR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 683 1372 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6184 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj Av‡e`xb, wcZv: g„Z Avt 

AvwRR, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.75 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6185 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv: g„Z Qvgv`, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6186 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweR DwÏb, wcZv: g„Z Rvby Lvuv, 

mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6187 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rvgvj DwÏb, wcZv: g„Z IqvR DwÏb 

Luv, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1044 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6188 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avnv‡¤§`, wcZv: nvweR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

3.30 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 631 850 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6189 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

At iwng, wcZ: Av°vm Avjx, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.37 ২২২ নং gkK 32 422 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6190 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gRevn DwÏb, wcZv: g„Z Av³vi 

Avjx, mvs: gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.00 ২২২ নং gkK 32 422 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6191 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: Avwgiæj, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.25 ২২২ নং gkK 99 517,518 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6192 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv: Avt Rwji 

f~Bqv, mvs: ivDr‡Kvbv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

1.00 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6193 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv: Rwjj f~Bqv, 

mvs; ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.20 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6194 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvviqYcyi 

weU

Avey mvB`, wcZv: AvkÖe Avjx, mvs; 

ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.30 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 906 257 2 emZevox, H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6195 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qv‡›` Avjx, wcZv Gbv‡qZ Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.03 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6196 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ Avjx, wcZv: nvRx mv‡q` 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6197 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb †gvoj, wcZv: g„Z 

AvdvR, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.30 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6198 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6199 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mv‡Ki Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL,mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6200 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av`g Avjx, wcZv: mdi DwÏb †kL, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6201 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK , wcZv: g„Z- ingZ 

†gvoj mvs- ivRvevox, 

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6202 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

iæ¯Íg Avjx, wcZv: g„Z mdi DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.15 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6203 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rv‡Ki †nv‡mb, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs- ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6204 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rg‡ki Avjx, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6205 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: iwRg DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6206 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt Zviv wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6207 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt myiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6208 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6209 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj gvóvi, wcZv: BDmyd Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcywi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6210 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwgb DwÏb, wcZv: BDmyd Avjx, mvs:  

 ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6211 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvkvid †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6212 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6213 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi 

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6214 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kvgiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6215 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bRiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6216 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bqvwmb †gvjøv, wcZv: `vwbQ †gvjøv, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6217 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: †nv‡mb miKvi, 

mv: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6218 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Zviv wgqv, g„Z nvwdR DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6219 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

m~iR wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6220 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡jvwKqv gywP, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 485 708 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6221 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ miKvi, wcZv: g„Z AvRgZ 

miKvi, mvs: ivRvevox, kªxcyi, 

MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 516 696 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6222 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BqvR DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6223 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv: g„Z wmivR, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6224 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6225 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avnv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z wmivR 

DwÏb, mv&s: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6226 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BDbym Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6227 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK, wcZv: g„Z bg DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6228 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iRy wgqv, wcZv: Kig Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6229 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqvR DwÏb, wcZv: Avg‡qR Avjx, 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6230 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KzÏym Avjx, wcZv: Rvnv` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi,MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6231 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z AvRgZ 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6232 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b~i †gvnv¤§`, wcZv- Avt Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6233 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ Avjx, g„Z †QivgZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 123 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6234 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

GwZ †bQv, wcZv: bQi Avjx, mvs: 

PvIeb, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 124 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6235 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kwei †nv‡mb wcZv: mvwgi miKvi, 

mvs: PvcIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 37 125 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6236 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: gvmQz, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6237 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi Avjx, wcZv: kvmQz Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6238 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bIqvR DwÏb, wcZv: g„Z Qgy wgqv, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.05 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6239 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡iK, wcZv: AvwRm DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6240 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: ïKzi Avx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 50 1401 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6241 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ DwÏb, wcZv: BDmyd DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 431 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6242 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bQi DwÏb, wcZv: Qv‡gi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 ৭৫ নং PvIeb 78 432 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6243 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av³vi, wcZv: myjZvb, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 98 450 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6244 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ZwgR DwÏb, wcZv: g„Z nv‡im Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 227 1011 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6245 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b‡ik †KvP, g„Z weki †KvP, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 637 107 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6246 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: bv‡qe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 113 351 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6247 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bvqve Avjx, wcZv: g„Z AveŸvm 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6248 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z Rvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,228 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6249 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 163 845 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6250 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: Qvby miKvi, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 231 1009 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6251 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z mvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,  

228,  229

2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6252 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bv‡Ri DwÏb, wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6253 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: ZwgR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6254 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avqye Avjx, wcZv: e‡›` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6255 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qz‡e` Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6256 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiæR Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6257 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡g‡ni Avjx, wcZv: †nv‡mb Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6258 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: Rbev Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6259 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Iqv‡n`, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6260 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb,wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6261 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvRgZ DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 457 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6262 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 459 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6263 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvgRv` Avjx, wcZv: g„Z Bqe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 172 866,867 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6264 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avjv DwÏb, wcZv: Avt nv‡kg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 163 843, 845 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6265 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iv¾vK, wcZv: KzÏym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6266 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 †gveviK †nv‡mb, wcZv: b~i 

†gvnv¤§`, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6267 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: b~i †gvnv¤§`, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6268 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BQvb Avjx, wcZv: my‡gR Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6269 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyi ingvb, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6270 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 mwn` DwÏb, dwKi, wcZv: Beªvnxg 

Lwjj, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6271 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwng, wcZv: KzÏyym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 50     150,       

   144

2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6272 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ie, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52     148,       

   156

2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6273 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mvnive wgqv, wcZv: nvwdR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.70 ৭৫ নং PvIeb 52 157 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6274 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gvbœvb, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 52 161 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6275 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

  †gvt ‡njvj, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 188 931 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6276 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj wgqv, mvs: PvIeb, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6277 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Kwei, wcZv eiKZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6278 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gwR`, wcZv- Avt Mdzi, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6279 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Qv‡q` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6280 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 gwdR DwÏb, wcZv: Qv‡qv` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6281 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myeR Avjx, wcZv: gwbi DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.30 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6282 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqv Puv`, wcZv: †gnvi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.60 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6283 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Aveyj, wcZv: gvRg Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6284 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Bw`ªm Avjx, wcZv: Qwjg DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 211 942 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6285 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Qvjvg, wcZv: AvDqvj, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6286 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wejøvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52 314 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6287 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6288 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt KzÏym, wcZv: mv‡ne Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 436 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6289 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt ingvb, wcZv: Zv‡je Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6290 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bw`ªm Avjx, wcZv: nvwjQ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6291 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyjøvn, wcZv: g„Z Beªvnxg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 82 439 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6292 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qv‡e` Avjx, wcZv: g„Z Rbve Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 223 971 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6293 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 nviæb Ai iwk`, wcZv: †invb DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 95 459 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6294 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z eywjqv 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6295 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Ajvj miKvi, wcZv: g„Z BDmyd 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6296 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Uzby wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6297 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: g„Z †Qb 

miKvimvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6298 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ï°zi Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1215 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6299 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bvwRg DwÏb, wcZv: g„Z Ujy dwKi, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 92 477 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6300 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

kvgmyj nK, wcZv: g„Z gieyR Lvu, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6301 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gwR`, wcZv: g„Z Avt mwn`, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6302 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZv: Kig Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6303 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj nv‡kg, wcZv: g„Z kg‡mi 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6304 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: kg‡mi Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 218 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6305 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt AvDqvj, wcZv: g„Z ingZ Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6306 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvKZvi DwÏb, wcZv: g„Z ingZ 

Ajx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6307 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ewki DwÏb, wcZv: g„Z ing Avjx, , 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6308 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 NuyU, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6309 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡Mvjvcx †eMg, ¯^vgx: mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1059 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6310 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gvmy` Avjx, wcZv: GRvR Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1051 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6311 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmiRyj Bmjvg, wcZv: Avt nK, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 117 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6312 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: g„Z Rwgi †gvjøv, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1030 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6313 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iv¯Íg, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1034 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6314 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1057 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6315 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rby DwÏb, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 126 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6316 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi †nv‡mb, wcZv: g„Z myieZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 125 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6317 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 127 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6318 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6319 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiej nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1028 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6320 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wRbœZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg, 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6321 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 AvgRv` †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

4.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6322 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wjqvKZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1053 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6323 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR, wcZv: AvKZvi DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6324 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gv¯Ídv, wcZv: gwdR DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 477 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6325 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avigvb Avjx, wcZv: g„Z nvmgZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6326 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwk`, wcZv: g„Z mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6327 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: g„Z mv‡ne 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6328 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvwRg DwÏb, wcZv:  mybvg Ajx, 

mvs: dzjevoxqv,Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.70 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6329 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj †nv‡mb wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6330 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj Kv‡km, wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6331 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvQvb Djøv, wcZv: g„Z kni Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6332 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mv‡jgvb, wcZv: AvQvb Djøv, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6333 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: AvQvb Djøvn, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6334 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wbqZ Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 34 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6335 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

we_x LvZzb, wcZv: kivdZ DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.44 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 27 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6336 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivRyj nK, wcZv: g„Z BgviZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6337 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: Av‡Qb Avjx,  

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.28 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6338 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kvw`i, wcZv: g„Z Av‡bvqvi 

Avjx, mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.25 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6339 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt QvËvi, wcZv g„Z †KivgZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.30 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 18,32 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6340 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mwdDjøvn, wcZv: g„Z Avt evwQi, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.36 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6341 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6342 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.27 ২২৫ নং dzjevoxqv 27 186 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6343 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR DwÏb, wcZv: Avt gv‡jK, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6344 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwZqi ingvb, wcZv: mwn` Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6345 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwbi †nv‡mb, wcZv: gd`vi Avjx 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.80 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6346 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Mdzi, wcZv: Rg‡mi Avjx, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.77 ২১৫ নং RvqMxi 115 19 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6347 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwjg DwÏb, wcZv: AvKZvi Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.63 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6348 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kv‡`i, wcZv: Qvgv`, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.93 ২১৫ নং RvqMxi 30 119 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6349 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv: Bw`ªm Avjx, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

2.25 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6350 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avn‡¤§`, wcZv: ev‡bR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 683 1372 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6351 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj Av‡e`xb, wcZv: g„Z Avt 

AvwRR, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.75 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6352 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv: g„Z Qvgv`, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6353 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweR DwÏb, wcZv: g„Z Rvby Lvuv, 

mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6354 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rvgvj DwÏb, wcZv: g„Z IqvR DwÏb 

Luv, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1044 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6355 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avnv‡¤§`, wcZv: nvweR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

3.30 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 631 850 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6356 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

At iwng, wcZ: Av°vm Avjx, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.37 ২২২ নং gkK 32 422 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6357 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gRevn DwÏb, wcZv: g„Z Av³vi 

Avjx, mvs: gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.00 ২২২ নং gkK 32 422 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6358 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: Avwgiæj, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.25 ২২২ নং gkK 99 517,518 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6359 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv: Avt Rwji 

f~Bqv, mvs: ivDr‡Kvbv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

1.00 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6360 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv: Rwjj f~Bqv, 

mvs; ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.20 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6361 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvviqYcyi 

weU

Avey mvB`, wcZv: AvkÖe Avjx, mvs; 

ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.30 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 906 257 2      emZevox, ও 

ebR evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6362 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qv‡›` Avjx, wcZv Gbv‡qZ Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.03 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6363 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ Avjx, wcZv: nvRx mv‡q` 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6364 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb †gvoj, wcZv: g„Z 

AvdvR, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.30 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6365 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6366 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mv‡Ki Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL,mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6367 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av`g Avjx, wcZv: mdi DwÏb †kL, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6368 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK , wcZv: g„Z- ingZ 

†gvoj mvs- ivRvevox, 

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6369 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

iæ¯Íg Avjx, wcZv: g„Z mdi DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.15 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6370 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rv‡Ki †nv‡mb, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs- ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6371 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rg‡ki Avjx, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6372 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: iwRg DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6373 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt Zviv wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6374 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt myiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6375 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6376 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj gvóvi, wcZv: BDmyd Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcywi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6377 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwgb DwÏb, wcZv: BDmyd Avjx, mvs:  

 ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6378 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvkvid †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6379 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6380 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi 

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6381 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kvgiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6382 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bRiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6383 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bqvwmb †gvjøv, wcZv: `vwbQ †gvjøv, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6384 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: †nv‡mb miKvi, 

mv: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6385 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Zviv wgqv, g„Z nvwdR DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6386 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

m~iR wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6387 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡jvwKqv gywP, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 485 708 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6388 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ miKvi, wcZv: g„Z AvRgZ 

miKvi, mvs: ivRvevox, kªxcyi, 

MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 516 696 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6389 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BqvR DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6390 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv: g„Z wmivR, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6391 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6392 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avnv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z wmivR 

DwÏb, mv&s: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6393 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BDbym Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

509



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 
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6394 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK, wcZv: g„Z bg DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6395 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iRy wgqv, wcZv: Kig Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6396 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqvR DwÏb, wcZv: Avg‡qR Avjx, 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6397 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KzÏym Avjx, wcZv: Rvnv` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi,MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6398 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z AvRgZ 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6399 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b~i †gvnv¤§`, wcZv- Avt Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6400 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ Avjx, g„Z †QivgZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 123 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6401 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

GwZ †bQv, wcZv: bQi Avjx, mvs: 

PvIeb, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 124 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6402 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kwei †nv‡mb wcZv: mvwgi miKvi, 

mvs: PvcIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 37 125 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6403 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: gvmQz, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6404 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi Avjx, wcZv: kvmQz Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6405 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bIqvR DwÏb, wcZv: g„Z Qgy wgqv, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.05 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6406 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡iK, wcZv: AvwRm DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6407 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: ïKzi Avx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 50 1401 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6408 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ DwÏb, wcZv: BDmyd DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 431 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6409 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bQi DwÏb, wcZv: Qv‡gi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 ৭৫ নং PvIeb 78 432 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6410 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av³vi, wcZv: myjZvb, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 98 450 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6411 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ZwgR DwÏb, wcZv: g„Z nv‡im Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 227 1011 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6412 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b‡ik †KvP, g„Z weki †KvP, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 637 107 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6413 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: bv‡qe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 113 351 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6414 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bvqve Avjx, wcZv: g„Z AveŸvm 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6415 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z Rvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,228 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6416 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 163 845 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6417 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: Qvby miKvi, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 231 1009 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6418 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z mvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,  

228,  229

2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6419 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bv‡Ri DwÏb, wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6420 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: ZwgR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6421 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avqye Avjx, wcZv: e‡›` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6422 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qz‡e` Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6423 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiæR Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6424 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡g‡ni Avjx, wcZv: †nv‡mb Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6425 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: Rbev Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6426 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Iqv‡n`, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6427 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb,wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6428 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvRgZ DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 457 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6429 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 459 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6430 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvgRv` Avjx, wcZv: g„Z Bqe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 172 866,867 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6431 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avjv DwÏb, wcZv: Avt nv‡kg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 163 843, 845 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6432 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iv¾vK, wcZv: KzÏym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6433 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 †gveviK †nv‡mb, wcZv: b~i 

†gvnv¤§`, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6434 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: b~i †gvnv¤§`, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6435 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BQvb Avjx, wcZv: my‡gR Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6436 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyi ingvb, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6437 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 mwn` DwÏb, dwKi, wcZv: Beªvnxg 

Lwjj, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6438 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwng, wcZv: KzÏyym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 50     150,       

   144

2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6439 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ie, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52     148,       

   156

2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6440 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mvnive wgqv, wcZv: nvwdR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.70 ৭৫ নং PvIeb 52 157 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6441 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gvbœvb, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 52 161 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6442 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

  †gvt ‡njvj, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 188 931 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6443 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj wgqv, mvs: PvIeb, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6444 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Kwei, wcZv eiKZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6445 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gwR`, wcZv- Avt Mdzi, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6446 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Qv‡q` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6447 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 gwdR DwÏb, wcZv: Qv‡qv` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6448 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myeR Avjx, wcZv: gwbi DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.30 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6449 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqv Puv`, wcZv: †gnvi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.60 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6450 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Aveyj, wcZv: gvRg Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6451 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Bw`ªm Avjx, wcZv: Qwjg DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 211 942 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6452 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Qvjvg, wcZv: AvDqvj, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6453 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wejøvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52 314 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6454 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6455 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt KzÏym, wcZv: mv‡ne Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 436 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6456 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt ingvb, wcZv: Zv‡je Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6457 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bw`ªm Avjx, wcZv: nvwjQ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6458 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyjøvn, wcZv: g„Z Beªvnxg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 82 439 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6459 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qv‡e` Avjx, wcZv: g„Z Rbve Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 223 971 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6460 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 nviæb Ai iwk`, wcZv: †invb DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 95 459 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6461 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z eywjqv 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6462 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Ajvj miKvi, wcZv: g„Z BDmyd 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6463 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Uzby wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6464 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: g„Z †Qb 

miKvimvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6465 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ï°zi Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1215 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6466 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bvwRg DwÏb, wcZv: g„Z Ujy dwKi, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 92 477 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6467 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

kvgmyj nK, wcZv: g„Z gieyR Lvu, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6468 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gwR`, wcZv: g„Z Avt mwn`, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6469 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZv: Kig Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6470 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj nv‡kg, wcZv: g„Z kg‡mi 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6471 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: kg‡mi Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 218 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6472 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt AvDqvj, wcZv: g„Z ingZ Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6473 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvKZvi DwÏb, wcZv: g„Z ingZ 

Ajx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6474 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ewki DwÏb, wcZv: g„Z ing Avjx, , 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6475 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 NuyU, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6476 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡Mvjvcx †eMg, ¯^vgx: mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1059 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6477 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gvmy` Avjx, wcZv: GRvR Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1051 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6478 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmiRyj Bmjvg, wcZv: Avt nK, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 117 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6479 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: g„Z Rwgi †gvjøv, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1030 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6480 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iv¯Íg, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1034 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6481 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1057 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6482 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rby DwÏb, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 126 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6483 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi †nv‡mb, wcZv: g„Z myieZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 125 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6484 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 127 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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6485 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6486 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiej nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1028 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6487 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wRbœZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg, 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6488 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 AvgRv` †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

4.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6489 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wjqvKZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1053 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6490 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR, wcZv: AvKZvi DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6491 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gv¯Ídv, wcZv: gwdR DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 477 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6492 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avigvb Avjx, wcZv: g„Z nvmgZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6493 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwk`, wcZv: g„Z mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6494 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: g„Z mv‡ne 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6495 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvwRg DwÏb, wcZv:  mybvg Ajx, 

mvs: dzjevoxqv,Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.70 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6496 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj †nv‡mb wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6497 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj Kv‡km, wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6498 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvQvb Djøv, wcZv: g„Z kni Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6499 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mv‡jgvb, wcZv: AvQvb Djøv, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6500 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: AvQvb Djøvn, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6501 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wbqZ Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 34 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6502 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

we_x LvZzb, wcZv: kivdZ DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.44 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 27 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6503 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivRyj nK, wcZv: g„Z BgviZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6504 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: Av‡Qb Avjx,  

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.28 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6505 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kvw`i, wcZv: g„Z Av‡bvqvi 

Avjx, mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.25 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6506 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt QvËvi, wcZv g„Z †KivgZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.30 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 18,32 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6507 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mwdDjøvn, wcZv: g„Z Avt evwQi, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.36 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6508 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6509 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.27 ২২৫ নং dzjevoxqv 27 186 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6510 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR DwÏb, wcZv: Avt gv‡jK, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6511 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwZqi ingvb, wcZv: mwn` Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6512 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwbi †nv‡mb, wcZv: gd`vi Avjx 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.80 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6513 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Mdzi, wcZv: Rg‡mi Avjx, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.77 ২১৫ নং RvqMxi 115 19 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6514 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwjg DwÏb, wcZv: AvKZvi Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.63 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6515 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kv‡`i, wcZv: Qvgv`, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.93 ২১৫ নং RvqMxi 30 119 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6516 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv: Bw`ªm Avjx, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

2.25 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6517 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avn‡¤§`, wcZv: ev‡bR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 683 1372 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6518 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj Av‡e`xb, wcZv: g„Z Avt 

AvwRR, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.75 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6519 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv: g„Z Qvgv`, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6520 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweR DwÏb, wcZv: g„Z Rvby Lvuv, 

mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6521 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rvgvj DwÏb, wcZv: g„Z IqvR DwÏb 

Luv, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1044 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6522 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avnv‡¤§`, wcZv: nvweR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

3.30 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 631 850 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6523 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

At iwng, wcZ: Av°vm Avjx, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.37 ২২২ নং gkK 32 422 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6524 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gRevn DwÏb, wcZv: g„Z Av³vi 

Avjx, mvs: gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.00 ২২২ নং gkK 32 422 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6525 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: Avwgiæj, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.25 ২২২ নং gkK 99 517,518 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6526 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv: Avt Rwji 

f~Bqv, mvs: ivDr‡Kvbv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

1.00 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6527 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv: Rwjj f~Bqv, 

mvs; ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.20 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6528 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvviqYcyi 

weU

Avey mvB`, wcZv: AvkÖe Avjx, mvs; 

ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.30 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 906 257 2       emZevox, ও  

dj evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6529 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qv‡›` Avjx, wcZv Gbv‡qZ Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.03 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6530 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ Avjx, wcZv: nvRx mv‡q` 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6531 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb †gvoj, wcZv: g„Z 

AvdvR, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.30 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6532 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6533 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mv‡Ki Avjx, wcZv: mdi DwÏb 

†kL,mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6534 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av`g Avjx, wcZv: mdi DwÏb †kL, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6535 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK , wcZv: g„Z- ingZ 

†gvoj mvs- ivRvevox, 

0.25 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6536 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

iæ¯Íg Avjx, wcZv: g„Z mdi DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.15 ৭২ নং ivRvevox 705 852 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6537 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rv‡Ki †nv‡mb, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs- ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6538 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rg‡ki Avjx, wcZv: iwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6539 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: iwRg DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6540 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt Zviv wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6541 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvt myiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR 

DwÏb, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6542 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR wgqv, wcZv: g„Z nvwgR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 693 829 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6543 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj gvóvi, wcZv: BDmyd Avjx, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcywi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6544 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwgb DwÏb, wcZv: BDmyd Avjx, mvs:  

 ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6545 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gvkvid †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6546 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv: BDmyd 

Avjx, mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6547 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi 

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6548 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kvgiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6549 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bRiæj Bmjvg, wcZv: Kwdj DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

521



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6550 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bqvwmb †gvjøv, wcZv: `vwbQ †gvjøv, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6551 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: †nv‡mb miKvi, 

mv: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6552 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Zviv wgqv, g„Z nvwdR DwÏb, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6553 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

m~iR wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 504 616 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6554 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡jvwKqv gywP, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 485 708 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6555 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ingZ miKvi, wcZv: g„Z AvRgZ 

miKvi, mvs: ivRvevox, kªxcyi, 

MvRxcyi

0.50 ৭২ নং ivRvevox 516 696 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6556 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BqvR DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6557 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bmjvg DwÏb, wcZv: g„Z wmivR, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6558 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z wmivR DwÏb, 

mvs: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6559 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avnv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z wmivR 

DwÏb, mv&s: ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6560 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BDbym Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭২ নং ivRvevox 696 827 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6561 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gv‡jK, wcZv: g„Z bg DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6562 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iRy wgqv, wcZv: Kig Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

522



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6563 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqvR DwÏb, wcZv: Avg‡qR Avjx, 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 237 998 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6564 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KzÏym Avjx, wcZv: Rvnv` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi,MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6565 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nv‡Qb Avjx, wcZv: g„Z AvRgZ 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6566 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b~i †gvnv¤§`, wcZv- Avt Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6567 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ Avjx, g„Z †QivgZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 123 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6568 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

GwZ †bQv, wcZv: bQi Avjx, mvs: 

PvIeb, kªxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 37 124 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6569 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Kwei †nv‡mb wcZv: mvwgi miKvi, 

mvs: PvcIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 37 125 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6570 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: gvmQz, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6571 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi Avjx, wcZv: kvmQz Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6572 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bIqvR DwÏb, wcZv: g„Z Qgy wgqv, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.05 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6573 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡iK, wcZv: AvwRm DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 381 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6574 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: ïKzi Avx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 50 1401 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6575 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwiQ DwÏb, wcZv: BDmyd DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 431 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

523



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6576 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bQi DwÏb, wcZv: Qv‡gi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.40 ৭৫ নং PvIeb 78 432 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6577 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Av³vi, wcZv: myjZvb, mvs: PvIeb, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 98 450 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6578 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ZwgR DwÏb, wcZv: g„Z nv‡im Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 227 1011 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6579 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

b‡ik †KvP, g„Z weki †KvP, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 637 107 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6580 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: bv‡qe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 113 351 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6581 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡bvqve Avjx, wcZv: g„Z AveŸvm 

Avjx, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6582 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z Rvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,228 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6583 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 163 845 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6584 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: Qvby miKvi, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 231 1009 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6585 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: g„Z mvwgi 

DwÏb, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 126 227,  

228,  229

2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6586 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bv‡Ri DwÏb, wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6587 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: ZwgR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6588 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avqye Avjx, wcZv: e‡›` Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6589 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qz‡e` Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6590 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiæR Avjx, wcZv: ingZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 241 1011 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6591 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡g‡ni Avjx, wcZv: †nv‡mb Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6592 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwdR DwÏb, wcZv: Rbev Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6593 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Iqv‡n`, wcZv: AÁvZ, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6594 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb,wcZv: Igi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 455 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6595 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvRgZ DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 457 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6596 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

KvwRg DwÏb, wcZv: †gvni Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 94 459 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6597 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvgRv` Avjx, wcZv: g„Z Bqe Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 172 866,867 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6598 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avjv DwÏb, wcZv: Avt nv‡kg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 163 843, 845 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6599 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iv¾vK, wcZv: KzÏym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6600 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 †gveviK †nv‡mb, wcZv: b~i 

†gvnv¤§`, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6601 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: b~i †gvnv¤§`, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6602 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

BQvb Avjx, wcZv: my‡gR Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 48 378 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6603 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyi ingvb, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6604 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 mwn` DwÏb, dwKi, wcZv: Beªvnxg 

Lwjj, mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.60 ৭৫ নং PvIeb 50 146 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6605 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwng, wcZv: KzÏyym Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 50     150,       

   144

2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6606 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ie, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52     148,       

   156

2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6607 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mvnive wgqv, wcZv: nvwdR DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.70 ৭৫ নং PvIeb 52 157 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6608 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gvbœvb, wcZv: nvwdR DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 52 161 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6609 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

  †gvt ‡njvj, wcZv: eiKZ Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 188 931 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6610 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj wgqv, mvs: PvIeb, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6611 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Kwei, wcZv eiKZ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.55 ৭৫ নং PvIeb 80 435 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6612 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt gwR`, wcZv- Avt Mdzi, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6613 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: Qv‡q` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.20 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6614 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 gwdR DwÏb, wcZv: Qv‡qv` Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.50 ৭৫ নং PvIeb 91 459 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6615 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myeR Avjx, wcZv: gwbi DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.30 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6616 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wgqv Puv`, wcZv: †gnvi Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.60 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6617 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Aveyj, wcZv: gvRg Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6618 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Bw`ªm Avjx, wcZv: Qwjg DwÏb, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 211 942 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6619 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt Qvjvg, wcZv: AvDqvj, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.60 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6620 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wejøvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 52 314 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6621 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ỳjvj, wcZv: BqvKze Ajx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 46 105 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6622 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt KzÏym, wcZv: mv‡ne Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 78 436 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6623 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 Avt ingvb, wcZv: Zv‡je Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 197 940 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6624 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Bw`ªm Avjx, wcZv: nvwjQ Avjx, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৭৫ নং PvIeb 206 998 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6625 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweeyjøvn, wcZv: g„Z Beªvnxg, mvs: 

PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৭৫ নং PvIeb 82 439 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6626 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Qv‡e` Avjx, wcZv: g„Z Rbve Avjx, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.50 ৭৫ নং PvIeb 223 971 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6627 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 nviæb Ai iwk`, wcZv: †invb DwÏb, 

mvs: PvIeb, kÖxcyi, MvRxcyi

0.70 ৭৫ নং PvIeb 95 459 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6628 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: g„Z eywjqv 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6629 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Ajvj miKvi, wcZv: g„Z BDmyd 

miKvi, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6630 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Uzby wgqv, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6631 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd miKvi, wcZv: g„Z †Qb 

miKvimvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1160 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6632 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ï°zi Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 231 1215 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6633 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

bvwRg DwÏb, wcZv: g„Z Ujy dwKi, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 92 477 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6634 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

kvgmyj nK, wcZv: g„Z gieyR Lvu, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6635 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gwR`, wcZv: g„Z Avt mwn`, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6636 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZv: Kig Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6637 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj nv‡kg, wcZv: g„Z kg‡mi 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6638 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mvgmywÏb, wcZv: kg‡mi Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 218 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6639 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt AvDqvj, wcZv: g„Z ingZ Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6640 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvKZvi DwÏb, wcZv: g„Z ingZ 

Ajx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6641 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ewki DwÏb, wcZv: g„Z ing Avjx, , 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 221 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6642 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 NuyU, wcZv: AÁvZ, mvs: wgUvjy, 

kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6643 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡Mvjvcx †eMg, ¯^vgx: mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1059 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6644 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gvmy` Avjx, wcZv: GRvR Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1051 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6645 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmiRyj Bmjvg, wcZv: Avt nK, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 117 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6646 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡njvj DwÏb, wcZv: g„Z Rwgi †gvjøv, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1030 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6647 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡iv¯Íg, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1034 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6648 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR, wcZv: g„Z K`g Avjx, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1057 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6649 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rby DwÏb, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 126 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6650 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avwgi †nv‡mb, wcZv: g„Z myieZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 125 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6651 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 127 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6652 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6653 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

myiej nK, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1028 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

529



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6654 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wRbœZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg, 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6655 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 AvgRv` †nv‡mb, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ívdv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

4.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6656 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

 wjqvKZ Avjx, wcZv: g„Z †Mvjvg 

†gv¯Ídv, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1053 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6657 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wdiæR, wcZv: AvKZvi DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

3.00 ৫১ নং wgUvjy 78 223 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6658 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gv¯Ídv, wcZv: gwdR DwÏb, mvs: 

wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 ৫১ নং wgUvjy 78 477 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6659 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avigvb Avjx, wcZv: g„Z nvmgZ 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 1032 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6660 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iwk`, wcZv: g„Z mv‡ne Avjx, 

mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6661 MvRxcyi kÖxcyi iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

byiæj Bmjvg, wcZv: g„Z mv‡ne 

Avjx, mvs: wgUvjy, kÖxcyi, MvRxcyi

2.00 ৫১ নং wgUvjy 115 121 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6662 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvwRg DwÏb, wcZv:  mybvg Ajx, 

mvs: dzjevoxqv,Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.70 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6663 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj †nv‡mb wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6664 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Aveyj Kv‡km, wcZv: g„Z Avt jwZd, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6665 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

AvQvb Djøv, wcZv: g„Z kni Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6666 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡mv‡jgvb, wcZv: AvQvb Djøv, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6667 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wMqvm DwÏb, wcZv: AvQvb Djøvn, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6668 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wbqZ Avjx, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.33 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 34 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6669 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

we_x LvZzb, wcZv: kivdZ DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.44 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 27 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6670 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivRyj nK, wcZv: g„Z BgviZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6671 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

dRjyj nK, wcZv: Av‡Qb Avjx,  

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.28 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6672 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kvw`i, wcZv: g„Z Av‡bvqvi 

Avjx, mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.25 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6673 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt QvËvi, wcZv g„Z †KivgZ Avjx, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.30 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 18,32 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6674 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

mwdDjøvn, wcZv: g„Z Avt evwQi, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.36 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6675 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt iDd, wcZv: g„Z gwdR DwÏb, 

mvs: dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.40 ২২৫ নং dzjevoxqv 5 398 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6676 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ingvb, wcZv: AÁvZ, mvs: 

dzjevoxqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.27 ২২৫ নং dzjevoxqv 27 186 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6677 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gšÍvR DwÏb, wcZv: Avt gv‡jK, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6678 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwZqi ingvb, wcZv: mwn` Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6679 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

gwbi †nv‡mb, wcZv: gd`vi Avjx 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.80 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

531



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6680 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Mdzi, wcZv: Rg‡mi Avjx, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.77 ২১৫ নং RvqMxi 115 19 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6681 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvwjg DwÏb, wcZv: AvKZvi Avjx, 

mvs: RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.63 ২১৫ নং RvqMxi 189 73 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6682 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Kv‡`i, wcZv: Qvgv`, mvs: 

RvqMxi,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.93 ২১৫ নং RvqMxi 30 119 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6683 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt ev‡Zb, wcZv: Bw`ªm Avjx, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

2.25 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6684 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avn‡¤§`, wcZv: ev‡bR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 683 1372 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6685 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rqbvj Av‡e`xb, wcZv: g„Z Avt 

AvwRR, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.75 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 612 1040 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6686 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt gvbœvb, wcZv: g„Z Qvgv`, mvs: 

†Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.60 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6687 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

nvweR DwÏb, wcZv: g„Z Rvby Lvuv, 

mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1043 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6688 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Rvgvj DwÏb, wcZv: g„Z IqvR DwÏb 

Luv, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

0.50 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 463 1044 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6689 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡ebwRi Avnv‡¤§`, wcZv: nvweR 

DwÏb, mvs: †Wdzwjqv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

3.30 ২০৩ নং ‡Wdzwjqv 631 850 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6690 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

At iwng, wcZ: Av°vm Avjx, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

0.37 ২২২ নং gkK 32 422 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6691 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

‡gRevn DwÏb, wcZv: g„Z Av³vi 

Avjx, mvs: gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.00 ২২২ নং gkK 32 422 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6692 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

Avt Qvgv`, wcZv: Avwgiæj, mvs: 

gkK,  Kvcvwmqv, MvRxcyi

1.25 ২২২ নং gkK 99 517,518 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

532



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6693 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

ggZvR DwÏb, wcZv: Avt Rwji 

f~Bqv, mvs: ivDr‡Kvbv,  Kvcvwmqv, 

MvRxcyi

1.00 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6694 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvivqYcyi 

weU

wmivR DwÏb, wcZv: Rwjj f~Bqv, 

mvs; ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.20 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 94 188 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6695 MvRxcyi Kvcvwmqv iv‡R› ª̀cyi 

†iÄ

m~h©bvviqYcyi 

weU

Avey mvB`, wcZv: AvkÖe Avjx, mvs; 

ivDr‡Kvbv, Kvcvwmqv,MvRxcyi

1.30 ১৯১ নং ivDr‡Kvbv 906 257 2       emZevox, ও 

euvk evMvb

H D³ †gŠRvq we.Gm Rixc I 

†iKW© nhwb| 

6696 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সাহীনা আক্তার, স্াাঃ নুর রহাজসন     

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2678 8701 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefvM Gi cÎ bs- 

22.01.0000.608.08.086.19.5204 Zvs- 

07/10/2019 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q` †gvKÏgv `v‡q‡ii cÖ Í̄vebv †cÖiY Kiv 

n‡q‡Q|

উক্ত রমৌজায় ণি.এস জণরপ ও 

ররকর্ ব হয়ণন।

6697 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

লাবু সরকার,ণপাং- মৃত ইসমাইল     

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 26778 8739 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6698 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আয়নাল হক, ণপাং- মৃত আাঃ ছামাদ 

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2676 8739 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6699 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত দণলল        

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2676 8750 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6700 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সাণহদা,ণপাং-মৃত আমজাত রহাজসন   

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2676         

8751,        

8752

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6701 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রদজলায়ার,ণপাং- সাজদক আলী         

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2676 8,752 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6702 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলীম ণময়া,ণপাং- আাঃ মাজলক      

          সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2676 8765 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6703 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কামাল,ণপাং- মৃত তারা ণময়া         

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.75 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2676 8765 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6704 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলাল উণিন,ণপাং- কাণজম উণিন  

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8765 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6705 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ হাণকম,ণপাং-মৃত কায়জকািাদ   

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8765 8764 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6706 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ওয়াজজদ আলী,ণপাং- মসৃত আাঃ 

মাজলক       সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ 

পািা, কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8753 8754 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6707 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমজছর আলী,ণপাং- িজছর আলী       

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8754 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6708 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মাজজদ ণময়া,ণপাং- আাঃ মাজলক      

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8763 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6709 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাণমনুল,ণপাং- হাজিজ উণিন        

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8763 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6710 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হারুন ণময়া, ণপাং- ওয়াদুত             

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 681 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6711 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

লাবু ণময়া, ণপাং- ইন্তাজ                

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 681 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6712 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণমজ উণিন,ণপাং- কায়জকািাদ      

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.25 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 681 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6713 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রতাজাজেল, ণপাং- মণিজ উণিন     

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8762 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6714 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জাহাঙ্গীর,ণপাং- রকয়াম উণিন        

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8761 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6715 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইয়াসীন,ণপাং- ইব্রাহীম                 

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8762 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6716 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মাজলকা িানু,স্াাঃ কণছম উণিন      

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8762 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6717 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সাজলহা িানু, স্াাঃ আাঃ ছাত্তার        

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8762 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6718 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িদর উণিন, ণপাং- ণরয়াজ উণিন     

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8766 8765 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6719 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আবুল রিপারী, ণপাং- মৃত ণমনহাজ   

          সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8766 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6720 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ আলী, ণপাং- মৃত ণমনহাজ        

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2673 8768 8762 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6721 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাাঃ রসানামুণিন, ণপাং- মৃত রনায়াি 

          সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.25 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8682 8684 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6722 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সণি উণিন, ণপাং- ররিাজ উণিন    

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8682 8684 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6723 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাছাাঃ সণিরন, স্াাঃ ররিাজ উণিন 

           সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ 

পািা, কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8682 8684 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6724 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আনসার উণিন, ণপাং- মৃত মণজবুর  

      সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8682 8684 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6725 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণমজ উণিন, ণপাং-মৃত মণজবুর      

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.15 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8684 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6726 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণশণশর ণময়া,ণপাং-মৃত আবু হাণনি   

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8684 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6727 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জণহরুল,ণপাং- মণজবুর রহমান        

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8684 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6728 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ সামাদ, ণপাং- মৃত ইছুি আলী   

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8670 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6729 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাতাজলি,ণপাং-মৃত আজয়ত আলী    

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8670 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6730 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

দরজিশ ,ণপাং- ররিাজ উণিন         

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8670 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6731 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িজল ণময়া,ণপাং- আজনায়ার          

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2716 8670 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6732 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাণিজ উণিন,ণপাং- মৃত োন মামুদ  

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2708 8670 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6733 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আিাজ উণিন,ণপাং- োন মাহমুদ     

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2708 8670 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6734 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মণনর রহাজসন, ণপাং- লাল মাহমুদ    

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2708 8670 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6735 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জণমর ণময়া,ণপাং- মৃত রমাহােদ 

আলী         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ 

পািা, কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2708 8998 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6736 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

খণলল ণময়া,ণপাং- লাল মাহমুদ       

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2826 8998 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6737 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

পল মাহমুদ,ণপাং- মৃত আিাজ 

উণিন    সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ 

পািা, কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2834 8998 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6738 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মনছুর আলী,ণপাং- হাণিবুর রহমান   

       সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2832 8998 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6739 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ আলী,ণপাং- িণরদ আলী          

        সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2818 8998 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6740 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

দুলাল ণময়া, ণপাং- পরশ আলী        

         সাাং- ফুলিাণিয়া উাঃ পািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2819 2826 8998 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6741 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ কদ্দুস,ণপাং- রমজান আলী       

        সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6742 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নুরুল ইসলাম,ণপাং- জব্বার            

         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2722 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6743 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ কদ্দুস,ণপাং-নয়াি আলী          

         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2722 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6744 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

তারা ণময়া,ণপাং- আছমত আলী       

         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2722 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6745 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আবুল কালাম,ণপাং-মৃত রমাহােদ    

          সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2722 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6746 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণমজানুর রহমান,ণপাং- রণমজ উণিন 

         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6747 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কামাল রহাজসন,ণপাং- রণমজ উণিন  

         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6748 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণমজ উণিন,ণপাং- মৃত আজয়ত 

আলী         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6749 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত ওমর আলী  

        সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6750 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জামাল উণিন,ণপাং- রণমজ উণিন    

         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6751 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জয়নাল আজিদীন,ণপাং- রণমজ 

উণিন        সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6752 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আব্বাস উণিন,ণপাং- সাজয়দ আলী    

        সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6753 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলী ণময়া,ণপাং- হাণনি ণময়া        

         সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6754 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

তাইজ উণিন,ণপাং- ওমর উণিন      

        সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6755 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কামাল উণিন,ণপাং- ওয়াজ উণিন   

          সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2796 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6756 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রহলাল উণিন,ণপাং- মৃত রপনু ণময়া   

   সাাং- কণিইোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2801 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6757 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মারিক আলী,ণপঙ- আকরাম মুন্সী  

          সাাং- কণিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2801 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6758 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

ওহাি আিী,ল িং- হালিজ উলিন     

          সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2801 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6759 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

এনামুি হক,ল িং- মলিজ উলিন      

         সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2801 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6760 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মমায়াজ্জেম লময়া,ল িং- মৃত আঃ 

রহমান        সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2801 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6761 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

দুিাি লময়া,ল িং- আঃ িলতি         

          সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2801 9292 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6762 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

শহর আিী,ল িং- মজ্জয়জ আিী        

          সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2861 2867 8993 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6763 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

হালনি,ল িং- মৃত মলিজ উলিন       

         সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6764 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আঃ জলিি, ল িং- আঃ গফুর         

          সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6765 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আজ্জেি আিী,ল িং- মৃত িলরদ 

সরকার        সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6766 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আিাজ উলিন,ল িং-িলরদ সরকার    

        সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6767 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িন্ডী িানু,স্াঃ আকির আিী          

          সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6768 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িরজ্জেদ আিী,ল িং- মলিজ উলিন    

         সািং- কলিইিািা, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6769 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মদজ্জিায়ার মহাজ্জসন,ল িং- রবু লময়া    

           সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6770 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আলনে লময়া,ল িং- ম ারজ্জশদ আিম   

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6771 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

সুরুজ লময়া,ল িং- মলিজ উলিন       

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6772 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

লুৎির লময়া,ল িং- আঃ রলশদ         

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6773 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মমাজাফ্ির আিী,ল িং- আঃ রলশদ   

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6774 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আজ্জতায়ার রহমান,ল িং- আঃ রলশদ   

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 8953 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6775 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

ম ায়াজ উলিন,ল িং- তজ্জমজ উলিন   

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2865 10534 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6776 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

সািামত আিী  ান,ল িং-মসািাহান 

 ান    সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 2869 8953 

10536

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6777 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

ডাঃ হাজ্জসম,ল িং- মৃত আঃ রলশদ     

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 2879 8953 

10536

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6778 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

নূরজাহান,ল িং- মৃত নিী মনওয়াজ   

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 2879 8953 

10536

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6779 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

কামাি উলিন,ল িং- ইসমাইি 

মহাজ্জসন        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 2879 8953 

10536

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6780 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

হকুম আিী,ল িং- মৃত িলরদ লময়া    

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 2879 8953 

10536

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6781 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আরমান আিী,ল িং- ইসমাইি        

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 8956 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6782 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

কামাি উলিন,ল িং- মৃত রজু 

মাতাব্বর         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 8956 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6783 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মদজ্জরায়ার মহাজ্জসন,ল িং- রগু          

           সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 8956 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6784 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আঃ মান্নান,ল িং- মৃত ইব্রাহীম        

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 8956 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6785 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আঃ জলিি,ল িং- মৃত মসাজ্জিমন      

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 8956 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6786 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

জামাি উলিন,ল িং- মৃত মতাতা       

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 8956 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6787 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মস্তিা,ল িং- মৃত মতাতা লময়া         

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 8956 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6788 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আতাহার,ল িং- হালিবুর               

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.58 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2867 2879 8953 

10536

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6789 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িাচ্চু,ল িং-মৃত শহর আিী            

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2868 2879 8954 

10536

২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6790 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

নাজমুি,ল িং- মৃত নজরুি ইসিাম   

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 2879 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6791 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

সািামত আিী,ল িং- মসানা           

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2870 2879 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6792 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িজি লময়া,ল িং- মৃত তলমজ লময়া   

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6793 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

রুজ্জিি,ল িং- মৃত আঃ মান্নান         

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6794 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

নরু লময়া,ল িং- মৃত তলমজ লময়া      

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.86 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6795 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

হান্নান,ল ঙ- মৃত মসািাহান           

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6796 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

শরিত আিী,ল ঙ- মৃত ওমর আিী  

     সািং- ফুিঃ পূি ব, কালিয়াককর, 

গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6797 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

রাজকুমার,ল িং- হলরয়া                

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6798 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

সরািত,ল িং- ওমর আিী            

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6799 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

সাজ্জমদ আিী,ল িং- তলমজ উলিন     

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6800 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

হাজ্জমদ আিী, ল িং- হলি লময়া        

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10536 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6801 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

রাজু লময়া, ল িং- মৃত েবুর            

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6802 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িাাঁন লময়া,ল িং- মৃত হুরমুজ           

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6803 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

ইব্রাহীম,ল িং- মৃত সজ্জমজ উলিন     

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6804 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আজ্জনায়ার মহাজ্জসন,ল িং- মলিজ 

উলিন        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6805 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আঃ মলজদ,ল িং- মলিজ উলিন       

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6806 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

জয়নাি ,ল িং- আকির আিী         

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6807 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

কলেম উলিন,ল িং- েহরুলিন         

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6808 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আিাজ উলিন,ল িং-হালিম উলিন    

       সািং- ফুিঃ পূি ব, কালিয়াককর, 

গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2869 0 10510 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6809 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

দুদু লময়া,ল িং- মৃত আমজাত         

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3148 0 10625 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6810 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আরিান আিী,ল িং- আঃ আলজজ    

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3148 0 10625 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6811 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আঃ মলজদ,ল িং- হাজ্জমদ আিী        

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3155 0 3155 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6812 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আিসার আিী,ল িং- হাজ্জেন আিী    

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3165 0 3165 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6813 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

ইিসুি আিী,ল িং- নওয়াি আিী     

           সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3165 0 3165 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6814 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মাজ্জজদা,স্াঃ মমাতাজ্জিি              

            সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3165 0 3165 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6815 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

জলসম,ল িং- োজ্জয়দ আিী             

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3165 0 3165 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6816 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

কছুমলিন,ল িং- মৃত রায়তুল্লা         

           সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3165 0 3165 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6817 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িাজ্জের লময়া,ল িং- োজ্জয়দ আিী       

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 330 0 10589 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6818 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

লজল্লুর রহমান,ল িং- হালমদুর রহমান  

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 330 0 10589 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6819 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

হারুন,ল িং- লজল্লুর রহমান            

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 330 0 10589 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6820 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িজি লময়া,ল িং- মৃত োজ্জয়দ আিী   

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3300 0 10589 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6821 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

ম ারজ্জশদ আিম,ল িং- মৃত শওকত 

আিী       সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3148 0 10625 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6822 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

লেলিক লময়া,ল িং- মৃত আহাদ 

কাজ্জদর        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3148 0 10625 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ
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6823 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

দুিাি, ল িং- মৃত  চুর উলিন        

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3148 0 10625 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6824 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

ওয়াজ উলিন,ল িং- কান্দুরা           

            সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3155 0 10620 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6825 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

সামছুি,ল িং- আলিম উলিন          

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3300 0 10589 ২ নং খমতয়ান  বসত বাড়ী ঐ ঐ

6826 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

েরুত আিী,ল িং- কলেম উলিন       

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3300 0 10589 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6827 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

শলহদুি ইসিাম,ল িং- মৃত মলজবুর   

        সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2937 0 10542 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6828 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মমাজাফ্ির আিী,ল িং- মলজবুর      

          সািং- ফুিঃ, কালিয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2937 0 10542 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6829 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মলহন লময়া,ল িং- হালমদ আিী        

          সািং- ফুিঃ, কালিয়াককর, 

গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2937 0 10542 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6830 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মিািান,ল িং- শাহজাহান             

            সািং- ফুিঃ, কালিয়াককর, 

গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 9012 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6831 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আঃ জব্বার,ল িং- মৃত আঃ আলজজ   

           সািং- ফুিঃ, কালিয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2931 0 9008 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6832 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আলমর আিী,ল িং- শুকুর মাহমুদ     

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 3012 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6833 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মজ্জয়জ উলিন,ল িং- ছুক্কু লময়া         

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3300 0 10589 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6834 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

কালু লময়া,ল িং- জয়নুলিন            

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3300 0 10589 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6835 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

িাদশা লময়া,ল িং- মৃত মমাতাজ্জিি    

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2915 0 9680 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6836 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

আঃ আলজজ,ল িং- কলিম উলিন      

    সািং- ফুিঃ পূি ব, কালিয়াককর, 

গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2915 0 9680 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6837 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

মলিজ উলিন,ল িং- কলেম উলিন     

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2915 0 9680 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6838 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

কায়ুম,ল িং- কলেম উলিন             

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2915 0 9680 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6839 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

নুরুি ইসিাম,ল িং- কলেম উলিন     

         সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2915 0 9680 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6840 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা কালিঘাটা 

সদর লিট

কাঞ্চন লময়া,ল িং- মৃত আমজাদ      

          সািং- ফুিঃ পূি ব, 

কালিয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2915 0 9680 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6841 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আকির,ণপাং- মৃত আমজাদ           

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2937 0 10542 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6842 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মমতাজ আলী,ণপাং- মৃত মণজবুর     

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2937 0 10542 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6843 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আিতাি,ণপাং- মৃত নণছর উণিন     

        সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 3012 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6844 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কণলম উণিন,ণপাং- আহাদ জণলল    

     সাাং- ফুলাঃ পূি ব, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6845 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রইিা,ণপাং- রিলু ণময়া                  

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6846 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কালু ণময়া,ণপাং- সজমজ ণময়া         

            সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6847 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

একাব্বর আলী,ণপাং- শফুর            

           সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6848 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আকরাম,ণপাং- রণমজ উণিন          

           সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6849 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণিক ণময়া,ণপাং- তহু ণময়া           

           সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6850 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নুর িক্স,ণপাং- ঘুঘুর আলী              

        সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6851 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মণিজ উণিন, ণপাং- জালাল          

         সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6852 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমহােদ আলী,ণপাং- কাজশম আলী  

           সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6853 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলম মুন্সী,ণপাং- কণিল উণিন      

         সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6854 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সরিানু,ণপাং- মৃত শুকুর মাহমুদ      

          সাাং- ফুলাঃ, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6855 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণনছ,ণপাং- হাণিবুর রহমান          

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6856 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িাদল ণময়া,ণপাং- অজ্ঞাত              

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6857 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ জব্বার,ণপাং- আাঃ জণলল         

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6858 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাজিজ উণিন,ণপাং- ররিাজ           

      সাাং- ফুলাঃ পূি ব, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6859 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কণির রহাজসন,ণপাং- হাজসন           

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6860 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ররাজিল,ণপাং- অজ্ঞাত                   

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6861 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জয়নাল,ণপাং- কাজশম আলী           

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6862 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রদৌলত কা,ণপাং- রাজজন্দ্র              

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6863 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

অকমল্য,ণপাং- রাজমহল                

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2880 0 8626 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6864 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রাংমহল,ণপাং- মৃত লােনাহ            

           সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6865 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণমলন,ণপাং- ণিষম্বর                    

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6866 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রগাপাল,ণপাং- ণছণিন্দ্র েন্দ্র              

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6867 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শুনীল েন্দ্র,ণপাং- িণকর োন           

        সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6868 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

তরুনী,ণপাং- িণকর োন                

       সাাং- ফুলাঃ পূি ব, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6869 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সাজনায়ার রহাজসন,ণপাং- ণিশু ণময়া   

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6870 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণমলন,ণপাং- মৃত ণিষম্বর               

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6871 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শহর আলী,ণপাং- মৃত আমজাদ       

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2924 0 10556 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6872 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাজিজ উণিন,ণপাং- মৃত মাহমুদ      

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2785 0 9318 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6873 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছণমর উণিন,ণপাং- রণহম উণিন      

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2785 0 9318 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6874 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জান শণরি,ণপাং- আাঃ রণশদ          

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2785 0 9318 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6875 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িজলুল হক,ণপাং- শুকুর               

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2785 0 9318 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6876 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শণি উণিন,ণপাং- মৃত লাল ণময়া     

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2785 0 9318 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6877 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

টিপু,ণপাং- মৃত মস্তান                   

         সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2785 0 9318 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6878 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আয়নাল হক,ণপাং- িাইজ উণিন     

          সাাং- ফুলাঃ পূি ব, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2785 0 9318 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6879 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আব্বাছ আলী,ণপাং- মৃত তাজহর 

আলী           সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3326 0 10575 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6880 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রতাতা ণময়া,ণপাং- মৃত ছাজয়দ         

          সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3302 0 10581 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6881 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জাজহর আলী,ণপাং- মৃত ছাজয়দ        

         সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3302 0 10581 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6882 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রসৌরভ ণময়া,ণপাং- মৃত জুলহাস       

         সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3302 0 10581 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6883 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আক্কাছ,ণপাং- আমান আলী            

          সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3302 0 10581 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6884 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শাহজাহান,ণপাং- আণমর               

            সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3302 0 10581 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6885 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

োন ণময়া,ণপাং- ইসমাইল              

         সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3302 0 10581 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6886 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ঘুঘুর আলী,ণপাং- জহুর আলী          

         সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3317 0 9723 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6887 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শণহদ,ণপাং- ঘুঘুর আলী                

         সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3317 0 9723 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6888 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ছালাম,ণপাং- মৃত জমুর উণিন  

           সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3315 0 9742 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6889 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কামাল,ণপাং- রকরামত আলী          

         সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3343 0 9706 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6890 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রহলাল,ণপাং-মৃত রমর উণিন          

          সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3347 0 9654 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6891 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িরমান খান.,ণপাং- মৃত মুনজছর      

          সাাং- ফুলাঃ দাঃপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 3347 0 9654 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6892 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

খণলল,ণপাং- মৃত আাঃ ছবুর            

           সাাং- রামপুর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 337 0 9652 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6893 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ কদ্দুস,ণপাং- মৃত আাঃ রণশদ     

         সাাং- রামপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 337 0 9652 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6894 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলমগীর,ণপাং- সণহজ উণিন        

         সাাং-িগারপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 337 0 9652 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6895 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শওকত আলী,ণপাং- আাঃ রাজ্জাক    

        সাাং-িগারপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6896 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ছাত্তার,ণপাং- মৃত ইউছুি          

        সাাং- রামপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.10 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6897 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলহাজ,ণপাং- মৃত আলাল            

       সাাং- রামপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6898 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইসমাইল রহাজসন,ণপাং- আবুল 

রহাজসন         সাাং- রামপুর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6899 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রাজ্জাক,ণপাং- মৃত রমাতাজলি         

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6900 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আব্বাস উণিন,ণপাং- শণহদুল          

          সাাং- 

কিইোলা,কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.15 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6901 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলাল,ণপাং- মৃত রসকান্দার           

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6902 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাস্তিা,ণপাং- রখারজশদ               

         সাাং- রামপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6903 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাশারি,ণপাং- রখারজশদ              

         সাাং- রামপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6904 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রাজ্জাক,ণপাং- মণিজ উণিন          

         সাাং- রামপুর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2735 0 9328 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6905 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

োন ণময়া,ণপাং- ইজ্জত আলী          

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6906 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলাউণিন,ণপাং- শুকুর মাহমুদ      

          সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6907 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

তণজম উণিন,ণপাং- ছাজয়দ আলী     

          সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6908 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কণির রহাজসন,ণপাং- ণরয়াজ উণিন   

            সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6909 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণছণিকুর,ণপাং- আজয়ত আলী          

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6910 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সুরুজ,ণপাং- আজয়ত আলী              

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6911 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মুন্নাি,ণপাং- ইউসুি আলী              

           সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2732 0 9283 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6912 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণিল্লাল কাজী,ণপাং- হাসান কাজী      

          সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2725 0 9132 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6913 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইব্রাহীম,ণপাং- মৃত আিসার           

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2728 0 9151 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

549



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6914 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলাউণিন,ণপাং- রহমত কাজী       

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2201 0 9150 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6915 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মণজবুর রহমান,ণপাং- মৃত আাঃ 

রণশদ          সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2728 0 9146 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6916 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাহােদ আলী,ণপাং- কাজীমুণিন    

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.35 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2728 0 9146 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6917 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কাজসম,ণপাং- জাজিদ আলী            

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2728 0 9145 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6918 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সণিকুল ইসলাম,ণপাং- ণরয়াজ 

উণিন          সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2728 0 9147 9142 

9149

২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6919 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ খাজলক,ণপাং- মৃত সুরজত 

আলী           সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2728 0 3341 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6920 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মণরয়ম,স্াাঃ আাঃ হাণলম              

           সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200 0 3341 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6921 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সমর্ ব িানু,ণপাং- আাঃ মণজদ           

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2210 0 9108 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6922 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মাজলক ণময়া,ণপাং- আাঃ মান্নান       

          সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2210 0 9122 8567 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6923 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ছাত্তার,ণপাং- মৃত আদম আলী   

           সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2210 0 9106 8567 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6924 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নুর রমাহােদ,ণপাং- আদম আলী      

          সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2210 0 8567 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6925 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাজিজ উণিন,ণপাং- িানু রশখ         

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2210 0 8567 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6926 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জামাল উণিন,ণপাং- মৃত আাঃ 

লণতি         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.25 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2210 0 9106 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

6927 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণিকুল,ণপাং- শুকুর উণিন           

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2219 0 8555 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6928 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মণিজ উণিন,ণপাং- আাঃ রহমান     

         সাাং- শালদহপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2197 0 3329 3334 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6929 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আমজাদ রহাজসন,ণপাং- মৃত নুরুল 

ইসলাম    সাাং- শালদহপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2197 0 3300 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6930 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রতাতা ণময়া,ণপাং- রায়হান খণলিা   

          সাাং- শালদহপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2197 0 3325 3323 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6931 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মণিজ উণিন,ণপাং- আাঃ রহমান     

       সাাং- কিইোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2197 0 3329 3334 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6932 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রসণলনা,স্াাঃ রণিক ণময়া              

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2219 0 8555 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6933 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণিকুল ইসলাম,ণপাং- শুকুম উণিন 

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2219 0 8555 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6934 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জামান,ণপাং- আাঃ মাজলক             

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2219 0 8555 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6935 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আকতারুজ্জামান,ণপাং- অজ্ঞাত        

         সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2221 2219 0 8555 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6936 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণসরাজুল ইসলাম,ণপাং- মৃত 

ইসমাইল      সাাং- কিইোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2216 0 8555 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6937 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আবুল কালাম,ণপাং- আাঃ আণলম     

      সাাং- শালদহপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2216 0 9018 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6938 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

দরজিশ আলী,ণপাং- মৃত আয়না 

ণময়া,সাাং- শালদহপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2216 0 9018 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6939 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলতাি আলী,ণপাং- আাঃ সবুর, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2216 0 9018 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)
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msiwÿZ 
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6940 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইয়াকুি আলী,ণপাং- মৃত আণমন,  

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200 0 9018 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6941 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রজমজ উণিন,ণপাং- মণিজ উণিন, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2216 0 9018 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6942 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ওজহদ আলী,ণপাং- ণসরাজ উণিন 

সাাংশালদহিিোলা ,কাণলয়াককর,গা

জীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2216 2200 0 12    3315 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6943 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রহজলনা খাতুন,স্াাঃ মণজবুর রহমান, 

সাাংশালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2216 0 3315 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6944 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ সামাদ রমাল্লা, ণপাং- রমাকজছদ 

আলী, সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200  2216 0 3315 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6945 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রসািাহান,ণপাং- মৃত ণসরাজ আলী, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।।

1.45 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200 0 3311 3312 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6946 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সাহাদৎ রহাজসন,ণপাং- নুরুল হক, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200 0 3311 3312 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6947 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িজলুর রহমান,ণপঙ- রমাকজছদ, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200 0 3307 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6948 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলাল উণিন,ণপাং- রমাকজছদ, সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200 0 3307 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6949 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ জণলল,ণপাং- আণলম উণিন, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2200 0 3206 3207 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6950 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আমজাত রহাজসন,ণপাং- মৃত নুরুল 

ইসলাম     সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2197 0 3300 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6951 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আশরাি আলী,ণপাং- মৃত রমাহােদ 

আলী     সাাং-

শালদহিিোলা ,কাণলয়াককর,গাজীপু

র।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3213 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6952 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত ণসরাজ 

উণিন, সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 2197 0 3210 3296 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6953 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মাজজদা খাতুন,ণপাং- মৃত আবুল 

রহাজসন, সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2197 0 3296 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6954 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িারহানা খাতুন,স্াাঃ কণির,     সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.75 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3213 3219 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6955 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাজজরা খাতুন,স্াাঃ ইসমাইল,  সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3213 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6956 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সাইফুর রহমান িাবুল ,ণপাং- 

মাহাজিজ উণিন, 

সাাংশালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 8701 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6957 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আব্দুল মণজদ,ণপাং- মৃত ওমর আলী 

রশখ     সাাং-

শালদহিিোলা ,কাণলয়াককর,গাজীপু

র।

1.25 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3223 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6958 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণকসমত আলী,ণপাং- মৃত ওমর 

আলী রশখ,সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3229 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6959 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণরি ণময়া,ণপাং- মৃত মইজ 

উণিন, সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.45 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3229 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6960 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রদজলায়ার,ণপাং- ণকছমত আলী, সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3229 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6961 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আজক্কল আলী,ণপাং- ণকছমত আলী, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3229 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6962 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আজমলা,ণপাং- মৃত জালাল উণিন, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3232 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6963 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মইজুণিন,ণপাং- মৃত ইছি আলী, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3260 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6964 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মুহতাি আলী,ণপাং- মৃত মুনজছর 

আলী, সাাংশালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2194 0 3213 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6965 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ মণজদ,ণপাং- রমাছজলম, সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 8 0 2701 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6966 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রাইণজ উণিন,ণপাং- রণমজ উণিন, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 18 0 57 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6967 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছন্নত আলী,ণপাং- রমাজমন আলী, 

সাাং-শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 85 0 367 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6968 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণজম উণিন,ণপাং- ইনছাদ, সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 29 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6969 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নাণছমুণিন,ণপাং-ইনছাদ  ,       সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 29 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6970 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

োন ণময়া,ণপাং- হাসমত আলী, সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 22 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6971 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

লাল ণময়া,ণপাং- হাসমত আলী, সাাং-

শালদহিিোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 22 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6972 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জামাল ,ণপাং- আহেদ আলী, সাাং-

ছলঙ্গা,        কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.54 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 22 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6973 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কামাল,ণপাং- আহেদ আলী       

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 22 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6974 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাজমদ আলী,ণপাং- আনজছর         

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 12 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6975 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ররজীয়া, স্াাঃ মৃত মুক্তার আলী     

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 22 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6976 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণমনা, স্াাঃ মৃত মকর আলী      

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 338 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6977 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণমনা, স্াাঃ মৃত মণিজ উণিন    

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 334 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6978 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আকতির আলী,ণপাং- মুস্তিা        

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 296 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6979 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলামীন,ণপাং- মৃত আাঃ রণশদ     

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 296 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6980 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আহাদ আলী,ণপাং- ইসমাইল          

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 296 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6981 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আজমন আলী,ণপাং- ইসমাইল        

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 12 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6982 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

গণনর,ণপাং- মৃত তইমণিন            

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 347 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6983 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাণনি,ণপাং- কুতুি উণিন            

সাাং-ছলঙ্গা, কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 349 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6984 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শহর আলী,ণপাং- ইসমাইল খাঁ        

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.25 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 349 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6985 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাশা ণময়া,ণপাং- ইনছাত আলী    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 349 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6986 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ওহাতত আলী,ণপাং- ইসমাইল       

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 349 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6987 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

নুরুল ইসলাম,ণপাং- ইনছুর ণময়া    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 349 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6988 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কাঞ্চন,ণপাং- ইনছুর ণময়া             

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 349 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6989 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

লাল ণময়া,ণপাং- শুকুর ণময়া         

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

2.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 350 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6990 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রতন ণময়া,ণপাং- শুকুর ণময়া        

সাাং-ছলঙ্গা,   কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 352 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6991 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

োন ণময়া,ণপাং- শুকুর ণময়া         

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 350 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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6992 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শাহজাহান ণময়া,ণপাং-শুকুর ণময়া 

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 350 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6993 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

এমদাদুল,ণপাং- মৃত ইমান আলী    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.75 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 350 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6994 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সামসুল,ণপাং- আদু ণময়া              

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 361 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6995 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছুন্নত আলী,ণপাং- রমাজমন আলী      

          সাাং-

ছলঙ্গা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 378 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6996 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইমান আলী,ণপাং- রমাজমন আলী    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 377 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6997 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ আণজজ,ণপাং- জব্বার আলী    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 397 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6998 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইছাক আলী,ণপাং- আমান মুন্সী      

সাাং-ছলঙ্গা,   কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 392 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

6999 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণজজুল,ণপাং-মৃত ইউসুি আলী  

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 393 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7000 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িাজছদ আলী,ণপাং- দলু রদওয়ান     

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 83 0 386 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7001 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমজান আলী,ণপাং- ইন্নাজ           

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 420 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7002 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছলুমুণিন, ণপাং- মৃত মনুর উণিন   

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 426 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7003 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ হাই,ণপাং- আহছান আলী      

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 425 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7004 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আব্দুল,ণপাং- কাইজুণিন              

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 425 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7005 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাজিজ উণিন,ণপাং-জণসম উণিন 

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 430 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7006 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলাল উণিন,ণপাং- মন্ডাজ         

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 430 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7007 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাছজলম উণিন, ণপাং- ইন্তাজ       

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 430 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7008 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জয়নাল আজিদীন,ণপাং-আাঃ জব্বার 

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 430 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7009 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সাজহদ আলী,ণপাং-ইসলাম           

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 430 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7010 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সজমজ আলী,ণপাং- ছাজয়দ আলী    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 430 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7011 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইমান আলী,ণপাং- জমুর আলী      

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 278 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7012 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শণহদ,ণপাং- সণলম উণিন            

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 278 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7013 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছাহােদ,ণপাং- ছণলম উণিন        

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 441 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7014 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণিল্লাল,ণপাং- মৃত আাঃ জণলল        

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 252 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7015 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জণসম উণিন,ণপাং- কণলম উণিন  

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 447 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7016 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সূর্ ব আলী,ণপাং- আাঃ িাজছদ          

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 278 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7017 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ছবুর,ণপাং- আাঃ িাজছদ         

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

2.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 92 0 278 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7018 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কাজশম আলী,ণপাং- সমর আলী     

সাাং-ছলঙ্গা,   কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 286 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7019 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

র্াাঃ আউয়াল,ণপাং-সমর আলী     

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 190 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7020 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাতজলি,ণপাং- কাজশম               

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.78 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 286 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7021 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রহাজসন আলী,ণপাং- সমর আলী    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 286 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7022 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

হাজসম আলী,ণপাং- সময় আলী      

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 280 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7023 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রকারিান আলী,ণপাং- ইয়াসীন       

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 286 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7024 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণিকুল ইসলাম,ণপাং-রকারিান 

আলী, সাাং-ছলঙ্গা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.96 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 286 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7025 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাাঃ িারুক,ণপাং- মৃত আনসার 

আলী, সাাং-ছলঙ্গা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 286 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7026 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

োন মাহমুদ,ণপঙ- জণজর             

সাাং-ছলঙ্গা,   কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 62 0 286 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7027 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ মণজদ,ণপাং- আজিদ আলী      

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 41 0 84 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7028 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছায়ীদ,ণপাং-মৃত ওসমান আলী      

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 55 0 184  185  

186

২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7029 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ জালাল,ণপাং- মাহমদ            

সাাং-ছলঙ্গা,   কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 59 0 187 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7030 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছাজিদ আলী,ণপাং- আছর             

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 40 0 79 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7031 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ছাা্লাম,ণপাং- ছাহু               

সাাং- ছলঙ্গা,              

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 112 0 780 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7032 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ররজাউল কণরম,ণপাং- মৃত িায়ণজদ 

িণকর, সাাং-ছলঙ্গা, 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 112 0 782 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7033 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ রহমান,ণপাং- জব্বার আলী    

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.45 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 112 0 791 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7034 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

িরহাত,ণপাং- মৃত আাঃ িাজরক     

সাাং-ছলঙ্গা,   কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.96 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 163 0 717  719 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7035 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সামছুল হক,ণপাং- মৃত ছজদক আলী, 

সাাং-পদ্যপািা, 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 866 0    1003    

1000

২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7036 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ িাজরক,ণপাং- সামসুল           

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 855 0      53      

60

২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7037 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রাণজজ(বুবু),ণপাং- মৃত আমজাদ    

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 764 0 1082 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7038 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ছামাদ,ণপাং- মৃত রমাকজছদ      

          সাাং-

পদ্যপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.75 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 0 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7039 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কণছম উণিন,ণপাং- ইয়াকুি          

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 762 0 1082 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7040 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মকবুল,ণপাং- আাঃ মণজদ              

          সাাং-

পদ্যপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 358 0 808 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7041 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আহাদ,ণপাং- আয়নাল                

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 208 0 957 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7042 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণজম উণিন,ণপাং- মৃত জহুর 

উণিন,  সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.52 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 882 0 53,30 

53,29 

5933

২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7043 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আব্দুল,ণপাং- মনসুর আলী            

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 747 0 12,67 

12,66

২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7044 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

তারু ণময়া,ণপাং- আকির             

সাাং-পদ্যপািা,   

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 745 0 1314 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7045 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

োন ণময়া,ণপাং- ইনছাি আলী       

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী       7         

 5

0 1314 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7046 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শণহদুল্লাহ,ণপাং- গফুর                

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 358 0 837 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7047 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আমজাদ,ণপাং-  দুখাই                  

         সাাং-

পদ্যপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.74 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 571 0 2274 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7048 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইসমাইল,ণপাং- ণকতাি আলী        

সাাং-পদ্যপািা,   

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী      5         

73

0 2510 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7049 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ণর্,এম মণজদ,ণপাং-মণিজ সরকার, 

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 358 0 924 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7050 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ছামাদ,ণপাং- জব্বার মুন্সী       

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7051 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জাজিদ আলী,ণপাং- মুন্সী               

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7052 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ঝমলাণিণি ,ণপাং- তজমজশর            

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7053 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আহেদ আলী,ণপাং- হাণমদ উণিন 

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7054 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রনামাজ উণিন,ণপাং- মাহান মালী  

সাাং-পদ্যপািা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.85 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7055 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ছাণদি ণময়া,ণপাং- মনজছর             

         সাাং-

তালোলা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7056 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ আলী,ণপাং- মজহজ উণিন       

সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7057 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শরািত আলী,ণপাং- আজক্কল আলী   

          সাাং-

তালোলা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 441 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7058 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

কদম আলী,ণপাং- আজক্কল আলী     

সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 461 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7059 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইউসুি আলী,ণপাং- মৃত রসকান্দার 

সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 464 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7060 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জণলল রমম্বার,ণপাং- মৃত িজয়জ 

উণিন,  সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 102 0 471 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7061 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আবুল রহাজসন,ণপাং- অজ্ঞাত          

সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 378 0 1228 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7062 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

সণির উণিন,ণপাং- আজক্কল          

সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 486 0 509 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7063 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রহাজসন রেৌণকদার,ণপাং- মৃত আহাদ 

আলী, সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 443 0 2075 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7064 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রহাজসন আলী,ণপাং-আহাদ আলী    

সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 442 0 2076 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7065 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শামচুর হক,ণপাং- ইনছাদ            

সাাং-তালোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.65 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 447 0 2217 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7066 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শামছুল হক,ণপাং- সানু                 

         সাাং-

তালোলা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 378 0 1228 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7067 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শুকুর আলী,ণপাং- তরি আলী       

সাাং-তালোলা,   

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 330 0 1169 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7068 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মণতউর রহমান,ণপাং- মৃত আাঃ 

জব্বার        সাাং-

িাগোলা ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 635 0    25    11 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7069 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আলাল উণিন,ণপাং- ইসমাইল       

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 635 0 2285 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7070 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ রণহম,ণপাং- শাংকু ণময়া        

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 635 0 2285 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7071 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

করম আলী,ণপাং- আজক্কল আলী     

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 620 0 2285 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7072 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জাহাঙবগীর ,ণপাং- তাজরকুল্লাহ         

সাাং-িাগোলা ,   

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 620 0      24       

71

২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7073 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

ইণিস আলী,ণপাং- লাল ণময়া         

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 646 0 2411 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7074 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ রহাজসন,ণপাং-মৃত শবুর উণিন,  

সাাং-িাগোলা , 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 646 0 2411 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7075 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শুকুর আলী,ণপাং- মৃত ণনন্দু খা      

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 646 0 2411 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7076 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আরিান আলী,ণপাং- মৃত ছাজিদ   

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 650 0 2384 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7077 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মকবুল,ণপাং- মৃত কাজশম             

          সাাং-

িাগোলা ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 1993 0 4144 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7078 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শণহদ,ণপাং- মৃত আয়মত আলী     

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.95 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 650 0 2384 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7079 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাশাজরি রহাজসন,ণপাং- মৃত 

সামছুল         সাাং-

িাগোলা ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.75 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 650 0 2384 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7080 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

পারজভজ,ণপাং- তণজম উণিন        

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 650 0 2384 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7081 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আইন উণিন, ণপাং- সাজহি আলী   

সাাং-িাগোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 650 0 2384 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7082 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আরিান,ণপাং- মাজলক                

সাাং-িাগোলা ,   

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 650 0 2396 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7083 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রণমজ উণিন,ণপাং- হাজিজ উণিন  

সাাং-কাণেঘাটা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 2124 0 4472 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7084 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মনজসর,ণপাং- শজমজ আলী           

সাাং-পািণরয়াোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 1258 0 7111 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7085 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

শুকুর আলী,ণপাং- মৃত রণমজ উণিন, 

সাাং-গাজয়নোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 844 0 5456 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7086 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আবুল মুন্সী,ণপাং- তুপান মুন্সী        

সাাং-গাজয়নোলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 441 0 2073 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7087 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রমাহােদ আলী,ণপাং- িরকত         

সাাং-কাণেঘাটা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 837 0 5423 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7088 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

মাণহনুর/মণনর,ণপাং- মৃত আরািত,  

সাাং-কাণেঘাটা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 837 0 5423 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7089 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ খাজলক,ণপাং- মকবুল            

সাাং-কাণেঘাটা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 358 0 901 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7090 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রজি আলী,ণপাং- জাজিদ              

সাাং-কাণেঘাটা,   

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.80 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 882 0 5313 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7091 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

জয়নাল,ণপাং- আজিদ আলী          

সাাং-কাণেঘাটা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 885 0 5304 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7092 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ ণখণলল,ণপাং- ওমর আলী       

সাাং-কাণেঘাটা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 932 0 6383 6384 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7093 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আছান আলী,ণপাং- জনসুর মুন্সী     

সাাং-পািণরয়াোলা ,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 947 0 6451 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7094 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণজজুল হক,ণপাং- নইিা            

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.70 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 300 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7095 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আব্দুল,ণপাং- নইিা                      

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 301 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ
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7096 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ জব্বার,ণপাং- আদম আলী      

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 304 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7097 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আবুল,ণপাং- মৃত রমজান আলী       

          সাাং-

ছলঙ্গা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 309 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7098 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

রলবু ণময়া, ণপাং- আাঃ ছালাম        

সাাং-ছলঙ্গা,  কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৭ নং মিাথাজুরী 5 0 327 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7099 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আাঃ রহমান,ণপাং- সাজহি            

সাাং-মনতলা,  

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৩ নং িনতলা 34 0 316 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7100 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণজজুল,ণপাং- ওসমান              

সাাং-মনতলা,    

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৩ নং িনতলা 123 0 216 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7101 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আণল,ণপাং- মৃত আণমর               

সাাং-মনতলা,    

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৩ নং িনতলা 281 0 878 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7102 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

আমজাত,ণপাং- মৃত জমুর আলী    

সাাং-মনতলা,   

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৩ নং িনতলা 403 0 1095 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7103 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা কাণেঘাটা 

সদর ণিট

খণির উণিন,ণপাং- মৃত দরজিশ      

সাাং-মনতলা,    

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৩ নং িনতলা 410 0 1083 ২ নং খমতয়ান  িসত িািী ঐ ঐ

7104 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণিল্লাল, ণপাং- রমাাঃ নছর 

উণিন   সাাং- িাঘাইর কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.10 ৩৯০নাং জাণর্লা 875 0 3903 ২ নং খমতয়ান  emZ evox wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefvM Gi cÎ bs- 

22.01.0000.608.08.086.19.5206 Zvs- 

07/10/2019 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q` †gvKÏgv `v‡q‡ii cÖ¯Ívebv †cÖiY Kiv 

n‡q‡Q|

উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

7105 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমজান আলী, ণপাং- মৃত রমাহােদ 

আলী সাাং- িাঘাইর কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 875 0 3903 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7106 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জহুর উণিন, ণপাং- মৃত 

কছুমুণিন সাাং- িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 875 0 3903 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7107 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রদজলায়ার,ণপাং- মৃত রমাসজরম খান  

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 875 -719 3903 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7108 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাছাাঃ মজনায়ারা রিগম,ণপাং- 

হুজসন আলী সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 1006 719 4321 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

564



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 
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7109 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজয়ন উণিন,ণপাং-দণির 

উণিন  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1006 -719 4321 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7110 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রসণলম, ণপাং-মৃত মণতয়ার রহমান   

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 1010 719 4339 4340 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7111 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নুরু খা, ণপাং- ণিণরজ খা         

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7112 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা তমজছর আলী, ণপাং- মৃত মনুর 

উিীন সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7113 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা মীর রতািাজ্জল,ণপাং- মীর আাঃ 

িাজছর সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.55 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7114 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ কণলম খা, ণপাং- মৃত ফুজলদ 

খা   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7115 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইব্রাণহম, ণপাং- মৃত মণনরুণিন  

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7116 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ মান্নান, ণপাং- মৃত আছর 

উণিন সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7117 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রুজিল, ণপাং- মুনা মাতির      

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7118 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাছাাঃ রাজিয়া রিগম,স্াাঃ আমান 

উল্লাহ সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.18 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4387 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7119 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইউসুি, ণপাং- তজমজ উণিন    

  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4387 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7120 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রমজান আলী, ণপাং- মৃত 

রমাহােদ আলী সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4387 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7121 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ইণলমণিন,ণপাং- জণসম উণিন        

  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7122 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মাহাবুি ণময়া, ণপাং- খণলল 

ণময়া সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7123 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আণজম উণিন, ণপাং- মৃত রনওয়াজ 

আলী সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7124 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রলবু ণময়া, ণপাং- মৃত িণকর 

খান সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7125 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ ছামাদ, ণপাং- মৃত আাঃ 

িাজছর সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7126 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রদজলায়ার, ণপাং- মৃত তবুর 

োন   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7127 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণসণিক, ণপাং- মৃত রমাহােদ 

আলী সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 -719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7128 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা জয়নাল আজিণদন, ণপাং- মৃত 

রমামজরজ খা সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 1279 719 4391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7129 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িছুরুণিন, ণপাং- মৃত ওসমান   

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 180 -719 1076 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7130 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আহাদুল্লযা, ণপাং- ণময়া োন     

  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.10 ৩৯০নাং জাণর্লা 180 719 1084 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7131 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ঝড়ু ণময়া, ণপাং- মৃত আণমন 

উণিন সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.78 ৩৯০নাং জাণর্লা 180 -719 1082 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7132 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মধু ণময়া, ণপাং- মৃত রহলাল 

ভূইয়া সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 1111 719 3364 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7133 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ রমাতাজলি,ণপাং- মনজের 

িণকর সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1111 -719 3364 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7134 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাসাাঃ ফুলমণত, ণপাং- আাঃ ছবুর    

  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 319 719 1870 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7135 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িজল ণময়া, ণপাং-ইসমাইল 

রহাজসন সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 319 -719 1857 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7136 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃণজন্নাত আলী,ণপাং- ইসমাইল 

রহাজসন সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯০নাং জাণর্লা 319 719 1857 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7137 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাছাাঃহাজজরা রিগম, স্াাঃ মৃত 

আাঃ রহমান সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 319 -719 1870 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7138 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শুকুর মাহমুদ,ণপাং- আাঃ 

ছাত্তার   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 327 719 1875 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7139 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হাণিবুর,ণপাং- আাঃ ছাত্তার       

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 327 -719 1888 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7140 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ মান্নান,ণপাং- রমাাঃ কণছম 

উণিন সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.30 ৩৯০নাং জাণর্লা 327 719 1875 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7141 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রাজ্জাক,ণপাং- মৃত লাল ণময়া         

  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.70 ৩৯০নাং জাণর্লা 179 -719 2034 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7142 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জণলল,ণপাং- মৃত রণিউল্লা মুন্সী 

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 719 2034 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7143 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হাজতম আলী,ণপাং- মৃত 

রণিউল্লা মুন্সী সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 -719 2141 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7144 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হান্নান,ণপাং- রমাাঃ কণছম 

উণিন   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 719 2141 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7145 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রাজসল, ণপাং- জালাল উণিন   

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 -719 2059 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7146 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা দুলাল,ণপাং- মৃত কণছমুণিন           

  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.25 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 719 2059 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7147 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সমন আলী,ণপাং- মৃত আিাজ 

উণিন সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.47 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 -719 2034 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7148 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শাজিদ আলী,ণপাং- মৃত 

আিাজ উণিন সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 719 2142 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7149 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা পারজভজ, ণপাং- মৃত িাজার উণিন   

 সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 -719 2023 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7150 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাজছর আলী,ণপাং- মৃত 

আিাজ উণিন সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 719 2025 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7151 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ জণলল, ণপাং- ধানাই 

মন্ডল   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.10 ৩৯০নাং জাণর্লা 379 -719 2093 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7152 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আকির আলী,ণপাং- আজক্কল 

আলী সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 408 719 1119 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7153 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নুরু ণময়া,ণপাং- মৃত জয়নাল    

    সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.16 ৩৯০নাং জাণর্লা 408 -719 1149 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7154 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজগর আলী,ণপাং- মৃত 

আলাল উণিন সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 408 719 1119 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7155 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সুকুম উণিন,ণপাং- রমাাঃ 

কাজদর   সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 408 -719 1119 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7156 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আাঃ ছালাম,ণপাং- মৃত আাঃ কাজদর   

   সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.21 ৩৯০নাং জাণর্লা 408 719 1144 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7157 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইব্রাণহম,ণপাং- মৃত রমাকজছদ 

আলী সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 408 -719 1147 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7158 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ওমর আলী,ণপাং- মৃত নয়ন 

আলী সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.16 ৩৯০নাং জাণর্লা 408 719 1149 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7159 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রসািহান, ণপাং- মৃত গফুর 

মাহমুদ সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.17 ৩৯০নাং জাণর্লা 302 -719 1827 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7160 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আণরি, ণপাং- মৃত আাঃ রণহম         

  সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.12 ৩৯০নাং জাণর্লা 302 719 1828 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7161 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত 

নওজশর সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 252 -719 299 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7162 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাসাাঃ রিগম ফুলোন,ণপাং- মৃত 

ইউনুছ আলী সাাং-িাঘাইর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.22 ৩৯০নাং জাণর্লা 255 719 309 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7163 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা দুদু ণময়া,ণপাং- মৃত হারান খা         

 সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 288 -719 1806 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7164 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ িাজরক,ণপাং- মৃত সািাস 

আলী সাাং-িাঘাইর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 288 719 1806 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7165 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ওয়াজ আলী, ণপাং- মৃত 

রনয়াজ আলী সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 288 -719 1806 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7166 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা একন আলী,ণপাং- মৃত সািাস খাঁ      

 সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.10 ৩৯০নাং জাণর্লা 288 719 1806 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7167 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মজম আলী,ণপাং- মৃত সািাস 

আলী সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 288 -719 1806 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7168 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজাহার,ণপাং- রনওয়াজ আলী 

সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 288 719 1806 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7169 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মুজার আলী,ণপাং- মৃত 

মাজমুদ আলী সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 310 -719 1836 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7170 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ করজত আলী,ণপাং- মৃত মাসুদ 

আলী সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 310 719 1837 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7171 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণিল্লাল, ণপাং- মৃত মাহমুদ 

আলী       সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯০নাং জাণর্লা 310 -719 1836 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7172 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আলাল,ণপাং- মৃত মাহমুদ 

আলী         সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 310 719 1836 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7173 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আাঃ রহমান, ণপাং- আাঃ খাজলক      

     সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

3.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 310 -719 1847 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7174 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আক্কাছ আলী,ণপাং-মৃত জসীম 

উণিন সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.90 ৩৯০নাং জাণর্লা 310 719 1846 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7175 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা উজ্জল,ণপাং- মৃত িাজছর                

   সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

2.60 ৩৯০নাং জাণর্লা 208 -719 389 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7176 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নুরু ণময়া,ণপাং- মৃত রলবু 

সরকার      সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 208 719 389 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7177 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাচ্চু ণময়া,ণপাং- আাঃ িাজছর    

     সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯০নাং জাণর্লা 208 -719 389 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7178 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃআাঃ িাজরক,ণপাং- মৃত 

জহুরুণিন িণকর সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.31 ৩৯০নাং জাণর্লা 255 719 306 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7179 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা িছু ণময়া,ণপাং- মৃত কজরাি আলী     

      সাাং- জাণর্লা কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 255 -719 307 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7180 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আক্কাছ আলী, ণপাং- মৃত 

জহুরুণিন িণকর সাাং- জাণর্রা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.46 ৩৯০নাং জাণর্লা 255 719 305 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7181 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ছবুর রমাল্লা, ণপাং- মৃত োন্দু 

রমাল্লা  সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1121 -719 3393 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7182 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা উজ্জল রমাল্লা, ণপাং- মৃত ররিাজ 

রমাল্লা    সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1121 719 3393 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7183 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রলাকমান রমাল্লা, ণপাং- মৃত আাঃ 

রমাল্লা    সাাং- িিোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯০নাং জাণর্লা 1121 -719 3393 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7184 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শণি রমাল্লা, ণপাং- মৃত ইনছাদ 

রমাল্লা  সাাং- িিোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 1121 719 3391 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7185 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা নীজরন্দ্র েন্দ্র িম বন, ণপাং- কানাই লাল 

িম বন সাাং- িিোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 1249 -719 2794 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7186 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা উজপন্দ্র িম বন, ণপাং- মৃত কানাই লাল 

িম বন সাাং- িিোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1249 719 2786 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7187 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণসরাজ িণকর, ণপাং- মৃত ণরয়াজ 

িণকর সাাং- িিোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 1249 -719 2793 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7188 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রাধা েন্দ্র িম বন, ণপাং- মৃত দয়াল 

েন্দ্র িম বন সাাং- িিোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1249 719 2785 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7189 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা মীর রমজহরীন, ণপাং- মৃত জনাি 

আলী মীর সাাং- িিোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.50 ৩৯০নাং জাণর্লা 1249 -719 2786 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7190 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ঝড়ু ণময়া, ণপাং- রমৃত 

রকয়ামুণিন   সাাং- িিোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 1487 719 3377 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7191 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রহলাল উণিন, ণপাং- মৃত 

রকয়াম উণিন সাাং- িিোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 1487 -719 3377 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7192 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণঝনুমণিন, ণপাং- মৃত িানু 

ণময়া   সাাং- িিোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.61 ৩৯০নাং জাণর্লা 1487 719 381 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7193 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মুক্তার আলী, ণপাং- মৃত 

মাণনক িণকর  সাাং- িিোলা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯০নাং জাণর্লা 238 -719 380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7194 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জণমর আলী, ণপঙ- মৃত িণছর 

উণিন সাাং- জাণর্লা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.75 ৩৯০নাং জাণর্লা 608 719 1990 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7195 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজগর আলী, ণপাং- মৃত 

ঝুমুর আলী  সাাং- জাণর্লা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.70 ৩৯০নাং জাণর্লা 608 -719 2299 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7196 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইয়ার উণিন, ণপাং- মৃত সাজহি 

আলী  সাাং-আমকতল, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.13 ৩৯০নাং জাণর্লা 608 719 2300 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7197 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ ছামাদ, ণপাং- রমাাঃ ছবুর 

উণিন     সাাং- আমকতল, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

3.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 608 -719 2318 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7198 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ কামাল উণিন, ণপাং- রমাাঃ 

ছবুর উণিন     সাাং- আমকতল, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.00 ৩৯০নাং জাণর্লা 608 719 2318 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7199 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জামাল, ণপাং- মৃত শাহজাহান  

        সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 204 -719 546 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7200 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ একাব্বর আলী, ণপাং- মৃত 

মনজছর আলী   সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 286 719 931 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7201 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইছহাক ণময়া, ণপাং- মৃত আাঃ 

মাজলক  সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৬ নাং িাসাককর 293 -719 941 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7202 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ লাল ণময়া, ণপাং- মৃত শুকুর 

আলী    সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯৬ নাং িাসাককর 293 719 941 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7203 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ রণহম, ণপাং- রমাাঃ 

জালাল        সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৬ নাং িাসাককর 293 531 941 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7204 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রসাজহল রানা, ণপাং- মৃত ঘুঘুর 

আলী   সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 -531 965 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7205 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আয়নাল হক, ণপাং- মৃত আজগর 

আলী   সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 531 9202 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7206 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রণহম উণিন, ণপাং- আছর 

উণিন   সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 967 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7207 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইয়াদ আলী, ণপাং- আক্কাছ 

আলী       সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 972 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7208 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা িাবুল সরকার, ণপাং- মৃত নওয়াি 

আলী     সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 969 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7209 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজন্নছ আলী, ণপাং- মৃত 

নওয়াি আলী  সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 965 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7210 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মণত ণময়া, ণপাং- রমাাঃ মাইন 

উণিন    সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 965 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7211 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রজমাাঃ আাঃ রহমান, ণপঙ- কালু 

সরকার   সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 965 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7212 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ কণরম,ণপাং- রমাাঃ সাইজ 

উণিন  সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.24 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 965 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7213 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণসরাজ উণিন,ণপাং- মৃত ইয়ার 

উণিন সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 965 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7214 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ররাণজনা, স্াাঃ মৃত সাজু ণময়া        

        সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 965 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7215 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আণজজ,ণপাং- মৃত রসানা ণময়া 

      সাাং- িাশাককর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 990 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7216 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আলী রহাজসন,ণপাং- িাজছর 

ণময়া     সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 990 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7217 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সণিজ উণিন, ণপাং- মৃত 

িাজছর ণময়া সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 995 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7218 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাহার উণিন,ণপাং- মৃত রণহজ 

উণিন, সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 994 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7219 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণজয়াসণমন,ণপাং- মৃত ওসমান        

        সাাং- িাশাককর,কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 991 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7220 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ রণশদ,ণপাং- মৃত আাঃ 

রহমান    সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 990 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7221 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জালাল উণিন,ণপাং- মৃত 

িাজছদ মুন্সী  সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 990 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7222 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মনজছর আলী,ণপাং-মৃত 

ওসমান        সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 986 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7223 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইয়ার উণিন,ণপাং- মৃত আাঃ 

রহমান   সাাং-িাশাককর, 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 988 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7224 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আবুল কাজশম,ণপাং- রহাজসন 

আলী   সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 996 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7225 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রায়হান, ণপাং- আিছার উণিন 

      সাাং- িাশাককর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 1005 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7226 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আয়নাল, ণপাং- ইউনুছ আলী    

      সাাং- িাশাককর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 1003 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7227 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আবু িকর,ণপাং- রমাাঃ তাজহর 

উণিন   সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.09 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 1002 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7228 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ছুরত আলী,ণপাং- রমাাঃ 

আিাজ উণিন সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 314 0 1001 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7229 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রলাকমান, ণপাং- কালাম 

রহাজসন      সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৬ নাং িাসাককর 338 0 1063 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7230 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আলী,ণপাং- কণল মন্ডল          

      সাাং- িাশাককর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.09 ৩৯৬ নাং িাসাককর 338 0 1062 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7231 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণসরাজ ণময়া, ণপাং- ইয়ার 

উণিন      সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৬ নাং িাসাককর 217 0 555 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7232 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ োন ণময়া, ণপাং- মৃত ছণলম 

উণিন    সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৬ নাং িাসাককর 217 0 664 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7233 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা জয়নাল, ণপাং- মৃত ইউনুছ আলী      

      সাাং- িাশাককর, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.60 ৩৯৬ নাং িাসাককর 322 0 1047 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7234 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রখারজশদ আলী, ণপাং- নওজশর 

আলী পাজলায়ান, সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৬ নাং িাসাককর 322 0 1053 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7235 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জামাত আলী, ণপাং- মৃত 

তমজছর       সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 968 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7236 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ মণজদ, ণপাং- রসানামুণিন 

        সাাং- িাশাককর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৬ নাং িাসাককর 305 0 967 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7237 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা িাবুল ণময়া, ণপাং- মৃত ণরয়াজ 

উণিন      সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7238 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শামছুল হক,ণপাং- মৃত আিাজ 

উণিন     সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7239 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী সাধন েন্দ্র িম বন,ণপাং- শ্রী দ্বীজজন্দ্র 

েন্দ্র িম বন, সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7240 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আছর উণিন,ণপাং- মৃত রসানা ণময়া  

      সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7241 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী সুিল েন্দ্র িম বন,ণপাং- শ্রী দীজজন 

েন্দ্র িম বন, সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7242 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা দীজপন েন্দ্র িম বন, ণপাং- দ্বীজজন েন্দ্র 

িম বন  সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7243 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রাজহলা,ণপাং- মৃত জজনউণিন         

    সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7244 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িজল ণময়া,ণপাং- মৃত জজন 

উণিন    সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.25 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7245 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হাণনি,ণপাং- মৃত জজন উণিন  

       সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.25 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7246 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রসণলম, ণপাং- মৃত মাহাম ণসকদার   

       সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7247 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রনহাজ আলী, ণপাং- মৃত কজয়দ 

আলী      সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7248 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রায়হান, ণপাং- মৃত রনওয়াজ আলী   

      সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.25 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7249 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রসণলম, ণপাং- মৃত আহােদ 

আলী      সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.25 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 244 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7250 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আক্কাস আলী,ণপাং- মৃত হাজমদ 

আলী  সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 74 0 123 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7251 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রহলাল উণিন, ণপাং-রমৃত খণির 

উণিন ব্যাপারী  সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 123 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7252 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা কণির, ণপাং- মৃত রমজহর আলী        

 সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 175 0 123 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7253 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী দীজনশ েন্দ্র িম বন,ণপাং- ণিশ্বনার্ 

িম বন  সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7254 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হায়াত আলী,ণপাং- রমাাঃ আকু 

ণময়া  সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7255 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণসিাজ উণিন,ণপাং- মৃত কালু ণময়া 

   সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7256 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা িরহাদ আলী,ণপাং- মৃত কালু ণময়া  

      সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7257 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শুকুর আলী,ণপাং- রমাাঃ ণনজাম 

উণিন সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.08 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7258 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা সির আলী,ণপঙ- মৃত ণিশু ণময়া     

     সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7259 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমজান আলী,ণপাং- মৃত ণিশু ণময়া   

  সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7260 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হর্রত আলী,ণপাং- মৃত আব্দুল 

আলী সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.10 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 70 0 116 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7261 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আবুল রহাজসন,ণপাং- মৃত িণছর 

উণিন সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 32 0 45 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7262 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রহাজসন আলী,ণপাং- সামু 

ণসকদার      সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 32 0 45 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7263 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা কহর আলী,ণপাং- মৃত কালু ণময়া     

       সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 32 0 45 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7264 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাইজ উণিন,ণপাং- আনজছর 

আল    সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 32 0 45 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7265 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মাইন উণিন,ণপাং- সাইজ 

উণিন       সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 39 0 53 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7266 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাজহর ণময়া,ণপঙ- মৃত কদম 

আলী    সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 44 0 62 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7267 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা উজ্জল,ণপাং- মৃত জালাল উণিন      

       সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 44 0 62 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7268 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শণি উণিন,ণপাং- মৃত ঘটু 

ণময়া        সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 202 0 271 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7269 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাদল ণময়া,ণপাং- মৃত জালাল 

উণিন    সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 202 0 271 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7270 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রবু ণময়া,ণপাং- আহেদ আলী  

        সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 202 0 271 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7271 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িালু ণময়া,ণপঙ- সািান আলী   

  সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 202 0 271 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7272 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জছইন উণিন, ণপাং- রমাাঃ মনু 

ণময়া    সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 202 0 158 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7273 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাতাজলি ণময়া, ণপাং- মৃত 

রমাছজলম ণসকদার,সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 63 0 106 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7274 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রপাতাি েন্দ্র িম বন, ণপাং- মৃত শুরু 

েন্দ্র িম বন সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 63 0 106 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7275 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আবু তাজলি, ণপাং- মৃত 

রমাসজলম ণসকদার,সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 63 0 106 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7276 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণনম বল েন্দ্র িম বন,ণপাং- মৃত সেীন 

েন্দ্র িম বন সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7277 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শুকুর আলী,ণপাং- মৃত আাঃ 

গণি       সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.06 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7278 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জুলহাস, ণপাং- মৃত সালামত 

আলী     সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7279 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণনতাই েন্দ্র িম বন, ণপাং- মৃত শরৎ 

েন্দ্র িম বন সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7280 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রখারজশদ আলম, ণপাং- মৃত 

ণগয়াস আলী সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7281 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রনহাল উণিন, ণপাং- মৃত খণির 

উণিন ব্যাপারী, সাাং- োপুণরয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7282 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রসণলম,ণপাং- মৃত লাল ণময়া    

  সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.50 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7283 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সাহাি ণময়া,ণপাং- মৃ িণল 

ণময়া   সাাং- োপুণরয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 178 0 245 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7284 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আলতাি,ণপাং- মৃত রমাজাফ্ির 

        সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 114 0 714 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7285 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মণতজান, ণপাং- মৃত 

ছানাউল্লাহ         সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 114 0 713 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7286 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ কণির রহাজসন, ণপাং- মৃত 

রমাজাফ্ির সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯১ নাং োপুণরয়া 114 0 712 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7287 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রমাক্তার আলী, ণপাং- মৃত 

রমাজাফ্ির আলী,সাাং-

কম্বলপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7288 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ খণললুর রহমান, ণপাং- মৃত 

রমাজাফ্ির আলী,সাাং-

কম্বলপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7289 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ দরজিশ আলী, ণপাং- মৃত 

রমাজাফ্ির আলী,সাাং-

কম্বলপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7290 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হর্রত আলী,ণপাং- মৃত  

রমাজাফ্ির আলী,সাাং-

কম্বলপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7291 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ পাঞ্চু ণময়া, ণপাং- রণশদ         

     সাাং- কম্বলপািা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7292 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রমািারক রহাজসন,ণপাং- মৃত 

জব্বার আলী,সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7293 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রহলাল,ণপাং- মৃত আকির 

রহাজসন,    সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.35 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7294 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নাণছর ণময়া,ণপাং- মৃত 

ণলয়াকত       সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7295 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িজর আলী,ণপাং- মৃত জসয়দ 

আলী    সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 720 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7296 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মণনর রহাজসন,ণপাং- মৃত 

আলাল উণিন,সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 177 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7297 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রসণলম ণময়া,ণপাং- মৃত আাঃ আলী    

  সাাং- কম্বলপািা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 177 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7298 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রসণলম ণময়া, ণপাং- কণির রহাজসন   

         সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 173 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7299 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাজছর ণময়া,ণপাং- মৃত জালাল 

   সাাং- কম্বলপািা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 170 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7300 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ তারা ণময়া, ণপাং- মৃত 

সুকুমুণিন    সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 170 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7301 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নুরুল ইসলাম, ণপাং- মৃত রুস্তম 

আলী  সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 169 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7302 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইব্রাহীম,ণপাং- মৃত আতাি 

আলী       সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 169 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7303 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ দুলাল, ণপাং- মৃত আতাি আলী 

       সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 171 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7304 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ রহমান,ণপাং- মৃত িজর 

আলী    সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 171 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7305 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রলবু ণময়া,ণপাং- মৃত রুকন 

উণিন      সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 171 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7306 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জণমর আলী,ণপাং-মৃত আহেদ 

আলী  সাাং- কম্বলপািা, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

489 0 403 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7307 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ রাজ্জাক,ণপাং-মৃত 

জজনউণিন     সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

489 0 403 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7308 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণছণিক রদওয়ান,ণপাং-মৃত 

আমজাদ   সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

489 0 403 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7309 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নাণজম উণিন,ণপাং-মৃত হর্রত 

আলী  সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

489 0 403 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7310 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রজি আলী,ণপাং- মৃত ণসরাজ ণময়া  

       সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

489 0 403 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7311 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ কুদ্দুস আলী, ণপাং- মৃত সাজহি 

আলী  সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7312 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রসানা ণময়া,ণপাং- মৃত কুদ্দুস 

আলী   সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.20 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7313 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ মাজলক,ণপাং- মৃত রকামর 

উণিন  সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7314 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা সাজজদা রিগম,স্াাঃ মৃত শুরুজ  

ণময়া   সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7315 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ দাজনছ আলী,ণপাং- ণছণিক 

ণময়া   সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7316 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণছণিক ণময়া,ণপাং- মৃত কানু 

িণকর  সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7317 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আবুল,ণপাং- মৃত জজিদ আলী  

       সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.60 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7318 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নজরুল ইসলাম,ণপাং-মৃত 

সাজিদ আলী  সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7319 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সামছুল,ণপাং- মৃত সাজহি 

আলী       সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

622 0 1102 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7320 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী নীল কমল িম বন, ণপাং-মৃত 

সূর্ বজমাহন িম বন,সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

675 0 1223 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7321 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী সুণনল েন্দ্র িম বন,ণপাং-সূর্ বজমাহন 

িম বন  সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

675 0 1223 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7322 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী ণিজয় েন্দ্র িম বন,ণপাং-মৃত ণনমাই 

েন্দ্র িম বন,সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

675 0 1223 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7323 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রীমণন েন্দ্র িম বন,ণপাং- মৃত রাজজন্দ্র 

েন্দ্র িম বন,সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

675 0 1223 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7324 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী ণিণেত্র েন্দ্র িম বন,ণপাং-মৃত হণর 

রমাহন িম বন,সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

675 0 1223 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7325 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইউনুছ আলী, ণপাং- মৃত 

আনজছর আলী,সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

676 0 1112 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7326 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ রণহম,ণপাং-মৃত নছুমুণিন  

   সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.10 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

676 0 1115 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7327 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রতাতা ণময়া,ণপাং- মৃত শুকুর 

আলী   সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

715 0 1232 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7328 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ হাণনি ণময়া,ণপাং- মৃত শুকুর 

আলী   সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

715 0 1232 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7329 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রণহম উণিন, ণপাং-মৃত জণসম 

উণিন সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

559 0 1209 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7330 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আিাজ উণিন, ণপাং- মৃত 

জণসম উণিন,সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.35 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

559 0 1209 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7331 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সামছুল হক,ণপাং-মৃত 

রমাহােদ আলী সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

559 0 1209 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7332 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী রেত্র রমাহন িম বন, ণপাং- তরুন 

েন্দ্র িম বন,সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

559 0 1209 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7333 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাছাাঃ জুজলখা িানু, স্াাঃ আাঃ 

মাজলক   সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

479 0 1213 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7334 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আণমনুল ইসলাম,ণপাং-মৃত হাজছন 

আলী,সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

479 0 1213 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7335 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আক্কাছ আলী,ণপাং-মৃত ভানু 

ণসকদার সাাং-ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

559 0 1204 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7336 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আনজু,ণপাং- িাক্কাছ আলী       

    সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

559 0 1204 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7337 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সামছুল , ণপাং- িাক্কাছ আলী   

        সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.40 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

559 0 1204 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7338 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ছকুম উণিন, ণপাং- ণিশা ণময়া 

        সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

582 0 1064 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7339 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা মুক্তার, ণপাং- রমাজাফ্ির              

       সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 714 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7340 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা দরজিশ,ণপাং- রমাজফ্ির,সাাং-উাঃ 

ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 714 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7341 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা খণললুর রহমান, ণপাং- 

রমাজফ্ির,সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.25 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

114 0 714 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7342 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা দুলাল,ণপাং- ণপাং- আলাল উণিন, 

সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.30 ৩৯৪ নাং উত্তর 

ণশমুণলয়া

315 0 170 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7343 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজমত আলী, ণপাং-আজাহার 

আলী, সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 90 0 224 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7344 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমজহর আলী, ণপাং- মৃত কালু ণময়া  

    সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.70 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 90 0 224 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7345 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আিাজ উণিন, ণপাং- হাজি 

ণময়া, সাাং-ণশমুণলয়া, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.80 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 90 0 224 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7346 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ণিল্লাল খা, ণপাং- মৃত মণিজুল 

খা  সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 90 0 224 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7347 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাতাজলি, ণপাং- রুস্তম আলী         

       সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 33 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7348 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা নুরুল ইসলাম, ণপাং-মৃত আমজাদ 

রদওয়ান সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 33 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7349 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণছণিক রদওয়ান,ণপাং- আমজাদ 

রদওয়ান সাাং-উাঃ ণশমুণলয়া, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 33 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7350 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শাজাহান, ণপাং- মৃত মন্তাজ 

আলী    সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.60 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 33 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7351 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আলাল,ণপাং- মণিজ উণিন     

     রগায়ালোলা, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.12 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 31 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7352 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ কণিল,ণপাং-মৃত রঞ্জু ণময়া      

     সাাং-রগায়ালোলা , কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.50 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 30 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7353 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা সূর্ ব ণময়া, ণপাং- মৃত ণছণিক          

      সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 32 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7354 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা মণজির, ণপাং- মৃত কাজদর            

           সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 30 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7355 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা মুক্তার ণময়া,ণপাং- মৃত িাজছর আলী  

         সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 30 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7356 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ টুকু ণময়া, ণপাং- কণলম ণময়া   

          সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 117 0 32 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7357 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রমাসজলম ণময়া,ণপাং- জামাল 

সরকার   সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 6 0 4 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7358 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আনু ণময়া,ণপাং- জামাল 

সরকার     সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 6 0 4 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7359 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজগর আলী,ণপাং-মৃত কালু 

ণময়া     সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 73 0 65 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7360 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজগর আলী, ণপাং- গুনির 

আলী     সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 73 0 68 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7361 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রনণজত িম বন,ণপাং- খুণশ মহন মন্ডল 

     সাাং-রগায়ালোলা , কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 73 0 71 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7362 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মণজির, ণপাং- মৃত িটিকোন  

           সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 73 0 71 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7363 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আজগর আলী, ণপঙ- 

আণলমউল্লা         সাাং-

রগায়ালোলা , কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 73 0 71 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7364 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাজছর ণময়া,ণপাং- কাণজমুণিন 

           সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 45 0 157 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7365 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমানজছর আলী, ণপাং- মৃহােদ আলী 

           সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 45 0 117 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7366 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রিলাল উণিন, ণপাং-মুনছুর 

আলী         সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 45 0 114 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7367 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাজরক, ণপাং- রমাাঃ রিলাল 

উণিন     সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 45 0 113 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7368 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাচ্চু ণময়া,ণপাং- রমাাঃ রণহম 

উণি        সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 45 0 99 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7369 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণিনন্দ েন্দ্র িম বন, ণপাং- মৃত ণিশ্বনার্ 

িম বন    সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 60 0 136 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7370 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী সুিল েন্দ্র,ণপাং- মৃত রদি েন্দ্র 

িম বন           সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.40 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 60 0 136 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7371 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ঠান্ড ণময়া,ণপাং- রমাাঃ সবুর 

ণময়া          সাাং-রগায়ালোলা , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯২ নাং রগায়ালোলা 1 0 1 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7372 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাচ্চু ণময়া, ণপাং-রমাাঃ সবুর 

ণময়া          সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.10 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 52 0 505 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7373 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইউনুছ ণময়া,ণপাং-মৃত িণছর 

উণিন      সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.28 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 52 0 503 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7374 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা হাণনি আলী, ণপাং-মৃত তনুর উণিন 

           সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 79 0 875 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7375 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ লাল ণময়া,ণপাং- মৃত তনুর 

উণিন         সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 79 0 875 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7376 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মজনু ণময়া, ণপাং-মৃত সুলতান  

            সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.14 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 207 0 843 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7377 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী ণিনয় েন্দ্র িম বন, ণপাং-মৃত শ্রী 

িলী রাম       সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 121 0 540 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7378 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ওয়াজ উণিন,ণপাং- মৃত 

সাজহি আলী    সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 203 0 186 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7379 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নাজছর আলী,ণপাং-মৃত রমঘু 

ণময়া       সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 203 0 183 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7380 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আলপাজ উণিন,ণপাং- মৃত 

হুজসন আলী  সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 203 0 168 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7381 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাদল ,ণপাং- মৃত আনু ণময়া    

        সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.90 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 203 0 183 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7382 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা শ্রী নীল েন্দ্র িম বন, ণপাং- আজয় েন্দ্র 

িম বন   সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 352 0 767 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7383 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সাহাবুণিন, ণপাং-মৃত 

রাইজুণিন            সাাং-নাণির 

িহর, কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 378 0 678 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7384 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ছফুর উণিন, ণপাং- মৃত 

আিাজ উণিন    সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 379 0 680 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7385 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ দণির উণিন,ণপাং- মৃত 

আিাজ উণিন   সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 379 0 681 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7386 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ রতািাজ্জাল,ণপাং- মৃত রহমান 

িণকর    সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.52 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 3 0 23 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7387 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা ণসরাজ আলী,ণপাং-মৃত পণন্ডত আলী  

           সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.30 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 3 0 3 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7388 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নুর ণময়া, ণপাং- আণজমুণিন    

          সাাং-নাণির িহর, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.18 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 6 0 6 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7389 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ আাঃ জণলল, ণপাং- মৃতিদুর 

উণিন       সাাং-

িাঘাইর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.10 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 6 0 6 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7390 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা কুদরত আলী,ণপাং- মৃত সুকুমুণিন   

            সাাং- 

জানপািা,কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 79 0 875 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7391 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ সামসুণিন,ণপাং-মৃত রমাহােদ 

আলী     সাাং-

জানপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 79 0 871 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7392 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমজহর আলী,ণপাং- রণহম উণিন      

           সাাং-

জানপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 52 0 502 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7393 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ মীর আলী, ণপাং- মৃত নাণসর 

উণিন      সাাং-

জানপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 52 0 528 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7394 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ কামরুল হক,ণপাং-মৃত কাণছম 

উণিন  সাাং-

জানপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 81 0 887 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7395 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ িাজনজ আলী,ণপাং- মৃত জসীম 

উণিন    সাাং-

জানপািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 81 0 884 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7396 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ ইয়ার উণিন,ণপাং-ণপয়ার খা    

           সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.25 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 99 0 914 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7397 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জসন ণময়া,ণপাং-হাজসন আলী  

           সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 99 0 914 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7398 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা আণজম উণিন,ণপাং-মৃত রমজহর 

আলী     সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 104 0 891 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7399 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ নছর উণিন,ণপাং- মৃত আছর 

উণিন    সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 104 0 891 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7400 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জজনুা্উণিন,ণপাং- আণছর 

উণিন      সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 104 0 812 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7401 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ শাহজাহান,ণপাং-মৃত জহুর 

উণিন          সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.23 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 104 0 813 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7402 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ তাজহর আলী,ণপাং-দরজিশ 

আলী           সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 104 0 819 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7403 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা জাণর্লা রমাাঃ জণমর আলী,ণপাং- দরজিশ 

আলী          সাাং-নাণির 

িহর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৫ নাং নাণিরিহর 104 0 819 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7404 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হুমায়ন,ণপাং- আলার উণিন           

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 294 0 996 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7405 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসালায়মান,ণপাং- আলার উণিন      

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.15 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 294 0 997 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7406 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সাইফুল,ণপাং- আলার উণিন          

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 294 0 999 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7407 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাণনজ খা,ণপাং- মৃত মণতয়ার খা     

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 464 0 1330 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7408 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ ছালাম খা,ণপাং- মৃত মণিজ খা 

           সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 464 0 1331 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7409 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলতাি খা,ণপাং- মৃত মণিজ খা    

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 464 0 1,331 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7410 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জানাি আলী,ণপাং- ছাত্তার ণময়া      

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 468 0 1358 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7411 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাহাম আলী,ণপাং-মৃত লস্কর আলী   

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 468 0 1348 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7412 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রাইজ উণিন,ণপাং- মৃত িাির আলী  

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 472 0 1380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7413 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

োন ণময়া,ণপাং- মৃত িাির আলী      

        সাাং- গাছিািী, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 472 0 1380 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7414 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আমজাদ,ণপাং- মৃত িাির আলী       

        সাাং- গাছিািী, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.15 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 472 0 1432 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7415 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জজহর আলী,ণপাং- মৃত হাজছন আলী  

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1432 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7416 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইন্নছ আলী,ণপাং- হাছান আলী         

        সাাং- গাছিািী, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1432 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7417 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমজহর আলী,ণপাং- হাজছন আলী      

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1428 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7418 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ওয়াজহদ আলী,ণপাং- মৃত কাজশম 

আলী        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1428 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7419 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাহানারা, স্াাঃ ইব্রাহীম               

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1428 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7420 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুর রমাহােদ,ণপাং- মৃত জহুর 

উণিন          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1428 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7421 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইসমাইল রহাজসন,ণপাং- মৃত জহুর 

উণিন     সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1422 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7422 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কণিল উণিন, ণপাং-মৃত আজগর 

মন্ডল       সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1425 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7423 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হর্রত আলী,ণপাং- মৃত ণসণিক       

        সাাং- গাছিািী, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1425 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7424 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শাহ আলম,ণপাং-মৃত িাির আলী     

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1425 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7425 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাজিদ আলী,ণপাং-মৃত আজগর 

আলী         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1425 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7426 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণিষা খান,ণপাং- মৃত ঠান্ডু খান        

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1425 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7427 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাণকম খান,ণপাং- ণিষা খান           

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1441 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7428 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজগর আলী,ণপাং-মৃত মঞ্জুর আলী  

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1441 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7429 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণপয়ার আলী,ণপাং- মৃত গফুর মুন্সী   

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1441 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7430 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছামান,ণপাং- মৃত আব্দুল আলী        

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1441 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7431 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল কাজদর,ণপাং-মৃত গফুর মুন্সী  

           সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1441 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7432 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইজ্জত আলী,ণপাং- মৃত গফুর মুন্সী    

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1441 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7433 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আনজুত আলী,ণপাং- মৃত গফুর মুন্সী 

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1441 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7434 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণহরন, স্াাঃ মৃত রহমত আলী       

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1417 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7435 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

দুধু ণময়া,ণপাং- মৃত রহমত আলী     

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1415 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7436 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইনছাদ আলী,ণপাং-মৃত িাহার আলী  

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1415 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7437 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমান্তাজ আলী,ণপাং-মৃত িাহার আলী 

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1415 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7438 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাকজছদ আলী,ণপাং- মৃত িাহার 

আলী        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1415 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7439 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্বাছ আলী,ণপাং- মৃত িজছর আলী 

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1415 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7440 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আদম আলী,ণপাং- হাজ উণিন        

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1420 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7441 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছাজিদ আলী,ণপাং- িণছর উণিন      

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1406 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7442 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রজি আলী,ণপাং- মৃত আাঃ রণহম     

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1404 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7443 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইয়ি আলী,ণপাং- মৃত আাঃ রণহম     

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1404 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7444 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ময়িল রিগম, স্াাঃ মৃত আণমর 

উণিন         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1404 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7445 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নাণজম উণিন,ণপাং- জলুম উণিন    

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1404 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7446 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সামছুল,ণপাং- আজমজ উণিন          

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1407 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7447 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজমত আলী,ণপাং- মৃত জাজিদ 

আলী        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1398 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7448 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সরািত আলী,ণপাং- মৃত জাজিদ 

আলী        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1398 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7449 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রতাজমজ আলী,ণপাং- মৃত জাজিদ 

আলী        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1398 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7450 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজনায়ারা খাতুন,স্াাঃ কামাল 

রহাজসন        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1412 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7451 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়নাল হক,ণপাং- মৃত রহাজসন 

আলী         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1412 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7452 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সাইফুল,ণপাং- মৃত মনজছর আলী     

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1396 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7453 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজন্নছ আলী,ণপাং- হাজসন আলী      

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1398 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7454 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শাহীন,ণপাং- মৃত রহাজসন আলী       

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1398 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7455 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মাজলক,ণপাং- আজক্কছ আলী      

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1398 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7456 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলার উণিন,ণপাং- মৃত রসকর 

উণিন        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1394 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7457 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ণিষা ণময়া,ণপাং- মৃত রিলাল 

উণিন     সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1383 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7458 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরুল আণমন,ণপাং- মৃত রিলাল 

উণিন         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7459 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রাহাজ উণিন,ণপাং- িাির আলী      

        সাাং- গাছিািী, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1383 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7460 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

োন ণময়া,ণপাং- িাির আলী           

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1383 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7461 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজুত আলী,ণপাং- িাির আলী       

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1383 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7462 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সরজিশ আলী,ণপাং- মৃত সজমজ 

উণিন        সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1383 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7463 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরুল  ইসলাম,ণপাং- আক্কাছ আলী    

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7464 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আিসার উণিন,ণপাং- মৃত মহর 

উণিন       সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7465 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণছয়া খাতুন,ণপাং- মৃত মহর 

উণিন         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7466 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাজনজ আলী,ণপাং- তনু ণময়া          

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1386 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7467 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণসণিক,ণপাং- মৃত দুাঃণখ ণময়া        

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7468 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাসমত আলী,ণপাং- মৃত দুাঃণখ ণময়া 

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7469 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজমত আলী,ণপাং- মৃত দুাঃণখ 

ণময়া          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7470 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সাজাহান,ণপাং-মৃত দুাঃণখ ণময়া        

        সাাং- গাছিািী, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7471 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শণহদুল্লাহ,ণপাং- মৃত মীর আহজেদ   

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7472 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কুমুর আলী,ণপাং- মৃত মীর আহজেদ 

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7473 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ওমর আলী,ণপাং-মৃত জণহর উণিন   

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7474 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সবুর উণিন,ণপাং- আব্দুল              

        সাাং- গাছিািী, কাণলয়াককর, 

গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7475 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছাজিদ আলী,ণপাং-মৃত ণময়া মুন্সী     

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7476 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাণলম ণময়া,ণপাং- মৃত জব্বর আলী  

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7477 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কদম আলী,ণপাং- মৃত জব্বর আলী   

         সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7478 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলম ণময়া,ণপাং- িাজছর ণময়া       

          সাাং- গাছিািী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 484 0 1376 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7479 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজমজ উণিন,ণপাং- মৃত ণরয়াজ 

উণিন      সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7480 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ কুদ্দুছ,ণপাং- মৃত ণরয়াজ উণিন 

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7481 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ নজরুল,ণপাং- মৃত ণরয়াজ 

উণিন         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7482 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ সণহদ,ণপাং- মৃত ণরয়াজ উণিন 

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7483 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রিলাল উণিন,ণপাং- মৃত আলাউণিন 

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7484 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রহলাল উণিন,ণপাং- মৃত 

রমাগরি আলী  সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7485 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ হাণনি ,ণপাং- মৃত ময়ুর উণিন 

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7486 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আাঃ মাজলক,ণপাং- মৃত 

আিাজ উণিন   সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7487 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রণিক উণিন,ণপাং- মৃত 

আিজ উণিন সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7488 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আয়নাল,ণপাং-মৃত আপাজ 

উণিন        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7489 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ণকতাি আলী,ণপাং- রমাাঃ 

রখাদা িক্স   সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7490 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ িজলুল হক,ণপাং- মৃত হাণলম 

উণিন   সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7491 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ সাইফুল ইসলাম,ণপাং- মৃত 

শামছুল হক সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7492 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ কুদ্দুছ,ণপাং- মৃত ণরয়াজ উণিন 

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7493 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রুহুমুণিন,ণপাং- মৃত জহুর  

উণিন       সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

2.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7494 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ িজছর উণিন,ণপাং- মৃত জহুর 

উণিন   সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7495 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আাঃ মান্নান,ণপাং- ইউনুস        

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7496 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ সাহাবুণিন,ণপাং- মৃত মদন 

আলী        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7497 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ িাহার উণিন,ণপাং- মৃত 

হাণকম আলী  সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7498 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শামছুল,ণপাং- িজছর উণিন     

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7499 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

তমজছর ণময়া,ণপাং-মৃত জহুর উণিন 

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7500 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ জণসম উণিন,ণপাং- মৃত পচু 

ণময়া        সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7501 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

খাতুন,ণপাং- মৃত জসীম  উণিন       

         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7502 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রণহজ উণিন,ণপাং- মৃত জসীম 

উণিন         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7503 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শহর আলী,ণপাং- মৃত জসীম 

উণিন      সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7504 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মহর আলী,ণপাং- মৃত জসীম উণিন  

         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7505 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

অণপছ আলী,ণপাং- মৃত জসীম উণিন 

         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7506 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ সরািত  আলী,ণপাং-মৃত 

হর্রত আলী  সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7507 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণসরাজ রেৌণকদার,ণপাং- মৃত 

রখাদািক্স        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7508 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ হাণিবুর রহমান,ণপাং- ণরয়াজ 

উণিন   সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7509 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণজির,ণপাং- ণসরাজ উণিন 

রেৌণকদার       সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7510 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সূর্ ব ভানু,স্াাঃ মৃত সূর্ বত আলী        

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7511 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কণছরন,ণপাং- সূর্ বত আলী              

        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7512 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণছয়া,ণপাং- সূর্ বত আলী              

        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7513 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সাজমদ আলী,ণপাং- মৃত সাজহজ 

উণিন        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7514 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছণরন,ণপাং- মৃত সাজহজ উণিন        

        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7515 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আাঃ গফুল,ণপাং- মৃত ওয়াজহদ 

আলী     সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7516 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ জয়নাল, ণপাং-মৃত ওয়াজহদ 

আলী       সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7517 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণজির রহমান,ণপাং- জাজিদ আলী  

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7518 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নণছম উণিন,ণপাং- মৃত কণছম 

উণিন         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7519 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল মণজদ, ণপাং- মৃত রহুমুণিন   

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7520 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুর রহমান,ণপাং-মৃত রহুমুণিন    

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7521 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাণিল ণময়া,ণপাং-মৃত এছামুণিন     

          সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7522 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজক্কল আলী,ণপাং- ওমর আলী       

         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7523 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাসমত আলী,ণপাং- ওমর আলী      

          সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7524 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছবুর উণিন,ণপাং- মৃত হাজমদ আলী  

          সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7525 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সবুর ণমর্া,ণপাং- হাজমদ আলী         

         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7526 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ হক,ণপাং- মৃত োঁন মামুদ         

         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7527 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ হাণলম,ণপাং- োঁন মামুদ         

           সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7528 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ণলটন,ণপাং- োঁন মামুদ          

           সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7529 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আলাল,ণপাং- োঁন মামুদ         

          সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7530 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসাজহল রানা,ণপাং- রমাাঃ জসয়দ 

আলী           সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7531 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণসণিকুর রহমান,ণপঙ- মৃত হাজমদ 

আলী      সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7532 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ছাত্তার,ণপাং- মৃত আাঃ কদ্দুছ    

          সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7533 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আম্বর আলী,ণপাং- মৃত আাঃ কদ্দুছ    

          সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7534 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সামছুল,ণপাং- মৃত কাণজম উণিন     

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7535 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইউনুস আলী,ণপাং- মৃত কুজরত 

আলী         সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7536 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আিজাল,ণপাং- মৃত হাজতম আলী    

          সাাং- খণলশাজানী , 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7537 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শাহজাহান,ণপাং- মৃত শাজমজ উণিন 

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 
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7538 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রণহমা আক্তার,ণপাং- মৃত আাঃ 

মাজলক         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7539 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জয়নাল িাদশা,ণপাং- মৃত আাঃ 

মাজলক         সাাং- িজহািাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7540 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলাউণিন,ণপাং- ছণমর উণিন       

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7541 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রহলাল উণিন,ণপাং- ছণমর উণিন     

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7542 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ নজুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত 

জজনুণিন       সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7543 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ িজল,ণপাং- মৃত মুনজছর আলী 

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7544 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শুকুর আলী,ণপাং- মৃত মুনজছর 

আলী     সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7545 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ নুরু মন্ডল,ণপাং- মৃত সাজমজ 

উণিন       সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7546 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ দুলাল উণিন,ণপাং- মৃত নয়ন 

ণময়া     সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7547 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আণমনুল,ণপাং- মৃত ণিল্লাল      

          সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7548 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ছামান ণময়া,ণপাং- মৃত হায়াত 

আলী     সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7549 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সিজদর আলী,ণপাং- মৃত োঁন মামুদ   

        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7550 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শামছুল হক,ণপাং- মৃত হাছান আলী  

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7551 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কণরম গাং,ণপাং-মৃত শুকুর মাহমুদ    

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7552 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রমাখজলছ,ণপাং-মৃত আলমাছ 

আলী       সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7553 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত আণমর 

উণিন        সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7554 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাজিদ আলী,ণপাং- মৃত ওমর আলী  

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7555 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রাহাত,ণপাং- মৃত আজমত আলী      

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7556 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আকরাম,ণপাং- আব্দুল্লাহ               

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7557 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়নাল,ণপাং- মৃত ণিনদ আলী       

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7558 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কদ্দুছ ণময়া,ণপাং- মৃত ছনু ণময়া       

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7559 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সামাদ,ণপাং- মৃত করম আলী         

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7560 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কাজশম আলী,ণপাং- মৃত হাণিজ 

উণিন       সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7561 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নজছর আলী,ণপাং- মৃত এছাম উণিন  

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7562 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আমাতন,স্াাঃ মৃত োঁন মামুদ         

         সাাং- িজহিাতলী, 

কাণলয়াককর, গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7563 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ িাজছর,ণপাং- মৃত জাগর আলী   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7564 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাজতম আলী,ণপাং- মৃত রণহজ 

উণিন         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7565 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাতাহার,ণপাং-মৃত হর্রত আলী     

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7566 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সাজল উণিন,ণপাং- আজহদ আলী      

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7567 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নিাি আলী,ণপাং- মৃত নতুি আলী    

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7568 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আহাদী গাং, ণপাং- মৃত মগরি আলী  

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7569 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িরহাদ রহাজসন,ণপাং- মৃত আাঃ 

রণশদ        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7570 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ আণজজ,ণপাং- মৃত দরজিশ 

আলী         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7571 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

দুলাল গাং,ণপাং-মৃত রমঘু ণময়া        

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7572 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণিজ উণিন,ণপাং- মৃত শহর আলী  

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7573 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত রুমু ণময়া    

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7574 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শাহজাহান,ণপাং- আলার উণিন       

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7575 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কদ্দুস,মণপাং- মৃত শহর আলী         

        সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7576 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সাইদুর রহমান,ণপাং- মৃত রহাজসন 

আলী      সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7577 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কাজশম আলী,ণপাং- মৃত হর্রত 

আলী         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7578 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণিজ উণিন,ণপাং- মৃত আজিদ 

আলী         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7579 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণজির রহমান,ণপাং- মৃত আজিদ 

আলী      সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7580 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মিাহাণত গাং,ণপাং- মৃত মগর আলী  

          সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7581 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রাজশদুল, ণপাং- মৃত রদ্দু ণময়া        

          সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7582 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুর সালাম,ণপাং- মৃত ছাজমদ আলী   

          সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7583 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কুজরত আলী,ণপাং- মৃত রণিউল্লাহ   

         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7584 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সরকার,ণপাং- মৃত মাহমুদ             

         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7585 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কামাল রহাজসন,ণপাং-  মৃত আজমত  

          সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7586 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়নাল,ণপাং- মৃত জজনুণিন          

         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7587 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছাজয়দ আলী,ণপাং- মৃত মাহমুদ       

         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7588 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজয়ত আলী,ণপাং- মৃত মাহমুদ      

          সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7589 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

দুলাল,ণপাং- মৃত রসানা ণময়া          

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7590 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরুল ইসলাম নাতু,ণপাং- মৃত 

আন্তাজ আলী    সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7591 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছামান,ণপাং- মৃত রইজ উণিন         

         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7592 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জয়নত রনছা,স্াাঃ ইয়াণছন            

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7593 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নজরুল ইসলাম,ণপাং- মাহমুদ         

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7594 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জণহরুল,ণপাং- হর্রত আলী            

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7595 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলম,ণপাং- আাঃ কাজদর              

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7596 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

স্পন ণময়া,ণপাং- ছলু ণময়া            

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7597 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সূর্ বত আলী,ণপাং- মৃত জজিদ আলী   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7598 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

বুজরত আলী,ণপাং- মৃত জজিদ আলী 

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7599 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

লাল ণময়া,ণপাং- সাজহি আলী         

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7600 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণনর রহাজসন,ণপাং- মৃত িাজরক      

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7601 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

গণি মন্ডল গাং,ণপাং- সাজহি আলী    

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7602 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাহার উণিন,ণপাং- দরজিশ আলী    

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

602
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7603 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

দাজনশ আলী,ণপাং-মৃত হর্রত আলী  

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7604 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সুরত আলী,ণপাং- দাজনশ আলী       

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7605 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইমান আলী,ণপাং- মৃতহুজসন আলী    

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7606 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইউনুস আলী,ণপাং- মৃত দাজনশ আলী 

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7607 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সূর্ বত আলী,ণপাং- মৃত জসয়দ আলী   

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7608 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

লাল ণময়া,ণপাং- মৃত রনওয়াজ 

উণিন          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7609 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

লাল ণময়া,ণপাং- মৃত আাঃ িাজছর     

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7610 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসানা ণময়া,ণপাং- মৃত আাঃ িাজছর    

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7611 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়নাল হক,ণপাং- মৃত আাঃ িাজছর  

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7612 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাজছন আলী,ণপাং- আাঃ িাজছর        

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7613 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রজারান আলী,ণপাং- হাজছন আলী     

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7614 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রজানাি আলী,ণপাং- হাজছন আলী     

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7615 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শুকুর আলী গাং,ণপাং- আাঃ িাজছর    

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7616 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্বাস আলী,ণপাং- শুকুর আলী       

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7617 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আছান আলী,ণপাং- মৃত জতয়ি আলী 

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7618 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণকসমত আলী,ণপাং- জতয়ি আলী     

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7619 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শাহজাহান,ণপাং-মৃত সমাছুল হক     

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7620 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজমত আলী,ণপাং- মৃত আাঃ 

কাজদর           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7621 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আনজু ণময়া,ণপাং- মৃত আাঃ কাজদর  

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7622 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মান্নান,ণপাং- ছাজয়দ আলী        

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7623 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জয়নাল আজিদীন,ণপাং- ছাজয়দ 

আলী           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7624 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজনায়ার রহাজসন,ণপাং- ছাজিদ 

আলী          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7625 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসণলম,ণপাং- আদম আলী             

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7626 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাকরম রহাজসন,ণপাং- রজানাি 

আলী           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7627 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ খাজলক,ণপাং- মৃত আাঃ কাজদর  

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2007 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7628 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মাজলক,ণপাং- আাঃ কাজদর       

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2007 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7629 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ খাজলক, ণপাং- আাঃ কাজদর      

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2007 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7630 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ িাজরক,ণপাং- আাঃ কাজদর        

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2007 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7631 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িারুক,ণপাং- আাঃ কাদর               

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2007 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7632 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছাজিদ আলী মাতাব্বর,ণপাং- 

মৃতহাজিজ উণিন, সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7633 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাহাঙ্গীর রহাজসন,ণপাং- ণিল্লাল 

ণময়া           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7634 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণরপন,ণপাং- মৃত রনায়াি আলী        

            সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7635 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রূপজান, স্াাঃ মৃত আজাহার          

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2027 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7636 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জামাল উণিন,ণপাং- োঁন মাহমুদ     

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2027 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7637 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কামাল উণিন,ণপাং- োঁন মাহমুদ     

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2027 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7638 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জামাল উণিন,ণপাং- মৃত োঁন 

মাহমুদ          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2027 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7639 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রগদু ণময়া,ণপাং- মৃত রজানাি আলী   

            সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7640 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল,ণপাং- মৃত রজানাি আলী       

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7641 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাজিজ উণিন,ণপাং- মৃত রজানাি 

আলী           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7642 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আিাজ উণিন,ণপাং- রজানাি আলী  

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7643 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণসরাজ ,ণপাং- মৃত শওকত আলী     

           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.12 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7644 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণসরাজ উণিন,ণপাং- আাঃ কণরম      

            সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7645 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সব্দুল রহাজসন,ণপাং- মৃত রিলা 

উণিন           সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7646 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শণিকুল ইসলাম,ণপাং- মৃত 

জজনুণিন          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7647 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণমর উণিন,ণপাং- ণসণিক           

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7648 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িরহাদ,ণপাং- আাঃ রণশদ              

         সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 2037 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7649 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণসি,ণপাং- মৃত হাণলম িাদশা      

        সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 808 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7650 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নীল ণময়া,ণপাং-মৃত আলাল উণিন   

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.54 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 885 0 1811 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7651 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

তজুমুণিন,ণপাং- মৃত ণহকমত আলী  

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 969 0 2748 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7652 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জয়নাল,ণপাং- মণহউণিন               

        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2655 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7653 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণজজুল,ণপাং- মৃত িাজকর ণময়া    

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2653 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7654 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসালাইমান,ণপাং- মৃত আজমজ 

উণিন         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2650 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7655 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত জণসম 

উণিন         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2651 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7656 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মাজলক,ণপাংলাল ণময়া           

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7657 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃরাজ্জাক,ণপাং- লাল ণময়া          

     সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7658 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রওশন আলী,ণপাং- মৃত লাল ণময়া   

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7659 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাজরক,ণপাং- মৃত দুদু ণময়া            

        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7660 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলাল,ণপাং- মৃত রনায়াি আলী       

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7661 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মামুদ,ণপাং- সামছুল                    

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7662 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ রণশদ,ণপাং- মৃত শুকুর মাহমুদ  

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2653 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7663 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ আণলম,ণপাং- মৃত শুকুর 

মাহমুদ           সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2654 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7664 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাণকর রহাজসন,ণপাং- আজনায়ার 

রহাজসন      সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2654 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7665 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নজব্বছ আলী,ণপাং- মৃত রনামাজ 

আলী          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2648 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7666 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

উজ্জল,ণপাং- মৃত রতায়াজ আলী       

        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7667 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণিষা ণময়া,ণপাং- রতায়াজ আলী       

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7668 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ খাজলক গাং,ণপাং- রতায়াজ 

আলী          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7669 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজলুল হক,ণপাং- মৃত রনামাজ 

আলী         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2719 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7670 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কাজিল,ণপাং- মৃত রহকমত আলী     

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2719 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7671 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

োন্দু ণময়া,ণপাং- আাঃ মণজদ           

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2719 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7672 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িায়তুল্লা,ণপাং- আাঃ মণজদ             

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2719 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7673 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছাইফুল,ণপাং- মৃত  ছাজনায়ার 

রহাজসন         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2719 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7674 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জণসম উণিন,ণপাং- আাঃ আলীম      

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7675 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রাইজুণিন গাং,ণপাং- রকরামত আলী 

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7676 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমজছর উণিন,ণপাং- মৃত আছর 

উণিন         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7677 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কজছর উণিন,ণপাং- মৃত আছর 

উণিন       সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7678 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইছি আলী,ণপাং- মৃত আছর উণিন   

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7679 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাক্তার আলী মুন্সী,ণপাং- দীন আলী 

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7680 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণপয়ার আলী,ণপাং- মৃত কালু ণময়া    

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7681 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রভামর আলী,ণপাং- কালু ণময়া        

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7682 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কুমর আলী,ণপাং- কালু ণময়া          

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7683 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মণজদ,ণপাং- মৃত কদম আলী    

        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7684 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ রণশদ,ণপাং- মৃত কদম আলী    

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7685 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

লাল ণময়া,ণপাং- মৃত কদম আলী     

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7686 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজক্কছ,ণপাং- মৃত রমজহর আলী       

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7687 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাচ্চু ণময়া,ণপাং- রমজহর আলী         

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7688 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছাইদুর,ণপাং- রমজহর আলী             

        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7689 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজক্কল আলী,ণপাং- রমজহর আলী     

           সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7690 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

লাবু ণময়া,ণপাং- মৃত সাণকম উণিন  

          সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7691 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নছু ণসকদার,ণপাং- মৃত আকির 

আলী        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2809 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7692 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কাজশম আলী,ণপাং- মৃত আাঃ কণরম  

         সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7693 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সূর্ ব ভানু, স্াাঃ মৃত মহর আলী        

           সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7694 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ আলীম,ণপাং- মৃত রমজছর আলী 

           সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7695 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজল,ণপাং- জণসম উণিন             

        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7696 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রহলাল,ণপাং- রাইজুণিন                

        সাাং-

খণলশজানী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7697 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাহােদ আলী,ণপাং- ছাজয়দ আলী   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7698 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কুজরত আলী,ণপাং- মৃত জসয়দ 

আলী          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7699 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রদজলায়ার রহাজসন,ণপাং- মৃত 

আলজমছ        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

1.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7700 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইজ্জত আলী,ণপাং- মৃত ণরয়াজ 

উণিন        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7701 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজল,ণপাং- মৃত আহােদ আলী      

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7702 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আবুল রহাজসন,ণপাং- মৃত আহােদ 

আলী      সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7703 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শুকুর আলী,ণপাং- মৃত ছমুর উণিন   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7704 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরু ণময়া,ণপাং- মৃত আহােদ আলী   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7705 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাইজুণিন,ণপাং- মৃত ছনু ণময়া       

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7706 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রাজিয়া খাতুন,স্াাঃ মৃত রতাজমজ 

উণিন       সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7707 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণমর রহাজসন,ণপাং- ছামান           

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7708 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জনু ণময়া,ণপাং- ছামান                 

           সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7709 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাণমর রহাজসন,ণপাং- ছামান          

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7710 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছবুর উণিন,ণপাং- জজন উণিন        

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7711 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়নাল হক,ণপাং- মৃত কুমুর উণিন 

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7712 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাণনক,ণপাং- মৃত তজুমুণিন          

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7713 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কাওছার,ণপাং- মৃত আণমর উণিন    

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7714 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাণিবুর রহমান,ণপাং- মৃত রজমজ 

উণিন      সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7715 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাির আলী,ণপাং- জামাল উণিন    

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7716 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণিজ উণিন,ণপাং- জামাল উণিন   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7717 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সণি ণময়া,ণপাং- জামাল উণিন       

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7718 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রণিকুল,ণপাং- মৃত জামাল উণিন    

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7719 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমািারক,ণপাং- মৃত রকরামত আলী  

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7720 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সানাল,ণপাং- মৃত জজিদ আলী        

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7721 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলতাি রহাজসন,ণপাং- সানাল       

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7722 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সামছুল হক,ণপাং- মৃত আহােদ 

আলী       সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7723 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িদুর উণিন,ণপাং- মৃত ছনু ণময়া      

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2825 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7724 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কদিানু,স্াাঃ মৃত দণির উণিন        

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7725 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রণহম উণিন,ণপাং- মৃত কণলম 

উণিন          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7726 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইনছািানু, স্াাঃ হান্নান ণময়া           

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2750 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7727 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রিলাল উণিন,ণপাং- পাশান            

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7728 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাণহদুল,ণপাং- পাশান                  

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7729 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রিলাল,ণপাং- মৃত পাশান               

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7730 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শহীদ,ণপাং- মৃত হাণিজ উণিন       

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7731 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শণহজ উণিন,ণপাং- হাণিজ উণিন    

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7732 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

তণহজ উণিন,ণপাং- হাণিজ উণিন   

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7733 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শুকুরী রিগম,স্াাঃ রজমজ উণিন      

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7734 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ আণজজ,ণপাং- আজমজ উণিন    

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7735 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শণি,ণপাং- কুজরত আলী              

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7736 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

পানা েন্দ্র িম বন,ণপাং- জগদীশ েন্দ্র 

িম বন      সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2687 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7737 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

পিন েন্দ্র িম বন,ণপাং- জগদীশ েন্দ্র 

িম বন     সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7738 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জুজয়ল সরকার,ণপাং- মৃত নজব্বস 

সরকার    সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7739 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

পণরমল সাহা,ণপাং- মণন েন্দ্র সাহা    

        সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7740 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রখাকা ণময়া,ণপাং- আব্বাস             

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7741 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাচ্চু ণময়া,ণপাং- রখারজশদ ণময়া      

          সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7742 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়নাল,ণপাং- কুমুর আলী             

        সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7743 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িালু ণময়া,ণপাং- মৃত রাজ আলী      

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7744 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাহমুদ,ণপাং- নতু ণসকদার            

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7745 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজনায়ার রহাজসন,ণপাং- মৃত রলহাজ 

উণিন   সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2649 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7746 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছবুর,ণপাং- নতু ণসকদার               

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7747 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রবু ণময়া,ণপাং- নতু ণসকদার          

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7748 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কাজশম,ণপাং- জণসম উণিন           

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7749 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়নাল হক,ণপাং- িাইজ উণিন     

     সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7750 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জুজয়ল,ণপাং- িাইজ উণিন            

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7751 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

তামিীর েন্দ্র িম বন,ণপাং- মৃত দীনা 

েন্দ্র িম বন  সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2693 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7752 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ আলীম,ণপাং- জুনাজয়দ            

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2655 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7753 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরু ণময়া,ণপাং- জণসম উণিন          

         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2655 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7754 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাইজ উণিন,ণপাং- রজিজ উণিন    

        সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7755 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ রহমান,ণপাং- মৃত ণরয়াজ 

উণিন         সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2826 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7756 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রহাজসন আলী সরকার,ণপাং- আলার 

উণিন  সাাং-

খণলশাজানী ,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1007 0 2918 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7757 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শণহদ,ণপাং- মৃত আাঃ িাজরক   

          সাাং-ফুলাঃ দাঃ 

পািা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1091 0 2864 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7758 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জতয়জ উণিন,ণপাং- আাঃ কণরম       

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7759 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রনহাজ উণিন,ণপাং- কুমুর উণিন     

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7760 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হনুিা রিগম, স্াাঃ মৃত হাণিবুর 

রহমান       সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7761 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মান্নান,ণপাং- মৃত সদর আলী    

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7762 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাদল,ণপাং- মৃত িাচ্চু ণময়া            

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7763 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসাজহল,ণপাং- িাচ্চু ণময়া               

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7764 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সমলা রিগম,স্াাঃ মৃত সূর্ বত আলী   

           সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2859 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7765 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাজছন গাং, ণপাং- জাজিদ আলী       

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

3.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7766 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কুজরত আলী,ণপাং- মৃত কুমুর 

উণিন        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7767 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাবুল ণময়া,ণপাং- মৃত হর্রত আলী  

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2915 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7768 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নাণজউর রহাজসন,ণপাং- হাণলম        

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2994 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7769 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজজল রাব্বী,ণপাং- মৃত আাঃ খাজলক 

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2899 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7770 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িারুক আহজমদ,ণপাং- িণরদ উণিন  

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2912 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7771 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইসমাইল হাওলাদার,ণপাং- মৃত 

শহীদ হাওলাদার, সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1112 0 2901 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7772 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

োঁন ণময়া,ণপাং- আব্দুর রহমান        

        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7773 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শাহীনা,ণপাং- মৃত শণকমুণিন          

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7774 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

লাল ণময়া,ণপাং- কুজরত আলী        

        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7775 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাংজশর আলী,ণপাং- মৃত সজমজ 

উণিন      সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7776 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

তমজছর আলী,ণপাং- মৃত সজমজ 

উণিন       সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7777 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইছি,ণপাং- মৃত ইয়াদ আলী           

        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7778 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

দুলাল ণময়া,ণপাং- ইয়াদ আলী        

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7779 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইছি আলী,ণপাং- ইয়াদ আলী          

        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7780 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইসমাইল রহাজসন,ণপাং- মৃত ছাজয়দ 

আলী      সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7781 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাণলম িাদশা,ণপাং- মৃত সমজশর 

আলী         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7782 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নুরুজ্জামান,ণপাং- ইছি আলী           

           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7783 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

পলু রমখ,ণপাং- মৃত কণছম আলী      

            সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7784 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাজছর আলী,ণপাং- মৃত আজয়ন আলী 

           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7785 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল মাজলক,ণপাং- মৃত জাজয়ন 

আলী        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7786 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলাল উণিন,ণপাং- মৃত আজয়ন 

আলী          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7787 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাশারি রহাজসন,ণপাং- মৃত আজয়ন 

আলী      সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7788 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রলাহাজ উণিন,ণপাং- মৃত আজয়ন 

আলী        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7789 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুর রহমান,ণপাং- মৃত হুরমুজ 

আলী          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7790 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণিল্লাল রহাজসন,ণপাং- মৃত আজয়ন 

আলী         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7791 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাকজছদ আলী,ণপাং- ণিল্লাল 

রহাজসন           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7792 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণমনুল ইসলাম,ণপাং- িাইজুণিন   

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7793 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল জণলল,ণপাং- মৃত করম আলী 

           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7794 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃখণলর,ণপাং- মৃত করম আলী    

           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7795 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ইসমাইল,ণপাং- মৃত করম 

আলী          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7796 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আয়নাল ,ণপাং- মৃত দাজনশ 

আলী         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7797 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ওয়াজজদ আলী,ণপাং- মৃত িহর 

আলী     সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7798 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ণসরাজ,ণপাং- ওয়জজদ আীল    

           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7799 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সুরুজ ণময়া,ণপাং- ওয়াজজদ আলী     

           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7800 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রণিক ণময়া,ণপাং- ওয়াজজদ 

আলী        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7801 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রুহুল আণমন,ণপাং- মাওরানা 

শামছুল    সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7802 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কায়জকািাদ,ণপাং- আবুল কালাম     

            সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7803 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ মহুণসন,ণপাং- শামসুল হক      

           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7804 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রাংলাল িম বন,ণপাং- মৃত হণর েরি 

িম বন         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7805 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রেমানন্দ িম বন,ণপাং- মৃত রায় েরি 

িম বন       সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7806 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সূর্ ব লাল িম বন,ণপ- মৃত রর্াজগন্দ্র েন্দ্র 

িম বন  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7807 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

েসাদ েন্দ্র িম বন,ণপাং- মৃত হণর েরি 

িম বন   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7808 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মুকুল েন্দ্র িম বন,ণপাং- মণন েন্দ্র িম বন 

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7809 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

পরান েন্দ্র িম বন,ণপাং- পশুরাম েন্দ্র 

িম বন   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7810 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িাহাদুর েন্দ্র িম বন,ণপাং- রগাণপনাধ 

েন্দ্র িম বন  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7811 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হণর লাল িম বন,ণপাং- রর্াজগন্দ্র েন্দ্র 

িম বন      সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7812 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শ্রীনার্ েন্দ্র িম বন,ণপাং- মণন েন্দ্র 

িম বন            সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7813 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শুকলাল েন্দ্র িম বন,ণপাং- নি কুমার 

েন্দ্র িম বন  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7814 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

অতুল েন্দ্র িম বন,ণপাং- েশন্ন েন্দ্র 

িম বন         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7815 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জগদীশ েন্দ্র িম বন,ণপাং- রলাকনার্ 

েন্দ্র িম বন  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7816 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

গজজন্দ্র েন্দ্র িম বন,ণপাং- অভয় েন্দ্র 

িম বন     সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7817 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

করা েন্দ্র িম বন,ণপাং- অভয় েন্দ্র 

িম বন           সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7818 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ভজিন্দ্র েন্দ্র িম বন,ণপাং- অভয় েন্দ্র 

িম বন        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7819 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রখাকা েন্দ্র িম বন,ণপাং- মৃত পুজশ েন্দ্র 

িম বন   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7820 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজজল রাব্বী,ণপাং- মৃত আাঃ খাজলক 

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7821 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িারুক আহজমদ,ণপাং- িণরদ উণিন  

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7822 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইসমাইল হাওলাদার,ণপাং- মৃত 

শহীদ হাওলাদার, সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1143 0 3327 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7823 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ মণিজ উণিন,ণপাং- মৃত জনু 

িণকর    সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1879 0 4025 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7824 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ িজলু ণময়া,ণপাং-মৃত আবু 

িাজছর        সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1879 0 5025 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7825 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শণহদ,ণপাং- মৃত জয়নাল        

            সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

3.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1879 0 5025 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7826 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সাইদ আলী,ণপাং- আাঃ রসািান        

            সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1892 0 5059 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7827 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রিলাল রহাজসন,ণপাং- আাঃ রসািান    

            সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1892 0 5059 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7828 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রহলাল রহাজসন,ণপাং- আাঃ রসািান    

            সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1892 0 5058 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7829 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জয়নাল,ণপাং- িটিক ণময়া             

          সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1892 0 5057 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7830 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাহাঙ্গীর,ণপাং- আজিদ আলী         

            সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7831 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমানাির,ণপাং- মৃত খণললুরর 

রহমান          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7832 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণজবুর রহমান,ণপাং- খণললুর 

রহমান        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7833 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমানাির,ণপাং- মৃত খণললুরর 

রহমান         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7834 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল,ণপাং- মৃত হাজতম আলী        

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2835 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7835 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সামছুল,ণপাং- মৃত হাজতম আলী      

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2834 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7836 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িীরু ণময়া,ণপাং- মৃত হাজতম           

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2835 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7837 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণসরু ণময়া, ণপাং- মৃত হাজতম আলী   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2835 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7838 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ রহমান,ণপাং- মৃত হাজতম আলী 

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7839 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাস্তিা, ণপাং- আাঃ রহমান           

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7840 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আতাউর,ণপাং- আজিদ আলী          

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7841 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রণহম উণিন,ণপাং- সূর্ বত আলী        

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7842 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আয়না খাতুন,ণপাং- মৃত উসমান      

           সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2955 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7843 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মান্নান,ণপাং- মৃত হায়দার আলী 

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2955 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7844 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সণহদ ,ণপাং- মৃত এছহাক ণময়া       

        সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2932 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7845 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জয়নাল,ণপাং- মৃত এছহাক ণময়া      

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2932 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7846 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রিরজদৌস, ণপাং- মৃত এছহাক ণময়া   

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2932 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7847 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

উজ্জল,ণপাং- মৃত রহমান আলী        

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2961 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7848 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজনায়ার রহাজসন,ণপাং- মৃত 

ইয়াণসন সরকার,সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2953 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7849 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

একাব্বর রহাজসন,ণপাং- মৃত ওসমান  

     সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2953 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7850 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাহবুবুর রহমান,ণপাং- ণজয়ারত 

উল্লাহ রমৌলভী,সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

3.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2958 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7851 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাহাঙ্গীর,ণপাং- সরািত উল্লাহ       

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2958 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7852 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সামসুণিন,ণপাং- মৃত মনুর উণিন    

           সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

3.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2958 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7853 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজজল রাব্বী,ণপাং- মৃত আাঃ খাজলক 

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2939 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7854 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িারুক আহজমদ,ণপাং- িণরদ উণিন  

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1986 0 2939 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7855 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইসমাইল হাওলাদার,ণপাং- মৃত 

শহীদ হাওলাদার, সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 2939 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7856 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রামেন্দ্র িম বন,ণপাং- মৃত জাণমনী 

কান্তী িম বন সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7857 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণনজপন্দ্র েন্দ্র িম বন,ণপাং- মৃত 

হৃদয়নার্         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.43 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7858 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল,ণপাং- মৃত অজহদ আলী        

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7859 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

র্াাঃ জগলুল আব্বাছ এর িাইন্ডারী    

        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7860 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ কদ্দুস,ণপাং- মৃত কারাম খা     

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7861 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রিরজদৌস, ণপাং- মৃত এছহাক ণময়া   

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7862 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণজবুর ,ণপাং- মৃত রমাাঃ আাঃ 

হাণকম          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3661 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7863 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আণমর খা,ণপাং- মৃত ণজতু খা  

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3661 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7864 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ণমজান ,ণপাং- মৃত কণির 

উণিন          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3661 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7865 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আণলয়া রহাজসন,ণপাং- কণির 

উণিন     সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3661 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7866 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মকবুল ণসকদার,ণপাং- আাঃ মান্নান 

ণসকদার  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3661 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7867 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রণিক ণময়া,ণপাং- িালু ণময়া  

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3681 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7868 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আজনায়ার রহাজসন,ণপাং- আলী 

রহাজসন   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7869 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আবুল কাজশম,ণপাং- মৃত 

রলাকমান খাঁ   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7870 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসারাইয়া রিগম,ণপাং-  আাঃ সালাম  

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7871 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রণিক,ণপাং- মৃত ণসণিক       

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7872 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ সাইফুল,ণপাং- মৃত ণসণিক      

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7873 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ হর্রত আলী,ণপাং- ণসণিক     

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7874 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আবুল রহাজসন,ণপাং- মৃত 

ণসণিক        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7875 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নজগন্দ্র েন্দ্র িম বন,ণপাং-ণমৃত ণিনদ 

েন্দ্র িম বন  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

623
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7876 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ইন্নছ আলী,ণপাং- মৃত আব্বাস 

আলী     সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3677 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7877 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

পণিত্র েন্দ্র িম বন,ণপঙ- পশুরাম েন্দ্র 

িম বন      সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3680 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7878 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হণরেরি  িম বন,ণপাং- পশুরাম েন্দ্র 

িম বন      সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3680 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7879 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাণনক েন্দ্র িম বন,ণপাং- রমঘুরাম েন্দ্র 

িম বন    সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3680 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7880 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

েশান্ত েন্দ্র িম বন,ণপঙ- রমঘুরাম েন্দ্র 

িম বন   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3573 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7881 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

েন্দ্র িম বন,ণপাং- রমঘুরাম েন্দ্র িম বন   

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3573 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7882 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

কালা োন েন্দ্র িম বন,ণপাং-মৃত 

রজমন্দ্র েন্দ্র িম বন,সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3573 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7883 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আছান উল্লা,ণপাং-  মৃত ছণলমুল্লাহ     

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3681 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7884 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ হর্রত আলী,ণপাং- মৃত 

ণসণিক মুন্সী    সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3681 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7885 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রুহুল আমীন,ণপাং- ছণলম       

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3681 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7886 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ছালাম,ণপাং- মৃত হুরমুজ আলী 

       সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3681 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7887 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আবু তাজলি,ণপাং- মৃত মাণনক 

মুন্সী    সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3661 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7888 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আাঃ মান্নান ণসকদার,ণপাং- 

মৃত রমতা ণসকদার,সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3661 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

624
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7889 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আব্দুল হক,ণপাং- মৃত রমতা 

ণসকদার   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3652 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7890 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আিছার উণিন,ণপাং- মৃত 

জণমর আলী  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3652 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7891 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ তণজম উণিন,ণপাং-মৃত জসয়দ 

আলী     সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3652 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7892 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আাঃ মণজদ,ণপাং- মৃত সুলতান 

ণময়া     সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3652 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7893 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নজগন্দ্র েন্দ্র িম বন,ণপাং-ণমৃত ণিনদ 

েন্দ্র িম বন  সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1987 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7894 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ সাইফুল্লাহ,ণপাং- মৃত সণলমুল্লাহ 

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7895 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রতাতা ণময়া,ণপাং- মৃত 

নণছমুণিন        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7896 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ মুগরি আলী,ণপাং- কবু িণকর  

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7897 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শাহ ণময়া,ণপাং- নুরু ণময়া       

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7898 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আশরাফুল.ণপাং- নুরু ণময়া      

          সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7899 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ জুলহাস,ণপাং- আণমর খান      

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7900 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ কাজশম আলী,ণপাং- আব্বাস 

আলী        সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7901 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আহাদুল্লাহ,ণপাং- মৃত সণলমুল্লাহ       

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7902 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ িালু ণময়া, ণপাং-বুজরত আলী 

     সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3590 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7903 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আাঃ রহমান,ণপাং- মৃত হুরমুজ 

আলী    সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7904 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ হাসমত আলী,ণপাং- মৃত 

আব্দুল্লাহ   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1988 0 3589 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7905 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ ছালাম,ণপাং- হাজয়ত আলী       

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7906 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

শণহদ,ণপাং- মৃত আাঃ রণহম           

         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7907 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

োঁন মাহমুদ,ণপাং- মৃত আিাজ 

উণিন         সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7908 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাহাবুবুর রহমান,ণপাং- মৃত 

ণজয়ারত উল্লাহ   সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7909 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাঞ্জুর রহমান,ণপাং- মৃত ণজয়ারত 

উল্লাহ      সাাং-

রামেন্দ্রপুর,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3487 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7910 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাহাঙ্গীর ,ণপাং- মৃত শণরয়ত উল্লাহ 

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3488 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7911 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আলমগীর রহাজসন,ণপাং- মৃত 

শণরয়ত উল্লাহ   সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3488 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7912 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আবুল রহাজসন,ণপাং- মৃত শণরয়ত 

উল্লাহ       সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7913 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

নাজমুল রহাজসন,ণপাং- মৃত শণরয়ত 

উল্লাহ      সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.10 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7914 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মাজলক,ণপাং- মৃত শণরয়ত 

উল্লাহ          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3491 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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7915 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাণিবুল্লাহ,ণপাং- আাঃ মাজলক          

         সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3490 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7916 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

হাণমদুল,ণপাং- আাঃ মাজলক            

          সাাং-

রকন্দুয়ারিাইদ,কাণলয়াককর,গাজীপুর

।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1989 0 3488 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7917 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শণিকুল ইসলাম,ণপাং- মুনজছর 

আলী    সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5006 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7918 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ইয়ি খাঁ,ণপাং-মৃত  লাল ণময়া         

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5009 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7919 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাকদম খাঁ,ণপাং- শাহাবুণিন         

         সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5009 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7920 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আণজজ ণসকদার,ণপাং- মৃত 

আজয়ন ণসকদার, সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5006 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7921 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ শমজসর আলী,ণপাং- মৃত 

আকরাম আলী সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5001 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7922 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ খণির উণিন,ণপাং- মৃত আছর 

উণিন   সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5001 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7923 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ছবুর উণিন,ণপাং- মৃত আের 

উণিন     সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5001 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7924 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আরিান ণময়া,ণপাং- মৃত  

রকারিান আলী,সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5010 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7925 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আকির খাঁ,ণপাং- ইছি খাঁ       

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5010 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7926 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল িাজছর,ণপাং- মৃত ইজ্জত 

আলী        সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.40 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 1999 0 5010 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7927 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রমজান আলী,ণপঙ- মৃত িজু 

ণময়া      সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7928 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ নওয়াি খাঁ,ণপাং- মৃত লাল খাঁ   

         সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5010 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7929 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ নুরুল ইসলাম,ণপাং- মৃত 

আব্দুল মণজদ  সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5010 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7930 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ নবু ণময়া,ণপাং- মৃত শরািত 

উল্লাহ      সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7931 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল আণলম,ণপাং- মৃত- আজগর 

আলী     সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5117 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7932 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ আইয়ুি আলী,ণপাং- মৃত 

আজগর আলী  সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5117 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7933 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ নুর রহাজসন, ণপাং-মৃত আিাজ 

উণিন  সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7934 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ িাজনজ,ণপাং- রজমজ উণিন     

         সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5117 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7935 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ কদ্দুছ ণময়া,ণপাং- মৃত হর্রত 

আলী     সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7936 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ জামাল ণময়া,ণপাং- মৃত হর্রত 

আলী    সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7937 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জজহর উণিন,ণপাং- মজহর উণিন     

         সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5122 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7938 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ইমন আলী,ণপাং- মহর উণিন  

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5122 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7939 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাজমর উণিন,ণপাং- মহর উণিন     

         সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5122 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7940 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ইজ্জম আলী,ণপাং-  মৃত 

কুরিান আলী    সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.60 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5122 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 
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m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7941 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ ণসণিক,ণপাং- মৃত কুরিান 

আলী         সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5122 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7942 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আাঃ মণজদ,ণপাং- মৃত আব্দুল          

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5122 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7943 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মণজবুর রহমান,ণপাং- হাণিবুর 

রহমান          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5122 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7944 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রভামর আলী,ণপাং- িজু ণময়া         

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7945 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রইজ ণময়া,ণপাং- িজু ণময়া           

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.20 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7946 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রসানর উণিন,ণপাং- মৃত হায়াত 

আলী          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7947 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

সুরুজ ণময়া,ণপাং- মৃত হাজয়ত আলী  

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7948 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণিল্লাল রহাজসন,ণপপাং- মৃত হাজয়ত 

আলী      সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7949 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আণজম উণিন,ণপাং- মৃত আব্দুল 

হাজমদ       সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7950 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জুলহাস,ণপাং- মৃত মণিজ উণিন     

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5127 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7951 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আজলক,ণপাং- মৃত মণিজ উণিন     

           সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5137 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7952 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাজলক,ণপাং- মৃত মণিজ উণিন      

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5137 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7953 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রখায়াজ উণিন,ণপাং- মৃত আিাদ 

উল্লাহ        সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5137 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7954 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ণসজরা ণময়া,ণপাং- মৃত আিাদ উল্লাহ 

          সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5128 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7955 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাির রহাজসন,ণপাং- মৃত আিাজ 

উণিন       সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7956 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

এমারত রহাজসন,ণপাং- মৃত আিাজ 

উণিন     সাাং-

কাঁর্াচূিা,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2000 0 5126 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7957 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ সমজসর আলী,ণপাং- মৃত 

আক্রম আলী    সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2010 0 4051 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7958 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রমাাঃ রসকান্দার আলী,ণপাং- মৃত 

শুকর মাহমুদ,সাাং-

িজহিাতলী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2028 0 2163 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7959 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িটিক ণময়া,ণপাং- ণিল্লাল ণময়া       

          সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1453 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7960 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

ছাজনায়ার রহাজসন,ণপাং- িটিক ণময়া 

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7961 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

খাজলক ণময়া,ণপাং- িটিক ণময়া      

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7962 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জয়নাল ণময়া,ণপাং- িটির ণময়া      

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.70 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7963 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজলু ণময়া,ণপাং- হর্রত আলী       

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.30 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7964 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাণকর,ণপাং- মৃত হাণরস,              

        সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7965 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল্লাহ আল-কাণি,ণপাং- মৃত 

আব্দুল মুন্সী  সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.90 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7966 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জানু মুন্সী,ণপাং- রমু মুন্সী              

          সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

1.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7967 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

জাজিদ আলী,ণপাং- মৃত একামুণিন   

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7968 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আতাহার,ণপাং- আাঃ িাজরক           

        সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7969 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

মাজলক,ণপাং- আাঃ িাজরক             

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7970 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

িজল,ণপাং- মৃত হাণিজ উণিন       

       সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.50 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7971 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

রিলাল উণিন,ণপাং- রসািাহান        

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

0.80 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7972 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল,ণপাং- ওয়াজ উণিন            

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

3.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7973 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আছালত খা,ণপাং- মৃত কাণজম খা    

         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

2.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7974 গাজীপুর কাণলয়াককর কাণেঘাটা খণলশাজানী 

ণিট

আব্দুল মান্নান,ণপাং- মৃত আব্দুল 

মুন্সী         সাাং-

গাছিািী,কাণলয়াককর,গাজীপুর।

3.00 ৩৯৮ নাং খণলশাজানী 2070 0 1451 ২ নং খমতয়ান  emZ evox ঐ ঐ

7975 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nv‡g` Avjx

wcZvt g„Z- ReŸi gywÝ

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox wefvMxq eb Kg©KZ©v,XvKv Gi `ß‡ii cÎ bs-22.01. 

0000. 608.08.086. 13.3562 Zvs 09/10/13 Bs 

Ges 22.01.0000.608.08.086. 19.5287 Zvs 

13/10/19 Bsgy‡j †Rjv cÖkvmK, MvRxcyi eive‡i 

D‡”Q‡`i cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

7976 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvKivg Avjx

wcZvt g„Z-ReŸi Avjx gyÝx

mvs cveywiqvPvjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7977 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvmgZ Avjx

wcZvt AvKivg Avjx 

mvs cveywiqvPvjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 24 2  emZ evox ঐ ঐ

7978 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

`v‡bQ Avjx

wcZvt AvKivg Avjx 

mvs cveywiqvPvjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 25 2  emZ evox ঐ ঐ

7979 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kg‡ki Avjx 

wcZvt AvKivg Avjx 

mvs cveywiqvPvjv

0.33 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 28 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7980 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AveyeKi 

wcZvt AvKivg Avjx

mvs cveywiqvPvjv

0.10 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7981 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ki‡ek Avjx

wcZvt QvËvi

mvs cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7982 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev‡Qi 

wcZvt QvËvi 

mvs cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7983 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bKz wgqv 

wcZvt QvËvi 

mvs cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7984 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj wgqv 

wcZvt QvËvi

mvs cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7985 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt nvwjg DwÏb 

wcZvt nv‡Kg Avjx

mvs cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7986 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

w`j`vi Avjx

wcZvt g„Z- Zzivevjx

mvs cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

3 bvB 27 2  emZ evox ঐ ঐ

7987 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvQvjZ Lv 

wcZvt KvwRg Lv

mvs cveywiqvPvjv 

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7988 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Iqv‡Q` Avjx 

wcZvt KvwRg Lv

mvs cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7989 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvRg Lv

wcZvt KvwRg Lv

mvs cveywiqvPvjv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7990 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avjx Lv

wcZvt KvwRg Lv

mvs cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7991 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gbZvR Lv

wcZvt g„Z-Kwig Lv

mvs cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7992 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gZv‡je wcZvt g„Z Kwig Lv mvs 

cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

7993 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnvRvb 

wcZvt g„Z Kwig Lv 

mvs cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7994 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

MvRx Lv

wcZvt g„Z-wKg„ Lv

mvs cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7995 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rwmg Lv

wcZvt g„Z-gg‡iRv Lv

mvs cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7996 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvnv½xi Lv

wcZvt keyi Lv

mvs- cveywiqvPvjv

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7997 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvweeyi ingvb Lv 

wcZvt keyi Lv 

mvs- cveywiqvPvjv 

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7998 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Revb Avjx Lv 

wcZvt keyi Lv 

mvs- cveywiqvPvjv 

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

7999 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Z‡gR Lv

wcZvt keyi Lv 

mvs- cveywiqvPvjv 

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8000 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj Lv

wcZvt keyi Lv 

mvs- cveywiqvPvjv 

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8001 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rvgvj Lv

wcZvt keyi Lv 

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8002 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Igi Avjx †`Iqvb 

wcZvt g„Z wKQgZ Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8003 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gvidZ Avjx  

wcZvt g„Z wKQgZ Avjx

mvs-cveywiqvPvjv 

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8004 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avidvb Avjx 

wcZvt g„Z wKQgZ Avjx

mvs- cveywiqvPvjv 

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8005 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt jyigZ Avjx 

wcZvt g„Z wKQgZ Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.90 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8006 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt nvwdR DwÏb

wcZvt g„Z wKQgZ Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8007 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡gR DwÏb

wcZvt g„Z wKQgZ Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8008 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev`kv wgqv 

wcZvt Kzievb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

1.00 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8009 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡eŸQ Avjx 

wcZvt g„Z wiqvR DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 56 2  emZ evox ঐ ঐ

8010 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt KzÏyQ wgqv 

wcZvt g„Z wiqvR DwÏb

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8011 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iv¾vK 

wcZvt g„Z wiqvR DwÏb

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8012 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

jvj wgqv 

wcZvt g„Z mvBR DwÏb

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8013 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Imgvb Avjx

wcZvt g„Z kZKZ Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8014 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvRvnvi Avjx 

wcZvt kZKZ Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8015 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nv‡mb Avjx 

wcZvt ‡nKgZ Avjx 

mvs- cveywiqvPvjv

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8016 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ïKzi Avjx 

wcZvt g„Z †gvK‡Q` Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8017 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wmwÏK wgqv 

wcZvt nvweR gyÝx

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8018 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt dRjy wgqv 

wcZvt nvweR gyÝx 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8019 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt gvbœvb 

wcZvt nvweR gyÝx 

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8020 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Avey evKKvi 

wcZvt nvweR gyÝx 

mvs- cveywiqvPvjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8021 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Rv‡e` Avjx 

wcZvt g„Z GKzgywÏb  

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 97 2  emZ evox ঐ ঐ

8022 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvZi Avjx 

wcZvt g„Z GKzgywÏb  

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 98 2  emZ evox ঐ ঐ

8023 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Avt ev‡iK

wcZvt g„Z mvey wg¯ªx  

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 57 2  emZ evox ঐ ঐ

8024 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt jvey wgqv

wcZvt g„Zt nvby gyÝx

mvs- cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8025 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt BmgvBj

wcZvt g„Zt ivBRv DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8026 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt ˆRb DwÏb 

wcZvt g„Zt bvwQg DwÏb  

mvs- cveywiqvPvjv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8027 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt bv‡Qi Avjx

wcZvt g„Zt  ˆRb DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8028 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt eveyi Avjx

 wcZvt g„Zt GKzg DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8029 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt kwn`

wcZvt Avt ev‡iK 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8030 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt iwng

wcZvt g„Zt  Avt gwR` 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8031 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwjg

wcZvt g„Zt  Avt nvwig 

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 61 2  emZ evox ঐ ঐ

635



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8032 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt †gvZv‡je

‡gvt iwng

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8033 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Zv‡ni DwÏb 

wcZvt dbyi wgqv 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8034 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kvgmyj nK

wcZvt dbyi wgqv 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8035 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Kig Avjx

wcZvt dbyi DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8036 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt KzÏym

wcZvt dbyi DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8037 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt mybœZ Avjx

wcZvt dbyi DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8038 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wdiR wgqv

wcZvt dbyi DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8039 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt myiR wgqv

wcZvt dbyi DwÏb 

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8040 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nvweeyi Lv

wcZvt  g„Zt myjZvb Lv 

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8041 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kvnvR DwÏb 

wcZvt g„Zt AvQi DwÏb  

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8042 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt kg‡mi Avjx

wcZvt g„Zt AvQi DwÏb  

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8043 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Avey nvqvZ

wcZvt kg‡ki Lv  

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8044 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avwgbyj Bmjvg 

wcZvt ‡gvt mwd †gŠjfx  

mvs- cveywiqvPvjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8045 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvjvj DwÏb 

wcZvt ‡gvt ïKzi Avix  

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8046 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avjvj DwÏb 

wcZvt ‡gvt ïKzi Avix  

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8047 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Av‡bvqvi 

wcZvt ‡gvt ïKzi Avix  

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8048 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Qwgi DwÏb

wcZvt ‡gvt ïKzi Avix  

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8049 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt jwZe Lvb 

wcZvt g„Zt †nv‡mb

mvs- cveywiqvPvjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8050 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvjZz wgqv

wcZvt g„Zt †nv‡mb

mvs- cveywiqvPvjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8051 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt myiZ Avjx

wcZvt g„Zt †nv‡mb

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

15 bvB 62 2  emZ evox ঐ ঐ

8052 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Zby wgqv

wcZvt g„Zt Lv‡qi †gvjøv

mvs- cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

31 bvB 56 2  emZ evox ঐ ঐ

8053 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gvwbK †gvjøv

wcZvt g„Zt Lv‡qi †gvjøv

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

31 bvB 44 2  emZ evox ঐ ঐ

8054 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wgRvb 

wcZvt Zby wgqv

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

31 bvB 45 2  emZ evox ঐ ঐ

8055 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt Qvjvg

wcZvt ‡nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

31 bvB 44 2  emZ evox ঐ ঐ

8056 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt jwZe Lv

wcZvt g„Zt ‡nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

34 bvB 73 2  emZ evox ঐ ঐ

8057 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt evwQi DwÏb 

wcZvt g„Zt ‡nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

43 bvB 79 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8058 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvjZve †nv‡mb

wcZvt g„Zt ‡nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8059 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt Iqvnve

wcZvt g„Zt nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.46 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8060 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt Qvjvg

wcZvt g„Z nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8061 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †mvnive †nv‡mb

wcZvt g„Z nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8062 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kg‡ki Avjx

wcZvt g„Z nv‡mb Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8063 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt gwdR DwÏb

wcZvt g„Z K‡q` Avjx

mvs- cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8064 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt mvB` DwÏb

wcZv †gvt gwdR DwÏb

mvs- cveywiqvPvjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8065 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt kvnRvnvb

wcZvt †gvt gwdR DwÏb

mvs KoBZjx

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8066 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Revb Avjx

wcZvt †gvt gwdR DwÏb

mvs-KoBZjx

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8067 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Pvb wgqv

wcZvt †gvt gwdR DwÏb

mvs- KoBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

60 bvB 202 2  emZ evox ঐ ঐ

8068 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kvgmyj nK

wcZvt g„Z wgRvbyi ingvb

mvs Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 255 2  emZ evox ঐ ঐ

8069 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt meyi Avjx

wcZvt g„Z-wgRvbyi ingvb

mvs-Kv_v‡Pviv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 255 2  emZ evox ঐ ঐ

8070 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt ïKzi Avjx

wcZvt g„Z- wgRvbyi ingvb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 255 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8071 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Qvgv` 

wcZvt g„Z- wgRvbyi ingvb

mvs-Kv_v‡Pviv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 255 2  emZ evox ঐ ঐ

8072 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avmv` wgqv

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs-Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 257 2  emZ evox ঐ ঐ

8073 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †gvRv‡¤§j nK

wcZvt ev”Qz wgqv

mvs-Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 257 2  emZ evox ঐ ঐ

8074 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt ev”Pz wgqv 

wcZv †gvt g„Z Lwjj

mvs- Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 257 2  emZ evox ঐ ঐ

8075 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt  myiæR wgqv

wcZvt g„Z bv› ỳ wgqv

mvs-Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 257 2  emZ evox ঐ ঐ

8076 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gwRei ingvb

wcZvt ‡gvt wRjvbx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 257 2  emZ evox ঐ ঐ

8077 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avãyj gwR`

wcZvt g„Z Avt iwk`

mvs- Kv_v‡Pviv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 260 2  emZ evox ঐ ঐ

8078 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt mvgv`

wcZvt g„Z g‡dR DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 260 2  emZ evox ঐ ঐ

8079 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kwd

wcZvt g„Z g‡qR DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 260 2  emZ evox ঐ ঐ

8080 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt gvbœvb

wcZvt g„Z evwQi DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 260 2  emZ evox ঐ ঐ

8081 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nvbœvb 

wcZvt g„Z evwQi DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 260 2  emZ evox ঐ ঐ

8082 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt iv¾vK

wcZvt Avt QvËvi

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 260 2  emZ evox ঐ ঐ

8083 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Qvgv`

wcZvt †gvt gwZ wgqv

mvs-Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 262 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8084 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt gvbœvb

wcZvt †gvt Avnv` Avjx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 262 2  emZ evox ঐ ঐ

8085 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt iwk`

wcZvt g„Z new gymyjøx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 262 2  emZ evox ঐ ঐ

8086 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwKg

wcZvt g„Z new gymyjøx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 267 2  emZ evox ঐ ঐ

8087 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Qqdj

wcZvt ‡gvt Avã~j nvwKg

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 267 2  emZ evox ঐ ঐ

8088 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt byi wgqv

wcZvt ‡gvt Avã~j nvwKg

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 268 2  emZ evox ঐ ঐ

8089 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt gwdR DwÏb

wcZvt Avt KzÏym

mvs- cvewiqvi Pvjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 268 2  emZ evox ঐ ঐ

8090 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

KBZix

wcZvt ‡gvt Avã~j Rwii

mvs- Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 268 2  emZ evox ঐ ঐ

8091 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wejøvj †nv‡mb 

wcZvt g„Zt gymwjg

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 269 2  emZ evox ঐ ঐ

8092 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Lwjjyi

wcZv g„Z- gym‡jg

mvs- Kv_v‡Pviv 

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 269 2  emZ evox ঐ ঐ

8093 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvbQvi Avjx

wcZvt g„Z- gym‡jg

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 269 2  emZ evox ঐ ঐ

8094 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wRj nK

wcZvt g„Z jvj gvgy`

mvs- Kv_v‡Pviv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 270 2  emZ evox ঐ ঐ

8095 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avjg wgqv

wcZvt g„Z- †gvm‡jg Lvb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 270 2  emZ evox ঐ ঐ

8096 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avjvj wgqv

wcZvt g„Z gbi DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 270 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8097 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Kvgj wgqv

wcZvt g„Z gbi DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 270 2  emZ evox ঐ ঐ

8098 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gKeyj †nv‡mb

wcZvt g„Z Rvjy wgqv

mvs- Kv_v‡Pviv

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 270 2  emZ evox ঐ ঐ

8099 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wRjy nK

wcZvt g„Z Rvjy wgqv

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 277 2  emZ evox ঐ ঐ

8100 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Bby wgqv

wcZvt g„Z Rvjy wgqv

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 277 2  emZ evox ঐ ঐ

8101 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvgvj wgqv

wcZvt Aveyj wgqv

mvs-Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 277 2  emZ evox ঐ ঐ

8102 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rwni

wcZvt iRe Avjx

mvs-Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 256 2  emZ evox ঐ ঐ

8103 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kwd

wcZvt Rwgi Avjx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 256 2  emZ evox ঐ ঐ

8104 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Ryûiæj DwÏb

wcZvt gwdR DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 278 2  emZ evox ঐ ঐ

8105 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Qûi DwÏb

wcZvt g„Z gwdR DwÏb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 279 2  emZ evox ঐ ঐ

8106 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iwdK

wcZvt g„Z Avt nK

mvs- Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 279 2  emZ evox ঐ ঐ

8107 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †gvRv‡¤§j nK

wcZvt g„Z Avt nK

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 279 2  emZ evox ঐ ঐ

8108 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kÖx ejig P› ª̀ eg©b

wcZvt g„Z beKvšÍ eg©b

mvs- Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

184 bvB 445 2  emZ evox ঐ ঐ

8109 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

myLPi eg©b

wcZvt g„Z g½j eg©b

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

184 bvB 444 2  emZ evox ঐ ঐ

641



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8110 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡bcvj P› ª̀ eg©Y

wcZvt g„Z KvwZ©K P› ª̀ eg©b

mvÑ Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

184 bvB 447 2  emZ evox ঐ ঐ

8111 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgmyj nK

wcZvt gyZ Pvb wgqv

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

184 bvB 443 2  emZ evox ঐ ঐ

8112 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avqbvj nK

wcZvt g„Z Pvb wgqv

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

184 bvB 447 2  emZ evox ঐ ঐ

8113 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Bw ª̀m Avjx

wcZvt iwgR DwÏb

mvs- KvZv‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

184 bvB 447 2  emZ evox ঐ ঐ

8114 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

igRvb Avjx

wcZvt Bw ª̀m Avjx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

221 bvB 905 2  emZ evox ঐ ঐ

8115 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kÖx  my`Ë P› ª̀ eg©b

wcZvt g„Z ỳjvwm P› ª̀ eg©b

mvs- Kv_v‡Pviv

0.03 399 bs 

†mvbvZjv

221 bvB 905 2  emZ evox ঐ ঐ

8116 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

w`‡M› ª̀ P› ª̀ eg©b

wcZvt g„Z ev`kv gnb

mvs- Kv_v‡Pviv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

221 bvB 905 2  emZ evox ঐ ঐ

8117 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gvmy` wgqv

wcZvt g„Z Avt Kvw`I

mvs-Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

230 bvB 927 2  emZ evox ঐ ঐ

8118 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj Bjvg

wcZvt gwZDi ingvb

mvs-Kv_v‡Pviv

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

230 bvB 928 2  emZ evox ঐ ঐ

8119 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj Bjvg

wcZvt gwZDi ingvb

mvs-Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

230 bvB 928 2  emZ evox ঐ ঐ

8120 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nv‡Zg Avjx

wcZvt g„Z `v‡bQ Avjx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8121 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRjy wgqv

wcZvt †gvt nv‡Zg

mvs- Kv_v‡Pvi

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8122 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡bvqvi †nv‡mb

wcZvt †gvt nv‡Zg 

mvs- Kv_v‡Pviv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8123 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ing Avjx

wcZvt gyZ nvey wgqv

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8124 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwReyi ingvb 

wcZvt †gvt d‡qR Avjx

mvs- Kv_v‡Pviv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8125 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRjy wgqv

wcZvt g„Zt nqiZ Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8126 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt gvbœvb 

wcZvt g„Zt nqiZ Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8127 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvRvnvb

wcZvt ‡gvt gvbœvb

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8128 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ev‡iK

wcZvt g„Zt nvwg` Lv

mvs- Kv_v‡Pvi

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8129 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gni Avjx

wcZvt g„Zt nvwg` Lv

mvs- Kv_v‡Pvi

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8130 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byij Bmjvg

wcZvt ‡gvt †gv‡qR Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8131 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt AvwRR

wcZvt ‡gvt †gv‡qR Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8132 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avqbvj wgqv

wcZvt g„Zt Avãyj Kvw`i

mvs- Kv_v‡Pvi

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8133 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡cqvj Avjx

wcZvt g„Zt dvjy †ecvwi

mvs- Kv_v‡Pvi

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8134 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

b~I Rvgvj

wcZvt ‡gvt Avt gvbœvb 

mvs- Kv_v‡Pvi

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ

8135 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnvRvb 

wcZvt ‡gvt Avt gvbœvb

mvs- Kv_v‡Pvi

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 701 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8136 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Pvb wgqv

wcZvt Avn¤§` Avix

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 711 2  emZ evox ঐ ঐ

8137 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BDbyQ Avjx

wcZvt ‡gvt AvvRMi 

mvs- Kv_v‡Pvi

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 711 2  emZ evox ঐ ঐ

8138 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AveÏyjøvn 

wcZvt keyi Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 711 2  emZ evox ঐ ঐ

8139 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AveymvB`

wcZvt keyi Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 711 2  emZ evox ঐ ঐ

8140 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bmjvg DwÏb 

wcZvt keyi Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 711 2  emZ evox ঐ ঐ

8141 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gvm&ovm wgqv

wcZvt keyi Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 713 2  emZ evox ঐ ঐ

8142 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvR DwÏb 

wcZvt g„Zt †gvt Kv‡`i

mvs- Kv_v‡Pvi

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 713 2  emZ evox ঐ ঐ

8143 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kÖx gwZ jÿx ivbx

¯^vgxt avivPiY

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 713 2  emZ evox ঐ ঐ

8144 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nwdR DwÏb 

wcZvt g„Zt Avt Kv‡`i

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 713 2  emZ evox ঐ ঐ

8145 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nqiZ Avjx

wcZvt ing Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 713 2  emZ evox ঐ ঐ

8146 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kv‡`I Avjx

wcZvt g„Zt bv‡q` Avjx

mvs- Kv_v‡Pvi

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 719 2  emZ evox ঐ ঐ

8147 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bmjvg me`vi

wcZvt g„Zt evnvi DwÏb 

mvs- Kv_v‡Pvi

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 719 2  emZ evox ঐ ঐ

8148 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

m‡gR DwÏb miKvi

wcZvt g„Zt evnvi DwÏb 

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 719 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8149 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjvj DwÏb 

wcZvt g„Zt evnvi DwÏb 

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 719 2  emZ evox ঐ ঐ

8150 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AveŸvm miKvi

wcZvt g„Zt evnvi DwÏb 

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 719 2  emZ evox ঐ ঐ

8151 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvZveyi 

wcZvt †gvt nwi wgqv 

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 735 2  emZ evox ঐ ঐ

8152 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwReyi

wcZvt †gvt nwi wgqv 

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.65 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 735 2  emZ evox ঐ ঐ

8153 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ev‡iK

wcZvt cyev

mvs- Kv_v‡Pvi

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8154 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwR`

wcZvt †gvt ‡m‡gR

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8155 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt nvwg`

wcZvt 

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8156 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Kwdj DÏb 

wcZvt g„Zt nvqvZ Avjx 

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8157 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

g‡dR DwÏb 

wcZvt bvIqve Avjx 

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8158 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt ing Avjx

wcZvt g„Zt nvey 

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8159 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt ‡gvmvie

wcZvt nvwdR DwÏb  

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8160 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt BqvKze  Avjx

wcZvt ‡gvt Avt Avjx 

mvs- V‡W½ bqvcvov

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 789 2  emZ evox ঐ ঐ

8161 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡iv‡Kqv ingvb 

¯^vgxt AvdRvj ingvb

mvs- ‡mvbvZjv

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 799 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs
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bs 

we.Gm 
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gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8162 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvwbQ †b¤̂vi

wcZvt g„Zt nvmvb Avjx 

mvs- ‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 789 2  emZ evox ঐ ঐ

8163 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byij Bmjvg

wcZvt gyZt g³vi Avjx 

mvs- ‡mvbvZjv

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 797 2  emZ evox ঐ ঐ

8164 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Gmwjg DwÏb 

wcZvt g„Zt bvwQi DwÏb  

mvs-‡mvbvZjv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 805 2  emZ evox ঐ ঐ

8165 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †mvt †nv‡mb Avjx

wcZvt Avt ingvb  

mvs- ‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 512 2  emZ evox ঐ ঐ

8166 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvjZvd †nv‡mb

wcZvt g„Zt gv‡nevjx 

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 512 2  emZ evox ঐ ঐ

8167 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt Av‡jK

wcZvt g„Zt Avt Avwjg gyÝx

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 516 2  emZ evox ঐ ঐ

8168 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wbRvg DwÏb 

wcZvt g„Zt BbQv` Avjx

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 514 2  emZ evox ঐ ঐ

8169 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt AvwRR

wcZvt g„Zt BbQv` Avjx

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 849 2  emZ evox ঐ ঐ

8170 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwgi †nv‡mb 

wcZvt g„Zt BbQv` Avjx

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 849 2  emZ evox ঐ ঐ

8171 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kÖx mybxj P› ª̀ egb©

wcZvt kÖx `j P› ª̀ egb

mvs- KBZjx©

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 849 2  emZ evox ঐ ঐ

8172 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

cÛzm P› ª̀ egb©

wcZvt kÖx `j P› ª̀ egb

mvs- KBZjx

0.55 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 849 2  emZ evox ঐ ঐ

8173 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aib P› ª̀ egb©

wcZvt Rq P› ª̀ egb

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 849 2  emZ evox ঐ ঐ

8174 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mÄq P› ª̀ egb©

wcZvt kÖx kx ˆc‡jb P› ª̀ egb

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 518 2  emZ evox ঐ ঐ
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 wm.Gm 
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bs 
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LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)
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gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8175 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

G‡K¤̂i P› ª̀ egb©

wcZvt kÖx ‡MŠiv½ P› ª̀ egb

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 518 2  emZ evox ঐ ঐ

8176 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt D¾j wgqv

wcZvt ‡gvt bvZz wgqv

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 518 2  emZ evox ঐ ঐ

8177 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BDbyQ wgqv

wcZvt g„Zt Avjx gÝx

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

535 bvB 518 2  emZ evox ঐ ঐ

8178 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvm‡jg DwÏb 

wcZvt ‡gvtbvwRg DwÏb 

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 531 2  emZ evox ঐ ঐ

8179 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvR‡jg DwÏb 

wcZvt ‡gvt bvwRg DwÏb 

mvs- KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 531 2  emZ evox ঐ ঐ

8180 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rvjvj wgqv

wcZvt ‡gvt bvwRg DwÏb 

mvs- KBZjx

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 531 2  emZ evox ঐ ঐ

8181 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gv³vi wgqv

wcZvt g„Zt Zwd wgqv  

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 527 2  emZ evox ঐ ঐ

8182 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwe` wgqv

wcZvt g„Zt nv‡mb Avjx  

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 527 2  emZ evox ঐ ঐ

8183 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Iqv‡R` Avjx

wcZvt g„Zt dRi Avjx  

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 533 2  emZ evox ঐ ঐ

8184 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Inve

wcZvt g„Zt gÛvR DwÏb   

mvs- KBZjx

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 533 2  emZ evox ঐ ঐ

8185 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avgivb wgqv

wcZvt g„Zt Kzievb Avjx  

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 527 2  emZ evox ঐ ঐ

8186 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wRqviZ Avix 

wcZvt wcZvt ivBR DwÏb   

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 564 2  emZ evox ঐ ঐ

8187 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgmy wgqv 

wcZvt Avt igvb  

mvs- KBZjx

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 564 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8188 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvnv¤§` Avjx

wcZvt ‡gvt ZvIqvR gv÷vi

mvs- KBZjx

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 564 2  emZ evox ঐ ঐ

8189 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt KÏyQ

wcZvt wKqvg DwÏb    

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 567 2  emZ evox ঐ ঐ

8190 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 ReŸvi 

wcZvt wKqvg DwÏb    

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 567 2  emZ evox ঐ ঐ

8191 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj wgqv

wcZvt Avt ingvb     

mvs- KBZjx

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 563 2  emZ evox ঐ ঐ

8192 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvjdvR DwÏb  

wcZvt g„Zt gwdR DwÏb    

mvs- KBZjx

0.90 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 544 2  emZ evox ঐ ঐ

8193 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rwmg DwÏb 

wcZvt g„Zt gwdR DwÏb    

mvs- KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 544 2  emZ evox ঐ ঐ

8194 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ivBRwÏb 

wcZvt g¨vBb DwÏb    

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8195 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj †nv‡mb 

wcZvt g„Zt Kzievb Avjx    

mvs- ‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8196 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ev‡iK

wcZvt g„Zt I‡g` Avjx    

mvs-‡mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8197 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Pv› ỳ wgqv

wcZvt g„Zt Avt QvIvi   

mvs-‡mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8198 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt jvj wgqv

wcZvt g„Zt Avt QvIvi   

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8199 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wRqviZ Avjx

wcZvt g„Zt Avt QvIvi   

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8200 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

jvKKy wgqv

wcZvt Kzievb Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8201 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt gv‡jK 

wcZvt g„Zt AvBR DwÏb   

mvs-‡mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8202 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

A‡qj wgqv

wcZvt Avt AvIqvj wgqv

mvs-‡mvbvZjv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 568 2  emZ evox ঐ ঐ

8203 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvjxgyÏxb 

wcZvt Kzgi DwÏb    

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 575 2  emZ evox ঐ ঐ

8204 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wKqvgZ

wcZvt g„Zt jvj Mdzi   

mvs-‡mvbvZjv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 575 2  emZ evox ঐ ঐ

8205 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwjg

wcZvt g„Zt b~idwKi

mvs- cveywiqvi Pvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 575 2  emZ evox ঐ ঐ

8206 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt m‡gR DwÏb 

wcZvt g„Zt bv‡Ri Avjx   

mvs-‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 469 2  emZ evox ঐ ঐ

8207 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj gv÷vi 

wcZvt g„Zt nvqvZ Avjx   

mvs-‡mvbvZjv

1.80 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 469 2  emZ evox ঐ ঐ

8208 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnRvnvb 

wcZvt g„Zt Avt nvB  

mvs-‡mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 469 2  emZ evox ঐ ঐ

8209 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvnv¤§` Avjx

wcZvt g„Zt byi dwKi   

mvs-‡mvbvZjv

0.80 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 469 2  emZ evox ঐ ঐ

8210 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Qvgv`

wcZvt g„Zt byi dwKi   

mvs-‡mvbvZjv

0.65 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 469 2  emZ evox ঐ ঐ

8211 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt nvwg`

wcZvt g„Zt byi dwKi   

mvs-‡mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 580 2  emZ evox ঐ ঐ

8212 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt bZzejx

wcZvt g„Zt byi dwKi   

mvs-‡mvbvZjv

1.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 580 2  emZ evox ঐ ঐ

8213 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjg wgqv

wcZvt ‡gvt Avt nvwjg    

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 580 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8214 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt mvjvg

wcZvt ‡gvt Avt nvwjg    

mvs-‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 580 2  emZ evox ঐ ঐ

8215 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Avt Rwjj

wcZvt ‡gvnv¤§` Avjx   

mvs-‡mvbvZjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8216 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Q‡g` wgqv

wcZvt Avt Kv‡`i   

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8217 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iwKqv LvZzb

¯^vgxt Aeyj nv‡mg  

mvs-‡mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8218 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡LvKv wgqv

wcZvt 

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8219 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Bjywgqv

wcZvt g„Z gvbvj wgqv

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8220 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjg wgqv

wcZvt g„Z d ỳ wgqv

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8221 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRjy wgqv

wcZvt g„Z- †gvm‡jg DwÏb

mvs- ‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8222 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ev‡iK

wcZvt g„Z Gev ỳjv

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8223 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iDd

wcZvt g„Z Gev ỳjv

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8224 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwZ wgqv

wcZvt g„Z Gev ỳjv

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 583 2  emZ evox ঐ ঐ

8225 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvweeyjøvn 

wcZvt gwZ wgqv

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ

8226 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvweeyjøvn 

wcZvt gwZ wgqv

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs
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bs 

we.Gm 
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gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8227 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mwn ỳjøvn

wcZvt gwZ wgqv

mvÑ †mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ

8228 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡KdvR DwÏb

wcZvt g„Z †ejøvj  DwÏb

mvs- †mvbvZjv

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ

8229 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRj nK

wcZvt g„Z ggZvR DwÏb

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ

8230 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ewQi DwÏb

wcZvt g„Z ggZvR DwÏb

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ

8231 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt eveyj wgqv

wcZvt †gvt †gvm‡jg wgqv

mvs-‡mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ

8232 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bvmy wgqv

wcZvt g„Z eiKZ Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2  emZ evox ঐ ঐ

8233 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

myiæR Avjx

wcZvt g„Z eiKZ Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 622 2  emZ evox ঐ ঐ

8234 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡g‡mi Avjx

wcZvt g„Z eiKZ Avjx

mvs- KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 622 2  emZ evox ঐ ঐ

8235 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rwmg DwÏb

wcZvt eiKZ Avjx

mvs-KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 622 2  emZ evox ঐ ঐ

8236 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rûiv LvZzb

¯^vgxt Qeyi gyÝx

mvs-KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 622 2  emZ evox ঐ ঐ

8237 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvjvj wgqv

wcZvt Qeyi gyÝx

mvs-KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8238 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avgxi nvgRv

wcZvt Qeyi gywÝ

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8239 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ejvj gvóvi 

wcZvt Qeyi gyÝx

mvs-KBZjx

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ
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bs 

 wm.Gm 
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Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 
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gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8240 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

`wei DwÏb

wcZvt iwng e·

mvs-KBZjx

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8241 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt gwR`

wcZvt Avt QvËvi 

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8242 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kwig

wcZvt Avt QvËvi

mvs-KBZjx

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 584 2  emZ evox ঐ ঐ

8243 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iv¾vK

wcZvt Avt QvËvi

mvs- KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8244 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj †nv‡mb

wcZvt g„Z Avt ingvb

mvs-KBZjx

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8245 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rvgvj wgqv

wcZvt g„Z Avt ev‡iK

mvs- KBZjx

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8246 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnvRvnvb

wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb

mvs- KBZjx

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 626 2  emZ evox ঐ ঐ

8247 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt ev‡Qi

wcZvt g„Z Avt Kv‡`i

mvs- KBZjx

1.00 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 612 2  emZ evox ঐ ঐ

8248 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Kvgvj wgqv

wcZvt wQwÏK wgqv

mvs- KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8249 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvjgMxi 

wcZvt Kgi DwÏb

mvs-KBZjx

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8250 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvqZzjøvn

wcZvt †gvt Avt Lv‡jK

mvs-KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8251 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvqZzjøvn

wcZvt g„Z †gvt Avt Avjx gywÝ

mvs-KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8252 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BqvKze Avjx

wcZvt g„Z Avt Avjx gywÝ

mvs-KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8253 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BmgvBj †nv‡mb

wcZvt gyZ Avt Avjx gywÝ

mvs-KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8254 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iwk`

wcZvt g„Z nvwKg DwÏb

mvs-KBZjx

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8255 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt  †kgvR DwÏb

wcZvt g„Z Avt Avjx gywÝ

mvs- KBZjx

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8256 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvweR DwÏb

wcZvt g„Z Avt Avjx gywÝ

mvsÑ KBZjx

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8257 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

b‡eŸQ wgqv

wcZvt †gvt Kvjvg wgqv

mvs- KBZjx

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 664 2  emZ evox ঐ ঐ

8258 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ejøvj Lv

wcZvt gyZ ki‡ek Avjx

mvs-KBZjx

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 665 2  emZ evox ঐ ঐ

8259 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj Kv‡kg

wcZvt g„Z Avt nK

mvs- PvevMvb

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 665 2  emZ evox ঐ ঐ

8260 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iwk` 

wcZvt g„Z ki‡ek Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1529 2  emZ evox ঐ ঐ

8261 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvnvR DwÏb

wcZvt g„Z Avt gvbœvb

mvs- †mvbvZjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1527 2  emZ evox ঐ ঐ

8262 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvn Avjg

wcZvt g„Z Avt gvbœvb

mvs- †mvbvZjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1302 2  emZ evox ঐ ঐ

8263 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt KwQgywÏb

wcZvt g„Z Avt gvbœvb

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1302 2  emZ evox ঐ ঐ

8264 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev`kv wgqv

wcZvt g„Z Zv‡ni Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1302 2  emZ evox ঐ ঐ

8265 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Kvgvj wgqv

wcZvt g„Z Zv‡ni Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1302 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8266 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt Rwjj

wcZvt g„Z Zvn‡I Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1302 2  emZ evox ঐ ঐ

8267 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Lwjj

wcZvt g„Z Zv‡ni Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1302 2  emZ evox ঐ ঐ

8268 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Mdyi 

wcZvt †gvt AvdvR DwÏb

mvs-‡mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

611 bvB 1302 2  emZ evox ঐ ঐ

8269 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt jvj wgqv

wcZvt g‡dR DwÏb

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

708 bvB 1427 2  emZ evox ঐ ঐ

8270 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qeyi wgqv

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

708 bvB 1427 2  emZ evox ঐ ঐ

8271 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt myiæR  wgqv

wcZvt g„Z gvwbK wgqv

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

739 bvB 1674 2  emZ evox ঐ ঐ

8272 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwgb DwÏb

wcZvt g„Z gvwbK wgqv

mvs-‡mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

739 bvB 1674 2  emZ evox ঐ ঐ

8273 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvdRvj

wcZvt †gvt Rqbvj

mvs-‡mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

739 bvB 1674 2  emZ evox ঐ ঐ

8274 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvnv¤§` Avjx

wcZvt g„Zt KvwR mI`viMi  

mvs-‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

739 bvB 1674 2  emZ evox ঐ ঐ

8275 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wejøvn †nv‡mb 

wcZvt g„Z bv› ỳ wgq

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

739 bvB 1674 2  emZ evox ঐ ঐ

8276 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj Kv‡kg

wcZvt g„Z Avt nK

mvs- PvevMvb

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

739 bvB 1675 2  emZ evox ঐ ঐ

8277 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

RvwKi †nv‡mb

wcZvt g„Z Avt Qvgv`

mvs-‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1309 2  emZ evox ঐ ঐ

8278 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

g`b wg¯¿x

wcZvt g„Z nhiZ Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1522 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8279 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kx MMY P› ª̀ eg©b

wcZvt 

mvs-‡mvbvZjv

0.55 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1522 2  emZ evox ঐ ঐ

8280 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt iweDjøvn

wcZvt g„Z Q‡q` Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1522 2  emZ evox ঐ ঐ

8281 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wQwÏK wgqv

wcZvt †gvt iweDjøvn

mvs-‡mvbvZjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1522 2  emZ evox ঐ ঐ

8282 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡Lv‡`Rv ‡eMg

¯^vgxt g„Z †MvZv wgqv

mvs-‡mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1531 2  emZ evox ঐ ঐ

8283 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qv‡niv †eMg

wcZvt †gvt Rwmg DwÏb

mvs-‡mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1531 2  emZ evox ঐ ঐ

8284 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt mv‡gR DwÏb

wcZvt †gvt Rwmg DwÏb

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1550 2  emZ evox ঐ ঐ

8285 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

K`evby

wcZvt †gvt Rwmg DwÏb

mvs-‡mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1539 2  emZ evox ঐ ঐ

8286 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rwmg DwÏb

wcZvt g„Z gvbœvb gvZeŸi

mvs-‡mvbvZjv

0.70 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1542 2  emZ evox ঐ ঐ

8287 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

b~I evby

wcZvt Rwmg

mvs-‡mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1542 2  emZ evox ঐ ঐ

8288 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ivBR DwÏb

wcZvt Rwmg

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1542 2  emZ evox ঐ ঐ

8289 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bwe wgqv

wcZvt evmy wgqv

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1542 2  emZ evox ঐ ঐ

8290 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nhiZ Avjx

wcZvt BbQv` Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1542 2  emZ evox ঐ ঐ

8291 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BbyQ Avjx

wcZvt g„Z iBR DwÏb

mvs-‡mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1543 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8292 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwjg

wcZvt †gvt Qvg` DwÏb

mvs-‡mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1543 2  emZ evox ঐ ঐ

8293 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wiqvR DwÏb

wcZvt BbQv` DwÏb

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

757 bvB 1543 2  emZ evox ঐ ঐ

8294 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iæûj Avwgb

wcZvt †gvt gb‡Qi Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1650 2  emZ evox ঐ ঐ

8295 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gKzj †nv‡mb

wcZvt g„Z †gvnv¤§` Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1437 2  emZ evox ঐ ঐ

8296 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj Avwgb

wcZvt gyb‡Qi Avjx

mvs- ‡mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1437 2  emZ evox ঐ ঐ

8297 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt  †gvRv‡¤§j †nv‡mb

wcZvt †gvnv¤§` Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1437 2  emZ evox ঐ ঐ

8298 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt jvey wgqv

wcZvt †gvt Avt Qeyi

mvs-‡mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1437 2  emZ evox ঐ ঐ

8299 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gv‡jK wgqv

wcZvt †gvnv¤§` Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1437 2  emZ evox ঐ ঐ

8300 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt Rwjj

wcZvt BbQvb Avjx

mvs- †mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1489 2  emZ evox ঐ ঐ

8301 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Zviv wgqv

wcZvt g„Z nvby wgqv

mvs-‡mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1489 2  emZ evox ঐ ঐ

8302 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt dby wgqv

wcZvt g„Z Igi Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1489 2  emZ evox ঐ ঐ

8303 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gwbi DwÏb

wcZvt g„Z Igi Avjx

mvs-‡mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

819 bvB 1490 2  emZ evox ঐ ঐ

8304 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvjvj DwÏb

wcZvt g„Z Qdi Avjj

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

853 bvB 1660 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8305 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †ejvj DwÏb

wcZvt g„Z Qdi Avjx

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

853 bvB 1658 2  emZ evox ঐ ঐ

8306 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †njvj DwÏb

wcZvt g„Z Qdi Avjx

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

853 bvB 1658 2  emZ evox ঐ ঐ

8307 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvZi Avjx 

wcZvt g„Z M› ỳ †ecvwi

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

853 bvB 1658 2  emZ evox ঐ ঐ

8308 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wiqvR DwÏb

wcZvt g„Z bv‡qR Avjx

mvs †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

853 bvB 1658 2  emZ evox ঐ ঐ

8309 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nvweeyi ingvb

wcZvt g„Z IqvR eK&ª

mvs †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

853 bvB 1658 2  emZ evox ঐ ঐ

8310 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Kwdj DwÏb

wcZvt g„Z wLw`i Avjx

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

853 bvB 1658 2  emZ evox ঐ ঐ

8311 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gwbi Avjx

wcZvt g„Z wLw`i Avjx

mvs †mvbvZjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1449 2  emZ evox ঐ ঐ

8312 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †njvj DwÏb

wcZvt  g„Z wLw`i Avjx

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1438 2  emZ evox ঐ ঐ

8313 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nK

wcZvt  g„Z ggZvR

mvs †mvbvZjv

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1438 2  emZ evox ঐ ঐ

8314 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt ev`kv wgqv

wcZvt ‡gv Avãyj

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1441 2  emZ evox ঐ ঐ

8315 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvnv½xi

wcZvt g„Zt myjZvb

mvs †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1441 2  emZ evox ঐ ঐ

8316 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †ZvZv wgqv

wcZvt  g„Zt AvQz wgqv

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1441 2  emZ evox ঐ ঐ

8317 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nvwjgyb †bQv

¯^vgxt AvjxgywÏb 

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1441 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 
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ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8318 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt †ejvj DwÏb

wcZvt g„Zt Rvjvj DwÏb 

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1441 2  emZ evox ঐ ঐ

8319 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgmyj nK

wcZvt  g„Zt Rvjvj DwÏb 

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1441 2  emZ evox ঐ ঐ

8320 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rqbe †bQv

¯^vgxt Avt ev‡QK

mvs †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

865 bvB 1441 2  emZ evox ঐ ঐ

8321 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rqbvj

wcZvt g„Zt BqvR DwÏb 

mvs †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1564 bvB 723 2  emZ evox ঐ ঐ

8322 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 Avqbvj

wcZvt g„Zt BqvR DwÏb 

mvs †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1564 bvB 725 2  emZ evox ঐ ঐ

8323 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byi wgqv

wcZvt g„Zt BqvR DwÏb 

mvs †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1564 bvB 725 2  emZ evox ঐ ঐ

8324 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Zviv wgqv

wcZvt ‡Lvi‡k` wgqv

mvs †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 16 2  emZ evox ঐ ঐ

8325 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt jvj wgqv

wcZvt ‡Lvi‡k` wgqv

mvs cveywiqvPvjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 16 2  emZ evox ঐ ঐ

8326 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Pvb wgqv

wcZvt ‡Lvi‡k` wgqv

mvs cveywiqvPvjv

0.60 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 16 2  emZ evox ঐ ঐ

8327 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt †`vjvj wgqv

wcZvt ‡gvb‡mi Avjx

mvs cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 16 2  emZ evox ঐ ঐ

8328 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt bvwQi DwÏb

wcZvt g„Zt AvBb DwÏb

mvs cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 16 2  emZ evox ঐ ঐ

8329 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvjvj DwÏb 

wcZvt g„Zt wbqZ Avjx

mvs cveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 16 2  emZ evox ঐ ঐ

8330 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvRgywÏb

wcZvt ivBR DwÏb

mvscveywiqvPvjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 17 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8331 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡evjv‡qZ †nv‡mb

wcZvt g„Zt nvmvb DwÏb

mvs cveywiqvPvjv

0.45 399 bs 

†mvbvZjv

1568 bvB 17 2  emZ evox ঐ ঐ

8332 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byi wgqv

wcZvt Avey Zv‡je

mvs cveywiqvPvjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1365 2  emZ evox ঐ ঐ

8333 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wcqvi Avjx

wcZvt ‡gvt Avt jwZd

mvs cveywiqvPvjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1365 2  emZ evox ঐ ঐ

8334 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iwng

wcZvt mgi Avjx

mvs cveywiqvPvjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1365 2  emZ evox ঐ ঐ

8335 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Ryjvnvm 

wcZvt g„Zt Avt Qvjvg

mvs ‡mvbvZjv 

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1365 2  emZ evox ঐ ঐ

8336 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iv¾vK  

wcZvt meyi wgqv  

mvs †mvbvZjv 

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1365 2  emZ evox ঐ ঐ

8337 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

meyi Avjx 

wcZvt g„Z evei Avjx 

mvs †mvbvZjv 

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1365 2  emZ evox ঐ ঐ

8338 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wg›Uz wgqv 

wcZvt g„Z AvwRg g„av 

mvs- †mvbvZjv 

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1366 2  emZ evox ঐ ঐ

8339 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

†`‡jvqvi 

wcZvt g„Z Avey Zv‡je 

mvs †mvbvZjv 

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1366 2  emZ evox ঐ ঐ

8340 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

myjZvb wgqv 

wcZvt ZRygywÏb

mvs †mvbvZjv 

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1366 2  emZ evox ঐ ঐ

8341 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ev‡Qi 

wcZvt g„Z BbQv` Avjx 

mvs †mvbvZjv 

0.10 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1367 2  emZ evox ঐ ঐ

8342 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rqbvj 

wcZvt BbQv` Avjx 

mvs †mvbvZjv 

0.10 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1367 2  emZ evox ঐ ঐ

8343 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt †g‡ni Avjx 

wcZvt Pvb wgqv 

mvs †mvbvZjv 

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1367 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8344 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Avt iDd 

wcZvt ingZ Avjx 

mvs †mvbvZjv 

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1369 2  emZ evox ঐ ঐ

8345 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt dRi Avjx

wcZvt g„Z †gvMvie Avjx 

mvs †mvbvZjv 


0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1368 2  emZ evox ঐ ঐ

8346 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡bvqvi 

wcZvt g„Z AvbQz miKvi 

mvs †mvbvZjv 

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1369 2  emZ evox ঐ ঐ

8347 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mv‡ivqvi 

wcZvt g„Z AvbQz miKvi 

mvs †mvbvZjv 

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1369 2  emZ evox ঐ ঐ

8348 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

e ỳ wgqv 

wcZvt g„Z AvwRg DwÏb 

mvs †mvbvZjv 

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1369 2  emZ evox ঐ ঐ

8349 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rq`e Avjx 

wcZvt gvRy wgqv  

mvs †mvbvZjv 

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 2  emZ evox ঐ ঐ

8350 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ReŸvi Avjx 

wcZvt gvRy wgqv 

mvs †mvbvZjv 

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 2  emZ evox ঐ ঐ

8351 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avgxi Avjx 

wcZvt g„Z e`i Avjx 

mvs †mvbvZjv 

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 2  emZ evox ঐ ঐ

8352 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bBg DwÏb 

wcZvt g„Z nvwg` 

mvs †mvbvZjv

0.10 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ

8353 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Zviv wgqv 

wcZvt g„Z nvwg`  

mvs †mvbvZjv 

0.10 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ

8354 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wmivR wgqv 

wcZvt g„Z Avie Avjx 

mvs †mvbvZjv 

0.10 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ

8355 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

†gvt Rwmg wgqv 

g„Z Kvjv wgqv 

‡mvbvZjv 

0.10 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ

8356 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rqbvj wgqv 

wcZvt miæ Djøvn 

mvs †mvbvZjv 

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8357 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj wgqv 

wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb 

mvs †mvbvZjv 

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ

8358 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gveviK 

wcZvt Aveyj †nv‡mb 

mvs †mvbvZjv 

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ

8359 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvKivg Avjx 

wcZvt ‡gvt Avt ingvb 

mvs †mvbvZjv 

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1373 2  emZ evox ঐ ঐ

8360 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gvZveŸi Avjx 

wcZvt e ỳ wgqv 

mvs †mvbvZjv 


0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1377 2  emZ evox ঐ ঐ

8361 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rv‡jvi DwÏb 

wcZvt g„Z Avt nvwg` 

mvs †mvbvZjv 

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1377 2  emZ evox ঐ ঐ

8362 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ingvb 

wcZvt g„Z wicb wgqv 

mvs †mvbvZjv 

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1378 2  emZ evox ঐ ঐ

8363 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wgqvR DwÏb 

wcZvt g„Z bv‡qe Avjx 

mvs †mvbvZjv 

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8364 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj nv‡mg

wcZvt Aveyj Kv‡kg  

mvs †mvbvZjv 

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8365 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ZvZv wgqv 

wcZvt g„Z Rwjj  

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8366 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvnv¤§` Avjx 

wcZvt g„Z Qv‡e` Avjx 

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8367 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ỳ ỳ wgqv 

wcZvt g„Z Bmjvg DwÏb  

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8368 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡Rvjnvm 

wcZvt g„Z Bmjvg DwÏb  

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8369 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 iv‡k ỳj 

wcZvt g„Z Bmjvg DwÏb 

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ
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msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8370 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvK‡Q` Avjx 

wcZvt Avwgi Avjx 

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1580 bvB 1385 2  emZ evox ঐ ঐ

8371 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iwng 

wcZvt Aveyj †nv‡mb 

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1583 bvB 77 2  emZ evox ঐ ঐ

8372 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

KzÏyQ wgqv 

wcZvt MvRx Lvb 

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1583 bvB 77 2  emZ evox ঐ ঐ

8373 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †ZvZv wgqv 

wcZvt g„Z eiKZ Avjx  

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1583 bvB 77 2  emZ evox ঐ ঐ

8374 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt  nvwjg

wcZvt ‡ZvZv wgqv  

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1514 2  emZ evox ঐ ঐ

8375 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Avt gv‡jK

wcZvt ‡ZvZv wgqv 

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1514 2  emZ evox ঐ ঐ

8376 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wejøvj wgqv 

wcZvt †ZvZv wgqv 

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1514 2  emZ evox ঐ ঐ

8377 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avmv ỳjøvn 

wcZvt g„Z kwiqZzjøvn  

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1311 2  emZ evox ঐ ঐ

8378 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvBR DwÏb 

wcZvt †gvt Avkv ỳjøvn 

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1311 2  emZ evox ঐ ঐ

8379 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Kv‡`i  

wcZvt Avkv ỳjøvn

mvs  †mvbvZjv 

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1418 2  emZ evox ঐ ঐ

8380 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev`kv wgqv 

wcZvt eKiZ  Avjx 

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1418 2  emZ evox ঐ ঐ

8381 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

VvÛz wgqv 

wcZvt ev`kv wgqv 

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1312 2  emZ evox ঐ ঐ

8382 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ivBR DwÏb 

wcZvt g„Z bvI‡ki Avjx 

mvs- †mvbvZjv

0.40 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1313 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8383 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avqbvj 

wcZvt ‡gvt wbqZ Avjx 

mvs- †mvbvZjv

0.20 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1313 2  emZ evox ঐ ঐ

8384 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kwdj DwÏb 

wcZvt gvmy` Avjx 

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1422 2  emZ evox ঐ ঐ

8385 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 kÖx †Mvdvj P› ª̀ eg©Y 

c~b P› ª̀ eg©Y 

mvs- †mvbvZjv 

0.15 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1422 2  emZ evox ঐ ঐ

8386 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt ỳjvj wgqv 

wcZvt g„Z AvwRg DwÏb 

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1422 2  emZ evox ঐ ঐ

8387 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Avt AvIqvj 

wcZvt g„Z g‡qR DwÏb 

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1422 2  emZ evox ঐ ঐ

8388 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt AvwRR 

wcZvt g„Z g‡qR DwÏb 

mvs- †mvbvZjv

0.35 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1418 2  emZ evox ঐ ঐ

8389 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kÖx Kvbb eg©Y 

wcZvt g„Z KvbvB eg©Y 

mvs- †mvbvZjv

0.50 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1418 2  emZ evox ঐ ঐ

8390 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

weòz eg©Y 

wcZvt g„Z M› ỳ eg©Y 

mvs- †mvbvZjv

0.25 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1418 2  emZ evox ঐ ঐ

8391 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt eyjy wgqv 

wcZvt gwdR DwÏb 

mvs- †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

1594 bvB 1418 2  emZ evox ঐ ঐ

8392 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt Aveyj Kv‡kg

wcZvt g„Z Avãyj nK

mvs-Pv evMvb, †mvbvZjv

0.30 399 bs 

†mvbvZjv

502 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ

8393 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡cqvi Avjx

wcZvt g„Z nvwKg 

mvs-mvUywiqv †mvjvnvwU

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8394 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Iqve †`Iqvb

wcZvt †Kvgi DwÏb

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8395 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rvjvj

wcZvt †Kvgi DwÏb

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.10 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8396 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nv‡iR 

wcZvt †Kvgi DwÏb

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8397 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvKei †nv‡mb

wcZvt †Kvgi DwÏb

mvs-mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.10 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8398 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iwng

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs- mvUzwiqv ‡mvjvnvwU

0.20 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8399 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Kwig

wcZvt †Kvgi DwÏb

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8400 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

QziZ Avjx

wcZvt †Kvgi DwÏb

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.25 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8401 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Qv‡g` Avjx

wcZvt †Kvgi DwÏb

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.20 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8402 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Kz ỳQ Avjx

wcZvt ewQi DwÏb

mvs- mvUzwiqv ‡mvjvnvwU

0.10 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8403 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wQwÏK †nv‡mb

wcZvt ewQi DwÏb 

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8404 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt AvDqvj

wcZvt ewQi DwÏb

mvs- mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

966 bvB 1649 2  emZ evox ঐ ঐ

8405 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qvgv` Avjx

wcZvt Rqgyw&Ïb

mvs-mvUzwiqv †mvjvnvwU

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

865 bvB 1596 2  emZ evox ঐ ঐ

8406 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

meyi 

wcZvt ewQi DwÏb

mvs- H

0.10 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

865 bvB 1596 2  emZ evox ঐ ঐ

8407 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nv‡Qb Avjx

wcZvt Rvdi Avjx

mvs-H

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ

8408 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

QziZ Avjx

wcZvt †nv‡mb Avjx

mvs- H

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8409 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iæûj Avwgb

wcZvt Avt gwR`

mvs-H

0.50 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ

8410 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ingvb

wcZvt g„Z dwKi Avjx

mvs- H

0.10 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ

8411 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

myiæR Avjx

wcZvt g„Z mv‡ne Avjx

mvs-H

0.10 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ

8412 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvRg Lvu

wcZvt gvmy` Luv

mvs- H

0.15 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ

8413 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gyK`g Avjx

wcZvt civb Lvu

mvs-H

0.20 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ

8414 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gyK‡Q` Avjx

wcZvt civb Luv

mvs- H

0.10 405bs mvUzwiqv 

†mvjvnvwU

816 bvB 1253 2  emZ evox ঐ ঐ

8415 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt dRj wgqv

wcZvt g„Z Avt Kv‡`i

mvs- Rvwjqv wfUv

1.70 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1596 2  emZ evox wefvMxq eb Kg©KZ©v,XvKv Gi `ß‡ii cÎ bs-22.01. 

0000. 608.08.086. 13.3562 Zvs 09/10/13 Bs 

Ges 22.01.0000.608.08.086. 19.5287 Zvs 

13/10/19 Bsgy‡j †Rjv cÖkvmK, MvRxcyi eive‡i 

D‡”Q‡`i cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

ঐ

8416 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kvgvj DwÏb

wcZvt Szgyi Avjx

mvs- Rvwjqv wfUv

0.60 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1595 2  emZ evox ঐ ঐ

8417 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rvnvb Avjx

wcZvt eRi DwÏb

mvs- Rvwjqv wfUv

0.35 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1596 2  emZ evox ঐ ঐ

8418 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gv‡jK

wcZvt ev‡Q` Avjx

mvs- Rvwjqv wfUv

0.25 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1596 2  emZ evox ঐ ঐ

8419 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

m‡gR DwÏb

wcZvt Avn¤§` Avjx

mvs Rvwjqv wfUv

0.25 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1596 2  emZ evox ঐ ঐ

8420 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wjqvKZ ¦Avjx

wcZvt iwnR DwÏb

mvs Rvwjqv wfUv

0.25 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1598 2  emZ evox ঐ ঐ

8421 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvBRywÏb

wcZvt wgqv eKvg

mvs Rvwjqv wfUv

0.40 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1598 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8422 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡bvqvi

wcZvt Avt gvbœvb

mvs- Rvwjqv wfUv

0.20 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1598 2  emZ evox ঐ ঐ

8423 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gKeyj †nv‡mb

wcZvt Kv‡`i 

mvs- Rvwjqv wfUv

0.25 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1597 2  emZ evox ঐ ঐ

8424 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Kwig

wcZvt mvjgvb Avjx

mvs- Rvwjqv wfUv

0.25 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1597 2  emZ evox ঐ ঐ

8425 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rwniæj Bmjvg

wcZvt Avjx AvKei

mvs Rvwjqv wfUv

0.25 176 bs 

VvKzicvov

1274 bvB 1597 2  emZ evox ঐ ঐ

8426 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qvjvg

wcZvt gwReyi DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.10 176 bs 

VvKzicvov

226 bvB 459 2  emZ evox ঐ ঐ

8427 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bQzgywÏb

wcZvt K‡qg DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.10 176 bs 

VvKzicvov

226 bvB 459 2  emZ evox ঐ ঐ

8428 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bgvg Avjx

wcZvt K‡qg DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.10 176 bs 

VvKzicvov

226 bvB 459 2  emZ evox ঐ ঐ

8429 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvnvR DwÏb

wcZvt gwdR DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.20 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 608 2  emZ evox ঐ ঐ

8430 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvwgK DwÏb

wcZvt gwdD DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.30 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 608 2  emZ evox ঐ ঐ

8431 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kwdj DwÏb

wcZvt DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.20 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 604 2  emZ evox ঐ ঐ

8432 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRj wgqv

wcZvt KvBg DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.30 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 604 2  emZ evox ঐ ঐ

8433 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ZvZv wgqv

wcZvt wbRvg DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.20 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 604 2  emZ evox ঐ ঐ

8434 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avigvb

wcZvt Rš‘ wgqv

mvs- gyiv`cyi

0.23 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 599 2  emZ evox ঐ ঐ
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8435 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt MwY

wcZvt nvRx †gvt wmivR

mvs- gyiv`cyi

0.20 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 603 2  emZ evox ঐ ঐ

8436 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvKZviæ¾vgvb

wcZvt Avt MwY

mvs- gyiv`cyi

0.30 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 599 2  emZ evox ঐ ঐ

8437 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgQzj nK

wcZvt Avt Mwb

mvs- gyiv`cyi

0.25 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 608 2  emZ evox ঐ ঐ

8438 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj Bmjvg

wcZvt Avt Mwb

mvs- gyiv`cyi

0.35 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 608 2  emZ evox ঐ ঐ

8439 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BDbyQ Avjx

wcZvt BqvQvK wgqv

mvs- gyiv`cyi

0.30 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 604 2  emZ evox ঐ ঐ

8440 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt gv‡jK

wcZvt GKjvB

mvs- gyiv`cyi

0.35 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 608 2  emZ evox ঐ ঐ

8441 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Lv‡jK

wcZvt GKjvB

mvs- gyiv`cyi

0.45 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 604 2  emZ evox ঐ ঐ

8442 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ingvb

wcZvt GKjvP DwÏb

mvs- gyiv`cyi

0.20 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 604 2  emZ evox ঐ ঐ

8443 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

KzRiZ Avjx wmK`vi

wcZvt Avjx AvKei

Rvjyqv wfUv

0.45 176 bs 

VvKzicvov

184 bvB 608 2  emZ evox ঐ ঐ

8444 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kg‡mi Avjx

wcZvt g„Z Kv‡gvg Avjx

mvs- MjvwPcv

0.35 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2527 2  emZ evox ঐ ঐ

8445 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av°vm Avjx

wcZvt g„Z mv‡ne Avjx

mvs-MjvwPcv

0.25 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2527 2  emZ evox ঐ ঐ

8446 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qgyi DwÏb

wcZvt Rvgb Avjx

mvs-MjvwPcv

0.80 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2527 2  emZ evox ঐ ঐ

8447 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dvjy wgqv

wcZvt gZ… Avt Mwb

mvs-MjvwPcv

0.50 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2527 2  emZ evox ঐ ঐ
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8448 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gKeyj †nv‡mb

wcZvt g„Z Avt Mwb

mvs- MjvwPcv

0.30 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2527 2  emZ evox ঐ ঐ

8449 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gKeyj †nv‡mb

wcZvt g„Z nvqvZ Avjx

wcZvt g„Z Avt Mwb

0.25 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2527 2  emZ evox ঐ ঐ

8450 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Lwei DwÏb

wcZvt g„Z R‡qe DwÏb

mvs-MjvwPcv

0.70 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2527 2  emZ evox ঐ ঐ

8451 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gvgyi DwÏb

wcZvt AvwqR DwÏb

mvs- MjvwPcv

0.50 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8452 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj nK

wcZvt AvwqR DwÏb

mvs- MjvwPcv

0.60 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8453 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

KvBqyg

wcZvt Av‡°j

mvs- MjvwPcv

0.40 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8454 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Zg‡Qi Avjx

wcZvt g„Z Gbvg Avjx

mvs- MjvwPcv

0.40 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8455 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

R‡e` Avjx

wcZvt g„Z nvwKg DwÏb

mvs- MjvwPcv

0.60 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8456 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

g‡qR DwÏb

wcZvt MjvwPcv

mvs-MjvwPcv

0.20 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8457 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wmwÏK wgqv

wcZvt g„Z nvwKg DwÏb

mvs-MjvwPcv

0.40 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8458 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt nK

wcZvt g„Z Av‡°j Avjx

mvs-MjvwPcv

0.50 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8459 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwdR DwÏb

wcZvt evnvi DwÏb

mvs-MjvwPcv

0.50 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ

8460 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvweiæb 

wcZvt gZ… Avjvj wgqv

mvs- MjvwPcv

0.40 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2528 2  emZ evox ঐ ঐ
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8461 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

g‡qR DwÏb

wcZvt ZwgR DwÏb

mvs- MjvwPcv

0.40 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8462 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kvjy wgqv

wcZvt †gvt miBR DwÏb

mvs- MjvwPcv

1.30 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8463 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjx gywÝ

wcZvt AvR¸i gywÝ

mvs- MjwPcv

1.20 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8464 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvQi wgqv

wcZvt †gvt †ki Avjx

mvs- KDn Zjx

1.00 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8465 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Avjx

wcZvt GwZg Djøvn

mvs-MjvwPcv

0.96 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8466 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bw ª̀m Avjx

wcZvt R‡e` Avjx

mvs-MjvwPcv

1.20 404 bs MjvwPcv 886 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8467 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

G ỳj nK

wcZvt gvBRy DwÏb

mvs-MjvwPcv

0.90 404 bs MjvwPcv 445 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8468 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvgQzj nK

wcZvt gvBRy DwÏb

mvs-MjvwPcv

0.80 404 bs MjvwPcv 445 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8469 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡j ỳ wgqv

wcZvt RqgywÏb

mvs-MjvwPcv

0.50 404 bs MjvwPcv 445 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8470 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gKeyj †nv‡mb

wcZvt nv‡Zg 

mvs-MjvwPcv

1.00 404 bs MjvwPcv 445 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8471 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bgvg Avjx

wcZvt nvwKg

mvs-MjvwPc

0.70 404 bs MjvwPcv 445 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8472 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nhiZ Avjx

wcZvt i‡gR DwÏb

mvs-MjvwPcv

1.00 404 bs MjvwPcv 260 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8473 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nv‡mb Avjx

wcZvt i‡gR DwÏb

mvs-MjvwPcv

1.30 404 bs MjvwPcv 260 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ
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8474 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qv‡q` Avjx

wcZvt wMw`i dwKi

mvs-MjvwPcv

0.50 404 bs MjvwPcv 260 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8475 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Zviv wgqv

wcZvt nv‡dR Avjx

mvs-MjvwPcv

0.90 404 bs MjvwPcv 260 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8476 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwdR DwÏb

wcZvt iwdK DwÏb

mvs-MjvwPcv

0.80 404 bs MjvwPcv 260 bvB 2550 2  emZ evox ঐ ঐ

8477 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BDQze Avjx

wcZvt g„Z `‡MvQwKi

mvs-gvSzLvb

0.80  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 162 2  emZ evox ঐ ঐ

8478 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwgi Lvb

wcZvt Bw ª̀m Lvb

mvs- gvSzLvb

0.35  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 162 2  emZ evox ঐ ঐ

8479 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvjgvQ 

wcZvt Bw ª̀m Lvb

mvs- gvSzLvb

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 162 2  emZ evox ঐ ঐ

8480 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bRiæj 

wcZvt Szgyi Avjx

mvs- gvSzLvb

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 171 2  emZ evox ঐ ঐ

8481 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gywReyi 

wcZvt Szgyi Avjx

mvs- gvSzLvb

0.35  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8482 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Rwjj

wcZvt Szgyi Avjx

mvs- gvSzLvb

0.35  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8483 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avkivd Avjx

wcZvt g„Z Avt gvbœvb

mvs- gvSzLvb

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8484 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt nv‡mg 

wcZvt gnb wmK`vi

mvs- gvSzLvb

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8485 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iv‡k ỳj

wcZvt Avjvj wmK`vi

mvs- gvSzLvb

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8486 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kwdKzj

wcZvt Avjvj wmK`vi

mvs- gvSzLvb

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ
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8487 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvwRRyj nK

wcZvt nv‡mg

mvs- wSiwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8488 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRj nK

wcZvt nv‡mg

mvs- wSiwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 193 2  emZ evox ঐ ঐ

8489 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wmivRyj nK

wcZvt nv‡Zg Avjx

mvs- wSiwR Pvjv

0.35  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 193 2  emZ evox ঐ ঐ

8490 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wiqvR gvóvi

wcZvt Av‡e` Avjx

mvs- wSiwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 194 2  emZ evox ঐ ঐ

8491 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjx †nv‡mb

wcZvt iwgR DwÏb

mvs- wSiwR Pvjv

0.10  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8492 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ejv‡qZ †nv‡mb

wcZvt iwgR DwÏb

mvs- wSiwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8493 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt mvgv`

wcZvt K`g Avjx

mvs- wSiwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8494 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ingvb

wcZvt dwKi Pvb

mvs- wSiwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8495 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kwdj DwÏb

wcZvt dwUK wgqv

mvs- wSbwR Pvjv

0.40  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8496 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nv‡mg 

wcZvt dwUK wgqv

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8497 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

m‡gR 

wcZvt dwUK wgqv

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8498 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wjqvKZ Avjx

wcZvt dwUK wgqv

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8499 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvwRg

wcZvt dwUK wgqv

mvs- wSbwR Pvjv

0.35  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8500 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

KvwRg 

wcZvt dwUK wgqv

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

47 bvB 172 2  emZ evox ঐ ঐ

8501 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRj

wcZvt nv‡mg

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1740 2  emZ evox ঐ ঐ

8502 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvwRg 

wcZvt nv‡mg

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1740 2  emZ evox ঐ ঐ

8503 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rqbvj

wcZvt nv‡mg

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1740 2  emZ evox ঐ ঐ

8504 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡g‡Qi

wcZvt Bqvi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1740 2  emZ evox ঐ ঐ

8505 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Pvb wgqv

wcZvt Bqvi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1957 2  emZ evox ঐ ঐ

8506 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gyb‡Qi

wcZvt gZ… wiqvR DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1957 2  emZ evox ঐ ঐ

8507 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avb‡Qi 

wcZvt g„Z wiqvR DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1958 2  emZ evox ঐ ঐ

8508 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ev‡Qi

wcZvt Rwni DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1958 2  emZ evox ঐ ঐ

8509 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ïKzi Avjx

wcZvt dBRywÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1959 2  emZ evox ঐ ঐ

8510 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mv‡g` Avjx

wcZvt dBRywÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1960 2  emZ evox ঐ ঐ

8511 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rwgi Avjx

wcZvt dBRywÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1960 2  emZ evox ঐ ঐ

8512 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gvZeŸi Avjx

wcZvt g„Z †ZvdvR DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1960 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8513 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gni Avjx

wcZvt gyZ †ZvqvR Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1962 2  emZ evox ঐ ঐ

8514 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bv‡Qi

wcZvt g„Z †ZvqvR Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1962 2  emZ evox ঐ ঐ

8515 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

K‡Qi 

wcZvt gZ… †ZvqvR Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1963 2  emZ evox ঐ ঐ

8516 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnRvnvb

wcZvt g„Z †ZvqvR Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1966 2  emZ evox ঐ ঐ

8517 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRj

wcZvt ‡ZvqvR Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1968 2  emZ evox ঐ ঐ

8518 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nhiZ Avjx

wcZvt bRi Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1971 2  emZ evox ঐ ঐ

8519 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Kv‡`i

wcZvt g„Z gby wgqv

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1971 2  emZ evox ঐ ঐ

8520 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwR` 

wcZvt g„Z gby wgqv 

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1983 2  emZ evox ঐ ঐ

8521 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wKqvg Dw&Ïb

wcZvt g„Z Avt nvwKg

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1983 2  emZ evox ঐ ঐ

8522 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev‡iK

wcZvt g„Z Avt nvwKg

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1983 2  emZ evox ঐ ঐ

8523 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gv¯Ídv

wcZvt g„Z Avt nvwKg

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1983 2  emZ evox ঐ ঐ

8524 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

myiæR wgqv

wcZvt g„Z Avt nvwKg

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1984 2  emZ evox ঐ ঐ

8525 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bw ª̀m wgqv 

wcZvt Avt nvwKg

mvs- wSbwR Pvjv

0.70  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1984 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8526 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ûigZ

wcZvt nhiZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.50  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1990 2  emZ evox ঐ ঐ

8527 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

eiKZ Avjx

wcZvt nhiZ Avx

mvs- wSbwR Pvjv

0.40  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1990 2  emZ evox ঐ ঐ

8528 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvBDe Avjx

wcZvt nhiZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

1.00  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2002 2  emZ evox ঐ ঐ

8529 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wmivRyj Bmjvg  (†Pqvig¨vb)

wcZvt i¯Íg

mvs- wSbwR Pvjv

0.40  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2011 2  emZ evox ঐ ঐ

8530 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvRvnviæj Bmjvg

wcZvt i¯Íg

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2015 2  emZ evox ঐ ঐ

8531 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwidzj Bmjvg

wcZvt gvRviæj

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2040 2  emZ evox ঐ ঐ

8532 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avkivdzj Bmjvg

wcZvt gvRviæj

mvs- wSbwR Pvjv

0.50  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2043 2  emZ evox ঐ ঐ

8533 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kwidzj Bmjvg

wcZvt gvRviæj

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1998 2  emZ evox ঐ ঐ

8534 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gni Avjx

wcZvt gvRviæj 

mvs- wSbwR Pvjv

1.02  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2012 2  emZ evox ঐ ঐ

8535 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

eveyj wgqv

wcZvt ïKzi Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

1.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2016 2  emZ evox ঐ ঐ

8536 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡q` Avjx

wcZvt gyZ †nv‡mb Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2039 2  emZ evox ঐ ঐ

8537 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qv‡q` Avjx

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2042 2  emZ evox ঐ ঐ

8538 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

†nKgZ Avjx

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2046 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8539 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ïKz wgqv

wcZvt nv‡Qb Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2056 2  emZ evox ঐ ঐ

8540 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rvdi Avjx

wcZvt nv‡mb Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.40  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1995 2  emZ evox ঐ ঐ

8541 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvBRywÏb

wcZvt nv‡Qb Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.50  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2004 2  emZ evox ঐ ঐ

8542 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvm‡jg DwÏb

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2003 2  emZ evox ঐ ঐ

8543 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qvgvb Avjx

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1994 2  emZ evox ঐ ঐ

8544 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AveŸvm Avjx

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2042 2  emZ evox ঐ ঐ

8545 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rqbvj

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2048 2  emZ evox ঐ ঐ

8546 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ivBRywÏb

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2042 2  emZ evox ঐ ঐ

8547 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BqvwQb

wcZvt Avt ReŸvi

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2042 2  emZ evox ঐ ঐ

8548 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Lwjj

wcZvt Avt ReŸvi

mvs- wSbwR Pvjv

0.10  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2046 2  emZ evox ঐ ঐ

8549 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avjx

wcZvt g„Z Avãyj

mvs- wSbwR Pvjv

0.10  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2045 2  emZ evox ঐ ঐ

8550 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ûigZ Avjx

wcZvt g„Z Avãyj 

mvs- wSbwR Pvjv

0.10  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2015 2  emZ evox ঐ ঐ

8551 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avn¤§` Avjx

wcZvt g„Z Avãyj

mvs- wSbwR Pvjv

0.10  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2015 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8552 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avqbvj nK

wcZvt g„Z Avãyj

mvs- wSbwR Pvjv

0.10  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2015 2  emZ evox ঐ ঐ

8553 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iv¾vK

wcZvt g„Z Avãyj

mvs- wSbwR Pvjv

0.10  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2015 2  emZ evox ঐ ঐ

8554 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Z‡Qi Avjx

wcZvt g„Z Rwmg DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2002 2  emZ evox ঐ ঐ

8555 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev`kv wgqv

wcZvt g„Z Rwmg DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2002 2  emZ evox ঐ ঐ

8556 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avqkv LvZzb

wcZvt g„Z Z‡gR Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.35  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2002 2  emZ evox ঐ ঐ

8557 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt „̀Ly gyÝx

wcZvt g„Z e›Uz †kL

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2002 2  emZ evox ঐ ঐ

8558 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nv‡Zg Avjx

wcZvt g„Z bwqg DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.41  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1958 2  emZ evox ঐ ঐ

8559 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj Kvjvg

wcZvt nv‡Zg Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1968 2  emZ evox ঐ ঐ

8560 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvqv‡&¾g nK

wcZvt nv‡Zg Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1962 2  emZ evox ঐ ঐ

8561 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gv¯Ívb

wcZvt nv‡Zg Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1968 2  emZ evox ঐ ঐ

8562 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvgRv` Avjx

wcZvt g„Z gBb DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.50  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1952 2  emZ evox ঐ ঐ

8563 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvQKi Avjx

wcZvt AvgRvZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1971 2  emZ evox ঐ ঐ

8564 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

civb Avjx

wcZvt AvgRvZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1983 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8565 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwgi Avjx

wcZvt AvgRvZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1984 2  emZ evox ঐ ঐ

8566 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gvidZ Avjx

wcZvt Kzievb

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1990 2  emZ evox ঐ ঐ

8567 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gywReyi 

wcZvt gvidZ Avjx

mvs- gvSzLvb

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2039 2  emZ evox ঐ ঐ

8568 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvqv‡&¾g nK

wcZvt gvidZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.30  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2043 2  emZ evox ঐ ঐ

8569 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvwReyi

wcZvt g„Z gvidZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2050 2  emZ evox ঐ ঐ

8570 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvqvZ Avjx

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.15  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2220 2  emZ evox ঐ ঐ

8571 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnRvnvb

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 1294 2  emZ evox ঐ ঐ

8572 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt jwZd

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- wSbwR Pvjv

0.25  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 6544 2  emZ evox ঐ ঐ

8573 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvn Avjg

wcZvt nvqvZ Avjx

mvs- wSbwR Pvjv

0.35  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

749 bvB 2343 2  emZ evox ঐ ঐ

8574 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ivBRywÏb

wcZvt Bqvi DwÏb

mvs- evMvb evwo

0.54  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

781 bvB 223 2  emZ evox ঐ ঐ

8575 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvRyiDwÏb

wcZvt Bqvi DwÏb

mvs- evMvb evwo

0.20  406 bs     

DËi j¯‹i Pvjv

781 bvB 223 2  emZ evox ঐ ঐ

8576 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kwdKzj Bmjvg

wcZvt †gvt Avt AvwRR

mvs-MvQevox

0.20 400 bs ga¨PK 336 bvB 721 2  emZ evox ঐ ঐ

8577 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

cvÛz Luv

wcZvt Kvjy Luv

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 350 bvB 740 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8578 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Pby wgqv

wcZvt g„Z mv‡ne Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 350 bvB 741 2  emZ evox ঐ ঐ

8579 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRjyj nK

wcZvt ‡gvt Aveyj Kvjvg

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 350 bvB 742 2  emZ evox ঐ ঐ

8580 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

igRvb Lv

wcZvt g„Z Kvjy wgqv

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 350 bvB 743 2  emZ evox ঐ ঐ

8581 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvgRv` Luv

wcZvt Kvjy Luv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 350 bvB 744 2  emZ evox ঐ ঐ

8582 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iwng DwÏb

wcZvt g„Z Avt Mwb gÛj

mvs- H

0.23 400 bs ga¨PK 384 bvB 965 2  emZ evox ঐ ঐ

8583 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Mdzi DwÏb

wcZvt Mwb gÛj

mvs- MvQevox

0.20 400 bs ga¨PK 384 bvB 965 2  emZ evox ঐ ঐ

8584 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gKzj wgqv

wcZvt Avt MwY gÛj

mvs-H

0.10 400 bs ga¨PK 384 bvB 965 2  emZ evox ঐ ঐ

8585 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kvjy wgqv

wcZvt gKz wgqv

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1388 2  emZ evox ঐ ঐ

8586 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ivBR DwÏb

wcZvt gbi DwÏb

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1378 2  emZ evox ঐ ঐ

8587 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Mdzi 

wcZvt g„Z gyb‡mi 

mvs-MvQevox

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1378 2  emZ evox ঐ ঐ

8588 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Qvjvg

wcZvt g„Z gyb‡mi  

mvs-H

0.05 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8589 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj Kvjvg

wcZvt g„Z gyb‡mi 

mvs- MvQevox

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8590 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BDbyQ Avjx

wcZvt g„Z gyb‡mi 

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8591 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvkÖvd Avjx

wcZvt g„Z BqvwQb

mvs-H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8592 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wgbnvR

wcZvt ivd Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8593 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡njvj DwÏb

wcZvt ivd Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8594 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev”Qz wgqv

wcZvt ivd Avjx

mvs-H

0.25 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8595 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

myiæR Luv

wcZvt ‡gvt bI‡k`

mvs-H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8596 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iwk` Luv

wcZvt †gvt bI‡k`

mvs-H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8597 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRj Luv

wcZvt †gvt bI‡k`

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1479 2  emZ evox ঐ ঐ

8598 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wPšÍvniY

wcZvt g„Z †Kivj¨v gÛj

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1380 2  emZ evox ঐ ঐ

8599 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bvg niY

wcZvt g„Z †Kivj¨v gÛj

mvs- MvQevox

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1380 2  emZ evox ঐ ঐ

8600 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Mdzi

wcZvt †gvt nvwg`

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1380 2  emZ evox ঐ ঐ

8601 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iwngv Av³vi

¯^vgxt dinv` †nv‡mb

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 585 bvB 1382 2  emZ evox ঐ ঐ

8602 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwg`

wcZvt g„Z Gjvnx eš¿

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 585 bvB 1382 2  emZ evox ঐ ঐ

8603 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mdzi wgqv

wcZvt Avt nvwg` 

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 585 bvB 1385 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8604 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt ev‡Qi 

wcZvt Avt nvwg`

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1385 2  emZ evox ঐ ঐ

8605 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Qvgv` 

wcZvt Avt nvwg`

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1385 2  emZ evox ঐ ঐ

8606 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡nvgvqyb Kwei

wcZvt Avt nvwg`

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1385 2  emZ evox ঐ ঐ

8607 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Avjx

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8608 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwjg

wcZvt gvjy wgqv

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8609 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Qvjvg wgqv

wcZvt gvjy wgqv

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8610 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Rwjj

wcZvt gvjy wgqv

mvs- MvQevox

0.30 400 bs ga¨PK 585 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8611 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvwjgyb †bQv

wcZvt g„Z Gjvnx eµ

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8612 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt evQi DwÏb

wcZvt g„Z Avt nvwg`

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1387 2  emZ evox ঐ ঐ

8613 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnvRvnvb

wcZvt †gvt ewQi DwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1390 2  emZ evox ঐ ঐ

8614 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvRvnvi

wcZvt †gvt ewQi DwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1390 2  emZ evox ঐ ঐ

8615 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt D‡¤§` Lv

wcZvt g„Z AvRg Lv

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1390 2  emZ evox ঐ ঐ

8616 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avn¤§` Lv

wcZvt †gvt D‡¤§` Lv

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1390 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8617 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvdRvj 

wcZvt g„Z Rwni Lv

mvs- MvQevox

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1390 2  emZ evox ঐ ঐ

8618 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvdvR DwÏb 

wcZvt g„Z Rwni Lv

mvs- MvQevox

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1390 2  emZ evox ঐ ঐ

8619 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kiKZ Avjx

wcZvt nvRx Z‡gQi Avjx

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 585 bvB 1401 2  emZ evox ঐ ঐ

8620 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rjy wgqv

wcZvt nvRx Z‡gQi Avjx

mvs- MvQevox

0.72 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8621 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt nvwKg

wcZvt byiæ e·

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8622 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rvjvj DwÏb

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8623 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjg wgqv

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8624 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Gikv` wgqv

wcZvt g„Z Avt gvbœvb

mvs- MvQvevox

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8625 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvbœvb wgqv

wcZvt †gvt byiæ e·

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8626 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvwRRyj 

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8627 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvwbQ wgqv

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8628 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvZv‡je

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs-H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8629 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡e`vjx

wcZvt nvRx Zg‡Qj Avjx

mvs-H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8630 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kwcj wgqv

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H 

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8631 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

KvwRg DwÏb

wcZvt g„Z bv‡qe Avjx

mvs-H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8632 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wRbœvZ Avjx

wcZvt g„Z dRy wgqv

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8633 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bvgQzj wgqv

wcZvt D‡g` Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1399 2  emZ evox ঐ ঐ

8634 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

BšÍvR Avjx

wcZvt g„Z KvKb Avjx

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 585 bvB 1384 2  emZ evox ঐ ঐ

8635 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rwjj wgq

wcZvt †eby wgqv

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1383 2  emZ evox ঐ ঐ

8636 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwg`

wcZvt †eby wgqv

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1400 2  emZ evox ঐ ঐ

8637 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvB

wcZvt ‡gvt ˆmq` Avjx

mvs- MvQevox

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1401 2  emZ evox ঐ ঐ

8638 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgmyj nK

wcZvt †gvt ˆmq` Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1401 2  emZ evox ঐ ঐ

8639 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjvj wgqv

wcZvt g„Z Avt QvËvi

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1402 2  emZ evox ঐ ঐ

8640 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvIqvj 

wcZvt g„Z Aveyj gyÝx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1402 2  emZ evox ঐ ঐ

8641 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rwgi Avjx

wcZvt g„Z Kgi DwÏb

mvs- MvQevox

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1402 2  emZ evox ঐ ঐ

8642 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt AvwRR 

wcZvt g„Z-Kgi DwÏb

mvs MvQevox

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1402 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8643 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡evev 

wcZvt wcqvi Avjx

mvs MvQevox

0.10 400 bs ga¨PK 585 bvB 1402 2  emZ evox ঐ ঐ

8644 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bqvi DwÏb 

wcZvt wcqvi Avjx

mvs H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1402 2  emZ evox ঐ ঐ

8645 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gRby wgqv 

wcZvt mvnveyDwÏb 

mvs H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1402 2  emZ evox ঐ ঐ

8646 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡jnvR 

wcZvt mynive 

mvs H

0.30 400 bs ga¨PK 477 bvB 909 2  emZ evox ঐ ঐ

8647 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kiKZ Avjx

wcZvt mynive wgqv

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8648 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Mdzi 

wcZvt g„Z ‡gvb‡Qi Avjx 

mvs-MvQevox

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8649 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj Kv‡kg

wcZvt †gvt R‡e`vjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8650 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Beªvwng

wcZvt †gvt AvwRg DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8651 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt gwdD DwÏb

wcZvt †gvt AvwRg DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8652 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

K„ò PiY gÛj

wcZvt g„Z A½x †gvnb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8653 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ewMiZ PiY gÛj

wcZvt g„Z A½x †gvnb

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8654 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvdvR DwÏb

wcZvt g„Z nvwdR DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8655 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wejøvj †nv‡mb

wcZvt g„Z jvj DwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8656 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt BšÍvR DwÏb

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8657 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Bw ª̀m Avjx

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8658 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

b‡eŸQ Avjx

wcZvt g„Z eywQi DwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8659 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Pvb wgqv

wcZvt wmwÏKzi ingvb

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8660 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwjg

wcZvt gvjy wgqv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8661 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Qvjvg wgqv

wcZvt gvjy wgqv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 923 2  emZ evox ঐ ঐ

8662 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt Rwjj

wcZvt gvjy wgqv

mvs- MvQevox

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8663 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Lwjjyi ingvb

wcZvt gvjy wgqv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8664 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡gbv LvZzb

¯^vgxt wmivR wgqv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8665 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Pvb wgqv

wcZvt WvÛz Lv

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8666 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvdRvj †nv‡mb

wcZvt g„Z Avt Avjxg

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8667 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nvweeyi ingvb

wcZvt g„Z AvwRRyi ingvb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8668 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kiej Lv

wcZvt Z‡gR Lv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 
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Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8669 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡LvqvR wgqv

wcZvt g„Z †g‡Qi Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8670 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Gikv` wgqv

wcZvt †LvqvR wgqv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8671 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ZvqvR Avjx

wcZvt †LvqvR wgqv

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8672 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt Kv‡`i

wcZvt g„Z gwR`

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8673 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gnwmb wgqv

wcZvt g„Z gwR`  

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8674 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nhiZ Avjx

wcZvt wRbœvZ Avjx

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8675 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev”Qz wgqv

wcZvt  wRbœvZ Avjx

mvs-H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8676 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgmyj nK

wcZvt AvRgZ Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8677 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bRiæj wgqv

wcZvt AvRgZ Avjx

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8678 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wmivR wgqv

wcZvt AvRgZ Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8679 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt ev‡iK

wcZvt g„Z wgwKg Avjx

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8680 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Av‡qR wgqv

wcZvt g„Z wgwKg Avjx

mvs-H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8681 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wRqviZ Avjx

wcZvt g„Z wgwKg Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ
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Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8682 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Iqv‡iQ Avjx

wcZvt g„Z wgwKg Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8683 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

b‡eŸQ Avjx

wcZvt g„Z R¸I DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8684 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt bRiæj Bmjvg

wcZvt †gvt Kv‡kg

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8685 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvdRvj wgqv

wcZvt g„Z eUz wgqv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8686 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

dRj wgqv

wcZvt eUz wgqv

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8687 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnv`r †nv‡mb

wcZvt Kwig miKvi

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8688 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvjvj wgqv

wcZvt ‡gvt Avwgi Avjx

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8689 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjvj Lv

wcZvt Kvjy Lv

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8690 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wejøvj Lv

wcZvt Kvjy Lv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8691 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ỳjvj Lv

wcZvt Kvjy Lv

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8692 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iZb wgqv

wcZvt g„Z Avjx AvKei

mvs- H

0.21 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8693 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kwid wgqv

wcZvt g„Z ggZvR 

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8694 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡mvjZvb wgqv

wcZvt Avt nvwg`

mvs- H

0.40 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8695 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wekv wgqv

wcZvt g„Z gwnb DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 479 bvB 920 2  emZ evox ঐ ঐ

8696 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Zviv wgqv

wcZvt g„Z `v‡bQ Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 585 bvB 1661 2  emZ evox ঐ ঐ

8697 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj †nv‡mb

wcZvt †gvt Bqv` Avjx

mvs- H

0.27 400 bs ga¨PK 585 bvB 1661 2  emZ evox ঐ ঐ

8698 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Kwdj DwÏb

wcZvt †gvt Bqv` Avjx

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 585 bvB 1660 2  emZ evox ঐ ঐ

8699 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‰mq` Avjx

wcZvt †gvt Bqv` Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 585 bvB 1659 2  emZ evox ঐ ঐ

8700 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wdiæR wgqv

wcZvt g„Z Avt nvwg` 

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 614 bvB 1443 2  emZ evox ঐ ঐ

8701 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwdR DwÏb

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 614 bvB 1443 2  emZ evox ঐ ঐ

8702 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Revb Avjx

wcZvt g„Z †nv‡mb Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 739 bvB 1603 2  emZ evox ঐ ঐ

8703 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvnv¤§` Avjx

wcZvt g„Z ˆmq` Avjx

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 739 bvB 1604 2  emZ evox ঐ ঐ

8704 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt eiKZ Avjx

wcZvt g„Z ˆmq` Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 721 bvB 1568 2  emZ evox ঐ ঐ

8705 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvwdR DwÏb

wcZvt gZ… ZwQi DwÏb

mvs- H

0.40 400 bs ga¨PK 737 bvB 1600 2  emZ evox ঐ ঐ

8706 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ejvj DwÏb

wcZvt ivBR DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 737 bvB 1600 2  emZ evox ঐ ঐ

8707 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡njvj DwÏb

wcZvt ivBR DwÏb

mvs- H

0.30 400 bs ga¨PK 737 bvB 1600 2  emZ evox ঐ ঐ
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Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8708 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Beªvwng

wcZvt †gvt gvBb DwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 744 bvB 1608 2  emZ evox ঐ ঐ

8709 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

evnvi DwÏb

wcZvt Avt gvBb DwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 744 bvB 1608 2  emZ evox ঐ ঐ

8710 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvwRg DwÏb

wcZvt AvQiæwÏb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 744 bvB 1608 2  emZ evox ঐ ঐ

8711 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gûi DwÏb

wcZvt AvQiæwÏb

mvs-H

0.20 400 bs ga¨PK 744 bvB 1609 2  emZ evox ঐ ঐ

8712 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mv‡qg DwÏb

wcZvt AvQiæwÏb

mvs-H

0.30 400 bs ga¨PK 744 bvB 1609 2  emZ evox ঐ ঐ

8713 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rjyi DwÏb

wcZvt AvQiæwÏb

mvs- MvQevox

0.20 400 bs ga¨PK 744 bvB 1610 2  emZ evox ঐ ঐ

8714 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Zv‡nR DwÏb

wcZvt AvQiæwÏb

mvs- MvQevox

0.20 400 bs ga¨PK 744 bvB 1610 2  emZ evox ঐ ঐ

8715 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wiqR DwÏb

wcZvt g„Z ev‡Qi DwÏb

mvs- MvQevox

0.40 400 bs ga¨PK 744 bvB 1611 2  emZ evox ঐ ঐ

8716 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

m‡gR DwÏb

wcZvt g„Z ev‡Qj DwÏb

mvs- MvQevox

0.40 400 bs ga¨PK 744 bvB 1612 2  emZ evox ঐ ঐ

8717 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gbQzi DwÏb

wcZvt g„Z ev‡Qi DwÏb

mvs- H

0.25 400 bs ga¨PK 744 bvB 1612 2  emZ evox ঐ ঐ

8718 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gwbi DwÏb

wcZvt g„Z nv‡`Q Avjx

mvs- MvQevox

0.80 400 bs ga¨PK 744 bvB 1621 2  emZ evox ঐ ঐ

8719 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avey e°I wmwÏK

wcZvt †gvt †bdvR DwÏb

mvs- MvQevox

0.50 400 bs ga¨PK 744 bvB 1616 2  emZ evox ঐ ঐ

8720 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvdvR DwÏb

wcZvt KwQg DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.80 400 bs ga¨PK 749 bvB 1630 2  emZ evox ঐ ঐ
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we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 
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ebf‚wg Rei `L‡ji 
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m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8721 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡invR DwÏb

wcZvt KwQg DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.40 400 bs ga¨PK 749 bvB 1630 2  emZ evox ঐ ঐ

8722 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ZvR DwÏb

wcZvt g„Z IqvR DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.40 400 bs ga¨PK 749 bvB 1630 2  emZ evox ঐ ঐ

8723 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

i¯Íg dwKi

wcZvt g„Z gxi Avjx

mvs- kÖxcyi

0.30 400 bs ga¨PK 787 bvB 3745 2  emZ evox ঐ ঐ

8724 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qwjg DwÏb

wcZvt g„Z ZwgiæwÏb

mvs- kÖxcyi

0.30 400 bs ga¨PK 787 bvB 3745 2  emZ evox ঐ ঐ

8725 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iwgR DwÏb

wcZvt g„Z ZwggywÏb

mvs- kÖxcyi

0.40 400 bs ga¨PK 787 bvB 3749 2  emZ evox ঐ ঐ

8726 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avjvj DwÏb

wcZvt g„Z ZwggywÏb

mvs- kÖxcyi

0.40 400 bs ga¨PK 787 bvB 3751 2  emZ evox ঐ ঐ

8727 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gv³vi Avjx

wcZvt g„Z Lwei DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.40 400 bs ga¨PK 787 bvB 3751 2  emZ evox ঐ ঐ

8728 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

gvRg Avjx

wcZvt ZwgR DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.30 400 bs ga¨PK 787 bvB 3752 2  emZ evox ঐ ঐ

8729 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mgb Avjx

wcZvt g„Z wgbnvR Avjx

mvs- kÖxcyi

0.30 400 bs ga¨PK 818 bvB 2307 2  emZ evox ঐ ঐ

8730 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvdvR DwÏb 

wcZvt wgbnvR Avjx

mvs- kÖxcyi

0.15 400 bs ga¨PK 818 bvB 2307 2  emZ evox ঐ ঐ

8731 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qdi Avjx

wcZvt BQi DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.40 400 bs ga¨PK 1843 bvB 3724 2  emZ evox ঐ ঐ

8732 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt ‡Rvjvnvm

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.20 400 bs ga¨PK 1845 bvB 3725 2  emZ evox ঐ ঐ

8733 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

bIkv` 

wcZvt g„Z ewQi DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.40 400 bs ga¨PK 1845 bvB 3728 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8734 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvRy wgqv

wcZvt Zwmg DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.20 400 bs ga¨PK 1845 bvB 3740 2  emZ evox ঐ ঐ

8735 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kwdR DwÏb

wcZvt g„Z Igi Avjx

mvs- kÖxcyi

0.25 400 bs ga¨PK 1845 bvB 3724 2  emZ evox ঐ ঐ

8736 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wbRvg Avjx

wcZvt Rbve Avjx

mvs- kÖxcyi

0.20 400 bs ga¨PK 768 bvB 3774 2  emZ evox ঐ ঐ

8737 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kwid wgqv

wcZvt ewQi DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.30 400 bs ga¨PK 768 bvB 3773 2  emZ evox ঐ ঐ

8738 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mwgR DwÏb

wcZvt g„Z I‡ki

mvs- kÖxcyi

0.20 400 bs ga¨PK 1672 bvB 3808 2  emZ evox ঐ ঐ

8739 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡g‡Qi Avjx

wcZvt g„Z Rv`vi Avjx

mvs- kÖxcyi

0.20 400 bs ga¨PK 1672 bvB 3809 2  emZ evox ঐ ঐ

8740 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Qeyi DwÏb

wcZvt †gvt gxi Avjx

mvs- kÖxcyi

0.25 400 bs ga¨PK 1672 bvB 3810 2  emZ evox ঐ ঐ

8741 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡mv‡nj wgqv

wcZvt Aveyj evmvi 

mvs- kÖxcyi

0.10 400 bs ga¨PK 1672 bvB 3811 2  emZ evox ঐ ঐ

8742 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Aveyj Kv‡kg

wcZvt †gvQ‡jg DwÏb

mvs- kÖxcyi

0.15 400 bs ga¨PK 1672 bvB 3812 2  emZ evox ঐ ঐ

8743 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt I‡g` Avjx wgqv

wcZvt g„Z AvKei †nv‡mb

mvs-ceywiqvPvjv

0.08 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8744 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt KvRx wgqv

wcZvt ‡gvt I‡g` Avjx

mvs- H

0.08 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8745 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kvnvAvjg

wcZvt I‡g` Avjx wgqv

mvs- H

0.08 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8746 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt b~iæj Bmjvg

wcZvt g„Z Bqv` Avjx

mvs- H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8747 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Dmgvb wgqv

wcZvt g„Z wRbœZ Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8748 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡mvjvqgvb 

wcZvt g„Z Bqv` Avjx

mvs- H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8749 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avãyj nvwKg

wcZvt g„Z Bqv` Avjx

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8750 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvjZvd Luv

wcZvt g„Z iæ¯Íg Luv

mvs- H

0.16 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8751 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt BšÍvR Avjx

wcZvt g„Z AvKei †nv‡mb

mvs-H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8752 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt dinv` †nv‡mb

wcZvtg„Z Avigvb †nv‡mb

mvs- H

0.16 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8753 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt bvwRi Lvb

wcZvt g„Z Avãyi ingvb

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8754 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgmyj nK

wcZvt ‡gvt I‡g` Avjx 

mvs-H

0.10 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8755 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rwniæj Bmjvg

wcZvt g„Z wRbœZ Avjx  

mvs-H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8756 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvRgZ Avjx Luvb

wcZvtg„Z Avt ingvb Luvb

mvs- H

0.16 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8757 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nvmgZ Lub

wcZvtg„Z Avt ingvb Luvb 

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8758 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kwn ỳj Bmjvg

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs-H

0.05 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8759 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Rqbvj wgqv

wcZvtg„Z wRbœZ Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ
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Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8760 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt wdiæR

wcZvt Imgvb Avjx

mvs- H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8761 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt KvRxgywÏb

wcZvt g„b bv‡qe Avjx

mvs-H

0.20 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8762 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rvwn ỳj Bjvg

wcZvt ‡gvt KvRxgywÏb

mvs-H

0.08 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8763 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

RyjwdKvi

wcZvt‡gvt KvRxgywÏb

mvs-H

0.05 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8764 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Rwmg DwÏb

wcZvt †gvt wRbœZ Avjx

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8765 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avãyi iv¾K

wcZvt g„Z Av‡°j Avjx

mvs- H

0.20 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8766 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Bqvwmb

wcZvt g„Z Av‡°j Avjx

mvs- H

0.08 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8767 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Kwdj DwÏb

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8768 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avey Zv‡ni wgqv

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8769 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avwbmyi ingvb

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.16 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8770 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Av‡e` Avjx

wcZvt nvRx Zg‡Qi Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8771 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt iæKby¾vgvb

wcZvt ‡gvt Av‡e` Avjx

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8772 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt nvweeyi ingvb

wcZvtg„Z iRe Luvb 

mvs- H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8773 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 †gvt mvgQzj Avjg

wcZvt g„Z b~iæ eKvª

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8774 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avt nvwKg

wcZvt g„Z b~iæ eKvª

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8775 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Gimv` Avjx

wcZvt g„Z Avãj gvbœvb

mvs- H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8776 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Igi Avjx

wcZvt nvRx Zg‡mi Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8777 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwgi †nv‡mb

wcZvtIgi Avjx

mvs- MvQevox

0.10 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8778 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Iqvwmg

wcZvt IgiAvjx

mvs- H

0.12 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8779 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt AvwRRyj Bmjvg

wcZvt Zg‡mi Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8780 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avãym mvjvg

wcZvt g„Z Bqv` Avjx

mvs- H

0.15 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8781 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt kvnAvjg

wcZvt †gvt nvbœvb

mvs- H

0.10 400 bs ga¨PK 405 bvB 859 2  emZ evox ঐ ঐ

8782 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt dRi Avjx

wcZvt Avwgi Avjx

mvs-eo Pvjv

0.35 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8783 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt iwdKzj Bmjvg 

wcZvt Pvb wgqv

mvs-H

0.35 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8784 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

nhiZ Avjx

wcZvt gyb wg¯¿x

mvs-H

0.75 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8785 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj Bmjvg 

wcZvt gyb Bmjvg 

mvs-H

0.75 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8786 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwgbyyi †nv‡mb 

wcZvt nhiZ Avjx

mvs-H

0.32 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8787 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

 kvnRvnvb 

wcZvt gyb wg¯¿x

mvs- H

0.80 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8788 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avwid wgqv 

wcZvt g„b gy¯¿x 

mvs- H

0.70 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8789 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

meyR wgqv 

wcZvt ‡gvt AvqvZ Avjx

mvs-H

1.00 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8790 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt iDd 

wcZvt d‡nU Avjx

mvs-cjvk Zjx

0.40 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8791 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt byiæj nK 

wcZvt AvwRg DwÏb

mvs-H

1.00 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8792 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wmivR wgqv

wcZvt g„Z-`ni Djøvn

mvs-H

0.30 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8793 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

AvjZve ‡nv‡mb 

wcZvt Avt Nk

mvs-H

0.30 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8794 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡ZvdvRj †nv‡mb 

wcZvt iwng

mvs-H

0.30 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8795 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

byiæj Bmjvg

wcZvt dvjy †gvjv 

mvs-H

0.15 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8796 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt Avjx 

wcZvt nv‡eR Avjx

mvs- H

0.20 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8797 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

QvËvi †`Iqvb

wcZvt ivBR DwÏb

mvs H

0.34 402 bs ga¨cvov 1334 bvB 2290 2  emZ evox ঐ ঐ

8798 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

IqvR DwÏb 

wcZvt AvQi DwÏb 

mvs- H

0.40 402 bs ga¨cvov 734 bvB 205 2  emZ evox ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8799 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Inve †`Iqvb 

wcZvt IqvR DwÏb 

mvs H

0.42 402 bs ga¨cvov 734 bvB 452 2  emZ evox ঐ ঐ

8800 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

mvgvwRK Kei mv¯’v

mvs-H

0.60 402 bs ga¨cvov 734 bvB 479 2  emZ evox ঐ ঐ

8801 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

ev”Pz wgqv

wcZvt ivBR DwÏb 

mvs-H

0.40 402 bs ga¨cvov 734 bvB 1383 2  emZ evox ঐ ঐ

8802 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avt gwR` 

wcZvt ivBR DwÏb

mvs-H

0.20 402 bs ga¨cvov 734 bvB 1384 2  emZ evox ঐ ঐ

8803 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

iBR DwÏb 

wcZvt g„Z-mv‡e` Avjx

mvs- H

0.40 402 bs ga¨cvov 734 bvB 1385 2  emZ evox ঐ ঐ

8804 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡nv‡m‡bqviv

wcZvt †gv¯Ívb Lvb

mvs- wkgyj Zjx

0.70 402 bs ga¨cvov 2158 bvB 496 2  emZ evox ঐ ঐ

8805 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

wMqvR DwÏb 

wcZvt g„Z- bvwQi DwÏb

mvs H

0.50 402 bs ga¨cvov 734 bvB 205 2  emZ evox ঐ ঐ

8806 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

kvnRvnvb

wcZvt g„Z RjbQvi Avjx

mvs- H

0.80 402 bs ga¨cvov 734 bvB 205 2  emZ evox ঐ ঐ

8807 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Aveyj

wcZv-kivdZ Avjx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.33 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

we,e,K `ß‡ii cÎ bs- 

22.01.0000.608.08.0068.12.3037 

ZvwiL- 29/08/2013 Bs g~‡j †Rjv 

cÖkvmK MvRxcyi mgx‡c D‡”Q` †gvKÏgv 

`v‡q‡ii cÖ¯Íve ‡cÖiY Kiv nBqv‡Q|

wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

†`:‡gv: bs-226/2012 Pjgvb 

Av‡Q| ev`x nv‡Qb Avjx Ms 

bvwjkx f~wg 14.14 GKi Rei 

`L‡jii AvbygvwbK mgqKvj  

17 ermi

8808 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.10 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8809 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.08 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8810 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.12 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8811 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

‡mvenvb 

wcZv- Rv‡e` Avjx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.25 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  24 ermi

8812 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.30 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8813 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.40 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8814 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.30 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8815 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

‡gv: evwnbv gvóvi

wcZv-Rv‡e` DwÏb Ms

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.10 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  24 ermi

8816 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.10 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8817 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.20 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8818 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.30 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8819 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

QvËvi gyÝx

wcZv-Aveyj Kv‡kg

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  18 ermi

8820 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8821 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.10 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8822 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.15 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8823 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Avãyj Lv‡jK

wcZv-g„Z †j ỳ wgqv

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.02 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  24 ermi

8824 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8825 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8826 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

‡mvenvb

wcZv- ke`i Avjx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  24 ermi

8827 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8828 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8829 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.02 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8830 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

ke`i Avjx

wcZv-AvgRv` Avjx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.02 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  20 ermi

8831 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8832 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.04 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8833 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8834 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

‡gvnv¤§` Avjx

wcZv-Kvjy gv`ei

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  17 ermi

697



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8835 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.04 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8836 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8837 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8838 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

gvidZ Avjx

wcZv-D‡g` Avjx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.06 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  24 ermi

8839 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.15 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8840 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.20 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8841 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.25 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8842 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

‡nv‡mb Avjx

wcZv- nvwKg Avjx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  20 ermi

8843 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.10 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8844 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8845 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.30 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8846 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

‡gvt bvwRg 

wcZvt †j ỳ wgqv

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  21 ermi

698



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8847 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.15 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8848 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.40 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8849 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.40 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8850 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Avgvi

wcZvt nvwKg DwÏb

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  21 ermi

8851 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.15 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8852 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.40 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8853 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.40 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8854 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Kvjy wgqv

wcZvt ‡j ỳ wgqv

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.07 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  23 ermi

8855 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.15 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8856 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.25 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8857 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.50 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8858 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

gwRei ingvb

wcZvt  gbyiæwÏb

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.50 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - -  cvKv Ni = 2wU H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  28 ermi

699



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8859 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.50 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - -  cvKv Ni = 2wU H H

8860 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.50 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - -  cvKv Ni = 2wU H H

8861 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.50 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - -  cvKv Ni = 2wU H H

8862 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Iwjj DwÏb

wcZvt  Avãyj Kwig

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.05 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 144 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 5wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  23 ermi

8863 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.15 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 5wU

H H

8864 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.40 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 5wU

H H

8865 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

H 0.40 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 5wU

H H

8866 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

kwn ỳj Bmjvg

wcZvt  Avt mvËvi

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  11 ermi

8867 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

gwdRyj nK

wcZvt  AÁvZ

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 145 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  11 ermi

8868 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

LvRv wgqv

wcZvt  nvwKg Avjx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 139 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  12 ermi

8869 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

wmivR

wcZvt  Avjx gyÝx

mvs-`wÿY evM‡eo, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.03 533 bs 

`wÿY evM‡eo

53 - 146 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  11 ermi

700



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8870 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

iRe Avjx

wcZvt  Bqvi e·

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.20 534 bs

j¯‹iPvjv

7 - 10 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  24 ermi

8871 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

iRe Avjx

wcZvt  Bqvi e·

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.30 534 bs

j¯‹iPvjv

7 - 11 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 1wU

H H

8872 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

‡Rvbve Avjx

wcZvt  Rgxi Avjx

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.20 534 bs

j¯‹iPvjv

7 - 10 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  25 ermi

8873 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

kvnRvnvb

wcZvt  Avt AvwRR

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.15 534 bs

j¯‹iPvjv

7 - 10 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  23 ermi

8874 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

kvnRvnvb

wcZvt  Avt AvwRR

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.25 534 bs

j¯‹iPvjv

7 - 11 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8875 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

nvqvZ Avjx

wcZvt  ‡`bv Zzjøvn

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.20 534 bs

j¯‹iPvjv

14 - 27 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  28 ermi

8876 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

nvqvZ Avjx

wcZvt  ‡`bv Zzjøvn

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.15 534 bs

j¯‹iPvjv

14 - 28 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8877 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

nvqvZ Avjx

wcZvt  ‡`bv Zzjøvn

mvs-j¯‹iPvjv, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.15 534 bs

j¯‹iPvjv

14 - 29 2 - - wU‡bi KvuPv Ni 

= 2wU

H H

8878 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Avãyj jwZd Lvb

wcZvt  Rwmg DwÏb

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.76 536 bs

wgicyi

174 - 181 2 - - cvK Ni = 2wU H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

‡Rjv RR Av`vjZ MvRxcyi 

†`:‡gv: bs-62/91, 263/86  

Pjgvb Av‡Q| ev`x eb 

8879 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Avãyj jwZd Lvb

wcZvt  Rwmg DwÏb

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.19 536 bs

wgicyi

174 - 189 2 - - cvK Ni = 2wU H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8880 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Avãyj jwZd Lvb

wcZvt  Rwmg DwÏb

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.22 536 bs

wgicyi

174 - 164 2 - - cvK Ni = 2wU H H

8881 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Avãyj jwZd Lvb

wcZvt  Rwmg DwÏb

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

3.93 536 bs

wgicyi

174 - 421 2 - - cvK Ni = 2wU H H

8882 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Avãyj jwZd Lvb

wcZvt  Rwmg DwÏb

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

3.00 536 bs

wgicyi

174 - 422 2 - - cvK Ni = 2wU H H

8883 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

g‡bvqvi †nv‡mb

wcZvt  BDmyd Avjx

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

1.42 536 bs

wgicyi

181 - 379 2 - - cvK Ni = 3wU H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  30 ermi

8884 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

evkvi 

wcZvt Kv‡kg Avjx 

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.71 536 bs

wgicyi

316 - 730 2 - - cvK Ni = 2wU H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  25 ermi

8885 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

evkvi 

wcZvt Kv‡kg Avjx 

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.70 536 bs

wgicyi

316 - H 2 - - cvK Ni = 2wU H H

8886 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

byiæj Avwgb

wcZvt igRvb Avjx

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.77 536 bs

wgicyi

188 - 381 2 - - cvK Ni = 2wU H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

Rei `L‡jii AvbygvwbK 

mgqKvj  26 ermi

8887 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Aveyj nv‡mg

wcZvt g„Z Avt gwR`

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.50 536 bs

wgicyi

142 - 331 2 - - cvK Ni = 2wU H wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB|

weÁ hyM¥ †Rjv RR Av`vjZ 

mgx‡c †`:‡gv: bs-70/89  

Pjgvb Av‡Q ev`x Aveyj 

nv‡kg Gi †`: †gv: bs-

69/89 Pjgvb Av‡Q| ev`x 

†ivKmvbv †eMg Ms  bvwjkx 

f~wg 3.30 GKi Rei 

`L‡jiiAvbygvwbK mgqKvj 

30 ermi|

8888 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Aveyj nv‡mg

wcZvt g„Z Avt gwR`

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

1.00 536 bs

wgicyi

142 - 332 2 - - cvK Ni = 2wU H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8889 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Aveyj nv‡mg

wcZvt g„Z Avt gwR`

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

1.50 536 bs

wgicyi

201 - 364 2 - - cvK Ni = 2wU H H

8890 MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi 

weU

Aveyj nv‡mg

wcZvt g„Z Avt gwR`

mvs-wgicyi, MvRxcyi wmwU 

K‡c©v‡ikb, MvRxcyi|

0.50 536 bs

wgicyi

201 - 365 2 - - cvK Ni = 2wU H H

8891 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt byiæj û`v, wcZv- g„Z Avãyj 

nvwg` Lvu, mvs-ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki MvRxcyi|

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox we,e,K `ß‡ii cÎ bs- 

22.01.0000.608.08.0068.13.3466 

ZvwiL- 01/10/2013 Bs g~‡j †Rjv 

cÖkvmK MvRxcyi mgx‡c D‡”Q` †gvKÏgv 

`v‡q‡ii cÖ¯Íve ‡cÖiY Kiv nBqv‡Q|

wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB| mv‡f©qvimn `vMIqvix 

AbymÜvb Kwi‡j Rei`L‡ji 

msL¨v I cwigvY e„w× n‡Z 

cv‡i|

8892 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

be gymwjg, wcZv- AvdRvj ,      

mvs-ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8893 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvwmbv †eMg, ¯^vgx- g„Z 

†mvbvgywÏb, ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8894 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡mvenvb, wcZv- g„Z †mvbvgywÏb 

ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8895 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nhiZ Avjx, wcZv- g„Z Avt iDd 

wgqv ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8896 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

dviæK, wcZv- ‡`Iqvb AvRv` 

ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8897 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Av‡bvqvi, wcZv- wKmgZ Avjx 

ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8898 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt †Lvi‡k`, wcZv- g„Z wRnv` 

Avjx ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8899 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avt iv¾vK, wcZv- g„Z Zviv wgqv 

ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8900 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

jvj wgqv, wcZv- g„Z wRnv` Avjx 

ivLvwjqvPvjv,Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8901 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ev‡iK, wcZv- Avt iDd 

ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8902 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

 †Zvdv¾j, wcZv- Avwbm 

ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8903 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvwjg, wcZv- g„Z Aveyj Kv‡kg 

ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8904 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ûgvqb, wcZv- Aveyj Kv‡kg 

ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki 

MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8905 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Kvjy wgqv, wcZv- g„Z †jnv 

nvIjv`vi, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8906 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Qvby wgqv, wcZv- g„Z ïKzi 

gvngy`,mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8907 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Rvnv½xi Avjg, wcZv- ‡gvt 

gwdR DwÏb,mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8908 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Av`g Avjx, wcZv- Rv‡ni Avjx, 

mvs- ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8909 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

bwe Rvb, ¯^vgx- nwe wgqv, mvs- 

ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8910 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Rwmg,wcZv- Avt jwZe, mvs- 

 ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.03 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8911 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt jyrdi ingvb, wcZv- g„Z 

Avt Avjx, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8912 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt AvbQvi Avjx, wcZv- 

IqvRyÏxb, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8913 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

kwdR DwÏb, wcZv- g„Z BDmyd 

Avjx, mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

1154 - 2312 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8914 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt ZwgR DwÏb, wcZv- g„Z 

bRygywÏb, mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

1154 - 2312 2 - - Ni-evox H H

8915 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt gRby wgqv, wcZvt Avt 

Lv‡jK wgqv, mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8916 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wgbnvR DwÏb, wcZv- g„Z 

bRygyÏxb wgqv, mvs-wbwðšÍcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8917 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvQvt nv‡Riv †eMg, ¯^vgx- g„Z 

wmivR DwÏb,mvs-‡KŠPvKzwo, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.33 414 bs 

†KŠPvKzwo

274 - 583 2 - - Ni-evox H H

8918 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

dv‡Zgv, ¯^vgx-g„Z ïKzi gvngy`, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

580 - 699 2 - - Ni-evox H H

8919 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt KzÏym,  wcZv-g„Z Avei 

Avjx, mvs-iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

536 - 955 2 - - Ni-evox H H

8920 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt byi Bmjvg, wcZv- †gvt 

Avigvb †kL, mvs-iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.01 414 bs 

†KŠPvKzwo

536 - 955 2 - - Ni-evox H H

8921 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Swebv, ¯^vgx-g„Z eb wenvi,mvs-

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8922 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt meyi, wcZv-AvbQvi Avjx, 

mvs-iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.04 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8923 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Avjx , wcZv-‡gvt AvKgj, 

mvs-iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.03 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8924 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvQvb Avjx, wcZv-g„Z AveŸvm 

Avjx, mvs-iZbcyi evRvi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8925 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt mvgv`, wcZv- g„Z mv`b 

Avjx, mvs-iZbcyi , Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8926 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvwbd, wcZv-‡gvt ivnvg DwÏb, 

mvs-iZbcyi,Kvwjqv‰Ki,MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8927 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wecvk Kg©Kvi, wcZv-bvivqb 

miKvi, mvs-iZbcyi , 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8928 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mvÏvg, wcZv-beve Avjx, mvs-

wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8929 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt mvB ỳj, wcZv-g„Z Bgvb 

Avjx , mvs-wbwðšÍcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8930 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt AvRxei, wcZv-`v‡bk Avjx, 

mvs-wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8931 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Wv³vi nviæb, wcZv-g„Z byi 

†nv‡mb, mvs-wbwðšÍcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8932 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ev°vb, wcZv-g„Z `v‡ivM Avjx, 

mvs-wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8933 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ev`j , wcZv-Avãyj nvwKg, mvs-

wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8934 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wjUb, wcZv-g„Z iûg DwÏb, mvs-

wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8935 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mv‡q` Avjx, wcZv-g„Z Avng` 

Avjx, mvs-wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8936 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rmxg , wcZv-g„Z †bvqve Avjx, 

mvs-wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8937 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gwReyi , wcZv-K`g †`Iqvb, mvs-

wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8938 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

RvwKi, wcZv-Avãyj Lv‡jK, mvs-

wbwðšÍcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8939 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

myjZvb Avjx, wcZv-g„Z mv‡`K 

Avjx, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8940 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mvBdzj Bmjvg, wcZv- g„Z gwdR 

DwÏb, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8941 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvwQqv, &¯^vgx- GgivZ †nv‡mb, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8942 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡ZvZv wgqv, wcZv- ‡gvt Lv‡jK 

wgqv, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8943 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

evby , ¯^vgx- g„Z nv‡Qb Avjx, mvs- 

 iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8944 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mvBdzj , wcZv- †gvt gwdR DwÏb 

gxi, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8945 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Lv‡jK, wcZv- g„Z nv‡Qb Avjx, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8946 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

bvwRi , wcZv- g„Z Avwjg DwÏb, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8947 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gym‡jg, wcZv- g„Z gwb †kL, mvs- 

 iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8948 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gv‡jK, wcZv- g„Z nv‡Qb Avjx, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8949 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

bvRgv, ¯^vgx- Av`g Avjx, mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8950 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

LvBiæj Bmjvg, wcZv- g„Z 

KvjvB wmK`vi, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8951 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wRbœvZ †eMg, ¯^vgx- g„Z gMeyj 

†kL, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8952 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ingZ , wcZv- †gvt BbZvR 

Avjx, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8953 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avey mvB`, wcZv- †gvt dRi 

Avjx, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8954 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvjnvR¡ , wcZv- †gvt gwZb, mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8955 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvwQg DwÏb, wcZv- g„Z 

KQzgwÏb, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8956 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wiwRqv, ¯^vgx- g„Z iIkb Avjx, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8957 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mg‡ki Avjx, wcZv- g„Z Z‡gR 

DwÏb wmK`vi, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8958 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nhiZ Avjx, wcZv- g„Z mv‡`K 

Avjx, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8959 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- g„Z †gi 

Avjx gywÝ, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8960 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡ejøvj DwÏb, wcZv- g„Z dwUK 

†`Iqvb,mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8961 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avt gv‡jK, wcZv- g„Z Avjx 

gywÝ,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8962 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

eveyj, wcZv- ‡gvt Avt mvgv`,mvs- 

 iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8963 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

RbbywÏb, wcZv- g„Z nvwKg 

DwÏb,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8964 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Cgvb Avjx, wcZv- g„Z †Rvbve 

Avjx,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8965 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

iwdK, wcZv- Avt iv¾vK,mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8966 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avqbvj, wcZv- g„Z †gvnv¤§` 

Avjx,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8967 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avt Lv‡jK, wcZv- g„Z AvKei 

†kL,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8968 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avt Kvwd, wcZv-g„Z Avt 

AvDqvj, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8969 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Kwdj, wcZv-g„Z RvwKi,             

  mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8970 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

eveyj, wcZv-  †gvt ewQi DwÏb, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8971 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

knx` wgqv, wcZv- g„Z Avt ev‡Zb 

g„av,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8972 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wKZve Avjx, wcZv- g„Z Avr 

ev‡Zb g„av,mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8973 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt K`g Avjx, wcZv- g„Z 

knx`Avjx, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8974 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Ryjnvm, wcZv- g„Z KvwRg DwÏb, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8975 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvwRgywÏb, wcZv- g„Z Avjx 

†nv‡mb,mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8976 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- g„Z Avt 

†nv‡mb, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8977 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Bgvb Avjx, wcZv- g„Z Avmv ỳjøvn 

†kL,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8978 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Zv‡je Avjx, wcZv- g„Z 

Rvgvj,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8979 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt AvKivg Avjx, wcZv- g„Z 

ev`kvn †kL,mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8980 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Av‡gbv, ¯^vgx- g„Z †nKgZ 

Avjx,mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8981 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

`xb Bmjvg, wcZv-g„Z Mwb 

nvIjv`vi,mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8982 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nv‡Riv, ¯^vgx- Avkivd Avjx,mvs- 

 iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8983 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

iweDj, wcZv-gwR` Avjx,mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8984 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡ejvj, wcZv-g„Z Z‡Qi Avjx,mvs- 

 iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8985 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvBbywÏb, wcZv-g„Z Z‡Qi Avjx, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8986 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ỳjvj nvIjv`vi, wcZv-g„Z gwR`, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8987 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Lv‡qi , wcZv- KwjgDwÏb, mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8988 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

iwdK, wcZv-Bgvb Avjx,  mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8989 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wmivR DwÏb, wcZv-g„Z Pvub 

myiæR Xvjx, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8990 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Ryjnvm wcZv-g„Z †j ỳ nvIjv`vi, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8991 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rwniæj, wcZv- dwUK wgqv, mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

8992 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Kvgvj, wcZv- g„Z gBbywÏb, mvs- 

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8993 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

K¡vix Avt gwR` †gvjøv, wcZv- g„Z 

Avwjg DwÏb, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8994 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvQvb, wcZv-‡gvt AveŸvQ Avjx, 

mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8995 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avt iwk`, wcZv- g„Z †kL iwnR 

DwÏb, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8996 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rqbvj Av‡e`xb, wcZv- g„Z 

nvwg` dwKi, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8997 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

byiæj Bmjvg- wcZv-g„Z 

Av‡bvqvi †nv‡mb, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8998 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rvgvj, wcZv- †gvt Rvjvj 

Avnv‡¤§`, mvs- iZbcyi, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

8999 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gwZb KvRx, wcZv- g„Z gwR` 

KvRx, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9000 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Aveyj †nv‡mb, wcZv- †gvt gvRyg 

Avjx, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9001 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ev`j f~Bqv, wcZv- bvwmi DwÏb 

f~Bqv, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9002 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvweeyi, wcZv- g„Z Avt evwi 

gÛj, mvs- iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9003 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvRv‡¤§j , wcZv- g„Z ïKzi 

Avjx, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9004 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Aveyj nvqvZ, wcZv- g„Z kvgmyj 

nK, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9005 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

cvifxb Av³vi, ¯^vgx-g„Z 

†gvRv‡¤§j, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9006 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡kL eRjyi ingvb, wcZv- g„Z 

wgbnvR DwÏb, mvs- 

ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9007 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

byi †gvnv¤§`, wcZv- Avt Inve 

gvóvi, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9008 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avey e°i,wcZv- g„Z kv‡n` Avjx, 

mvs- ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

745 - 1336 2 - - Ni-evox H H

9009 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avãyj nvwg` , wcZv- g„Z Avng`,  

 mvs-iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

454 - 1043 2 - - Ni-evox wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv Gi  ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608. 08.086.13.3466 Zvs 

01.10.2013Bs  g~‡j †Rjv cÖmvkK MvRxcyi eive‡i 

D‡”Q` †gvKÏgvi cÖ Í̄ve †cÖib Kiv nBqv‡Q|

H

9010 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Kwei  wcZv- g„Z Kvjy wgqv  mvs-

iZbcyi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

2.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9011 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gv: Av: AvwRR wcZv- g„Z mãyj, 

mvs-ivLvwjqvPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.07 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9012 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gv: b~i Bmjvg  wcZv- ‡gv: 

QvB`, mvs-ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9013 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gv: kvnv Avjg wcZv- g„Z wbRvg 

DwÏb, mvs-ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.03 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9014 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gv‡jKv †eMg ¯^vgx- BwjqvQ 

†ecvix, mvs-ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9015 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Kv‡kg  wcZv- †gv: AvbQvi 

Avjx, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9016 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

jv‡jvb Lvb wcZv- ‡gv: gwZDi 

ingvb, mvs- ivLvwjqvPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.03 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9017 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Bqvwmb wgqv  wcZv - †gvt 

†gvbZvR Avjx, mvs- ‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9018 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mvnvewÏb wcZv - nv‡Qb Avjx, 

mvs- ‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9019 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt AvdRvj †nv‡mb wcZv - 

nv‡Qb Avjx, mvs- ‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9020 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Avwgbyj wcZv - g„Z byiæj 

Bmjvg, mvs- ‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9021 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rwmg DwÏb wcZv - g„Z byiæj 

Bmjvg, mvs- ‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9022 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gni Avjx wcZv - g„Z ggiæR 

Avjx, mvs- ‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.06 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9023 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avãyj jwZd wcZv - gwbi 

‡nv‡mb, mvs- ‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9024 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Kv‡kg wcZv - †gvt nv‡kg, mvs- 

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.30 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9025 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gbZvR Avjx wcZv - g„Z AvKei 

wgqv, mvs- ‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9026 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt ïKzi Avjx wcZv - g„Z 

wmwKg Avjx, mvs- ‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9027 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt dviæK  wcZv - †gvt †g‡Qi 

Avjx, mvs- ‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9028 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt kvgxg wcZv - †gvt iwdK, 

mvs- m`iPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9029 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Av‡bvqviv †nv‡mb wcZv - 

†gvt Avt AvwRR, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9030 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡Rvniv LvZzb, wcZv - g„Z Avjx 

mvs- m`iPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9031 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt eveyj wcZv - g„Z Avjx, mvs- 

m`iPvjv, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9032 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt iweb wgqv wcZv - g„Z Zzdvb 

dwKi, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9033 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt iwe Puvb wcZv - g„Z welv 

†kL, mvs- m`iPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9034 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Aveyj †nv‡mb wcZv - †gvt 

bwQgwÏb, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9035 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt mvMi †nv‡mb wcZv - g„Z 

Av‡°j Avjx, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.07 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9036 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt bQzgwÏb wcZv - g„Z Bgvb 

Avjx, mvs- m`iPvjv, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9037 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Avjg wcZv - g„Z dRj 

†gvjøv, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9038 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt iv¾vK (gÄ) wcZv - 

†mvnive, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9039 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Rvnv½xi wcZv - Rvgvj 

DwÏb, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9040 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ûgvqb wcZv - g„Z nv‡kg, mvs- 

m`iPvjv, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.07 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9041 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Gvbœvd wcZv - g„Z AvdZvd 

DwÏb, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9042 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvwQbv ¯^vgx - iv‡k`, mvs- 

m`iPvjv, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.08 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H

9043 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rqbvj wcZv - †gvt KvÂb 

†ecvix, mvs- m`iPvjv, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi|

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

1896 - 1043 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9044 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wRqvi DwÏb, wcZv- Lv‡`g Avjx, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1467 2 - - Ni-evox H H

9045 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvdvR Dw&Ïb, wcZv- mvBdzw&Ïb, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1467 2 - - Ni-evox H H

9046 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

iwnRywÏb, wcZv- †Q‡jvgywÏb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1467 2 - - Ni-evox H H

9047 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gwbi, wcZv- †gv³vi †nv‡mb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1467 2 - - Ni-evox H H

9048 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Bgvb, wcZv- Bdmyd, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1467 2 - - Ni-evox H H

9049 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nv‡mb, wcZv- †Zvdv¾j wgqv, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1467 2 - - Ni-evox H H

9050 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

iwngywÏb, wcZv- ReŸvi, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9051 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

iwe wmK`vi, wcZv- g„Z iægvjx 

wmK`vi, mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9052 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gKeyj, wcZv- g„Z mvnveywÏb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9053 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ev”Pz, wcZv- †gvt wd‡ivR, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9054 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

w`jxc, wcZv- myjZvb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9055 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wgRvb, wcZv- †gvt dviæK, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.25 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9056 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gwgb, wcZv- †gvt KvÂb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9057 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

cvbœv, wcZv- wmivR, mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9058 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avt gwR`, wcZv- AviR Avjx, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1469 2 - - Ni-evox H H

9059 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

KvRjx, ¯^vgx- Lwjj, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9060 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡iRvDj Kwig, wcZv- Avt 

AvwRR, mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9061 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nv‡mb, wcZv- KwQgywÏb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9062 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wmivR, wcZv- Avt AvwRR, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9063 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Zv‡ni, wcZv-‡gvK‡jQ †kL, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9064 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Lwjj , wcZv- gbmyi, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9065 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Kwei, wcZv-gbmyi, mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9066 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Qvjvg, wcZv-my›`i wgqv, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9067 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Av‡qe Avjx, wcZv-Av‡n` Avjx, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9068 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

ivRy, wcZv-wejøvj wgqv, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9069 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rvgvj, wcZv-Avt Avjx, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9070 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Kv‡`i, wcZv-Aveyj nv‡kg, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9071 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rv‡niv LvZzb, wcZv-Iqvwik, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9072 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvwbd, wcZv-g„Z byiæ wgqv, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9073 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

bIqve Avjx, wcZv-Avt jwZd, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9074 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Bw ª̀m , wcZv- Avt jwZd, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9075 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Lv‡qi, wcZv-Avt jwZd, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9076 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Awj, wcZv- jvj wgqv, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9077 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

eveyj , wcZv- Rwjj, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9078 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

bvwQi, wcZv- †gvt Av‡°j Avjx, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9079 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Wvwjg, wcZv-Rwjj, mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9080 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Qv‡q`, wcZv-Lv‡jK, mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9081 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

kvgxg, wcZv-kIKZ, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9082 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mvBdzj, wcZv-‡gvt gwgb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

717



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9083 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Avjv, wcZv- Avigvb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9084 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

BDmyd Avjx, wcZv- AvZzi Avjx, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9085 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

mvjvg, wcZv-AvkÖve Avjx, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9086 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Avwjg, wcZv- Rwjj, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9087 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

dRjy, wcZv-‡gvt evei Avjx, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.15 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9088 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

jwZd, wcZv-‡mvjvqgvb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9089 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gwgb, wcZv- †mvjvqgvb, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.25 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9090 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Rvwn`, wcZv-Avt nvwKg,             

  mvs-‡gŠPvK,Kvwjqv‰Ki,MvRxcyi

0.20 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9091 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

iæ¯Íg, wcZv- KvBqyg,                 

  mvs-‡gŠPvK,Kvwjqv‰Ki,MvRxcyi

0.10 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9092 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvmvb, wcZv-MvDQ nvIjv`vi,    

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.05 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9093 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gveviK †nv‡mb, wcZv-iv¾vK, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.03 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9094 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Qvjvg, wcZv-g„Z Avkivd, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9095 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

Imgvb, wcZv-‡gvt Bw ª̀m, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9096 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gÄiæj Avjg,wcZv-g„Z AvjZve 

gv÷vi, mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9097 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

jv›Uz ,wcZv-‡gvt AvjZvd,          

 mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.03 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9098 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

gwbi †nv‡mb,wcZv-‡gvt †gv³vi, 

mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.02 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9099 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

AvdQvi, wcZv-gwZb miKvi, mvs-

‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.03 414 bs 

†KŠPvKzwo

898 - 1468 2 - - Ni-evox H H

9100 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Kvgiæj Bmjvg,wcs g„Z nv‡Qb 

Avjx,mvs-eive, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

4.00 414 bs 

†KŠPvKzwo

1154 - 2312 2 - - wewìs Ni/evwo 15wU bw_ cÎ  ch©v‡jvPbv Kwiqv  ‡Rjv cÖkvm‡Ki 

wbKU D‡”Q` cȪ Íve ‡cÖi‡Yi †Kvb Z_¨ cvIqv 

hvq bvB| cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kwi‡Z nB‡e|

wm,Gm LwZqvb cvIqv hvq 

bvB| mv‡f©qvimn `vMIqvix 

AbymÜvb Kwi‡j Rei`L‡ji 

msL¨v I cwigvY e „w× n‡Z 

cv‡i| উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ 

ও মরকর্ড  হয়মন।

9101 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wbwjgv †Pšayix,¯^vgx-kvn Avjg 

†Pšayix,mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

4.00 414 bs 

†KŠPvKzwo

1154 - 2312 2 - - wewìs Ni/evwo 2wU H উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

9102 MvRxcyi MvRxcyi 

m`i 

(Kvwkgcyi 

Kvwjqv‰Ki 

 †iÄ

evoBcvov 

weU

 ‡iv‡Kqv †eMg, wcZv: g„Z mvevB 

†gvjøv, mvs: wkeivgcyi, MvwRcyi|

1.76 524 bs 

wkeivgcyi

35 - 46 2 - - Ni evwo, 

emZwfUv

gvgjv `vwL‡ji Kvh©µg cÖwµqvaxb| উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

9103 MvRxcyi MvRxcyi 

m`i 

(Kvwkgcyi 

Kvwjqv‰Ki 

 †iÄ

evoBcvov 

weU

bvwmi DwÏb, wcZv: Avãyj 

†nv‡mb, mvs: wkeivgcyi, 

MvRxcyi|

1.00 524 bs 

wkeivgcyi

30 - 46 2 - - Ni evwo, 

emZwfUv

gvgjv `vwL‡ji Kvh©µg cÖwµqvaxb| ঐ

9104 MvRxcyi MvRxcyi 

m`i 

(Kvwkgcyi 

Kvwjqv‰Ki 

 †iÄ

evoBcvov 

weU

kvgPzj, wcZv: g„Z Kwjg DwÏb, 

mvs: gvaecyi, MvRxcyi|

0.20 529 bs gvaecyi 91 - 110 2 - - Ni evwo, 

emZwfUv

gvgjv `vwL‡ji Kvh©µg cÖwµqvaxb| ঐ

9105 MvRxcyi MvRxcyi 

m`i 

(Kvwkgcyi 

Kvwjqv‰Ki 

 †iÄ

evoBcvov 

weU

wiqvR DwÏb, wcZv: g„Z BqvKzd 

Avjx, mvs: gvaecyi, MvRxcyi|

0.23 529 bs gvaecyi 91 - 110 2 - - Ni evwo, 

emZwfUv

gvgjv `vwL‡ji Kvh©µg cÖwµqvaxb| ঐ

9106 MvRxcyi MvRxcyi 

m`i 

(Kvwkgcyi 

Kvwjqv‰Ki 

 †iÄ

evoBcvov 

weU

ev`kv wgqv, wcZv: g„Z Qwjg 

DwÏb, mvs: gvaecyi, MvRxcyi|

0.27 529 bs gvaecyi 91 - 110 2 - - Ni evwo, 

emZwfUv

gvgjv `vwL‡ji Kvh©µg cÖwµqvaxb| ঐ

9107 MvRxcyi MvRxcyi 

m`i 

(Kvwkgcyi 

Kvwjqv‰Ki 

 †iÄ

evoBcvov 

weU

bvwRg DwÏb, wcZv: g„Z BDbyQ 

Avjx, mvs: gvaecyi, MvRxcyi|

0.25 529 bs gvaecyi 91 - 110 2 - - Ni evwo, 

emZwfUv

gvgjv `vwL‡ji Kvh©µg cÖwµqvaxb| ঐ

9108 MvRxcyi MvRxcyi 

m`i 

(Kvwkgcyi 

Kvwjqv‰Ki 

 †iÄ

evoBcvov 

weU

bvwQi DwÏb, wcZv: g„Z kvwd 

DwÏb, mvs: gvaecyi, MvRxcyi|

0.18 529 bs gvaecyi 91 - 110 2 - - Ni evwo, 

emZwfUv

gvgjv `vwL‡ji Kvh©µg cÖwµqvaxb| ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9109 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমজবর ,মপং- িৃত ওির আলী          সাং- 

পাইকপাড়া,  কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 17 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী মজলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবরর মবভাগীয় বন কিডকতড া, ঢাকা বন 

মবভাগ িরহািরয়র  পত্র নং- 

22.01.0000.608.08.086.13.3034 তাং- 

29/08/13 ইং িূরল উরেি মিাকিিার  জনয প্রস্তাব মপ্ররণ 

কমরয়ারছন।

ঐ

9110 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কািাল,মপং- িৃত ওির আলী                 সাং- 

পাইকপাড়া,  কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 17 - 129 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9111 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট তাইিুমিন,মপং- িৃত তারহর আলী             সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 17 - 52 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9112 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাজু মিয়া,মপং- হামববুর রহিান             সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 17 - 129 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9113 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খারলক মিয়া,মপং- িৃত িনুর উমিন         সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 17 - 129 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9114 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মশরন মিয়া,মপং- িৃত কমলি উমিন         সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 225 - 822 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9115 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলি,মপং-মশরন মিয়া                         সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 225 - 822 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9116 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আয়নাল,মপং- মশরন মিয়া                     সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 225 - 822 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9117 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সালাি,মপং-িৃত িজর উমিন                 সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 225 - 822 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9118 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল কুিুস,মপং- িৃত িজর উমিন         সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 225 - 822 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9119 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হারসি ,মপং- িৃত কুিুস মিয়া                 সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 252 - 822 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9120 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মবলাল মিয়া,মপং- িৃত জািাল  উমিন     সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 266 - 920 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9121 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িুকরছি আলী,মপং- িৃত মহারসন  মিাল্লা     সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 266 - 920 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 

cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9122 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইসাি উমি,মপং- িৃত মহারসন  মিাল্লা        সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 271 - 926 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9123 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমলি উমিন,মপং- িৃত আমজি উমিন     সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 271 - 926 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9124 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট তারহর আলী,মপং- িৃত আমজি উমিন      সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 219 - 835 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9125 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আফজাল,মপং- িৃত আবক্দুল গমণ      সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 219 - 835 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9126 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফজল মিয়া,মপং- আমজি উমিন             সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 219 - 835 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9127 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সিসুর হক,মপং- িৃত আবু্দল গমণ            সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 219 - 835 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9128 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসবার উমিন,মপং- িৃত নারয়ব আলী        সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 219 - 835 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9129 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মগয়াস উমিন,মপং- িৃত আমলি               সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 219 - 835 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9130 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফজলু মিয়া,মপং- িৃত আমলি                 সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 17 - 86 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9131 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািান উমি,মপং- িৃত মবলাল উমিন      সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 292 - 991 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9132 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দস সালাি,মপং- িৃত িুজাফ্ফর আলী   সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 292 - 991 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9133 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল কালাি,মপং- িুজাফ্ফর আলী        সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 292 - 991 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9134 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ছারিি,মপং- উরিি আলী                       সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 292 - 991 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9135 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমিনুল, মপং- পপঠা মিয়া                    সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 292 - 991 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9136 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাশারফ মহারসন ,মপং-পপঠা মিয়া           সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 322 - 382 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9137 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হারুন,মপং- সুনাি উমিন                       সাং- 

পাইকপাড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৯ নং  পাইকপাড়া 322 - 382 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9138 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ বািশা মিয়া,মপং- িৃত পানা উল্লা      সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 39 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9139 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ রমহি,মপং- িৃত পানা উল্লা              সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 37 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9140 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ কমরি,মপং- িৃত পানা উল্লা               সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 38 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9141 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ কমরি,মপং- িৃত পানা উল্লা               সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 38 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9142 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ কমরি,মপং- িৃত পানা উল্লা             সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 39 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9143 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বজলুর রহিান,মপং- িৃত মসানা উল্লা         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 40 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9144 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বজলুর রহিান,মপং- িৃত মসানা উল্লা         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 41 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9145 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দস সালাি,মপং- িৃত মসানা উল্লা       সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 41 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9146 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দস সালাি,মপং- িৃত মসানা উল্লা       সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9147 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল কালাি,মপং- িৃরত মসানা উল্লা        সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 41 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9148 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল কালাি,মপং- িৃরত মসানা উল্লা        সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 25 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9149 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বরকত আলী,মপং- িৃত মসানা উল্লা           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 40 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9150 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বরকত আলী,মপং- িৃত মসানা উল্লা           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াকক , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9151 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ বারতন(বািল),মপং- িৃত মসানা উল্লা  সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 41 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9152 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ বারতন(বািল),মপং- িৃত মসানা উল্লা  সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9153 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমফল উমিন,মপং- িৃত আাঃ গমণ            সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 31 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9154 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আফাজ উমিন,মপং- আাঃ গমণ                  সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 33 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9155 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল বাশার,মপং- আফাজ উমিন           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 33 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9156 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আজাহার ,মপং- িৃত কমছি উমিন            সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 33 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9157 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাজাহান ,মপং- িৃত কমছি উমিন            সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 32 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9158 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাজাহান ,মপং- িৃত কমছি উমিন            সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 33 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9159 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ুলাল,মপং- িৃত কমছি উমিন                সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 31 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9160 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃরওফ,মপং- িৃত কমছি উমিন           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 1 - 33 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9161 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ রাজ্জাক,মপং- িৃত কমছি উমিন       সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 11 - 30 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9162 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ বাররক,মপং- হযরত আলী             সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 11 - 30 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9163 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হযরত আলী,মপং- িৃত আরবি আলী         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 11 - 30 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9164 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কুিুছ আলী,মপং- িৃত আরবি আলী         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 42 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9165 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মজন্নত আলী,মপং- ইউনুস আলী               সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 41 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9166 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়ামছন,মপং- ইউনুস আলী                     সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 39 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9167 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আিরছর আলী,মপং- ইউনুস আলী             সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াকক , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 38 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9168 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুন্নত আলী,মপং- ইউনুস আলী                 সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 17 - 37 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9169 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল বাশার,মপং- িৃত আরবি আলী        সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 84 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9170 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বারছত ,মপং- িৃত আরবি আলী                সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9171 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমফল উমিন,মপং- িৃত আনু ফুমকর         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 89 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9172 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমিজ উমিন,মপং- িৃত আনু ফমকর         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 90 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9173 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরনায়ার  মহারসন ,মপং- িৃত তামছি উমিন সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 92 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9174 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মরারকয়া  মবগি,মপং- িৃত তামছি উমিন  সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 93 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9175 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বািশা মিয়া,মপং- িৃত তামছি উমিন       সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 94 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9176 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ হক,মপং- িৃত তামছি  উমিন           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9177 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়নাল,মপং- িৃত তামছি উমিন             সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 97 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9178 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মছমিক,মপং- িসৃত বাহার উমিন           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9179 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নানু্ন মিয়া,মপং- মছমিক                         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9180 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাজাহান ,মপং- মছমিক                         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9181 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসারহাব ,মপং- মছমিক                         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9182 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হুিায়ুন,মপং- মছমিক                           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 94 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9183 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রামজয়া মবগি,মপং- মছমিক                   সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 94 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9184 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িুকরছি আলী,মপং- িৃত তকী খা              সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 11 - 96 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9185 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ঠানু্ড মিয়া,মপং- িৃত আজগড় আলী          সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 11 - 95 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9186 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জমসি,মপং- ,িৃত  আাঃ িমজি                সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 97 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9187 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসমলি,মপং- িৃত আাঃ িমজি                 সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 97 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9188 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািসুল,মপং- িৃত আাঃ িমিন                  সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 97 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9189 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িাঠু,মপং- িৃত আাঃ িমিন                      সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 97 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9190 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিানাি ,মপং- িৃত আাঃ িমিন                 সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9191 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জমলল,মপং- িৃত আাঃ িমিন                   সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9192 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সমহি,মপং- িৃত আাঃ িমিন                   সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9193 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িান্নান,মপং- িৃত আাঃ িমিন                  সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 27 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9194 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইউসুফ আলী,মপং- িৃত পানা উল্লা           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9195 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফরহাি মহারসন ,মপং- িৃত আাঃ আমজজ    সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9196 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরফান,মপং- িৃত আাঃ আমজজ              সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 58 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9197 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমরফ,মপং- িৃত আাঃ আমজজ                সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 58 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9198 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট উজ্জল,মপং- িৃত আাঃ আমজজ                  সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 58 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9199 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ররবন্দ্র বিডন,মপং- িৃত রািনাথ বিডন         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 59 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9200 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ভরবন্দ্র বিডন,মপং- িৃত রািনাথ বিডন     সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9201 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সমিন্দ্র বিডন,মপং- িৃত মবনথ বিডন           সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 58 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9202 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শীতল বিডন,মপং- িৃত মগৌর সুন্দর            সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 58 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9203 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জমতন্দ্র বিডন,মপং- িৃত িরহন্দ্র  বিডন       সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 41 - 58 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9204 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুররন্দ্র িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত রািিরণ          সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9205 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বীররন্দ্র বিডন,মপং- সুররশ িন্দ্র বিডন         সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9206 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুনীল,মপং- সুররশ িন্দ্র বিডন                   সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9207 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িরন মিস্ত্রী,মপং- সররশ িন্দ্র বিডন             সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9208 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রতন,মপং- সুররশ িন্দ্র বিডন                   সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9209 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমলন,মপং- িৃত মকশর িন্দ্র                    সাং- 

মনমিন্তপুর,  কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9210 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট পি,মপং- িৃত মকশর িন্দ্র                       সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9211 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুবাষ,মপং- িৃত মকশর িন্দ্র                     সাং- 

মনমিন্তপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৮০ নং মনমিন্তপুর 24 - 46 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9212 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মিরাজ উমিন,মপং- িৃত সািান উমিন,সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9213 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাতারলব ,মপং- িৃত িরফজ উমিন        সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9214 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ বাচু্চ মিয়া,মপং-  িৃত আলার উমিন  সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9215 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ছারনায়ার ,মপঙ- িৃত আলার উমিন   সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9216 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মখাকা,মপং- িৃত আরবি আলী                সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9217 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাস্তাফা ,মপং- িৃত আরবি আলী            সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9218 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মজরলখা ,মপং- িৃত সািান উমিন            সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9219 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লাবু মিয়া,মপং- হামক িন্ডল                  সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 278 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9220 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রাজ্জাক,মপং- হামক িন্ডল                    সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 239 - 241 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9221 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাশার,মপং- কুপন আলী                       সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 154 - 241 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9222 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামবব,মপং- িৃত রমহি উমিন               সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 154 - 172 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9223 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাহাম্মি  আলী,মপং- িৃত জয়নাল আরবিীন  সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 175 - 172 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9224 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহাজ উমিন,মপং- মিাহাম্মি আলী       সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 175 - 172 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9225 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রিজান আলী,মপং- মিাহাম্মি আলী         সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 175 - 173 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9226 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমফজ উমিন,মপং- মিাহাম্মি আলী        সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 169 - 173 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9227 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নুর বানু,মপং- িৃত ওসিান আলী             সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 169 - 173 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9228 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফারুক,মপং- িৃত রমফক                   সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 169 - 173 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9229 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িিতাজ,মপং- আলিাছ খান               সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 169 - 173 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9230 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমরি,মপং- আলিাছ খান                   সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 169 - 260 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9231 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়ানুস,মপং- িৃত হানু মিয়া                  সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 141 - 392 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9232 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলিাস খান,মপং- িৃত মর্পা খান        সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 339 - 392 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9233 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু তারলব,মপং- মকাির উমিন            সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 191 - 144 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9234 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসরাজ উমিন,মপং- িৃত আছান উমিন    সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 191 - 144 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9235 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কুপন আলী,মপং- িৃত এরিা ফমকর         সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9236 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ বারছি,মপং- কুপন আলী                 সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9237 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়ার জান,মপং- কুটন আলী                  সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

15.00 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9238 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ িান্নান,মপং- িৃত ফরয়জ মিয়া       সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9239 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জালাল উমিন,মপং- িৃত মহলাল উমিন সরকার,সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 239 - 278 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9240 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ুলাল,মপং- িৃত মহলাল উমিন সরকার   সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 239 - 278 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9241 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শািীি সরকার,মপং- িৃত মহলাল উমিন সরকার,সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 239 - 278 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9242 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মখাররশি আলি,মপং- িৃত মহলাল উমিন সরকার,সাং-

 বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 239 - 278 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9243 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িহামসন সরকার,মপং- িৃত মহলাল উমিন সরকার,সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 239 - 278 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9244 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফজলু সরকার,মপং- িৃত মহলাল উমিন সরকার,        

                              সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 239 - 278 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9245 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািান,মপং- িৃত আবু মিয়া                 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9246 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসরাজ ,মপং- িৃত আবু মিয়া                  সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9247 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাইফুমিন,মপং- িৃত অছু মিয়া              সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9248 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল,মপং- প্রকাশ িন্ডল                   সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.60 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9249 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসাবাহান ,মপং- িৃত জয়নাল                সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9250 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরফান আলী,মপং- মসাবাহান               সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9251 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মহারসন ,মপং- মসাবাহান                       সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9252 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়নাল,মপং- িৃত হারসন আলী              সাং- 

বড়কাঞ্চনপুর,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৭০ নং বড়কাঞ্চনপুর 344 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9253 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ হামলি,মপং- িৃত আলী                 সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 432 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9254 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জািাল,মপং- িৃত ভাষান খান                সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 131 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9255 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কািাল,মপং- িৃত ভাষান খান             সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 433 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9256 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মবলাল,মপং- িৃত নমসি উমিন                সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 436 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9257 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মহলাল,মপং- িৃত নমসি উমিন              সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 436 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9258 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারনায়ার ,মপং- িৃত শুকুর আলী            সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 436 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9259 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরনায়ার ,মপং- িৃত শুকুর আলী            সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 441 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9260 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরলায়ার ,মপং- িৃত শুকুর আলী            সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 443 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9261 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মবলাল,মপং- িৃত শুকুর আলী                  সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9262 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িয়নাল,মপং- িৃত শুকুর আলী              সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 396 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9263 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হারব,মপং- িৃত আরনায়ার  উমিন          সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 397 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9264 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শামহন,মপং- িৃত আমলিুল্লাহ              সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 396 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9265 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শামহন,মপং- িৃত আমলিুল্লাহ              সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 397 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9266 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আশরাফ,মপং- িুত সাহাব উল্লাহ            সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 398 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9267 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কালু মিয়া,মপং- িৃত হাররজ                সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 403 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9268 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শুকুর আলী,মপং- িৃত আফাজ উমিন        সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 406 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9269 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট তারলব,মপং- িৃত আফাজ উমিন           সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 419 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9270 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কারশি ,মপং- িৃত হারফজ উমিন             সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 403 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9271 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট তিরছর,মপং- িৃত হারফজ উমিন        সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 400 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9272 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আছান,মপং- িৃত আবু্দল                         সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 401 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9273 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইমিস,মপং- িৃত আবু্দল                      সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 409 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9274 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মপয়ার,মপপং- িৃত মটটালা                      সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 419 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9275 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামনফ,মপং- মপয়ার                          সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 419 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9276 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আয়নাল,মপং- মপয়ার                          সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 419 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9277 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িুকরছি,মপং- িৃত রমহি উমিন             সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 419 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9278 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জালাল,মপং- িাঈনুমিন                      সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 445 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9279 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কুিুস,মপং- িাঈনুমিন                       সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 405 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9280 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হুিায়ুন,মপং- িৃত িমিদ্ন                       সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 405 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9281 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফয়জ উমিন,মপং- বছু                          সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 405 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9282 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়নাল,মপং- িৃত ইয়াি আলী,              সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.37 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9283 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কালাি,মপং- কমছি উমিন                  সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.37 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9284 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল হামলি,মপং- িৃত ছমলি উমিন সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.34 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9285 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বমছরন মবগি, স্াাঃ  আরফান               সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.19 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9286 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ রতন,মপং-  িৃত হামলি                 সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9287 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মরয়াজ,মপং- হামলি                        সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.37 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 396 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9288 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আকতার,মপং- আহসান মিয়া           সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9289 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মছমিক,মপং- আবুল                          সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9290 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসমলি,মপং- রমহি                            সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9291 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আিজাি,মপং- িৃতি শাহউল্লাহ            সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 398 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9292 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ জািা মবগি,মপং- িৃত িমস্ত খান    সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 398 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9293 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়াসমন,মপং- ভাষান খান                 সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 398 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9294 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মকারবান,মপং- িৃত হাররজ              সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 400 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9295 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়ামছন,মপং- ভাষান খান                সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 431 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9296 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মছমিক,মপং- আবুল                          সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9297 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রতন,মপং- িৃত হামলি                        সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9298 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খশরু,মপং- িৃত হামলি খান                   সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 400 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9299 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শওকত,মপং- িৃত হামলি                      সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 401 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9300 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মরয়াজ,মপং- িৃত হারছন                       সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 441 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9301 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনায়াব আলী,মপং- সারহব আলী             সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 442 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9302 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মকয়ািমিন,মপং- নমছি উমিন             সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 443 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9303 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আজি উমিন,মপং- নমছি উমিন           সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 444 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9304 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রুমব, স্াাঃ িারলক                            সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 445 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9305 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমবন,মপং- আজি উমিন                     সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 99 - 427 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9306 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মবপ্লব িৃধা,মপং- িৃত মসরাজ                  সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 445 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9307 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমশি,মপং- িৃত হারছন িৃধা                  সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.33 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9308 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমশি,মপং- িৃত সাহাব উমিন               সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.33 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 434 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9309 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ইয়ামসন,মপং- িৃত জাহান খান         সাং- 

বড়ইবাড়ী,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৮ নং  বড়ইবাড়ী 106 - 434 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9310 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আলী আহাম্মি,মপং- িৃত হারসন আলী     সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9311 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলাল,মপং- বাচু্চ মিয়া                        সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9312 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল কারশি,মপং- বাচু্চ  মিয়া              সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9313 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল হারসি ,মপং- বাচু্চ মিয়া               সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9314 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইসাক মিয়া,মপং- িৃত মভালা িন্ডল         সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9315 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আব্বাস আলী,মপং- মিাহন মিয়া            সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9316 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইমিস আলী,মপং- মিাহন মিয়া               সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9317 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাহন মিয়া,মপং- িৃত হামকি উমিন      সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9318 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসমলি,মপং- মহলাল মিয়া                    সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.60 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9319 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইছািুমিন,মপং- িৃত হামকি উমিন         সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9320 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শািসুল,মপং- মহলাল                          সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9321 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরলায়ার  মহারসন ,মপং- িৃত রমহি উমিন   সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9322 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইসিাইল,মপং- ওির আলী                   সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9323 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জুলহাস,মপং- িৃত ইসিাইল               সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9324 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়াকুব,মপং- িৃত ইসিাইল                  সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9325 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মফররা মিয়া,মপং- িৃত ইসিাইল            সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9326 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমশি,মপং- মিাাঃ হারসি                      সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9327 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুিন,মপং- আরলাক                           সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9328 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারিি,মপং- নযাংড়াবাড়ই                    সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1/737 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9329 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িজর,মপং- নযাংড়াবাড়ই                       সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1/737 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9330 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহ আালি,মপং- মিাাঃ তিরসর            সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.45 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1/737 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9331 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমজবর,মপং- িকজ উমিন                     সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1/737 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9332 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমিন,মপং- পিজ উমিন                    সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1/737 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9333 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমহি,মপং- ুলাল                              সাং-

আষামরয়াবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৭ নং আষামরয়াবাড়ী 1 - 1/737 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9334 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাকরিি  আলী,মপং- আিান উমিন          সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2141 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9335 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জাহানারা ,মপং- আমজি উমিন               সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2141 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9336 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমরি,মপং- খবু িুন্সী                          সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2141 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9337 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফরহাি,মপং- খবু িুমন্স                          সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2141 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9338 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কাইউি,মপং- খবু িুমন্স                          সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2141 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9339 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ওয়াহাব মিাল্লা,মপং- কাইউি মিাল্লা        সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 505 - 2141 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9340 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মজাহুরা মবগি,মপং- মজহার আলী            সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 505 - 2119 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9341 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাজাহান ,মপং- ছমলি                     সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 313 - 1690 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9342 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমির,স্াাঃ শাজাহান                          সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 313 - 1690 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9343 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামববর,মপং- মিাহাম্মি আলী            সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 1693 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9344 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমজজ,মপং- নযাড়াবাড়ই                     সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2158 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9345 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফরহাি,মপং- আমজজ                       সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2158 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9346 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িুতারলব ;,মপং- আমজজ                        সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2158 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9347 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহ আলি,মপং- মছাহরাব                     সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2166 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9348 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমিজ উমিন,মপং- মিাাঃ আিীর              সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2166 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9349 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মখাররশি,মপং- িৃত িারলক                    সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2166 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9350 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জুয়া মবগি,স্াাঃ নজরুল                       সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2166 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9351 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমনছুর,মপং- িৃত আরফজ                   সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2155 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9352 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বারছর,মপং- বছা মিয়া                         সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2151 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9353 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রাহাজ উমিন,মপং- বছা মিয়া               সাং-

মিমিআশুলাই,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 522 - 2156 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9354 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কাওসার,মপং- কালু মিয়া                       সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 12 - 21 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9355 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল আমজজ,মপং- কামছি উমিন         সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 12 - 21 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9356 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমজড না,মপং- িজর                              সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 12 - 271 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9357 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমজড ন,মপং- িজর                               সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

15.00 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 12 - 270 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9358 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমতউর রহিান,মপং- আাঃ রমহি           সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 188/748 - 251 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9359 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মসরাজুল ইসলাি,মপং- িৃত হারসন  সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 160 - 271 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9360 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মসরাজুল ইসলাি,মপং- িৃত হারসন  সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 160 - 269 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9361 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মসরাজুল ইসলাি,মপং- িৃত হারসন  সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 160 - 272 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9362 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ হারসন আলী,মপং- িৃত িমহ উমিন   সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 160 - 271 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9363 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ হারসন আলী,মপং- িৃত িমহ উমিন   সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 160 - 272 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9364 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়নাল,মপং- িৃত ইয়াি আলী               সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 188/748 - 269 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9365 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়সাল,মপং- িৃত ইয়াি আলী                সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 188/748 - 271 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9366 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মহলাল,মপং- িৃত ইসলাি              সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 188/748 - 251 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9367 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মবলাল,মপং- িৃত ইসলাি               সাং-

র্াকুরাইল,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮১ নং র্াকুরাইল 188/748 - 251 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9368 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ওসিামন,মপং- িৃত মহারসন  আলী           সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.60 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 109 - 493 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9369 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলহাজ্ব,মপং- িৃত মলহাজ উমিন           সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 123 - 447 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9370 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলহাজ্ব,মপং- িৃত মলহাজ উমিন           সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 123 - 448 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9371 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলহাজ্ব,মপং- িৃত মলহাজ উমিন           সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 123 - 450 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9372 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রউফ,মপং- আাঃ খারলক                       সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 109 - 493 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9373 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ রমশি,মপং- িৃত ইিাি বক্স             সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 109 - 499 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9374 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাজাহান ,মপং- মিাাঃ তারা মিয়া             সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 109 - 497 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9375 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাজাহান ,মপং- মিাাঃ তারা মিয়া             সাং-

মপঁপড়ামছট,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮২ নং মপঁপড়ামছট 109 - 499 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9376 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হরলাল বিডন,মপং- িৃত মবশ্বনাথ বিডন  

সাংহবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 496 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9377 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জীবন,মপং-শ্রী কান্ত বিডন,মপং- অজ্ঞাত 

সাংহবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 496 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9378 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শ্রী কান্ত বিডন,মপং-সুকলাল বিডন        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 496 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9379 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাইফুল,মপং- শািসুল হক                 সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.80 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 496 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9380 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট তারলব,মপং- অজ্ঞাত                        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 499 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9381 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট র্ারলি  কুিার,মপং- প্রশন্ন কুিার          সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 511 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9382 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িাইরকল বিডন,মপং- হরিন বিডন         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 511 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9383 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জুরয়ল মিয়া,মপং- সাইফুল ইসলাি     সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 95 - 476 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9384 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সমতশ বিডন,মপং- মিঘলাল বিডন            সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.60 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9385 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মলটন বিডন,মপং আনন্দ বিডন             সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.60 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9386 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফররন্দ্র বিডন,মপং- রাজ িন্দ্র বিডন       সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.65 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9387 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িান্নান,মপং- িৃত সুলতান                    সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9388 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হান্নান,মপং- িৃত আাঃ খারলক              সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9389 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আতরজান,মপং- িৃত শািছুল              সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9390 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ুু মিয়া,মপং- িৃত িানু্দ মিয়া             সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9391 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাতারলব ,মপং- িৃত িমহউমিন             সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9392 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলিগীর,মপং- িৃত শহীি                  সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 457 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9393 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জুলহাস,মপং- মিাতারহার                   সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 459 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9394 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রামশ িহন,মপং- িৃত হরলাল               সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 459 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9395 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রাইিান,মপং- কামতড ক                       সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 457 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9396 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট গুরুিরণ,মপং- িৃত কামতড ক                  সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 457 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9397 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল,মপং- িৃত িিন                         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 457 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9398 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শুকুর,মপং- িৃি িিন                             সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 465 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9399 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িালন িন্দ্র,মপং- িৃি িিন                        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 465 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9400 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আনন্দ,মপং- িৃত িিন                          সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 465 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9401 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িয়ুর িন্দ্র,মপং-িৃত রমহি                       সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 465 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9402 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমশক িন্দ্র,মপং- িৃত হরলাল                সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 466 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9403 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ধীররন,মপং- িৃত-রামশ                           সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 86 - 466 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9404 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাহাুর,মপং- িৃত রামশ                         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9405 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সমিন্দ্র ,মপং- িৃত রামশ                          সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9406 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট গরণশ,মপং- িৃত িন্দ্র সাহা                      সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9407 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রাি িন্দ্র,মপং- পুণযসাধু                         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

742



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 
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9408 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরনশ,মপং- রাি িন্দ্র                            সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9409 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু তারলব,মপং- শহর                         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9410 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মখরিহন,মপং- িৃত নরবন্দ্র                       সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9411 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লাল মিাহন,মপং- িৃত নররশ িন্দ্র           সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9412 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনলুফা,মপং-  িৃত কুিুস আলী                সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9413 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুলতান উিীন,মপং- িৃত মসানাউল্লাহ       সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 244 - 258 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9414 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমফজুর রহিান,মপং- িৃত মসানাউল্লাহ       সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 248 - 258 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9415 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খাজা আহাম্মি,মপং- িৃত মসানাউল্লাহ        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 244 - 258 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9416 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসমিকুর রহিান,মপং- িৃত িুনসুর         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 244/248 - 258 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9417 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রহিান,মপং- আাঃ কারির                     সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 244/248 - 258 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9418 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ কারির,মপং- িৃত মসিীকুর             সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9419 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইউসুফ আলী,মপং- িৃত ইউনুস আলী        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.36 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 15 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9420 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমহুল,মপং িৃত ইউনুস আলী                 সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9421 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নানু্দ মিয়া,মপং- িৃত ফরয়জ উমিন        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9422 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মফররাজা  মবগি,মপং- িৃত নুরুল মিয়া      সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9423 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মজাসনা মবগি,মপং- িৃত পুণয িরণ          সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9424 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রায় িরণ,মপং- িৃত সরন্তাষ  িন্দ্র               সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16+ 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9425 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ভক্ত িরণ,মপং- িৃত মবরাস                    সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9426 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুররশ িন্দ্র,মপং- িৃত পুণযিরণ                 সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 23 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9427 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামববুর রহিান,মপং- সুলতান                সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 41 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9428 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নাজিা,মপং- িৃত খটু মিয়া                   সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 48 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9429 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আইউব আলী,মপং- িৃত মিরছর              সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 41 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9430 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু তারলব,মপং- িৃত হাসান                সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 41 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9431 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জাহাঙ্গীর ,মপং- িৃত আবুল মহারসন        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 41 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9432 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট প্রান্তষ,মপং- িৃত মযারগন্দ্র                     সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 52 - 304 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9433 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ভরত িন্দ্র ,মপং- িৃত মভালানাথ              সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 52 - 304 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9434 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মভালা নাথ,মপং- িৃত বমধরাি                সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 52 - 304 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9435 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রাি িন্দ্র,মপং- মকরু িহন                        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 52 - 304 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9436 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মপ্রয় নাধ,মপং- িৃত বমধরাি                   সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 52 - 304 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9437 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রািনাথ ,মপং- িৃত  বমধরাি                   সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 52 - 304 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9438 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ জমলল,মপং- িৃত মহারসন  আলী         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 68 - 244 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9439 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হাইিুমিন,মপং- িৃত মহারসনন  আলী        সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 68 - 242 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9440 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসরাজুল ইসলাি,মপং- িৃত মহারসন          সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 68 - 244 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9441 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কুিুস আলী,মপং- িৃত মহারসন               সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 68 - 244 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9442 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মরারকয়া  মবগি,মপং-িৃত িৃত লালিাঁন         সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 68 - 242 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9443 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমজড না,মপং- িৃত মবলাল                      সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 68 - 242 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9444 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাতারলব ,মপং- িৃত িরনাররামিন             সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9445 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মতাফাজ্জল,মপং- িৃত িরনাররামিন           সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9446 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মরারকয়া ,মপং- িৃত িান্নান                সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9447 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল আলীি,মপং- িৃত শািসুল আলি   সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9448 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রািিরণ,মপং- িৃত হরলাল                    সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9449 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িরনা,মপং- িৃত আজগর                      সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9450 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নামসর,মপং- িৃত শািসুল                       সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 24 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9451 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাফারয়ত ,মপং- িৃত ইছািুমিন               সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 512 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9452 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাবারক ,মপং-   িৃত ইছািুমিন               সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 512 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9453 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাজারম্মল  মহারসন ,মপং-িৃত ইছািুমিন     সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 513 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9454 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জুলমফকার,মপং- িৃত ইছািুমিন             সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 513 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9455 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরাজ,মপং- িৃত ইছািুমিন                  সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 187 - 513 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9456 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরনশ,মপং- রাি িন্দ্র                            সাং-

হবুয়ারিালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৭ নং হবুয়ারিালা 79 - 239 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9457 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ আওয়াল,মপং- িৃত িাররাগালী            সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 223 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9458 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ আহরিি,মপং- িৃত গজা গারয়ন        সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 223 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9459 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট একলাস মিয়া,মপং- িৃত আরলা মিওয়ান সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9460 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আফজাল,মপং- িৃত গমণ মিয়া                সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9461 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািরছ ,মপং- িৃত গমণ মিয়া                    সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9462 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইসিাইল,মপং- িৃত ছািান                     সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 223 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9463 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নুফ িমিন,মপং- িৃত নছু মিয়া                সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 223 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9464 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ শুকুর,মপং- িৃত কছুি উমিন           সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 223 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9465 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাহাুর,মপং- িৃত আবু্দল আলীি,            সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 69 - 223 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9466 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসমলি,মপং- মিাাঃ মিরছর আলী             সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 59 - 201 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9467 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ আমলি,মপং- মিাাঃ মিরছর উমিন      সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৭ নং পাঠাতা 59 - 201 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9468 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আবুল,মপং- মিাাঃ নছু িমিন          সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 59 - 201 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9469 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ সুলতান,মপং- মিাাঃ নমছি উমিন      সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৭ নং পাঠাতা 59 - 201 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9470 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ছারনায়ার ,মপং- মিাাঃ আলি           সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৭ নং পাঠাতা 54 - 201 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9471 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আরনায়ার ,মপং- মিাাঃ আলি          সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

1.00 ৩৭৭ নং পাঠাতা 27 - 63 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9472 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল কারির,মপং- মিাাঃ িমজবর          সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৭ নং পাঠাতা 25 - 63 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9473 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আাঃ জমলল,মপং- মিাাঃ হযরত        সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 25 - 63 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9474 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মজহার,মপং- মিাাঃ আাঃ জমলল        সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৭ নং পাঠাতা 25 - 63 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9475 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ িুকরছি,মপং- িৃত হুরসন                 সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9476 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইউসুফ,মপং- িৃত হুরসন আলী                 সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.33 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9477 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ছফুর উমিন,মপং- িৃত নামজিউমিন        সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

1.00 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9478 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ফজল,মপং- িৃত আমজিমিন            সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9479 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ হারশি ,মপং-  িৃত ছািান                সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9480 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ কমরি,মপং- িৃত ছািান                  সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9481 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আমকলা,মপঙ- িৃত নারয়ব আলী      সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9482 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আিান উমিন,মপং- মিাাঃ আমকলা     সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9483 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লাল মিয়া,মপং- িৃত আফাজ উমিন       সাং- 

পাঠাতা, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৭ নং পাঠাতা 66 - 216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9484 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মবল্লাল মসকিার,মপং- িৃত মকিু মসকিার সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 217 - 336 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9485 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমনর মহারসন ,মপং- িৃত জমন                 সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 215 - 345 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9486 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলাল মসকিার,মপং- ুু মসকিার          সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 175 - 341 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9487 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামলি মসকিার,মপং- িৃত আাঃ জব্বার      সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 160 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9488 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট উির মসকিার,মপং- িৃত আাঃ জব্বার       সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 160 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9489 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরেল আলী,মপং- িৃত আাঃ জব্বার        সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 160 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9490 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়াকুব মসকিার,মপং- িৃত আাঃ জব্বার     সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 161 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9491 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরনায়ার ,মপং- কারির                         সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 172 - 313 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9492 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারনায়ার ,মপং- কারির                          সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 152 - 176 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9493 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমফক,মপঙ- রাজ্জাক                          সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 162 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9494 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিায়ারজ্জি ,মপং- আশরাফ আলী             সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 162 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9495 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল,মপং- আশরাফ আলী                     সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 172 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9496 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বািিু,মপং- আশরাফ আলী                     সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 172 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9497 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহজাহান ,মপং- িুনু্ন                             সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 172 - 342 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9498 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শািছুল,মপং- িনছূর                            সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 175 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9499 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমফজ উমিন,মপং- িুনু্ন মিয়া                  সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 172 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9500 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািছুল,মপং- িৃত আশরাফ                  সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 178 - 342 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9501 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমশি,মপং- জহুরুমিন                           সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 175 - 162 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9502 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ হামলি,মপঙ- িৃত কারির মসকিার     সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 162 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9503 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কাইি উমিন,মপং- িৃত কারির মসকিার   সাং-

মগাসাইবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৬ নং মগাসাইবাড়ী 24 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9504 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল আলী,মপং- িৃত সাইি                সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 3 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9505 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জািাল উমিন,মপং- িৃত মসরাজ             সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 3 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9506 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুযড মিয়া,মপং- িৃত হাররজ উমিন          সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 3 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9507 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িাঁন মিয়া,মপং- িৃত খবর উমিন             সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 3 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9508 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হাইিুমিন,মপং- ছমলিমিন                    সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 3 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9509 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রারহলা  মবগি,মপং- িৃত শাহজাহান            সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 3 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9510 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আকবর আলী,মপং- িৃত মিাাঃ আলী         সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 3 - 7 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9511 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাতারলব ,মপং- িৃত সারহািমিন           সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 8 - 11 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9512 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিনু্ট মিয়া,মপং- িৃত নঈিুমিন               সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 8 - 11 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9513 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমির আলী,মপং- লাল মিয়া                  সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 75 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9514 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাবারক মহারসন ,মপং- জমসি উমিন        সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 80 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9515 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাশারফ,মপং- বাররক                         সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 80 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9516 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল,মপং- িৃত জয়নাল                     সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 77 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9517 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জমির,মপং- িৃত নারয়ব আলী                  সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 80 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9518 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সমহি,মপং- িৃত িহর আলী                   সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 77 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9519 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল কমরি,মপং- িৃত নারয়ব আলী          সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 80 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9520 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মতাফাজ্জর,মপং- িকবুল                      সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 8 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9521 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িারলক ,মপং- িৃত পকলা খা                    সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9522 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরলক,মপং- িৃত পকলা খা                     সাং-

বান্দাবাড়ী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৮ নং বান্দাবাড়ী 12 - 82 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9523 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমনসুর,মপং- িৃত রিজান                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9524 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আনমপছ,মপং- আবু্দল িারলক                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9525 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বামনজ খান,মপং- িৃত িারলক  খান          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9526 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলরিি খান,মপং- িৃত িারলক  খান        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৯ নং নলুয়া 6 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9527 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নজরুল,মপং- িিররজ খান                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৯ নং নলুয়া 6 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9528 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমব খান,মপং- িিররজ খান                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 6 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9529 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইংররজ খান,মপং- িিররহ  খান               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 6 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9530 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমরফ,মপং- িৃত রউফ                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 6 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9531 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কুিুস মিাল্লা,মপং- িৃত শুকরা               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 13 - 55 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9532 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট গমণ মিয়া,মপং- রিজান                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 19 - 60 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9533 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল,মপং- আমজজ                             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 84 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9534 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািছুল,মপং- গমণ                                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 84 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9535 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লাভু,মপং- িৃত আমজজুল্লাহ                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9536 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট এরশাি,মপং- িৃত হামকি আলী               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9537 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমহি,মপং- িৃত হরিুজ                          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9538 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খারলক,মপং- িৃত অজু সরকার               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9539 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ িমিনা,মপং- তাজু সরকার         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9540 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরহর ,মপং- িমজবর                            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9541 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লমতফ,মপং- িৃত িমজবর                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9542 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সালাি,মপং- িৃত িমজবর                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9543 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কালু,মপং- সাত্তার খা                              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9544 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহজাহান ,মপং- হান্নান                           সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9545 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মতাফারয়ল ,মপং- হান্নান                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/212 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9546 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল মহারসন ,মপং- িৃত জমসি উমিন       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/213 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9547 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাত্তার,মপং- িাহিুি                              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/214 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9548 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কারশি ,মপং- িাহিুি                             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/215 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9549 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাবিান,মপং- কালু ফমকর                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/216 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9550 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাচু্চ ফমকর,মপং- িৃত রহিান ফমকর        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 59 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9551 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জনু ফমকর,মপং- িৃত রহিান ফমকর         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 59 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9552 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িনসুর আলী,মপং- িািুন আলী                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 59 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9553 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মরয়াজ উমিন,মপং- রহিান                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 172 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9554 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিয়ািান ,মপং- রহিান                          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 172 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9555 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নুরু মিয়া,মপং- ছািাি মিয়া                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 204 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9556 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাচু্চ মিয়া,মপং- ছািাি মিয়া                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 204 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9557 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কারশি ,মপং- হান্নান                               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 205 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9558 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট একাব্বর,মপং- হান্নান                            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 205 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9559 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বািশা,মপং- িৃত হাররজ                        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 205 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9560 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাইফুল,মপং- িমনর                              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 205 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9561 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নজরুল,মপং- িৃত আাঃ রমশি                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 205 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9562 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়নব,মপং- িৃত নুরু মিয়া                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 159 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9563 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমবর,মপং- িৃত মনওয়াজ                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 159 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9564 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ কারির,মপং- িৃত মনওয়াজ             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 159 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9565 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ মরারকয়া ,মপং- িৃত নওরশি          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 159 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9566 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাহাম্মি  আলী,মপং- িৃত ছারিি আলী       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 148 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9567 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমফক,মপং- মিাহাম্মি আলী                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9568 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বমশর,মপং- িৃত লাল মিয়া                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 147 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9569 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ঈিান উমিন,মপং- িৃত  আফাজ উমিন     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 147 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9570 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আোস,মপং- িৃত আফাজ উমিন             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9571 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বারছর,মপং- িৃত আফাজ উমিন             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9572 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামিি,মপং- িৃত আফাজ                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 208 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9573 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামকি,মপং- িৃত আফাজ  উমিন            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 208 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9574 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হায়াি আলী,মপং- িৃত আফাজ উমিন সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2045 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9575 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ঠানু্ড মিয়া,মপং- িৃত সুনাি উমিন            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2050 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9576 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়নাল,মপং- হান্নান                            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2050 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9577 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমহলা,মপং- িৃত খমলল                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2045 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9578 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমির,মপং- িৃত খমলল                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2045 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9579 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনরজু,মপং- িৃত মিাহাম্মি                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9580 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমিজ উমিন,মপং- িৃত মিাহাম্মি আলী    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9581 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল বাররক,মপং- িৃত সাইিুমিন      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9582 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমির আলী,মপং- লস্কর আলী               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9583 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খশরু,মপং- লস্কর আলী                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9584 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লস্কর আলী,মপং-িৃত সাইনুমিন             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.47 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9585 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জরহর,মপং- িৃত মিজানুর রহিান            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9586 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইিান আলী,মপং- িৃত ইয়ামসন              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2056 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9587 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাহাজ উমিন,মপং- িৃত ইিান উমিন        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2056 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9588 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খমললুর রহিান,মপং- িৃত আমছি উমিন   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 394 - 2254 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9589 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারিক মিয়া,মপং- আাঃ আমজজ               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 394 - 2240 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9590 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরবি মিয়া,মপং- আাঃ আমজজ               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 394 - 2056 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9591 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল হাই,মপং- বাচু্চ                          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 394 - 2259 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9592 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুলতান,মপং- িৃত বাচু্চ                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 394 - 2263 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9593 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল আলী,মপং- িৃত টুকু                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2071 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9594 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরবি আলী,মপং- িৃত টুকু               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2071 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9595 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলতু,মপং- িৃত শুকুর                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 90 - 2071 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9596 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মহারসন  আলী,মপং- িৃত শুকুর                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2073 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9597 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমহি,মপং- িৃত সআাঃ হামলি                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 39 - 2074 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9598 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারনায়ার ,মপঙ- িৃত সয়মছন                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 572 - 2273 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9599 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাবারক ,মপং- িৃত আাঃ হামলি              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 572 - 2273 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9600 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়াি আলী,মপং- িৃত পসয়ি িুন্সী            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 572 - 2291 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9601 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কািাল,মপং- িৃত পসয়ি িুন্সী                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 572 - 2307 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9602 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সবুজ,মপং- িৃত সাধু                             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 572 - 2311 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9603 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসারি ,মপং- িৃত সাধু                           সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 572 - 2314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9604 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমনর,মপং- িৃত সাধু                               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 572 - 2313 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9605 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফারুক,মপং- িৃত মগালাি                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9606 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামববুল্লাহ ,মপং- িৃত মখাররশি                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9607 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিলন,মপং- িৃত মখাররশি                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.75 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9608 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রহিান,মপং- িৃ আমজজুল্লাহ                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9609 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ রাজ্জাক,মপং- িৃত আৎ রহিান         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9610 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নুরুল ইসলাি,মপং- িৃত মতাফাজ্জল         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9611 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আফসার,মপং- পঙ্কু                              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9612 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমির আলী,মপং- তাজু মিয়া                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.17 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9613 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহজাহান ,মপং- িৃত  আছালত              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9614 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মিাছা,মপং- িৃত আছালত               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9615 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাতারলব ,মপং- িৃত আাঃ কুিুস              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9616 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বািশা মিয়া,মপং- িৃত আাঃ কুিুস             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 372 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9617 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আনতু,মপঙ- িৃাঃ আাঃ কুিুস                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9618 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আতাউর,মপং- িৃতাঃ আাঃ কুিুস              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9619 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইনরছা,মপং- িৃত ফটিক                          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9620 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারিক মিয়া,মপং- িৃত ফটিক                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9621 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সবুর,মপং- িৃত অমলি খান                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9622 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলীি,মপং- িৃত মহারসন                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 444 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9623 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল িমজি,মপং- ইন্তাজ খা                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9624 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ িারলক ,মপং- িৃত ইন্তাজ খা                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9625 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমরফুল,মপং- িৃত সুলতান                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9626 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নজরুল ইসলাি,মপং- িৃত সুলতান          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9627 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলী আকবর,মপং- িৃত মিাকরছি  খা       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.17 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9628 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িাসুি,মপং- িৃত মিাকরি  খাঁ                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9629 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট পাসান খান,মপং- িৃত কালু খা                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9630 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়াকুব,মপং- িৃত কালু খা                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9631 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মবল্লাল,মপং- ফমরি খা                          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9632 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলি,মপং- িৃত আজিত খা                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9633 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কসুি উমিন,মপং- আলি                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 441 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9634 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরফান,মপং- আলি                            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9635 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মকয়াি,মপং- িৃত আব্বাস িুন্সী               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9636 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নামছিা স্াাঃ নানু্ন                             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9637 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট করি মিওয়ান,মপং- িৃত ুু মিওয়ান       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.45 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9638 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ জাহানারা ,মপং- িৃত কালু            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9639 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিামল্লকা ,মপং- িৃত িাঁন মিয়া                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9640 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বু মিয়া,মপং- িৃত হামকি আলী            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9641 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল কালাি,মপং- িৃত হামকি আলী      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9642 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ জািাল,মপং- িৃত হামকি               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9643 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িাসুি,মপং- মিাাঃ জালাল খান                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9644 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রাজ্জাক,মপং- িৃত মতাতা মিয়া              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9645 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািসুল িুন্সী,মপং- িৃত মতাতা মিয়া     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 439 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9646 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ কুিুস, মপং- িৃত আকরাি খা           সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 463 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9647 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসাহরাব  খা,মপং- কুিুস খা                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 463 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9648 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ওির মিওয়ান,মপং- আব্বাস মিওয়ান        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 463 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9649 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খশরু,মপং- িৃত লালু মিয়া                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 463 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9650 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হুটু,মপং- িৃত লালু মিয়া                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

1.00 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 346 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9651 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ুলাল,মপং- িৃত লাল মিয়া                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 346 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9652 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামববুর,মপং- হুটু মিয়া                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9653 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কয়রছর বানু,মপং- িৃত বাহাুর              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9654 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাহাবুবুর রহিান,মপং- িৃত মজলু্লর রহিান  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9655 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জনু মিয়া,মপং- িৃত বাহাুর                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9656 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িারনি মিাল্লা,মপং- িৃত হায়িার মিাল্লা      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9657 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলতাফ,মপং- িৃত িারনি                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 56 - 446 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9658 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শওকত,মপং- তজু                                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 471 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9659 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িিতা,মপং- িৃত িারনি মিাল্লা                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 471 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9660 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমফক,মপং- কািাল                             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 471 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9661 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারহব খা,মপং- িৃত সমফক খা             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 471 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9662 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামব,মপং- সিৃত বারছর                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 484 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9663 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আহম্মি,মপং- গমণ িুন্সী                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 485 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9664 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট এরকাব্বর,মপং- আহাম্মি                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 485 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9665 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মছমিক,মপং- িৃত িারঠা                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 485 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9666 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মশররা,মপং- মছমিক                             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 485 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9667 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ িারলক ,মপং- নামজি                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 485 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9668 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরফান,মপং- িৃত আকরাি খা              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 487 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9669 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সালাি,মপং- আরফান                           সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 487 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9670 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জমরপ উল্লাহ,মপং- িৃত ইন্তাজ আলী         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 268 - 487 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9671 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জুলহাস,মপং- িৃত ইন্তাজ                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9672 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খমললুর রহিান,মপং- িৃত ইন্তাজ           সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9673 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শুকুর আলী,মপং- খমলল                        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9674 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারহব আলী,মপং- রহিান                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9675 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসাহরাব ,মপং- ইমিস আলী                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9676 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহরনওয়াজ ,মপং- আবু্দস মসাবহান              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 330 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9677 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাবুল মিয়া,মপং- িৃত রমবল মিয়া          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 325 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9678 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কিি আলী,মপং- হযরত আলী              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 325 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9679 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হযরত আলী,মপং- িৃত পসয়ি আলী       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 317 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9680 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ রমহি,মপং- িৃত পসয়ি আলী            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 345 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9681 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরহর  আলী,মপং- িৃত পসয়ি আলী           সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 345 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9682 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনায়াব আলী,মপং-নওরজশ আলী             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 345 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9683 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল খারলক,মপং- িমজবর                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 345 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9684 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জালাল মিয়া,মপপং- িৃত নয়ামির           সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 345 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9685 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মলাকিান ,মপং- িৃত মবলা                       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 352 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9686 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লাল মিয়া,মপং-  িৃত মবলা                    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 352 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9687 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জাহাঙ্গীর ,মপং- িৃত ওসিান                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 352 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9688 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আিজাি,মপং- জরবি আলী                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9689 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাসরলি  মিয়া,মপং- িৃত মিাকািি        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9690 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়নাল আরবিীন,মপং- িুসরলি               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9691 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সারনায়ার ,মপং- িুসরলি                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9692 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুরলিান ,মপং- িুসরলি                          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9693 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফজল মিয়া,মপং- আবু্দস সালাি             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9694 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনয়ািত আলী,মপং- িৃত সুলতান আলী    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9695 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দর রাজ্জাক,মপং- মনয়ািত               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9696 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল কারশি,মপং- মনয়ািত                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9697 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জালাল মিয়া,মপং- মনয়ািত                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9698 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাসাাঃ রারশিা, স্াাঃ িমত                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 371 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9699 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ রসনী,মপং- লাবু মিয়া                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 389 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9700 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খারিি মিয়া,মপং- িৃত আাঃ হামকি          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 389 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9701 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাহাম্মি ,মপং- খারিি মিয়া                   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 126 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9702 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমল মহারসন ,মপং- মিাাঃ মশারিজ             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 126 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9703 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ খবু,মপং- িৃত আাঃ হামলি               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 126 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9704 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু বের মসমিকী,মপং- জরবি িুন্সী       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 126 - 339 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9705 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল িমজি,মপং- িৃত মিখা                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 128 - 544 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9706 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মশপন,মপং- িৃত নুরু মিয়া                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 128 - 544 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9707 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল হামকি,মপং- শাহা                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 128 - 547 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9708 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ছারবি,মপং- িৃত আফসার               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2045 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9709 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ছারিি,মপপং- িৃত আবুল              সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2053 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9710 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মজয়ারত মহারসন ,মপং- িৃত আাঃ িারলক    সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 97 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9711 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহ আলি,মপং- ওসিান                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 98 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9712 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মছমিক,মপং- আাঃ সবুর                         সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9713 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মকাির মিওয়ান,মপং- িৃত আব্বাস মিওয়ান,সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9714 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মছারয়ি  মিওয়ান,মপং- মকাির মিওয়ান   সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9715 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলী মহারসন ,মপং- হারসন আলী             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9716 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইসিাইল,মপং- িৃত রমব খা                     সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9717 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শুকুর আলী,মপং- িৃত রমব খা                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9718 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফজলু,মপং- িৃত রমব খা                        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 49 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9719 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আজিত আলী,মপং- িৃত িান্না                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2045 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9720 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট তারলব ,মপং- িৃত আনুিন্ডল                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2045 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9721 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আাঃ িমজি,মপং- মিাাঃ তারলব          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 397 - 2045 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9722 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আতাহার আলী,মপং- িৃত মিাস্তাক            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2071 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9723 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সােু মিয়া,মপং- িৃ মিাস্তাক  খান             সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2071 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9724 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমহি মিয়া,মপং- রমশি মিয়া                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2073 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9725 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমরি মিয়া,মপং- রমশি মিয়া                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2074 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9726 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট খাজা হারুন,মপং- কারশি                      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2075 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9727 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জব্বার,মপং- িৃত ইমিস আলী                 সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2075 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9728 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমহি উমিন,মপং- িৃত মরয়াজ উমিন        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 2075 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9729 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমছি উমিন,মপং- িৃত মখাররশি            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 84 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9730 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহ আলি,মপং- সািসু িুন্সী                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 316 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9731 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ বািল,মপং- িৃত ফারুক                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9732 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলিাছ মহারসন ,মপং- মিাাঃ সািান          সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.47 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9733 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট পারুল, স্াাঃ নুর মিয়া                            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9734 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জামকর মহারসন ,মপং- মিাহাম্মি আলী      সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9735 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মলটন,মপং- বু মিয়া                            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9736 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ওয়ারজি ,মপং- মিাহাম্মি  আলী       সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 443 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9737 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমরফ মিয়া,মপং- িৃত ফারুক               সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৯ নং নলুয়া 390 - 443 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9738 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সাইজ,মপং- সারহব আলী                        সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৯ নং নলুয়া 89 - 443 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9739 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফরহাি,মপং- সািছু মিয়া                  সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/212 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9740 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমছি উমিন,মপং- লাল মিয়া                সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/212 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9741 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বািশা মিয়া,মপং- মিাাঃ বছু মিয়া            সাং-

নলুয়া,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৯ নং নলুয়া 30 - 57/212 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9742 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল্লাহ,মপং- িৃত আসিত                  সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9743 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফজলূ,মপং- িৃত কমছি উমিন                সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 23 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9744 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাতারলব ,মপং- িৃত তমফজ উমিন         সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 31 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9745 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাশারফ,মপং- িৃত তমফজ উমিন           সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 32 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9746 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ননী মগাপাল,মপং- িৃত শ্রীিরণ               সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 32 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9747 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিৌমি,মপং- িৃত শ্রীিরণ                          সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9748 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রনমজৎ,মপং- ননী মগাপাল                      সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9749 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মসানা িরণ,মপঙ- িৃত লাল িান               সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9750 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রূপিান,মপং- িৃত লাল িাঁন                     সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9751 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট পলাশ সরকার,মপং- িৃত হমর সরকার      সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 277 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9752 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মযারগশ ,মপং- িৃত নবিীপ                      সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 241 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9753 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবুল,মপং- মিয়া িান                           সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 242 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9754 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হযরত,মপং- ফরয়জ উমিন                     সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.60 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 242 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9755 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমফ,মপং- িৃত রসুল উমিন                   সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 244 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9756 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িানু্দ সরকার,মপং- িৃত সরব                সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 245 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9757 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমহি,মপং- িৃত ফরয়জ উমিন                সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.45 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 254 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9758 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িরফ,মপং- িৃত িনু মিয়া                       সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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cȪ Íve BZ¨vw` Av‡Q wK bv)

gšÍe¨µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei `LjKvixi  bvg I wVKvbv Rei `LjK…Z 

msiwÿZ 

ebf‚wg (GKi)

9759 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জাহাঙ্গীর ,মপং- িৃত িনু মিয়া                 সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 32 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9760 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মতাতা,মপং- িৃত িনু মিয়া                     সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 32 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9761 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হামববুর রহিান,মপং-িৃত আহাম্মি আলী   সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 34 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9762 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ িারলক ,মপং- িৃত হারিি               সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 34 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9763 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শমরফ,মপং- িৃত ইসিাইল                      সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 60 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9764 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সািাি,মপং- িৃত নইিুমিন                    সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 61 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9765 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আয়নাল,মপং- সািাি                           সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 61 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9766 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হাসিত আলী,মপং- আবু্দল খারলক          সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9767 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মখারুি,মপং- আবু্দল খারলক                 সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9768 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট গরয়জ,মপং- আবু্দল খারলক                  সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 62 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9769 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জুলহাস,মপং- আবু্দল খারলক                 সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 64 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9770 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমফক,মপং- িৃত সািান                      সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 64 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9771 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মখাররশি,মপং- জব্বর িুন্সী                    সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 65 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9772 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ছারনায়ার  ,মপং- খশরু                           সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 11 - 66 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9773 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমফল উমিন,মপং- রসুল                      সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 242 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9774 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কালাি,মপং-কমফল উমিন                     সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 242 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9775 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট তমফজ উমিন,মপ- রসুল                       সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.80 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 245 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9776 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাজারম্মল ,মপং- িৃত তমফজ                 সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 245 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9777 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট লাল মিয়া,মপং- িৃত নমসি উমিন            সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 244 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9778 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিনু্ট মিয়া,মপং- শািছু                          সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.27 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 247 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9779 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফজলু মিয়া,মপং- ফজল উমিন                সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 2248 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9780 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ওির ফমকর,মপং- িৃত ইব্রাহীি              সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 232 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9781 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমিনুল,মপং- মিাাঃ ওির ফমকর           সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 250 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9782 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইরয়ি আলী,মপং- মিাাঃ ওির ফমকর       সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 252 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9783 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাবুল,মপং- িাঁন মিয়া                            সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 232 - 252 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9784 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নজরুল,মপং- শািছু মিয়া                       সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 295 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9785 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কমবর,মপং- শািছু মিয়া                      সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 295 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9786 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট এিিাুল,মপং- শািছু মিয়া                   সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 295 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9787 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহ আলি,মপং- লাল মিয়া                   সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 295 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9788 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মশাভা রানী,মপং- িৃত মিাহন্ত                   সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 295 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9789 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জমলল,মপং- কমরি                               সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.70 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 295 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9790 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মজাৎস্না ,স্াাঃ মখররাি                             সাং-

মবায়ালী ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৪ নং মবায়ালী 239 - 295 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9791 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শাহজাহান ,মপং- সূযড মিয়া                     সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 138 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9792 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আজাহার মিয়া,মপং- সূযড মিয়া                সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 138 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9793 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আতাহার মিয়া,মপং- সূযড মিয়া               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9794 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট উজ্জল মিয়া,মপং- সূযড মিয়া                    সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9795 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মহারসন  আলী,মপং- িৃত ুু মিয়া             সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 12 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9796 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরবি আলী,মপং- িৃত ুু মিয়া            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 12/468 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9797 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সামহিা,মপং- িৃত মিানরছর  আলী            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 12/469 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9798 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমফক,মপং- গফুর                                সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 12/470 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9799 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আসিা খাতুন,মপং- গফুর                      সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 12/471 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9800 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলাল উমিন,মপং- গফুর                      সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9801 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হযরত আলী,মপং- ইউনুস                     সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9802 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুরলিন,মপং- ইউনুস আলী                     সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9803 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শহরভানু,মপং- ইউনুস আলী                  সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9804 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িামনক জান,মপং- আাঃ রহিান                সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9805 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাহাম্মি আলী,মপং- ইউনুস রহিান        সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9806 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাবু মিয়া,মপং- ইউনুছ                          সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9807 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িুনরছর আলী,মপং- মহারসন  আলী           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9808 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িজনু মিয়া, মপং- ওসিান                      সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9809 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইয়াকুব আলী,মপং- িুনছর আলী             সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9810 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমহিা খাতুন,মপং- িৃত িুনছর আলী      সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9811 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কারশি ,মপং- িৃত আবু মিৌমকিার              সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9812 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরলয়া ,মপং- িৃত আবু মিৌমকিার         সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9813 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জয়তুন, স্াাঃ িৃত আবু মিৌমকিার             সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9814 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বারসি খান,মপং- শিরসর আলী             সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9815 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সমজবুল,মপং- জমহরুল                         সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 71 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9816 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জরবি আলী,মপং- মছমিক মসকিার       সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 72 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9817 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মছমিক,মপং- মরয়াজ উমিন                   সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 73 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9818 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সতয লাল,মপং- হীরা লাল                    সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9819 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমবন,মপং- হীরা লাল                           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9820 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনপাল,মপং- মগালাক                           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9821 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমহন,মপং- মগালাক                              সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9822 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনপাল,মপং- মগালাক                           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9823 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট প্রভা রানী,মপং-মগালক                          সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9824 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিরবন্দ্র,মপং- মতক্ত িন্দ্র                        সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9825 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রমশক,মপং- মতক্ত িন্দ্র                           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9826 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুররন্দ্র,মপং- মতক্ত িন্দ্র                          সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9827 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুমনল,মপং- মতক্ত িন্দ্র                           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9828 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ খারলক,মপং- রমহি উমিন               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9829 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জমলল মিয়া,মপং- রমহি উমিন               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9830 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু্দল,মপং- রমহি উমিন                       সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9831 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আমজজ,মপং- ফরয়জ                            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9832 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাচু্চ মিয়া,মপং- ফরয়জ উমিন                সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9833 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কাইয়ুি মিয়া, মপং- নয়ন িৃধা               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9834 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট গারয়ন িৃধা, মপং- নয়ন িৃধা                 সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9835 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মখাররশি,মপং- ধারনি আলী                    সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.10 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9836 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শুকুর আলী,মপং- িৃত রমহি উমিন          সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.17 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9837 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট উজ্জল,মপং- হাসান আলী                      সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9838 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাসরলি ,মপং- হাসান আলী                  সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9839 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইসহাক আলী, মপং- হাসান আলী           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9840 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হাসান আলী,মপং- িৃত িইজ উমিন         সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9841 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জালাল মিয়া,মপং- আলাল মিয়া            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9842 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ সািসুন্নাহার , স্াাঃ কারির            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 106 - 124 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9843 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নামজি উমিন, মপং- িৃত তারহর খান      সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 104 - 91 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9844 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ হামকি,মপং- িৃত তারজর খান           সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 104 - 91 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9845 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হারয়ি  উমিন,মপং- তারহর খান               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 104 - 91 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9846 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাহাম্মি আলী,মপং- তারহর খান            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 104 - 91 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9847 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু তারহর ,মপং- িৃত মিরলায়ার          সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 104 - 95 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9848 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মহারসন  মিয়া,মপং- িৃত মিাক্তার আলী সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9849 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ কারশি মিয়া,মপং- িৃত মিাক্তার আলী,সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9850 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মহারসন ,;মপং- িৃত আাঃ গফুর              সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9851 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আনছু,মপং- মিাাঃ মহারসন  আলী               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9852 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নুর হক,মপং- মছমিক                          সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9853 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আরবি আলী,মপং- মছমিক                    সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 100 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9854 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আাঃ সাত্তার,মপং- িৃত মিানরছর  মিয়া        সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9855 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ফুলিান বিডন,মপং- িৃত সরন্তাষ  বিডন       সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9856 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট প্রফুল্ল বিডন,মপঙ- িৃত পররশ বিডন          সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9857 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনমখল,মপং- িৃত মিরনশ বিডন                 সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9858 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মনপাল বিডন,মপং- নররন্দ্র বিডন                সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9859 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট শযিসুন্দর,মপং- িৃত সরভা বিডন               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9860 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মবশু বিডন,মপং- মবত্র বিডন                       সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9861 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট অমভলাশ বিডন,মপং- মনমি বিডন               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9862 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমনর,মপং- নীল মিাহন                         সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9863 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলি,মপং- িৃত বাহার উমিন               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9864 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আয়নাল হক,মপং- িৃত ছারয়ি               সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9865 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সামহিা ,মপং- িৃত মিানরছর  আলী            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9866 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট সুমরয়া মবগি,মপং- মছমিমক                   সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 81 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9867 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট জনু,মপং- মিাকরলছ                              সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9868 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট বাবুল,মপং- মিাকরলছ                            সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 19 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9869 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ওয়ারজি ,মপং- আাঃ খারলক                   সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9870 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আলিগীর,মপং- ওয়ারজি                     সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 26 - 35 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9871 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নুর ইসলাি,মপং- িৃত ফরয়জ   উমিন        সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9872 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট কািরুল খান,মপং- মসাহরাব আলী                সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9873 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মজন্নত আলী,মপং- মসাহরাব আলী              সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9874 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নুর ইসলাি,মপং- িৃত মবশু                   সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 112 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9875 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট হযরত মপঙ- মকয়ািুমিন                       সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 2 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9876 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট ইসরামফল,মপঙ- ওয়াজুমিন                সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 2 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9877 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট নজরুল,মপং- িৃত িন্তাজ                     সাং-

মবড়ািালা ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৫ নং মবড়ািালা 2 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9878 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাসাাঃ আরিনা মবগি, স্াাঃ িৃত আাঃ আলী 

ভযান্ডার,সাং-গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 1‘ 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9879 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট িমহ উমিন, মপং- িৃত আাঃ আলী            সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9880 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ শাজাহান মিয়া,মপং-মিাাঃ তারা িুন্সী  সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.50 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9881 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আাঃ কারির,মপং- িৃত ইিাি বক্স   সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9882 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ তছুিুমিন,মপং- িৃত কামজি উমিন   সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 2 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9883 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আাঃ সাত্তার,মপং- িৃত জমলল           সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 4 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9884 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ শাহজাহান ,মপং- আাঃ হযরত আলী  সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 3 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9885 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ সািসু িুক্তার,মপং- িৃত সাহাব উমিন সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 5 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9886 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আবুল মহারসন ,মপং- িৃত ফরয়জ উমিন  সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.33 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 5 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9887 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ খমলল,মপং- িৃত ফরয়জ  উমিন    সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 5,6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9888 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আজাহার,মপং- িৃত ফরয়জ উমিন    সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9889 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আফাজ,মপং- িৃত হামকি              সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9890 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ওসিান,মপং- িৃত ফালু মিয়া           সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9891 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ শাহ আলি,মপং-মিাাঃ আছাি িুন্সী    সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 9 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9892 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ হযরত মিয়া,মপং- রুস্তি আলী       সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 13 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9893 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ রাজুক,মপং- িৃত জালাল               সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 28 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9894 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ িনজু,মপং- িৃত জালাল                 সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 28 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9895 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আকবর,মপং- িৃত জালাল              সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 28 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9896 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আবুল,মপং- িৃত জালাল                সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 28 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9897 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ মহারসন ,মপং- িৃত জালাল          সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 28 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9898 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ গমণ মিয়া,মপং- আাঃ ছাত্তার           সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 28 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9899 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আাঃ গফুর,মপং- িৃত মহারসন  মিয়া      সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.30 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 15 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9900 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ আাঃ ছাত্তার,মপং- িৃত মহারসন  মিয়া  সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 15 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9901 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ রমফক,মপং- আাঃ ছাত্তার                সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 15 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9902 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ িারলক ,মপং- হারিি                     সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 15 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9903 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ তরিজ,মপং- হারিি                     সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 15 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9904 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ খারলক,মপং- হারিি                        সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.25 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 18 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9905 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ কাজলী,স্াাঃ িমফজ                  সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.20 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 17 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9906 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ িানু্দ মিয়া,মপং- িৃত জারবি          সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 18 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9907 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাছাাঃ হামিিা,স্াাঃ িৃত ছনু্ন মিয়া           সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 18 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9908 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ সুলতান,মপং- িৃত জব্বার               সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9909 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ শারহব আলী,মপং- আাঃ কমরি           সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.15 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 22 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9910 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ নজরুল,মপং- িৃত জািাল মিয়া     সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 22 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9911 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট মিাাঃ ছনু মিয়া, মপং-িৃত িামবরা         সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 22 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9912 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট রুস্তি খান,মপং- িৃত আবজাল                সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.35 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 24 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9913 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মবায়ালী  মবট আবু আসাি,মপং- িৃত মরয়াত উমিন        সাং-

গকলয়া ,কামলয়াককর ,গাজীপুর।

0.40 ৩৮৩ নং গকলয়া 1 - 25 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9914 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হারিি আলী,মপং- িৃত আশ্রাব আলী সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৩ নং রমশিপুর 38 - 122 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী মজলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবরর মবভাগীয় বন কিডকতড া, ঢাকা বন 

মবভাগ িরহািরয়র  পত্র নং- 

22.01.0000.608.08.086.13.3034 তাং- 

29/08/13 ইং িূরল উরেি মিাকিিার  জনয প্রস্তাব মপ্ররণ 

কমরয়ারছন।

উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।
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9915 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মরাস্তি আলী,মপং- িৃত মবনু খা        সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.32 ৩৭৩ নং রমশিপুর 833/834 - 215 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9916 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মসানাি উমিন মসকিার,মপং- িৃত মিাছরলি  

উমিন,সাং- রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 833/834 - 215 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9917 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিানছার আলী,মপং- িৃত আরেল আলী    সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৩ নং রমশিপুর 22 - 97 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9918 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট ইসিাইল সরকার,মপং- িৃত মরয়াজ উমিন সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৩ নং রমশিপুর 189 - 152 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9919 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আফাজ উমিন,মপং- িৃত হারিি আলী,সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৩ নং রমশিপুর 189 - 152 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9920 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট ফারুক সরকার,মপং- িৃত হারছন আলী     সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৩ নং রমশিপুর 189 - 152 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9921 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আবু্দল িান্নান সরকার,মপঙ- িৃত হারছন আলী,সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৩ নং রমশিপুর 189 - 152 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9922 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট কমছি উমিন,মপং- িৃত মিাছরলি  সরকার সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৩ নং রমশিপুর 189 - 152 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9923 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট ফজল হক,মপং- িৃত মিাছরলি  সরকার    সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৩ নং রমশিপুর 189 - 152 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9924 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট িমজবর মসকিার,মপং- িৃত সবু মসকিার  সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74/824 - 161 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9925 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শাহজাহন িাস্টার,মপং- িৃত নামজি উমিন সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74/825 - 161 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9926 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ঠানু্ড মিয়া,মপং-  িৃত মলাকিান           সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74/826 - 161 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9927 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ রমশি মিয়া, মপং- িৃত মলাকিান     সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74/827 - 161 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

782



‡gŠRvi bvg wm.Gm `vM 

bs 

 wm.Gm 

LwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs 

Avi.Gm 

LwZqvb bs

we.Gm `vM 

bs 

we.Gm 

LwZqvb bs

ebf‚wg Rei `L‡ji 

weeiY (me© †kl 

m‡iRwgb Ae¯’vmn)

Rei`LjK„Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj  M„nxZ e¨e¯’v (gvgjv/ †Rjv cÖkvm‡b D‡”Q` 
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9928 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আজাহার মিয়া,মপং- িৃত মলাকিান   সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74/828 - 161 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9929 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ুু মিয়া,মপং- িৃত মলাকিান           সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74/829 - 161 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9930 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট জমহর মসকিার,মপং- িৃত ছাইুর মসকিার সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.60 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74/824 - 24 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9931 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জিরশর আলী,মপং- িৃত সারিি আলী সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৩ নং রমশিপুর 189 - 143 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9932 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কালু িুন্সী,মপং- িৃত মহারসন  মসকিার সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9933 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কালু িুন্সী,মপং- িৃত মহারসন  সরকার সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9934 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ লামবব উমিন,মপং- িৃত মহারসন  সরকার সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9935 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ এছহাত আলী,মপং- িৃত মহারসন  আলী সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9936 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জামকর মহারসন ,মপং- মিাাঃ লামব্ব সরকার,সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9937 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট সফুর উমিন,মপপং- মিাাঃ লামবব  সরকার সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9938 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট সাইজ উমিন,মপং- মিাাঃ লামবব সরকার সাং- রমশিপুর, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9939 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিরসস সুমফয়া আক্তার,মপং-এছাক আলী  সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 71 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9940 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আমনছ,মপং- িৃত হায়াৎ আলী              সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৭৩ নং রমশিপুর 3 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9941 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট কানু্দরা,মপং- িৃত হায়াৎ আলী               সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৭৩ নং রমশিপুর 3 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9942 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট হারবজ উমিন,মপং- সিরশর আলী         সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৩ নং রমশিপুর 3 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9943 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট সিরশর আলী,মপং- িৃত মজাহর আলী   সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৩ নং রমশিপুর 3 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9944 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আাঃ রমহি,মপং- িৃত আজগর আলী   সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 3 - 6 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9945 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আওলাত মহারসন ,মপং-িৃত সািসুল হক,সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 15 - 12 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9946 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িমনর মহারসন ,মপং- িৃত সািসুল হক সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৩ নং রমশিপুর 15 - 12 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9947 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ওফাজ মসকিার,মপং-নামজি উমিন মসকিার,সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৭৩ নং রমশিপুর 19 - 94 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9948 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আাঃ আমজজ,মপং- ওঢাজ মসকিার  সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৩ নং রমশিপুর 19 - 94 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9949 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আওলাি মহারসন ,মপং- সািাি মসকিার  সাং- 

রমশিপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৩ নং রমশিপুর 74 - 24 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9950 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট সবুর মিয়া,মপং- আলি উমিন ফমকর   সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

9951 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জািাল মিযা,মপং- িৃত আমলি উমিন ফমকর,সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9952 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আবুল মিয়া,মপং- িৃত আমলি উমিন ফমকর,সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9953 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িান মিয়া,মপং- িৃত আলীি           সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.33 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9954 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মহারসন  মিয়া,মপং- িৃত আমলি উমিন সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9955 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আফসার উমিন,মপং- িৃত আমলি উমিন 

ফমকর,সাং-বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9956 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আাঃ জমলল,মপং- িৃত আমলি উমিন সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9957 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ নানু্ন মিয়া,মপং- মিাাঃ তিরসর আলী সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9958 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ুু মিয়া,মপং- মিাাঃ তিরসর আলী   সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9959 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ শুকুর মিয়া,মপং- মিাাঃ তিরসর আলী সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9960 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হামলি মিয়া,মপং- িৃত ুখাই িন্ডল  সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9961 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কালু মিয়া,মপং- িৃত ুখাই িন্ডল     সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9962 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ লাল মিয়া,মপং- িৃত ুখাই িন্ডল     সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9963 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িমজবর মিয়া,মপং- িৃত ুখাই িন্ডল  সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9964 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মিাতারলব ,মপং- সবুর মিয়া            সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9965 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জহুর উমিন,মপং- িৃত সাজন         সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9966 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ তমহজ উমিন,মপং- িৃত ফাইজ উমিন,সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9967 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হারসি ,মপং- িৃত তাইজ উমিন    সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9968 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ রাজ্জাক,মপং- িৃত তাইজ উমিন       সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9969 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ফারুক, িাতা- পামখ মবগি            সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9970 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মওয়ারহি ,মপং- িান মিয়া                সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9971 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সািাি মিয়া,মপং- মিাাঃ আফাজ উমিন,সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9972 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িরফজ,মপং- ওয়ারজি                   সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9973 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সািুমিন,মপং- িৃত মকরীলা              সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 426 - 415 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9974 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হাররজ উমিন,মপং- িৃত িইজ উমিন,সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 455 - 263 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9975 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িুন্সী, মপং- অজ্ঞাত                        সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9976 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ তনু,মপং- মিাাঃ তমিজ উমিন          সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 474 - 404 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9977 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জমসি উমিন,মপং- মিাাঃ মতমিজ উমিন,সাং-

বড়রগামবন্দপুর , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭১ নং বড়রগামবন্দপুর 461 - 275 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9978 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কািাল মহারসন ,মপং- িৃত িান মিয়া  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 9 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

9979 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী আশালাল িন্দ্র বিডন,মপং- শ্রী ইন্দ্ররিাহন বিডন,সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 9 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9980 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ পররশ উমিন,মপং- িৃত ওয়াজ উমিন সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9981 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িরনশ আলী,মপং- িৃত ওয়াজ উমিন সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9982 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বারছর আলী,মপং- িৃত ওয়াজ উমিন  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 63 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9983 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাৎ মসরাজ উমিন,মপং- িৃত জািাল উমিন,সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9984 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কারির মিয়া,মপং- িৃত বাহার উমিন সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9985 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সবুর মিয়া,মপং- িৃত বাহার উমিন সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9986 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ নামজি উমিন,মপং- িৃত িালু মিয়া  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9987 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট কালু মিয়া,মপং- িৃত বাহার মসকিার       সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 18 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9988 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আশুলাল,মপং- শ্রী িৃৎ িন্দ্র বিডন         সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9989 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বাচু্চ মিয়া,মপং- মিাাঃ মিাসরলি  উমিন,সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9990 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আাঃ িমজি,মপং- িৃত রইজ উমিন    সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 51 - 103 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9991 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ লাল মিয়া,মপং- িৃত রইজ উমিন    সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 51 - 103 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9992 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হারবজ উমিন,মপং- িৃত কালুিমিন  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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9993 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ খাজু মিয়া,মপং- ওরিি আলী           সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 91 - 544 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9994 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট কালাি মিয়া,মপং- িৃত কালু মিয়া           সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9995 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ রমফক,মপং- সািান উমিন            সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 9 - 16 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9996 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বুর মিয়া,মপং- অজ্ঞাত                 সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 51 - 103 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9997 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আলি মিয়া,মপং- িৃত কালু                   সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9998 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সারনায়ার ,মপং- িৃত বারছর মিয়া      সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

9999 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হামলি মিয়া,মপং- মিাাঃ সাগর আলী   সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10000 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মসাাঃ জনুর উমিন,মপং- িৃত তারহজ  উমিন, সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10001 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট নুরু মিয়া,মপং- ইয়ার উমিন                   সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10002 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িাজন,মপং- বমছর উমিন               সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10003 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আাঃ খারলক,মপং- আসলাি             সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10004 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মিনা,মপং- মিাাঃ সারবি                 সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10005 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আজগর আলীি,মপং- কমছি উমিন   সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.80 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 91 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10006 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সারয়ি,মপং- অজ্ঞাত                       সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.80 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10007 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আজিত আলী,মপং- িৃত আফসার আলী     সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 51 - 103 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10008 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট হারজরা  মিওয়ান, স্াাঃ িৃত আছর আলী     সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 51 - 103 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10009 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট হামলি উমিন,মপং- িৃত আফসার উমিন   সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 51 - 103 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10010 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ শুকর আলী,মপং- িৃত সারহি আলী  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 51 - 103 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10011 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট বাচু্চ মিয়া,মপং- মছারলিান  িাস্টার          সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.04 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10012 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ হামলি মিয়া,মপং- িৃত উিি আলী  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.03 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10013 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শাহজাহান  কমবর,মপং- মিাাঃ জয়নাল আরবিীন  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.03 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10014 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট জালাল উমিন,মপং-  সাখাওয়াত  মহারসন  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.03 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10015 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট নুরুল ইসলাি,মপং- িৃত মরইজ উমিন   সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10016 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ িমজি,মপং- রইজুমিন                   সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10017 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আবু জারহর ,মপং- িৃত আবু্দল কারশি     সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10018 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শািছু মিয়া,মপং- ইনসা িাতাব্বর            সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.05 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10019 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট হরলাল র্াক্তার,মপং- িৃত মিাহন বিডন  সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.04 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10020 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ হামিি মিয়া,মপং- ফটিক িন্ডল        সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10021 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট গুমপনাথ বিডণ,মপং- গুরু িরণ                 সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.03 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10022 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ িমজি,মপং- আাঃ জমলল                 সাং-

উাঃবাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.03 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10023 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সািাি মিয়া,মপং- কারির বক্স        সাং-

ধূমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.04 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10024 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ হামিি মিয়া,মপং- কারির বক্স      সাং-ধূমলগড়া, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.03 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10025 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট হমরপি বিডণ,মপং- সূযডয িহন বিডণ          সাং-

ধূমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10026 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আলি মিয়া,মপং- কালু মিয়া                সাং-

ধূমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10027 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট িারজি ,মপং- বছর উমিন                      সাং-

ধূমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.03 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10028 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট ছারনায়ার ,মপং- িৃত বারছর মিয়া               সাং-

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10029 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট হামলি মিয়া,মপং- সাগর আলী                সাং-উাঃ 

বাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10030 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট নজর উমিন,মপং- িুত তাইজুমিন          সাং-

মকাটমিমন , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.04 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10031 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট নুরু কসাই,মপং- িৃত ইয়ার উমিন           সাং-

ধূমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10032 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট রমফক উমিন,মপং- িৃত ছািান উমিন     সাং-উাঃ 

বাঘরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৬ নং উত্তর বাঘরবড় 122 - 508 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10033 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী সুররন্দ্র িন্দ্র বিডন,মপং- লাল িহন বিডন সাং-

সাুল্লাপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭২ নং উত্তর সাুল্লাপুর 11 - 12 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

10034 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট সুধীর িন্দ্র বিডন,মপং- সািিরণ বিডন       সাং-

সাুল্লাপুর, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭২ নং উত্তর সাুল্লাপুর 11 - 12 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10035 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হারবজ উমিন,মপং- িৃত রালীি উমিন, সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

10036 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মখাররশি আলি, মপতা-িৃত মনওয়াজ  গ্রাি- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 1 - 1 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10037 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ তারা মিয়া, মপতা- মিাাঃ হারবজ উমিন,   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 6 - 34 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10038 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ নুরব মিয়া, মপতা- মিাাঃ হারবজ উমিন, সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 6 - 34 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10039 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ছারিি মিয়া, মপতাাঃ িৃত গছুিমিন, সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 200 - 706 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10040 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আমজজ, মপতা-িৃত আইন উমিন,  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 209 - 610 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10041 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মছমিক মিয়া, মপতা-িৃত আইন উমিন, সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 205 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10042 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জয়নাল মিয়া, মপতা- িৃত মনওয়াজ  উমিন , 

সাং- ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 205 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10043 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মসানািিীন , মপতা- মনজাি উমিন, সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 205 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10044 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আবুল মহারসন ,মপং- মনজাি উমিন          সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 205 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10045 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ শুকরা মিয়া,মপং- মনজাি উমিন     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 205 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10046 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মতাতা মিয়া,মপং- িৃত তারা মিয়া     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 203 - 616 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10047 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জয়নাল মিয়া,মপং- মিাাঃ ছনু মিয়া   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 302/387 - 8 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10048 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িমজবর রহিান,মপং- িৃত আছর উমিন সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 302/387 - 8 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10049 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মছমিক মিয়া,মপং- িৃত আছর উমিন সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 202/285 - 632 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10050 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাহাম্মি আলী,মপং- কফু মিয়া             সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 32 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10051 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ নুরু মহারসন ,মপং- জািাল মিয়া         সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 201 - 706 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10052 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ফজল মিয়া,মপং- মিাক্তার মহারসন    সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 201 - 706 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10053 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িরহজ উমিন,মপং- মিাক্তার মহারসন  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 201 - 706 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10054 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট কিুস,মপং- িৃত আাঃ বুরজু                     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 27 - 72 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10055 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ লুৎফর,মপং- িৃত আাঃ বুরজু          সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 27 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10056 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ফরহাি মিয়া,মপং- িৃত আাঃ বুরজু   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 27 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10057 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মহলাল উমিন,মপং- মিাাঃ আলীি উমিন 

িুন্সী,সাং- ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 27 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10058 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বারছি মিয়া,মপং- মিাাঃ আলীি উমিন িুন্সী 0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 27 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10059 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আসিাইল,মপং- মিাাঃ আলীি উমিন িুন্সী,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 27 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10060 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আবুল মহারসন ,মপং- মিাাঃ আলীি উমিন 

িুন্সী,সাং- ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 27 - 27 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10061 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ খারলক,মপং-  আছরলি                 সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10062 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মিরছর,মপং- আছরলি                   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10063 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ ছাত্তার,মপং- িৃত আাঃ ছািাি       সাং- ধুমলগড়া, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 19 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10064 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জয়নাল,মপপং- িৃত আাঃ ছািাি   সাং- ধুমলগড়া, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 43 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10065 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ লাবু মিয়া,মপং- মবলু মিয়া              সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 44 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10066 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ রাজ্জাক মিয়া,মপং-মবলু মিয়া            সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 44 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10067 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ইব্রাহীি,মপং- মবলু মিয়া                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 44 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10068 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সমফকুল ইসলাি,মপং- িৃত ছুরত আলী,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 19 - 39 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10069 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বারছর গারয়ন,মপং- িৃত ফজল     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 32 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10070 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িধূ মিয়া,মপং- িৃত বমছর উমিন     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 32 - 104 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10071 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ছালাি মিয়া,মপং- িৃত জিরসর     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 32 - 104 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10072 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শাজাহান ,মপং- িৃত জিরসর               সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 32 - 104 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10073 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট হারিি ,মপং- িৃত জিরসর                     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 32 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10074 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট ঈিান আলী,মপং- িৃত রমিজ উমিন         সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 32 - 83 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10075 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মবলাল মহারসন ,মপং- জািাল মহারসন   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 149 - 290 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10076 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ পখরা,মপং- জািাল মহারসন              সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 155 - 299 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10077 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ খমলল মিয়া,মপং- িানু্দ মিয়া         সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 149 - 290 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10078 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ শমহি,মপং- এবা                         সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 201 - 706 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10079 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ তারছর মিয়া,মপং- িৃত রমহি উমিন সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 201 - 706 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10080 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ লালন মিয়া,মপং- মিাাঃ মসাহরাব মহারসন ,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 201 - 706 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10081 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ ছালাি,মপং- িৃত আরেল আলী  সাং- ধুমলগড়া, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 78 - 226 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10082 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ লাল মিয়া,মপং- িৃত আরেল আলী    সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 78 - 226 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10083 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মসরাজ মিয়া,মপং- িৃত শহর আলী   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 135 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10084 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ শাহজাহান ,মপং- িৃত বমছর উমিন সাং- ধুমলগড়া, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 78 - 266 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10085 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ইয়ার উমিন,মপং- িৃত রমহি উমিন সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 135 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10086 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মকানমিলা,মপং- িৃত বমছর উমিন  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 78 - 226 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10087 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হৃিয় মিয়া,মপং- মিাাঃ খমললুর রহিান,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 135 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10088 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিানরছর ,মপং- িৃত মিাসরলি ,          সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 135 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10089 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মতাতা মিয়া,মপং- িৃত মিাসরলি  খা  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 135 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10090 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কাঞু্চ,মপং- িৃত মিাসরলি  খা     সাং- ধুমলগড়া, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 135 - 314 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10091 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হামনফ মিওয়ান,মপং- িৃত মিাহাম্মি 

মিওয়ান,সাং- ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 128 - 209 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10092 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আলাল মিয়া,মপং- িৃত পখইজ উমিন সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 121 - 1208 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10093 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আফজাল মহারসন ,মপং- িৃত আক্রাি আলী,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 121 - 1208 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10094 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িপরজল মিয়া,মপং- িৃত আক্রাি আলী,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 39 - 119 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10095 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মহলু িাতবর,মপং- মিাাঃ হামকি উমিন,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 39 - 1199 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10096 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃররয়াজ  উমিন,মপং- মিাাঃ হামকি উমিন,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.35 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 39 - 119 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10097 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ফাইজ উমিন,মপং- মিাাঃ হামকি উমিন,সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 39 - 119 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10098 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জহুর উমিন,মপং- হামকি উমিন     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 39 - 1208 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10099 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বাহার উমিন,মপং- হারয়ত  আলী      সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 39 - 1208 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10100 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ফরয়ি আলী,মপং- হারয়ত  আলী    সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 39 - 1208 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10101 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মহলু মিয়া,মপং- িৃত জয়নুমিন       সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 8 - 29 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10102 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বাহার উমিন,মপং- িৃত পখরা           সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 121 - 31 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10103 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী হমরপ্রি,মপং- িৃত গরজন্দ্র                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10104 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী নাথুরাি,মপং- িৃত িন্দ মকাি            সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10105 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী গমবন্দ্র,মপং- িৃত রজমন কান্ত              সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10106 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মবররন্দ্র,মপং- অজ্ঞাত                      সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10107 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী িান,মপং- িৃত শশী িহন                  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10108 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী রতন,মপং- শশী িহন                     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10109 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী লালিান,মপং- িৃত শশী িহন             সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10110 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী জহুর লাল,মপং- িৃত শশী িহন          সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10111 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী গুরুিরণ,মপং- িৃত নীলিহন                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10112 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী জুরগন্দ্র িন্দ্র,মপং- িৃত হমরিহন      সাং- ধুমলগড়া, 

কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10113 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী সুখলাল,মপং- ইন্দ্র িহন                    সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10114 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী িমতলাল,মপং- ইন্দ্র িহন                    সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10115 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী আশু রাল,মপং- ইন্দ্র িহন                  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10116 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী নরগন্দ্র,মপং- িৃত মনতাই িন              সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10117 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী রঙলাল,মপং- িৃত সুররন্দ্র                 সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10118 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী অমবরাি,মপং- উিয় িান                  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10119 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী যমতন্দ্র,মপং- উিয় িান                      সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10120 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী িমতন,মপং- িৃত সুিন্ত                        সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10121 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী সািলাল,মপং- িৃত সুররন্দ্র                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10122 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মিঘলাল,মপং- িৃত শ্রীরাি                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10123 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী প্রমফল্ল,মপং- িৃত হরমসংহ                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10124 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী নররস িন্দ্র,মপং- িৃত  হরমসংহ         সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10125 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী রাজমবহারী ,মপং- িৃত উিয়িান          সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.02 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10126 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী বরজন্দ্র,মপং- মতপান্ন                          সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10127 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী সমিন্দ্র ,মপং- মতপান্ন                        সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10128 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী রািনাথ ,মপং- িৃত রাইিহন              সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10129 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্ররী যুরগন্দ্র, মপং- িৃত মনতাই                 সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10130 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী নারায়ন,মপং- িৃত হষ্ঠীরাি               সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10131 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মটপুরাি,মপং- িৃত হষ্ঠীরাি             সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10132 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী গরনশ,মপং- িৃত ভারত মসকিার        সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 875 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10133 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী হমরপ্রি,মপং- িৃত সূযডয িহন                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10134 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মবররন্দ্র,মপং- মখাকারাি                       সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10135 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মনরঞ্জন,মপং- মখাকারাি                  সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10136 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী সমিন্দ্র,মপং- ধনীরাি                         সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10137 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মনরপন্দ্র,মপং- ধনীরাি                      সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10138 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী িমলন্দ্র,মপং- িৃত সুররশ                   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10139 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মবররন্দ্র,মপং- িৃত মহররালাি             সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10140 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী িমলন্দ্র,মপং- িৃত মহরলালাি                সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10141 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী ররিশ,মপং- িৃত পুণযিহন                 সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10142 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী কামতড ক,মপং- নরগন্দ্র                       সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 827 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10143 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী গরনশ,মপং- নরগন্দ্র                         সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10144 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী নারায়ন,মপং- কারিন্দ্র                     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10145 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আলি মিয়া,মপং- িৃত কালু মশখ     সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10146 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সািশুল আলি,মপং- ইকছাি আলী   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10147 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ বামজর মহারসন ,মপং- ইকছাি আলী   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10148 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আবু্দল িমজি,মপং- িৃত ইসিাইল           সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৫ নং ধুমলগড়া 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10149 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ইজরত আলী,মপং- িৃত হযরত আলী সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

10150 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ আজিত আলী,মপং- িৃত হযরত আলী সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10151 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ রজত আলী,মপং- িৃত হযরত আলী   সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10152 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ নুর ইসলাি,মপং- িৃত ইয়ার উমিন সাং- 

ধুমলগড়া, কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৬৫ নং মিমিআশুলাই 240 - 856 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10153 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট জািাল উমিন,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ উক্ত মিৌজায় মব.এস জমরপ ও মরকর্ড  

হয়মন।

10154 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কািাল উমিন,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10155 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কািাল উমিন,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10156 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ওির আলী,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 52 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10157 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ুলাল মিয়া,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 52 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10158 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ফজলু মিয়া,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 15 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10159 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ কমফল উমিন,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10160 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ রমফক,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন   সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10161 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ হবু মিয়া,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10162 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ জলু মিয়া,মপং- মিাাঃ মসানাি উমিন  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 70 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10163 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ নুরুল ইসলাি,মপং- মিাাঃ মসানি উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 72 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10164 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাছাাঃ ” রায়িন মনছা, স্াাঃ িৃত হামকি আলী,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 19 - 73 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10165 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মপ্রিিরণ,মপং- িৃত মিঘলাল িন্দ্র বিডন সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10166 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিনহাজ,মপং- মিাাঃ হাসু মিয়া               সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10167 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট জমতন্দ্র িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত অমগ্রিহন বিডন সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10168 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট অমনল িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত অমগ্রিহন বিডন সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10169 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী সন্তুষ িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত মতনকমড় সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10170 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী ভারত িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত মতনকমড়  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10171 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী সতু্তর িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত মতনকমড়  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10172 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী হারুন িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত অভয় িরণ বিডন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10173 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী িন্দ্র বিডন,মপং- িৃত বুমিরাি              সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 464 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10174 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী নুমশ িহন বিডন,মপং- শ্রী িন্দ্র বিডন     সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10175 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আমজয়া,মপং- িৃত বকর উমিন             সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10176 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মরফাজ উমিন,মপং- িৃত সািান উমিন,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10177 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী মনরশন িন্দ্র বমিডন,মপং- শ্রী বাসুরিব      সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 64 - 131 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10178 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী কামতড ক িন্দ্র বিডন,মপং- শ্রী বাসু মিব    সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 64 - 131 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10179 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট শ্রী পঞ্চিন্দ্র বিডন,মপং- শ্রী বাসু মিব        সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 64 - 131 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10180 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ সারনায়ার ,মপং- শুকুর মিাল্লা       সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 19 - 76 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10181 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাছাাঃ মরারবয়া , স্াাঃ মিাহাম্মি আলী   সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 11/164 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10182 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ ইয়ামছন,মপং- মিাাঃ রুকন ভূইয়া       সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 11/164 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10183 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িান্নান মিয়া,মপং- মিাাঃ রুকন ভূইয়া  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 11/164 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10184 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মিরলায়ার ,মপং- মিাাঃ রুকন ভূূ্ ইয়া  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.40 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 11/165 - 78 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10185 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মহলাল মসকিার,মপং- হামিি আলী মসকিার,সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.50 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10186 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ িান্নান,মপং- ইনতাজ আলী        সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 19 - 76 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10187 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাছাাঃ িিতাজ মবগি,স্াাঃ মিাাঃ ইয়ামসন সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 460 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ
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10188 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মিাাঃ মহিবাস আলী,মপং- িৃত হামনফ আলী  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.30 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 75 - 207 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10189 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আাঃ রাজ্জাক,মপং- িৃত বাছুর উমিন   সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10190 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আবু্দর রহিান,মপং-ওয়াররমজ  উমিন       সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10191 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট সামিয়া মবওয়া, স্াাঃ িৃত বারছর আলী     সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.25 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10192 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট কিি আলী,মপং- সরিজ আলী              সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10193 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট সারহরা  মবগি,স্াাঃ িৃত ছািান উমিন      সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 5 - 14 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10194 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট মগৌরায্গ বিডণ,মপং- িিন বিডন             সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10195 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট জমতন্দ্র বিডণ,মপং- িৃত অমি িহন            সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.15 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10196 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট ফুলিালা বিডণ,স্াাঃ িৃত অমি িহন         সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 80 - 220 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10197 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আবু্দল হামলি,মপং- িৃত করয়ি আলী        সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 164 - 440 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10198 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট আবু্দল কারির,মপং- িৃত সাধু মশখ           সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.20 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 92 - 415 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10199 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট রুরবল,মপং- িৃত শাহ আলি                  সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 92 - 415 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

10200 গাজীপুর কামলয়াককর কামলয়াককর মগামবন্দপুর সাব মবট রুপবান, স্াাঃ বাররক মসকিার             সাং- 

ভালু্লকরবড় , কামলয়াককর , গাজীপুর।

0.10 ৩৭৪ নং ভালু্লকরবড় 92 - 415 2 নং খমতয়ান - - বসত বাড়ী ঐ ঐ

me©‡gvU = 1০,200 জন/টি জবরদখলকারী 4,626.53 একর
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

০.২৫ ২৭২ ২৪২ সি

০.৪২ ২৭২ ২৪৪

০.১০ ২৭২ ২৪৫ সি

০.১০ ২৭২ ২৪৬ সি

২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ কসির ফসকর, সিিা মৃি-

ঈ ান ফসকর, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।(কললানী)

০.১৮ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

নূর ম াহাম্মদ, সিিা-নুরুল ইিলা , 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আশরাফ আলী, সিিা মৃি-আে ি 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ কা াল, সিিা-জুল মহালিন, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 াসু া মিগ , স্বা ী-আসজজুল, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মখাকন, সিিা-শাহজা াল, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আল , সিিা মৃি-আফিার 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ োলা , সিিা-শুকুর, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

িন্যপ্রাণী ব্যিস্থািনা ও প্রকৃসি িাংরক্ষণ সিভাগ , ঢাকা

M) e¨w³ ch©©v‡qi Ni-evwo, emZ wfUv BZ¨vw`

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আইয়ুি উল্লাহ, সিিা মৃি-

হায়াি উল্লাহ, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

উত্তর িালনা ১ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি, 

চালা জস , 

পুকুরিাড়, পুকুর

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 
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সি.এি দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আস নুল, সিিা-নূর ম াহাম্মদ, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

সশরীন মিগ , স্বা ী- সজির 

রহ ান, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িালেদ স য়া, সিিা-চান্দু 

উল্লাহ, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

িা ছুল হক, সিিা-েলফর আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

হযরি আলী, সিিা-আললক চাঁন, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

টুয়া সিসি, স্বা ী-িলফর, িাাং-উত্তর 

িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মফনা স য়া, সিিা মৃি-আবু িালহর, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ স জান, সিিা মৃি-শুকুর 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মুকুল স য়া, সিিা-আলনায়ার 

ব্যািারী, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ শসরফ, সিিা-জয়নাল 

আলিদীন, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

সু ন, সিিা-মদললায়ার মহালিন, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শসফকুল, সিিা-িলফর আলী, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শাহ আল , সিিা-আোঃ  সজদ, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ফজলু স য়া, সিিা-জুরান আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১ ২৪৯/২৪৮ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ েসল  উসিন, সিিা-হাসিজ 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.১০ উত্তর িালনা ২৭৫/৭১১ ১

২৮৭

২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শসফকুল ইিলা , সিিা-ম াোঃ নুরু 

স য়া, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.১০ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ রসহ  উসিন, সিিা-হাসিজ 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.১০ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িাদশা, সিিা-জস র উসিন, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৮ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ জমুর উসিন, সিিা মৃি-

আইনুসিন,িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মহালিন আলী, সিিা-হযরি 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আবুল কালশ , সিিা-হযরি 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মভালা স য়া, সিিা-নূর িক্স, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ও র আলী, সিিা-নূর িক্স, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ম াফাজ্জল মহালিন, সিিা-

মভালা স য়া, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াহাম্মদ আলী, সিিা-শাহজা াল, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০২ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িারা স য়া, সিিা-মদললায়ার 

মহালিন, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শসফকুল ইিলা , সিিা-জা াল 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 ঞ্জু  ন্ডল, সিিা-কালশ   ন্ডল, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মগালজার মহালিন, সিিা-গসন 

স য়া, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

গসন স য়া, সিিা-েসল  উসিন, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ওসহউজ্জা ান, সিিা-ি লের আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

রসিউল ইিলা , সিিা-ইয়াকুি 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই

টিলনর ঘর ১টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

হালেন আলী, সিিা-গফুর, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ নূর নিী, সিিা- সিন, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

সিল্লাল মহালিন, সিিা-আোঃ লসিফ, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আিদুরøাাহ, সিিা-নূর িক্স, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

জসহরুল ইিলা , সিিা-জয়নাল 

মহালিন, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

জয়নাল মহালিন, সিিা-ফলয়জ 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ  াললক, সিিা মৃি-

হালশ , িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ও র আলী, সিিা মৃি-আোঃ োত্তার, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আস রুল, সিিা-আোঃ রাজ্জাক, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মিাফাজ্জল মহালিন, সিিা মৃি-

জুল ি মহালিন, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

সিষু স য়া, সিিা-কালু মশখ, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শাহ আল , সিিা-হাোন আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আসজজুল হক, সিিা মৃি-মোিাহান, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ রাজ্জাক, সিিা মৃি-আোঃ 

োত্তার, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আস নুল ইিলা , সিিা-আোঃ 

রাজ্জাক, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 াহাবুি, সিিা-মগালাি উসিন, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
৪.০০ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ জব্বার আলী, সিিা-

মিালল ান, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আলী মহালিন, সিিা-অসে 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ শসহদ, সিিা-ি লের আল 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।াী
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

নূর স য়া, সিিা-জাফর মশখ, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

হাসিি, সিিা-জাফর মশখ. িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 ািাব্বর মহালিন, সিিা- সফজুল, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শাহ জা াল, সিিা-কালু  ন্ডল, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ হাসল , সিিা-নুরু মুন্সী, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শসহদুল ইিলা , সিিা-নুরু স য়া, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ খাললক, সিিা মৃি-হালশ , 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মিালল ান আলী, জয়নাল আলিদীন, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

জয়নাল আলিদীন, সিিা- িালের 

আলী , িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মিারহান, সিিা- আবুল মশখ, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 ম াোঃ ম ািাললি, সিিা- ান্নান, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ইি াইল, সিিা - ম াোঃ ইিহাক, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ  াললক , সিিা-আোঃ 

রহ ান, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 ম াোঃ িালজল, সিিা- নুর স য়া, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ওয়াসহদুজ্জা ান, সিিা- শুকুর 

আলী , িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আল  স য়া , সিিা- জয়নাল 

আলিদীন, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িসদউজ্জা ান, সিিা- শুকুর 

আলী , িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ র জান আলী, সিিা- হযরি 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ই ান আলী, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ আলী, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃআ জাি আলী , সিিা- 

দালরাগা আলী, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আজাহার আলী, সিিা- 

মচািান মশখ, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ হাই, সিিা- নুর 

ম াহাম্মদ , িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আয়নাল সিিা- জয়নাল, িাাং-

উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ োত্তার, সিিা-  হর 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মহালিন আলী, সিিা- িাত্তার 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ শসফকুল ইিলা  , সিিা- 

 লয়জ আলী, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ লৎফর রহ ান, সিিা- 

আয়নাল হক , িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ইি াইল মহালিন ,সিিা- মৃি 

ইোহাক, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িালের, সিিা- আলী মহালিন, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 ম াোঃ লাল স য়া, সিিা- িাহবুসিন, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ শাজাহান, সিিা- স য়া চান, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আক্তার মহালিন, সিিা- 

স য়াচান, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িা সুল  মহালিন ,সিিা- 

িালিদ আলী, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ হাস দ  ন্ডল, সিিা- নুর িক্স 

 ন্ডল, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ি লের আলী, সিিা- জজন 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মিল্লাল মহালিন, সিিা-হযরি 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৬ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ইউনুি আলী, সিিা- ইিহাক, 

িাাং-উত্তর িালনা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আল াে আলী , সিিা- 

মলাক ান , িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মিালহল রানা, সিিা- ইেহাক 

,িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ কুদ্দুে, সিিা- নুর 

ম াহাম্মদ, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িাইদুর রহ ান, সিিা- নুর 

ম াহাম্মদ, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আব্দুল্লাহ, সিিা- নুর 

ম াহাম্মদ, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ  াললক, সিিা- আোঃ 

হাস দ, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ খাললক,সিিা-আোঃ 

হাস দ, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ম াস্তাজ আলী,সিিা-  নলেন 

আলী, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.১০ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ রসফকুল ইিলা , সিিা- 

জয়নাল, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ম ািাললি মহালিন, সিিা- 

জয়নাল মহালিন, িাাং- নয়ািাড়া, 

ইিিা, গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ হাসিবুর রহ ান সিিা- 

ওয়ালজদ আলী, িাাং- নয়ািাড়া, 

ইিিা, গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ জা াল মহালিন ,সিিা-িল দ 

উল্লাহ, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ নূর ম াহাম্মদ, সিিা মৃি-

আহাম্মদ িরকার, িাাং- নয়ািাড়া, 

ইিিা, গাজীপুর।

০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আ জাদ মহালিন, সিিা-

ম াহাম্মদ উল্লাহ, িাাং- নয়ািাড়া, 

ইিিা, গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াহাম্মদ উল্লাহ, সিিা-ইজ্জি 

উল্লাহ, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ এ ারি মহালিন, সিিা-

ম াহাম্মদ উল্লাহ, িাাং- নয়ািাড়া, 

ইিিা, গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ শসহদ, সিিা-ম ািলল  

উসিন, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আল গীর মহালিন, সিিা-আোঃ 

হাই, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

নূর ম াহাম্মদ, সিিা-আোঃ গসন, িাাং-

 নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ নূর নিী, সিিা-আোঃ িালরক, 

িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ আউয়াল, সিিা-শুকুর 

আলী, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ শুকুর আলী, সিিা- হর আলী, 

িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ  ারফি আলী, সিিা-

ম ািাললি মহালিন, িাাং- নয়ািাড়া, 

ইিিা, গাজীপুর।

০.০৬ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ফুলিার, সিিা-আোঃ হাই, িাাং- 

নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িাদশা স য়া, সিিা-েফুর 

আলী, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ হাসনফ, সিিা- সজির, িাাং- 

নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৭ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ফসরদুল হক, সিিা-মোিাহান, 

িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আল , সিিা-ইব্রাহী  মুন্সী, 

িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৬ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ িালরক, সিিা-ইেহাক 

মুন্সী, িাাং- নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

স ষ্টার, সিিা-নূর ইিলা , িাাং- 

নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ম ািাললি, সিিা- ান্নান, িাাং-

নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৬ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মরজাউল কসর , সিিা-আোঃ িাসর, 

িাাং-নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মিালহল, সিিা-জিয়দ আলী, িাাং-

নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আল াে, জয়নাল আলিদীন, িাাং-

নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.৬০ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ িালা , সিিা-িাইদুর রহ ান, 

িাাং-নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.৩০ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ফসরদুল ইিলা , সিিা- গর আলী, 

িাাং-নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শাহ জা াল, সিিা মৃি-জব্বার 

আলী, িাাং-নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

িা ছুল, সিিা মৃি-আোঃ োত্তার, 

িাাং-নয়ািাড়া, ইিিা, গাজীপুর।
০.০৪ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মগালা  ম াস্তফা, সিিা-হাস দ 

 ন্ডল, িাাং-নয়ািাড়া, ইিিা, 

গাজীপুর।

০.০৩ উত্তর িালনা ২৭৬ ১ ২৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শসফকুর রহ ান, সিিা মৃি-ওয়াজ 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৫৩ উত্তর িালনা ২৯৪ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

িদর আলী, সিিা-আক্কাে আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৩২ উত্তর িালনা ৬৬ ১ ১২৪ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

জমুর উসিন, সিিা মৃি-চাঁন স য়া, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.২৫ উত্তর িালনা ১৩০ ১ ৪৩৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ নুরু, সিিা মৃি-চাঁন স য়া, িাাং-

উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.২৮ উত্তর িালনা ১৩০ ১ ৪৩৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আবু িালহর, সিিা মৃি-হালি  

আলী, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১৮ উত্তর িালনা ১৩০ ১ ৪৩৯ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

জসি  উসিন, সিিা-িা ছুল আল  

(িা ছু), িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.২০ উত্তর িালনা ১৩০ ১ ৪৩৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

নাসজ  উসিন, সিিা-িা ছুল আল  

(িা ছু), িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৭০ উত্তর িালনা ১৩০ ১ ৪৩৯ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আস ন উসিন, সিিা-িা ছুল আল  

(িা ছু), িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.২৫ উত্তর িালনা ১৩০ ১ ৪৩৯ ২ নাই নাই  াটির ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

শাহাবুসিন, সিিা-িা ছুল আল  

(িা ছু), িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৩০ উত্তর িালনা ১৩০ ১ ৪৩৯ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

০.৩৩ উত্তর িালনা ৩৩১ ৫১৪

০.০৩ উত্তর িালনা ৩৩১ ৫৪৫

১৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ কুদ্দুে, সিিা-কসফল 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১০ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ রাজ্জাক, সিিা-আিাদুল্লাহ, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১০ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 ালজদ িরকার, সিিা মৃি-আোঃ 

রসশদ িরকার, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.১৫ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

িালেদ িরকার, সিিা মৃি-আোঃ 

রসশদ িরকার, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.৩০ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া এ ারি, সিিা: ঐ, িাাং- ঐ ০.১০ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ োত্তার, সিিা-হায়াি উল্লাহ, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১০ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ  ালজদ িরকার, সিিা মৃি-

আোঃ রসশদ িরকার, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.১৩ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৬০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ  াললক, সিিা-জনাি আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
১ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ৩টি   

চালা জস 
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

িালেদ িরকার, সিিা মৃি-রসশদ 

িরকার, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১৩ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৬০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 সজির রহ ান, সিিা-আোঃ 

আসজজ, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১৩ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৬০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

 াহফুজ িরকার, সিিা-আোঃ 

আসজজ, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১৩ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৬০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আোঃ িালেদ িরকার, সিিা মৃি-আোঃ 

রসশদ িরকার, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৯ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৬১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ হাসিবুল্লাহ, সিিা মৃি-

িালহরুল্লাহ, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৯ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৬০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িাইফুল্লাহ, সিিা মৃি-

িালহরুল্লাহ, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৯ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৬১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ জাসকর মহালিন, সিিা-েবুর 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১২ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯১৯ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

সরসজয়া খাতুন, স্বা ী-সগয়াি উসিন, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০৯ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯১৯ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

িালাউসিন, সিিা-ম াোঃ িা ছুসিন, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০৯ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯১৯ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

মিকান্দর আলী গাং, সিিা মৃি-

 সফজ উসিন, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.৯০ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯১৯ ২ নাই নাই

টিনলিড সিসডাং 

৩টি, টিলনর মদাকান 

৩টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

দালরাগ আলী, সিিা মৃি- সফজ 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১৮ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯২০ ২ নাই নাই  াটির ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া আব্দুল  সজদ, সিিা: ঐ, িাাং-ঐ ০.১০ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯২০ ২ নাই নাই  াটির ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আলিাফ গাং, সিিা-আোঃ ো াদ, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.২০ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০০৩ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ কা াল  াস্টার, সিিা-চাঁন 

স য়া, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১৩ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০০৩ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

নুরুল হক, সিিা-জিয়দ আলী, িাাং-

উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১৫ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০০৩ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ আ জাদ, সিিা-আোঃ ো াদ, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০৩ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১

১০০৪

২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ির ান আলী, সিিা-োও স য়া, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১০ ২ নাই নাই

মিস িাকা সিসডাং 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আলাউসিন, সিিা িমৃি-িাসের 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১৩ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

নুরু স য়া, সিিা মৃি-জিয়দ আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৬৩ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১৪ ২ নাই নাই

টিনলিড সিসডাং 

২টি, মদাকান ৭টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আিাির, সিিা-জিয়দ আলী, িাাং-

উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১৬ ২ নাই নাই টিনলিড সিসডাং ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

এ ারি, সিিা: মৃি নিীউল্লাহ, িাাং-

 মিাড়ািাড়ী, মিা: ইিিা ২৩নাং 

ওয়াড ব, জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.০৫ উত্তর িালনা ৪৮৮ ১ ১৩৪৩ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ইকিাল মহালিন, সিিা: মৃি- নূরুল 

ইিলা , িাাং ঐ
০.০৫ উত্তর িালনা ৪৮৮ ১ ১৩৪৪ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ  ামুন গাং মৃিোঃ নূরুল ইিলা , 

ঠিকানা: িাওরাইদ, মিাষ্ট: ইিিা
০.৪১ উত্তর িালনা ১৫২৭ ১ ৬৪০৮ ২ নাই নাই

আধািাকাটিলনর ঘর 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ সিরাজুল ইিলা , মৃি: কুদ্দুি 

 াস্টার, ঠিকানা: ঐ
০.৪০ উত্তর িালনা ১৫২৭ ১ ৬৪০৯ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িাসকর মহালিন, সিিা:ঐ 

ঠিকানা: ঐ
০.৪০ উত্তর িালনা ১৫২৭ ১ ৬৪১০ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ িকুল মহালিন, সিিা: মৃি 

আব্দুর রহ ান,ঠিকানা: ঐ
০.২১ উত্তর িালনা ১৫২৭ ১ ৬৪১১ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ ই া  মহালিন, সিিা: ঐ, 

ঠিকানা:ঐ
০.২০ উত্তর িালনা ১৫২৭ ১ ৬৪১১ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ মদললালয়ার মহালিন, সিিা: 

মৃি- সিরাজ উসিন
০.১২ উত্তর িালনা ১৩৭ ১ ৪৪৭ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া ম াোঃ িাদল, সিিা: ঐ, ঠিকানা: ঐ ০.১০ উত্তর িালনা ১৩৭ ১ ৪৪৭ ২ নাই নাই আধািাকা ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জসহরুল, সিিা-আোঃ আসজজ, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১০ উত্তর িালনা ৫৪ ১ ৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ফজল হক, সিিা মৃি-

 সহউসিন, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.১০ উত্তর িালনা ৫৪ ১ ৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মদললায়ার মহালিন, সিিা-আোঃ 

ওহাি, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.১৫ উত্তর িালনা ২৩১ ১ ৯৪ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

কসহনূর মিগ , সিিা- সি 

স য়া, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.২০ উত্তর িালনা ২৩১ ১ ৯৪ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হালফজ নূর ম াহাম্মদ, সিিা-

রসহ  িক্স, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ৪২৪ ১ ১০৭৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাহার উসিন, সিিা মৃি-আফাজ 

উসি, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।লর

১.১৮ উত্তর িালনা ৪২৪ ১ ৯০৮ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

১৫টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুল মহালিন, সিিা-নালয়ি 

আলী, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৭ উত্তর িালনা ৩৩১ ১ ৮২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ নানু স য়া, সিিা-নূর 

ম াহাম্মদ িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৭ উত্তর িালনা ৩৩১ ১ ৮২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িা ছুল হুদা, সিিা মৃি-সচনু 

স য়া, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৯ উত্তর িালনা ৩৩১ ১ ৮২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মহািলনয়ারা, স্বা ী-আস র 

মহালিন, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৫ উত্তর িালনা ৩৩১ ১ ৮২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শা ী া আক্তার, সিিা: আ ান 

উল্লাহ, িাাং-ঐ
০.০৪ উত্তর িালনা ৩৩১ ১ ৮২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আি ন মনো, সিিা-আর ান 

আলী, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৪ উত্তর িালনা ৩৩১ ১ ৮২৯ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ টুটুল, সিিা মৃি-সজয়া 

উসিন, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.১৫ উত্তর িালনা ৪৩২ ১ ৮৬৯ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

২টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ বুলবুল, সিিা: ঐ, ঠিকানা: 

ঐ
০.১০ উত্তর িালনা ৪৩২ ১ ৮৬৯ ২ নাই নাই

টিনলিড সিসডাং 

২টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ িাবুল স য়া, সিিা: ঐ 

ঠিকানা- ঐ
০.১০ উত্তর িালনা ৪৩২ ১ ৮৬৯ ২ নাই নাই

টিনলিড সিসডাং 

২টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ সরিন, সিিা মৃি-ডাোঃ 

আিাউর রহ ান, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০২ উত্তর িালনা ৩১১ ১ ৫৪৫ ২ নাই নাই  টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

১৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াোঃ হারুন গাং, সিিা মৃি-আোঃ 

কুদ্দুে  াস্টার, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.২৩ উত্তর িালনা ৭৩২ চ ১ ৪৫০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৫টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আর ান গাং, সিিা মৃি-োও স য়া, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০০৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৫টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ম াস্তফা, সিিা-িারা স য়া, িাাং-

উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১১ ২ নাই নাই

মিস িাকা সিসডাং 

১টি, টিলনর ঘর ৫টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

আলাউসিন, সিিা মৃি-িাসের 

উসিন িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১২ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ৭টি, 

যাত্রী োউনী ১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

ডাোঃ শসহদুল, সিিা-আজগর আলী, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১৫ ২ নাই নাই

মিস িাকা টিলনর 

ঘর ৬টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউিাড়া

জয়নাল আলিদীন, সিিা-োও স য়া, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০১ উত্তর িালনা ৪৬৮ ১ ১০১৬ ২ নাই নাই  মহালটল ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ িাদশা স য়া, সিিা-রস জ 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২০ িাউিাড়া ১০২ ১ ২১২ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আব্দুল হালশ , সিিা-া  

হালিন আলী, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ১০২ ১ ২১৩ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ সনয়ি আলী, সিিা-ফারুক 

স য়া, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ১০২ ১ ২১৩ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আয়াি আলী, সিিা-

ফারুক স য়া, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ১০২ ১ - ২ নাই নাই  াটির ঘর ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জহুরা মিগ , স্বা ী-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ১০২ ১ ২১৪ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আোঃ রাজ্জাক,সিিা মৃি-

আবু িকর, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.৩১ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৭৬ ২ নাই নাই

টিলনর ঘর ৩টি ও 

টিনলশড  সিসডাং 

২ টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ হাসনফ, সিিা মৃি-

রসিউল্লাহ  সল্লক, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.৫০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৮৬ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ২ উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ চাঁন  সল্লক, সিিা মৃি-

জালিদ আলী হাদক, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।

০.৫০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৮৬ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ৪ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ গসন  ন্ডল, সিিা-অজ্ঞাি, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২২ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৮৬ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ৩ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সূয ব  সল্লক, সিিা মৃি-জলিদ 

আলী  সল্লক, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.৮০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৮৭ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নাসজ  উসিন, সিিা মৃি-িারা 

স য়া, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১৩ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নজরুল  সল্লক, সিিা-সূয ব 

 সল্লক, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.৪৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯২ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ২ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
হািান  সল্লক, সিিা: ঐ, িাাং ০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯২ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ২ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলাউসিন, সিিা-সূয ব  সল্লক, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৩ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলাউসিন,সিিা-সূয ব  সল্লক, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২১ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৪ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আস নউসিন, সিিা: সলয়াকাি, 

িাাং- ঐ
০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৪ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িল জ উসিন, সিিা  ঙ্গল খাঁ, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুল, সিিা-িল জ উসিন, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৭ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এরিাদুল,সিিা-িল জ উসিন, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িিদুল হক, সিিা-অজ্ঞাি. িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িা ছুল হক, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৭ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মহলাল উসিন সিিা-রজি আলী, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জসরনা, স্বা ী-ইসিি আলী, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আব্দুল খাললক, সিিা-আকির 

সিসিক, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.০৫ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আশরাফ উসিন খাঁন, সিিা-

শওকি আলী, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ রসফক, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৭ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ইউসুফ আলী, সিিা মৃি-িা ছুল 

হক, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৭ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জিয়ি আলী, সিিা মৃি-িা ছুল 

হক, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম ািাললি, সিিা মৃি-িা ছুল 

হক, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আসফয়া মিগ , স্বা ী-আফাজ 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এরিাদুল, সিিা মৃি-শসহদুল, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালহর সশকদার, সিিা মৃি-

আকির আলী সশকদার, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।

০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িফুজ উসিন সিিা মৃি- িস জ 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 
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খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নালের সশকদার সিিা মৃি-

িল জ উসিন, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১৫ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আশরাফ আলী, সিিা মৃি 

নালয়ি আলী, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১৫ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ইয়াকুি আলী,সিিা মৃি-অজ্ঞাি, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালের সশকদার, সিিা মৃি-

ইউসুফ সশকদার, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হারুন সশকদার, সিিা মৃি-

ইউনুফ সশকদার, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সনর সশকদার, সিিা মৃি- 

ইউসুফ সশকদার, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৬ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মিাফাজ্জল সশকদার, সিিা মৃি- 

িালহি আলী সশকদার, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৬ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালজদা মিগ , স্বা ী-আোঃ 

রাজ্জাক, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৪৮৩ ১ ৪৯৬ ২ নাই নাই
িাকা সিসডাং ১ 

টির
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রস জ উসিন, সিিা মৃি-আোঃ 

ওয়ালরে, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৪৮৩ ১ ৪৯৬ ২ নাই নাই িাকা সিসডাং ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মগালািী মিগ , স্বা ী-মগালাি 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৫ িাউিাড়া ৪৩৭ ১ ১১৫১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আনলের আলী, সিিা মৃি-

গুরলজাি আলী, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৪৩৭ ১ ১১৫১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাহাজ উসিন, সিিা-রাইজ 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪৩৭ ১ ১১৫১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জসি , সিিা-হাসিল উসিন, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪৩৭ ১ ১১৫১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ রসশদ, সিিা মৃি-গুরলজাি 

আলী, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪৩৭ ১ ১১৫১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শ লশর আলী, সিিা মৃি-

গুরলজাি আলী,িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৪৩৭ ১ ১১৫১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আফাজ উসিন, সিিা মৃি-আোঃ 

জসলল, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২০ িাউিাড়া ৫৮১ ১ ১১৫২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িকলশর আলী, সিিা মৃি-আোন 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৫৮১ ১ ১১৫২ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মিকান্দর, সিিা মৃি-আোন 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৫৮১ ১ ১১৫২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ফরহাদ খাঁন, সিিা-িিলদর খাঁ, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৫৮১ ১ ১১৫২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জুলয়ল, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৫৮১ ১ ১১৫২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুল স য়া, সিিা মৃি-আির 

আলী, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২০ িাউিাড়া ৫৮১ ১ ১১৫২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আফিার উসিন,সিিা মৃি-

ম াকলেদ ফসকর, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৪১৭ ১ ১১২৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলাউসিন,সিিা-আিোর 

সউসািন, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৪১৭ ১ ১১২৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শসহদুল, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৫ িাউিাড়া ৪১৭ ১ ১১২৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ফজল হক, সিিামৃি-কুদ্দুি 

স য়া, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৫ িাউিাড়া ৪১৭ ১ ১১২৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রসঞ্জি স স্ত্রী, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪১৭ ১ ১১২৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আল না মিগ , স্বা ী-নজরুল 

ইিলা , িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৪১৭ ১ ১১২৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 জনু স য়া, সিিা-চুন্নু স য়া,িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.৪০ িাউিাড়া ৫৫৬ ১

১২১২, 

১২১৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
ফজলু স য়া, সিিা: ঐ, িাাং- ঐ ০.১০ িাউিাড়া ৫৫৬ ১ ১২১২ ৩ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ইজ উসিন, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৫৫৬ ১

১২১২, 

১২১৪
২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মজা¯œাা িানু, স্বা ী-আজাহার 

স য়া, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪৩৫ ১ ১১২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ  সজির, সিিা-িাইজ 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২০ িাউিাড়া ৪৩৫ ১ ১১২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হালরজ স য়া, সিিা মৃি- ইজ 

উসিন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২০ িাউিাড়া ৪৩৫ ১ ১১২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আয়নাল, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪৩৫ ১ ১১২৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবু িাঈদ, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪২০ ১ ১০৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রালশদা মিগ , স্বা ী-অজ্ঞাি, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৪২০ ১ ১০৮৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ শাহজাহান, সিিা- জয়নাল 

আদিদীন,  িাাং- িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.২০ িাউিাড়া ৯৪ ১ ২২১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

স নারা মিগ , স্বা ী- আবু 

িাঈদ,  িাাং- িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ১৪৯ ১ ২৬৭ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শাসহদা মিগ , স্বা ী- রালশদ,  

িাাং- িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ১৪৯ ১ ২৬৭ ২ নাই নাই টিলনর োফড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ওি ান, সিিা মৃি- আোঃ 

রহ ান,  িাাং- িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.২১ িাউিাড়া ৪৫৬ ১ ১০২৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
রহ ান, সিিা: ঐ, িাাং-ঐ ০.১০ িাউিাড়া ৪৫৬ ১ ১০২৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ রাজ্জাক, সিিা মৃি- হালিন 

আলী,  িাাং- িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১১ িাউিাড়া ৫৩৪ ১ ১১৯১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ফজল হক, সিিা মৃিোঃ হালিন 

আলী, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১১ িাউিাড়া ৫৩৪ ১ ১১৯১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আয়নাল হক, সিিা মৃি- িাইজ 

উসিন,  িাাং- িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১৫ িাউিাড়া ৮৭৪ ১ ১৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সজয়াউর, সিিা ম াোঃ আলী,  

িাাং- িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সিরাজ উসিন, সিিা মৃি- 

আশরাফ আলী,  িাাং- িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১০ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ োলা , সিিা মৃি- িাচ্চু 

স য়া,  িাাং- িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলনায়া মহালিন, সিিা মৃি- 

আশরাফ আলী,  িাাং- িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.১৫ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 লনায়ার মহালিন, সিিা: ঐ, 

িাাং- ঐ
০.০৫ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িবুজ স য়া, সিিা মৃি- কুদ্দুি 

স য়া,  িাাং- িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ কসর , সিিা অজ্ঞাি,  িাাং-

 িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৩৮৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

লাল স য়া, সিিা-  কুদ্দুি স য়া, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ িাউিাড়া ৬২০ ১ ১৬৮৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নুরুল হক, সিিা- রস জ উসিন, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.২০ িাউিাড়া ৬৭৪ ১ ১৫৬৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলা, সিিা মৃি- িািান,  িাাং- 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১৮ িাউিাড়া ৬৭৪ ১ ১৫৬৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এ দাদুল খাঁন, সিিা- াললক 

খাঁন, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৫ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 াজহারুল,সিিা-মহালিন উসিন, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৬ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাউিাড়া জাল   িসজদ ও 

 ািািা, িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৭ িাউিাড়া ৪৮৩ ১ ৪৯৬ ২ নাই নাই

 িসজদ ও সশক্ষা 

প্রসিষ্ঠান
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ নালজ  উসিন, সিিা মৃি-

িারা স য়া, িাাং িাউিাড়া, 

গাজীপুর।

০.০৮ িাউিাড়া ৪৮৩ ১ ৪৯৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আশরাফ আলী সশকদার,সিিা 

মৃি-নালয়ি আলী সশকদার,িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।

০.০২ িাউিাড়া ৪৮৩ ১ ৪৯৭ ২ নাই নাই রাইচ স ল উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ইয়াকুি আলী, সিিা মৃি- 

নালয়ি আলী সশকদার, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।

০.০২ িাউিাড়া ২৮৩ ১ ৪৯৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১ টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

চাঁন স য়া, সিিা-িাললি 

আলী,িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.২০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

২৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মিাফালয়ল ভূইয়া, সিিা মৃি-

চালন্দ আলী ভূইয়া,  িাাং- ঐ
০.০৮ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ রশীদ, সিিা-জাল র 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.২০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ িাইজুসিন, সিিা-জাল র 

উসিন,   ঐ
০.০৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ ওয়াসহদ, সিিা মৃি-চাঁন 

স য়া, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৪ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ হাসক , সিিা-ইন্তাজ আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.৩৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ইন্তাজ আলী, সিিা মৃি-  িাজ 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.৩৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ  াললক, সিিা মৃি-িাদশা 

স য়া, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাহার উসিন, সিিা-ডহর আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 স ন উসিন, সিিা-িা ছুল 

আল , িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জাহাঙ্গীর আল , সিিা মৃি-

িদর আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৬ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালকর আলী,সিিা-শুকুর 

 াহমুদ, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলক্কল আলী, সিিা-আোঃ 

িালেদ, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ কুদ্দুে, সিিা মৃি- নসুর 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১২ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

দুদু স য়া, সিিা মৃি- নসুর 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৬ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হসরিদ  ন্ডল, সিিা-গলনশ 

 ন্ডল, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.২০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আরলশদ আলী, সিিা মৃি-

শালহদ আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.২৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
রালশদ আলী, সিিা: ঐ, িাাং-ঐ ০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ ফারুক, সিিা মৃি-ডাোঃ 

 সজির, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.২৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ম াোঃ আলনায়ার, সিিা-ভািান 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.৫০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
িাদশা স য়া, সিিা: ঐ, িাাং- ঐ ০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সলটন, সিিা-আবুল কালশ , 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১৬ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 াজহারুল ইনিলা , সিিা-

ম াহর আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১৬ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আজগর আলী, সিিা মৃি-হানু 

ম াল্লা, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.২০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

খসির উসিন, সিিা মৃি-হানু 

ম াল্লা, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১২ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

লাল চাঁন, সিিা মৃি-জয়নাল 

আলিদীন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৬ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জাহাঙ্গীর আল , সিিামৃি-

ও র আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আিাউল্লাহ, সিিা মৃি-আয়াদ 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৬ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ম াোঃ আল , সিিা মৃি-

জয়নাল, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৮ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ফারুক, সিিা-রালহজ আলী, িাাং-

িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সিল্লাল, সিিা মৃি-িা ছুল 

আল , িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৮ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

কালু স য়া, সিিা মৃি-ওি ান 

স য়া, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.২০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
 নু স য়া, সিিা: ঐ, িাাং- ঐ ০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলাউসিন, সিিা মৃি-

ম ািলল  উসিন, িাাং-

িাহাদুরপুর 

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ খাললক, সিিা মৃি-

নইমুসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৭ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ইয়াসেন, সিিা মৃি-ও র আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 মিালল ান ব্যািারী, সিিা মৃি-

িাইজুসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৫ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জাফর, সিিা-হালেন হাওলাদার, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৬ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম ািলল , সিিা-নূর ম াহাম্মদ, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জালাল, সিিা-নওলশর আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৪ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হারুন, সিিা-রলহজ ফসকর, িাাং-

িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৩ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আব্দুল্লাহ, সিিা মৃি-িা ছুল 

আল , িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর।

০.০৪ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ইউনুে আলী, সিিা মৃি-সজন্নি 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ২৬৭ ১ ৪৬৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাচ্চু স য়া, সিিা মৃি-কসর  

সিিাহী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মগালা  ম াস্তফা, সিিা মৃি-

মিকান্দর আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রসশদ স য়া, সিিা-িাচ্চু স য়া, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সফজ স য়া, সিিা-িাচ্চু স য়া, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৪ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শসহদ, সিিা-িাচ্চু স য়া, িাাং-

িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৪ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জাহাঙ্গীর, সিিা-মগালা  

ম াস্তফা, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৪ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এরশাদুল, সিিা-সিসিক ম াল্লা, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৭ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সজলু  উসিন, সিিা মৃি-ঈ ান 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৫ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সনর, সিিা-সজলু  উসিন, িাাং-

িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সজির, সিিা-সজলু  উসিন, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৯ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আফাজ উসিন, সিিা মৃি-

আলফাজ উসিন, িাাং-

িাহাদুরপুর 

০.০৬ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ফসরদা ইয়ািস ন, স্বা ী- ইনুল 

ইিলা , িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলা ীন, সিিা-হালিন আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৪ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 মহালিন আলী, সিিা-আিাদুল্লাহ 

মশখ, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৩ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হািান আলী, সিিা- ন্ডল স য়া, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৬ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শসফকুল, সিিা-মহালিন আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৪ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রসফকুল, সিিা-মহালিন আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৭ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
আস নুল, সিিা: ঐ, িাাং- ঐ ০.০৩ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সুরুজ উসিন, সিিা-মহালিন 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৮ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আস ন, সিিা-আয়নাল হক, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ম ািারক, সিিা মৃি-রজি 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ম ায়াজ্জ , সিিা মৃি-রজি 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াস্তফা, সিিা মৃি-রজি আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নজরুল, সিিা মৃি-রজি আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
 সনরুল, সিিা- ঐ, িাাং- ঐ ০.০৪ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এস নুল, সিিা মৃি-রজি আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 
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খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 মরাসজনা, স্বা ী-মিানা স য়া, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩৫০ ১ ৮৯৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ আসজজ, সিিা-আোঃ কসর , 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১৭ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ম াোঃ আলাউসিন, সিিা-

অজ্ঞাি, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

১.৮২ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ম াোঃ আলাউসিন, সিিা-

অজ্ঞাি, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

১.৮২ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ম াোঃ রসফক, সিিা-দালনশ 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.২৫ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৫৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ হ্নদয়, সিিা-নুরুল হক, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৫৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মুন্নাফ মহালিন, সিিা-আোঃ 

কালদর, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১১ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৫৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িসগ  উসিন, সিিা মৃি-দসির 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১০ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৫৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুল িাশার, সিিা-িসদ আল , 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

১.৬০ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৫৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ মহলাল উসিন, সিিা মৃি-

আোঃ রসশদ, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১৩ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৪ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আলী আজগর, সিিা মৃি-

নগর মুসুসল্ল, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১২ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৪ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জসি  উসিন, সিিা-িসশর 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.৩৫ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ িা ছুল হক, সিিা-িসশর 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.৩৫ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ কসফল উসিন, সিিা-

িসশর উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.৩৫ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আলাউসিন, সিিা-িসশর 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.৩৫ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আব্দুর রহ ান, সিিা-িসশর 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.৩৫ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

দালনশ আলী, সিিা-হালয়ি 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.২০ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আিাউর রহ ান, সিিা- নছুর 

গালয়ন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.১৬ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আোঃ িালের, সিিা মৃি-

দাউমুল্লাহ, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৩ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হাসিবুর রহ ান, সিিা-

শুকুমুসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৩ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ হায়দার আলী, সিিা-চাঁন 

স য়া, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০৩ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আোঃ োলা , সিিা-হাসিজ 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.০২ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ রসহ , সিিা-কসলমুল্লাহ, 

িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

০.৩৫ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ দুলু ফসকর, সিিা-

ম াহাম্মদ, িাাং-িাহাদুরপুর 

(জাাংগাসলয়ািাড়া),গাজীপুর

৩.৫৪ িাহাদুরপুর ৩০৩ ১ ৬৬৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ হালেন আলী, সিিা-ম াোঃ 

আকির আলী, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.৫৪ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫২২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িা সুসিন, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.৩৬ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১

৫২৫, 

৫২৬
২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ ওি ান গসন, সিিা-

মহালিন আলী, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.২৩ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সুকু সিন, সিিা-সজন্নি আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.১০ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুল কালশ , সিিা-সজন্নাি 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.১০ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৩৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আস র আলী, সিিা-িলরশ 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.১০ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ ইউনুে, সিিা-ও র 

 ািাব্বর, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.০৫ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ জস র উসিন, সিিা-ও র 

 ািাব্বর, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.০৫ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৩৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ মুনলের আলী, সিিা-ও র 

 ািাব্বর, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ নাসজ  উসিন, সিিা-

সিসক  উসিন, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আোঃ রাজ্জাক, সিিা-িরশ 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ িা সুল আল , সিিা-

হযরি আলী, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াফাজ্জল মহালিন, সিিা-ম াোঃ 

জালাল, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ ওয়াজ উসিন, সিিা-

ম াহাম্মদ আলী, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িফর আলী, সিিা-ম াহাম্মদ 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আহিান উল্লাহ, সিিা-আফাজ 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.০৭ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ইজুসিন, সিিা-আফাজ 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.৬৪ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ নজরুল ইিলা , সিিা-

আফাজ উসিন, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.৬৪ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৩৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সিসক  আলী, সিিা-আফাজ 

উসিন, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.৮৯ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৪০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আোঃ রউফ, সিিা-

কাঙ্গাসল, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর

০.৮৮ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৪০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ জস র, সিিা-মকারিান 

আলী, িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.০৯ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৪১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ িাগর, সিিা-নজর আলী, 

িাাং-িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.০৯ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৪১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আসজ , সিিা-অজ্ঞাি, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.৪০ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৪২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ওবু, সিিা-কাঙ্গাসল, িাাং-

িাহাদুরপুর,গাজীপুর
০.৪০ িাহাদুরপুর ২৫৪ ১ ৫৪২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোম্মদ িারভীন আক্তার, 

স্বা ী: আবুল মহালিন, িসি  

িাহাদুর পুর (জখরার মটক), 

গাজীপুর।

০.২৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোম্মদ সলজা, সিিা: আবুল 

মহালিন, ঠিকানা: ঐ
০.২০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ  াসুদ (মটইলাি ব) সিিা: 

আোঃ িা াদ, ঠিকানা ঐ
০.০৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ আসরফ, সিিা: জানু আলী, 

ঠিকানা: ঐ
০.০৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আললকজান সিসি, স্বা ী মৃি-

জালহদ স য়া, িাাং-িোঃ 

িাহাদুরপুর (জখরার মটক)

০.১৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আয়নাল খাঁন, সিিা-জিয়দ আলী 

খাঁন, িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর 

(জখরার মটক)

০.১০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ  াললক, সিিা মৃি-

সিসিক, িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর 

(জখরার মটক)

০.১ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

লাইলী, স্বা ী-আব্বাি আলী, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.১ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িলাশ, সিিা মৃি-ম ািলল  

উসিন, িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর 

(জখরার মটক)

০.১৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই
টিনলশড সিসডাং 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আললয়া, স্বা ী-সুরুজ আলী, িাাং-

িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার মটক)
০.১৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

স জান, সিিা-আশরাফ আলী, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.০৭ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

খসললুর রহ ান, সিিা-আলক্কল 

 ীর, িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর 

(জখরার মটক)

০.২০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই
 াটির ঘর ১টি ও 

টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাল া. স্বা ী-আসজজুল হক, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.১০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম ািাললি, সিিা-আজগর আলী, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.১০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

কাসিল, সিিা মৃি-জখরা  ন্ডল, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.১০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই  াটির ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িািসল া, স্বা ী-আোঃ রসহ , 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.১০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই  াটির ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুল, সিিা মৃি-জখরা  ন্ডল, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.১০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ৩১২ ২ নাই নাই
 াটির ঘর ১টি ও 

টিলনর ঘর ২টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হাসনফ, সিিা-হারুন  ন্ডল, িাাং-

িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার মটক)
০.০২ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ২১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

  িাজ, স্বা ী-ম াোঃ আলী, িাাং-

িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার মটক)
০.১৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ২১২ ২ নাই নাই  াটির ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

চান্দু  সল্লক, সিিা-জলিদ আলী, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.৩০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ২১২ ২ নাই নাই
টিনলশড সিসডাং 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শসফকুল, সিিা-আোঃ রহ ান, 

িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার 

মটক)

০.১৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ২১২ ২ নাই নাই
টিনলশড সিসডাং 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ালজদা, সিিা-আোঃ রসশদ, িাাং-

িোঃ িাহাদুরপুর (জখরার মটক)
০.১০ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ২১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নাজমুল, সিিা মৃি-আনোর 

আলী, িাাং-িোঃ িাহাদুরপুর 

(জখরার মটক)

০.০৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ২১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আব্দুর রসহ , সিিা: ঐ, 

ঠিকানা: ঐ
০.০৫ িাহাদুরপুর ১৩৩ ১ ২১২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান
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দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মুনসুর আলী, সিিা মৃি- ধনু 

ম াল্লা, ও ম াশারফ মহালিন, 

সিিা- আোঃ রসশদ, িাাং- 

িাাংলািাজার, গাজীপুর

১.৭০ িাহাদুরপুর ২৩০ ১

৭৩৫, 

৭৩৬, 

৭৩৭

২ নাই নাই
টিলনর ঘর ১০ টি, 

টিলনর ঘর ১০টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সিরাজুল ইিলা , সিিা মৃি-

ইউসুফ আলী, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াশারফ, সিিা-ফসকর 

আহলম্মদ, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মকরা ি আলী, সিিা মৃি-আোঃ 

হাস দ, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম ায়ালজ্জ , সিিা মৃি-

আলনায়ার মহালিন, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ িা াদ, সিিা-মশখ ফজলুল 

স য়া, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৬টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শাহীন, সিিা মৃি-গসন স য়া, 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২৫ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ফজলু ,সিিা মৃি-গসন স য়া িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাইজুল ইিলা , সিিা মৃি-

িালদক আলী, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাস উল, সিিা-আোঃ িালা , 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রসিউল, সিিা-মখাকন স য়া, 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সরয়াজ উসিন, সিিা-ম াোঃ 

সগয়াি উসিন, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জীিন স য়া, সিিা মৃি-আোঃ 

আলী, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রুহুল, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২ আড়াইশ প্রিাদ ১২১ ১ ২৮৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শাহজাহান, সিিা-আবুল 

মহালিন, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৯৬ ১ ৩৩৬ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

২টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

গসন স য়া, সিিা-আবুল মহালিন 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৯৬ ১ ৩৩৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হসিজা মিগ , স্বা ী-কসির 

মহালিন, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৯৬ ১ ৩৩৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ালজদা, স্বা ী-আোঃ কসর , িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৯৬ ১ ৩৩৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুললহালিন, সিিা মৃি-

অজ্ঞাি, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৯৬ ১ ৩৩৬ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম ািারক, সিিা- কবুল স য়া, 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২৮ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ চাঁন স য়া, সিিা মৃি-

রওশন আলী, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২৮ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ নজরুল ইিলা , সিিা-

 সহি উসিন, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িা ছুল হক, সিিা মৃি-আোঃ 

হক, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সনর মহালিন, সিিা মৃি-আোঃ 

রহ ান, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হায়দার আলী, সিিা-অজ্ঞাি, 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জা াল উসিন, সিিা মৃি-

মহলাল উসিন, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

কা াল উসিন, সিিা: ঐ, িাাং- 

ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ১৮৬ ১ ৩৭২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

40



ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ  সজদ গাং, সিিা মৃি-

েস র আলী, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২৩ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১০ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

৩টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ েবুর, সিিা মৃি-েল র 

আলী, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২৭ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১১ ২ নাই নাই

টিনলিড সিসডাং 

১টি,  াটির ঘর 

২টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িকুল গাং, সিিা-নুরুল আস ন, 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িা ছুল হক, সিিা মৃি-আোঃ 

হক, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১৭ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

৩টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলাউসিন, সিিা মৃি-কালশ  

আলী, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১৭ ২ নাই নাই

টিনলিড সিসডাং 

১টি, টিলনর ঘর 

২টি

উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ দুলাল মহালিন, সিিা-

িা ছুল হক, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১৭ ২ নাই নাই টিনলিড ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলাউসিন, সিিা- মৃি-

ইি াইল, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আে া মিগ , সিিা-আিকর 

আলী, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১৭ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আলন্নে,  সিিা-কুদরি আলী, 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫০ ১ ৪১৭ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

২টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

সিরাজ উসিন, সিিা মৃি-

আফাজ উসিন, িাাং-

গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫২৩ ১ ১৭৭৪ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ রাজ্জাক, সিিা-আোঃ 

 াললক, িাাং-গজাসরয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫২৩ ১ ১৭৭৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আিলা , সিিা-আোঃ খাললক, 

িাাং-গজাসরয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫২৩ ১ ১৭৬৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আস রুল ইিলা , সিিা মৃি-

জা াল উসিন, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়লদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২০৪ ১ ৪৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ মিালহি আক্তার, সিিা মৃি-

জা াল উসিন, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়লদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২০৪ ১ ৪৩৩৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ নুরুসিন, সিিা-অজ্ঞাি, 

িাাং-

ভাওরাইদ,জয়লদিপুর,গাজীপুর।

০.০৯ আড়াইশ প্রিাদ ১২০৪ ১ ৪৩৩৫ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 াষ্টার িাড়ী আদশ ব ক্লালির িল 

মখলার  াঠ, িাাং- নান্দুয়াইন, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

১.৫৮ আড়াইশ প্রিাদ ১৫০১ ১ ৬৩৩২ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

অঞ্জু িালা, স্বা ী-রল শ চন্দ্র 

ি বন, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়লদিপুর,গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৭১ ১ ৬০১৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 ঙ্গল চন্দ্র ি বন, সিিা-অজ্ঞাি, 

িাাং-

ভাওরাইদ,জয়লদিপুর,গাজীপুর।া 

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৭১ ১ ৬০১৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাউিাড়া 

সিট

সনিাি চন্দ্র ি বন, সিিা-উলিন্দ্র 

চন্দ্র ি বন, িাাং-
০.১১ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৭১ ১ ৬০১৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাউিাড়া 

সিট

উলিন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা-আকাসল 

চন্দ্র ি বন, িাাং-
০.১১ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৭১ ১ ৬০১৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাউিাড়া 

সিট

সুিাি চন্দ্র ি বন, সিিা-উলিন্দ্র 

ি বন, িাাং-
০.১১ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৭১ ১ ৬০১৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাউিাড়া 

সিট

িলরশ চন্দ্র ি বন, সিিা-িসিশ 

চন্দ্র ি বন, িাাং-
০.১১ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৭১ ১ ৬০১৯ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ গফুর, সিিা মৃি-আোঃ 

জসলল, িাাং-
০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৫৬৯ ১ ৬৫৩৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আস নুল কন্ট্রাক্টর, সিিা-হযরি 

আলী ম াল্লা, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়লদিপুর,গাজীপুর।

০.৫২ আড়াইশ প্রিাদ ১৫৬৯ ১ ৬৫৩৯ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িা সুসিন, সিিা- মৃি জালাল 

উসিন, িাাং- ভাওরাইদ, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.৩৮ আড়াইশ প্রিাদ ১৪১০ ১ ৬১৩৬ ২ নাই নাই
টিলনর ঘর ৩টি ও 

পুকুর িাড়
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

০.২২ ৭১৫১

০.৩১ ৭১৫২

০.২২ ৭১৫৩

০.১২ ৭১৫৪

০.৫৬ ৭১৫৫

৪৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ সিল্লাল মহালিন, সিিা: মৃি 

মহলাল উসিন
০.৪১ আড়াইশ প্রিাদ ৪০৩ ১ ১৯০৪ ২ নাই নাই টিনলিড ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ মখাকন স য়া, সিিা: 

অজ্ঞাি ঠিকানা-ঐ
০.১৩ আড়াইশ প্রিাদ ৪০৩ ১ ১৮৭৬ ২ নাই নাই টিনলিড ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ হাসু স য়া, সিিা: মৃি 

জনলির, গজাসরয়ািাড়া, মিা: 

স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আোঃ িালরক গাং, সিিা- মৃি 

রসহজ উসিন, িাাং ভাওরাইদ, 

জয়লদিপুর গাজীপুর।

আড়াইশ প্রিাদ ১৬০৯ ১ ২ নাই নাই
টিনলিড সিসডাং 

ও চালা জস 
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৪৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

মহলাল, সিিা: মৃি ইি াইল, 

মিা: স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ নজরুল সিিা: মৃি শাহা, 

গজাসরয়ািাড়া, মিা: স জবাপুর 

২২ নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ শরীফ, সিিা: আস র 

মহালিন, গজাসরয়ািাড়া, মিা: 

স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ ম াফাজ্জল, সিিা: মৃি 

আনু সি, গজাসরয়ািাড়া, মিা: 

স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৪৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ নজরুল, সিিা: মৃি- 

মিাফাজ্জল, গজাসরয়ািাড়া, মিা: 

স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ  জনু, সিিা: মৃি গাজী, 

গজাসরয়ািাড়া, মিা: স জবাপুর 

২২ নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ  সিন, সিিা:  নু স য়া, 

গজাসরয়ািাড়া, মিা: স জবাপুর 

২২ নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

মিসল , সিিা: মৃি- িালরক 

স য়া, গজাসরয়ািাড়া, মিা: 

স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ রসিউল কসিরাজ, সিিা: 

মৃি িয়াি আলী, গজাসরয়ািাড়া, 

মিা: স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ রসফকুল, সিিা: ম াোঃ 

হাসল , গজাসরয়ািাড়া, মিা: 

স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

আিাদ মিিারী, সিিা: ওি ান 

মিিারী, গজাসরয়ািাড়া, মিা: 

স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

সরনা আক্তার, স্বা ী: ফলয়জ, 

গজাসরয়ািাড়া, মিা: স জবাপুর 

২২ নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ োত্তার, সিিা: মৃি আোঃ 

গফুর  ন্ডল, গজাসরয়ািাড়া, 

মিা: স জবাপুর ২২ নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ৪০০ ১ ২০০১ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ খসলল স য়া, সিিা: মৃি- 

আবুল মহালিন, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ িাসজির, সিিা: মৃি 

িলয়ি আলী, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ জসলল, সিিা: মৃি 

আবুল মহালিন, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ িাইদুর, সিিা: আব্দুর 

হাসনফ, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ আোঃ কসর , সিিা: মৃি 

আবুল মহালিন, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ িা সুসিন, সিিা: মৃি- 

ম াোঃ িামু, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ মকারিান আলী, সিিা: 

মৃি- আব্দুল কুদ্দুি, 

গজাসরয়ািাড়া, ম া: স জবাপুর, 

২২নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

সরনা, স্বা ী: জসহর, 

গজাসরয়ািাড়া, ম া: স জবাপুর, 

২২নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ ইউসুফ, সিিা: আ: 

আসজজ, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ নুরুন নিী, মৃি: মকারিান 

আলী, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ৫৬৯ ১ ১৯১৫ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ জাসকর মহালিন, সিিা: 

মৃি- মিকান্দার আলী, 

গজাসরয়ািাড়া, ম া: স জবাপুর, 

২২নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১

৪২৫, ৪২৬, 

৪২৯, ৪৪১, 

৪৪৪, ৪৪৫

২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ ফরহাদ, সিিা: মৃি- নরুল 

ইিলা , গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ আ লের আলী, সিিা: মৃি 

কালশ  আলী, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ রাজ্জাক আলী, সিিা: মৃি 

আব্দুল িালরক, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ  সনর, সিিা: ম াোঃ  নসুর 

আলী, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ আসরফ মহালিন, সিিা: 

িা ছুল হক, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ িা ছুল হক, সিিা: মৃি 

কালশ  আলী, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ ম াশারফ, সিিা: িা ছুল 

হক, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ দুলাল, সিিা: ম াোঃ 

িা ছুল হক, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

মরাসজনা, ম াোঃ কসর , 

গজাসরয়ািাড়া, ম া: স জবাপুর, 

২২নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

আফাজ উসিন, সিিা: 

মিকান্দার, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

নাজ া, ম াহাম্মদ আলী, 

গজাসরয়ািাড়া, ম া: স জবাপুর, 

২২নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ ফলয়জ, সিিা: মৃি- 

আিাদ আলী, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ িরুজ, সিিা: মৃি- আব্দুল 

হাসক , গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াক্তার আলী, মৃি কালশ  

আলী, গজাসরয়ািাড়া, ম া: 

স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ আকির আলী, সিিা- মৃি 

আব্দুর রসফক, গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

শাসহনুর, সিিা: জজনুসিনা, 

গজাসরয়ািাড়া, ম া: স জবাপুর, 

২২নাং ওয়াড ব, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া

ম াোঃ ইি াইল, সিিা: মৃি- 

আোঃ কালশ , গজাসরয়ািাড়া, 

ম া: স জবাপুর, ২২নাং ওয়াড ব, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ কুদ্দুি , সি: মৃি- 

আলাউসিন ভূ ূঁইয়া, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ইব্রাহী , সিিাোঃ ম াোঃ 

কুদ্দুি, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
মদললায়ারা, আহাম্মদ আলী, 

ঠিকানা- ঐ
০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আ জাদ আলী, সিিা: 

মৃি- িরশ আলী, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ শসহদুল, আহম্মদ আলী, 

ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ নাজমুল, সিিা; আহাম্মদ 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ রসন, সিিা: মৃি িাহাি 

উসিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ম াকক্তাজুল, সিিা: মৃি 

িাহাবুসিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ শসফক, সিিা: মৃি িাসহজ 

উসিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
জীিন, মৃি- মযালগন্দ্র চন্দ্র িাহা, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আব্দুল  সজদ, মৃি- 

হযরি আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ফজলু স য়া, মৃি- মচা র 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ নয়ন, সিািা: মৃি আব্দুল 

হাসি, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
মুনছুর, সিিা: মৃি- আব্দুর 

ম ািাললি, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
আফজাল, মৃি- ম ািলল  

উসিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ নুরুল ইিলা , মৃি- আোঃ 

 সিন, ঠিকানা- ঐ
০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ নিী মহালিন/কসির, সিিা: 

ম াোঃ আোঃ  ান্নান, ঠিকানা- ঐ
০.১২ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ই ান আলী, মৃি- আব্দুল 

 সজদ, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
জালাল উসিন, মৃি- রুস্মি 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
আল াি, মৃি- ম ািলল  

উসিন, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া শসহদুল, আক্তার, ঠিকানা- ঐ ০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
রুহুল আস ন, সিিা: মৃি 

ইিাহাক আলী, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আজাদ, মৃি: িরিি 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
মিালহল, সিিা: জসলল, ঠিকানা- 

ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ইি াইল, সিিা: মৃি রক ান, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
সরিন, মৃি- িসের উসিন, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
আকসল া, মৃি- সেসিক িাঠান, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
নজরুল, মৃি- আলহদ আলী, 

ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ২১৮ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ  সনরুজ্জা ান (িাবু) সিিা: 

আবুল মহালিন, ঠিকানা- ঐ
০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
রজি আলী, মৃি- আ জাদ 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
আরজ আলী, মৃি- আ জাদ 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আসল , সিিা: মৃি আব্দুল 

িালরক, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ হারুন অর রসশদ/সজয়া, 

সিিা: আকির আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ শসহদু ল্লা, সিিা: ফজল 

হক, ঠিকানা- ঐ
০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
িালহি আলী, সিিা: মৃি- 

মিািাহান, ঠিকানা- ঐ
০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ রাজ  াহামুদ, সিিা: মৃি- 

ইয়ানুজ, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ফসরদ আলী, সিিা: ম া: 

িালরা বুয়া, ঠিকানা- ঐ
০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ রিন স য়া, সিিা: মৃি 

আলি  খান, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আব্দুর রসশদ, মৃি- আোঃ 

খাললক, ঠিকানা- ঐ
০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ৪টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আোঃ লসিফ, সিিা: গালিদ 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ খসলল, মৃি- মহলাল 

উসিন, ঠিকানা- ঐ
০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ৪২১ ১ ১৮৫০ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৬টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ম ািাললি, মৃি- আবুল 

মহালিন, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫১৫
১

১৭৭০, ১৭৬৫, 

১৭৬৭, ১৭৬, 

১৭৩৬, 

২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ কালি , মৃি মহালিন খাঁ, 

ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫১৬
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ খাললক, সিিা: মৃি 

 সজির, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫১৭ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ফালু স য়া, মৃি- হাসফজ 

উসিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫১৮
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ো াদ,মৃি নূর মহালিন, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫১৯ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আে ি আলী, মৃি  কবুল 

মহালিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫২০
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ  সজির, মৃি- আনু স য়া, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৬ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫২১ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আে ি, সিিা:  কবুল 

মহালিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫২২
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াহাসিন, সিিা: ম াোঃ 

ম ািলল  ম াল্লা, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫২৩
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ কালা , মৃি মগলানী 

িাঠান, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫২৪ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
মরাসজনা, সিিা: আোঃ োলা , 

ঠিকানা- ঐ
০.১২ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫২৫
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
হািান/শাস  , জালাল উসিন, 

ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫২৬
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
কাইয়ু , আবুল িাশার, ঠিকানা- 

ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫২৭
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ জাসকর, মৃি- জালাল 

মহালিন, ঠিকানা- ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫২৮
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া িিন, সিিা মৃি- ম াহাম্মদ আলী ০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ
৫১৯, 

৫২৯
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৫৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ খাললক, সিিা: মৃি নসু 

মশখ, ঠিকানা- ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩০
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ জা ান, আহিান ম াল্লা, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩১
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আব্দুল হাই, মৃি হালিন 

আলী, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩২
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ শুক্কুর আলী, সিিা মৃি- 

জাহাঙ্গীর, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩৩
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া ম াোঃ ফারুক মৃি- িা ছুসিন ০.১০ আড়াইশ প্রিাদ
৫১৯, 

৫৩৪
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ ম ািলল  উসিন, সিিা: 

মৃি- িালহি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.১২ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩৫
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ গসন, সিিা: জসনর মশখ, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩৬
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৫৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ  সহউসিন, সিিা: আব্দুর 

রি, ঠিকানা-ঐ
০.০৮ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩৭
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ জা াল, মৃি জরীি খাঁ, 

ঠিকানা-ঐ
০.১৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩৮
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ  সনর,কর  আলী, ঠিকানা-

ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৩৯
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ রাসব্ব, সিিা: মৃি হালি  

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৪০
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ রাজু, সিিা: মৃি আস র 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫৪১ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ আিাবুর, মৃি- মহালিন 

খান, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫৪২ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া
ম াোঃ  জনু, মৃি আহিান 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৪৩
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 
িাউিাড়া

ম াোঃ ফজু স য়া, মৃি হযরি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫৪৪ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 
িাউিাড়া

ম াোঃ রসফক, মৃি মিাফাজ্জল 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৪৫
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 
িাউিাড়া

 সল্লকা, স্বা ী: মৃি মিাফাজ্জল 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৪৬
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৬০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 
িাউিাড়া রিন,  নুলরাসিন, ঠিকানা-ঐ ০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ ৫১৯, ৫৪৭ ১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 
িাউিাড়া

ম াোঃ লাল স য়া, মৃি- আব্দুল 

খাললক, ঠিকানা-ঐ
০.১২ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৪৮
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 
িাউিাড়া

মখারলশদ, আকির আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৪৯
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 
িাউিাড়া

কুব্বি আলী, সিিা: মৃি 

জ লির আলী  ন্ডল, ঠিকানা-ঐ
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ

৫১৯, 

৫৫০
১ ঐ ২ নাই নাই টিলনর োিড়া ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ঝন্টু স য়া, সিিা: অজ্ঞা, িাাং- 

গজাসরয়িাড়া, জয়লদিপুর
০.৫০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনরঘর ৫টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

শসহদুল ইিলা , সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.৫০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ  ামুন স য়া, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.৩০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সফজ স য়া, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

কসফল উসিন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.৫০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর  ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আব্দুল গফুর, সিিা- কলেদ খাঁ, 

ঠিকানা-ঐ
০.৩০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নাসজ  উসিন, সিিা মৃি-িারা 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নজরুল স য়া, সিিা-সূয ব স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
আলাউসিন, সিিা-ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
িালাউসিন,সিিা-ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িল জ উসিন, সিিা  ঙ্গল 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আবুল, সিিা-িল জ উসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনরঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৬২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এরিাদুল,সিিা-িল জ উসিন, 

িাাং িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িিদুল হক, সিিা-অজ্ঞাি. িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িা ছুল হক, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং 

িাউিাড়া, গাজীপুর।
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াস্তাক মহালিন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-রালজন্দ্রপুর মচৌরাস্তা, 

গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জাহাঙ্গীর আল , সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা: ঐ
০.৩০ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আব্দুল খাললক, সিিা-আকির 

আলী, ঠিকানা: ঐ
০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আশরাফ উসিন , সিিা-শওকি 

আলী, ঠিকানা: ঐ
০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম াোঃ রসফক, সিিা-অজ্ঞাি, 

ঠিকানা: ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনরঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ইউসুফ আলী, সিিা মৃি-িা ছুল 

হক, ঠিকানা: ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জিয়ি আলী, সিিা মৃি-িা ছুল 

হক, ঠিকানা: ঐ
০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ম ািাললি, সিিা মৃি-িা ছুল 

হক, ঠিকানা: ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আসফয়া মিগ , স্বা ী-আফাজ 

উসিন, ঠিকানা: ঐ
০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এরিাদুল, সিিা মৃি-শসহদুল, 

ঠিকানা: ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই

টিলনর টিলনর ঘর 

১টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

এ দাদুল খাঁন, সিিা- াললক 

খাঁন, ঠিকানা: ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর  ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 াজহারুল,সিিা-মহালিন উসিন, 

ঠিকানা: ঐ
০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৬৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালহর , সিিা মৃি-আকির 

আলী , ঠিকানা: ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িফুজ উসিন সিিা মৃি- িস জ 

উসিন, ঠিকানা: ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

নালের সশকদার সিিা মৃি-

িল জ উসিন, ঠিকানা: ঐ
০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

আশরাফ আলী, সিিা মৃি 

নালয়ি আলী, ঠিকানা: ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৫ ১ ৬৮৩ ২ নাই নাই টিলনর  ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মখাকন স য়া ( াস্টার), সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালের , সিিা মৃি-ইউসুফ, 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলকট ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হারুন , সিিা মৃি-ইউনুফ, 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সনর , সিিা মৃি- ইউসুফ , 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মিাফাজ্জল , সিিা মৃি- িালহি 

আলী , ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৪ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালের , সিিা মৃি-ইউসুফ, 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হারুন , সিিা মৃি-ইউনুফ , 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সনর , সিিা মৃি- ইউসুফ , 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

মিাফাজ্জল , সিিা মৃি- িালহি 

আলী , ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িালজদা মিগ , স্বা ী-আোঃ 

রাজ্জাক, ঠিকানা: 

গজাসরয়ািাড়া, গাজীপুর িদর, 

০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রস জ উসিন, সিিা মৃি-আোঃ 

ওয়ালরে, ঠিকানা: 

গজাসরয়ািাড়া, গাজীপুর িদর, 

০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর ঘর ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৬৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িল জ উসিন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ২৯৮ ১ ৬৯৮ ২ নাই নাই টিলনর  ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

 সজবনা আক্তার, স্বা ী: মলবু 

স য়া, ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

১.৩০ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১
১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই

টিলনর  ঘর ৩টি, 

টিলনর ঘর ২টি
উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

কা াল মহালিন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা: গজাসরয়ািাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৬ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১
১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

জব্বার, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা: 

গজাসরয়ািাড়া, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০২ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১
১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর  ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

িাইফুল  সল্লক, সিিা: সুরুজ 

 সল্লক,িাাং- ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১

১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর  ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রসহ  , সিিা: মৃি- চান্দু , িাাং-

ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১

১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর  ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

রসফকুল ইিলা , সিিা- ঐ, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১

১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
এ দাদুল , সিিা: ঐ, ঠিকানা: ঐ ০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১

১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই  টিলনর ঘর ১টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

হাসনফ , সিিা: মৃি রসিউল্লা , 

ঠিকানা: ঐ
০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১

১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর  ৩টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
 ামুন , সিিা: ঐ, ঠিকানা: ঐ ০.০৩ আড়াইশ প্রিাদ ৬০ ১

১৩২, 

১৩৩
২ নাই নাই টিলনর ঘর  ২টি উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

লক্ষী  সন্দর, িাাং-

নান্দুয়াইন,জয়লদিপুর,গাজীপুর।
০.১১ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৭১ ১ ৬০১৯ ২ নাই নাই প্রার্ বনা স্থান উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৬৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট
নান্দুয়াইন ঈদগাহ  াঠ ১.০০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪৯৭ ১ ৬৩৬১ ২ নাই নাই ঈদগাহ  াঠ উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

০.০৬ ৭৩৯০

০.১৮ ৭৩৯১

০.২০ ৭৩৮২

০.১৭ ৭৩৯৩

৬৬৮

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আোঃ কসর , সিিা মৃি- আোঃ 

 সজদ, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

মজলা- গাজীপুর।

০.৪০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৪ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা প্রশািক 

গাজীপুর এর দপ্তলর মপ্ররণ করা হইয়ালে।

৬৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউিাড়া 

সিট

ভাওরাইদ দসক্ষনিাড়া 

মফারকাসনয়া  ািািা, মিাড়ািাড়ী
আড়াইশ প্রিাদ উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।১৫২১ ১ ২ নাই নাই  ািািা প্রাঙ্গন
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৬৬৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আোঃ রসশদ, সিিা: মৃি- 

ইি াইল, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

মজলা- গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৪ ঘর-িাড়ী, ৪২ িের

ঐ

৬৭০
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সনরঞ্জন, সিিা মৃি- সনিযনন্দন, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.০৭ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৭ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের
ঐ

৬৭১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট প্রহলাদ, সিিা- হসর চরন ি বন, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৭ ঘর-িাড়ী, ৩৯িের

ঐ

৬৭২

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট রসফক, সিিা মৃি- গফুর, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা প্রশািক 

৬৭৩

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট  ালজদ, স্বা ী- ইি াইল, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৭৬ ২৪২৫ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের

ঐ

৬৭৪

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট ইন্দ্র ম াহন, সিিা- িাধু চরন, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৩৫ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের

ঐ

৬৭৫
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট খলগন, সিিা-তুলাদী, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৩৯ ঘর-িাড়ী, ২২িের
ঐ

৬৭৬

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট মশাভারানী, সিিা- িকুল চন্দ্র 

ি বন, িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, 

র্ানা- গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৪০ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের

ঐ

৬৭৭
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট শসচন্দ্র ম াহন, সিিা- অসিরা , 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৪১ ঘর-িাড়ী, ২৯িের
ঐ

৬৭৮

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট কানন চন্দ্র ি বন, সিিা- অসনল 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৬ ঘর-িাড়ী, ৪৩ িের

ঐ

৬৭৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট শশীর চন্দ্র ি বন, সিিা- চন্দ্র 

ম াহন ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৬ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের

ঐ

৬৮০
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সিষু চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি- নীলা 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৪০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৬ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের
ঐ

৬৮১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট কালদর, সিিা- আোঃ রসশদ, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৬ ঘর-িাড়ী, ৪২ িের

ঐ

৬৮২

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট হালশ , সিিা- আোঃ রশীদ, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৭ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের
ঐ
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৬৮৩

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট কালশ , সিিা- আোঃ রশীদ, িাাং-

 িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৭ ঘর-িাড়ী, ৩৭ িের

ঐ

৬৮৪
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট শান্ত চন্দ্র ি বন, সিিা- ইন্দ্র 

ম াহন ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.০৯ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৭ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের
ঐ

৬৮৫
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট ইন্দ্র ম াহন ি বন, সিিা: 

অজ্ঞাি, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৪০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা প্রশািক 

৬৮৬

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সক্ষসিশ চন্দ্র ম াহন, সিিা: 

শচীন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের
ঐ

৬৮৭
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িদ বারানী, সিিা: মৃি- অধীর চন্দ্র 

ম াহন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.১৫ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের
ঐ

৬৮৮
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আক্তার, সিিা- আোঃ খাললক, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের
ঐ

৬৮৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আলনায়ার, সিিা- আোঃ খাললক, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের

ঐ

৬৯০
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট  াললক, সিিা- আোঃ খাললক, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের
ঐ

৬৯১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট মদললায়ার, সিিা- আোঃ খাললক, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ২৭ 

িের।
ঐ

৬৯২
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট মিনী চন্দ্র ি বন, সিিা- মৃি- 

রালজন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ২৬ িের
ঐ

৬৯৩

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট  ঙ্গল চন্দ্র ি বন, সিিা- মদলিন্দ্র 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৬৩ ২৪৬৮ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের

ঐ

৬৯৪

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট নলরশ, সিিা- কুশল চন্দ্র ি বন, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৩৫ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের

ঐ

৬৯৫

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট অসনল চন্দ্র ি বন সিিা- কুশল 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৩৫ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের

ঐ

৬৯৬

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট অসনল চন্দ্র ি বন, সিিা- শ্রীকান্ত, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৩৯ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের

ঐ

৬৯৭

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট রফু সিিা- আোঃ গফুর, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৪০ ঘর-িাড়ী, ৩০ 

িের।

সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা প্রশািক 

57



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৬৯৮

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট যসিন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা- মৃি 

শ্রীকান্ত চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫২ ৩৫৪১ ঘর-িাড়ী, ৩০ 

িের। ঐ

৬৯৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট রসঞ্জি, সিিা- সনরাঞ্জন, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.৪০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৭৪ ২৪৩৩ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের

ঐ

৭০০

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িীলরন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা- 

িফালী, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৭৪ ২৪৩৩ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের

ঐ

৭০১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট দুোঃখী রা  চন্দ্র ি বন, সিিা-

কালী চরন ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ৮৭৬ ২৪৩৩ ঘর-িাড়ী, ২৬ িের

ঐ

৭০২

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট প্রিন্ন চন্দ্র ি বন, সিিা- িসচন্দ্র 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৭৬ ২৪২৪ ঘর-িাড়ী, ৩২ িের

ঐ

৭০৩
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট দীলনশ চন্দ্র ি বন, সিিা- 

মভালানার্, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৩৫ আড়াইশপ্রিাদ ৮৭৬ ২৪২৭ ঘর-িাড়ী, ৩৩ 

িের
ঐ

৭০৪

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট মভালা নার্ ি বন, সিিা- হীলরন্দ্র 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ৮৭৬ ২৪৩০ ঘর-িাড়ী, ৩৩ 

িের
ঐ

৭০৫

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সিশ্বনার্ চন্দ্র ি বন, সিিা- 

হলরন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫২৪ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের
ঐ

৭০৬

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট কাজল চন্দ্র ি বন, সিিা- 

মভালানার্, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৪০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫২৫ ঘর-িাড়ী, ৩৭ িের

ঐ

৭০৭

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট জরু চন্দ্র ি বন, সিিা-  াখন, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.০৭ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫২৫ ঘর-িাড়ী, ৩৩ 

িের
ঐ

৭০৮

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িলরশ চন্দ্র ি বন, সিিা- মৃি- 

গলণশ চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫২৬ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা প্রশািক 

৭০৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সন াই কাসন্ত ি বন, সিিা-সকশল 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.৪০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫২৭ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের

ঐ

৭১০

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সজলিন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা- লাল 

ম াহন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.০৮ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫২৮ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের

ঐ

৭১১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট লাল ম াহন, সিিা-  াখন, িাাং- 

িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫২৯ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের

ঐ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৭১২

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িলন্তাষ চন্দ্র ি বন, সিিা- সকশর 

চন্দ্র ি বন, িাাং- িনগ্রা , 

কুইচা ার, র্ানা- গাজীপুর, 

০.১৫ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫৩০ ঘর-িাড়ী, ২১ িের

ঐ

৭১৩

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট হলরন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা-  াখন, 

িাাং- িনগ্রা , কুইচা ার, র্ানা- 

গাজীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২৭ আড়াইশপ্রিাদ ৯৫৪ ৩৫৩১ ঘর-িাড়ী, ২২ িের

ঐ

৭১৪

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আোঃ হাসনফ, সিিা- মৃি আোঃ 

গসন, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.৫০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৪২ িের
উলেদ  া লা নাং-৬/২০১৯ দালয়র করি: 

উলেদ আলদশ প্রদান করা হইয়ালে। িলি 

অদ্যিসদ উলেদ করা হয় নাই।

৭১৫

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আোঃ কুদ্দুি, সিিা- হালশ  

ম াল্লা, িাাং- ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের

ঐ

৭১৬
গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট হািীি, সিিা- মৃি- িালদক 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

০.০৭ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের
ঐ

৭১৭

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িালা , সিিা- মৃি- জা াল 

উসিন, িাাং- ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের

ঐ

৭১৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট হালরজ আলী, সিিা- মৃি- আোঃ 

কসর , িাাং- ভাওরাইদ, 

০.০৯ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৭১৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িাইদ, সিিা: মৃি- মকারিান 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের উলেদ  া লা নাং-৬/২০১৯ দালয়র করি: 

উলেদ আলদশ প্রদান করা হইয়ালে। িলি 

অদ্যিসদ উলেদ করা হয় নাই।

৭২০

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সিরাজুল মুন্সী, সিিা- মৃি 

ওলহদ আলী, িাাং- ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের

ঐ

৭২১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট হালি  আলী, সিিা- সিরাজুল, 

িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের

ঐ

৭২২

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট চাঁন স য়া, সিিা: আোঃ কসর , 

িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৭ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের

ঐ

৭২৩

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িাদশা স য়া, সিিা মৃি- মুনলির 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৯ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের

ঐ

৭২৪

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট রসফক, সিিা- মৃি- মকারিান 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৪ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের

ঐ

৭২৫

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট হালেন আলী, সিিা মৃি- 

ইেহাক, িাাং- ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের ঐ
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৭২৬

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আোঃ কালদর, সিিা- আেি 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৭ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের

ঐ

৭২৭

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আোঃ োলা , সিিা- মৃি- আের 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২০ িের

ঐ

৭২৮

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আস ন উসিন, সিিা- জা াল 

উসিন, িাাং- ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের

ঐ

৭২৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আসজজ, সিিা- আসল  উসিন, 

িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২০ িের

ঐ

৭৩০

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আোঃ হাসনফ সিিা- আসল  

উসিন, িাাং- ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের

ঐ

৭৩১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট একা ি, সিিা- গসন স য়া, িাাং-

 ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের

ঐ

৭৩২

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট িা ছুল হক, সিিা- ম লের 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের
উলেদ  া লা নাং-৬/২০১৯ দালয়র করি: 

উলেদ আলদশ প্রদান করা হইয়ালে। িলি 

অদ্যিসদ উলেদ করা হয় নাই।

৭৩৩

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আলনায়ারহ সিিা- ি লির, িাাং-

 ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের ঐ

৭৩৪

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট ম াোঃ শসফ, সিিা- মকারিান 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের
ঐ

৭৩৫

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সজয়াদ আলী, িাাং- ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের
ঐ

৭৩৬

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট রস জ উসিন, সিিা-িাজু মশখ, 

িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৭ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৯ িের

ঐ

৭৩৭

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট  কর  আলী, সিিা মৃি- ালজদ 

আলী, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৮ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের

ঐ

৭৩৮

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আয়নাল, সিিা- কর  আলী, 

িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের

ঐ

৭৩৯

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট সিল্লাল মহালিন, সিিা মৃি-

মখারলশদ, িাাং-ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১২ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৪২ িের

ঐ
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৭৪০

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট মকারিান আলী, সিিা মৃি-আোঃ 

আসজজ, িাাং-ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৪২ িের

ঐ

৭৪১

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট মরজাউল হক, সিিা মৃি-আোঃ 

আসজজ, িাাং-ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৬ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৪১ িের

ঐ

৭৪২

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আশরাফ আলী, সিিা-এিাদ 

আলী মশখ, িাাং-ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৯ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৪১ িের

ঐ

৭৪৩

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট  সিয়ার, সিিা-আের উসিন, 

িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৯ িের

ঐ

৭৪৪

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট রুস্ত  আলী, সিিা মৃি- সহর 

উসিন, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১৫ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৯ িের

ঐ

৭৪৫

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট জগ ি আলী, সিিা মৃি-এিাদ 

উল্লাহ, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

উলেদ  া লা নাং-৬/২০১৯ দালয়র করি: 

উলেদ আলদশ প্রদান করা হইয়ালে। িলি 

অদ্যিসদ উলেদ করা হয় নাই।

৭৪৬

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট মখাকা স য়া, সিিা-োইফুল 

ইিলা , িাাং-ভাওরাইদ, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের

ঐ

৭৪৭

গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

কলি বালরশন

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট আলী মহালিন, সিিা-ইসিি 

ম াল্লা, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের ঐ

৭৪৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট হায়াি আলী গাং, সিিা মৃি-

হাজী কদ  আলী, িাাং-

০.৩০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের ঐ

৭৪৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  স ন উসিন, সিিা মৃি- ালয়ন 

উসিন, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

০.১০ আড়াইশপ্রিাদ ১১৭০ ৪২১০ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর  প্রলয়াজনীয় 

৭৫০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  সজির রহ ান গাং, সিিা-

ইেহাক, িাাং-ভাওরাইদ, 

০.৫০ ১১৭০ ৪২১১ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৭৫১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট গফুর ম াল্লা, সিিা মৃি-হালেন 

ম াল্লা, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

০.১৫ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৭৫২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট কসর , সিিা-হালশ  আলী, িাাং-

ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

০.২০ ১১৫৮ ৪২১৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৭৫৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট সজন্নাি, সিিা মৃি-আবুর 

মহালিন, িাাং-ভাওরাইদ, 

০.০৫ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৭৫৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আব্দুল্লাহ, সিিা মৃি-হাস দ, িাাং-

ভাওরাইদ, গাজীপুর িদর, 

০.০৪ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৭৫৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আহাম্মদ, সিিা-হাজী কদ  

আলী, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

০.০৮ ১১৫৮ ৪২১৯ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৭৫৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  সহর উিন, সিিা-জালাল 

উসিন, িাাং-ভাওরাইদ, গাজীপুর 

০.১০ ১১৫৮ ৪২২৯ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের ঐ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৭৫৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আফোর উসিন, সিিা-আোঃ 

জসলল, িাাং-কু ারখাদা, 

০.১৫ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২০ িের
উলেদ  া লা নাং-৭/২০১৯ দালয়র করি: 

উলেদ আলদশ প্রদান করা হইয়ালে। িলি 

৭৫৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ ওি ান গসন, সিিা মৃি-

ফজর আলী, িাাং-কু ারখাদা, 

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৭৫৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ মিাফাজ্জল, সিিা মৃি-

আোঃ রহ ান মশখ, িাাং-

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২০ িের ঐ

৭৬০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ চাঁন স য়া, সিিা মৃি-আোঃ 

রহ ান মশখ, িাাং-কু ারখাদা, 

০.১৫ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৭৬১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ আজহার উসিন, সিিা-

আোঃ রহ ান, িাাং-কু ারখাদা, 

০.১৮ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৭৬২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ  সজির রহ ান, সিিা-

ম াোঃ আজহার উসিন, িাাং-

০.২০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৭৬৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ  সিউর রহ ান, সিিা-

ম াোঃ আজাহার উসিন, িাাং-

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৭৬৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ হাসনফ আলী, সিিা মৃি-

শাহাি উসিন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৭৬৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  ম াোঃ শুক্কুর আলী, সিিা মৃি-

আোঃ রসহ , িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৫ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

ঐ

৭৬৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ শাহ জা াল, সিিা মৃি-

জয়নাল, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৭ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৯ িের ঐ

৭৬৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ জসহর উসিন, সিিা মৃি-

শাহাি উসিন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৮ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৭৬৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আোঃ িালরক, সিিা মৃি-

আিতুল্লাহ মশখ, িাাং-

০.০৪ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৭৬৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ মহালিন আলী, সিিা-

আজাহার উসিন, িাাং-

০.০২ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪২ িের ঐ

৭৭০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আোঃ জসলল, সিিা মৃি-ম নলের 

আলী, িাাং-কু ারখাদা, গাজীপুর 

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪২ িের
উলেদ  া লা নাং-৭/২০১৯ দালয়র করি: 

উলেদ আলদশ প্রদান করা হইয়ালে। িলি 

৭৭১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আনোর আলী, সিিা-আোঃ 

জসলল, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪১ িের ঐ

৭৭২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট জুরান আলী, সিিা মৃি-

মিালল ান, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪১ িের ঐ

৭৭৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আোঃ রশীদ িরকার, সিিা মৃি-

আিতুল্লাহ, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৯ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৯ িের ঐ

৭৭৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ শসফ স য়া, সিিা মৃি-

জনাি আলী, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৮ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৯ িের ঐ

৭৭৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ শওকি আলী, সিিা-ম াোঃ 

িা ছুল হক, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৪ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

ঐ

৭৭৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ আল  স য়া, সিিা-ম াোঃ 

আোঃ হাই, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৩ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৭৭৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ হাসনফ আলী, সিিা মৃি-

 হর আলী, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০২ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৭৭৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ আস র মহালিন, সিিা-

ম াোঃ আোঃ জালিদ আলী, িাাং-

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের ঐ

৭৭৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ শুভজল, সিিা-ম াোঃ 

মিাফাজ্জল মশখ, িাাং-

০.০৭ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের ঐ

৭৮০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম ািাোঃ সুসফয়া মিগ , স্বা ী-

ম াোঃ আোঃ হালশ , িাাং-

০.০৮ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৭৮১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোোঃ হালজর খাতুন, স্বা ী-চাঁন 

স য়া, িাাং-কু ারখাদা, গাজীপুর 

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ১৭ িের ঐ

৭৮২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ শসফকুল ইিলা , সিিা-

ম াোঃ আোঃ হাই, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৫ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ১৭ িের ঐ

৭৮৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ োলনায়ার মহালিন, সিিা-

ম াোঃ আোঃ গফুর আলী, িাাং-

০.২০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ১৭ িের
উলেদ  া লা নাং-৭/২০১৯ দালয়র করি: 

উলেদ আলদশ প্রদান করা হইয়ালে। িলি 

৭৮৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ শহর আলী ভান্ডারী, সিিা 

মৃি-িাহার আলী, িাাং-

০.২০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৭৮৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ কসর , সিিা-সিষা, িাাং-

কু ারখাদা, গাজীপুর িদর, 

০.০৭ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৭৮৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ ম াজালম্মও হক, সিিা-

ম াোঃ জা াি আলী, িাাং-

০.০৮ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৭৮৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ নূর ম াহাম্মদ, সিিা-

অজ্ঞাি, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৯ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের ঐ

৭৮৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ জয়দর আলী, সিিা-ম াোঃ 

জয়নুসিন মশখ, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৮ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের ঐ

৭৮৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ নূর ইিলা , সিিা-ম াোঃ 

মকরা ি ম াল্লা, িাাং-

০.০২ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের ঐ

৭৯০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ ম াশারফ, সিিা মৃি-

শাহজাহান  ন্ডল, িাাং-

০.০৪ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৭৯১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ আোঃ গসন, সিিা-ম াোঃ 

মকরা ি ম াল্লা, িাাং-

০.১০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৭৯২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ িাবুল, সিিা-ম াোঃ 

মকরা ি ম াল্লা, িাাং-

০.২০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৭৯৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ ফারুক, সিিা মৃি-আোঃ 

হক ম ম্বার, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২০ ১৩৩০ ৬২৫০ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৭৯৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ মরজাউল, সিিা-শাহজাহান 

 ন্ডল, িাাং-কু ারখাদা, গাজীপুর 

০.১৫ ১০৬৮ ৪০৯৫ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

৭৯৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোোঃ িরুফা, স্বা ী-ম াোঃ িকুল 

মহালিন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২৫ ১০৬৮ ৪০৯৫ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

৭৯৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  ম াোঃ নূর িনী, সিিা মৃি-আোঃ 

রশীদ, িাাং-কু ারখাদা, গাজীপুর 

০.১৫ ১০৬৮ ৪০৯৫ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৭৯৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ মকরা ি ম াল্লাহ, সিিা 

মৃি-এিারি সশকদার, িাাং-

০.২০ ১০৬৮ ৪০৯৫ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের ঐ

৭৯৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী কৃষ্ণ কু ার, সিিা-শ্রী িসিষ 

ি বন, িাাং-কু ারখাদা, গাজীপুর 

০.০৮ ১০৬৮ ৪০৯৫ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৭৯৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী স্বরস্বসি, স্বা ী মৃি-সিনয়, 

িাাং-কু ারখাদা, গাজীপুর িদর, 

০.০৪ ১০৬৮ ৪০৯৫ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮০০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সুনীল চন্দ্র, সিিা মৃি-

কাসিবক চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৩ ১০৬৮ ৪০৯৫ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের ঐ

৮০১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট মখাকন চন্দ্র ি বন, সিিা-িীলরন 

চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০২ ১০৬৮ ৪০৯৬ ঘর-িাড়ী, ২০ িের ঐ

৮০২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট সুরুি চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-মুরদ 

চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.১০ ১০৬৮ ৪০৯৬ ঘর-িাড়ী, ১৯ িের ঐ

৮০৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট িসজি চন্দ্র ি বন, সিিা-শী 

সুলরন চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২০ ১০৬৮ ৪০৯৬ ঘর-িাড়ী, ১৮ িের ঐ

৮০৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট প্রদীি চন্দ্র ি বন, সিিা-শ্রী, 

সুলরন চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১০ ১০৬৮ ৪০৯৬ ঘর-িাড়ী, ২২ িের ঐ
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 
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দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৮০৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  মগািাল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সুসদন চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১৫ ১০৬৮ ৪০৯৭ ঘর-িাড়ী, ২১ িের ঐ

৮০৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট কৃষ্ণ চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সনিাই চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২৫ ১০৬৮ ৪০৯৭ ঘর-িাড়ী, ১৭ িের ঐ

৮০৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট সুসকন চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

যিীন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১০ ১০৬৮ ৪০৯৭ ঘর-িাড়ী, ১৬ িের ঐ

৮০৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট উজ্জল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

যিীন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৫ ১০৬৮ ৪০৯৮ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

৮০৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শাসন্ত চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

ম ঘলাল চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৭ ১০৬৮ ৪০৯৮ ঘর-িাড়ী, ৩২ িের ঐ

৮১০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ওলিদ চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

কাসিবক চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৮ ১০৬৮ ৪০৯৮ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

ঐ

৮১১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট মগৌসরন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

 লহন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৩ ১০৬৮ ৪০৯৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৮১২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ হাসিবুল্লাহ, সিিা মৃি-

এেহাক, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৫ ১০৬৮ ৪০৯৮ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৮১৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সনরাঞ্জন চন্দ্র ি বন, সিিা 

মৃি-সুলরন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৪০ িের ঐ

৮১৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সুলধন চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

শা  চর িন বন, িাাং-

০.২০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮১৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শমূ্ভ চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-শ্রী 

সুধন্য চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.৩০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৮১৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ ওিায়দুল মহালিন, সিিা-

ম াোঃ  াললক, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩২ িের ঐ

৮১৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী রাখাল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

গঙ্গা চর িন বন, িাাং-

০.০৫ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮১৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সরিন চন্দ্র ি বন, সিিা-শ্রী 

রাখাল চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৭ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮১৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী স্বিন চন্দ্র ি বন, সিিা-শ্রী 

রাখাল চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৮ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮২০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী রায় ম াহন চন্দ্র ি বন, সিিা 

মৃি- সূচী ম াহন চন্দ্র, িাাং-

০.০৭ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮২১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী বুদ্দু চন্দ্র ি বন, সিিা-সনলিন 

চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

৮২২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী ফলকন চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

নলরশ চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.৩০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের ঐ

৮২৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী দুলাল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সিষ্ম চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.৩২ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের ঐ

৮২৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িালনি চন্দ্র ি বন, সিিা-

অজ্ঞাি, িাাং-কু ারখাদা, 

০.৩৮ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৮২৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী লাল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

িলরাদ চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.৪০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৮২৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী কালী চরন চন্দ্র ি বন, সিিা-

িলরাদ চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৮ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৮২৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সি লা রানী িালা, স্বা ী-

িিয চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৯ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৮২৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী যিীন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

কানাই চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৩ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৮২৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সিস্ম চন্দ্র ি বন, সিিা-িলরাদ 

চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৪ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৩০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সন বল চন্দ্র ি বন, সিিা-সিষ্ণ 

চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.০৭ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৩১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িলজন চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

 হন মিসঙ্গ, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৩২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িঙ্কর চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সনলিন চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.৪০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৮৩৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী মিৌর িালা, স্বা ী মৃি-িীরু 

চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.৩০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

৮৩৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী প্রহলাদ চন্দ্র িমৃন, সিিা মৃি-

সনিাই চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৮৩৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী রসঞ্জি চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

মদলিন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৮৩৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ আওয়াল মহালিন, সিিা 

মৃি-িালয়দ আলী ম াড়ল, িাাং-

০.১২ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৩৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী উলিন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সুদন্য চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১৮ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৩৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সুদন্য চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৯ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৩৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী দুলাল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সশি চরন চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৪ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৪০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িলজন চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

লাল ম াহন চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৭ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৪১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সি লা রান,সা স্বাস  মৃি-

শাসন্ত চন্দ্র িমৃন, িাাং-

০.০৪ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৪২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী জিদ্য চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

মদলিন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২০ ১১৩০ ৪১৮০ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৪৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িলজন চন্দ্র ি বন, সিিা-জিদ্য 

চন্দ্র ি বন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.৪৫ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮৪৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী কালী চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

চন্দ্র ম াহন, িাাং-কু ারখাদা, 

০.২০ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ 

১৯/১১/২০২০ মূলল উলেলদর প্রলয়াজনীয় 

৮৪৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী ফসনন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

মদলিন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২৫ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৪৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী অসভলাষ চন্দ্র ি বন, সিিা 

মৃি-অসনল চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২১ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৪৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী অসনল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

 সলন চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১৯ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৪৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সুলিাধ চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সনসশ কান্ত চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৮ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৪৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িলরশ চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সনসশ কান্ত চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৭ ১০৫৭ ৪১১২ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৫০ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী কালাই চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সনসশকান্ত চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.০৮ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৫১ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িালাই চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

সনস  কান্ত চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৮৫২ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী রানী িালা, স্বা ী-কালী চরন 

ি বন, িাাং-কু ারখাদা, গাজীপুর 

০.২০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৮৫৩ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী িচীন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

ম াহন িাঁশী, িাাং-কু ারখাদা, 

০.৫০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৮৫৪ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী মিািাল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

গঙ্গা চর িন বন, িাাং-

০.১০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৮৫৫ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী সুভাি চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

রশীদ চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.১০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮৫৬ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী মজলিন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি 

রশীদ চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.২০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ ১৯/১১/২০২০ মূলল 

উলেলদর  প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা 

৮৫৭ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী কালী চরন ি বন, সিিা মৃি-

রালজন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.৩০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩৫ 

িের

ঐ

৮৫৮ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট শ্রী যিীন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি-

কালাই চন্দ্র ি বন, িাাং-

০.৩০ ১০৫৭ ৪৩৩৮ ঘর-িাড়ী, ৩৪ িের ঐ

৮৫৯ গাজীপুর ২৩ নাং ওয়াড ব 

গাজীপুর সিটি 

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ৪র্ ব মেনী ক বচারী কল্যান িস সি ০.১০ ৩৬৪ ৬৭৬ অসফি ঘর, ৩২ 

িের।

ঐ

৮৬০ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ  াইনুসিন, সিিা-আোঃ 

ম ািাললি, িাাং-হাললডািা, 

০.০৫ ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৬১ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আোঃ ম ািাললি, সিিা মৃি-

রুস্ত  আলী, িাাং-হাললডািা, 

০.০৭ ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮৬২ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ িাশার, সিিা-আোঃ 

ম ািাললি, িাাং-হাললডািা, 

০.০৩ ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের ঐ

৮৬৩ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ সুরুজ স য়া, সিিা মৃি-

সরয়াজ উসিন, িাাং-হাললডািা, 

০.০৪ ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৮৬৪ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ শাহ আল , সিিা-ডাোঃ 

িফর আলী, িাাং-হাললডািা, 

০.০৭ ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৪ িের ঐ

৮৬৫ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট রা  ম হান গাং, সিিা মৃি-হীরা 

লাল, িাাং-হাললডািা, 

০.০৪ ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২২ িের ঐ

৮৬৬ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট অসনল, সিিা-রাজল াহন, িাাং-

হাললডািা, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২০ িের ঐ

৮৬৭ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট সুনীল, সিিা-রাজ ম াহন, িাাং-

হাললডািা, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ ২১৫৪ ৪০৫৫ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮৬৮ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট রিন, সিিা-ঐসজন ক্রুশ, িাাং-

হাললডািা, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২০ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৫ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ ১৯/১১/২০২০ মূলল 

উলেলদর  প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা 

৮৬৯ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট যিীন, সিিা-ফসনন্দ্র ি বন, িাাং-

হাললডািা, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৫ ঘর-িাড়ী, ৩১ িের ঐ

৮৭০ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ ফজলুল হক, সিিা-ম াোঃ 

শা  স য়া িাাং-হাললডািা, 

০.১২ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৫ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

ঐ

৮৭১ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ নুরু, সিিা-ম াোঃ মখাকন 

মশখ, িাাং-হাললডািা, 

০.০৮ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৮ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

ঐ

৮৭২ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ নূর ম াহাম্মদ, সিিা মৃি-

িাির আলী, িাাং-হাললডািা, 

০.০৮ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৮ ঘর-িাড়ী, ৩৮ 

িের

ঐ

৮৭৩ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ িাইজুসিন, সিিা-ম াোঃ 

আোঃ রসহ , িাাং-হাললডািা, 

০.০৩ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৮ ঘর-িাড়ী, ৩২ িের ঐ

৮৭৪ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ সুলিান, সিিা-ম াোঃ আোঃ 

রসহ , িাাং-হাললডািা, 

০.১৮ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৮৭৫ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট আোঃ রসহ , সিিা মৃি-

 ইজুসিন, িাাং-হাললডািা, 

০.২৫ িারুইিাড়া ২১৫৪ ৪০৫৮ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৭৬ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ হাসিি, সিিা-অজ্ঞাি, িাাং-

হাললডািা, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.৩০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের ঐ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৮৭৭ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ আোঃ  সজদ, সিিা-অজ্ঞাি, 

িাাং-হাললডািা, জয়লদিপুর, 

০.৪০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৭৮ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট মলোঃ কলণ বল মিাহরাি, সিিা-ডাোঃ 

আলী মহালিন, িাাং-হাললডািা, 

০.৫০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের ঐ

৮৭৯ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট প্রফুল্ল, সিিা মৃি-ম াহন িাশী, 

িাাং-হাললডািা, জয়লদিপুর, 

০.৩৫ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ৩০ িের ঐ

৮৮০ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট িারর্ী, সিিা মৃি-ম াহন িাশী, 

িাাং-হাললডািা, জয়লদিপুর, 

০.৩০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ৩২ িের ঐ

৮৮১ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  ালিী, সিিা মৃি-ম াহন িাশী, 

িাাং-হাললডািা, জয়লদিপুর, 

০.২০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৮৮২ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম ািাললি, সিিা মৃি-রুস্ত  

আলী িাাং-হাললডািা, 

০.২০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৮ িের
সি.ি.ক িত্র নাং২৮১৪ িাসরখ ১৯/১১/২০২০ মূলল 

উলেলদর  প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলনর জন্য মজলা 

৮৮৩ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম া:ম াস্তফা, সিিা- ইয়াকুি 

আলী, িাাং-

০.১৫ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৮৪ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম া:আলনায়ার, সিিা-িাাং-

হাললডািা, জয়লদিপুর, গাজীপুর 

০.৩০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর-িাড়ী, ২৯ িের ঐ

৮৮৫ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট  ামুন,সিিা: হাসিবুল্লাহ, িাাং-

কু ারখাদা, গাজীপুর ।

০.৫০ আড়াইশপ্রিাদ ৩৬৪ ৬৭৬ ঘর-িাড়ী, ২২ িের ঐ

৮৮৬ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম লহর আলী, সিিা: ইয়াকুি 

আলী,  িাাং-

০.১৫ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৮৭ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট ম াোঃ আওয়াল, সিিা: ইয়াকুি 

আলী,  িাাং-

০.১০ িারুইিাড়া ২১৫০ ৪০৪৭ ঘর িাড়ী, ২৭ িের ঐ

৮৮৮ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

িাকব সিট িালাউসিন, সিিা: রসহ ,  িাাং-

হাললডািা,জয়লদিপুর,গাজীপুর।

০.০৩ িারুইিাড়া ৪১৫৪ ৪০৫৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের ঐ

৮৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাকব সিট ম া: সুলিান, সিিা: রসহ ,  

িাাং-

হাললডািা,জয়লদিপুর,গাজীপুর।

০.০৩ িারুইিাড়া ৪১৫৪ ৪০৫৮ ঘর-িাড়ী, ২৫ িের

ঐ

৮৯০ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোঃ আবুল মহালিন, সিিা-মৃি 

ইিহাক, িাাং-িনখখরা, ইউ:সি- 

প্রহলাদপুর, র্ানা-শ্রীপুর, মজলা-

গাজীপুর।

০.০৬ িনখখরা ৬ ৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯১ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আয়নাল, সিিা: আবুল মহালিন, 

িাাং-ঐ
০.০৬ িনখখরা ৬ ৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯২ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

শাজাহান, সিিা-আোঃ  াললক, 

িাাং-ঐ
০.১২ িনখখরা ৬ ৯ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৮৯৩ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

জালয়দা, সিিা: আ:  াললক, 

িাাং- ঐ
০.০৪ িনখখরা ৬ ৯ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯৪ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোোঃ নুরিানু, সিিা-মৃি আোঃ 

জাব্বার, িাাং-ঐ
০.১২ িনখখরা ৬ ১১ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯৫ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোোঃ রাসজয়া, সিিা-মৃি আোঃ 

জাব্বার, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৬ ১১ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯৬ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আনিার আলী, সিিা-ম াোঃ 

 নছুর আলী, িাাং-ঐ
০.০৮ িনখখরা ৬ ১১ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯৭ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
আলিনা, সিিা: ঐ িাাং- ঐ ০.০৫ িনখখরা ৬ ১১ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯৮ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোঃ নুরুল ইিলা , সিিা-মৃি 

জুলগি চন্দ্র, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৬ ১১ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৮৯৯ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
 ািািা ও  িসজদ, িাাং-ঐ ০.১৫ িনখখরা ১০ ১৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯০০ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

কসির, সিিা-মৃি িাহাজুসিন, 

িাাং-ঐ
০.১৫ িনখখরা ১০ ১৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০১ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আোঃ গফুর, সিিা-মৃি রওশন 

আলী, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০২ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

চান স য়া, সিিা: আ: গফুর, 

িাাং-ঐ
০.০৩ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০৩ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
খসিজা, সিিা: ঐ, িাাং- ঐ ০.০৫ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০৪ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

িসফকুল, সিিা-মৃি মদললায়ার, 

িাাং-ঐ
০.১৩ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০৫ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আবু িক্কর, সিিা-মৃি মনয়া ি 

উল্লাহ, িাাং-ঐ
০.২০ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০৬ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আোঃ আসজজ, সিিা-মৃি 

 াললক, িাাং-ঐ
০.০৫ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯০৭ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

রাসজয়া, সিিা: আ: আসজজ, 

িাাং-ঐ
০.০৫ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০৮ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
রাসিয়া, সিিা: ঐ, িাাং-ঐ ০.০৫ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯০৯ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

জা ান দসজব, সিিা: শাহ দসজব, 

িাাং-ঐ
০.০৫ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১০ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম ািাোঃ আস না, স্বা ী-মৃি 

ইনিাি আলী, িাাং-ঐ
০.০৮ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১১ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোোঃ আকসল া, স্বা ী-মৃি 

আলাল, িাাং-ঐ
০.০৮ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১২ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোোঃ আি া, স্বা ী-মৃি 

জালাল, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১৩ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

কা াল, সিিা-মৃি সনয়া ি 

উল্লাহ, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯১৪ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোোঃ   িাজ, স্বা ী- আোঃ 

 াললক, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ১৩ ৪৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১৫ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোঃ শসহদ, সিিা- আফিার 

উসিন, িাাং-ঐ
০.০৩ িনখখরা ৩০৩ ৪৫৩ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১৬ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
আকসল া, সিিা: শসহদ, িাাং-ঐ ০.০৭ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১৭ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোঃ আলী  উসিন, সিিা-মৃি 

লালয়ি আলী, িাাং-িনখখরা
০.১২ িনখখরা ৩০৬ ৪৬২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১৮ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
সরনা, সিিা: আোঃ শুকুর, িাাং-ঐ ০.০৩ িনখখরা ৩০৬ ৪৬২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯১৯ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
সরিন, সিিা: আলী  উসিন ০.০২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২০ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোঃ িালা ি, সিিা-মৃি 

ওয়ালহদ আলী, িাাং-ঐ
০.০৮ িনখখরা ৩০৬ ৪৬২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯২১ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
জহুরা, সিিা: িালা ি, িা-ঐ ০.০২ িনখখরা ৩০৬ ৪৬২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২২ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আোঃ রাজ্জাক, সিিা-মৃি আোঃ 

জব্বার, িাাং-ঐ
০.০৭ িনখখরা ৩০৬ ৪৬২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২৩ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

িাগর, সিিা-হাসফজুর রহ ান, 

িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৩০৬ ৪৬২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২৪ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

কাসদর, সিিা-মৃি আির আলী, 

িাাং-
০.০৫ িনখখরা ৩০৬ ৪৬২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২৫ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আোঃ কালশ , সিিা-মৃি আোঃ 

জব্বার, িাাং-ঐ
০.০৬ িনখখরা ৩৭৯ ৬০৭ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২৬ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোোঃ আলয়শা, স্বা ী- জালাল 

উসিন, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৪৪৮ ৯২০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২৭ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

িালহি আলী, সিিা-মৃি আোঃ 

আসজজ, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৪৪৮ ৯২০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯২৮ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াোঃ আক্কাে আলী, সিিা-মৃি 

আোঃ আসজজ, িাাং-ঐ
০.০৩ িনখখরা ৪৪৮ ৯২০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯২৯ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

নালয়ি আলী, সিিা-মৃি  

আসজজ, িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৪৪৮ ৯২০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩০ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

িবুর, সিিা-মৃি  আসজজ, িাাং-

ঐ
০.১০ িনখখরা ৪৪৮ ৯২০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩১ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আলয়ে আলী, সিিা-মৃি  ওনা 

ম াল্লাহ, িাাং-িনখখরা
০.১২ িনখখরা ৪৪৮ ৯২০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩২ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ইের আলী, সিিা- আলয়ে 

আলী, িাাং-ঐ
০.১২ িনখখরা ৪৪৮ ৯২০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩৩ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

িারা স য়া, সিিা-মৃি জনাি 

আলী, িাাং-ঐ
০.০৩ িনখখরা ৪৪৮ ৯২৩ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩৪ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আসরফ, সিিা-মৃি  সজির, িাাং-

ঐ
০.০৪ িনখখরা ৩৭৯ ৫৮৬ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৩৫ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

মরাস্ত  আলী, সিিা-মৃি সুরুজ 

স য়া, িাাং-ঐ
০.৮০ িনখখরা ৩৭৯ ৫৮৭ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩৬ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

মখারলশদ, সিিা-মৃি আহাদালী, 

িাাং-ঐ
০.২০ িনখখরা ৩৭৯ ৫৮৭ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩৭ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আ জাদ আলী, সিিা-মৃি 

হাস দ আলী, িাাং-ঐ
০.২০ িনখখরা ৩৭৯ ৬০৪ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩৮ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

কালশ , সিিা-মৃি জব্বার, িাাং-

ঐ
০.১১ িনখখরা ৩৭৯ ৬০৬ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৩৯ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

রাসকবুল, সিিা- রস জ উসিন, 

িাাং-ঐ
০.২৫ িনখখরা ৩৭৯ ৬০৭ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪০ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
আল , সিিা- ইব্রাহী , িাাং-ঐ ০.১৫ িনখখরা ৩৯৭ ৬১২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪১ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

সলটন, সিিা- জয়নাল আলিদীন, 

িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৩৯৭

৬১০, 

৬১২
২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৪২ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

 ারফি, সিিা- আলীমুসিন, 

িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৩৯৭ ৬১২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪৩ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আবুল হালশ , সিিা-ইয়াসেন 

িলান, িাাং-ঐ
০.১৭ িনখখরা ৫১৫ ১২২৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪৪ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

জা ান, সিিা-মৃি হযরি আলী, 

িাাং-ঐ
০.১২ িনখখরা ৫১৫

১২১৬, 

১২১৯
২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪৫ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

 াললক, সিিা-আোঃ হাসক , িাাং-

ঐ
০.১০ িনখখরা ৫১৫ ১২৩০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪৬ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আোঃ োত্তার, সিিা-আোঃ হাসক , 

িাাং-ঐ
০.০২ িনখখরা ৫১৫ ১২৩০ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪৭ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
 স ন, সিিা-ওি ান, িাাং-ঐ ০.১৫ িনখখরা ৫১৫ ১২২৫ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪৮ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

শ লির, সিিা-ইয়াকুি আলী 

িাাং-ঐ
০.১২ িনখখরা ৫১৫ ১২২৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৪৯ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

 ারফি, সিিা- আলীমুসিন, 

িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৫১৫ ১২২৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৫০ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
স লন, সিিা: ইব্রাহী , িাাং-ঐ ০.১৫ িনখখরা ৫১৫ ১২২৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫১ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আলাস ন, সিিা: িা সুল হক, 

িাাং-ঐ
০.০৩ িনখখরা ৫১৫ ১২২৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫২ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
োত্তার, সিিা: আ: হাসক ০.১২ িনখখরা ৫১৫ ১২২৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫৩ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ম াস্তফা, সিিা: আব্দুল িালরক, 

িাাং-ঐ
০.১০ িনখখরা ৬০৭ ৮১৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫৪ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

োত্তার, সিিা: আ: িালরক, িাাং-

ঐ
০.১০ িনখখরা ৬০৭ ৮১৮ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫৫ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আসনছুর রহ ান, সিিা: আবুল 

খালয়র, িাাং-ঐ
০.০৩ িনখখরা ৫৮৪ ৯৯২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫৬ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

নাসের উসিন, সিিা: ইয়াকুি 

আলী, িাাং- ঐ
০.০৯ িনখখরা ৫৮৪ ৯৯২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫৭ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আশাদুল, সিিা: ম ািলল  

উসিন, িাাং-ঐ
০.০৬ িনখখরা ৫৮৪ ৯৯২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫৮ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আব্বাি উসিন, সিিা: ম াহাম্মদ 

আলী, িাাং-ঐ
০.০৫ িনখখরা ৩৯৭ ৬১২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৫৯ গাজীপুর শ্রীপুর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

 ারফি, সিিা- আলীমুসিন, 

িাাং-ঐ
০.০৩ িনখখরা ৩৯৭ ৬১২ ২ ঘর িাসড় উলেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হলয়লে।

৯৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

আবু সিসিক, সিিা- মৃি- 

আোঃ আসজজ, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১৩ ২

টিলনর ঘর , 

আনুোঃ ১৯৭২ িলন
উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

  িাজ, সিিাোঃ মৃিোঃ আোঃ 

আস র মহালিন,  িাাং- 

লুটিয়ার চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৪
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১৩ ২

টিলনর ঘর, 

আনুোঃ ১৯৭৫ 

িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ জাহাঙ্গীর আল , সিিা 

মৃিোঃ আফাজ উসিন, িাাং- 

লুটিয়ার চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৭
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১৩ ২

টিলনর ঘর, 

আনুোঃ ১৯৭৩ 

িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

76



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ফসরদুল আল , সিিা 

মৃিোঃ  আফাজ উসিন িাাং 

লুটিয়ারচাল, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১১
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১৩ ২

টিলনর ও  াটির 

ঘর, আনুোঃ 

১৯৬৫ িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ শসফকুল, সিিা মৃিোঃ 

আফাজ উসিন, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১২
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১২ ২

 াটি ও টিলনর 

ঘর, আনুোঃ 

১৯৬৫ িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

হাবুল স য়া, সিিা মৃিোঃ 

ফলয়জ উসিন, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

২.৩০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১

২৪১১, 

২৪১০
২

 াটি ও টিলনর 

ঘর, আনুোঃ 

১৯৭০ িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

কুলসু , সিিা মৃিোঃ আব্দুল 

আউয়াল, িাাং- লুটিয়ার চালা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১১ ২

 াটি ও টিলনর 

ঘর, আনুোঃ 

১৯৭০ িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

রালহলা, সিিা মৃিোঃ হালিন 

আলী, িাাং- লুটিয়ার চালা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১১ ২

টিলনর ঘর, 

আনুোঃ ১৯৮০ 

িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

িালহরা, সিিাোঃ ফইজ উসিন, 

িাাং- লুটিয়ার চালা, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৪১১ ২

টিলনর ঘর, 

আনুোঃ ১৯৯৫
উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ইি াইল মহালিন, সিিাোঃ 

সুন্দর আলী, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৫০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৫৯১ ২

টিলনর ঘর, 

আনুোঃ ১৯৮২ 

িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ
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খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ  ঞ্জুর মহালিন, সিিাোঃ 

নুরু স য়া, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৪৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫১ ২৫৯১ ২

টিলনর ঘর, 

আনুোঃ ১৯৮৮ 

িলন

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ কুদ্দুি আলী, সিিা 

মৃিোঃ আোঃ রউফ, িাাং- 

লুটিয়ার চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৭
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০৪ ২৮২০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮৬ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আয়নল হক, সিিা 

মৃিোঃ িিজা আলী, িাাং- 

লুটিয়ার চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৫০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০৪ ২৮২০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮৬ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আস নুল, সিিা মৃিোঃ 

িসফর উসিন, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০৪ ২৮২০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আবু িাইদ, সিিা মৃিোঃ 

শা সুসিন, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০৪ ২৮২০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯১ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ফজলুল হক, সিিাোঃ 

কুদ্দুি, িাাং- লুটিয়ার চালা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০৪ ২৮২০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

জয়লদি ি বন, সিিা মৃিোঃ 

প্রফুল্ল ি বন, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০৪ ২৮২০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

মিগ ,স্বা ীোঃ িসঞ্জি

িাাং লুটিয়ারচাল , গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০৪ ২৮২০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ইন্দ্রল াহন, সিিাোঃমৃি সুলকি 

চন্দ্র ি বন 

িাাং লুটিয়ারচাল, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০২ ২৮২২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর,  আনু 

াোঃ ১৯৯৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

শ্রী লক্ষণ ি বন সিিামৃিোঃ 

সিগরা  ি বন,

িাাং লুটিয়ারচাল , গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০২ ২৮২২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর,  আনু 

াোঃ ১৯৯৮ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

শ্রী সি ল ি বন, সিিা মৃিোঃ 

সিগরা  ি বন, িাাং 

লুটিয়ারচাল, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৩০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০০২ ২৮২২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর,  আনু 

াোঃ ১৯৯৯ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

িাগর, সিিা মৃিোঃ হরকু ার, 

িাাং লুটিয়ারচাল , গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.৩৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া

১০০২, 

১২৪৮

২৮২২, 

২৪০৪
২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮৮ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

সিরাজ উসিন, সিিা মৃি 

আজ ি আলী, িাাং 

লুটিয়ারচাল, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪৬ ২৪০৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৭৮িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

আোঃ আউয়াল, সিিা মৃিোঃ 

মৃদু মশখ, িাাং লুটিয়ারচালা , 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪৬ ২৪০৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ রজি আলী, সিিা 

আফাজ উসিন, িাাং 

লুটিয়ারচালা , গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪৬ ২৪০৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

প্রফুল্ল চন্দ্র ি বন, সিিাোঃ 

মিাস ন্দ্র চন্দ্র ি বন, িাাং 

লুটিয়ারচালা , গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪৬ ২৪০৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৬ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াহাম্মদ আলী, সিিাোঃ 

সিরাজ উসিন, িাাং 

লুটিয়ারচালা , গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪৬ ২৪০৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম ারলশদ আলী, সিিাোঃ 

সিরাজ উসিন, িাাং 

লুটিয়ারচালা , গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪৬ ২৪০৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৪িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

 ম াোঃ মুিা, সিিাোঃ আোঃ 

আউয়াল, িাাং লুটিয়ারচালা , 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪৬ ২৪০৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

আসজজুল হক, সিিাোঃ 

আস নুল হক, িাাং- 

লুটিয়ারচালা , গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৫০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৪০ ২৬১৩ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৪ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

রজনী চন্দ্র ি বন, সিিাোঃ স না 

চন্দ্র ি বন, িাাং সিাংঙ্গাইল, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২৫৪

২৪১৬, 

২৭৪০
২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৯ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

আবু িাইদ, সিিা মৃি  সজদ 

মশখ, িাাং রুিপুর, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ হাসফজুর রহ ান, সিিা 

াোঃ আোঃ রসশদ, িাাং রুিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৯ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ দুলাল, সিিাোঃ রসশদ 

িলান, িাাং রুিপুর, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ কাসজ  উসিন, সিিাোঃ 

আোঃ জব্বার, িাাং রুিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

গীিা রাণী, স্বা ী- মভালানার্, 

িাাং রুিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৩
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৩ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ শাহদাি মহালিন, সিিা 

মৃিোঃ ইয়াি আলী, িাাং 

রুিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১১ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ সিল্লাল মহালিন সিিা 

মৃি, হালিন আলী, িাাং 

রুিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৩০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৪ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

৯৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোোঃ হাসল া মিগ , 

সিিাোঃ জা াল উসিন, িাাং 

রুিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৪৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮৮ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

৯৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

হাচুসন মিগ , সিিা াোঃ 

জা াল উসিন, িাাং রুিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১০৯৬ ২৯০০ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আোঃ লসিফ, সিিা 

মৃিোঃ আোঃ গসণ, িাাং রুিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১১৮২ ২৯৬৪ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৭িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

 ম াোঃ আলী, সিিা জা াল 

উসিন শাহ, িাাং রুিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৩০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১১৮২ ২৯৬৪ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৭৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

 চান স য়া, সিিা আবুল 

কালশ , িাাং রুিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর

০.৪০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১১৮২ ২৯৬৪ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৩ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ম ািারক মহালিন, 

সিিা মৃিোঃ কালশ , িাাং 

রুিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১২১২ ২৬২৫ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৮ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

সনলিনি চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি 

মগৌর চন্দ্র ি বন, িাাং রুিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৪১
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১১৩৩ ২৯৪২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৪ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ফজলুল হক, সিিাোঃ 

িস র উসিন, িাাং করুইিলী, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৫০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১১১২ ২৯৩৪ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ দসির উসিন, সিিা াোঃ 

জিয়ি আলী, , িাাং 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৮৭ ৩৬৬৫ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

শা সুল, সিিা মৃিোঃ 

মদললায়ার মহালিন িাাং- 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৮৭ ৩৬৬৫ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২১১৬ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আইউি আলী, সিিা 

মৃি িালহদ আলী, িাাং 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৮৭ ৩৬৬৫ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ হান্নান ম াল্লা, সিিা 

জসলল ম াল্লা, িাাং করুইিলী, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৭
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৯৮০ ৩৪৩১ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আোঃ আউয়াল, সিিা 

হাসফজ উসিন, িাাং 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০১১ ৩৭৫২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৯ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আস র মহালিন, সিিা 

হাসফজ উসিন, িাাং 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০১১ ৩৭৫২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৭৮ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ম াকলেদ আলী, সিিা 

মৃিোঃ ওয়াজ উসিন, িাাং 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৮
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০১১ ৩৭৫২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

83



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আিাদ ভূ ূঁইয়া, সিিা 

মৃি াোঃ জিয়ি আলী, িাাং 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৬২ ৩৬৫৩ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৭২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আস নুল ইিলা , 

সিিাোঃ আহম্মদ আলী, িাাং 

করুইিলী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৩০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৬২ ৩৬৫৩ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আোঃ িালিন, সিিাোঃ 

জিয়ি আলী, িাাং করুইিলী, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৩৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৩৮ ৩৬২৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ হালিন আলী, সিিাোঃ 

িা সুল হক, িাাং রসক্ষি 

িাড়া, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২৩
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৯০ ৩৬৮৪ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৪ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

নাসির উসিন, সিিা শাহাি 

উসিন, িাাং হাললডািা , 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৯০ ৩৬৮৪ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৪ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

সরিন, সিিাোঃ ফাইজুর 

রহ ান, িাাং হাললডািা , 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৯৮ ৩৫৯৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

 রসন স ত্র, সিিাোঃ সনসখল 

স ত্র, িাাং হাললডািা , 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১২
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০৯৮ ৩৫৯৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ম াশারফ মহালিন, 

সিিা াোঃ ইয়াকুি আলী, িাং 

হাললডািা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১৩৯ ৪০২৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আউয়াল, সিিা মৃিোঃ 

ইয়াকুি আলী, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১৩৯ ৪০২৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ম াস্তফা, সিিা মৃিোঃ 

ইয়াকুি আলী, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১৩৯ ৪০২৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৬ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম লহর আলী, সিিা মৃিোঃ 

ইয়াকুি আলী, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২১
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১৩৯ ৪০৬৫ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৬ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ আব্দুি িালা , সিিা 

মৃিোঃ আোঃ িা াদ, িাং 

হাললডািা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৫০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১৩৯ ৪০২৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ইব্রাসহ , সিিা মৃিোঃ 

জনাি আলী, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.২৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১৩৯ ৪০২৬ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ  নজু, সিিাোঃ আোঃ 

িাত্তার, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১৩৯ ৪০২৮ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০০ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

হযরি আলী, সিিাোঃ আোঃ 

 সজদ, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৭৭ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

আসখ, সিিাোঃ হযরি আলী,

িাং হাললডািা, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

রহ ি আলী, সিিাোঃ আোঃ 

 সজদ, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৯৮ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

আব্দুল হাই, সিিাোঃ  সনর 

উসিন, িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৭৭৯ 

িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

শাহজাহান, সিিাোঃ িরাি 

আলী, , িাং হাললডািা, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

অসল, সিিাোঃ অলহদ আলী, 

িাং হাললডািা, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৮
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১২ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম ািারক, সিিাোঃ রসফকুল, 

িাং হাললডািা, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.১০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৬ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

সলটন ,সিিাোঃ ইসিি, িাং 

হাললডািা, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১৭৭৯ ৩৭৪৯ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ িস জ উসিন, সিিা 

মৃিোঃ ম াক্তার মহালিন, িাাং 

রসক্ষিিাড়া, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৯
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০১১ ৩৫১২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০০৫ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ শুক্কুর আলী, সিিা মৃিোঃ 

আোঃ খাললক, িাাং 

রসক্ষিিাড়া, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৮
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০১১ ৩৫১২ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮০িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ ইউসুফ আলী, সিিা 

মৃিোঃ রহ ি আলী, িাাং 

রসক্ষিিাড়া, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২০০৮ ৩৫৮৭ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ১৯৮৮ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

ম াোঃ সুজন স য়া, সিিা ক র 

উসিন, িাাং রসক্ষিিাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫
৪ নাং 

িারুইিাড়া
২১০০ ৩৫৯৫ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৪ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রালজন্দ্রপুর

 িসি  

সিট

 ামুন সিিাোঃ ম াোঃ   িাজ 

উসিন, িাাং রুিপুর, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.২০
৪ নাং 

িারুইিাড়া
১১৮২ ২৯৬৪ ২

িিি িাড়ী, 

টিলনর ঘর, আনু 

াোঃ ২০১৩ িলনর

উলেদ প্রস্তাি মদওয়া হলয়লে।

১০৪০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

কদিানু, স্বা ী-ম াোঃ আব্দুল 

 ান্নান, িাাং-সিলকিাড়ী 

(িালিলী) গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

০.১৮
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০০৭ ১৬৯৮ ২

টিলনর 

ঘর/ াটির ঘর 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম ািাোঃ িালহদা,স্বা ী- ম াোঃ 

আলাউসিন ফসকর,  িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০০৭ ১৬৯৮ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৪২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সরসজয়া মিগ ,স্বা ী-মৃি নুর 

ইিলা , িাাং-ঐ
০.১২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০০৭ ১৬৯৮ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 সজির, সিিা-মৃি  দুদু 

স য়া, িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০০৭ ১৬৯৮ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০১৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

অসনল দাি,সিিা- মৃি হৃদয় 

চন্দ া রদাি, িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০০৭ ১৬৯৮ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০১৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

লাইসল মিগ , স্বা ী-মৃি  

সলফয়াকি আলী, িাাং- ঐ
০.০৯

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সুসনল রসি দাি,সিিা-মৃি-

রূিচাঁন,িাাং-ঐ
০.০৮

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ১৯৮২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িাোসি দাি,সিিা- মৃি 

সকছুসলয়া রসি দাি, িাাং-ঐ
০.০৯

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ১৯৮২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

মকসেয়া রানী, স্বা ী-মৃি 

মগাসিনা দাি, িাাং-ঐ
০.০৭

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ১৯৮২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৪৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

গলনশ, সিিা- ফুল চাঁন, িাাং-

ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সশসি রানী, স্বা ী-মৃি-

মগািাল চাঁন, িাাং-ঐ
০.০৯

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

জহুরা মিগ ,স্বা ী-মৃি- আোঃ 

 াললক স স্ত্রী,িাাং-ঐ
০.১১

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৫২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িালকর স য়া,সিিা-িবুর 

স স্ত্রী, িাাং-ঐ
০.০৮

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

চাঁন ম াহন,সিিা-মৃি-রুিচানঁ 

 রসিদাশ, িাাং-ঐ
০.১

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ১৯৯৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াস্তাসফজুর রহ ান 

(িাগর),সিিা-মৃি-আলনায়ার 

মহালিন,িাাং-ঐ

০.০৫
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িাহাি  উসিন,সিিা-লাল 

স য়া, িাাং-ঐ
০.১২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪০৮৯ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ রানী, স্বা ী- ম াোঃ 

এোহাক, িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪২৫১ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

রুশ ি আলী,সিিা-মৃি- 

র জান আলী, িাাং-

সিলকিাড়ী (িালিলী) 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১০
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪২৫১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ইিরাসহ  স য়া,সিিা-রজি 

আলী, িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪২৫১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৫৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 সজরন সিসি, স্বা ী-মৃি  

র জান আলী িাাং-ঐ
০.৯০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪২৫১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আল না মিগ , স্বা ী-আোঃ 

 সজদ, িাাং-ঐ
০.০১

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪২৫১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৬১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আসনছুর রহ ান,সিিা-মৃি-

আহম্নদ ম ারল, িাাং- ঐ
০.০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১১ ৪২৫১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোোঃ মকাসহনুর,স্বা ী-ম াোঃ 

নাসজর, িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 সু া, স্বা ী- ম াোঃ ফারুক, 

িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট
আয়শা,স্বা ী-এনামুল, িাাং-ঐ ০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

এনামুল,সিিা- আোঃ রউফ, 

িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 সজবনা,স্বা ী-মহালিন আলী, 

িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট
কিনা,স্বা ী-িসফকুল, িাাং-ঐ ০.২০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 হুরা, স্বা ী-শাহ আলী, িাাং-

ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৬৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট
মরাসজনা,স্বা ী-স ল্টন,িাাং-ঐ ০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট
ফালি া,স্বা ী-িাবুল, িাাং-ঐ ০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৭১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াস্তফা,সিিা-  নুস য়া,িাাং-

ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সি লা মিগ ,স্বা ী- মৃি-আোঃ 

আসজজ িাগ ার, িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

রালশদুল,সিিা- মৃি-আোঃ 

আসজজ িাগ ার,িাাং-ঐ
০.৩০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

কা াল মহালিন,সিিা-

মিলালয়ি মহালিন,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আসজরন সিসি,স্বা ী-ম াোঃ 

শাহজাহান,িাাং- 

জয়নািলী,সিলকিাড়ী,গাজীপুর

 িদর, গাজীপুর।

০.২০
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট
জুললখা,স্বা ী- সলটন, িাাং-ঐ ০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

রহ ি মুসন্স,সিিা- মৃি-

র জান আলী, িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ ফারুক,সিিা-মৃি-আোঃ 

রাজ্জাক, িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৭৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 সনর ম াল্লা,সিিা- মৃি- 

শাসফ ম াল্লা,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৮০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 াহাবুল্লা,সিিা-ওয়ালকল 

মিিারী, িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ জাস লা,স্বা ী-আোঃ 

হাস দ, িাাং- ঐ
০.২০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সুসফয়া মিগ ,স্বা ী-

গসনস য়া, িাাং-ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ওয়াজ উসিন,সিিা-মৃি-

আসল  উসিন,িাাং-ঐ
০.২০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৭ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

হাস দা মিগ ,সিিা-শুক্কুর 

আলী মুসন্স,িাাং-ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সশরাজ স য়া,সিিা-িবুর 

স স্ত্রী, িাাং-ঐ
০.২০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আনু,সিিা-আিাির, 

িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আসরফ,সিিা- মৃি-আোঃ 

রসশদ,িাাং- ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৭ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

েস রন,স্বা ী-মৃি-িালহি 

আলী মুসন্স,,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৮৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াস্তফা,সিিা-আোঃ কালদর, 

িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৯০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 নু স য়া,সিিা-মৃি- আোঃ 

কাসফ,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ িল ালা মিগ ,সিিা-

মনায়াি আলী,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ  সজবনা,স্বা ী- 

 াহাফুজ স য়া,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১৩৩ ৪১৩০ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আকির,সিিা- আোঃ 

আসজজ,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১৭ ৪১২২ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 সজির রহ ান গাং,সিিা-

মৃি-িিদর খাঁ,িাাং-ঐ
০.৫০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১৭ ৪১২২ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সুসফয়া ,স্বা ী-মৃি-হাসিির, 

িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১৭ ৪১২২ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ মজাস্না আক্তার,সিিা-

আোঃ রউফ,িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) 

২০০৬িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

জাহাসঙ্গর আল  (রসহ ), 

সিিা-জজ স য়া, িাাং-ঐ
০. ০৩     

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর 

ঘর(আনুোঃ) 

২০০৬ িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১০৯৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িালহি আলী,সিিা- 

জয়নুসিন,িাাং- 

জয়নািলী,সিলকিাড়ী,গাজীপুর

 িদর, গাজীপুর।

০.০২
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১০৯৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ কালদর,সিিা- আদর 

আলী, িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আজহার,সিিা- 

আজগর আলী,িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৯ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সিরাজ উসিন,সিিা-ম নাজ 

উসিন,িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৯ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

মিসলনা,স্বা ী- রসহমুসিন,িাাং-

ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

প্রকাশ সিশ্বাি,সিিা-মৃি-

অনুভাি সিশ্বাি,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আফাজ উসিন,সিিা-মৃি-

স নহাজ উসিন, িাাং- ঐ
০.০৭

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ধীলরন্দ্রনার্ দাি,সিিা-মৃি-

িম্ভ নার্ দাি, িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ  াললক,সিিা-মৃি-

মজািন  ন্ডল,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১১৭ ৪১২২ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৭ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

রুহুল আস ন,সিিা- কসর , 

িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১০৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আনন্দ শীল,সিিা-মৃি-

রালজন্দ্র শীল,িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

94



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১০৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 হারানী,স্বা ী- স িলটা 

শীল,িাাং- ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

কা াল,সিিা-মৃি-আোঃ রসশদ 

শরীফ,িাাং-ঐ
০.০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 াসুদ ম ৌলভী,সিিা-সজনু 

ম ৌলভী,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

জিয়দ নইমুল আহিান,সিিা-

মৃি-জিয়দ   ঈনুল 

আহিান,িাাং-ঐ

০.৪০
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৯ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ওিালয়দুল,সিিা- আব্বাি 

আলী,িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িারভীন আক্তার,স্বা ী-

আক্তার মহালিন,িাাং-ঐ
০.০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১০৬ ৪০৯৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ জাহাসঙ্গর 

মহালিন,সিিা-মিলালয়ি,িাাং-

ঐ

০.০৫
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১২০ ৪১০৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৯ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িানু আক্তার,সিিা-আির 

উসিন,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১২০ ৪১০৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

মিালায় ান,সিিা-  িাজ 

উসিন,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১২০ ৪১০৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১১৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ গফুর খাঁন,সিিা-মৃি-

কসফল উসিন খাঁন,িাাং-ঐ
০.৭০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১২০ ৪১০৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১১৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

শসহদ  িলান,সিিা-মৃি-

কসফল উসিন,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১১২০ ৪১০৯ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সগয়াি উসিন,সিিা- 

হালেন আলী, সিিা- 

জয়নুসিন,িাাং- 

জয়নািলী,সিলকিাড়ী,গাজীপুর

 িদর, গাজীপুর।

০.০৫
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ মলাক ান কাজী,সিিা- 

ইি াইল কাজী, িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ  সিন,সিিা-মৃি- 

েিলদর  সল্লক,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আস নুল,সিিা- আস র 

মহালিন,িাাং-ঐ
০.০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িবুজ স য়া,সিিা-িাফান 

আলী,িাাং-ঐ
০.০৭

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৮৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম ান্নাফ আলী,সিিা-রুহুল 

আস ন,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ োলা ,সিিা- ম াোঃ 

জয়নাল আলিসদন,িাাং-ঐ
০.০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ জিজুসিন,সিিা-মৃি- 

আলীমুসিন, িাাং- ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১২৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ িাসিনা,স্বা ী-িাদশা 

স য়া,িাাং-ঐ
০.০৮

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১২৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ চানিানু,স্বা ী-আোঃ 

োলা ,িাাং-িালিলী, 

সিলকিাড়ী,গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৮
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আবু িাইদ,সিিা-মৃি-

ম াকলেদ, িাাং-ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িাইফুল ইিলা ,সিিা-মৃি-

নজরুল ইিলা ,িাাং-ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িাসিনা মিগ ,স্বা ী-অরুন 

স য়া,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৪ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ আকসল া 

মিগ ,সিিা- শুক্কর আলী,িাাং-

ঐ

০.০৮
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ িালনো মিগ ,স্বা ী-

মৃি- আসলমুসিন,িাাং-ঐ
০.০৮

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ শসরফ,সিিা-মৃি-কসির 

মহালিন,িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আোঃ কুদ্দুি ম াল্লা,সিিা-

মৃি-মখারলশদ,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 
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আর.এি 
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৩৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ জসলল,সিিা-মৃি-নসজর 

 ন্ডল,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ  সরয় ,স্বা ী- 

মহালিন আলী,,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৩৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ ি লির আলী,সিিা-

র জান আলী,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ মিািাহান স য়া,সিিা-

মিাহরাি,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সজলিন চন্দ্র ি বন,সিিা-মৃি-

জগদীশ চন্দ্র ি বন, িাাং-ঐ
০. ০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িালেদ,সিিা-রওশন 

ম াল্লা,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

চান স য়া,সিিা-আোঃ িাত্তার 

ম াল্লা,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

স না আক্তার ,স্বা ী-নাসের 

উসিন িাদিা,িাাংঐ
০.০৮

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) 

২০১৫িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আলী,সিিা-

মিানাস য়া,িাাং- ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িাসফয়া খাতুন,স্বা ী- আবুল 

মহালিন,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

98



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৪৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

রালিয়া,স্বা ী-হযরি 

আলী,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আকির আলী,সিিা-

মৃি আোঃ িাত্তার,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৪৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ রানা,সিিা-মৃি 

শসরফ,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৯ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ জাসকর মহালিন,সিিা-

ম াোঃ মশাহরাি,িাাং-ঐ
০.০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৯৪ ২

িশি িাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আবুল কালা ,সিিা-মৃি-

রসু,িাাং- ঐ
০.৩৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৬৪৯ ১১৩৯ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

হালজরা মিগ ,সিিা-আের 

আলী,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৬৪৯ ১১৩৯ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  াজাহার,সিিা-মৃি-

আোঃ রহ ান,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৫১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ কসফল উসিন,সিিা-

মৃি-আোঃ রহ ান, িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৫১ ২

িশি িাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সফলরাজ,সিিা-মৃি-আোঃ 

রহ ান,িাাং-ঐ
০.২০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৫১ ২

টিলনর / াটির 

ঘর (আনুোঃ) 

২০০৪ িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ইন্তাজ আলী,সিিা-মৃি-িনুর  

উসিন,িাাং-ঐ
০.১০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৫৪ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৫৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ কা াল মহালিন,সিিা-

ইন্তাজ আলী,,িাাং-ঐ
০.০৮

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৫৪ ২

 াটির ঘর 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আসেয়া খাতুন,স্বা ী-সু ন 

স য়া,িাাং-ঐ
০.১১

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৫৪ ২

অধািাকা ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৫৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ইচান  ন্ডল,সিিা-

 াঈনউসিন,িাাং-

িড়চালা,সিলকিাড়ী, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৫
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৭৩ ২

িশি িাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৪ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ সুরুজ্জা ান,স্বা ী-

ম াোঃ ইি াইল মহালিন,িাাং-

ঐ

০.০৫
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৭৩ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  াসু ,সিিা- 

ইি াইল,িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৭৩ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ১৯৯১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আললকজান,স্বা ী-মৃি-

আল গীর মহালিন,িাাং-ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর/  াটির 

ঘর (আনুোঃ) 

১৯৮৮ িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সিরাজুল ইিলা ,সিিা-মৃি-

আস র আলী,িাাং-ঐ
০.১৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িাইজ্জা ান,সিিা-মৃি-

হযরি আলী,িাাং-ঐ
০.৩৭

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর / াটির 

ঘর (আনুোঃ) 

১৯৯৩ িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ নূর ইিলা ,সিিা -আোঃ 

 াললক গাজী, িাাং-ঐ
০.১৮

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ীর মহালিন,সিিা- কা াল 

উসিন,িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৭৩ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৬৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ ফসরদা,স্বা ী- মৃি-

আি ি আলী, িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৭৭ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) 

২০১৫িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ সফলরাজা,স্বা ী-মৃি-

মলাক ান  ন্ডল,িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৭৩ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৬৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ রুহুল আস ন,সিিা-

মদলওয়ার মহালিন, িাাং-ঐ
০. ০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

শিসজ মক্ষি 

(আনুোঃ) ২০১৭িন
উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িাইফুসিন,সিিা-মৃি-

আক্কাি গাজী, িাাং-ঐ
০.০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ কালা ,সিিা- ম াোঃ 

আইজল মিখ,িাাং-ঐ
০.০৬

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ হান্নান,সিিা-আোঃ 

ম ািাললি মুসন্স,িাাং-ঐ
০. ০৩

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর /োিরা 

ঘর (আনুোঃ) 

২০১৫িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ মরাক্সানা,স্বা ী-ম াোঃ 

সুক্কুর আলী, িাাং-ঐ
০.০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮১ ২

টিলনর ঘর  

(আনুোঃ) ২০১৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আজ ল হক (িাইল্লা),সিিা- 

হাজী র জান আলী,িাাং-

মহািািাড়া,

০.০৪
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১৪১৮ ৪২৩৮ ২

 মদাকান ঘর  

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সিরাজ উসিন,সিিা-

আোঃ িসহদ,িাাং-ঐ
০. ০৫

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১৪১৮ ৪২৪৩ ২

 মদাকার ঘর  

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ মিালাই ান,সিিা-মৃি- 

রস জ উসিন,িাাং-

মহািািাড়া,সিলকিাড়ী,গাজীপু

র িদর, গাজীপুর।

০.০২
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১৪১৮ ৪২৪৩ ২

মদাকান ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ হাসিবুর রহ ান,সিিা-

ম াোঃ মিসল  উল্লাহ,িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১৪১৮ ৪২৪৩ ২

োিড়া ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৭৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ  সি,সিিা-আোঃ 

 সজদ,িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১৪১৮ ৪২৪৩ ২

মদাকান ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৭৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ মিসল ,সিিা-আোঃ 

 সজদ, িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১৪১৮ ৪২৪৩ ২

মদাকান ঘর 

(আনুোঃ) ২০১১িন
উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আজাদ,সিিা-আোঃ 

ম ান্নাফ,িাাং-ঐ
০.০১

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১২৫৩ ৪৮১২ ২

মদাকান ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৭ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ ইজাদুর রহ ান 

স লন,সিিা-মৃি-আোঃ 

জব্বার,িাাং-ঐ

০.১০
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৫৪

১৮৬৭, 

২০৪৯, 

২০৫০, 

২০৫১

২

িাউন্ডারী মদয়াল 

ও মদাকান ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ  হযরি আলী,সিিা-

মৃি-আজ  আলী, িাাং-ঐ
০.৬০

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৪৯ ১৩১৬ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৭৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আল ঙ্গীর,সিিা-        

      িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৪৯ ১৩১৬ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

সহরা িাোর,স্বা ী-জন 

িাোর,িাাং-ঐ
০.০২

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৪৯ ১৩১৬ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িাইদুল,সিিা-মৃি- আোঃ 

হাসক ,িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৪৯ ১৩১৬ ২

 িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আস ন স য়া,সিিা-মৃি-

 আোঃ হাসক ,িাাং-ঐ
০.০৪

সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
৭৪৯ ১৩১৬ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৮৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  আঞ্জু কাসজ,সিিা-মৃি-

ইি াইল কাজী,িাাং-  

সিলকিাড়ী(িালিলী)

০.০৮
সিখশ্বয়া 

কুসড়িাড়ী
১০১৯ ১৬৮৬ ২

টিলনর ঘর 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

১১৮৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ মদললায়ার 

মহালিন,সিিা-মৃি- ম াোঃ 

জুল ি আলী,িাাং-ঐ

০.১০ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১২ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৮৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সেসিক,সিিা-আোঃ 

কসর ,িাাং-ঐ
০.১৫ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১২ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  সজবুর রহ ান,সিিা-

িাইজ উসিন,,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১২ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 জয়নাল আলিসদন,সিিা-মৃি-

আোঃ কসর ,িাাং-ঐ
০.৪৫ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১২ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ আবুল কালশ ,সিিা-

মৃি-আোঃ কসর ,িাাং-ঐ
০.১২ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ আলনায়ার 

মহালিন,সিিা-মৃি-সশসশর 

আলী,িাাং-ঐ

০.৩৫ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ মিল্লাল হক,সিিা-মৃি- 

নূর িক্স,িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ মিলকন্দার আলী,সিিা-

মৃি-শসহদুল ইিলা ,িাাং-ঐ
০.১৪ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  রসশদ িরকার,সিিা-

েদা িরকার,িাাং-ঐ
০.২৫ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১১৯৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  আোঃ গসন,সিিা-িালরক 

হাওলাদার,িাাং-ঐ
০.১২ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  আলফাজ,সিিা- আোঃ 

গসন,িাাং-ঐ
০. ২৭ ডগরী ১৩৭২ ৭৩১১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০০১িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১১৯৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  াহাবুি,সিিা- 

আবুিালহর চসকদার, িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০০১িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িারবুল,সিিা-

আবুিালহর মচৌসকদার, িাাং- 

ডগরী, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.০৫ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

জসরনা খাতুন, স্বা ী-আস র 

হা জা, িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০০২িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ টুকু স য়া,সিিা-ম াহর 

আলী, িাাং-ঐ
০.১২ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০১ ২

িিিিড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৪ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আোঃ  াললক,সিিা- মৃি-

 আহম্নদ আলী, িাাং-ঐ
০.৩৫ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

িাসহদা খাতুন,সিিা- ম াহর 

আলী, িাাং-ঐ
০.১৩ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ এরশাদ আলী,সিিা- 

িালহর মচৌসকদার, িাাং-ঐ
০.৩৫ ডগরী ১৩৭২ ৭২৯৮ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২০৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সিরাজুল হক,সিিা-আোঃ 

গফুর,িাাং- ঐ
০.৩১ ডগরী ১৩৭২ #### ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০১ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

মকারিান আলী,সিিা-ম াহর 

আলী, িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০২ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ ফসরদ,সিিা- ম াহর 

আলী, িাাং-ঐ
০.১৭ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০২ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২০৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  াহাবুি,সিিা-হারুন, 

িাাং-ঐ
০.২১ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০২ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ইন্তাজ আলী, সিিা-

কুদ্দুি,িাাং-ঐ
০.৩০ ডগরী ১৩৭২ ৭২৯৭ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম ােোঃ জাস লা খাতুন,স্বা ী-

আলী মহালিন, িাাং-ঐ
০.২৬ ডগরী ১৩৭২ ৭২৯৭ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ জালাল, সিিা-

মফারকান, িাাং-ঐ
০.২৫ ডগরী ১৩৭২ ৭২৯৬ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ হাসিল,সিিা-

ম াকললে, িাাং-ঐ
০.২৮ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০২ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোোঃ শাহািন খাতুন, 

সিিা-মৃি- কাসজ  উসিন, 

িাাং-ঐ

০.০৫ ডগরী ১৩৭২ ৭৩০৩ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ  েসকনা,সিিা-শুকুর 

আলী, িাাং-ঐ
০.৩৫ ডগরী ১২১৬ ৩৯৭১ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২১৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ আকসল া,সিিা- 

আওয়াল,িাাং-ঐ
০.০৫ ডগরী ১২১৬ ৩৯৭১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সজন্নাি আলী, সিিা- 

ম াোঃ আউয়াল,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১২১৬ ৩৯৭১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িাফু, সিিা - নূরু, িাাং-

ঐ
০.৯০ ডগরী ১২১৬ ৩৯৭১ ২

িিিিাড়ীও 

আিাদী (আনুোঃ) 

২০০৫ িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২১৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ শাস  ,সিিা-মৃি-

িা ছুল  াস্টার,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১২১৬ ৩৯৭১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িালরক,সিিা-মৃি-

িা ছুল  াস্টার,িাাং- ঐ
০.১০ ডগরী ১২১৬ ৩৯৭১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ ম াজ্জাল ল হক,সিিা- 

িসের মুসন্স, িাাং-ঐ
০.৩৮ ডগরী ১২১৬ ৩৯৮১ ২

িিিিাড়ী ও 

 ালকবট (আনুোঃ) 

২০০৫ িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ শাস   মশখ,সিিা- 

ম াোঃ কদ্দুি মশখ, িাাং-ঐ
০.০২ ডগরী ১২১৬ ৩৯৮১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আোঃ িবুর,সিিা-মৃি-

ওসল সিকদার, িাাং-ঐ
০.১৭ ডগরী ১২১৬ ৩৯৮১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  সজির রহ ান,সিিা-

ম াোঃ সিশা  ন্ডল,িাাং-ঐ
০.২৫ ডগরী ১২১৬ ৩৯৮১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২২৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ  য়না মিগ ,সিিা- 

আোঃ মহালিন, িাাং-ঐ
০.৪৩ ডগরী ১২১৬ ৩৯৮১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৫ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সুকু  উসিন,সিিা- 

আোঃ আলী, িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ)  ১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ হারুন ,সিিা- আোঃ 

আলী, িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোোঃ রালিয়া মিগ ,সিিা-

আোঃ আলী, িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ)১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২২৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আস র,সিিা- মৃি-

কসফল উসিন, িাাং-ঐ
০.০৭ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ রসফক,সিিা-মৃি-

কসফল উসিন, িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ জসলল,সিিা-মৃি-

কসফল উসিন, িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ হাললকা,সিিা-মৃি-

কসফল উসিন, িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ)১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আোঃ গফুর,সিিা-মৃি -

দরলিশ আলী,িাাং-ঐ
০.১৫ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ জসি ,সিিা-মৃি-আোঃ 

জসলর, িাাং-ঐ
০.০৫ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৬ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ  কা রুল,সিিা-আবু 

িাইদ ম াল্যা,িাাং-ঐ
০.০৫ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িশিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০১৬িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২৩৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ স জানুর রহ ান,সিিা 

আোঃ গফুর, িাাং-ঐ
০.২২ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৯৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আোঃ োল দ,সিিা-মৃি 

মনায়াি আলী, িাাং-ডগরী, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১১ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ ম লহর জান,সিিা-

মৃি- সনর উসিন, িাাং-ঐ
০.০৭ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী  

(আনুোঃ) 

২০০৩িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৩৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

আোঃ খাললক,সিিা-মৃি-

আবুল মহলিন, িাাং-ঐ
০.২৫ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ সুজন,সিিা-মৃি 

–আবুল মহালিন, িাাং-ঐ
০.২৫ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ শাহানা, স্বা ী-মৃি-

আোঃ  াললক,,িাাং-ঐ
০.১৫ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ জাসহদ, সিিা- হযরি 

আলী, িাাং-ঐ
০.০৭ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৮৮ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িালাউসিন,সিিা-

ম ানলের আলী, িাাং-ঐ
০.৩০ ডগরী ১৩৬০ ৭৩২১ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ১৯৯৯ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ হাসনফ,সিিা- 

ইউছুফ,িাাং-ঐ
০.০৩ ডগরী ১৩৬০ ৭৩২২ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোোঃ হািনা মহনা,সিিা-

মৃি-  নছুর আলী, িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১৩৬০ ৭৩২২ ২

িিসজলক্ষি 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

108



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২৪৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ জিয়দা খাতুন,সিিা-

মৃি-আবু োইদ,িাাং-ঐ
০.০৭ ডগরী ১৩৬০ ৭৩২২ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ ম াল না মিগ ,সিিা-

মৃি- মুনছুর আলী, িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৬০ ৭৩২২ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ সূর্য্ব িানু,সিিা- মৃি- 

মুনছুর আলী,িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১৩৬০ ৭৩২২ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০১০িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৪৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ িাবুল,সিিা-

শা সু,িাাং-ঐ
০.০৭ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০০৪ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ িাজ উসিন,সিিা- 

 াইক স য়া,িাাং-ঐ
০.১৪ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিসজলক্ষি 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ হযরি আলী,সিিা-মৃি-

আদ  আলী,িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫২ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ ফাসজল উসিন,সিিা-

মৃি- ম াজাদ  আলী,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ িল জ উসিন,সিিা-

ম াকেদ আলী,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০১০িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ হালশ  উসিন,সিিা-

মৃি- মুখা দ ,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০১৩িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫৫ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ হাসক  উসিন,সিিা-

মৃি-ম াফাদর আলী,,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫৬ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ ই ান আলী,সিিা-মৃি- 

োলয়দ আলী,িাাং-ঐ
০.২০ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২৫৭ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

মিলালয়ি মহালিন,সিিা-মৃি-

োলয়দ আলী,িাাং-ঐ
০.১০ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) 

২০১০িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫৮ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ রসহ ,সিিা-মৃি-

মহালিন আলী,িাাং-ঐ
০.০৪ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১৩ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৫৯ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ দুলাল স য়া,সিিা-

খালদ  স য়া, িাাং-ডগরী, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৪ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিাড়ী 

(আনুোঃ) ২০১০ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৬০ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ আফজাল মহালিন,সিিা-

জালাল উসিন,িাাং-ঐ
০.১২ ডগরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

িিিিড়ী 

(আনুোঃ) 

২০১০িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৬১ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিলক 

িাড়ী সিট

ম াোোঃ রুিজান,স্বা ী-মৃি-

আস ন উসিন,িাাং- ঐ
০.০৫ ডগরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

িসিি জস  

(আনুোঃ) ২০০২ 

িন

উলেদ প্রস্তাি মদয়া হলয়লে।

১২৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল িাত্তার, সিিা: মৃি 

োলদক, ঠিকানা: িাাং- পুি ব 

নয়নপুর (িালহি িাড়া), র্ানা: 

জয়লদিপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২
টিলনর ঘর ০২টি, 

মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সগয়াি উসিন, সিিা: মৃি 

সদদার খান, িাাং- ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিলনর ঘর ০২টি, 

মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  াসনক স য়া, সিিাোঃ 

অজ্ঞাি, িাাং ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আফিার উসিন, সিিা: 

মৃি জসহর উসিন, িাাং ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম ািাোঃ মজািনা মিগ ,স্বা ীোঃ 

আফজাল
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  াসুদ স য়া, সিিাোঃ মৃি 

োত্তার িাাং-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

  ামুন স য়া, সিিাোঃ মৃি 

আফোর উসিন, িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল খসলল, সিিাোঃ মৃি 

সিরাজ, িাাং- ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িাসহদা মিগ , স্বা ীোঃ 

ফজলুল হক, িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ হাসল া খাতুন, স্বা ীোঃ 

অজ্ঞাি, িাাং-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুর রাজ্জাক, সিিাোঃ 

আ জাদ স সস্ত্রসর
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সলটন, সিিাোঃ সলয়াকি 

আসল, ঠিকানা: িাাং- পুি ব 

নয়নপুর (িালহি িাড়া), র্ানা: 

জয়লদিপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ম াোোঃ কাজল মিগ , স্বা ীোঃ 

আলনায়ার স য়া, িাাং-ঐ

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িা ছুর স য়া, সিিাোঃ 

অজ্ঞাি, িাাং-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ হুরু মিগ , স্বা ীোঃ  ন্না, 

িাাং-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ম ারলিদা, স্বা ীোঃ 

আবুল কালি , িাাং-ঔ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ রুলিল স য়া, সিিাোঃ মৃি 

িসফক, িাাং-ঐ
০.১৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ফারুক স য়া, সিিাোঃ 

অজ্ঞাি, িাাং-এ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  াসনক স সস্ত্র, সিিাোঃ 

অজ্ঞাি, িাাং-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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খসিয়ান
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দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সুরুজ স য়া, সিিাোঃ মৃি 

িফুর স য়া, িাাং-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিলনর ঘর ০২ টি, 

মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িালজল, সিিা- মৃি িাঈদ 

মশখ, িাাং-ঐ
০.১১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ফজলু, সিিা- সুলিান, 

িাাং-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ জস লা খাতুন, স্বা ীোঃ 

মৃি আব্বাি, িাাং-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবুল, সিিা- কাসুস য়া, 

িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবুল(হাি কাটা),সিিা- 

মিাল দ উসিন, ঠিকানা: িাাং- 

পুি ব নয়নপুর (িালহি িাড়া), 

র্ানা: জয়লদিপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িাদল স য়া, সিিা- মৃি 

শওকি, িাাং-ঐ
০.১৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিলনর ঘর ০৬টি, 

মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নুরুলইিলা , সিিাোঃ মৃি 

ম াোঃ আলী, িাাং-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আস র মহালিন, সিিা- মৃি 

শাসহউসিন প্রদান, িাাং- ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

লসিফ ডাক্তার, সিিা- মৃি 

রহ ান,িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

আধািাকা ঘর 

০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জন সিন, সিিা- মৃি 

বুলরাজআসল, িাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

 াটির ঘর ও 

টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলনায়ার, সিিা- মৃি আলক্কল 

আলী, ি াাাাং-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জিয়ি আসল, সিিা- ও র 

আসল িরদার, িাাং- ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১২৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ  ালজদা, সিিাোঃ আব্দুল 

িালরক, িাাং-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইসলয়াি, সিিা- মৃি আসজ  

উসিন, িাাং-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবু িক্কর সিসিক, সিিা- 

রায়হান, িাাং- ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

আধািাকা ঘর 

০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ মিািাহান, সিিা-অজ্ঞাি, 

িা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আলাস ন,সিিা- মৃি 

সলয়াকি আসল, ঠিকানা: িাাং- 

পুি ব নয়নপুর (িালহি িাড়া), 

র্ানা: জয়লদিপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১২৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাসের, সিিা-  নিাজ, 

িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

আধািাকা ঘর 

০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ম াোঃ নাসজ  উসিন, সিিা- মৃি 

আসজ  উসিন, িাাং-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আহম্মদ আসল, সিিা- মৃি 

জজনসিন, িাাং-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল িালিন,সিিা- মৃি 

ওয়াজউসিন, িাাং-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ িালা , সিিা- মৃি 

ওয়াজউসিন, িাাং-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবু িালহর খান, সিিা- মৃি 

আোঃ রসশদ খান, িাাং-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িসফক খান, সিিা- মৃি 

আোঃ রসশদ খান, িাাং-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া আসরফ খান, সিিা- ঐ , িাাং-ঐ ০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ মরসজয়া, স্বা ী- মৃি 

ম াহাম্মদ আলী, িাাং-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 
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সি.এি 
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আর.এি 

দাগ
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সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সহরা, সিিা- আব্দুল 

জসলল, িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

হাফ সিসডাং ১টি 

ও মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মিল্লাল, সিিা- সুলিান, 

িাাং-এ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ম াজালম্মল, সিিা- 

শা ছুসিন, িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হু াউন, সিিা-শা ছুসিন, 

ঠিকানা: িাাং- পুি ব নয়নপুর 

(িালহি িাড়া), র্ানা: 

জয়লদিপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফলয়জ স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, 

িাাং-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিলনর ঘর ০১ টি 

মরা  ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মোরয়ার মহালিন, সিিা- 

অজ্ঞাি, িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সুরুজ আলী, সিিা- মৃি হালশ , 

িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িাবুল, সিিা- শা ছুল হক, 

িাাং-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবু ম াত্তাললি, সিিা- অজ্ঞাি, 

িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

হাফ সিসডাং ১টি 

ও ২টি মরা 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আওয়াল, সিিা-মৃি মিাস জ 

উসিন, িাাং-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

সিসডাং ০১টি, হাফ 

সিসডাং ০১টি, 

গরুর ঘর ০১টি, 

মদাকান ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ হািনা, স্বা ী- িাবুল, 

িাাং-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ম াসফি, সিিা- অজ্ঞাি, িাাং-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া আল , সিিা- ম াসফি, িাাং-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হযরি আলী, সিিা- ম াোঃ আলী, 

িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

হাফ সিসডাং ০১টি, 

টিলনর ০১ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাইজুল ইিলা , সিিা- 

সদনইিলা , িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিলনর ঘর ০২টি, 

মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাইদুল ইিলা ,সিিা-

অজ্ঞাি,িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

সিসডাং ও মদাকান 

০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াসুদ, সিিা-অজ্ঞাি, ঠিকানা: 

িাাং- পুি ব নয়নপুর (িালহি 

িাড়া), র্ানা: জয়লদিপুর, 

মজলা: গাজীপুর।

০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ মদাকান ০১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 কসির মহালিন, সিিা- 

কসহলুসিন,িাাং-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া নাসির, সিিা-  ান্নান, িাাং-ঐ ০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিনলিড সিসডাং 

০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাবুল, সিিা- ম াোঃ আলী িাঈদ, 

িাাং-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিনলিড সিসডাং 

এর ০১ রু  এিাং 

০১ টি মদাকান

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

গফুর, সিিা- ম াোঃ আলী িাঈদ, 

িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

িার্রু  ও 

মগািলখানা ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া নাসির, সিিা-ম ানিা, িাাং-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

হাফ সিসডাং ০১ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আস নুর , সিিা- নুরুলইিলা , 

িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২

টিলনর ঘলর ০২ 

রু  ও ১টি 

িাউন্ডারী

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িা ছুসিন, সিিা- ম াসজদ, িাাং-

ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ ২টি মদাকান

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াহবুি, সিিা- আলী আজগর, 

িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া রানা, সিিা- ম াসিন, িাাং-ঐ ০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া এ দাদুল, সিিা- রসহ ,িাাং-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রিন, সিিা- আক ল মশখ, িাাং-

ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া উজ্জ্বল, সিিা:  সফজ িাাং-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ টিলনর ঘর ০৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল কালা  আজাদ, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা: িাাং- পুি ব 

নয়নপুর (িালহি িাড়া), র্ানা: 

জয়লদিপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২
টিলনর মঘরা মিরা 

ও ১টি মদাকান

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নূর মহালিন, সিিাোঃ 

ম জিা উসিন,
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২

টিলনর ঘর ০৩টি 

মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া আলী ম াহাম্মদ, সিিা শসহদ ০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  ান্নান, সিিা: মৃি  সজবুর 

 ন্ডল
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শা সুল, সিিা: মৃি- হযরি 

আলী, িাাং- ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আওয়াল, সিিা: কুদরি আলী, 

িাাং- মিিসি মগইট, মিাোঃ 

রালজন্দ্রপুর কযান্ট, উিলজলা: 

গাজীপুর িদর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সজদ, সিিা: সিিা: কুদরি 

আলী, িাাং- মিিসি মগইট, মিাোঃ 

রালজন্দ্রপুর কযান্ট, উিলজলা: 

গাজীপুর িদর, মজলা: গাজীপুর।

০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া:  সি, সিিা: মৃি- ওহাি 

আলী, িাাং- ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মহলাল, সিিা: মৃি আরসুফ 

আলী, ঠিকানা: ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হাসন, সিিাোঃ কালশ  

আলী, ঠিকানা: ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবুল, সিিা: কালশ  

আলী, ঠিকানা: ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সনর মহালিন, সিিা: কালশ  

আলী, ঠিকানা: ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: দুলাল, সিিা: মৃি- 

মোিাহান, ঠিকানা: িাাং- পূি ব 

নয়নপুর ( মিিসি মগইট), 

উিলজলা: গাজীপুর িদর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মিকান্দার, সিিা: মৃি- হাসক  

আলী ফরাজী, ঠিকানা: ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: িাবুল, সিিা: মৃি- মিসল , 

ঠিকানা: ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: ফলয়জ স য়া, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা: ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: জাসকর, সিিা: মৃি- 

জাহাঙ্গীর, ঠিকানা: ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: হু ায়ন, সিিা: মৃি- িাইনা 

ডাক্তার ঠিকানা ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২

টিলনর ঘর ৩টি, 

মদাকান ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শাহজাহান, সিিা:  াহাম্মদ, 

ঠিকানা: ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ মদাকান ০১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সুলিান ম াড়ল, সিিা: 

মৃি- ঈশা ম াড়ল, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২

১ টি টিলনর িড় 

মদাকান

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো: হাসিনা িরকার, স্বা ী- 

জনাি িালাউসিন িরকার, 

ঠিকানা: ঐ

০.১১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২
টিলনর মদাকান 

২টি, সিসডাং ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: নজরুল মশখ, সিিা: আবুল 

মশখ, ঠিকানা ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ আধা সিসডাং ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: জালাল কন্টাকটার, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা- ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২

আধা সিসডাং ৪ 

রু  ঘর

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মখাকন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২

আধা সিসডাং ১টি 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স য়াজ উসিন (হাসি), সিিা: 

মৃি- আব্দুল হালি , ঠিকানা: 

িাাং- দলাসধয়া, র্ানা- 

জয়লদিপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২
টিলনর ঘর ৩টি 

আধা সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মিিসি মগইট,  িসজদ ও 

 ািািা  ঠিকানা:রালজন্দ্রপুর,  

জয়লদিপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ সিসডাং িঢ় ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াহাবুি, সিিা: আয়ি আলী, 

িাাং- মনায়াগাঁ, র্ানা: শ্রীপুর, 

মজলা: গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ লাকী মিগ , স্বা ী-মৃি 

হািীি, ঠিকানা -ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ম াস্তাফা, সিিা: আয়ি 

আলী, িাাং- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আললো মিগ , স্বা ী: 

স জানুর রহ ান, ঠিকানা: ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ম াকললো, স্বা ী: 

আব্দুল কাসদর, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হান্নান স য়া, সিিা: মৃি 

হাসিবুর রহ ান, ঠিকানা- ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

এরশাদ স য়া, সিিা: মৃি 

ম াশারফ, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ দুলাল স য়া, সিিা: মৃি 

রজভ আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  সফজ উসিন, সিিা: মৃি 

িাজ উসিন, ঠিকানা: ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ইসিি আলী, সিিা: মৃি- 

আব্দুল ফজল, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল আলী, সিিা: মৃি- 

সিরাজ মিিারী,
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিল্লাল মহালিন, সিিা:  ান্নান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো:  রসজনা মিগ , সিিা: 

মৃি আব্দুল কাসদর, িাাং- 

মনায়াগাঁ, র্ানা: শ্রীপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জাহাঙ্গীর মহালিন, সিিা: দুলাল 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফারুক মহালিন  াষ্টার, সিিা:   

, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ কা াল স য়া, সিিা: মৃি 

আবু স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জা াল, সিিা: মৃি আল  

মিিারী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ রাসজয়া মিগ , স্বা ী: 

মৃি ম াকলেদ আলী, ঠিকানা-

পূি ব নয়নপুর, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ খাসদজা মিগ , স্বা ী: 

নাজমুল হক, ঠিকানা-গাজীপুর।
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ মরহানা মিগ , সিিা: 

আব্দুল হাই, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সশসরন আক্তার, স্বা ী: 

স জান, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ রাজু স য়া, সিিা: 

আওয়াল, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ওহাি স য়া, সিিা: ম লের 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২ মদাকান ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আশরাফুল, সিিা: ম াোঃ 

নুরুল ইিলা , ঠিকানা: 

সদসঘলািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২
আধা সিসডাং ০১ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সুসফয়া মিগ , স্বা ী: 

সিল্লাল মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

আধা সিসডাং ০২ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিল্লাল মহালিন, সিিা: মৃি 

হারুন অর রসশদ, ঠিকানা: 

সদসঘলািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৩৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ম াোঃ নুরু স য়া, ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ম াস্তফা, সিিা: আবু 

িালহর, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাদল স য়া, সিিা: ম াশারফ 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মির আলী, সিিা: মৃি 

িইমুসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

আধা সিসডাং ০২ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াসুদ স য়া, সিিা: মৃি রাজ্জাক 

মটইলার, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

আধা সিসডাং ০২ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হাসফজ উসিন, সিিা: 

ইসিে আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

আধা সিসডাং ০১ 

রু , টিলনর 

িাফরা ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিরুজ আলী, সিিা: আব্দুল 

গফুর, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

আধা সিসডাং ০১ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িমুন, সিিা: িবুজ স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল  সিন, সিিা: মৃি িন্দর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ চালয়র মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ রালশদা মিগ , সিিা: 

মৃি  ধু স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর ঘর ২টি, 

চালয়র মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৩৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ম ারলশদ মিগ , স্বা ী: 

আব্দুল আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ চালয়র মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবুল মহালিন খান, সিিা: 

মৃি ম ািলল  খান, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর ঘর ৩টি 

মদাকান িহ

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হালফজ ইব্রাসহ , সিিা: মৃি 

 সনর মহালিন, ঠিকানা: 

সদসঘলািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মিড়া
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হৃদয়, সিিা: মৃি নুরুল 

ইিলা , ঠিকানা- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আল গীর, সিিা: আিদুল 

হা ীদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলী, সিিা: আললক চাঁন, 

ঠিকনা- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

১টি চালা টিলনর 

ঘর

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ রসফকুল ইিলা , সিিা: 

নূরুল ইিলা , ঠিকানা- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর োিড়া ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ইউনুি, সিিা: রসঞ্জি 

ফসকর, ঠিকানা- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইউছুি, সিিা: মৃি-  সনর 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুর রহ ান, সিিা: মৃি- 

কর  আলী, ঠিকানা- ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শহীদুল্লাহ, সিিা: মৃি এিাদুল্লাহ, 

 ঠিকানা- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আয়শা, স্বা ী:  সনর 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আজ ল, সিিা: মৃি আনিারী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

িাউন্ডারী ওয়াল, 

টিলনর মিড়া ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আিাহার, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

সিসডাং ১টি ওয়াল 

িহ

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ান্নান, সিিা- অজ্ঞাি, ঠিকানা-

ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িলরায়ার, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা- সদসঘলািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মগালা  মহালিন ম াস্তাফা, 

সিিা: আব্দুর রসশদ, ঠিকানা: ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

এ দাদ, সিিা: মৃি আবুল 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কাজল স য়া, সিিা- ম া: আোঃ 

িালরক, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

২/১ সিসডাং ১ রু  

১টি টিলনর ঘর

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সনর মহালিন, সিিা: মৃি- 

 সহবুল্লাহ, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

২/১ সিসডাং ১ রু  

১টি টিলনর ঘর

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাবুল ম ম্বার, সিিা: ম া: 

সুলিান উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আকরা  মহালিন, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আব্দুল কাসদর, সিিা: মৃি-

 ইি াঈল, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর ঘর ১টি, 

টিলনর মিড়া ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আস নুল ইিলা , সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

আধা সিসডাং, 

চলটর মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিসিকুর রহ ান, সিিা: 

মৃি- আসজজ িরকার, ঠিকানা- 

ঐ

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো: িন্যা খাতুন, স্বা ী: মৃি 

আবু োইদ ভূইয়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর  মিড়া ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাসজ  উসিন, সিিা:  

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল হালি , সিিা: মৃি রাইজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল সরিন, সিিা: আবুল 

কালা , ঠিকানা: সদসঘলািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইউনুে আলী হাওলাদার সিিা: 

কাঞ্চন আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর ঘর ২টি, 

টিলনর মিড়া ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: লুৎফর িালজবন্ট, সিিা: মৃি-

 নূর ম াহাম্মদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: িাসি, সিিা: দুলাল মশখ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আক্তারুজ্জা ান, সিিা: আব্দুল 

হাই, ঠিকানা- ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মিসল , সিিা: মৃি- 

আস র আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কসির মহালিন, সিিা: সকি ি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ম া: কা াল মহালিন, সিিা: 

মৃি আললক চাঁন, ঠিকানা: িাাং 

পূি ব নয়নপুর (মিিসিলগইট), 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৪৯ ৫৮২২ ২
টিলনর ঘর ১টি, 

মঘরা মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসরফ, সিিা: মৃি: আ: হাস দ, 

ঠিকানা: নয়নপুর, রালজন্দ্রপুর, 

গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘরা মিড়া
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসজজুল হক, সিিা: মৃি: 

আবুল মহালিন, ঠিকানা: ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘরা মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাসল  উসিন, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রুলিল, সিিা: মৃি চুন্নু স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো: জুনু মিগ , স্বা ী: আ: 

রাজ্জাক, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: ফারুক স য়া, সিিা: িসহদ, 

ঠিকানা: ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুর রসহ  মশখ, সিিা: মৃি- 

মশখ  রুসিন, ঠিকানা: িাাং
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর মিরা িার্ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম জিাহ্ উসিন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা: ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘরা মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জাসকর মহালিন, সিিা: 

খসলল উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবুল কালা  আজাদ, 

সিিা: মৃি- ম া: োত্তার মৃধা, 

ঠিকানা- ঐ

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  সনর মহালিন, সিিা: মৃি- 

জিয়দ আলী মৃধা, ঠিকানা- ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রায়হান, সিিা: আ জাদ উল্লাহ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নজরুল, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা 

নয়নপুর, রালজন্দ্রপুর, গাজীপুর
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭০৮ ২৮০১ ২ টিলনর মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 িসজদ, ঠিকানা: পূি ব নয়নপুর, 

গাজীপুর িদর,গাজীপুর
০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৬৫৭ ৫৬৪৯ ২ হাফ সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম ািললহ উসিন, সিিা: নূরুল 

ইিলা , ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সফজ উসিন, সিিা: আিজর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

১ ইলটর ওয়াল, 

টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িাচ্চু স য়া, সিিা: মৃি নূরু 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিল্লাল মহালিন, সিিা: মৃি 

আবুল মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাসের উসিন, সিিা: 

মজারান আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ ১টি িারান্দা

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ শসরফউল্লাহ, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ ১টি টিলনর ঘর

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ শসফকুর রহ ান, সিিা: 

মৃি আব্দুল খাললক, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর মিড়া, হাফ 

সিসডাং ২ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাবুল স য়া, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর মিড়া, হাফ 

সিসডাং ২ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ডা: লসিফ, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর মিড়া, হাফ 

সিসডাং ২ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িালজবন্ট িারী, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর মিড়া, হাফ 

সিসডাং ২ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

এ  এ  আব্দুর রউফ, সিিা: 

মৃি- িদলীল মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাজ্বী ম াোঃ হারুন অর রসশদ, 

সিিা: শুলিান আকন, ঠিকানা- 

ঐ

০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘরা মিড়া
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাজ্বী আব্দুল িালরক, সিিা: 

আব্দুর রহ ান, ঠিকানা: িাাং- 

নয়নপুর, র্ানা-জয়লদিপুর, 

মজলা: গাজীপুর।

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ হাফ সিসডাং ৪ রু 
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিল্লাল, সিিা: িাচ্চু স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ হাফ সিসডাং ৪ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিল্লাল স য়া, সিিা:   িাজ 

উসিন, ঠিকানা- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘরা মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল হাস দ, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

১টি হাফ সিসডাং 

টিলনর মঘরা মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ তুসহন, সিিাোঃ নূরুল হুদা, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘড়া মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

োলদকুর রহ ান, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

১টি হাফ সিসডাং, 

টিলনর মঘরা মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল খাললক, সিিা: আবুল 

কালা , ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জাস র, সিিা: আজ ি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর ঘর ১টি, 

১টি হাফ সিসডাং 

এর িারান্দা

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলী মহালিন, সিিা: রসশদ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মিাহান, সিিা: সিল্লাল, ঠিকানা-

ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর ঘর ২টি, 

১টি টিলনর িাির 

অলধ বক

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আজাহার, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ হাফ সিসডাং ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

এি মক নূরল ইিলা , সিিা: 

ম ালশ বদ আল , ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ ২টি িার্রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নূরুল ইিলা , সিিা: মৃি 

হালি  আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘরা  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শসহদুর রহ ান, সিিা: মৃি 

আলী মহালিন, ঠিকানা: িাাং- 

নয়নপুর, র্ানা-জয়লদিপুর, 

মজলা: গাজীপুর।

০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর মঘরা  

মিড়া, হাফ সিসডাং 

এর অলধ বক

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স লিি মরলনায়ারা মিগ , স্বা ী 

ম াোঃ হান্নান, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর মঘরা  মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ম ািাললি, সিিা: আব্দুর 

রহ ান, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সলটন, সিিা: ম া: কালশ , 

ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া রাব্বী, সিিা: নূরনিী, ঠিকানা-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ও র আলী, সিিা: মৃি 

সিরাজ, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আওয়াল, সিিা: রসিউল,  

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসিকুল ইিলা , সিিা- 

আসজজুল, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অসলল, সিিা: মৃি- সিরাজ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হাোন আলী, সিিা: মৃি 

ওি ান আলী, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াসনক, সিিা: জয়নাল, ঠিকানা-

ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলনায়ার, সিিা- আউয়ুি আলী 

, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাসদ , সিিা- িাচ্চু স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স লিি মহললনা, স্বা ী: 

শাহজাহান, ঠিকানা: িাাং- 

নয়নপুর, র্ানা-জয়লদিপুর, 

মজলা: গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আল , সিিা- োলদক আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ হাফ সিসডাং ৪রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাসল  , সিিা: আহাদ আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রুলিল, সিিা: ম া: গসণ, ঠিকানা-

ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ হাফ সিসডাং ৪ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৪৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রালিল, সিিা: আব্দুল আসজজ, 

ঠিকানা-ঐ
০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৭টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আজাহার, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মিল্লাল , সিিা: মৃি রসশদ 

ম াড়ল, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

হাফ সিসডাং ১টির 

অলধ বক

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  সনর  মহালিন, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টয়ললট

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবুল হালি  ম াড়ল, 

সিিা: মৃি ম ািলল  উসিন 

ম াড়ল, িাাং- নয়নপুর 

( ধ্যিাড়া), জয়লদিপুর, 

গাজীপুর িদর,গাজীপুর।

০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

২িলা সিসডাং 

১টি, হাফ সিসডাং 

১টি, মদাকান ঘর 

৬টি, রু  আলে

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: জয়নাল আলিদীন, সিিা: 

মৃি আলী আকির, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া:  ামুন, সিিা: ম া: 

শাহজাহান, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ শসহদ, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

২টি হাফ সিসডাং, 

৩টিরু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৪৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শসহদ উল্লযাহ, সিিা: সশটু প্রধান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নজরুল ইিলা , সিিা: মৃি- 

ছুিহান, ঠিকানা: িাাং- নয়নপুর, 

র্ানা-জয়লদিপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কা রুল, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা-

ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সন া , সিিা: ইউসুফ, ঠিকানা-

ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া িরকার, ০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

130



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

দুলাল স য়া, সিিা: আহা দ 

মিিারী, ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মহালিন আলী, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাচ্চু স য়া, সিিা: মৃি 

ম ােসল , ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলিাি, সিিা: মৃি হালিন 

িরকার, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া হারুন, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ ০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: সু ন, সিিা: ইি াইল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অন্তর স য়া, সিিা: সুরুজ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শাহানা, স্বা ী:  সফজ, ঠিকানা-

ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স্বিন স য়া, সিিা:  সফজ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িালয়াসজদ, সিিা: জাসকর 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাহাি উসিন, সিিা: কা াল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

২টি সিসডাং ঘর, ২ 

রু  টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাজী আোঃ হালি , সিিা: মৃি- 

মনাসু স য়া,ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ কাগলজর মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নজরুল , সিিা: আস নুর 

ইিলা , ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো:  াললকা মিগ , স্বা ী:- 

মৃি নরুল ইিলা  ঠিকানা- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মদললায়ার মহালিন, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াখললছুর, রহ ান, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শসহদুল্লাহ, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

১টি টিনলিট 

সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িালিন ডাক্তার, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর মিড়া এিাং 

 াটিলি ইট সদলয় 

িাক্কা করা

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিরাজ স য়া, সিিা: ইসিি 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর িারান্দা ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসল, সিিা: আসলক 

চাঁন,ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কসির, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা- 

ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া শায়ন, সিিা: দুলাল, ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মহালিন , সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা: িাাং- নয়নপুর, র্ানা-

জয়লদিপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২ টিলনর ঘর ২ রু 
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাচ্চু স য়া, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৩ ৫৭০২ ২

টিলনর ঘর ১টি, ১ 

রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আক্তার, সিিা: মৃি- আব্দুল 

খাললক, িাাং- মনায়াগাঁও 

িসি িাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭০৮ ৫৮০১ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ  ান্নান, সিিা: মৃি আলী 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৩১ ৫৮১৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িালহি আলী, সিিা মৃি 

জহর আলী, িাাং মনায়াগাঁ 

িসি িাড়া

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম ােলল  ফসকর, সিিা মৃি আ: 

িালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ামুন স য়া, সিিা: আল গীর, 

ঠিকানা-ঐ
০.৫০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: নাসদ , সিিা: োলা , 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলাল, সিিা- ইব্রাসহ , ঠিকানা-

 ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নুরুল ইিলা , সিিা: মৃি 

মনাওয়াি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল হালি , সিিা: মৃি আ: 

রহ ান, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নূর মহালিন, সিিা িা সুল হক, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২

টিলনর ঘর ১টি 

(কাগজ)

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাবুল, সিিা- মৃি আসজজ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ শারস ন, সিিা- 

মদললায়ার, ঠিকানা-মনায়াগাও 

িসি  িাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৪ ২ ১টি কাগলজর ঘর
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল জসহর, সিিা: মৃি 

কানাই মুসন্স, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ম রাজ স য়া, সিিা: , ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া মিসল , সিিা: , ঠিকানা-ঐ ০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কালা , সিিা: মৃি ম ািলল , 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া সরয়াজ, সিিা: সলটন, ঠিকানা-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া সরাংকু স য়া, সিিা: , ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল মহালিন, সিিা: স জান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৩৯ ৫৬৭৩ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নজরুল, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা 

ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০৫ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আক্তার, সিিা: মৃি- হা জু 

িরকার, ঠিকানা ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০৫ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইব্রাসহ , সিিা: মৃি আব্দুল 

খাললক, ঠিকানা: ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কা াল, সিিা: মৃি হজরি 

আলী, ঠিকানা: ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০৫ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া রসি, সিিা: সিরাজ, ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০৫ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাস দা, স্বা ী: িাইফুল, ঠিকানা-

 নয়নপুর, জয়লদিপুর, গাজীপুর
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল আসজজ, সিিা: ইজ্জি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মদললায়ার মহালিন সদসলি, 

সিিা: মৃি ম াহাম্মদ আলী, 

ঠিকানা-ঐ

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নজরুল, সিিা- মৃি মদওয়ান 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মখারলশদ, সিিা: মৃি  াসুদ 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জা ান, সিিা: মখারলশদ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কালশ , সিিা: সনজা  উসিন 

িরকার, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াহাম্মদ আলী, সিিা: মৃি 

ওল দ আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ওহাি আলী, সিিা: , ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শহীদ উল্লাহ, সিিা: আিাবুসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আল গীর, সিিা: মৃি আবুল 

কালশ , ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল আওয়াল, সিিা: ইউনুচ 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল হালশ , সিিা: 

সনজা উসিন িরকার, ঠিকানা- 

নয়নপুর, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসজজুল, সিিা: ইিাহাক, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৭৪ ৪২৩৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িা সুল আল , সিিা: মৃি 

 লনাহর আলী,ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২

মদাকান ৩টি, 

োিরা ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নাসি া, স্বা ী: নুরুজ্জা ান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রিনা, স্বা ী: আবুল মহালিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২

টিলনর ঘর ২টি 

মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স্বিন গাজী, সিিা: শাহ আল  

গাজী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িবুর উসিন, সিিা: 

আলাউসিন কাজী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুি িাত্তার, সিিা: 

আলাউসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নজরুল, সিিা: আলাউসিন 

কাজী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলাউসিন কাজী, সিিা: মৃি 

রসহ  উসিন কাজী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নজরুল প্রধান, সিিা: 

িাইদ প্রধান, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২

টিলনর ঘর ৩ টি, 

মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মহললনা িরকার, স্বা ী: িাচ্চু, 

ঠিকানা-নয়নপুর, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আহিান উসিন, সিিা: আব্দুল 

গফুর, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সু ন, সিিা: মৃি আব্দুল 

কালদর, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িারা স য়া, সিিা: মৃি লালু 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া  সফজ, সিিা:  , ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াসনক, সিিা: ¦আব্দুল  াললক, 

ঠিকানা-ঐ
০.১৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া িালরক, সিিা:   , ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সফজ, সিিা: আক ি আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সুভা গাজী, সিিা: স্বিন গাজী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২ মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া শাসকি, সিিা: আল , ঠিকানা-ঐ ০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২ মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া হারুন, সিিা: সুলিান, ঠিকানা-ঐ ০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২ মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: আক্কাে, সিিা: মৃি িা াদ 

আলী, ঠিকানা-নয়নপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯০ ৪৩৩৭ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: মিল্লাল মহালিন, সিিা: মৃি 

রুস্ত  আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আ: কুদ্দুি, সিিা: মকুািাি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টয়ললট ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৫৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: মোলল ান, সিিা:  আোঃ 

গফুর, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: কুদ্দুি , সিিা কর  আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম ািলল  , সিিা: মৃি:  সফজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: িসজি, সিিা: সুরুজ আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ কসর , সিিা: মৃি- িালেদ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া স্বরণ একালড ী স্কুল, ঠিকানা-ঐ ০.৩০ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ মিস  িাকা সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

দুলাল, সিিা: মৃি: নালয়ক িাসু, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফরহাি, সিিা:  াহািাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ব্রাইট  লডল স্কুল, ঠিকানা-ঐ ০.৪০ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ মিস  িাকা সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আকরামুল হক, সিিা: মৃি- 

োলিদ আলী, ঠিকানা-নয়নপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৫৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আস নুল হক, সিিা: মৃি- 

োলিদ আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া হারুন, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর হাট

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হারুন, সিিা: মৃি আব্দুল 

মুনাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আল গীর, সিিা: স্ইাদুল হক, 

ঠিকানা: ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রিন, সিিা: িালয়ধ আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফরহাদ খন্দকার, সিিা: মৃি 

দুলাল খন্দকার, ঠিকানা: ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আব্দুা র রাজ্জাক, সিিা: 

মৃি আব্দি িাত্তার, ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম ৌজসিন ম াড়ল, সিিা: 

আহাম্মদ ম াড়ল, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিলনর মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আস নুল ইিলা , সিিা: 

 ঞ্জুরুল ইিলা  িাবুল 

(মিকারী), ঠিকানা-ঐ

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২
হাফ সিসডাং ১টি 

টিনলিড ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিপ্লি চন্দ্র ি বন, সিিা: সিষ্ণ 

ম াহন ি বন, ঠিকানা-সিাংগাইল, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৮ ২৬৬৮ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সজলিন্দ্র ি বন, সিিা: মৃি 

রালজন্দ্র ি বন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৮ ২৬৬৮ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রসিন, সিিা: মৃি রালজন্দ্র ি বন, 

ঠিকানা-সিাংগাইল, জয়লদিপুর 

গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৮ ২৬৬৮ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

উদয় ি বন, সিিা: মৃি রালজন্দ্র 

ি বন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৮ ২৬৬৮ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ওল ষ, সিিা: মৃি সিসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬৩ ২৫৫৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রল ষ, সিিা: মৃি সিসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩২৪ ২৫৪০ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 নরঞ্জন, সিিা: মৃি সিিীন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িহলাি, সিিা: মৃি সিিীন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ধুশুধন, সিিা:  নরঞ্জন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নলরন্দ্র সিিা: মৃি শা চরন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

উত্ত  ি বন, সিিা: মৃি মদলিন্দ 

া রি বন, ঠিকানা ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৫৪ ২৭৪০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অসনল (অনন্ত ভিন) সিিা: মৃি 

সিসন াদি, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ভূলন চন্দ্র ি বন, সিিা: মৃি 

ম াকন্দ চন্দ্র ি বন, ঠিকানা- 

সিাংগাইল, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সদিঙ্ক ি বন, সিিা: ননী 

মগািাল, ঠিকান-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সনিয িাসশ, সিিা: মৃি জশুদা, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৬১ ২৫৭৯ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শুিি কু ার, সিিা: শচীন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৫ ২৪৫৭ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কু দ  সিিা: মগন  হন, ঠিকানা-

ঐ (৫নাং সিট)
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অসভিাশ নসন্দ, সিিা মৃি:  দন 

নসন্দ, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফসন ব  হন, সিিা: িসজন্দ্র ি বন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া জয়, সিিা: িসর, ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সনসখল চন্দ্র ি বন, সিিা: মৃি 

িলজন্দ্র চন্দ্র ি বন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রল ল্ল, সিিা: মৃি মগন  হন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নারায়ন, সিিা: সুলকন্দ্র, ঠিকানা-

ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িলরশ চন্দ্র ি বন, সিিা: মৃি 

সিনন্দ্র চন্দ্র ি বন, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিনন্দ া রচন্দ্র ি বন, সিিা: 

রসিন্দ্র, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কালা চাঁন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নলরশ, সিিা: লাল চাঁন, ঠিকানা-

ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শলিন্দ্র, সিিা: মৃি: যুসগলন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ওলকন্দ্র, সিিা: মৃি সরদয় চাঁদ, 

ঠিকানা-সিাংগাইল, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অল লল্লা, সিিা: মৃি দাসড়িা, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সন হন, সিিা: হৃদয় চাঁদ, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িফুল্লা, সিিা: মৃি দাসড়কা, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

দীলনষ, সিিা: মৃি সিসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ও সিনাশ, সিিা: মদলিন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া সদিঙ্গ, সিিা: সদলরন, ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া মদলিন্দ্র, সিিা: মজন্দ্র, ঠিকানা-ঐ ০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মনিাল, সিিা: মৃি গাংগা 

ম াড়ল, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সূয ব ম াহন, সিিা: মৃি িাধুচরন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

140



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সু ন, সিিা: মৃি িিন্ত, ঠিকানা-

ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সুলকন্দ্র, সিিা: মৃি মকতু, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মি ান্দ্র, সিিা: মৃি: ওলিন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নয়ন ি বন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-সিাংগাইল, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 হানন্দু, সিিা: মৃি 

ওলকন্দ্র,ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩১০ ২৫০৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ওিাসনন্দ্র, সিিা: মৃি ওলিন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শি বান্দ্র, সিিা: মৃি ওলিন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আড়সি রানী, স্বা ী ম গনাল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কৃষœ  হন, সিিা: সজলিন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মগৌরাি, সিিা: মগািাল চন্দ্র 

ি বন, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শলিন্দ্র, সিিা: মদলিন্দ্র, ঠিকানা-

ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মনিাল, সিিা:  তৃ চন্দ্র ম াহন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ওসজি, সিিা: দীলনষ,ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ওসিনাশ, সিিা: মৃি সিসন াদি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ১ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অজুবন, সিিা: সজলিন্দ্র, ঠিকানা-

ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া সিষœা  ,সজলিন্দ্র, ঠিকানা-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ১ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ধুশুধন, সিিা:  ালহন্দ্র, ঠিকানা-

সিাংগাইল, জয়লদিপুর, গাজীপুর।
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া  দন, সিিা:  ালহন্দ্র , ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িনতুষ সিিা: মৃি নীল  হন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ৩ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া অজবন, সিিা: কুমুি, ঠিকনা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিন্দ্র রা , সিিা: মৃি- নলগন্দ্র 

িরকার, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ৩ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সনহার, সিিা: ওিানন্দ, ঠিকানা-

ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সুিল চন্দ্র ি বন, সিিা: মৃি 

 ঙ্গল চাঁন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাশসন্ত রানী, স্বা ী: মৃি শ্যা  

চরন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াধি চন্দ্র ি বন, সিিা: সুনীল 

চন্দ্র ি বন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া  াহালদি, সিিা ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ওসখল চন্দ্র ি বন, সিিা মৃি 

ভলজন্দ্র, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শ্য ল চন্দ্র ি বন, সিিা: গ্যান 

 হন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া সন বল, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিলরন্দ্র, সিিা: মৃি সিশ্বনাি, 

ঠিকানা- সিাংগাইল, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ৩ টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ফটিক চান, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

লক্ষন, সিিা: গ্যান  হন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শাং জীড, সিিা:  সৃি সিললাক 

চাঁন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৩০২ ২৪৭৫ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আ জাদ আলী, সিিা: মৃি 

িফর উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িওকি আলী, সিিা: ঐ, 

ঠিকানা- ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘড় ২ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মিাফাজ্জল মহালিন, সিিা: মৃি 

আ: আউয়াল, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মুজ্জাল ল, সিিা: মৃি ম া: 

শসহদ স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অতুল, সিিা: মৃি সিলরন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সুকু ার, সিিা: সনিাই, ঠিকানা-

ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সশদা  মকাচ, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রা  ম াহন, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শচীন্দ্র ি বন, সিিা: মৃি- 

সশিচরন, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ভারি, সিিা: মৃি- সশিচরন, 

ঠিকানা-সিাংগাইল, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৬৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিনিা রানী, স্বা ী: ওলরন চন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শ্যা ল, সিিা: মৃি; সুিল, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

দীলনষ, সিিা: মৃি চন্দ্র ম াহন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রল শ, সিিা: মৃি শুধা হন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নলরশ, সিিা: মৃি- শধা হন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া িলরশ, সিিা: ঐ ঠিকানা- ঐ ০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া শীিল সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রনজীি, সিিা: শুদন চন্দ্র ি বন, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৩৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অজয়, সিিা: মৃি- মুখ লাল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৩৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া সিজয়, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৩৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৬৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া শাংজয়, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৩৬৬ ২৪৮৯ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মকা ল ি বন, সিিা: মৃি 

কৃষ্ণ দন, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জগনাি, সিিা: মৃি খুসশনাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সলয়াকি আলী, সিিা: মৃি 

শফর উসিন, ঠিকানা-সিাংগাইল, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আ: আউয়াল, সিিা: মৃি- 

 ইজুসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আ: িালরক, সিিা: আইয়ুি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রাখাল, সিিা: মৃি চসরত্র ি বন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অসিনাশ, সিিা: মৃি- নলরন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আ: আউয়াল, সিিা: মৃি 

 ইজুসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আহ দ, সিিা: আইয়ুি আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৫১ ১৬৩২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নুরু স য়া, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১২৫৪ ২৭৪০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ও র আলী, সিিা: মৃি 

শুনি আলী, ঠিকানা: িাাং- 

িাটিয়া িাড়ী উত্তর িাড়া, র্ানা-

া শ্রীপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শা ী , সিিা:  াইনসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জুলয়ল, সিিা: িাহািউসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া জুলহাি, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ হাসিনা, স্বা ী: সু ন, 

ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া িাড়ী উত্তর 

িাড়া, র্ানা-শ্রীপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ নাসি া, স্বা ী হাসিবুর 

রহ ান, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ওয়াজ উসিন, সিিা: মৃি ফজর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কা াল মহালিন, সিিা: িসের 

মশখ, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িািলু, সিিা: সজল্লুর রহ ান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শুক্রর আলী, সিিা: মৃি জনাি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

অসলউল্লা, সিিা: মৃি    িাজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মিাহাগ, সিিা: নজরুল, ঠিকানা-

ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শসহদ, সিিা: মৃি হযরি 

া আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ফালি া, স্বা ী: োইদুল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আয়ি আলী, সিিা: মৃি রজি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ শাহনাজ, সিিা: মৃি 

  িাজ উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া শসহদুল্লাহ  সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া িাইদুল্লা, সিিা: ঐ , ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: দুলাল, সিিা: আসনছুল, 

ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া িাড়ী উত্তর 

িাড়া, র্ানা-া শ্রীপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হৃদয়, সিিা:  াইনুসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইি াইল, সিিা: আলয়ি আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রাজীি, সিিা: হাসিি ম ম্বার, 

িি বিাাং িাটিয়া িাড়ী উত্তর িাড়া, 

র্ানা- শ্রীপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ গফুর, সিিা: মৃি জাফর 

আলী, ঠিকানা- িাাং ধলাসদয়া 

ম ালািাড়ী, র্ানা- শ্রীপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ স নারা, স্বা ী: মৃি- আ: 

 ান্নান, ঠিকানা ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: হাসরজ, সিিা: মৃি জাফর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: রালিল, সিিা: শসফকুল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মোিাহান, সিিা: রজি আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ  লনায়ার, সিিা: মৃি 

হাসফজ উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: নূর ম াহাম্মদ, সিিা: আ: 

খাললক, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: আসিকুল, সিিা: আ: 

কুদ্দুে, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নূর  ম াহাম্মদ, সিিা: ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ফালি া, স্বা ী: মৃি 

আবুল কালশ , ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো: হালজরা, সিিা: আ: 

কুদ্দুে, ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া 

িাড়ী  র্ানা-শ্রীপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: নূর আলী, সিিা: আ: 

খাললক, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আ: ফজলুল হক, সিিা: শসহদ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হুলেন আলী, সিিা: মৃি আ: 

িসহদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: ফজলুল ম াল্লা, সিিা: মৃি 

আ: কুদ্দুে, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াহাম্মদ আলী, সিিা: সফরুজ 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো: িন্ধ্যারানী, স্বা ী মৃি 

িসর ল, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুি িাÍÍত্তার, সিিা: মৃি 

আলহদ আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রালিল, সিিা: মৃি আব্দুল 

কসর , ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শসফকুল ইিলা , সিিা: মৃি 

সদললা স য়া, ঠি^কানা: ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলনায়ার মহালিন, সিিা: মৃি 

কালু স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নুর ম াহাম্মদ, সিিা: আব্দুর 

রসহ , ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো:   িাজ, স্বা ী: কালা , 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আজাদুল ইিলা , সিিা: 

মৃি  নসুর আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাধনা, স্বা ী: মৃি কৃষ্ণ, ঠিকানা-

িাাং- িাটিয়া িাড়ী  র্ানা-শ্রীপুর, 

মজলা: গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

148



ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াজালম্মল, সিিা: মৃি বুডা 

িাগলা, িাাং-ধলাসদয়া, 

ম াল্লািাড়ী, র্ানা-শ্রীপুর, মজলা-

গাজীপুর।

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িালদক আলী, সিিা: মৃি 

আলয়শ আলী, িাাং-িাটিয়ািাড়ী 

িসি  িাড়া, র্ানা-শ্রীপুর, 

মজলা-গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আিা স য়া, সিিা: মৃি দুলা 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল খাললক, সিিা: মৃি 

হযরি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিরাজুল ইিলা , সিিা: মৃি 

আসজজ হাোঃ, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ নাসি া, সিিা: মৃি 

আকির আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জসলল স য়া, সিিা: মখাকন 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফারুক স য়া (প্রসিিসন্ধ্), সিিা: 

মৃি হালেন আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শাহজালাল, সিিা: খাি 

ম াহাম্মদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ কুলসু , স্বা ী: জা াল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসজ  উসিন, সিিা; মৃি 

ম াজালম্মল, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাবুল স য়া, সিিা: মৃি হালেন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসিকুল ইিলা , সিিা: মৃি 

আব্দুর িালরক, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ দুলাল স য়া, সিিা: আবুল 

হালশ , ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া 

িাড়ী  র্ানা-শ্রীপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ রসহ া খাতুন, স্বা ী: 

স্বিন স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সরনা মিগ , স্বা ী; 

আলনায়ার, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নুরু ইিলা , সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আকসল া, স্বা ী:  ঞ্জুর 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জুলয়ল, সিিা:  সি চাঁন 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২

টিলনর ঘর ১টি, 

মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আি া, স্বা ী: জুলয়ল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নজরুল, সিিা: আব্দুল 

 সিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাদল, সিিা: মৃি হালশ ;, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া রসহ া, স্বা ী: িাবুল, ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সনর, সিিা-জয়নাল আলিসদন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ স নারা, স্বা ী: মহলাল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িমুন, সিিা: িাইজ া উসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.১৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জস র স য়া, সিিা: মৃি দুলাল 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ফালাসন, সিিা: মৃি 

িাউরা, ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া 

িাড়ী  র্ানা-শ্রীপুর, মজলা: 

গাজীপুর।

০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ র জান আলী, সিিা: 

মখাকন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ রাসশদা মিগ , স্বা ী: 

ইব্রাসহ , ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রসফক, সিিা: মুো মিিারী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল স য়া, সিিা: মৃি অসহদ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ হািনা মিগ , সিিা: 

মৃি কাসদর ফসকর, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রাজা স য়া, সিিা: জনাি আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ইয়াস ন, স্বা ী: স জান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ  াললকা, স্বা ী: 

শসফকুল, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ফসরদা, স্বা ী: হাসিবুর, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জস লা খাতুন, স্বা ী: আব্দুল 

লসিফ, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া রসিন, সিিা: জালাল, ঠিকানা-ঐ ০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জাহাঙ্গীর, সিিা: মৃি সিরাজ 

উ সািন, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৭৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জসহরুল, সিিা: সিরাজুল 

ইিলা , ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কালা , সিিা:  জনু মশখ, 

ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া িাড়ী  র্ানা-

শ্রীপুর, মজলা: গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৭৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িসহনা, স্বা ী: ফারুক, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইয়াসিন, সিিা: রসহ , ঠিকানা-

ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিরাজ উসিন, সিিা: মৃি 

আনিার আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাজ্জাি, সিিা: আলনায়ার 

স স্ত্রী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শা ী , সিিা: শ্হা জাহান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জা াল স য়া, সিিা: মৃি ইদা, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ মজািনা, স্বা ী: 

শসহদুল্লাহ্, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ফাইনুর, সিিা: শাসহন 

িাবুসচ ব, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া জসি , সিিা: কসর , ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসরফুল, সিিা: কসলমুসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ইি ি আরা, সিিা: 

মৃি মোরি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১ টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জাহাঙ্গীর মহালিন, সিিা: আবুল 

কালা , ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রহ ান, সিিা: কাশু স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জুলয়ল, সিিা: জস র উসিন, 

ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া িাড়ী, 

শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সশসরনা, স্বা ী: জালিদ 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নারসগি মিগ , স্বা ী: হাি ি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইয়ািস ন, স্বা ী: রসফক 

ড্রাইভার, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িালহরা খাতুন, স্বা ী: 

নুর নিী, ঠিকানা-ঐ
০.১৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২

টিলনর ঘর ৪টি, 

১/২ সিসডাং ৪ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জা াল, সিিা: মৃি  সফজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 স ন উসিন, সিিা: আস র 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ রানা স য়া, সিিা: র জান 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ কুলসু , স্বা ী:  স ন 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মিাহান, সিিা: 

ম াজালম্মল, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রালিল, সিিা: সিরাজ উসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

খাসদজা, স্বা ী: মিািা স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

োলা , সিিা: আবু িা া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আললহা, স্বা ী: 

শসফকুল, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

োলয়দ আলী, সিিা: মৃি জনাি 

আলী, ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া 

িাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কাজল স য়া, সিিা: মৃি আবুল 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ রু া খাতুন, স্বা ী: 

আল গীর, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াকলিদ আলী, সিিা: মৃি চুনা 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসনে, সিিা: অজ্ঞাি, ঠিকানা-

ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আকির, সিিা: মৃি সুনুি আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল হালশ  মিিারী, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িাসিনা, সিিা: জা াল 

ম কার, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

চাঁন িাশা, সিিা: ভুট্টু স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ শসফকুল, সিিা: িরকি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ   িাজ, স্বা ী: 

ম াস্তফা, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ তুসহন, সিিা: হায়দার, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াহাম্ব দ আলী, সিিা:  সহর 

ফসকর, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সনলুফা, স্বা ী: মৃি 

মিারহান উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হািান ঈ া , সিিা:  সজবুর 

রহ ান, ঠিকানা-িাাং- িাটিয়া 

িাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল জসলল, সিিা: া  ি 

রহ ি খাঁ, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সজবুর রহ ান, সিিা: ....., 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মরখা খাতুন, স্বা ী: আবুল 

কালা , ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসল  উসিন, সিিা: কাইয়ু  

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স রাজ উসিন, সিিা: মৃি দুলা 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ম াকললিা খাতুন, 

স্বা ী: আলী , ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শা ী  মহালিন, সিিা: আলী , 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আলী উসিন, সিিা: মৃি 

আব্দুর ো াদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িািসল া খাতুন, স্বা ী: নজরুল 

ইিলা , ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মদললায়ার মহালিন, সিিা: 

অজ্ঞাি, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাঈ , সিিা: আলনায়ার, 

ঠিকানা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৫৩২ ৫৩৭০ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিয়া , সিিা: ি¤া রাট 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫১৫ ৪৮৬১ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ফসকর সভক্ষুক, সিিা: 

া অজ্ঞাি, ঠিকানা-জানাকুর (পূি ব 

িাড়া), গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫১৫ ৪৮৬১ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ োলির আলী, সিিা: িাহাদ 

আলী, ঠিকানা-িাাং- জানাকুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ইফলিখার, সিিা: আবু 

িাঈদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জয়নাল স য়া, সিিা: 

অজ্ঞান, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িািসল া খাতুন, সিিা: 

রালিল, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নয়ন িারা, স্বা ী: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিয়া , সিিা: ম াোঃ িাসন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াসনক স য়া, সিিা: মুক্তার 

কাজী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জাহাঙ্গীর, সিিা: িালির আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ শাখালয়ি, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ  ালজদা মিগ , সিিা: 

মৃি আোঃ শসহদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ জসরনা মিগ , সিিা-ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ মুরলশদা মিগ , স্বা ী: 

আব্বাি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলিদ আলী, সিিা: মৃি শাহাদ 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মহক ি আলী, সিিা: মৃি 

ওিন আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল সুইিার, সিিা: অজ্ঞাি, 

ঠিকানা-িাাং- ধলীিাড়া, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫১৫ ৪৮৬১ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মদললায়ার, সিিা: কসফল 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.১৮ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫১৫ ৪৮৬১ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সজবুর, সিিা: মৃি শরাফি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জা াল, সিিা: মৃি চাঁন স য়া 

(সুরুজ স য়া), ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িলল ান, সিিা: মৃি শরাফি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ শাসন্ত মিগ , সিিা: 

হযরি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫১৫ ৪৮৬১ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ রসহ া খাতুন, সিিা: 

মৃি আবুল কালশ , ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল লসিফ স য়া, সিিা: মৃি 

 াললক, িাাং-ধুসলিাড়া, র্ানা-

গাজীপুর িদর, মজলা-গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মরজাউল, সিিা: মুিা স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সুরু স য়া, সিিা: মৃি িা সু 

স য়া, িাাং-ধুসলিাড়া, র্ানা-

গাজীপুর িদর, মজলা-গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৫০২ ৪৮০৭ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ফালি া খাতুন, স্বা ী: 

মৃি আবু িালহর, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯৮ ৪৮০১ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসেয়া মিগ , স্বা ী: োলনায়ার 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯৮ ৪৮০১ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  সিউর রহ ান  ীর, 

সিিা: মৃি িসফ উসিন, ঠিকানা-

ঐ

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯৮ ৪৮০১ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শাস  া আক্তার, স্বা ী: মিাহাগ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯৮ ৪৮০১ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ওসল উল্লাহ্, সিিা: মৃি   িাজ 

উসিন, ঠিকানা-ধলীিাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯৮ ৪৮০১ ২ টিলনর ঘর ৩টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হান্নান, সিিা: আোঃ জব্বার, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯৮ ৪৮০১ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আসরফ, সিিা: মৃি মহলাল 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জয়নাল স য়া, সিিা: নুর 

ইিলা , ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জাসকর মহালিন, সিিা: 

মৃি ম ািাললি, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আস নুল , সিিা: মলাক ান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ দুলাল স য়া, সিিা: আব্দুল 

লসিফ, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২

টিলনর ঘর ৬টি, 

মদাকান ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  াসু , সিিা: মিারহান 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিয়া , সিিা:  মিলালয়ি, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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সি.এি 
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৮৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াহািাি উসিন, সিিা: মৃি 

হালেন সিকদার, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সনিা, সিিা: মৃি 

আব্দুা ল কালা , ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হু াউন, সিিা: এখলাি 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিসিক, সিিা: মৃি শহীদ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িািসল া, স্বা ী: মৃি 

সিসিক, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ আসজজ, সিিা: মৃি 

মনয়া ি আলী, ঠিকানা-

ধলীিাড়া, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.১৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৭টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ িাত্তার স য়া, সিিা: মৃি 

শহীদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ শালজদা, স্বা ী: ফাইজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৮৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রস জ উসিন, সিিা: মৃি িাসের 

ফরাসজ, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ খসলল স য়া, সিিা: ছুফুর 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ জসলল, সিিা: ছুফুর উসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িাইফুল, সিিা: ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ম াোঃ ম াস্তফা, সিিা: মৃি 

 লনার আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ইয়াকুি আলী, সিিা: মৃি ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  াসুদ, সিিা: আব্দুল 

কালদর, ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নুর ইিলা , সিিা: মৃি 

আের আলী, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ   িাজ উসিন,সিিা: 

আফাজ উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ খাসদজা, স্বা ী: রসফকুল 

ইিলা , ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াছোঃাা খাসদজা, স্বা ী: মিাহাগ 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ফালি া খাতুন, স্বা ী: 

সরয়াজুল, ঠিকানা-ধলীিাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসশক, সিিা: আস নুল, 

ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুি িাত্তার/নাসি া, সিিা: 

মৃি আবু িাঈদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মিলালয়ি, সিিা: মৃি 

হালশ  ভূ ূঁইয়া, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২

টিলনর ঘর ৬টি 

মদাকান িহ

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শা ী , সিিা: মিসল , ঠিকানা-

ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ  ফাসহ া খাতুন,স্বা ী: 

জা াল মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ শসফউল্লাহ, সিিা: 

হাসিবুল্লাহ্, ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মিাহাগ, সিিা: শসফউল্লাহ, 

ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলাস ন স য়া, সিিা: মৃি 

জসলল খান, ঠিকানা-ঐ
০.১৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জিয়ি আলী, সিিা: জালাল 

 ন্ডল, ঠিকানা-ঐ
০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ১০টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ইব্রাসহ , সিিা: আবুল 

হালশ , ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৭টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ আবুল হালশ , সিিা: মৃি 

মকরা ি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৭টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ইি াঈল, সিিা: আবুল 

হালশ , ঠিকানা-ঐ
০.২২ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ মখালদজা মিগ  

(প্রসিিসন্ধ্), সিিা: আবুল 

হালশ , ঠিকানা-ঐ

০.২২ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৫টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ িালরক হাওলাদার, সিিা: 

ওিি আলী, ঠিকানা-ধলীিাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৮ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৫টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলিাফ মহালিন  াসঝ, সিিা: 

কাললা  াসঝ, ঠিকানা-ঐ
০.১৭ ৪নাং িারুইিাড়া ১৪৯২ ৪৮১৮ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাঈ , সিিা: মৃি 

সিসিক, ঠিকানা-িাাং-রানীপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সগয়াি উসিন, মৃি আস র 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মোিাহান, সিিা: ম ািলল  

উসিন মশখ, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সনর মহালিন, সিিা: সগয়াি 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ লসিফ স য়া, সিিা: আোঃ 

 ান্নান, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সরিন স য়া, সিিা: মৃি সিসিক, 

ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মখাকা স য়া, সিিা: ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া শাসহন, সিিা: সিরাজ, ঠিকানা-ঐ ০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সফলরাজ আলী, সিিা: ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জাসকর মহালিন, সিিা: শাহ 

আল , ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাসির উসিন, সিিা: আোঃ 

হক, ঠিকানা-ঐ
০.১৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আক্তার স য়া, সিিা: আোঃ 

িালরক, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ রাসজি, সিিা: িালরক, 

ঠিকানা-ধলীিাড়া, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৭টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আলাউসিন, সিিা: আোঃ স সহ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মলাক ান, সিিা: নুরুল 

হক, ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৭টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিল্লাল মহালিন, সিিা: 

মিলালয়ি, ঠিকানা-ঐ
০.১৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রিন স য়া, সিিা: ধনু স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াইনুসিন, সিিা:  সফজুল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ রহ ান, সিিা: মৃি আলী 

ম াহাম্মদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ইউনুা ি, সিিা: মৃি 

হযরি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ ো াদ, সিিা: আব্দুল্লাহ, 

ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ নুরজাহান, সিিা: আব্দুল 

খাললক, ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ স নহাজ, সিিা: আবু 

কালা , ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 ামুন খাঁ, সিিা: মিারহান খাঁ, 

ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 াসুদ, সিিা: ম াস্তাসফজ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৬৯ ৪৭৭৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িফুরা খাতুন (নাসির 

 া), স্বা ী: মিসল , ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িমুন স য়া, সিিা: সগয়াি 

উসিন, ঠিকানা-ধলীিাড়া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শাসহন, সিিা: আল  স স্ত্রী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জালাল উসিন (জালু), সিিা: 

মৃি হালিন আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ শাহাবুসিন (ফজুলচালা), 

সিিা: মৃি েসল উসিন, ঠিকানা-

ঐ

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িালদক স য়া, সিিা: মৃি ম ানর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ জাসকর মহালিন, সিিা: 

জসলল, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আসরফ, সিিা:  াললক, ঠিকানা-

ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আবুল হালশ , সিিা: মৃি সুরুজ 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৭টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ শসরফ, সিিা: ফজলুল হক, 

ঠিকানা-ঐ
০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জসহরুল, সিিা: মৃি সুরুজ স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাসিবুর রহ ান, সিিা: মৃি 

ম াহাম্মদ ফসকর, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

শ্রী িন্তুশ, সিিা: মৃতুযঞ্জয়, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া শাসন্ত, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া  সনন্দ্র, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সুভাষ, সিিা: মৃি লালল াহন, 

ঠিকানা-ধলীিাড়া, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িলিন্দ্র, সিিা: মৃি লালল াহন, 

ঠিকান-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া সনলিন্দ্র, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৬৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নুকাল, সিিা: মৃি রালজন্দ্র, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

গ্যাি ম াহন, সিিা: মৃি 

 নল াহন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আনন্ত্র ম াহন, সিিা: সুিল, 

ঠিকানা-ঐ
০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৫৬ ২১৩১ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মনিাল, সিিা: আস ল, ঠিকানা-

ঐ
০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৫৬ ২১৩১ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া কৃষ্ণ, সিিা: রা , ঠিকানা-ঐ ০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৫৬ ২১৩১ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কা াল স য়া, সিিা: মৃি িাঈদ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৫৬ ২১৩১ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সিরাজ, সিিা: মৃি আোঃ 

খাললক, ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৯৫৬ ২১৩১ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯৭৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িসশর স য়া, সিিা: ধানু 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নাসি , সিিা: িসশর 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ মিসল া, স্বা ী: হারুন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৭৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িাহারা, সিিা: সনজা  

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হাসিবুর, সিিা: আোঃ 

কালদর, িাাং-হালুকাইি, র্ানা-

শ্রীপুর, মজলা- গাজীপুর।

০.১১ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮৮৫ ৫৬০২ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া মদললায়ার, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১১ ২১৩১ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ নুর জাহান, সিিা: ম াোঃ 

নুরুল আল , ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১১ ২১৩১ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ েসনয়া মিগ , সিিা: 

আফাজ উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আসম্বয়া মিগ , স্বা ী: 

 সন, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো: আলফনা, স্বা ী: 

মফরলদৌি, ঠিকানা-ঐ
০.১২ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িালহি আলী, সিিা: মৃি 

জাহান আলী, ঠিকানা-ঐ
০.১৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জিয়ি আলী, সিিা: মৃি ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.২০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 স নুসিন, সিিা: মৃি িালহি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৬টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৮৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাচ্চু স য়া, সিিা: সগয়াি উসিন, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

১৯৯০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ মুক্তা, সিিা: মৃি 

 সনবুর রহ ান, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাসল া, স্বা ী: োলা , ঠিকানা-

ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সশউসল, স্বা ী: িাইফুল, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আস না, সিিা: নুর 

ম াহাম্মদ, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৬৮ ১৯৫৭ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াো: আকসল া, স্বা ী: নাসির 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৬৮ ১৯৫৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ ি¤া রাট, সিিা: লাল 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৬৮ ১৯৫৭ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফজলুর হক, সিিা:  ীর িক্স, 

ঠিকানা-ঐ
০.১৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৬৮ ১৯৫৭ ২ টিলনর ঘর ৫টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সগয়াি উসিন, সিিা: মৃি আোঃ 

িালরক, ঠিকানা-ঐ
০.১৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ ম ারলশদা, স্বা ী: 

শা ছুল হক, ঠিকানা-ঐ
০.০৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

১৯৯৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ রসশদ, সিিা: মৃি িালহর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সলটন স য়া, সিিা:   িাজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া রুলিল, সিিা: ঐ, ঠিকানা-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

  িাজ উসিন, সিিা: মৃি আবু 

িালহর আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কা াল মহালিন, সিিা: আোঃ 

িা াদ, ঠিকানা-ঐ
০.৩০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিল্লাল মহালিন, সিিা: মৃি 

িালহর আলী, ঠিকানা-ঐ
০.৩০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০০৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

দুলাল মহালিন, সিিা: মৃি 

িালহর আলী, ঠিকানা-ঐ
০.৫০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িাত্তার মহালিন, সিিা: মৃি 

িালহর আলী, ঠিকানা-ঐ
০.৩০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

িা াদ স য়া, সিিা: মৃি িালহর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.৩০ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সশউসল, সিিা: সুরুজ 

স য়া, ঠিকানা- িাট মিাঁচা, 

শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০০৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ  সরয় , স্বা ী: আবুল 

মহালিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আল না, স্বা ী; োলিদ আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

মিালহল স য়া, সিিা: ঐ, ঠিকানা-

ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জসলল স য়া, সিিা: ঐ, ঠিকানা-

ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ লাল িানু, স্বা ী: কাসে 

স য়া, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাস দ,  ািা: কুলসু , ঠিকানা-

ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

চাঁন স য়া, সিিা: মৃি সুরি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

রুহুল আস ন, সিিা: মৃি আোঃ 

জব্বার, ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ  সজবুর, সিিা: মৃি সুরি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৯১ ১৮৮৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাসিবুর, সিিা: মৃি সুরি আলী, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৯১ ১৮৮৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

কালা , সিিা: মৃি  সফজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৯১ ১৮৮৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
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খসিয়ান
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আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আল না, স্বা ী: মৃি র জান, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৯১ ১৮৮৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

¦আোঃ কালদর, সিিা: মৃি 

 ান্নান, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৯১ ১৮৮৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ চাঁন িানু, স্বা ী: মৃি 

 সফজ উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৮৯১ ১৮৮৬ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ আসেয়া মিগ , স্বা ী: 

মৃি  ইনুসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাসফজ উসিন, সিিা: মৃি 

ফাললা িাঠান, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আোঃ িাত্তার, সিিা: মৃি ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াফাজ্জল মহালিন, সিিা: মৃি 

ইসিি আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স জান, সিিা: মৃি িসশর 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 সজবুর রহ ান, সিিা: হাসফজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফাসজমুসিন, সিিা: মৃি ইসিি 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নাসজমুসিন, সিিা: মৃি ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৪২ ১৮৫৭ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আিাবুসিন, সিিা: সিরাজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৫৮ ১৮৩৪ ২ টিলনর ঘর ৩টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ নজরুল , সিিা: মৃি ঐ, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৫৮ ১৮৩৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ মিাহাগ স য়া,  ািা: 

িািসল া খাতুন, ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৫৮ ১৮৩৪ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাসরে মুসন্স, সিিা: মৃি মুনসুর 

আলী, ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৫৮ ১৮৩৪ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফজলুল হক, সিিা: নুরু স য়া, 

ঠিকানা-ঐ
০.০৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৫৮ ১৮৩৪ ২ টিলনর ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

 আোঃ িালিন, সিিা: মৃি আোঃ 

জব্বার, ঠিকানা-ঐ
০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৫৮ ১৮৩৪ ২ টিলনর ঘর ৪টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ কা াল মহালিন, সিিা: 

আোঃ িা াদ, িাাং-হালুকাইি, 

শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৮১৯ ১৯৬৫ ২ টিলনর ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আস র মহালিন, সিিা: মৃি 

মিািাহান, িাাং-চুাংগার িাড়া, 

শ্রীপুর, গাজীির।

০.১৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৬১১ ১৬৫৩ ২ টিলনর ঘর ৫টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৩৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হাসদউল, সিিা: হাসফজ 

উসিন, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ৬১১ ১৬৫৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িানসভর, সিিা: মৃি 

মিালল ান, ঠিকানা-ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ৬১১ ১৬৫৩ ২ টিলনর ঘর ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িসফক, সিিা: 

আলাউ সািন কাজী, িাাং-

নয়নপুর, জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ খাললদা, স্বা ী: ম াস্তফা, 

ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ হাফ সিসডাং ১ রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

আব্দুল রসহ  গাজী, সিিা: 

ফজল গাজী, িাাং- ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২

হাফ সিসডাং , টিন 

মিড ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

স জানুর রহ ান, সিিা:  িসহদ 

সিকদার, িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ হাফ সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ হৃদয়, সিিা: ম াোঃ কা াল, 

িাাং-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ হাফ সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ল্যািরটরী স্কুল এন্ড কললজ, 

মপ্রািাইটর- িাসহন স য়া, িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৪৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম া: ইব্রাসহ , সিিা: মৃি হা জু 

িরকার, িাাং- মনায়াগাও 

িসি িাড়া শ্রীপুর, গাজীপুর।

০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০১ ২ টিলনর  মঘড়া মিড়া
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ কা াল, সিিা: মৃি- 

হযরি আলী, িাাং- ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০১ ২ টিলনর  মঘড়া মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৪৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া ম াোঃ রসি, সিিা: সিরাজ, িাাং-ঐ ০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৮০৮ ৫৮০১ ২ টিলনর  মঘড়া মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ফালি া মিগ , স্বা ী: মৃি 

আলনায়ার মহালিন, িাাং- 

নয়নপুর, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২ টিলনর  মঘড়া মিড়া
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

জিয়ি আলী, সিিা: ম া: 

িাইজউসিন, িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিনলিড ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ িাসহনা, স্বা ী নজরুল, 

িাাং-ঐ
০.০৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২

হাফ সিসডাং ১টি, 

টিন মিড ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ স য়াজ উসিন, সিিা: মৃি 

আব্বাি উসিন, িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ মঘড়া মিড়া

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ টিটু ও ফারুকুল ইিলা , 

আব্দুল  ান্নান, িাাং-ঐ
০.০৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২

ওয়ার ১০০ ফুট 

মগইট িহ, হাফ 

সিসডাং

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নাজমুল হাোন, সিিা:   িাজ 

উসিন, িাাং-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ টিনলিড ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ সুলিান উসিন, সিিা: 

অজ্ঞাি, িাাং-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২

টিলনর মঘড়া 

মিড়া, িাসরন্দা িহ

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

োলা  ম াড়ল, সিিা: অজ্ঞাি, 

িাাং-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২

িারান্দা, ওয়াল, 

িার্রু 

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৫৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিল্লাল মহালিন, সিিা: মৃি 

আব্দুল োলা , িাাং-ঐ
০.০৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২

টিনলিড ঘর ২টি, 

িার্রু  ২টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।
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খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৫৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

সিএসড পুকুর িাড়  িসজদ, িাাং-

ঐ
০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২

হাফ সিসডাং ২টি, 

 িসজদ, টিনলিড 

ঘর ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৬০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হাজী আবু িাঈদ, সিিা: মৃি 

আব্দুল গফুর, িা-ঐ
০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ হাফ সিসডাং,

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৬১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

নূরুল ইিলা , সিিা: মৃি 

আজ  আলী, িাাং-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২

ফাউলন্ডশন সিসডাং 

১ রু  ও িারান্দা

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৬২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ডাোঃ  সজবুর, সিিা: অজ্ঞাি, 

িাাং-ঐ
০.০১ ৪নাং িারুইিাড়া ২২০৪ ৪২৮৪ ২ সিসডাংলয়র িারান্দা

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৬৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

হারুনঅর রসশদ, সিিা: মৃি- 

জসি  উসিন, িাাং- নয়নপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯২ ৪২৪৩ ২ টিনলিড ঘর ২টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৬৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোঃ িাজউসিন, সিিা: 

সুলিান আহলম্মদ, িাাং-ঐ
০.০৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২১৯৪ ৪২৪৪ ২ হাফসিসডাং ১টি

উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৬৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ
িারুইিাড়া

ম াোোঃ সিশা মিগ , স্বা ী: 

আব্দুল রাজ্জাক, িাাং-িাটিচাঁ, 

জয়দলিপুর, গাজীপুর

০.০২ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৯৫ ১৯২৩ ২ টিনলিড ঘর ১টি
উলেদ ম াকি া প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

হলয়লে।

২০৬৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবুল মহালিন, সিিা- 

আলয়ি আলী খান, িাাং- 

িাসনয়ারচালা, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৭৬ ১ ২৯৫৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৬৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইব্রাসহ , সিিা- ম াোঃ 

মহালিন আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৭৬ ১ ২৯৫৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৬৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আব্দুল গফুর, সিিা- মৃি আব্দুল 

হাই,  ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৭৬ ১ ২৯৫৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৬৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আফাজ উসিন, সিিা- মৃি 

আব্দুল গফুর, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৮৫ ১ ২৯৬৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আইয়ুি আলী, সিিা- 

িালদক আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৮৫ ১ ২৯৬৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবুল মহালিন, সিিা- 

ম াোঃ মহলাল উসিন, ঐ

০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৮৫ ১ ২৯৬৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ম াশারফ মহালিন, সিিা- 

মৃি আবু িালহর, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৮৫ ১ ২৯৬৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  হসিন, সিিা- হাজী আোঃ 

কসর , ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাচ্চু স য়া, সিিা- মৃি 

মিলকন্দার আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম াস্তফা, সিিা- মৃি আবুল 

কালশ ,  ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কসল  উসিন, সিিা- ম াোঃ 

ফালু স য়া,  ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম াস্তফা (২) সিিা- ম াোঃ 

ফজলুল হক,  ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৭৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ম াখললে, সিিা- ফজলুল 

হক, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৭৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ স জানুর রহ ান, সিিা- 

হাসিি মশখ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িাজুল ইিলা , সিিা- 

জয়নাল আলিদীন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জসি  উসিন িাদল, সিিা-

 মৃি ম ািাসলি, িাাং- 

িাসনয়ারচালা, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আোঃ হক, সিিা- মৃি 

আহিান  আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সুরুজ, সিিা- িাললি 

ব্যািারী

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আসিকুল, সিিা- ইউনুে 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আসজবুল, সিিা- জনাি 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িা ছুউসিন, সিিা- 

ম ািাললি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ স্বিন, সিিা- আস র 

আলী, ঐ

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৮৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ  স না মিগ , স্বা ী- 

মৃিোঃ আোঃ কালশ  গাং, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ হালজরা, স্বা ী- মৃিোঃ 

আোঃ আলী গাং, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রালিল, সিিা- মৃি আোঃ 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৯০ ১ ২৯৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ নূরচান, সিিা- আোঃ 

আউয়াল, িাাং- ভিানীপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ আউয়াল, সিিা- মৃি 

এনালয়ি উল্লাহ,  ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  ারুফ মহালিন, সিিা- 

মৃিোঃ সুরুজ স য়া, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ চান স য়া, সিিা- আশরাফ 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ওি ান, সিিা- আলিাি, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আকির মহালিন, সিিা- 

িা ছুল হক,  ঐ

০.০৭ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আিা উসিন, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২০৯৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আির স য়া, সিিা- মৃি 

সুলিদ আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২০৯৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাবুল, সিিা- সুরুজ স য়া, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ  ান্নান, সিিা- কাসি  

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১১২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাইজ উসিন, সিিা- 

জনাি আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১১২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ হু ায়ন (২), সিিা- আোঃ 

কুদ্দুি, ঐ

০.১৪ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১১২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রাজু স য়া, সিিা- জনাি 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬২২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মলাক ান মহালিন, সিিা- 

ওয়াজ উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬২২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মিালল ান, সিিা- ওয়াজ 

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬২২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ওয়াজ উসিন, সিিা- 

জনাি আলী, ঐ

০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১১৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াহাম্মদ, সিিা- শহর আলী, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬১০৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১০৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রসশদ, সিিা- কুদ্দুে, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬২২৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১০৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আল  মচৌধুরী, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬২২৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মিলালয়ি, সিিা- 

হাসিবুল্লাহ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৫ ১ ৬২২৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ কুদ্দুে, সিিা- মৃি জস র 

উসিন মুসন্স, িাাং- ভিানীপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রি, সিিা- আোঃ কুদ্দুে, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  াইনুল, সিিা-  আোঃ 

আলফাজ উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাবুল, সিিা- আোঃ 

আলফাজ উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ালিী ি বন, স্বা ী- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মদললায়ার কাজী, সিিা- 

মৃি আোঃ লসিফ , ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ শসরফ ম াল্লা, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১১৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ নাসজ , সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১১৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ লসিফ মৃধা, সিিা- আস র 

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ োত্তার, সিিা- ইয়াসিন 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আস নুল, সিিা- মৃি আলা 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িাির আলী, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ফসরদ, সিিা- আোঃ 

রহ ান মশখ, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রুস্তু  আলী, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ মখারলশদা, স্বা ী-

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৮ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাইফুল, সিিা- ম জিাহ 

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াস্তফা, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৪০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১২৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কা াল, সিিা- কসফল উসিন, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৪০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১২৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাস ল, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৪০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নূরুল ইিলা , সিিা- আোঃ 

জব্বার, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৪০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কালদর, সিিা- আোঃ জব্বার, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৪০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মদলু, সিিা- আোঃ জব্বার, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৪০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ দুলাল, সিিা- আফাজ 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৪০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সিরাজ, সিিাি- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কাজী শসহদ, সিিা- মৃি 

আলনায়ার উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিালহল, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

এসনর, সিিা-  সনর মিিারী, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৮০ ১ ৬৩৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৩৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হালশ , সিিা- মুনসুর 

আলী, ঐ

০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৩৫ ১ ৬৬৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৩৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 লনায়ার মিগ , স্বা ী- নূরু খা, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৩৫ ১ ৬৬৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবুল হালশ , সিিা- শসফ 

মুসন্স, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৩৫ ১ ৬৬৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আিলা , সিিা- 

ম াফাজ্জল মহালিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৩৫ ১ ৬৬৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 মজিস ন, স্বা ী- সিপ্লি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৩৫ ১ ৬৬৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শসরফ আলী, সিিা- 

মহালিন ম াল্লা, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৩৫ ১ ৬৬৪৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ অসহদ, সিিা- ওয়াহাি 

ম াল্লা

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৩৫ ১ ৬৬৪৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নূরুল ইিলা , সিিা- মিািহান 

আলী, নয়ািাড়া, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২১৮ ১ ৬৬১৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সি, সিিা- শসফ উসিন খান, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২১৮ ১ ৬৬১৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 মিাহাগ, সিিা- ইসলয়াে গাজী ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২১৮ ১ ৬৬১৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৪৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কালদর, সিিা- অজ্ঞাি, ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২১৮ ১ ৬৬১৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৪৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ নাসের, সিিা- মৃি জব্বার, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ োত্তার, সিিা- জাসকর 

মহালিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবুল হািান, সিিা- জয়নাল 

আলিদীন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নজরুল ইিলা , সিিা- আোঃ 

অসহদ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িজলু, সিিা- শসফকুল, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিলালয়ি মহালিন, সিিা- আোঃ 

কালদর, ঐ

০.৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শসহদ উল্লাহ, সিিা- হাসিি 

স য়া, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিলকন্দার, সিিা- হাসি স য়া, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সিকান্দার আলী, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৫৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 াসনক স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৫৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সজলানী, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ কালা , সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

োসহদ, সিিা- ম াোঃ িাজ আলী,  

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ফজলু, সিিা- মৃি রজি আলী 

মশখ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আল আস ন, সিিা- মলাক ান 

কাজী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 মদললায়ার কাজী, সিিা- নূরুল 

হক কাজী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ওি ান কাজী, সিিা- 

নূরুল ইিলা , ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কালদর স য়া, সিিা- নূরুল 

ইিলা , ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ গফুর, সিিা- মৃি আোঃ 

 সজদ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৬৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাদশা স য়া, সিিা- মৃি হাসফজ 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৬৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শাহনাজ মিিারী, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শাহাদি কাজী, সিিা- 

মদললায়ার কাজী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আব্দুল িালা , সিিা- আলী 

আকির, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইব্রাসহ , সিিা- মৃি 

ইউনুে আলী, িাাং- নয়ািাড়া, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম াক্তার, সিিা- মৃি ফালু, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আবু, সিিা- মৃি ফালু, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আিাউর, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ হান্নান, সিিা- আহাদ 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িা াদ, সিিা- আহাদ 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৭৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ স নাজ কাজী, সিিা- আোঃ 

হাসক  কাজী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৭৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আকরা  আলী, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জসি , সিিা- আোঃ রসহ , 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২২০ ১ ৬৬২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িালা , সিিা- আোঃ হাস দ, 

িাাং- িাসনয়ারচালা, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৬ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৫৭ ১ ৮৩৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

দুলাল, সিিা- হালেন আলী, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৫৭ ১ ৮৩৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রসশদ, সিিা- নূর 

ম াহাম্মদ, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৫৭ ১ ৮৩৮৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ মজালিদা খাতুন, স্বা ী- 

মৃি গসণ স য়া, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৬১ ১ ৮১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িা াদ, সিিা- আিাি 

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৬১ ১ ৮১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জনাি আলী, সিিা- হাসফজ 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৬১ ১ ৮১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবুল কালশ , সিিা- আবু 

িালহর, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৬১ ১ ৮১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৮৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ হক স য়া, সিিা- ি লশর 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৬১ ১ ৮১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবু িালহর, সিিা- মৃি 

অলহদ আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৬১ ১ ৮১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রসকউল আউয়াল, সিিা- মৃি 

কর  আলী  ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৬১ ১ ৮১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িাত্তার, সিিা- আইনুসিন, 

িাাং- ভিানীপুর, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৭৩ ১ ৮৪১৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 মদললায়ার, সিিা- িাত্তার, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৭৩ ১ ৮৪১৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সুরুজ স য়া, সিিা- মিারহাি 

আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৭৩ ১ ৮৪১৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আফাজ আলী, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৭৩ ১ ৮৪১৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কা রুল, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৭৩ ১ ৮৪১৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ফজলু স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৭৩ ১ ৮৪১৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিািা স য়া, সিিা-অজ্ঞাি, ঐ ০.০৬ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৪ ১ ৮৪৩৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২১৯৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

চান স য়া, সিিা- হাস দ 

মিিারী, ঐ

০.০৬ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৪ ১ ৮৪৩৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২১৯৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সিল্লাল মিিরী, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

স জান, সিিা-  সিন মিিারী, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিালহল, সিিা- জালহদ আলী, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সুলিান, সিিা- খাসল মিিারী ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নজরুল, সিিা- সুলিান, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হজরুল, সিিা- সুলিান, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাইদুল, সিিা- সুলিান, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আহম্মদ আলী, সিিা- কসর  

িরকার, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইসিি, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২০৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ মখালদজা মিগ , স্বা ী- 

 াহফুজ মিিারী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২০৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িশ স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৯ ১ ৮৪০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শসহদুল্লাহ ভূইয়া, সিিা- 

সিকান্দর আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪০৫ ১ ৮৩৭০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মখাকা, সিিা- ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪০৫ ১ ৮৩৭০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

লসিফ ভূইয়া, সিিা- ঐ, ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪০৫ ১ ৮৩৭০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কর  আলী, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪০৫ ১ ৮৩৬৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আলা উসিন, সিিা- মৃি মহলাল, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪০৫ ১ ৮৩৬৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইয়াকুি আলী, সিিা- মৃি 

মহলাল, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪০৫ ১ ৮৩৬৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সশরু, সিিা- আজ ি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪১৫ ১ ৮৩৪২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মহক ি, সিিা-আজ ি, ঐ ০.১৪ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪১৫ ১ ৮৩৪২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২১৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আফিাি উসিন খান, সিিা- 

মৃি হাজী ম ািারক খান, িাাং-

িাসনয়ারচালা,জয়লদিপুর,গাজীপু

র।

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮১৬ ১ ২৮৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২১৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কা াল উসিন, সিিা- ম াোঃ চান 

স য়া, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২৬ ১ ২৮২২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

চান স য়া, সিিা- মৃি আোঃ 

জব্বার, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

খসলল, সিিা- মৃি আোঃ জব্বার, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

খাললক, সিিা- মৃি আোঃ জব্বার, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িা ছুল হক, সিিা- মৃি আোঃ 

হাস দ, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইসিি আলী, সিিা- মৃি আোঃ 

আসজজ, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কুদ্দুি, সিিা- আোঃ আসজজ, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ আসল , সিিা-মৃি আোঃ 

আসজজ, ঐ

০.১২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২২৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ওয়াজ উসিন, সিিা- 

জনাি আলী, িাাং- 

িাসনয়ারচালা, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৪৬ ১ ৬১১৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািলল  উসিন, সিিা- 

ওয়ালরজ আলী, িাাং- ভিানীপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২২৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আিাি উল্লাহ, সিিা- 

ম ািলল  উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মখাকন, সিিা- ম ালিল  

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জসি  উসিন, সিিা- ম াোঃ 

ওয়ালরজ আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 াসুদুর আল , সিিা-  সহ 

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জুলয়ল, সিিা- আফাজ উসিন, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাহাি উসিন, সিিা- মৃি আলা 

উসিন, ঐ

০.৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০২৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ফাইজ উসিন, সিিা- আলা 

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০২৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ কুদ্দুে, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৩৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ মিগ , সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাইজ উসিন, সিিা- 

ম াজললি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৩৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ হাস দ, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ জাহানারা, সিিা- মৃি 

স জান

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ফজলু, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আউয়াল, সিিা- আোঃ 

রাজ্জাক, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কসফল উসিন, সিিা- আোঃ 

রাজ্জাক, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ মিয়ারা, সিিা- িাহাি 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আস র উসিন, সিিা- হযরি 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৪১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ উজ্জল, সিিা- আস র 

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৪১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৪৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আসরফ, সিিা- আস র 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কসির, সিিা- আক্তার, ঐ ০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৪৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রসফকুল ইিলা  (িসন্ডি), 

সিিা- অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯৭৭ ১ ৮০৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ লসিফ, সিিা- আোঃ 

 াসজদ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৯২২ ১ ৬১৩০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইি াইল, সিিা- হাসি বুল্লাহ, ঐ ০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০৬৭ ১ ৬১৯৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আিাউর, সিিা- হাজী 

হাসিবুর, িাাং- ভিানীপুর  

(মভৌরাঘাটা), জয়লদিপুর, 

গাজীপুর

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৪৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ খাললক, িাহার উসিন, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৪৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আলয়ি আলী, সিিা- 

ফলয়জ উসিন, িাাং- 

ভিানীপুর(মভৌরাঘাটা) 

জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৪৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মলয়াকি, সিিা- আোঃ 

রহ ান, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৪৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৫৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নাসজর, সিিা- সুিহান স য়া, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৪৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সিরাজুল ইিলা , সিিা- 

সুহান স য়া, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৪৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নূরু স য়া, সিিা- সুহান স য়া, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৭৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৫৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাললি, সিিা-   িাজ 

কানা, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৫৭৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আল র আলী, সিিা- েদর 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৬০৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আ জাদ আলী, সিিা-  নছুর 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৬০৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আলাি খা, সিিা-  কদ  খা, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৬০৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ ি লা, স্বা ী- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১১৯৪ ১ ৬৬০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিালল ান, সিিা- িলল 

আহলম্মদ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২১৮ ১ ৬৬১৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ই ান আলী, সিিা- 

িিজাসল আকন, িাাং- 

ভিানীপুর, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৫০ ১ ৮৩৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৬৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ সফরুজ আলী, সিিা- ম াোঃ 

সুরুজ আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৫০ ১ ৮৩৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হালিন আলী, সিিা- িসির 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৬৯ ১ ৮০৮০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ দুলাল, সিিা- আোঃ রসশদ, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৬৯ ১ ৮০৮০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৬৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রহ ি আলী, সিিা- 

নিাি, ঐ

০.৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৭২ ১ ৮১০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িবুজ, সিিা- আহম্মদ 

আলী, ঐ

০.৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৭২ ১ ৮১০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মনা ান, সিিা-মৃি আোঃ 

আসজজ, ঐ

০.৪ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৭২ ১ ৮১০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাোঃ েসনয়া খাতুন, সিিা- 

মৃি আোঃ আসজজ, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১২৭২ ১ ৮১০২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ফসরদ ড্ররাইভার, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাদল, সিিা- মহলাল 

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ফারুক, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৭৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সলটন, সিিা- মৃি মহলাল 

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আিাদুল্লাহ, সিিা- মৃি 

মহলাল উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আরজু স য়া, সিিা- মৃি মহলাল 

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৭৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ লাল স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ চান স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রজন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  আব্দুল কালদর, সিিা- 

অজ্ঞাি, িাাং- ভিানীপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাইফুল, সিিা- আবু 

িালহর, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সদলদার আলী, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৩৯৭ ১ ৮৪৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কসির, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৮৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবুল আসল, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৪৫০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মখারলশদ আল , সিিা- 

 াহমুদ, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইি াইল, সিিা- হাসিি 

মশখ, ঐ

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 মশখ ফজলুল হক, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 াহবুি, সিিা-  সহ উসিন 

 াষ্টার, ঐ

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ স রা িক্স, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ সশমু স য়া, সিিা- আস র 

আলী, ঐ

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রসফক িরকার, সিিা-  সজদ 

িরকার, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মরাকন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.০৮ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবু িাললি, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২২৯৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সুলিান কাজী, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মহলাল উসিন িরকার, 

সিিা- অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আনিাসর, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২২৯৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম ািাোঃ নাসি া, স্বা ী- আবুল 

কালশ , ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম ািাোঃ রালশদা, সিিা- মৃি 

আস র মহালিন, ঐ ১

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শসফক, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.০৭ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  সিন ড্রাইভার, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ চান স য়া, সিিা- রসহে 

উসিন, ঐ

০.০৮ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 মিকান্দার, সিিা- রসহে উসিন, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম জাজ স য়া, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩০৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

  িাজ উসিন, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  আসরফ, সিিা- অজ্ঞাি,  

িাাং- ভিানীপুর, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আক্তার, সিিা- িা সুল হক, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩০৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নূরুল হক  াষ্টার, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সিন ড্রাইভার, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাহাঙ্গীর  াষ্টার, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম ািলল  উসিন, সিিা- 

সুরুজ আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  াসনক স য়া, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িাত্তার, সিিা- রইে উসিন, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আ জাদ, সিিা- মৃি িারা 

স য়া, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩১৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিলকন্দার আলী, সিিা- ও র 

আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম রাজ উসিন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাহাি উসিন, সিিা-  অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩১৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ কালদর, সিিা- রহ ি 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী 

২৩২০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সহরণ স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী 

২৩২১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ গুনু স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩২২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রসফক স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩২৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জুলহাি, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩২৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সজদ, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩২৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আসশয়া, স্¦াা ী- সিরাজ 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩২৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আল আস ন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩২৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হাসল  উসিন, সিিা- 

িরুজ আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩২৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মিৌসফক আহম্মদ, সিিা-

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩২৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শসফক, সিিা- কসফল 

উসিন, ঐ

০.০৮ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাবুল মশখ, সিিা- কাজী 

সুলিান উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আল  ামুন, সিিা- 

  িাজ, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সিন ড্রাইভার, সিিা- রাজ্জাক 

িরকার, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 নু স য়া, সিিা- মৃি  স ন, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নজরুল  াষ্টার, সিিা- মৃি 

সগয়াি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সুজন স য়া, সিিা- ম সন্দ স য়া, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৩৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাজী আজগর আলী, সিিা- 

হাজী আলক্কল আলী, ঐ

০.১৭ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াস্তফা, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাহাঙ্গীর, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৩৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রিন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ের উসিন, সিিা- িাদাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবু িালহর, সিিা- ম ািাললি, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 নসুর, সিিা- জব্বার, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িসফক, সিিা- শসহদ িরকার, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নূরু িান্ডারী, সিিা- সুলল ান, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাবুল মহালিন, সিিা- মৃি 

জয়নাল, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৪৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইয়াসিন, সিিা-  হাম্মদ আলী, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মুিা, সিিা- িাবুল, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ লসিফ, সিিা- আলনায়ার 

মহালিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৪৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 স জানুর রহ ান, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

স য়াজ উসিন, সিিা- মৃি 

আ ান আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািলল  উসিন, সিিা- 

এনালয়ি উল্লাহ, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাস দুর রহ ান, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আ ান আলী, সিিা- জস র 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ রসহ া, সিিা- স জানুর 

রহ ান, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ রওশন আরা, স্বা ী- 

িাবুল স য়া, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৫৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সগয়াি উসিন, সিিা- 

এনালয়ি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ  সজবনা, স্বা ী- শসফকুল, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ আউয়াল, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৫৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হযরি আলী, সিিা- আোঃ কুদ্দুি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ নাসি া, সিিা- হযরি 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আস ন স য়া, সিিা- 

হযরি আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম ািাললি, সিিা- কুদ্দুি আলী, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হালেন, সিিা- আবুল মহালিন, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আস নুল ইিলা , সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িালা , সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৬৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাইদুল ইিলা , সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আরজাহান মিগ , ি¦াা ী- 

আবুল, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাহাঙ্গীর আল , সিিা- সুন্দর 

আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৬৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ মিসলনা, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রি িালুকদার, সিিা- 

 সজদ িালুকদার, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ইব্রাসহ , সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রিন মশখ, সিিা-  াইনুসিন 

মশখ, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ ইয়ািস ন, সিিা- 

িাবুল, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সগয়াি উসিন, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ কালদর, সিিা- সগয়াি 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৭৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ফারুক, সিিা- িাইজ উসিন, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ মজযািনা মিগ , স্বা ী- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আল াে, সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৭৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িসদয়ার রহ ান, সিিা- 

আকরা , ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িালরক, সিিা- আউয়াল 

ম াল্লা, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ িািসল া, স্বা ী- 

ম াস্তফা, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াস্তফা, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাসনফ, সিিা- খুনরালী, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম াশারফ, সিিা- ইয়াকুি 

আলী, িাাং- ভিানীপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ রসশদা, স্বা ী- 

ম ািলল , ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৮৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ই ান আলী, সিিা- সুলিদ 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িালহর ম াল্লা, সিিা- সুলিদ 

আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ স জানুর রহ ান, সিিা- 

অজ্ঞাি,  ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রস জ উসিন, সিিা- 

অজ্ঞাি,  ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ আসম্বয়া, স্বা ী- জালাল, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আল না মিগ , স্বা ী- জালাল, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শসহদ, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মখাকা ম াল্লা, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আল  ভূইয়া, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কসির মশখ, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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দাগ
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৩৯৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাসল  ম াল্লা, সিিা- অজ্ঞাি ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইউসুফ স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাচ্চু স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৩৯৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

োত্তার, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ হালজরা খাতুন, স্বা ী- 

সজন্নাি আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রাজন্দ্র চন্দ্র ি বন, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িািিী মিগ , স্বা ী- অমূল্য চন্দ্র 

ি বন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আল ঙ্গীর, সিিা- 

কালশ , ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আসরফ, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাইদুল, সিিা-  সনর, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪০৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম ািলল  উসিন, সিিা- 

সুরুজ আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ নাসি া, স্বা ী- আবুল 

কালশ , ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ রালশদা, সিিা- মৃি 

আস র মহালিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৫৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪০৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মখারলশদ আল , সিিা-

আোঃ  সজদ, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ আউয়াল, সিিা- িাহাি 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কালদর, সিিা- মগফি উসিন, 

িাাং-ভিানীপুর, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাহাি উসিন, সিিা- জালাল 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ আসেয়া খাতুন, সিিা- 

মআলানায়ার, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রসফকুল ইিলা , সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ  াললক, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪১৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কা াল, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম লহদী ফয়িাল, সিিা- আোঃ 

কালদর, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শান্ত, সিিা- রসফকুল 

ইিলা , ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪১৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াহাম্মদ আলী, সিিা- এয়াকুি, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রহ ি উল্লাহ, সিিা- ইয়াকুিি, 

ঐ

০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মিাহান, সিিা- আোঃ 

হাসক , ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সুবুর মনো, স্বা ী- আোঃ হাসক , 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮২৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কায়রুল মিগ , স্বা ী- মৃি গসণ, 

ঐ

০.০৯ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪২৪ ১ ৮৩০৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ জালাল, সিিা- 

ম ািাললি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৫ ১ ৮৩৪৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ জয়নাল, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৫ ১ ৮৩৪৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪২৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ হাস দ, সিিা-আোঃ িাত্তার, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িা ছু, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ নূরুল ইিলা , সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪২৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ নূরুল ইিলা , সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ হালশ  আলী, সিিা- মৃি 

আলয়ি আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইি াইল, সিিা- মৃি আসজজুল, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আলী মহালিন, সিিা- মৃি 

আসজজুল, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রহ ান, সিিা-  কলেদ 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৬ ১ ৮৪৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সজবুর, সিিা- স য়ার উসিন, 

সশসররচালা, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৯ ১ ৬৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িা সুল হক, সিিা- 

স য়ার উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৯ ১ ৬৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ
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খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৩৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রহ ান, সিিা- হাজী আোঃ 

খাললক, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৯ ১ ৬৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িাত্তার, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.০৯ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৯ ১ ৬৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িসফ উসিন, সিিা- মৃি 

কুদ্দুি আলী, িাাং- সশসররচালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৯ ১ ৬৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৩৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নজরুল ইিলা , সিিা- অজ্ঞাি, 

ঐ

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াশারফ, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িা ছুল হক, সিিা- মৃি িালহি 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৪৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সুসফয়া িারভীন, স্বা ী- িালহি 

আলী, ঐ

০.০৯ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৪৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাস দা খাতুন, স্বা ী- অজ্ঞাি, ঐ ২.৮৭ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৩৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রসফকুল ইিলা , সিিা- মৃি 

আোঃ কালদর, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৩৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িা ছুল হক, সিিা- মৃি আোঃ 

কালদর, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৩৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৪৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবুল মহালিন, সিিা- 

মিালায় ান, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৩৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাবুল মহালিন, সিিা- মৃি িসফ 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৩৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাহানারা খাতুন, স্বা ী- িসফ 

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৩৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৪৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

স নাজ খাতুন, স্বা ী- িা ছুল 

হক, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩১ ১ ১৩৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শা ী , সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৪ ১ ৪২২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কসলমুসিন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ১.৫৭ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮০ ১ ২৫৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জা াল উসিন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮০ ১ ২৫৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সলসর্ গ্রæি, এফএ  কসির, 

 সহউসিন, সিিা- হাজী আোঃ 

রসহ , ঐ

০.৫৬ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৮৩ ১ ২৫৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সলসর্ গ্রæি, ঐ ২.২৪ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০১ ১ ২৬১, 

৩৫৭

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মহালিন আলী, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৭২ ১ ২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৫৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রহ ান, সিিা-  াসুদ 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৭২ ১ ২৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ গফুর, সিিা- আোঃ রসহ , ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৭২ ১ ২৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াহাম্মদ, সিিা- আোঃ গফুর, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৭২ ১ ২৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৫৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াহাম্মদ মনওয়াজ, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৭২ ১ ২৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িালরক, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৭২ ১ ২৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রসফকুল ইিলা , সিিা- 

র জান আলী, ঐ

০.৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৯৮ ১ ১০১৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

রসফকুল ইিলা , সিিা- মৃি 

র জান

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৮৩ ১ ১০১১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িালা , সিিা- মৃি র জান 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৮৩ ১ ১০১১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হা দু স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, িাাং-

 সশসররচালা, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৮৩ ১ ১০১১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াজাসব্বর, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৮৩ ১ ১০১১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৬৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মচৌধুরী আলনায়ারুল িারলভজ, 

সিিা- শাহ আল , ঐ

৪.২৯ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯২ ১ ২০৪২, 

২০৪৪

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মচৌধুরী আলনায়ারুল িারলভজ, 

সিিা- শাহ আল , ঐ

৩.৮৬ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৫ ১ ২০৫১, 

২০৫২, 

২০৫৪

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ কুদ্দুি, সিিা- আোঃ 

আসজজ, িাাং-িাসনয়ারচালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৪৯ ১ ২৬৮০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৬৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাহাঙ্গীর আল , সিিা- সিরাজ 

উসিন, ঐ

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৪৯ ১ ২৬৯৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাহাঙ্গীর, সিিা- সিরাজ, ঐ ০.৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৬৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 াহমুদ, সিিা- িসির উসিন, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৬৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সরয়াজ উসিন, সিিা- ম াফাব্বর 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৬৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মগালাি, সিিা- সগয়াি উসিন, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৬৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কাজল, সিিা- সগয়াি 

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৬৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নজরুল, সিিা- সগয়াি উসিন, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৬৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৭৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কা াল মহালিন, সিিা- সিরাজ 

উসিন, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৬৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সনজা  উসিন, সিিা- আোঃ 

গফুর, ঐ

০.০৭ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৫০ ১ ২৭০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সজল্লাল উসিন, সিিা- আোঃ 

আসজজ, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৭৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সফজ উসিন, সিিা- ঐ, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মহলাল উসিন, সিিা- ঐ, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কা াল, সিিা- আলফাজ উসিন, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সিরাজ, সিিা-অজ্ঞাি, ঐ ০.২৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

লসিফ, সিিা- ম াহর আলী, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সি, সিিা- আোঃ লসিফ, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ হসি, সিিা- ম াোঃ িালরক, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৮৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাবুর আলী, সিিা- ম ািাললি, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ রসহ া, স্বা ী- আলী 

মহালিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ আলী, সিিা- আোঃ িালরক, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ আসেয়া, স্বা ী- িাহাি 

উসিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯০ ১ ২০৩৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রসশদ, সিিা- মৃি ম াহর 

আলী, ঐ

০.১৪ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯২ ১ ২০৪৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হাসিবুর রহ ান, সিিা- 

আোঃ রসশদ, িাাং-িাসনয়ারচালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯২ ১ ২০৪২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সরয়াজ উসিন, সিিা- ঐ, 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯২ ১ ২০৪২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ফারুক মহালিন, সিিা- 

অজগি

০.৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৫ ১ ২০৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইসিি আলী, সিিা-অজ্ঞাি, 

ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৯ ১ ২০৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আসজজ, সিিা- সুরুি 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৯ ১ ২০৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৪৯৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িা াদ, সিিা- নালয়ি 

আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৯ ১ ২০৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ইি াইল মহালিন, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৯ ১ ২০৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ সিরাজ, সিিা- সিল্লাল 

মহালিন, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৯ ১ ২০৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৪৯৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ নজরুল হান্নান খান 

মিসল , সিিা-অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৯ ১ ২০৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মিসল , সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৬৯৯ ১ ২০৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হু ায়ন কসির, সিিা- মৃি 

শসহদ, ঐ

০.০৬ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৬৭ ১ ২৮৮৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সিসিকুর রহ ান, সিিা- 

হাজী ম াহাম্মদ আলী, ঐ

০.০৮ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭৬৮ ১ ২৮৯৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জাসকর মহালিন, সিিা- 

অজ্ঞাি, িাাং- ভিানীপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০০৯ ১ ৬২৭৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মিসল , সিিা- িাত্তার, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১০০৯ ১ ৬২৯২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ স জান, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৪৪২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫০৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ নাসজ  উসিন, সিিা- 

হাজী রহ ি আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৪৪২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আউয়াল, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৪৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আল আস ন, সিিা- হাজী আোঃ 

 াললক

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫০৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  ান্নান স য়া, সিিা- 

 সিউর রহ ান, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আলনায়ার মহালিন, সিিা- 

িা সু উসিন , ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ সিসিকুর রহ ান, সিিা- 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মিাফাজ্জল মহালিন, সিিা- 

ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

মজযািনা মিগ , স্বা ী- 

ম াজাফর, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  জনু স য়া, সিিা- স য়ার 

উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িাদল, সিিা- ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫১৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কাসল  উসিন, সিিা- 

মিািাসন খা, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মহলাল উসিন, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইউসুফ আলী, সিিা- হাজী 

আোঃরাজ্জাক, িাাং- ভিানীপুর, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৩৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫১৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িসফ, সিিা- মৃি সিফাি 

আলী ভূইয়া, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৪৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শাহজাহান, সিিা- মৃি 

আকিারুজ্জা ান, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৪৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আইয়ুি আলী, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৪৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবুল মহালিন, সিিা- মৃি 

হালি  আলী, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

১৪৩৩ ১ ৮৪৪০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সিরাজ, সিিা- নজর 

উসিন ম াল্লা, িাাং- সশসররচালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ রালশদা খাতুন, স্বা ী- 

আোঃ ম ািাললি, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ কসর , সিিা-  সজির, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫২৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ দুলাল, সিিা- ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ চান স য়া, সিিা- মৃি আোঃ 

রসহ , ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইিলা  উসিন, সিিা-আোঃ 

 সজদ, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫২৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মুনসুর আলী, সিিা- 

ম াহাম্মদ আলী, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবুল মহালিন, সিিা- ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সরিন স য়া, সিিা- 

অজ্ঞাি, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জুলহাি, সিিা-অজ্ঞাি, ঐ ০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাজী আলা উসিন, সিিা- 

হালি  আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ ক জানী খাতুন, সিিা- 

ম ািাললি

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আলিাি মহালিন, সিিা- 

অজ্ঞাি

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৩৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবুল মহালিন, সিিা- 

মিালাই ান, ঐ

০.২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৩০৯/১৪

৫১

১ ৪০১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আিাউর রহ ান, সিিা- আোঃ 

রসশদ, িাাং- সশসররচালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১১১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নূরু স য়া, সিিা- হযরি আলী, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৩৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শুক্কুর আলী, সিিা- আোঃ রসশদ, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ ম ািাললি, সিিা-ঐ, ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সুসফয়া খাতুন, সিিা- ম াহাম্মদ 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ ওয়াি, সিিা- আোঃ রসশদ, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আবুল, সিিা- আোঃ রসশদ, 

ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সুসু, সিিা- ম ান্তাজ, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জসরনা, স্বা ী- মৃি আোঃ জব্বার, 

িাাং-সশসররচালা, জয়লদিপুর, 

গাজীপুর।

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৪৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িা ছু উসিন, সিিা- আবুল 

হালশ  টুনু, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সফজ উসিন, সিিা- অজ্ঞাি, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১১০৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ খাললক, সিিা- মদললায়ার 

িরকার, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৩০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৪৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াহাম্মদ আলী, সিিা- আহম্মদ 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৩০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

স নারা খাতুন, স্বা ী- 

শাহজাহান, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৩০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সনকা খাতুন, স্বা ী- মৃি 

হাসনফ, ঐ

০.১৫ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৩০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িিসল া, স্বা ী- আোঃ খাললক, ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সগয়াি উসিন, সিিা- আঙ্গুর 

আলী, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সিসিকুা র রহ ান, সিিা- আোঃ 

রহ ান, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আহম্মদ আলী, সিিা- িাবুর 

আলী, ঐ

০.১২ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

২২২ ১ ১২৩৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৫৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  াসনক, সিিা- আবুল 

হালশ , িাাং-িাসনয়ারচালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭১৩ ১ ২১১৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রিন, সিিা- ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭১৩ ১ ২১১৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মিালহল, সিিা- ঐ ০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭১৩ ১ ২১১৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৫৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  নসুর আলী, সিিা- মৃি 

শাহাজ উসিন, ঐ

০.১ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭১৩ ১ ২১১৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মিলালয়ি মহালিন স ন্টু, 

সিিা- মৃি আোঃ রসহ  খা, ঐ

০.০৩ ৩নাং  ালহানা 

ভিানীপুর

৭১৩ ১ ২৯১৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আব্বাি আলী, সিিা- মৃি 

আোঃ  সজদ, িাাং- সিাংড়ািলী, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.৭৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৭৩২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আির আলী, সিিা- ঐ ০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কুদ্দুি আলী, সিিা- ঐ ০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইসিি আলী, সিিা- ঐ ০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আোঃ কসর , সিিা- 

আব্বাি আলী, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৬৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাবুল স য়া, সিিা- ঐ ০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আশরাফ আলী, সিিা- 

ম াোঃ  াইনুসিন, ঐ

১.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  জু স য়া, সিিা- 

ইি াইল, ঐ

২.৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৬৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম াশারফ, সিিা- ম াোঃ 

আোঃ  সজদ, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জাহাঙ্গীর মহালিন, সিিা- 

ঐ

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হযরি আলী, সিিা- আবুল 

মহালিন

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবুল কালা , সিিা- 

হযরি আলী, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ োসদর ম াল্লা, সিিা- মৃি 

ম াহর আলী, িাাং-- সিাংড়ািলী, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ মজযািনা খাতুন, স্বা ী- 

ওহাি আলী, ঐ

০.৯৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শসফউল্লাহ, সিিা- 

িা সুসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৭৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আোঃ িালরক, সিিা- মৃি 

রাজ্জাক আলী মশখ, ঐ

৩.১ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  সনর মহালিন, সিিা- 

আাইনুসিন, িাাং- দারগারচালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১

৬৫

২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইজ্জি আলী, সিিা- মৃি 

আোঃ  সজদ, ঐ

০.৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৭২৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৭৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আল আস ন, সিিা- মৃি 

িসফ উল্লাহ, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৭৩২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ম াশারফ মহালিন, সিিা- 

িিমৃি োসদর আলী, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৮৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ স জান, সিিা- ম াোঃ 

সিরাজ, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৮৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কালয়ি, সিিা- মৃি 

আফোর উসিন, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৬৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ রিন, সিিা- মৃি 

সুলিান, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৬৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মিকান্দার, সিিা- আোঃ 

রাজ্জাক, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩ ১ ৮৯৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সুলিান, সিিা- ম াোঃ 

সুরুজ স য়া, িাাং- দারগার চালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.৬৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৮৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সুরুজ স য়া, সিিা- মৃি 

মিানা স য়া, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১৬০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাসিবুল্লাহ, সিিা- শুক্কুর আলী, ঐ ০.৭৮ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১০৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শুক্কুর আলী, সিিা- মৃি হালেন 

আলী, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১১১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আহিান উল্লাহ, সিিা- ঐ ০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১১৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

  াোঃ আফাজ উসিন, সিিা- ঐ ০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ শসহদুল্লাহ, সিিা- ম াোঃ 

শুক্কুর আলী, ঐ

০.৭ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১১১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আোঃ আসজজ, সিিা- মৃি 

হালেন আলী, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১১৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবু শালহদ, সিিা- ঐ ০.৫৬ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আল , সিিা- নূরুল 

ইিলা , ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১১৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শাহাি উসিন, সিিা- আোঃ 

আসজজ, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮ ১ ১১৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৫৯৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ই ান আলী, সিিা- ম াোঃ 

আহোন, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০৬ ১ ৩২৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইব্রাসহ  (১), সিিা- ম াোঃ 

সুলল ান, ঐ

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৩৪৫ ১ ৮৬৮ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ইি াইল, সিিা- ম াোঃ 

আোঃ রহ ান, ঐ

০.৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৩৭৭ ১ ৮৫৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৫৯৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জা াল, সিিা-  মৃি 

সরয়াজ উসিন, ঐ

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৩৮৩ ১ ৮৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ হালেন আলী, সিিা- 

ম াহাম্মদ আলী ডুকু, ঐ

০.৭৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩৮৩ ১ ৮৩৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আস র মহালিন, সিিা- 

মৃি আোঃ মহালিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩৮৮ ১ ৮১৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ডুকু স য়া, সিিা- মৃি 

আোঃ মিািহান, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৩৯৫ ১ ৭৯৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আবুল হালশ , সিিা- মৃি 

োল র উসির, িাাং- দারগার 

চালা, জয়লদিপুর, গাজীপুর।

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৪১০ ১ ৮৩১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবুল কালা , সিিা- মৃি 

ম াখললছুর রহ ান, ঐ

০.৪৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৪৮ ১ ১০৫৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আোঃ হাসল , সিিা- মৃি 

জি সিন, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৪৮ ১ ১০৫৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬০৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ স ঠুন মহালিন, সিিা- 

ম াোঃ নসের উসিন, ঐ

০.৬৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৪৩ ১ ১১৯১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  ইনুসিন, সিিা- মৃি 

আকাশ উসিন, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৪৩ ১ ১১৯১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ সিল্লাল মহালিন, সিিা- 

মৃি আোঃ রসশদ, িাাং-  নলজাসন

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৭৮ ১ ১৫৩৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬০৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সিল্লাল মহালিন, সিিা- মৃি 

কসির ফসকর, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৭৮ ১ ১৫৩৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মআলানায়ার মহালিন, 

সিিা- ম াোঃ আ জাদ মহালিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৭৮ ১ ১৫৩৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জাসকর মহালিন, সিিা- 

ম াোঃ নওয়াি আলী, িাাং- চুঙ্গার 

চালা,

০.৬৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৬ ১ ১৫৪৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আসজজুল হক, সিিা- মৃি 

িাহাি উসিন, ঐ

০.৬৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

কাসে  উসিন, সিিা-ম াোঃ 

আকোর, িাাং- চুঙ্গার চালা, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.৭ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ োলা , সিিা- মৃি 

মহসক  উসিন, ঐ

০.৫৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আবুল, সিিা- মৃি  সফজ 

উসিন,

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬১৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ নূর ইিলা , সিিা- মৃি 

জালহর, ঐ

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ নজরুল ইিলা , সিিা- ঐ ০.৬৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৬৭৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আিদুল জব্বার, সিিা- 

ম াোঃ হালেন আলী, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৬৭৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬১৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হালি  আলী, সিিা- মৃি 

 নর আলী, িাাং- নলজাসন

০.৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৬৭৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সিল্লাল, সিিা- ম াোঃ 

আব্দুল রসশদ, ঐ

০.৬৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ইসিি, সিিা- মৃি খাসজ  

উসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ স রাজ উসিন স লন, 

সিিা- ম াোঃ সিসিকুর রহ ান, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ  সিন, সিিা- ম াোঃ আোঃ 

কাসদর, ঐ

০.৩৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আবুল স য়া, সিিা- মৃি 

আহাম্মদ আলী, ঐ

০.৬৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িাদল স য়া, সিিা- 

কসফল উসিন, িাাং- চুঙ্গার চালা

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬২৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মলাক ান, সিিা- ম াোঃ 

 সফজ উসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃোঃ মগালাফ, সিিা- কসফল 

উসিন, ঐ

০.৪৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আ ান উসিন, সিিা- 

সুরুজ, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬২৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মগালাফ, সিিা- মৃি 

িাদশা স য়া, ঐ

০.৬৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জহর উসিন, সিিা- মৃি 

িাহাদ আলী, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ কালশ , সিিা- ম াোঃ 

হালি  আলী, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আলিদ আলী, সিিা- 

হালি  আলী, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৮৭ ১ ১৫৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ইিলা  উসিন, সিিা- 

মৃি আব্বাি আলী, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৯৮ ১ ১৫৮১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সিল্লাল, সিিা- ম াোঃ 

িালয়দ আলী, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৯৮ ১ ১৫৮১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ রসন িরকার, সিিা- নূর 

ইিলা  িরকার, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৯৮ ১ ১৫৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৩৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িসহদ, সিিা- মৃি 

আক ি আলী, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৯৮ ১ ১৫৮৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রহ ি আলী, সিিা- মৃি 

আসল  উসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৯৮ ১ ১৫৯০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ আলফা, স্বা ী- মৃি 

ইয়াসেন, ঐ

০.৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৯৮ ১ ১৫৮৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৩৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ শাহ জা াল, সিিা- মৃি 

আোঃ খাললক, িাাং- নলজাসন

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৫৯৮ ১ ১৫৮৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হাইদুল, সিিা- মৃি 

জা াল,  িাাং- নলজাসন, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭২৪ ১ ১৭২৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আ জাদ মহালিন, সিিা- 

রস জ উসিন, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭২৪ ১ ১৭২৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ হাসনফা, সিিা- ঐ ০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭২৪ ১ ১৭২৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ  সনর মহালিন, সিিা- মৃি 

ম ািাললি, ঐ

০.৩৮ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোোঃ মিফালী, স্বা ী- কাসজ  

উসিন, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আোঃ  সিন, সিিা- মৃি 

মদওয়ান আলী, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৪৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িাইজ উসিন, সিিা- মৃি 

ছুরি আলী, ঐ

০.৫৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ রসফকুল ইিলা , সিিা- 

আহোন উসিন, ঐ

০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ জসি , সিিা- সিরাজ 

িাটুয়ারী, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৪৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ নূরুন্œাাহার, স্বা ী- 

আওদুদ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ রসহ উসিন, সিিা- িস জ 

উসিন, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আক্তারুল্লাহ, সিিা- মৃি জা াল 

উসিন, ঐ

০,৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৩ ১ ১৭৫৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আোঃ রাজ্জাক, সিিা- মৃি 

হালশ  আলী, ঐ

০.৭৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭১৩ ১ ১৮০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িসহদ আলী, সিিা- মৃি 

 দন আলী, ঐ

০.৬৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭১৩ ১ ১৮০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আসরফ, সিিা- মৃি 

দুলাল, ঐ

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৭১৩ ১ ১৮০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আের আলী, সিিা- মৃি 

 াসুদ আলী, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭১৩ ১ ১৮০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৫৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সুরুজ  ািির, সিিা- মৃি 

মকা র আলী, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৭১৩ ১ ১৮০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ এিাদি, সিিা- মৃি 

সগয়াি উসিন, ঐ

০.৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৭১৩ ১ ১৮০০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ সু ন, সিিা- মৃি ফালু 

স য়া, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭১৩ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৫৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ শাহ জা ান, সিিা- মৃি 

আোঃ রসশদ, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আবু িক্কর সিসিক, সিিা-

 আশরাফ, ঐ

০.৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আোঃ রসফক, সিিা- 

 াললক, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ জা াল, সিিা- িমৃি 

কলু সিন

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ সগয়াি উসিন, সিিা- মৃি 

মুন্নাক, ঐ

০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ গফুর, সিিা- মৃি 

কসল উসিন, িাাং- লুটিয়ারচালা

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ নুরুল আস ন, সিিা- ম াোঃ 

সগয়াি উসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৬৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ দুলাল, সিিা- মৃি আক্কঠয় 

আলী, ঐ

০.৫৬ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ  হসিন, সিিা- মৃি 

সগয়াি উসিন, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ কসির মহালিন, সিিা- 

ম াোঃ সগয়াি উসিন, ঐ

০.৩৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৬৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আোঃ আসজজ, সিিা- মৃি 

গাজী  াহমুদ, ঐ

০.৯ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ  নিাজ উসিন, সিিা- 

আোঃ আসজজ, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ ম াজাফফর, সিিা- মৃি 

ম ােললহ উসিন, ঐ

০.২ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ হযরি আলী, সিিা- মৃি 

আক্তার, ঐ

০.৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৯৯৪ ১ ১১১৫ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ মরজ্জাক আলী, সিিা- মৃি 

কাসজমুসিন,

০.৩২ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আজগর আলী, সিিা- মৃি 

কাজীমুসিন, িাাং-নলজাসন, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ২৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাসকর উসিন, সিিা- ঐ ০.৬৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ২৭৬ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৭৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িালা , সিিা- ম াোঃ 

আকোর ফসকর, ঐ

০.৭৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িাহাি উসিন, সিিা- মৃি 

 নুরুসিন, ঐ

০.৩৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আোঃ িালিন, সিিা- মৃি 

শহর আলী, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৭৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোোঃ আলিদনা খাতুন, সিিা- 

আলিদ আলী, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ  সজদ, সিিা- মৃি সুরুজ 

আলী, ঐ

০.২৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সিরাজ িাটুয়ারী, সিিা- মৃি 

কুরিান আলী, ঐ

০.৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ আসজজ, সিিা- মৃি আোঃ 

রহ ান, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িা ি উসিন, সিিা- মৃি 

ম ান্তাজ উসিন, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

শরীফ, সিিা- মৃি সিরাজ, ঐ ০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আক্তার, সিিা- ম াোঃ িাইজ 

উসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

233



ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান
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ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৮৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ িালা , সিিা- মৃি  সনর 

উসিন, ঐ

০.৪৩ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ রসহ , সিিা- মৃি আোঃ 

িালা , ঐ

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জালাল উসিন, সিিা- ম াোঃ 

জা াল উসিন, ঐ

০.৩৬ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৮৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সু ন, সিিা- ম াোঃ শরীফ, ঐ ০.২৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ  সজদ, সিিা- মৃি ছুমুর 

উসিন, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ গসণ, সিিা- মৃি িালহর 

আলী, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িালিন, সিিা- মৃি কালশ  

আলী, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

হাসরজ, সিিা- মৃি হাসফজ 

উসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 মশফালী, সিিা- মৃি আোঃ গসণ ০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭৯ ১ ৩৫১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আবুল হালশ , সিিা-  সনউর 

রহ ান, ঐ

০.৩ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৯ ১ ১৭৮৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৬৯৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাবুল, সিিা- মৃি 

ইি াইল মহালিন, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ৭৬৯ ১ ১৭৮৪ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ মহলাল উসিন, সিিা- 

হাসরজ উসিন, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৮ ১ ২৮০৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ভুলু খাতুন, স্বা ী- মিাহাগ স য়া, 

ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৮ ১ ২৮০৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৬৯৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িাইদুল, সিিা- আোঃ গফুর, 

ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৮ ১ ২৮০৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 সদনা মিগ , স্বা ী- আোঃ 

আসজজ, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৮ ১ ২৮০৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ আস নুল, সিিা- মৃি েফর 

উসিন, ঐ

০.৫৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৮ ১ ২৮০৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ িসহদ, সিিা- মৃি িাহাজ 

উসিন, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৮ ১ ২৮০৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ আবু িাইদ, সিিা- িা ি 

উসিন, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আইনুল, সিিা- মৃি িিজলী, ঐ ০.৩ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জাসকর উসিন, সিিা- জালাল 

উসিন, ঐ

০.৩৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৭০৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

জয় ি বন, সিিা-মৃি প্রফুল্ল চন্দ, 

ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ম াোঃ ফজলুল হক, সিিা- আোঃ 

কুদ্দুি, ঐ

০.৫৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িা সুল হক, সিিা- মৃি 

আলকাে, ঐ

০.৬ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭০৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

এরশাদ, সিিা- মৃি আবুল 

মহালিন, ঐ

০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 আবুল, সিিা- ম াোঃ িালিন, ঐ ০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১০০৪ ১ ২৮২০ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আোঃ আসজজ, সিিা- আলিদ 

আলী, ঐ

০.৬৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭১ ১ ৫৭৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

সিসিক, সিিা- মৃি রস জ 

উসিন, ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ২৭১ ১ ৫৭৩ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১৩

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাদল, সিিা- মৃি স জান, ঐ ০.৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮৭ ১ ৫৮২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১৪

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 নসুর, সিিা- মৃি আোঃ নালের, 

ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৮৭ ১ ৫৮২ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১৫

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ফজর আলী, সিিা- মৃি জালিদ 

আলী, ঐ

০.৪৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৯১ ১ ৫৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।
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ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: নাং মজলা উিলজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল
িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ 

(িি বলশষ/িলরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা /মজলা প্রশািলন উলেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ আলে সক না)
 ন্তব্য

২৭১৬

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আহিান উসিন, সিিা- মৃি 

আস র উসিন, িাাং- নলজাসন, 

জয়লদিপুর, গাজীপুর

০.৪৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৯১ ১ ৫৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১৭

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

ইের আলী, সিিা- মৃি আিোর, 

ঐ

০.৫৫ ৪নাং িারুইিাড়া ১৯১ ১ ৫৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১৮

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ রিন, সিিা- আোঃ কুদ্দুি, 

ঐ

০.৬৭ ৪নাং িারুইিাড়া ১৯১ ১ ৫৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭১৯

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

 ম াোঃ িা ছু স য়া, সিিা- মৃি 

 াললক ফরাসজ, ঐ

০.৩৪ ৪নাং িারুইিাড়া ১৯১ ১ ৫৬৭ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭২০

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

আরসিয়ান মপ্রািাটি সলোঃ , ঐ ০.৪ ৪নাং িারুইিাড়া ৬৮০ ১ ১৭৮৯ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭২১

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

নূরুল ইিলা , সিিা- মৃি 

িা ছুল হক, ঐ

০.২ ৪নাং িারুইিাড়া ১০২২ ১ ২৮৯১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

২৭২২

গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল

 মরঞ্জ

ভিানীপুর

 সিট

িাগর চন্দ্র ভ বন, সিিা- 

হরকুমুার চন্দ্র ভ বন, ঐ

০.২ ৪নাং িারুইিাড়া ১০২২ ১ ২৮৯১ ২ ঘরিাড়ী উলেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হলয়লে।

ম াট= ৪০৮.৬৩ একর
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