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  Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, † ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 

•úÖµÖÔ¯Ö×¡Ö•úÖ •Îú´ÖÖÓ•ú 8 

-- ÃÖ³ÖÖ¾ÖéŸŸÖÖÓŸÖ -- 

 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013        ¾Öêôû: ¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 12.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�êú“µÖÖ † ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖÆêü •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2013 “Öß ´ÖÖ×ÃÖ�ú 

ÃÖ³ÖÖ ¿Öã•Îú¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓ•ú 11/01/2013 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ † ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ 

×•Ö•ÖÖ‰ú ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆü, µÖê£Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�ÖêŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ³ÖêÃÖ �ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ.ÃÖ¤üÃµÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

 

1 ´ÖÖ. ¯ÖÖêÙ•Ö´ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü ÃÖÖêÖ¾Ö•Öê †¬µÖ�ÖÖ 

2 ´ÖÖ. ³ÖÖ»Öê�ú¸ü ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö �úÖêØ›ü²ÖÖ  

3 ´ÖÖ. ´Æêü¡Öê ÃÖã¸êü¿Ö Ó̧ü•ÖÖÖ£Ö   

4 ´ÖÖ. ³ÖÖ»Öê�ú¸ü †¹ý�ÖÖ ×¤ü»Öß¯Ö  

5 ´ÖÖ. ÃÖÖî. Ã¾ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÃÖÖÖê  

6 ´ÖÖ. ÃÖÖµÖ�ú¸ü †•ÖµÖ ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö  

7 ´ÖÖ. •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ  

8 ´ÖÖ. •ÖÖ¬Ö¾Ö ¸üÖÆãü»Ö �Öã»ÖÖ²Ö  

9 ´ÖÖ. ²ÖÖ²Ö¸ü ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ¯ÖÏ•úÖ¿Ö  

10 ´ÖÖ. ²Ö×Æü¸ü¾ÖÖ›êü ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö  

11 ´ÖÖ. ˆ»ÆüÖÃÖ ¿Öê¼üüß   

12 ´ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¿ÖÖ´Ö  

13 ´ÖÖ. ²ÖÖê·ÆÖ›êü ¿Öã³ÖÖÓ�Öß ÃÖÓ•ÖµÖ  

14 ´ÖÖ. ´ÖÓ�Öê¿Ö ÁÖß�éúÂ�Ö �ÖÖÓ›êü�ú¸ü  

15 ´ÖÖ.(×“Ö�Ö»Öê)  ´Ö¸üÖšêü †ÛÀ¾ÖÖß †×•ÖŸÖ  

16 ´ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖß ±ú¸üÖÓ¤êü   

17 ´ÖÖ. �ãú´ÖÖ¸ü †Ö¸ü.‹ÃÖ  

18 ´ÖÖ. •ÖÖ¾Öê¤ü ¸ü´Ö•ÖÖÖ ¿Öê�Ö  

19 ´ÖÖ. “ÖÖ¹ý×¿Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü �ãú™êü   

20 ´ÖÖ. ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü  

21 ´ÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸ü�ú¸ü ×Ö»Öê¿Ö ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö   

22 ´ÖÖ.¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôû  

23 ´ÖÖ.ÃÖÖî. ÖÓ¤üÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ŸÖÖ�ú¾Ö�Öê  

24 ´ÖÖ. �úÖôû³ÖÖê¸ü ¾Öî¿ÖÖ»Öß •ÖÖØ»Ö¤ü¸ü  

  

µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ.ÁÖß. ›üß.›üß.œêü¸êü, ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö †×¬Ö�úÖ¸üß, ´ÖÖ.ÁÖß.ÃÖ×ŸÖ¿Ö ‡Ó�Öôêû, �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ 

(Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ), ´ÖÖ.ÁÖß.×´Ö»Öà¤ü �ú×¯Ö»Öê, �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×¾ÖªãŸÖ), ´ÖÖ.ÁÖß.×»ÖµÖÖ�úŸÖ ×¯Ö¸ü•ÖÖ¤êü, �úÖµÖÔ�úÖ¸üß 

†×³ÖµÖÓŸÖÖ (¯ÖÖ�Öß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ), ´ÖÖ.†µÖã²Ö�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ•Öü, �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (•Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö), 

´ÖÖ.ÁÖß.‹´Ö.†ÖµÖ.�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üü, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß, ´ÖÖ. ÁÖß. ¯Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö, »Öê�ÖÖ×¬Ö�úÖ¸üß, 

´ÖÖ.ÁÖß.ÃÖã¯Öê•ú¸üü,  ´ÖÖ.ÁÖß.±úã™üÖ�Öê, ´ÖÖ.ÁÖß.¯Öã•ÖÖ¸üß, ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ), ´ÖÖ.ÁÖß.•Öê.‹Ö.¤êü¾Ö•ú¸üü,ÃÖÆüÖ. 

†Ö¸üÖê�µÖÖ×¬Ö�úÖ¸üß, ´ÖÖ.ÁÖß.×¾Ö¿ÖÖ»Ö �úÖÓ²Öôêû, ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ (¯ÖÖ�Öß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ), ´ÖÖ.ÁÖß.¯ÖÖ™üß»Ö, ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ,  

(—ÖÖê.×Ö.¯Öã.), ´ÖÖ.ÁÖß.ÃÖÖêÖ¾Ö�Öê, �ú×ÖÂš ü†×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ö�Ö¸ü ü̧“ÖÖÖ), ´ÖÖ.ÁÖß.²Ö�ÖÖ›êü ‹ÃÖ ¾Æüß., ˆªÖÖ †×¬Ö�Ö�ú 

´ÖÖ.ÁÖß.�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ÃÖÆüÖ.ˆªÖÖ †×¬Ö•Ö•ú, ´ÖÖ.ÁÖß.²ÖÖê¡Öê, ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ, (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ˆªÖÖ) ŸÖÃÖê“Ö ÁÖß. 

´ÖÖ.ÁÖß. ´ÖÖê¸êü, ÆüÖò™üá�ú»“Ö¸ü ¯ÖµÖÔ¾Öê�Ö�ú ‡ŸµÖÖ¤üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß ÃÖ³ÖêÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

   

´ÖÖ. †¬µÖ�ÖÖÓÖß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ Ö�Ö¸üÃÖ¤üÃµÖ, Ö�Ö¸üÃÖ¤üÃµÖÖ ¾Ö †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ 

�úºþÖ ÃÖ³ÖÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�ÖêÃÖ †Öã´ÖŸÖß ×¤ü»Öß.   

 

†)   ×¤üÖÖÓ•ú 14/12/2012 ¸üÖê•Öß ‘Öê�ÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÆêü ×›üÃÖë ê²Ö¸ü “Öê ´ÖÖ×ÃÖ�ú ÃÖ³Öê“ÖÖ ÃÖ³ÖÖ¾ÖéŸÖÖÓŸÖ 

      (•úÖµÖÔ̄ Ö×¡Ö•úÖ •Îú´ÖÖÓ•ú 7) �úÖµÖ´Ö �ú¸ü�ÖêŸÖ †Ö»Öê“Öê ´ÖÖ.†¬µÖ�ÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê.  
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 ´ÖÖ. †¬µÖ�ÖÖÓ“Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�ÖßÖê �ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ‹êÖ¾Öêôêû“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ³ÖÖ �úÖ´Ö�úÖ•ÖÖŸÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ‘Öê�ÖêŸÖ 

†Ö»Öê. 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 2 ´ÖÖ.Ã¾ÖÖŸÖßŸÖÖ‡Ô ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÃÖÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

×“Ö�Ö»Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Ã´Ö¿ÖÖÖ ³Öæ×´Ö ¤ãü¹ýÃŸÖ �ú¸ü�Öê ¾Ö ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ™üÖ�ú�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.  

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 3 ´ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

“ÖÖî�úÖ“Öê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.  

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 4 ´ÖÖ. ¸üÖÆæü»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

•ÖÖ¬Ö¾Ö¾ÖÖ›üß µÖê£Öê �úÖò»ÖÖß �Îú´ÖÖÓ�úÖ“Öê ²ÖÖê›Ôü »ÖÖ¾Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.  

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 5 ´ÖÖ. ¸üÖÆæü»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

ÃÖêŒ™ü¸ü ÖÓ.13 ´Ö¬µÖê ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖê›Ôü »ÖÖ¾Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.  

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 6 ´ÖÖ. ¸üÖÆæü»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

ÃÖêŒ™ü¸ü ÖÓ.16 ´Ö¬µÖê ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖê›Ôü »ÖÖ¾Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.  

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 7 ´ÖÖ. ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 11 ´Ö¬µÖê Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸ü ˆ³ÖÖ¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 8 ´ÖÖ. ×Ö»Öê¿Ö ¯ÖÖÓœü¸ü�ú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

† ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆüÖ ²ÖÖÆêü¸ü Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖò™ü¸ü �ãú»Ö¸ü ²ÖÃÖ×¾Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 9 ´ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖß ±ú¸üÖÓ¤êüü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

¤ãü�ÖÖÔ¤êü¾Öß ˆªÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö «üÖ¸üÖÃÖ ÖÖ¾Ö ¤êü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 10 ´ÖÖ. ¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö  

´ÖÖ�ÖÖÔ“Öê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö ±ú»Ö�ú »ÖÖ¾Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.  

 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 134  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 1 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ/ »Öê•ÖÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ¿Öã³ÖÖÓ�Öß ²ÖÖê·ÆÖ›êü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.ÃÖÖ¬ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ¯ÖÖîÙ•Ö´ÖÖ ÃÖÖêÖ¾Ö•Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            �êú¸üôû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖÓ“µÖÖ �úÖ´Ö�úÖ•ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê�Öê�úÖ´Öß † ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö 

�úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Ö�Ö¸üÃÖ¤üÃµÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÖ×»Ö�úÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß/�ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“ÖêÃÖÆü †³µÖÖÃÖ ¤üÖî¸üÖ 

†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�ÖêÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ�úÖ´Öß µÖê�ÖÖ·µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 135  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 2 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖßŸÖÖ‡ Ô ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÃÖÖÖêü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.³ÖÖ¸üŸÖß ±ú¸üÖÓ¤êü 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖßŸÖÖ‡Ô ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÃÖÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            ×“Ö�Ö»Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ¤ãü¹ÃŸÖ �ú¸ü�ÖêÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ×šü�úÖ�Öß Ö¾ÖßÖ ¿Öê›ü ™üÖ�ú�ÖêÃÖ 

´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 
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šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 136  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 3 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Öü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            Ø¯Ö¯Ö¸üß- ×“Ö�Ö»Öß ²Öß†Ö¸ü™üß ¸üŸµÖÖ»Ö�ÖŸÖ �ãú¤üôû¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ´ÖÖê¸êü “ÖÖî�úÖÃÖ "´ÖÖê¸êü ¯ÖÖ™üß»Ö 

Ö•Ö ü̧ “ÖÖî�ú" †ÃÖê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 137  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 4 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ¸üÖÆãü»Ö •Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Öü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. †ÛÀ¾ÖÖß ×“Ö�Ö»Öê  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ¸üÖÆãü»Ö •Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            •ÖÖ¬Ö¾Ö¾ÖÖ›üß ´Ö¬µÖê •ÖÖ¬Ö¾Ö¾ÖÖ›üß �úÖò»ÖÖß 1 ŸÖê 50 ¾Ö �ãú¤üôû¾ÖÖ›üß´Ö¬µÖê �ãú¤üôû¾ÖÖ›üß �úÖò»ÖÖß 

�Îú. 1 ŸÖê 20 “Öê ²ÖÖê›Ôü »ÖÖ¾Ö�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

 

šü¸üÖ¾Ö •Îú´ÖÖÓ•ú : 138  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 5 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ¸üÖÆãü»Ö �Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Öü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. †ÛÀ¾ÖÖß ×“Ö�Ö»Öê  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ¸üÖÆãü»Ö �Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            ÃÖêŒ™ü¸ü ÖÓ. 13 ´Ö¬µÖê ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê 

²ÖÖê›Ôü »ÖÖ¾Ö•ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 139  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 6 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ¸üÖÆãü»Ö �Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Öü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. †ÛÀ¾ÖÖß ×“Ö�Ö»Öê  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ¸üÖÆãü»Ö �Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            ÃÖêŒ™ü¸ü ÖÓ. 16 ´Ö¬µÖê ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê 

²ÖÖê›Ôü »ÖÖ¾Ö�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 
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šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 140  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 7 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¿ÖÖ´Ö  †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. †•ÖµÖ ÃÖÖµÖ�ú¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¿ÖÖ´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 11, ÃÖêŒ™ü¸ü ÖÓ. 22 ´Ö¬µÖê �ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 

1) Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¸üÖ•ÖÖ�Ö¸ü 

2) •Ëúê.×¤ü»Öß¯Ö Ø¿Ö¤êü, ¸üÖ•ÖÖ�Ö¸ü  

3) ¾ÖÖ»Öê ¸êü¿ÖØÖ�Ö ¤ãü�úÖÖ , ‡Ó×¤ü¸üÖÖ�Ö¸ü 

4) ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ×¤ü¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü, ×´Ö»Öà¤üÖ•Ö¸ü 

5) ÃÖÓ•ÖµÖ ÆüÖò™êü»Ö, ×´Ö»Öà¤üÖ�Ö¸ü 

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×šü�úÖ�Öß �ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 141  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 8 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ×Ö»Öê¿Ö ¯ÖÖÓœü¸ü�ú¸ü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ×Ö»Öê¿Ö ¯ÖÖÓœü¸ü�ú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            † ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ ×•Ö•ÖÖ‰ú ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆüÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ šêü¾Ö�ÖêŸÖ †Ö»Öê»Öê 

•ÖãÖê ¾ÖÖò™ü¸ü �ãú»Ö¸ü ²Ö¤ü»ÖæÖ ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖ™ü¸ü �ãú»Ö ü̧ ²ÖÃÖ×¾Ö�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 142  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 9 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖß ±ú¸üÖÓ¤êü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. †Ö¸ü.‹ÃÖ.�ãú´ÖÖ¸ü 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖß ±ú¸üÖÓ¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

  �îú. ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö »Ö�´Ö�Ö ³ÖÖë›ü¾Öê µÖÖÓÖß 32 ¾ÖÂÖì Ø¯Ö.Ø“Ö.´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ˆªÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö 

¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü �úÖ´Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü.  ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖê¾Öê“µÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¾Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÃÖÆüµÖÖê�Öß 

µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü �úÖ´Ö �ú¹ýÖ Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ×Æü¸ü¾Öê šêü¾Ö�µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ êšüüÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü.  ŸÖÃÖê“Ö 

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÁÖß ¯Öã ü̧Ã�úÖ¸ü  ¾Ö  ‡Ó×¤ü¸üÖ �ÖÖÓ¬Öß ×¯ÖÏµÖ¤ü¿ÖÔÖ 

¾Öé�Ö ×´Ö¡Ö ¯Öã¸üÃ�úÖ¸ü ×´Öôû�µÖÖ´ÖÖ�Öê ÁÖß.³ÖÖë›ü¾Öê µÖÖÓ“ÖÖ ØÃÖÆüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü.  ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖàÖÖ 

ˆ•ÖÖôûÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ¤ãü�ÖÖÔ ¤êü¾Öß ˆªÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö «üÖ¸üÖÃÖ "•îú.ÁÖß.¿ÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö »Ö�´Ö�Ö ³ÖÖë›ü¾Öê 

¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸ü" †ÃÖê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�Öê. 

  

         ×¾ÖÂÖµÖ �Îú.9 “ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ÃÖ³Öê“µÖÖ ¾Öêôûß �ú¸ü�ÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 
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šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 143  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 10 

×¤üÖÖÓ•ú : 11/01/2013  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôûü †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ×Ö»Öê¿Ö ¯ÖÖÓœü¸ü�ú¸ü 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            ÃÖêŒ™ü¸ü 27 † ¯ÖÏÖ×¬Ö�ú¸ü�Ö µÖê£Öß»Ö ´ÖÖ�ÖÖÔ“Öê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 

 

1. ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ˆªÖÖ ŸÖê †×³ÖÖ¾Ö ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôû ¸üÃŸµÖÖÃÖ --- ×ÃÖ¬¤üß×•Ö ü̧ß ¯Ö£Ö 

2. †®Ö¯Öæ�ÖÔ °»ÖÖê†¸ü ×´Ö»Ö ŸÖê †´Ö¸ü×¤ü¯Ö ´ÖÖ�ìú™ü µÖÖ ¸üÃŸµÖÖÃÖ -- ÁÖß ×ÃÖ¬¤üß×¾ÖÖÖµÖ•ú ´ÖÖ•ÖÔ 

 

¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

 

µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ. †¬µÖ�ÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê“Öê •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê.  

 

 

 

 ÃÖÆüß/-xxx  

(¯ÖÖîÙ•Ö´ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü (†Ö¯¯ÖÖ) ÃÖÖêÖ¾Ö�Öê) 

†¬µÖ�ÖÖ 

† ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß 

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ  

† ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß  

�Îú. †¯ÖÏ/11 /�úÖ×¾Ö/ 53 /13 

×¤üÖÖÓ•ú :-  04 / 02 /2013 

                                                                                                      

           ÃÖÆüß/-xxx 

              ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ  †×¬Ö�úÖ¸üß 

           † ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 

          Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ 

              ×Ö�Ö›üß  ¯Öã�Öê-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


