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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 7 

-- ÃÖ³ÖÖ¾ÖéŸŸÖÖÓŸÖ -- 

 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012        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 ×›üÃÖëü²Ö¸üüü 2012 “Öß ´ÖÖ×ÃÖ�ú 

ÃÖ³ÖÖ ¿Öã•Îú¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓ•ú 14/12/2012 ¸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. ¯ÖÖîÙ•Ö´ÖÖ ¸üØ¾Ö¦ü (†Ö¯¯ÖÖ) ÃÖÖêÖ¾Ö•Öê †¬µÖ�ÖÖ 

2 ´ÖÖ. ´Æêü¡Öê ÃÖã¸êü¿Ö ¸Óü•ÖÖÖ£Ö  

3 ´ÖÖ. ÃÖÖµÖ�ú¸ü †•ÖµÖ ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö   

4 ´ÖÖ. ÃÖÖî. •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ  

5 ´ÖÖ. •ÖÖ¬Ö¾Ö ¸üÖÆæü»Ö �Öã»ÖÖ²Ö  

6 ´ÖÖ. ÃÖÖî. ²ÖÖ²Ö¸ü ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ¯ÖÏ•úÖ¿Ö   

7 ´ÖÖ. ˆ»ÆüÖÃÖ ¿Öê¼üß   

8 ´ÖÖ. ÃÖÖî.¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¿ÖÖ´Ö  

9 ´ÖÖ. ÃÖÖî.ÃÖã»Ö³ÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ˆ²ÖÖôêû  

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

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

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

13 ´ÖÖ. †×¾ÖÖÖ¿Ö (¤üÖ¤üÖ) ™êü�ú¾Ö›êüû  

 

      µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ.ÁÖß. ›üß.›üß.œêü ȩ̂ü, ¯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.†µÖã²Ö�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö ü, 

�úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (•Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö), ´ÖÖ.ÁÖß.›üß.‹´Ö.±ãÓú¤êü, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †×¬Ö�úÖ¸üß, ´ÖÖ. ÁÖß. ¯Öß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö, 

»Öê•ÖÖ×¬Ö•úÖ¸üß, ´ÖÖ.ÁÖß.ÃÖã¯Öê•ú¸üü, ´ÖÖ.ÁÖß.±úã™üÖ�Öê, 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.œü¾Öôêû, ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ 

(•Ö.×Ö.) ´ÖÖ.ÁÖß.²Ö�ÖÖ›êü ‹ÃÖ ¾Æüß., ˆªÖÖ †×¬Ö�Ö�ú ´ÖÖ.ÁÖß.�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ÃÖÆüÖ.ˆªÖÖ †×¬Ö•Ö•ú, 

´ÖÖ.ÁÖß.ÃÖÖêÖ¾Ö�Öê �ú×ÖÂšü†×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ö�Ö¸ü ü̧“ÖÖÖ), ´ÖÖ.ÁÖß.²ÖÖê¡Öê, ŸÖÃÖê“Ö ÁÖß.�ãú»Ö�ú�Öá ‹ÃÖ.‹ÃÖ.¯Ö¿Öã¾Öîª�úßµÖ 

×¾Ö³ÖÖ•Ö ‡ŸµÖÖ¤üß †×¬Ö�úÖ ü̧ß ÃÖ³ÖêÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

   

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

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

 

†)   ×¤üÖÖÓ•ú 09/11/2012 ¸üÖê•Öß ‘Öê�ÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÆêü ÖÖê¾Æëüê²Ö¸ü “Öê ´ÖÖ×ÃÖ�ú ÃÖ³Öê“ÖÖ ÃÖ³ÖÖ¾ÖéŸÖÖÓŸÖ 

      (•úÖµÖÔ̄ Ö×¡Ö•úÖ •Îú´ÖÖÓ•ú 6) �úÖµÖ´Ö �ú¸ü�ÖêŸÖ †Ö»Öê“Öê ´ÖÖ.†¬µÖ�ÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê.  

    

 ´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. 4 ´ÖÖ.ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÏ´Öã�Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖ�ú¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 5 ´ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �ëú¦ü ˆ³ÖÖ¸ü�Öê ¾Ö ÆüÖµÖ´ÖÖÃ™ü ×¤ü¾Öê ²ÖÃÖ×¾Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 6 ´ÖÖ.´ÖÓ�Ö»ÖÖŸÖÖ‡Ô �ú¤ü´Öü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

¸üÃŸµÖÖ“Öê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

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

¸üÃŸµÖÖŸÖ, “ÖÖî�úÖŸÖ ÆüÖµÖ´ÖÖÃ™ü ×¤ü¾Öê ²ÖÃÖ×¾Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 



 2 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 8 ´ÖÖ. †ÛÀ¾ÖÖß ´Ö¸üÖšêü (×“Ö�Ö»Öê) µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

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

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 9 ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 10 ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ÖÖ¾Ö ¤êü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 11 ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ÖÖ¾Ö ¤êü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.  

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 12  ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

¯ÖÏ ê�Ö�ú �Öò»Ö¸üßÃÖ ÖÖ¾Ö ¤êü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 13 ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ÖÖ¾Ö ¤êü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

×¾ÖÂÖµÖ •Îú. 14 ´ÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

´Ö×Æü»ÖÖ †ÖµÖ ™üß †ÖµÖ �ëú¦ü ÃÖã¹ý �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 120  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 1 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö :  Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ / »Öê•ÖÖ  

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü   †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.  ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ.  ´ÖÖ. “ÖÖ¹ý×¿Ö»ÖÖ �ãú™êü µÖÖ“Öê ×¤ü 7/12/2012 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡Ö 

  

         ×Ö×¾Ö¤üÖ •Îú. 1/13, 2012-13 † ´Öã�µÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 15 ¤ü¢Ö¾ÖÖ›üß ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ¯ÖÖ 

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �ÖôûŸÖß ¯ÖÏŸÖß²ÖÓ¬Ö�ú �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö †ÃÖæÖ ŸÖê �úÖ´Ö Ö �ú¸üŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß 

¤ü¢Ö¾ÖÖ›üß ´Ö¬Öß»Ö Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ×¾ÖÂÖµÖ�ú �úÖ´Öê ¾Ö ¯ÖÖ»Ö�Öß ŸÖôûÖ“µÖÖ ÃÖã¿ÖÖê³Öß�ú¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ 

¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 121  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 2 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö :  ×¾ÖªãŸÖ  

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü   †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû. 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. “ÖÖ¹ý×¿Ö»ÖÖ �ãú™êü µÖÖ“Öê ×¤ü 7/12/2012 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡Ö 

 

´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû ¾Ö ´ÖÖ.ÃÖÖ¬ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÃÖã“ÖÖÖ  

   

         ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö �Îú. 15 ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ�ãú»Ö ´Ö¬µÖê †ÃÖ�ÖÖ¸êü ×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê 

�ÖÖê›üÖ‰úÖ ¯ÖÖÓ›æü¸Óü�Ö �úÖôû³ÖÖê¸ü ÆüÖò»Ö µÖê£Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üü •ú¹ýÖ ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ�ãú»Ö µÖê£Öß»Ö 

�ÖÖê›üÖ‰úÖ“Öß •ÖÖ�ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö�ú»µÖÖ�Ö ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ»Öß�êú“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¤êü�Öê. 

ÃÖ¤ü¸ü“Öê ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ �ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ˆ¯ÖÃÖã“ÖÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ †Ö»Öß. 

    ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ�ãú»Ö ´Ö¬µÖê †ÃÖ�ÖÖ¸êü ×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �ÖÖê›üÖ‰úÖ ¯ÖÖÓ›æü¸Óü�Ö �úÖôû³ÖÖê¸ü ÆüÖò»Ö 

‹ê¾Ö•Öß ÃÖÓ•ÖµÖ �úÖôêû ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ� ãú»Ö µÖê£Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üü •ú¸üÖ¾Öê.  ˆ¯ÖÃÖã“ÖÖêÃÖÆü ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ 

†ÖÆêü.  

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 
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šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 122  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 3 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö :   Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ  

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü   †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ´ÖÖ. “ÖÖ¹ý×¿Ö»ÖÖ �ãú™êü µÖÖ“Öê ×¤ü 7/12/2012 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡Ö 

  

         ¯ÖÏ³ÖÖ•Ö •Îú. 15 ´Ö¬Öß»Ö ÖÖ´Ö•ú¸ü•Ö •ú¸ü•Öê 

1. ÆüÖã´ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¸üÃŸµÖÖ“Öê �îú.´ÖÖ¹ýŸÖß �ãú™êü ´ÖÖ�ÖÔ,  

2. ×¾Ö‘ÖÆü¸ü �Ö�Öê¿Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü •Ö¾Öôûß»Ö ¸üÃŸµÖÖÃÖ �îú.ÃÖÓ¤üß¯Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö ´ÖÖ�ÖÔ  

3. •ÖîÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ•ÖÖÔÃÖ ÁÖß ÃÖÓ³Ö¾ÖÖÖ£Ö ³Ö•Ö¾ÖÖÖ ´ÖÖ•ÖÔ  

4. ‹�úŸÖÖÖ�Ö¸ü�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÃÖ �îú.µÖã¾Ö¸üÖ•Ö �úÖ´Ö™êü ´ÖÖ�ÖÔ 

  µÖÖ ¯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 

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 123  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 4 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ/ ¯ÖãŸÖôûÖ ÃÖ×´ÖŸÖß  

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû   †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ÃÖÓ×�ÖŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö   

 

         ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ�úÖ¸ü šüÖ�ú¸êü ×�Îú›üÖ ÃÖÓ�æú»Ö µÖê£Ö ê Ã¾Ö.×´ÖÖÖŸÖÖ‡Ô šüÖ�ú¸êü µÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ²ÖÃÖ×¾Ö�ÖêÃÖÖšüß 

²ÖÖÓ¬Ö�ÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü Ã¾Ö.×´ÖÖÖŸÖÖ‡Ô šüÖ�ú¸êü µÖÖÓ“Öê ¯ÖãŸÖóµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ´ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ¯ÖÏ´Öã�Ö 

Ã¾Ö.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖ�ú¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ²ÖÃÖ×¾Ö�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ �úÖµÖ´Ö 

ÆüÖê�Öê“Öß ¾ÖÖ™ü Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯Öãœüß»Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾Ö�ÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.  

 

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

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 124  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 5 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ¾Ö×ÖŸÖÖ £ÖÖê¸üÖŸÖü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö   

 

         ¯ÖÏ³ÖÖ•Ö 5 ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö¾ÖÖ›üß µÖÖ ×šü�úÖ�Öß �Ö™ü �Îú.539 ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �ëú¦ü ˆ³ÖÖ¸ü�ÖêÃÖ 

ŸÖÃÖê“Ö �ãú¤üôû¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ×¾Ö÷ü»Ö-¹ýÛŒ´Ö�Öß ´ÖÓ×¤ü¸ü, Öê¾ÖÖôêû ´ÖôûÖ µÖê£Öß»Ö �úÖòÖÔ¸ü•Ö¾Öôûß»Ö �Ö�Öê¿Ö 

´ÖÓ×¤ü¸üÖ•Ö¾Öôû ÆüÖµÖ´ÖÖÃ™ü ×¤ü¾Öê ²ÖÃÖ×¾Ö�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

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

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 125  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 6 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ¾Ö×ÖŸÖÖ £ÖÖê¸üÖŸÖü  †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ´ÖÓ�Ö»ÖÖŸÖÖ‡Ô †¿ÖÖê�ú �ú¤ü´Ö µÖÖÓ“Öê ×¤ü. 14/12/2012 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡Ö   

 

         ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü Ø“Ö“Ö¾Ö›ü µÖê£Öß»Ö ¤ü¢Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü, �ú´Ö»ÖÖµÖÖ ¿ÖÖôê¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö ¸üÖê›ü»ÖÖ 

"�îú.†ò›ü,–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö�éúÂ�Ö ±ãú»Ö¾Ö›êü ¯Ö£Ö" †ÃÖê ÖÖ´Ö�ú¸ü�Ö �ú¸ü�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 
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šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 126  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 7 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. †ÛÀ¾ÖÖß ×“Ö�Ö»Öê  †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. †ÛÀ¾ÖÖß ×“Ö�Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

         ¯ÖÏ³ÖÖ•Ö •Îú.13 ×Ö�Ö›üß �ÖÖ¾ÖšüÖ�Ö µÖê£Öß»Ö †´ÖéŸÖÖÖÓ¤ü´ÖµÖß ´Öšü µÖê£Öß»Ö “ÖÖî�úÖÃÖ •ÖêÂšü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 

�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔ �îú.×¾Ö´Ö»ÖŸÖÖ‡Ô ³ÖÖÃ�ú¸ü ü̧Ö¾Ö �ú¯ÖÖêŸÖê †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 : 127  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 8 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

         µÖ´ÖãÖÖÖ�Ö¸ü •Ö»ÖŸÖ¸ü�Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö Ö¾ÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê  ×¿ÖÃÖêÖÖ¯ÖÏ´Öã�Ö ´ÖÖ.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 

šüÖ�ú¸êü ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆü †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 : 128  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 9 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

         µÖ´ÖãÖÖÖ�Ö¸ ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ ÃÖã̄ Ö¸ü ´ÖÖ�ìú™ü ¿Öê•ÖÖ¸üß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “ÖÖî�ú µÖê£Öê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ 

�ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¤êü�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

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

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 129  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 10 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

         ¤ãü�ÖÖÔÖ�Ö¸ü “ÖÖî�úÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸üÖŸÖ Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÏ´Öã�Ö 

´ÖÖ.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖ�ú¸êü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¤êü�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

ÃÖ¤ü¸ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ 
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šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 130  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 11 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

         ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ�úÖ¸ü �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö šüÖ�ú¸êü ´Öî¤ÖÖ µÖê£Öê ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏê�Ö�ú �Öò»Ö¸üßÃÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ 

¯ÖÏ´Öã�Ö ´Ö.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖ�ú¸êü ¯ÖÏê�Ö�ú �Öò»Ö¸üß †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 : 131  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 12 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

         µÖ´ÖãÖÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ‹»Ö.†ÖµÖ.ÃÖß. “ÖÖî�úÖŸÖ Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �ú´ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 

´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¤êü�ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

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

 

 

šü¸üÖ¾Ö �Îú´ÖÖÓ�ú : 133  ×¾ÖÂÖµÖ •Îú´ÖÖÓ•ú : 13 

×¤üÖÖÓ•ú : 14/12/2012  ×¾Ö³ÖÖ•Ö : Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 

ÃÖã“Ö�ú  : ´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû †Öã´ÖÖê¤ü�ú : ´ÖÖ.ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ³ÖÖ»Öê ü̧Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö    

 

            ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü�Ö ²Öã¾ÖÖ •úÖôû³ÖÖê¸ü ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ³ÖÖê•ÖÖÖ“Öê ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¹ýÖ ŸµÖÖ×šü�úÖ�Öß 

´Ö×Æü»ÖÖ †Ö ™üß †ÖµÖ �ëú¦ü ÃÖã¹ý �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/ 8 /13 

×¤üÖÖÓ•ú :- 8/ 1 /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 


