úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ Îú.05 ÃÖÖ 2017/18
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü, ×¤üÖÖÓú 01/09/2017
úÖµÖÔ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ, Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ ¿ÖãúÎ ¾ÖÖ¸ü ü×¤üÖÖÓú 01/09/2017 ‡.¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß
01.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ Ã¾ÖÖáµÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ôú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ³Öê“ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖéŸÖÖÓŸÖ
ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖêÆü•Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖ :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

´ÖÖ. ¿ÖÖî×´ÖúÖ †´Ö»Ö ´ÖÆüÖ×›üú
´ÖÖ.ÃÖ•Öì¸üÖ¾Ö –ÖÖÖ¤êü¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö
´ÖÖ.ÃÖ•Öì¸üÖ¾Ö ²ÖÓ›æü ¯ÖÖ™üß»Ö (¯Öê¸üß›üú¸ü)
´ÖÖ.†Ó²Ö×¸üÂÖØÃÖÆü ÃÖÓ•ÖµÖ ‘ÖÖ™üÖê
´ÖÖ.¿Öã³ÖÖÓÖß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü Ø¿Ö¤êü
´ÖÖ.×¾Ö¿ÖÖÓŸÖ ÃÖã¸êü¿Ö ´ÖÆüÖ¯Öã¸üê
´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö ¯ÖÖÓ›ã¸üÓÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
´ÖÖ.•ÖµÖ¾ÖÓŸÖ Öã›Ó üÖê¯ÖÓŸÖ Ø¿Ö¯Öß
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê
´ÖÖ.¸üÖ•Ö¾Ö¬ÖÔÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ•Öê ×¾Ö÷»Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ôú ØÖ²ÖÖôûú¸ü
´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö †Ö¾ÖÖ›êü
´ÖÖ.ú»»ÖÖ¯¯ÖÖ ÃÖŸÖã¸üÖ´Ö ³ÖÖêÖÖ

†¬µÖÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ

µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ.†¬µÖÖ, ´ÖÖ.ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ´ÖÖ.¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖÖ.ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ´ÖÖ.¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ÖÖŸÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ, †×¬ÖúÖ¸üß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö ÃÖ³ÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß (×¿ÖÖÖ ¾Ö †£ÖÔ) :- †Ö•Ö“µÖÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖêÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ.¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß,
´ÖÖ.ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖ, ´ÖÖ.†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÖÖŸÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ, ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÔ µÖÖÃÖ¾ÖÖÕ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖê †Ö•Ö“µÖÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ³ÖêŸÖ
¤ãü:Ö¾Ö™üµÖÖ“Öê ¾Ö †×³ÖÖÓ¤üÖÖ“Öê šü¸üÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‘ÖêÖêŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- ´Öã²Ó Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ³Öë›üß²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯Ö¸üßÃÖ¸üÖŸÖß»Ö 117 ¾ÖÂÖì •ÖãÖß ÃÖÆüÖ ´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ úÖêÃÖôæûÖ 24
•ÖÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖã —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ›üÖò.³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ÖÃŸÖß (¾ÖµÖ 70) µÖÖÓ“Öê ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓú 08/08/2017ü ‡.¸üÖê•Öß ×Ö¬ÖÖ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü.µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‘Öê¾ÖãµÖÖ ¾Ö ´ÖÖú›ü¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬µÖê ¤üÖ¹ý“µÖÖ Ö¿ÖêŸÖ ´Öã»ÖÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öß
×Ö‘ÖéÖ ÆüŸµÖÖ êú»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖÂÖê¬ÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‘Öê¾ÖãµÖÖ.
´ÖÖ.†¬µÖÖ:- ´ÖÖ•Öß †Ö´Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖ.êú.¯Öß.¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ úµÖÖ ÃÖÖî.éúÂÖÖÓ¬ÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖØÃÖÆü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê †»¯Ö¿ÖÖ
†Ö•ÖÖ¸üÖÖê ×¤ü.31/08/2017 ¸üÖ•ê Öß ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‘Öê¾ÖãµÖÖ.
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß (´Ö.²ÖÖ.ú.):- ×¿Ö¸üÖêôû ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ üÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ´ÖÖ.¤ü×»ÖŸÖ×´Ö¡Ö ›üÖ.ò †¿ÖÖêú¸üÖ¾Ö úÖë×›ü²ÖÖ ´ÖÖÖê
(²ÖÖ¯Öæ) ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ÁÖß´Ö.ÆüÖîÃÖÖ²ÖÖ‡Ô úÖë×›ü²ÖÖ ´ÖÖÖê µÖÖÓ“Öê ¾Öé¬¤üÖ¯ÖúÖôûÖÖê ×¤üÖÖÓú 22/08/2017 ‡.¸üÖê•Öß ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê
†ÖÆêü µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‘Öê¾ÖæµÖÖ.
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¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö:šü¸üÖ¾Ö Îú.:- 128

×¤üÖÖÓú :-01/09/2017

´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ³Öë›üß²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯Ö¸üßÃÖ¸üÖŸÖß»Ö 117 ¾ÖÂÖì •ÖãÖß ÃÖÆüÖ ´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ×¤ü.31/08/2017 ‡.¸üÖê•Öß
úÖêÃÖôû»Öß ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 24 •ÖÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü †Öêú »ÖÖêú ÖÓ³Öß¸ü×¸üŸµÖÖ •ÖÖ´Öß —ÖÖ»Öê. ×Æü ‘Ö™üÖÖ †ÓŸµÖŸÖ ÖÓ³Öß¸ü ¾Ö
¤ãü:Ö¤ü †ÃÖ»Öê“Öê ×¾ÖÂÖ¤ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê. ´ÖéŸÖÖŸ´µÖaÖÃÖ ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ¤üÖêÖ ×´Ö×Ö™êü ÃŸÖ²¬ÖüŸÖÖ ¯ÖÖôæûÖ ÁÖ¬¤üÖ•ÖÓ»Öß
¾ÖÖÆüß»Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¸üßŸÖ ú¸üÖêŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖã“Ö ú:- ´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê
†Öã´ÖÖê¤ü ú:- ´ÖÖ.ú»ÖÖ¯¯ÖÖ ÃÖŸÖã¸üÖ´Ö ³ÖÖêÖÖ
šü¸Ö¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü
¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö:šü¸üÖ¾Ö Îú.:- 129
×¤üÖÖÓú :-01/09/2017
´ÖÖ•Öß †Ö´Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖ.êú.¯Öß.¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ úµÖÖ ÃÖÖî.éúÂÖÖÓ¬ÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖØÃÖÆü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 30
¾µÖÖ ¾ÖÂÖá †»¯Ö¿ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÖê ×¤ü.31/08/2017 ¸üÖê•Öß ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ ×²Ö¦üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ•Öß
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÁÖß.ÃÖã¸üê¿Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖãÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ×²Ö¦üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸ÖÖüµÖÖ“Öê ´ÖÖ•Öß ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ÁÖß.ÃÖã×Ö»Ö¸üÖ•Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß
µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö•ÖµÖ ÆüÖêŸÖ. îú.ÃÖÖî.éúÂÖÖÓ¬ÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖØÃÖÆü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓÖÖ ÁÖ¬¤üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö
ú¸üÖêŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖã“Ö ú:- ´ÖÖ.¿ÖÖî×´ÖúÖ †´Ö»Ö ´ÖÆüÖ×›üú
†Öã´ÖÖê¤ü ú:- ´ÖÖ.†Ó²Ö×¸üÂÖØÃÖÆü ÃÖÓ•ÖµÖ ‘ÖÖ™üÖê
šü¸Ö¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü
¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö:šü¸üÖ¾Ö Îú. :- 130
×¤üÖÖÓú :- 01/09/2017
×¿Ö¸üÖêôû ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ üÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ´ÖÖ.¤ü×»ÖŸÖ×´Ö¡Ö ›üÖò.†¿ÖÖêú¸üÖ¾Ö úÖë×›ü²ÖÖ ´ÖÖÖê (²ÖÖ¯Öæ) ü
µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ÁÖß´Ö.ÆüÖîÃÖÖ²ÖÖ‡Ô úÖë×›ü²ÖÖ ´ÖÖÖê µÖÖÓ“Öê ¾Öé¬¤üÖ¯ÖúÖôûÖÖê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 95 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓú
22/08/2017 ‡.¸üÖê•Öß ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. îú. ÆüÖîÃÖÖ²ÖÖ‡Ô úÖë×›ü²ÖÖ ´ÖÖÖê µÖÖÓÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 81 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ØÃÖ¬ÖãŸÖÖ‡Ô
ÃÖ¯ÖúÖôû µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖŸÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸üÖÖê ÖÖî¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê îú. ÆüÖÃî ÖÖ²ÖÖ‡Ô
úÖë×›ü²ÖÖ ´ÖÖÖê µÖÖÓÖÖ ÁÖ¬¤üÖ•Ó Ö»Öß ¾ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ú¸üÖêŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖã“Ö ú:- ´ÖÖ.¿Öã³ÖÖÓÖß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü Ø¿Ö¤êü
†Öã´ÖÖê¤ü ú:- ´ÖÖ.¸üÖ•Ö¾Ö¬ÖÔÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ•Öê ×¾Ö÷»Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ôú ØÖ²ÖÖôûú¸
šü¸Ö¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü
¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö:šü¸üÖ¾Ö Îú. :- 131
×¤üÖÖÓú :- 01/09/2017
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü - úÖÖÔ™üú ÃÖß´ÖÖ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ²Öê¸ü›ü, ¸üÖ´ÖÖê¿Öß, ¤êü¾Ö¤üÖÃÖß µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß —Ö™üÖÖ¸êü
"²Öê¸ü›" "†ÖÎúÖê¿Ö" úÖ¸ü ›üÖ.ò ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ÖÃŸÖß (¾ÖµÖ 70) µÖÖÓ“Öê ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓú 08/08/2017ü ‡.¸üÖê•Öß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üÖŸÖß»Ö
ÖÖ•ÖÖß ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¤ãü:Ö¤ü ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. îú. ›üÖò.³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ÖÃŸÖß µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ²Ö§»Ö†Öêú
¯Öã¸üÃúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ 2007 ´Ö¬µÖê ÃÖÓŸÖ ÖÖ›üÖê²ÖÖ²ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ 2009 ´Ö¬µÖê †ÓŸµÖÖê¤üµÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ
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ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê îú. ›üÖò.³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ÖÃŸÖß µÖÖÓÖÖ ÁÖ¬¤üÖ•Ó Ö»Öß ¾ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê
¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ú¸üÖêŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖã“Ö ú:- ´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê
†Öã´ÖÖê¤ü ú:- ´ÖÖ.•ÖµÖ¾ÖÓŸÖ Öã›Ó üÖê¯ÖÓŸÖ Ø¿Ö¯Öß
šü¸Ö¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü
¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö:šü¸üÖ¾Ö Îú. :-132
×¤üÖÖÓú :- 01/09/2017
ŸÖÖ¸üÖ¸üÖÖß “ÖÖîú úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ µÖê£Öß»Öü ´ÖÖú›ü¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ´Ö¬µÖê ÃÖãÖß»Ö ¸üÖ´ÖÖ ãú“ÖúÖê¸ü¾Öß (¾ÖµÖ 35)
µÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ¤üÖ¹ý“µÖÖ Ö¿ÖêŸÖ †Ö‡Ôú›êü ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ×ÖŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê Ö ×¤ü»Öê úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ŸµÖÖ“Öß †Ö‡Ô µÖ»Ö¾¾ÖÖ ¸üÖ´ÖÖ ãú“ÖúÖê¸ü¾Öß
(¾ÖµÖ 70) ×Æü“ÖÖ ×¤üÖÖÓú 28/08/2017 ‡.¸üÖê•Öß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ¿ÖÃ¡ÖÖÖê ÖôûÖ ×“ÖºþÖ ×Ö‘ÖéÖ ÖæÖ úºþÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê»ÖÖ úÖôûß´ÖÖ
±úÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †´ÖÖÖ¾ÖßµÖ éúŸµÖÖ“ÖÖ ×ŸÖ¾ÖÎ ¿Ö¾¤üÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÖê ×ÖÂÖê¬Ö úºþÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ²ÖÖ¸ü †ÃÖÖê×¿Ö‹¿ÖÖÖê
ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ¾Öúß»Ö¯Ö¡Ö ‘Öê‰ú ÖµÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ úôû¾ÖÖ¾Öê ¾Ö †Ö¸üÖê¯Öß»ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß ×¿ÖÖÖ ÆüÖê Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ
ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ´Ö¬µÖê “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ ŸÖ¿Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß ¾Ö ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ¤üÖêÖ ×´Ö×Ö™êü ÃŸÖ²¬ÖüŸÖÖ ¯ÖÖôæûÖ ´ÖéŸÖÖŸ´µÖÖÃÖ ÁÖ¬¤üÖ•ÖÓ»Öß
¾ÖÖÆüß»Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ¤ãüÖ¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ú¸üÖêŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖã“Ö ú:- ´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê
†Öã´ÖÖê¤ü ú:- ´ÖÖ.•ÖµÖ¾ÖÓŸÖ Öã›Ó üÖê¯ÖÓŸÖ Ø¿Ö¯Öß
šü¸Ö¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›üß»Ö µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»ÖêÖê µÖÖ µÖÖê•ÖÖê ´Ö×¬Ö»Ö
ÖÖ¾ÖÖÓÖß ¯ÖîÃÖê Ö ³Ö¸ü»ÖêÖê £Öú²ÖÖúß ¸üÖÆüß»Öß †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖæÖ µÖÖê•ÖÖê ´Ö×¬Ö»Ö ŸÖßÖ ÖÖ¾Öê
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ ´Öãôûê úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×²Ö‘Ö›üµÖÃÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖ ´Ö.×•Ö.¯ÖÏÖ., ×•Ö.¯Ö.
¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü. 3 ‹“Ö.¯Öß. ¾Ö 5 ‹“Ö. ¯Öß. úÖêŒ¿Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖîÃÖê ³ÖºþÖ ÃÖã¬¤üÖ †¬µÖÖ¯Ö
×¾Ö•Ö úÖêŒ¿ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»Öê ÖÖÆüß.
ˆ¯Ö úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×¾Ö•Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß):- ×´Ö™ü¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ‹“Ö.¯Öß. ¾Ö¸ü úÖêŒ¿ÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- ´ÖÖ—µÖÖú›ê ‹“Ö.¯Öß.¾Ö¸ü úÖêŒ¿ÖÖ †ÖÆêü.
ˆ¯Ö úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×¾Ö•Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß ):- ÃÖ¬µÖÖ ×´Ö™ü¸ü¾Ö¸ü“Ö úÖêŒ¿ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖ.†¬µÖÖ:- ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÖÓ›üßŸÖ †ÖÆêü ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÖÓ³Öß¸ü †ÖÆêü µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖŸúÖôû úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÆüÖêÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö †Ö¾ÖÖ›êü:- ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß ú›æüÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖÆü§ßŸÖ ¯ÖÖê»Ö ˆ³ÖÖ¸ü»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ
³ÖÖ›êü †ÖúÖ¸üÖß úê»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê.
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- µÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú µÖÖê•ÖÖê ´Ö×¬Ö»Ö 14 ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÖß¯Ö¼ß Ö ³Ö¸ü»ÖêÖê ×Æü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öß †ÖÆêü.
×Æü ¸üŒú´Ö 3 úÖê™üß 5 »ÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ 14 ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¸üŒú´Ö †ÖôûŸÖê, ´Ö•Ö»Öê ¾Ö ×ŸÖôû¾ÖÖß µÖÖ ×ŸÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ÖÏÖ.¯ÖÖ.¯Öæ.) µÖÖÓÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤üµÖÖ¾Öß.
úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ÖÏÖ.¯ÖÖ.¯Öæ.):- µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÃÖãºþ †ÖÆêü.
µÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú µÖÖê•ÖÖê´Ö¬ÖãÖ †ÖôûŸÖê, ´Ö•Ö»Öê ¾Ö ×ŸÖôû¾ÖÖß µÖÖ ×ŸÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖÖê. ×Æü µÖÖê•ÖÖÖ
úÖ»Ö²ÖÖÆüµÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ¾Ö ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ¤ãüºþÃŸÖß“ÖÖ Ö“ÖÔ ¾ÖÖœü»ÖêÖê ŸÖÖê™üµÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö †Ö¾ÖÖ›êü:- µÖÖ µÖÖê•ÖÖê¾Ö¸ü Ö¾ÖßÖ úÖêŒ¿ÖÖ ¤üµÖÖµÖÖ»ÖÖ ÖúÖê ¯ÖÖÆüß•ÖêŸÖ.
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´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- ´Ö.×•Ö.¯ÖÏÖ.“Öê †×¬ÖúÖ¸üß ×¤ü¿ÖÖ³Öã»Ö ú¸üŸÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ¯ÖîÃÖê ³ÖºþÖ ¤êü×Ö»Ö úÖêŒ¿ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê
ÖÖÆüß. µÖÖ¾ÖÂÖá ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê, ×¿Ö¸üÖêôû ¾Ö Ö›üØÆü»Ö•Ö µÖÖ ×ŸÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ú´Öß ¯ÖÖ‰úÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 12 ŸÖê 13
²ÖÓ¬ÖÖ¸êü †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü×Ö»Ö ²ÖÖê†¸ü, ×¾Ö×Æü¸üàÖÖ ¯ÖÖÖß ÖÖÆüß ŸÖ¸üß µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ¤ãüÂúÖôû •ÖÖÆüß¸üü ú¸üÖ¾ÖÖ.
µÖÖÓÖŸÖ¸ü éú×ÂÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö×¬Ö»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ †Ö•Ö †Öê¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖ µÖÖ“Öß
ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÃÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß ¾Ö µÖÖ ×ŸÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê“Öê Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê.
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- µÖÖ ŸÖßÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ÖÖÆüß Æêü ŸÖßÖ ŸÖÖ»Öãúê †Ö¾ÖÂÖÔÖÖÏÃŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¯Ö¤êü ×¸üŒŸÖ †ÖÆêüŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü ŸÖÖŸúÖôû ³Ö¸üÖêŸÖ
µÖÖ¾ÖßŸÖ.
úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ÖÏÖ.¯ÖÖ.¯Öæ.):- ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ³Ö¸üÖê“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ŸÖÖŸúÖôû ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ.
´ÖÖ.¸üÖ•Ö¾Ö¬ÖÔÖ ÖÖ‡Ôú - ØÖ²ÖÖôûú¸ü:- ×¿Ö¸üÖêôû ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖú›üß»Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÖÖ
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸üß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê×£Ö»Ö ŸÖÎúÖ¸üß ¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ ²Ö‘ÖŸÖÖŸÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ú¸üÖêŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖ †¾ÖµÖê êú»Öê»Öê ×Ö¸üÖú¸üÖ µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ ×ÖÆüÖµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üÖ¾Öß. µÖê£Öê •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
šü¸üÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×ú´ÖÓŸÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¾Ö •ÖÖÖß¾Ö ¯Öã¾ÖÔú ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ˆ¯Ö
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×Æü ¯ÖÏú¸üÖê ÃÖÖêµÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖŸÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ.
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- ´ÖÖ.†¬µÖÖ µÖÖÓÖß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾Öê.
´ÖÖ.†¬µÖÖ:- µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüßÆüß ú»¯ÖÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ÖÖÆüß.
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- †Ö¸üÖê µÖ ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ×ÖÖÖ¾Öß ŸÖÎúÖ¸üß, ÃÖØ¤ü¬Ö ŸÖÎúÖ¸üß ²ÖÖ²ÖŸÖ Ÿ¾Ö¸üßŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
êú»Öß •ÖÖŸÖê Æêü µÖÖêµÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö †Ö¾ÖÖ›êü:- ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö Æãü¯Ö¸üß , ¸ëü¤üÖô ¾Ö û µÖôûÖã›ü ‡. ÖÖ¾ÖÖÓŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ‡.7 ¾Öß “µÖÖ
¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖãÃŸÖêú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸üß ¤êü×Ö»Ö ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖôûÖÓÖß ¯Ö×¸üÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÖÔÖÖ ¯ÖãÃŸÖêú
ŸÖÖŸÖ›üßÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß ¯ÖÖÆü•ÖêŸÖ.
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß (×¿ÖÖÖ):- ¿ÖÖÃÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÖÖê ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¯ÖãÃŸÖú ”û¯ÖÖ‡Ô“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß —ÖÖ»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê.
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß (ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ):- ¾ÖîµÖŒŸÖßú »ÖÖ³ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ ŸÖ»ÖÖšüµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß“ÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ÖÏÖÆüµÖ
´ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê. †µÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖêÃÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ »ÖÖ£ÖÖ£µÖÖÕ»ÖÖ ÖÖÆüú ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖ.†¹ýÖ¸üÖ¾Ö ‡ÓÖ¾Ö»Öê :- ¾ÖîµÖŒŸÖßú »ÖÖ³ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üÖêúÖ´Öß ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêˆµÖÖ.
´ÖÖ.ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß :- ŸÖÃÖê ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ‘ÖêÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.
´ÖÖ.ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ:- ŸÖã´Æüß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖšüµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß“ÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ÖÏÖÆüµÖ ´ÖÖÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕú›æüÖ ŸÖÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö ‘µÖÖ¾Öê ¯Ö¸ÓüŸÖæ †µÖ ¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †¿Öß †™ü ¸ü§ ú¸üÖ¾Öß.
ÃÖ×“Ö¾Ö:- ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ú›êü Ö¾µÖÖÖê ŸÖßÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¹ý•Öæ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ
úºþµÖÖ.
µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ÁÖß.×ú¸üÖ »ÖÖêÆüÖ¸ü, ×¿ÖÖÖÖ×¬ÖúÖ¸üß (´ÖÖ¬µÖ×´Öú), ÁÖß.¸üÖÆãü»Ö ú¤ü´Ö, (ˆ¯Ö ´ÖãµÖ »ÖêÖÖ ¾Ö
×¾Ö¢Ö †×¬ÖúÖ¸üß) ¾Ö ÁÖß.µÖã.‹´Ö.£ÖÖê¸üÖŸÖ, ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ (µÖÖÓ×¡Öúß) µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ.†¬µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ. ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖ. ÃÖ¤üÃµÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ¯ÖãÂ¯ÖÖã“”û ¤êü¾ÖæÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
´ÖÖ.†¬µÖÖ:- †Ö•Ö“µÖÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖêÃÖ ´ÖÖ.´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖÖ.†×ŸÖ.´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÃÖÖ.¯ÖÏ.), ×•Ö»ÆüÖ †Ö¸üÖêµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×¿ÖÖÖÖ×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÏÖ£Ö×´Öú) ‡ŸµÖÖ¤üß
²Ö¸êü“Ö †×¬ÖúÖ¸üß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ ´Öãôûê ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ÃÖ²Ö²Ö µÖÖ
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úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö †Ö•Ö“Öß ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆüãú²Ö úºþÖ ×Æü ŸÖÆüãú²Ö ÃÖ³ÖÖ ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓú 05/09/2017 ‡.¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ×šüú
11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸÖ¤üËÖÓŸÖ¸ü ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê †ÖµÖŸµÖÖ¾Öêôû“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ¤üÖÖ»Ö ú¹ýÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆüæú²Ö ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öß.
úÖµÖÔ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ †Ö×Ö úÖµÖ´Ö êú»ÖÖ ×¤üÖÖÓú 01/09/2017

( ‹ÃÖ.¾ÖÖµÖ.¤êüÃÖÖ‡Ô)
ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ
ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÖ.¾Ö Ã¾Ö.)
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸

(¿ÖÖî×´ÖúÖ ´ÖÆüÖ×›üú)
ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
†¬µÖÖ
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,úÖê»ÆÖ¯Öæ¸ü
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