ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ (×¿Ö›üá)
ÃÖ³ÖÖ Îú. 04/2013
Ã£Öô û- ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

×¤üÖÖÓú 18.02.2013
¾Öêôû- ¤ãü¯ÖÖ¸üß 4.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ

ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ×¤ü.18.02.2013 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 04.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ, ‡ú›üß»Ö •ÖÖ.ÖÓ. ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ-¾Ö¿Öß04-5394-2013, ×¤üÖÖÓú 18 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßü, 2013 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ úôû×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸üÆæü
ÃÖ³ÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ×¤ü.18.02.2013 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 04.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ µÖê£Öê ´ÖÖ.†¬µÖÖ,
ÁÖß.•ÖµÖÓŸÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ãú»ÖûúÖá, ´ÖãµÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
µÖÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÖ. ÃÖ¤üÃµÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
01. ´ÖÖ.ÁÖß.•ÖµÖÓŸÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ãú»ÖûúÖá, ´ÖãµÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü, †¬µÖÖ
02. ´ÖÖ.›üÖò.ÃÖÓ•Öß¾Öãú´ÖÖ¸ü, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖ¤üÃµÖ
03. ´ÖÖ.ÁÖß.×ú¿ÖÖê¸ü ´ÖÖê¸êü,úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ÁÖßÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖêŸÖ µÖê‰úÖ ¿ÖÖÃÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 11 (2) ÖãÃÖÖ¸ü
†Ö¾Ö¿µÖú ÖÖ¯ÖæŸÖá †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ³Öê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ´ÖÖ.†¬µÖÖ ÁÖß.•ÖµÖÓŸÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ãú»ÖûúÖá, ´ÖãµÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö,
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖ ¯Ö×¡Öêú¾Ö¸üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ÃÖãºþ ú¸üÖêŸÖ †Öß.
×¾ÖÂÖµÖ ÖÓ.01 ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖÖšüß Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖîµÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú
ú¸üÖêÃÖÖšüß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
×ÖÖÔµÖ Îú.119 ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ Æêü •ÖÖÖ×ŸÖú ×úŸÖá“Öê ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖ †ÃÖæÖ ¤êü¿Ö ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ Æü•ÖÖ¸üÖë“µÖÖ ÃÖÓµÖêÖê
³ÖŒŸÖ ÁÖß ÃÖÖ‡Õ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö›üá µÖê£Öê µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. šü¸üÖ×¾Öú ×¤ü¾Ö¿Öß ×¿Ö›üá µÖê£Öê ÁÖß ÃÖÖ‡Ô³ÖŒŸÖÖÓ“Öß Ö¤üá
»ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. ×¿Ö›üá µÖê£Öê µÖêÖÖ·µÖÖ ³ÖŒŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêü. ³ÖŒŸÖÖÓ“Öß ÆüÖêÖÖ¸üß Ö¤üá ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯ÖßŸÖ ¸üÖÆæüÖ
³ÖŒŸÖÖÓÖÖ ÁÖà“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÃÖã»Ö³Ö ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖÖ¾Öê, “ÖÖê¸ü-×ÖÃÖê úÖ¯Öæ µÖÖÓ“Öê¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ ¾Ö ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ
´ÖÖ.×¡ÖÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ×¤ü.08/01/2013 ¸üÖê•Öß“Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖîµÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê Öê´ÖÖæú ú¸üÖêúÖ´Öß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
×¤ü.11/02/2013 ¸üÖê•Öß ¤îü×Öú ÃÖúÖôû ¾Ö ¤îü×Öú »ÖÖêú´ÖŸÖ µÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¹ýÖ
×¤ü.18/02/2013 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß 4 ŸÖê 6 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê
ŸÖÖë›üß ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ÖÖ»Öß»Ö ¤üÖêÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê
´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
01. ÁÖß. Û¾Æü.êú. ¾Ö´ÖÖÔ, ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö úÖÔ»Ö
02. ÁÖß.¯ÖÓú•Öãú´ÖÖ¸ü ˆ¯¯Ö»Ö, ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö úÖÔ»Ö
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¤üÖêÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ²ÖÖµÖÖê›üÖ™üÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ, ŸµÖÖÓÖÖ Ö¤üá“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß (¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü,
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü) ×¿Ö›üá µÖê£Öê ³Öê™ü ¤êü‰úÖ, Ö¤üá“ÖÖ ÃÖ¾Æìü ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ, †ÃÖê ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
•µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ¾Æìü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¤üÖêÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¿Ö›üá µÖê£Öê µÖêŸÖß»Ö, ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß
¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¾Ö •Öê¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖê±úŸÖ (×¾ÖÖÖ´Öã»µÖ) ú¸üÖêŸÖ µÖÖ¾Öß, †ÃÖê šü¸ü»Öê.
(úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß- †×¬ÖÖú, †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ/ ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------†ÖµÖŸµÖÖ ¾Öêôêû“ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ ÖÓ.01. ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ.
×ÖÖÔµÖ Îú. 120 ´ÖÖ.×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖÖÓÖß ÃÖ³ÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã“ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ01) ´ÖÖÃÖãÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ú´Öß ¯Ö•ÖÔµÖÖ´Öãôêû ³ÖßÂÖÖ ¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô“Öß ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß
†ÃÖ»µÖÖÖê, ¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ¬Öß»Öúß ´ÆüÖæÖ ŸÖÃÖê“Ö
×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ “ÖÖ»Öã
†ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ™Ñüú¸ü ×¤ü.01 ´ÖÖ“ÖÔ 2013 ¯ÖÖÃÖãÖ ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖŸÖ±ìú “ÖÖ»Öã ú¸üÖêŸÖ
µÖÖ¾ÖêŸÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¯Öã¾Öá“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß µÖÓ¡ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö µÖÖÃÖÖšüß
µÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›êü •Ö´ÖÖ ú¸üŸÖ •ÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö, ÃÖ¾ÖÔ ™Ñüú¸ü¾Ö¸ü ÁÖß
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ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ™üÖúÖêŸÖ µÖÖ¾Öê. µÖÖÃÖÖšüß µÖêÖÖ·µÖÖ †Ó¤üÖ•Öê ¾Ö †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖ.´Öã²Ó Ö‡Ô ˆ““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÓ›ü¯ÖßšüÖ“Öß Ã£ÖÖµÖß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
(úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß- ´ÖãµÖ »ÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸üß/ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖ/ ×¾Ö¬Öß †×¬ÖúÖ¸üß)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------¾Ö¸üß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.119 ŸÖê 120 ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ¡Öß 08.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖ³ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
Ã¾ÖÖÖ×¸üŸÖ/(×ú¿ÖÖê¸ü ´ÖÖê¸êü)
úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ

Ã¾ÖÖÖ×¸üŸÖ/(›üÖ.ò ÃÖÓ•Öß¾Öãú´ÖÖ¸ü)
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ

Ã¾ÖÖÖ×¸üŸÖ/(•ÖµÖÓŸÖ ãú»ÖúÖá)
´ÖãµÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö
†¬µÖÖ

ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×¿Ö›üá

