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06/02/2010 ¸üÖê•Öß “µÖÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³Öê“Öê (�úÖ.¯Ö.�Îú.24) ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö 
 

×¤ü.06/2/2010 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ÁÖß.†²¤ãü»Ö ÃÖÖ•Öê¤ü †²¤ãü»Ö ÃÖ¢ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß 

´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�êú“Öß Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ ´Öã�µÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö '´Ö×»Ö�ú †Ó²Ö¸ü Ã£ÖÖµÖß 

ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ÷ÖéÆü' µÖê£Öê ÃÖÖµÖÓ. 4.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ '¾ÖÓ¤êü ´ÖÖŸÖ¸ü´ÖËü' µÖÖ ×÷ÖŸÖÖ−Öê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. µÖÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

ÁÖß. ¯ÖãºþÂÖÖê¢Ö´Ö ³ÖÖ¯Ö�ú¸ü, ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê., −Ö÷Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö ÁÖß.‹´Ö.‹.¯ÖšüÖ6Ö µÖÖÓ“ÖêÃÖÆü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß ŸÖÃÖê“Ö 

�ÖÖ»Öß»Ö¯ÖḮ ÖÖ6Öê ÃÖ−´ÖÖ−Ö−ÖßµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

01. ÁÖß. ¤êüÃÖ¸ü›üÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ 
02. ÁÖß. ‘Ö›ǘ ÖÖê›êü ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ 

 

ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü : 

ÁÖß.¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¤êüÃÖ¸ü›üÖ : �úÖȩ̂ ü´Ö −ÖÖÆüß. ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆü�æú²Ö �ú¸ü6µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

ÁÖß.³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ‘Ö›ü´ÖÖê›êü : �úÖȩ̂ ü´Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö“Öß ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆü�æú²Ö �ú¸üÖ¾Öß. 

´ÖÖ. ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß : �úÖȩ̂ ü´Ö †³ÖÖ¾Öß †Ö•Ö“Öß ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆü�æú²Ö �ú¸ü6µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 

 
 
 
 

  −Ö÷Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö 
 ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ 
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Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ - (�úÖ.¯Ö.�Îú.-24) 
 

ÃÖã “Ö −ÖÖ 
 

×¤ü−ÖÖÓ�ú :- 06/02/2010 
 
 

 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 06/02/2010 ¸üÖê•Öß ŸÖÆü�ãú²Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ 

†ÖŸÖÖ ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü,ü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 10 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2010 ¸üÖê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 4.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ "´Ö×»Ö�ú †Ó²Ö¸ü 

Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ÷ÖéÆü" µÖê£Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.  

µÖÖ ÃÖ³Öê“Öß ×¾ÖÂÖµÖ-¯Ö×¡Ö�úÖ (�úÖµÖÔ�Îú´Ö ¯Ö×¡Ö�úÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 24) µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. �éú¯ÖµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘Öê¾Öã−Ö ÃÖ³ÖêÃÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ 

¸üÖÆüÖ¾Öê,  Æüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß.  

 

 

  −Ö÷Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö 
 ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü 
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Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ - (�úÖ.¯Ö.�Îú.-24) 
 

ÃÖã “Ö −ÖÖ 
 

×¤ü−ÖÖÓ�ú :- 10/02/2010 
 
 

 
×¤ü−ÖÖÓ�ú 10/02/2010 ¸üÖê•Öß ŸÖÆü�ãú²Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ 

†ÖŸÖÖ ÷Öãºþ¾ÖÖ¸üü,ü ×¤ü−ÖÖÓ�ú 11 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2010 ¸üÖê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 5.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ "´Ö×»Ö�ú †Ó²Ö¸ü 

Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ÷ÖéÆü" µÖê£Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.  

µÖÖ ÃÖ³Öê“Öß ×¾ÖÂÖµÖ-¯Ö×¡Ö�úÖ (�úÖµÖÔ�Îú´Ö ¯Ö×¡Ö�úÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 24) µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. �éú¯ÖµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘Öê¾Öã−Ö ÃÖ³ÖêÃÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ 

¸üÖÆüÖ¾Öê,  Æüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß.  

 

 

  −Ö÷Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö 
 ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü 
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