
Ùkyk vkfJoh BzL HHHHHHHHHHHH$UH;H

fwshL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov 

 

gzikp UgB ;e{b 
  

UgB ;e{b d/ Bt/A nfXn?B e/Ado b?D ns/ ohBhT[nb bJh gq'ckowk ;?ÙB 2010-11 

 

fwshnKL- fpBK b/N ch; fwsh  -- 22 wkou, 2010 

  b/N ch; (vpb) Bkb fwsh  -- 26 wkou, 2010 

(1)   ;e{b dk BK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

      fgzv$w[jZbk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH pbkeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHsfj;hbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fibQk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHH 

 fgzB e'vHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc'B BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

(2) fgzq;hgb$j?vwk;No dk g{ok BK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 w'pkfJb BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHxo dk c'B BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

(3)  ;e{b e?NkrohL      ;oekoh                 gqkJht/N J/fvv                      p'ov Bkb n?chbhJ/fNv                    

(4)  fi;-fi; Ùq/Dh$ro[Zg bJh BthA n?eohfvJ/ÙB$ohBhT[nb eotkT[Dh j?. ;pzXs pke; ftZu fNZe ehsk ikt/. 

  d;thA pkoQthA (fjT{w?BhNh˜ ro[Zg) pkoQthA (ekwo; ro[Zg) b/N ch; e[Zb ch; 

BthA n?eohvhJ/ÙB 1000 o[L 1000 o[L 1000 o[L    

ohBhT[nb 500 o[L 500 o[L 500 o[L  

 

  

                

(5)  e[Zb oew HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH p'ov dh o;hd Bzpo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (n;b o;hd Bkb BZEh ehsh ikt/) 

(6) ;e{b ftZu ;?ÙB 2009-10 d"okB ftfdnkoEhnK dh frDshL 

d;thA pkoQthA (fjT{w?BhNh˜) pkoQthA (ekwo;) 

o?r{bo UgB  o?r{bo UgB  o?r{bo UgB 

      

(7) n?chbhJ/ÙB dk gZXoL w?fNqe$;hBhno ;?ezvoh  (8)  ÙBkysh BzoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(9)  n?chbhJ/ÙB dk ;kb HHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

(10) fgSb/ ;kb dk UgB ;e{b tZb'A nbkN ehsk ÙBkysh BzpoL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

(11)  Ùq/Dh ewfonK dh frDsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  (12) ;e{b ftZu ghH;hHghH bJh ewo/$jkb dk nkeko ns/ frDshL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

(13)  ;e{b bkfJpq/oh, gq:'rÙkbk (;kfJz;)      b'V nB[;ko             wkoe ehsk ikt/. BjhAj? √

(14)  nfXnkgeK dh frDshL b?euokoL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH wk;No ekvoL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH i/HphHNhH$JhHNhHNhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

(15) B/V/ brd/ gzikp UgB ;e{b d/ nfXn?B e/Ado dk BkwL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

        ;e{b s'A T[; dh d{oh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fJj nfXn?B e/Ado fe; Ùq/Dh$ro[Zg bJh j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

(16)  eh gfjbK s[jkv/ ;e{b ftZu gzikp UgB ;e{b dk nfXn?B e/Ado fojk j? ? i/eo jK sK fe; iwks bJh ns/ fe;  ;kb s'A  fe; ;kb 

 sZe$;?ÙB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHs'A ;?ÙB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHsZe HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH iwks bJh. 

(17)  ;e{b ftZu o?r{bo ftfdnkoEhnK dh gVQkJh dk wkfXnw HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

(18)  ˜o{oh ÙosKL- 

 T) w?fNqe[b/ÙB e'o; bJh xZN'-xZN 25, ;hBhno ;?ezvoh (fjT{wBhNh˜ ro[Zg) bJh 20 ns/ ;hBhno ;?ezvoh (ekwo; ro[Zg) bJh 10 

 ftfdnkoEh dkyb eoB/ ˜o{oh jB. nfijk Bk eoB dh ;{os ftZu nfXn?B e/Ado nkgD/ nkg jh oZd ;wfMnk ikt/rk. nfXn?B e/Ado gk;'A fJ; 

 nB[;ko fBoXkfos frDsh s'A xZN ckow ;theko BjhA ehs/ ikDr/. fe;/ th e'o; bJh tZX s'A tZX 200 ftfdnkoEh dkyb ehs/ ik ;ed/ jB. 

 200 s'A tZX ftfdnkoEh dkyb eoB s/ tZX dkyb ftfdnkoEhnK dh gksosk oZd ;wMh ikt/rh. 

n) p'ov d[nkok fBoXkfos ÙosK g{ohnK eoB tkb/ ftfdnkoEh B{z jh dkybk fdZsk ikt/rk. fe;/ e'o; ;pzXh ftfdnkoEh dh :'rsk gVskb dh 

 ;koh fizw/tkoh nfXn?B e/Ado dh j't/rh. 

J) f;oc nkgdh sfj;hb d/ t;Bhe ftfdnkoEh B{z jh dkybk fdZsk ikt/rk. i/eo sfj;hb s'A pkjob/ ftfdnkoEh B{z dkybk d/Dk j't/ sK fJ; 

 dh p'ov gk;'A gqtkBrh bJh ikDh ˜o{oh j?. 



;) p'ov tZb'A i' dkybk, gqhfynk, ofi;Nq/ÙB nkfd ch;K fBoXkfos jB, T[BQK jh doK s/ ftfdnkoEhnK gk;'A ch; t;{bh ikt/rh. fJ; s'A fJbktk 

 ftfdnkoEhnK gk;'A e'Jh j'o tkX{ ch; gqkgs BjhA ehsh ikt/rh. 

j) fi; ftÙ/ d/ nfXnkge ns/ gq:'rÙkbk$toeÙkg$y/v dk w?dkB ;z;Ek ftZu gZe/ s"o s/ T[gbZpX j?, f;oc T[BQK ftfÙnK dk dkybk ehsk 

 ikt/rk. ftfdnkoEhnK gk;'A e'Jh ch; Bk bJh ikt/. 

e) 10thA Ù/Dh bJh 10thA Ùq/Dh gZXo ns/ O2 e'o; bJh O2 gZXo d/ ;pzXs roZ[g$ro[ZgK bJh ;e{b dk p'ov Bkb n?chbhJ/N j'Dk bk˜wh j?. 

y) ch; e/tb fibQk ;fEs gkm g[;seK fteoh fvZg{ iK p'ov dcso d/ e?Ùhno gk; iwQK eotk e/ n;b o;hd Bkb BZEh eoe/ G/ih ikt/. u?e ns/ 

 p?Ae vokcN ;theko :'r BjhA j'Dr/. fJZe tko G/ih rJh ch; tkg; eoB :'r BjhA j't/rh ns/ Bk jh fe;/ j'o wzst bJH nvi;N eoB :'r 

 j't/rh.  

r) p'ov d/ nfXekoh$p'ov tZb'A fB:[es ehsh Nhw fe;/ th ;w/A nfXn?B e/Ado dh u?fezr eo ;ed/ jB. 

x) n?chbhJ/fNv ;e{b gq'ckow/ d/ Bkb n?chbhJ/ÙB d/ ;p{s tZi'A gZso dh c'N' ekgh (s;dheÙ[dk) Bkb BZEh ehsh ikt/ ns/ fJ; ;pzXh 

 n?chbhJ/ÙB Ùkyk s'A fog'oN eotkT[D T[gozs gq'ckowk iwQK ehsk ikt/rk. 

C) fBÙfus fwshnK s'A pknd ;?ÙB 2010-11 bJh e'Jh th gqsh p/Bsh ;theko BjhA ehsh ikt/rh. vke okjhA gqsh p/BshnK ;theko BjhA 

 ehshnK ikDrhnK. 

u) p'ov tZb'A ;w/A-;w/A f;o ikoh jdkfJsK dh g{oh soQK gkbDk ehsh ikDh ˜o{oh j't/rh. 

 

 T[go'es jdkfJsK g{oB o{g ftZu gVQ bJhnK rJhnK jB. 

 

 ;EkBL 

 fwshL           fgqz;hgb$j?vwk;No 

           w'jo ;w/s j;skyo ehs/ ikD 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

p'ov dh n?chbhJ/ÙB Ùkyk dh fog'oN 

 

 s;dhe ehsk iKdk j? fe ;pzXs ;e{b HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH s'A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ùq/Dh sZe HHHHHHHHHHHHHHHHHHH ro[Zg bJh 

gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov Bkb n?chbhJ/fNv j?. ;e{b dk ÙBkysh Bzpo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j?. 

 

 

;[govzN (n?chbhJ/ÙB)         ;pzXs ;jkfJe (n?chbhJ/ÙB) 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

UgB ;e{b Ùkyk dh tos'A bJh 

 

e'v BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH nfXn?B e/Ado nbkN eoB dh fwshL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH nfXn?B e/Ado n?eohfvJ/ÙB$ohBhT[nb b?D 

bJh ÙosK g{ohnK eodk$BjhA eodk j? HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHso[ZNh i/eo e'Jh j? HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

 

T[Zg vkfJo?eNo (UH;H)    e'o; e'nkovhB/No$;hH gq"i?eN nc;o   vkfJoh eboe (UH;H) 

 

 


