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ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ (×¿Ö›üá)
ÃÖ³ÖÖ Îú. 02/2013
Ã£Öô û- ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

×¤üÖÖÓú 24.01.2013
¾Öêôû- ¤ãü¯ÖÖ¸üß 4.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ

ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ×¤ü.24.01.2013 ¸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¿Öß04-5061-2013, ×¤üÖÖÓú 24 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üßü, 2013 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ úôû×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸üÆæü
ÃÖ³ÖÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ×¤ü.24.01.2013 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 04.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ ´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. ×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 ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ´ÖòÖê•Ö´Öë™ü ÃÖÖò°™ü¾Öê†¸ü ¤êüÖÖß ´ÆüÖæÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö×¤ü.25/10/2005 ¸üÖê•Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖã¯Ö¸ü Ã¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß ¾Ö •ÖÖ¸ü»Ö Ã¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÃÖÖšüß M/s
Softscript Systems and Services Ltd., Mumbai µÖÖ Óú¯ÖÖßú›æüÖ ¹ý.7,00,000/Øú´ÖŸÖßÃÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ÃÖÖò±™¾Öê†¸ü üÖ¸êü¤üß ú¸üÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖãÖ ÃÖ¤ü¸ü Óú¯ÖÖßÖê ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê
×²Ö»ÖàÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Ã™üÖê†¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2007 ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖÖú¯ÖÏÖÖ»Öß úÖµÖÖÕÛ¾ÖŸÖ êú»Öß
†ÖÆêü. ‹ãúÖ Øú´ÖŸÖß ¯Öîúß 60% ¸üŒú´Ö ¾Ö ¤ü¸ü´ÖÖµÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×•Ö¾ÖÖ¤üÖµÖß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÖê›üµÖã»Ö ¾Ö
ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ´ÖÖê›üµÖã»Ö úÖµÖÖÕÛ¾ÖŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ ¤ãü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¹ý.2,50,000/- ¸üŒú´Öê¯Öîúß
50% †¿Öß ‹ãúÖ ¹ý.5,72,000/- ¸üŒú´Ö †¤üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ¯Öß ŸµÖÖ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ
ŸµÖÖÃÖÖšüß ¹ý.17,00,000/- ¾Ö Ö¾ÖßÖ ›Öò™ü Öê™ü (.net Computer Language) ÃÖÖšüß
¹ý.30,00,000/- ¾Ö µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ úÃ™ü´ÖÖµÖ—Öê¿ÖÖ, ´Öê™êüÖÓÃÖ ‡. ÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üŒú´Öê“Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß
†ÖÆêü.
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü“ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¾Ö¿Ö ÃÖÖ‡Ô ™êüú ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖµÖ™üß ×¾Ö³ÖÖÖÖú›ãüÖ
ÃÖ´Ö•Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¬µÖÖ ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü ¯ÖãÖÔ¯ÖÖê úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖ´Ö
ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü †³Ö¾Ößê ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ †Öêú †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ, ¹ýÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœüŸÖß Ö¤üá, Ö¾µÖÖÖê ÃÖã¹ý ÆüÖêÖÖ¸üß
¸üÖ×•Ö¾Ö ÖÖÓ¬Öß †Ö¸üÖêµÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÃÖÖ´Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“Öê ¥üÂ™üßÖê †ªÖ¾ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖê›üµÖã»ÃÖÔ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓÖÖú¯ÖÏÖÖ»Öß“Öß ŸÖÖŸÖ›üßÖê †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖ•Öê 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2013 ¯ÖÖÃÖãÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
†ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
úÖÆüß ÃÖÖò±™¾Öê†¸ü Óú¯ÖµÖÖ üÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÓÖÃÖÖšüß ×¾Öú×ÃÖŸÖ êú»Öê»Öß ÃÖÓÖÖú¯ÖÏÖÖ»Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ú¿Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸êü»Ö, µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß/›êü´ÖÖê ¤êüµÖÖÃÖÖšüß µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê M/s
Manorama Infosolution Pvt. Ltd. µÖÖ Óú¯ÖÖß“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖß ×¤ü.12/01/2013 ¸üÖê•Öß ¤üÖêÆüß
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖòÖê•ÖÃÖÔ, ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ, ´Öê™ÒüÖ, ×ÃÖÃ™ü¸ü ‡ÓÖ“ÖÖ•ÖÔ, ¾ÖîªúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¾ÖêîªúßµÖ †×¬ÖÖú
†¿ÖÖ ‹ãúÖ 30 †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ›êü´ÖÖê ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Óú¯ÖÖß“µÖÖ Executive
Director & CEO ÃÖÖî †ÛÀ¾ÖÖß ¤üÖÖßÖÖî›ü Ã¾ÖŸÖ: ³Öê™ü ×¤ü»Öß. ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ ¯ÖÖÆãüÖ
ŸµÖÖÓÖß ×¾Öú×ÃÖŸÖ êú»Öê»Öê ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÃÖÖšüß ¤êüÖÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¤êüµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêü.
ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸üÃÖÖšüß“µÖÖ ‹ãúÖ Ö“ÖÖÔ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖêSr.No.
1.
2.
3.

Particular
HMS Software (with all Modules
including e-tendering module)
Implementation Cost
Users/Staff Training Cost

Amount

Mode of
Payment

20,00,000/-

As Donation

2 Lakh
2.5 Lakh

ÃÖÖò±™¾Öê†¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÖÕÛ¾ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö“µÖÖ ´ÖÖÖÖßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖò›üß×±úêú¿ÖÃÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ×ŸÖ ×¤üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ›êü¾Æü»Ö¯ÖÃÖÔ ¹ý.2,500/- †£Ö¾ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¹ý.3 »ÖÖÖ †¿Öß †Öò±ú¸ü ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
ÃÖ¬µÖÖ ´ÖÖìú™ü´Ö¬µÖê, ‡Ó™ü¸üÖê™ü¾Ö¸ü †Öêú ÃÖÖò±™ü¾Öê†ÃÖÔ ´ÖÖê±úŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ£ÖÖ¯Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
´ÖÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÃÖÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÂÖÖÓÔÃÖÖšüß ´Öê™êüÖÓÃÖ, AMC Øú´ÖŸÖ †¾ÖÖœü¾µÖ
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†ÃÖŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖ ¾ÖÂÖÔ ¹ý.3 »ÖÖÖ (ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ Øú´ÖŸÖß“µÖÖü
15%) ¾Ö “ÖÖî£µÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖ ¾ÖÂÖÔ ¹ý.4 »ÖÖÖ †ÖúÖ¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖµÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü Ö“ÖÔ
†¾ÖÖœü¾µÖ ÖÃÖãÖ ‡ŸÖ¸ü Óú¯ÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ú´Öß †ÖÆê úÖ¸üÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê úÃ™ü´ÖÖµÖ—
Öê¿ÖÖ ú¹ýÖ ¤êüµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü .
ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ›êü´ÖÖê ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¬µÖÖ ´ÖÖìú™ü´Ö¬µÖê ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü ¯Öîúß Æêü ‹ú †ªÖ¾ÖŸÖ ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
‡ŸÖ¸üÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ µÖÖÓ“Öêú›êü E-Tendering ×ÃÖÃ™üß´Ö •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü“Öê ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡Ô™êüú
¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü¿Öß ‡Ó™üßÖÏê™ü ú¹ýÖ ¤êüµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá ÃÖ»ÖÖ 6 ´Ö×ÆüÖê
¸êü×ÃÖ›Óü™ü ‡Ó×•Ö×Ö†¸ü šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. ÃÖ¬µÖÖ ‹ãúÖ 150 ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Æêü ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü,
†ÃÖÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ †Öœü¾ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓÖÖú¯ÖÏÖÖ»Öß ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸êü»Ö.
Ö¾µÖÖÖê ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖ×•Ö¾Ö ÖÖÓ¬Öß †Ö¸üÖêµÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ ¹ýÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ Ö¤üá¾Ö¸ü, ×²Ö»Öê
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê µÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê ÃÖÖê‡Ô“Öê ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖ×šüúÖÖß ÃÖã¸üôûßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÁÖß ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸üê †Ó²Ö»Ö²ÖÖ•Ö¾ÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü M/s Manorama
Infosolution Pvt. Ltd µÖÖÓ“Öê ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü ¤êüÖÖß ´ÆüÖãÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖÃÖ ¾Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ²ÖÖ²Öß Ö´Öã¤ü ú¹ýÖ
ú¸üÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ‡Ó´¯»Öß´ÖêÓÖ™êü¿ÖÖ ¾Ö Ã™üÖ±ú ™ÒêüØÖÖ Ö“ÖÔ ¹ý.4,50,000/Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖêúÖ´Öß ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖ.×¡ÖÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü.
×ÖÖÔµÖ Îú.58 µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ, ¹ýÖÖ»ÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê ÆüÖ›Ôü¾Öê†¸ü ¾Ö ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü
†ÃÖê ¤üÖêÆüß ‹ú×¡ÖŸÖ Ö¸êü¤üßÃÖÖšüß ŸÖÖŸÖ›üßÖê ×¾ÖÆüßŸÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ™ëü›ü¸ü ´ÖÖÖ×¾ÖÖêŸÖ µÖÖ¾Öê.
ŸÖÃÖê“Ö, M/s Manorama Infosolution Pvt. Ltd µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¤êüÖÖß“ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ™ëü›ü¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖÓ›Öê²ÖÖ²ÖŸÖ úôû×¾ÖÖêŸÖ µÖÖ¾Öê, †ÃÖê šü¸ü»Öê.
(úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß- ¾Öîª×úµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú/ ´Ö×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------×¾ÖÂÖµÖ ÖÓ.02 ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖÖšüß Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖîµÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ Æêü •ÖÖÖ×ŸÖú ×úŸÖá“Öê ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖ †ÃÖæÖ ¤êü¿Ö ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ Æü•ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ÃÖÓµÖêÖê
³ÖŒŸÖ ÁÖß ÃÖÖ‡Õ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö›üßÔ 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. ³ÖŒŸÖÖ“Öß ÆüÖêÖÖ¸üß Ö¤üá ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¯ÖßŸÖ ¸üÖ ÆæüÖ
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 Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¾Ö ÖîŸÖßú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆê.ü ŸµÖÖŸÖ“Ö ÃÖ¬µÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ×¿Ö›üáÃÖÆü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú Ã£ÖôûÖÓÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¬ÖÖêŒµÖÖ“ÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ †ÃÖæÖ
ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ´Öã§üÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ úŸÖÔ¾µÖ ¤üÖŸÖêÖê ¾Ö ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê
†×¬Ö¯ÖŸµÖ ú¸üÖÖ¸üê ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ Æê ŸÖê¾Öœêü“Ö ÃÖŸÖÔú ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö †ÃÖÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾Ö
•Ö¹ý¸üß“Öê †ÖÆêü.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÃÖã¸üÖÖ úÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖª ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê úÖ´ÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ ¾Ö ×¤ü¾ÖÃÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÃÖã¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê úÖ´Ö
¯ÖÆüÖµÖÖÃÖÖšüß Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖîµÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ×Ö¾Öé¢Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ Öê´ÖÖæú ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ÖÖ»Öß»Ö ´ÖãüªÖÃÖ †ÖãÃÖºþÖ ×ÖÖÔµÖ
ÆüÖêÖêÃÖ ×¾ÖÖÓŸÖß †ÖÆêü.
1) Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê Öê´ÖÖæú ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖîµÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß úÖêÖŸµÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ?
2) Öê´ÖÖæú ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ˆ““ÖŸÖ´Ö ¾ÖµÖ ×úŸÖß †ÃÖÖ¾Öê ?
3) Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê Öê´ÖÖæú êú»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¤ü¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ×úŸÖß ¾ÖêŸÖÖ/
´ÖÖÖ¬ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê?
4) Öê´ÖÖæú êú»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ÃÖê¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ úÖêÖŸµÖÖ ÃÖê¾ÖÖ
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ?
5) ÃÖ¤ü¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú ×úŸÖß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü ?
ŸÖ¸üß ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ÆüÖêÖêÃÖ ×¾ÖÖÓŸÖß.
×ÖÖÔµÖ Îú.59 µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ, ÁÖà“Öê ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ³ÖŒŸÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü 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. ŸÖÃÖê“Ö, “ÖÖê¸ü-×ÖÃÖê úÖ¯Öæ µÖÖÓ“Öê¯ÖÖÃÖæÖ
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ÃÖÖ‡Ô³ÖŒŸÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê, µÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß ÃÖã¸üÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Öê ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖîµÖ
¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖê¾ÖÖ ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê»Öê ¤üÖêÖ †×¬ÖúÖ¸üß Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ‹ú×¡ÖŸÖ ´ÖÖ×ÃÖú ´ÖÖÖ¬ÖÖÖ¾Ö¸/ü
×±úŒÃÖ ¾ÖêŸÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
ú¹ýÖ †•ÖÔ ´ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß, µÖÖúÖ´Öß µÖêÖÖ·µÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
(úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß- †×¬ÖÖú, †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ.†¬µÖÖ ´ÖÆüÖê¤üµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê †ÖµÖŸµÖÖ ¾Öêôêû“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öß.
†ÖµÖŸµÖÖ ¾Öêôêû“ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ ÖÓ.01. ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ.
×ÖÖÔµÖ Îú. 60 ´ÖÖ.×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖÖÓÖß ÃÖ³ÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã“ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ01) ÖÏê™ü ‡Ó×›üµÖÖ ÖÖî™Óüúß Óú¯ÖÖß (GINC), Öã¸üÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÁÖß.†Öã´ÖÖê¤ü ¿Ö´ÖÖÔ µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê
×¤üÖÖÓú 18.01.2013 ¸üÖê•Öß“Öê ‡Ô-´Öê»Ö ¯Ö¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾Ö GINC µÖÖÓ“Öê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×¾Öª´ÖÖÖê
×¿Ö›üá µÖê£Öê ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÖÖ™üµÖ¯ÖÏµÖÖêÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖÖêÃÖÖšüß
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ«üÖ¸êü GINC µÖÖÓÖß ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ®ÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ, ÃÖÖ‰Óú›ü,
»ÖÖ‡Ô™ü ¾Ö ×›üÃ¯»Öê ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ™üúÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü.
†Ö•Ö“Öê ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê ÖÏê™ü ‡Ó×›üµÖÖ ÖÖî™Óüúß Óú¯ÖÖß (GINC), Öã¸üÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÁÖß.†Öã´ÖÖê¤ü
¿Ö´ÖÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß.
ÃÖ¤ü¸üÆæü ÖÖ™üµÖ¯ÖÏµÖÖêÖ ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÖÖ™üµÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“Öê Ã™êü•Ö, ¯ÖÏêÖúÖÓ“Öß ²Öîšüú
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‡. ú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: 3 ‹ú¸ü Öê¡Ö±úôûÖ“Öß •ÖÖÖÖ, 1,00,000 “ÖÖî.±ãú™ü Öê¡Ö±úôûÖ“Öê
†Öò›üß™üÖê×¸üµÖ´Ö ¾Ö µÖÖ ÖÖ™üµÖ¯ÖÏµÖÖêÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ‹™ü¸ü™êü´Öë™ü ™òüŒÃÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓú›æüÖ
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ªÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›æüÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖµÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ,
†¿ÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›êü êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
GINC µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¤ü•ÖÖÔ“Öê ÖÖ™üúÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß
•ÖÖ‡Ô»Ö, ÃÖ¤ü¸ü ÖÖ™üµÖ¯ÖÏµÖÖêÖÖ´Ö¬µÖê ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú£ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ
êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ÖÖ™üµÖ¯ÖÏµÖÖêÖÖú¸üßŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖ¾ÖÔ ™êüŒÖßú»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ (ˆ¤üÖ. Ã™êü•Ö, »ÖÖ‡Ô™ü, †Öò›üß†ÖêÛ¾Æü›üß†Öê) ŸÖê“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê •Ö×´ÖÖß“Öß Øú´ÖŸÖ ÖéÆüßŸÖ Ö ¬Ö¸üŸÖÖ µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ¾Ö¸ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß Ö“ÖÖÔ¯Öîúßü
GINC µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ 55% ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ 45% ¸üŒú´Ö ÖãÓŸÖ×¾ÖÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü
ÖÖ™üµÖ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“µÖÖ ×ŸÖ×ú™ü ×¾ÖÎúß´Ö¬ÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®ÖÖ¯Öîúß GINC µÖÖÓÖÖ 80% ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ»ÖÖ
20% ¾ÖÖ™üÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
ÖÏê™ü ‡Ó×›üµÖÖ ÖÖî™Óüúß Óú¯ÖÖß (GINC) µÖÖÓ“Öê ØúÖ›ü´Ö †Öò±ú ×›Òü´ÃÖ Æêü Öã¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öê ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖæÖ
ŸÖê£Öê Zangoora- A Gypsy Prince ¾Ö Jhumroo- A tribute to Kishore Kumar Æêü
¤üÖêÖ ¿ÖÖê ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß Öã¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖÖ •ÖÖ‰úÖ ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÆüÖÖß ú¸üÖ¾Öß,
†ÃÖê šü¸ü»Öê.
(úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß- ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------¾Ö¸üß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.58 ŸÖê 60 ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖµÖÓúÖôûß 07.30 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

