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¯ÖãÖê ×¾Ö³ÖÖÖ, ¯ÖãÖê 1. µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
×¤ü :- 7/8/2012
¯ÖÏ×ŸÖ,

¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ/¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ,
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖÓ»ÖÖ •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¾ÖªÖ»ÖµÖê
¾Ö×¸üÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ»ÖÖ ú×ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê
¯ÖãÖê / ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü / †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
×¾ÖÂÖµÖ - †) ¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2012-2013 ´Ö¬Öß»Ö ú×ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö™ü
¯Ö›üŸÖÖôûÖß úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ.
²Ö) ŸÖŒŸÖÖ † ´Ö¬Öß»Ö úÖµÖ´Ö ×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ
EòÉªÉÇ¦ÉÉ®úÉÖãÃÖÖ¸ü ¯Öãœüê “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖê.
ú) ŸÖŒŸÖÖ ²Ö ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖæÖÔ ¾Öêôû ×¿ÖÖú •µÖÖÓ“ÖÖ
¯Ö×¸ü×¾ÖÖÖ¬ÖßÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖæÖÔ ¾Öêôû ×¿ÖÖÖ ÃÖê¾Öú
•µÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖê¾Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
úÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ¯Öãœüê “ÖÖ»Öæ `äö´ÉhÉä.
¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¾ÖÂÖÔ ÃÖ-Ö 2010-11 µÖÖ ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖãÖê ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ú×ÖÂšü

´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß (¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™)ü ÃÖÓêúŸÖ Ã£Öô
www.dydepune.com ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü¾Ö¸ü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ú×ÖÂšü
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖ–Ö ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ³Ö¸µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¾ÖÂÖÔ 2012-13
´Ö¬µÖêÆüß ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬Ö“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ß»Öü ÃÖÓ“Ö´ÖÖµÖŸÖê“Öê ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸üü¾Ö¸ü
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ–Ö ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß †¯ÖêÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖæ“Ö-ÖÖ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. †Ö¯Ö»µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê †£Ö¾ÖÖ †µÖ ÃÖÖê‡Ô“µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ¦É®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ‹ú ëú¦ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÃÖÖê²ÖŸÖ ŸÖŒŸÖÖ •ÖÖê›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
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´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´ªÉÎCiÉEòbÚ÷xÉ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ
‘µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¾Ö ÃÖÓ¯ÖÔú Îú´ÖÖÓú µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ŸÖŒŸÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
2. ÃÖ¤ü¸ü EåòpùÉ´É® ÊnùxÉÉÆEò 9/8/2012 ŸÖê ÊnùxÉÉÆEò 16/8/2012 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖ. 10.30 ŸÖê ÃÖÖµÖÓ 5.30
µÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖæÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ú×ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ ü³Ö¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖüÖÓŸÖ¸ü ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü •¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.ú×¤ü»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
ú×ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¹ýÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öß Öê»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ú.´Ö.×¾Ö. “Öß µÖÖ ¾ÖÂÖá“Öß ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß úÖ¸üÖ ‹êæúÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
3. ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖÖÖÖ †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ú×ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
ÖÖ»Öß»Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖÖãÃÖÖ¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ëú¦üÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü.
†) ¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2011-12 ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏŸÖ, ×¿ÖÖú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏŸÖ (¯Öã¸ü¾ÖÖß ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÆü)
²Ö) ¶ÉèIÉÊhÉEò ¾ÖÂÖÔ 2012-13 ´Ö¬µÖê ‡. 11 ¾Öß ¾Ö ‡. 12 ¾Öß µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ-ÖãÃÖÖ¸ü ¶ÉÉJÉÉ ¾Ö
ŸÖãú›üµÖÖ ×ÖÆüÖµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓµÖÖ (ŸµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÖÖë¤üß •ÖÖ¸ü»Ö ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ´Ö¬µÖê †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ) •ÖÖ¸ü»Ö
¸ü×•ÖÃ™ü¸ü´Ö¬µÖê ÖÖë¤üß êú»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ‡µÖ¢ÖÖ 10 ¾Öß ŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖêü›ü»µÖÖ“Öê ¤üÖÖ»Öê.
Eò) ¶ÉèIÉÊhÉEò ¾ÖÂÖÔ 2012-13 ÃÖÖšüß ŸÖŒŸÖÖ †, ŸÖŒŸÖÖ ²Ö, ŸÖŒŸÖÖ Eò ´Ö¬Öß»Ö ×¿ÖÖú ´ÖÖµÖŸÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
¯ÖÏ¯Ö¡Öê ×¾Ö×ÆüüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ³Ö¸üÖ¾ÖßŸÖ.
4. •¯Ö¸üÖêŒŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ŸÖ–Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ³Ö¸üŸÖÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öà“Öß éú¯ÖµÖÖ úÖôû•Öß
‘µÖÖ¾Öß.
†) ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖêôêûŸÖ ×²ÖÖ“Öæú ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß {ÉÚhÉÇ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß.
‹ú¤üÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹Ó™ü¸ü ²Ö™üÖ ¤üÖ²Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖÖÃÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß, µÖÖ“Öß éú¯ÖµÖÖ ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
²Öú) ŸÖŒŸÖÖ † ´Ö¬µÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖÖÖ •Ö¸ü ‹ÖÖ¤êü ¯Ö¤ü ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß, ´ÖéŸµÖã, ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ‡. úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû
×¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
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1. ÃÖ¤ü¸ü ×¿ÖÖúÖ“µÖÖ ×¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö †µÖ ú.´Ö.×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö (ŸÖŒŸÖÖ †
´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ) ×¿ÖÖúÖ“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖßÖê ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üü ³Ö¸ü»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÖê²ÖŸÖ ²Ö¤ü»Öß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß.
2. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü xÉ´ÉÒxÉ ×ÖµÖãŒŸÖß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖŒŸÖÖ ‘Eòú’ ´Ö¬µÖê ³Ö¸Ö¾Öß.
3. •Ö¸ü ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß“Öß ŸÖÖ¸üßÖ 1 •ÖæÖ ŸÖê 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2012 †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö
ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú Ö´Öæ¤ü ú¹ýÖ ŸÖŒŸÖÖ † ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü ¸üÖÆüß»Ö.
4. •Ö¸ü ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß“Öß ŸÖÖ¸üßÖ 1 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ŸÖê 31 ´Öê 2012 †¿Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ŸÖŒŸÖÖ
† ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü E ¹ý -ÖµÖê.
Eò) ¶ÉèIÉÊhÉEò ¾ÖÂÖÔ 2011-12 ´Ö¬µÖê ŸÖŒŸÖÖ ²Ö ´Ö¬Öß»Ö {ÉÚhÉÇ´Éä³ý Ê¶ÉIÉEò / Ê¶ÉIÉhÉ ºÉä´ÉEò µÖÖÓ-ÖÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ †ÖÆêü ¾Ö •µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü×¾ÖÖÖ¬ÖßÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×¿ÖÖú/×¿ÖÖÖ ÃÖê¾ÖúÖÓ“Öß
ÖÖÓê¤ü ŸÖŒŸÖÖ ²Ö ´Ö¬µÖê“Ö ‘µÖÖ¾Öß.
›ü) ŸÖŒŸÖÖ ²Ö ´Ö¬Öß»Ö {ÉÚhÉÇ´Éä³ý ×¿ÖÖú/×¿ÖÖÖ ÃÖê¾Öú µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü×¾ÖÖÖ×¬ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß / ×¿ÖÖÖ
ºÉä´ÉEò EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ {ÉÚhÉÇ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ÖÖë¤ü ŸÖŒŸÖÖ † ´Ö¬µÖê ‘µÖÖ¾Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸÖŒŸÖÖ
† ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖµÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¯Ö™ü¯Ö›üŸÖÖôûÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
‡Ôü) ¶ÉèIÉÊhÉEò ¾ÖÂÖÔ 2011 - 12 ´Ö¬µÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †¬ÖÔ¾Öêôû / ¯ÖÏ. ‘Ö. ŸÖÖ. ×¿ÖÖú µÖÖÓ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖŒŸÖÖ ú ´Ö¬µÖê ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖêÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2011-12 ´Ö¬µÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
†ÃÖ»Öê»êÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖú •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú“ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ±úŒŸÖ
†¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖµÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö, ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ŸÖŒŸÖÖ ú ´Ö¬µÖê ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ. ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß, ´ÖéŸµÖã,
¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ‡. úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ×¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¶ÉèIÉÊhÉEò ¾ÖÂÖÔ 2011-12 ´Ö¬µÖê {ÉÚhÉÇ ¾Öêôû
Ê¶ÉIÉEò / Ê¶ÉIÉhÉ ºÉä´ÉEò µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ŸÖŒŸÖÖ ú ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü
ú¸üÖ¾ÖßŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö Ö¾ÖßÖ {ÉÚhÉÇ´Éä³ý ×¿ÖÖú / ×¿ÖÖÖ ÃÖê¾Öú ×ÖµÖãŒŸÖß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
´ÖÖµÖŸÖÖ ×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. (•¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ † ´Ö¬Öß»Ö †.Îú. 2 ÖãÃÖÖ¸ü)
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‡Ô) ¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖì 2012-13 ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú / ú×ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
‹ÖÖªÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓµÖÖ ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †£Ö¾ÖÖ ‹ÖÖªÖ ¿ÖÖÖê»ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓµÖÖ
úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÖÖÖÖ ú¸üµÖÖ‡ŸÖ¯ÖŸÖ •¯Ö»Ö²¬Ö Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ´ÖÖµÖ ×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü 13.30 Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ×¿ÖÖúÖÃÖ / †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
Ÿ¾Ö¸üßŸÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. †µÖ£ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ×¿ÖÖúÖÃÖ †¤üÖ êú»Öê»µÖÖ •ÖÖ¤üÖ ¾ÖêŸÖÖÖÃÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß ‘ÖêµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ·µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸üÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ www.dydepune.com ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
Eò®úhªÉÉiÉ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôûê “Öß ²Ö“ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ´ÖÖŸÖ Ö×ŸÖ´ÖÖÖŸÖÖ, †“ÖæúŸÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö †Ö¬Öã×Öú µÖãÖÖŸÖ ÃÖÓÖÖú ¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü ×ÖµÖ×´ÖŸÖ
¯ÖÆüÖ¾Öß. µÖÖ¯Öãœüê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú ¯ÖÖêÃ™üÖÖê ¯ÖÖšü¾Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ ŸÖß
¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü“Ö ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖß»Ö. ×ŸÖ£ÖæÖ ŸÖß Download ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ.
µÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓ“Ö ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß Ö´Öæ¤ü Eäò»Öê»Öê
¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü.
Ã¾ÖÖIÉ¸üß/(×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ±ú›üŸÖ¸êü )
×¿ÖÖÖ •¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú
{ÉÖhÉä Ê´É¦ÉÉMÉ, {ÉÖhÉä
¯ÖÏŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß-:
1. ´ÖÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö Îúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ³Ö¾ÖÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô 32.
2. ´ÖÖ. ×¿ÖIÉhÉ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú (´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú) ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê 1.) µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃŸÖ¾Ö ÃÖ×¾ÖÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü.
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