
    ;oN;oN;oN;oNhfce/N BzHHHHHHHHHHHHHHHHHhfce/N BzHHHHHHHHHHHHHHHHHhfce/N BzHHHHHHHHHHHHHHHHHhfce/N BzHHHHHHHHHHHHHHHHH                                                :{HnkJhHvhH BzHHHHHHHHHHHHHHHH:{HnkJhHvhH BzHHHHHHHHHHHHHHHH:{HnkJhHvhH BzHHHHHHHHHHHHHHHH:{HnkJhHvhH BzHHHHHHHHHHHHHHHH    

n?bhw?ANohn?bhw?ANohn?bhw?ANohn?bhw?ANoh    f;Zfynk w[ezwb eoB dk ;oNhfce/Nf;Zfynk w[ezwb eoB dk ;oNhfce/Nf;Zfynk w[ezwb eoB dk ;oNhfce/Nf;Zfynk w[ezwb eoB dk ;oNhfce/N    
((((pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynk dk nfXeko n?eN 2009 dh pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynk dk nfXeko n?eN 2009 dh pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynk dk nfXeko n?eN 2009 dh pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynk dk nfXeko n?eN 2009 dh Xkok 30 dh gkbDk fjZsXkok 30 dh gkbDk fjZsXkok 30 dh gkbDk fjZsXkok 30 dh gkbDk fjZs,,,,    gzikp pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynkgzikp pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynkgzikp pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynkgzikp pZfunK dk w[|s ns/ bkIwh f;Zfynk    dkdkdkdk    

nfXeko fB:w 2011 dnfXeko fB:w 2011 dnfXeko fB:w 2011 dnfXeko fB:w 2011 d/ fB:w 21 nB[;ko ikoh/ fB:w 21 nB[;ko ikoh/ fB:w 21 nB[;ko ikoh/ fB:w 21 nB[;ko ikoh))))    
    

    

    
    
    

                                                    s;dhes;dhes;dhes;dhe    ehsk iKdk j? fe HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHehsk iKdk j? fe HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHehsk iKdk j? fe HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHehsk iKdk j? fe HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    gZ[soh$gZ[sogZ[soh$gZ[sogZ[soh$gZ[sogZ[soh$gZ[so    PqhwPqhwPqhwPqhwkBkBkBkB    

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ns/ PqhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ns/ PqhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ns/ PqhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ns/ Pqhwshwshwshwsh    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dkybk BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dkybk BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dkybk BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dkybk BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    iBw iBw iBw iBw 

fwsh (;e{bh foekov nB[;ko) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwsh (;e{bh foekov nB[;ko) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwsh (;e{bh foekov nB[;ko) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwsh (;e{bh foekov nB[;ko) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    (Ppdk ftZu) (Ppdk ftZu) (Ppdk ftZu) (Ppdk ftZu) 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfgzv$Pfjo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfgzv$Pfjo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfgzv$Pfjo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfgzv$Pfjo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    sfj;hb sfj;hb sfj;hb sfj;hb 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fIbQk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fIbQk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fIbQk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fIbQk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH B/ nkgDh HHHHHHHHHH B/ nkgDh HHHHHHHHHH B/ nkgDh HHHHHHHHHH B/ nkgDh n?bhw?ANohn?bhw?ANohn?bhw?ANohn?bhw?ANoh    f;Zf;Zf;Zf;Zfynk fynk fynk fynk 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    ;e{b s'A fwshL H;e{b s'A fwshL H;e{b s'A fwshL H;e{b s'A fwshL HHHHHHHHHHHHHHHH ;?PB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;?PB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;?PB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;?PB HHHHHHHHHHHHHHHHHH    d"okB d"okB d"okB d"okB 

fBoXkfos fBoXkfos fBoXkfos fBoXkfos gkmeqw w[ezwb ehskgkmeqw w[ezwb ehskgkmeqw w[ezwb ehskgkmeqw w[ezwb ehsk    j? ns/ T[;dk j? ns/ T[;dk j? ns/ T[;dk j? ns/ T[;dk fBozso ;otgZyh w[bKeDfBozso ;otgZyh w[bKeDfBozso ;otgZyh w[bKeDfBozso ;otgZyh w[bKeD foekov j/m fby/ nB[;ko j?L^foekov j/m fby/ nB[;ko j?L^foekov j/m fby/ nB[;ko j?L^foekov j/m fby/ nB[;ko j?L^    

    

bbbbVh BzHVh BzHVh BzHVh BzH    ftPkftPkftPkftPk    
e[Zb gqkgs nzeK e[Zb gqkgs nzeK e[Zb gqkgs nzeK e[Zb gqkgs nzeK 
s/ nXkfos r/qv s/ nXkfos r/qv s/ nXkfos r/qv s/ nXkfos r/qv 
(CGP)    

;fj ftfdne fefonktK;fj ftfdne fefonktK;fj ftfdne fefonktK;fj ftfdne fefonktK    

1111    gzikphgzikphgzikphgzikph            
;kfjse ns/ ;kfjse ns/ ;kfjse ns/ ;kfjse ns/ 
ebk e'Pbebk e'Pbebk e'Pbebk e'Pb    

        
2222    fjzdhfjzdhfjzdhfjzdh            

3333    nzro/Ihnzro/Ihnzro/Ihnzro/Ih            
ouBksweouBksweouBksweouBkswe            

4444    rfDsrfDsrfDsrfDs            

5555    ftfrnkBftfrnkBftfrnkBftfrnkB            ftfrnkftfrnkftfrnkftfrnkBe ns/ Be ns/ Be ns/ Be ns/ 
tksktoB tksktoB tksktoB tksktoB 
ikro{eskikro{eskikro{eskikro{esk    

        
6666    ;wkfie f;Zfynk;wkfie f;Zfynk;wkfie f;Zfynk;wkfie f;Zfynk            

7777    vokfJzrvokfJzrvokfJzrvokfJzr            
B?fseskB?fseskB?fseskB?fsesk            

8888    ;ohoe f;Zfyn;ohoe f;Zfyn;ohoe f;Zfyn;ohoe f;Zfynkkkk            

9999    ezfgT{No ezfgT{No ezfgT{No ezfgT{No ;kfJz;;kfJz;;kfJz;;kfJz;            y/vy/vy/vy/vKKKK            

    

;EkB HHHHHHHHHHHHHHHHH;EkB HHHHHHHHHHHHHHHHH;EkB HHHHHHHHHHHHHHHHH;EkB HHHHHHHHHHHHHHHHH                                                                                                                                                                                                ;w[Zuk r/qv HHHHHHHHHHHHHHH;w[Zuk r/qv HHHHHHHHHHHHHHH;w[Zuk r/qv HHHHHHHHHHHHHHH;w[Zuk r/qv HHHHHHHHHHHHHHH    

fwshL HHHHHHHHHHHHHHHHHfwshL HHHHHHHHHHHHHHHHHfwshL HHHHHHHHHHHHHHHHHfwshL HHHHHHHHHHHHHHHHH    

    
iwks fJzukoi d/ d;siwks fJzukoi d/ d;siwks fJzukoi d/ d;siwks fJzukoi d/ d;s\\\\ssss                                                                                                                                            w[Zy nfXnkge$fgqz;hgb d/ d;sw[Zy nfXnkge$fgqz;hgb d/ d;sw[Zy nfXnkge$fgqz;hgb d/ d;sw[Zy nfXnkge$fgqz;hgb d/ d;s\\\\ssss    

    

    

r/qv Jr/qv Jr/qv Jr/qv J/ ^ T[Zsw, / ^ T[Zsw, / ^ T[Zsw, / ^ T[Zsw,                 r/qv ph ^ r/qv ph ^ r/qv ph ^ r/qv ph ^  pjpjpjpj[[[[s nZSk, s nZSk, s nZSk, s nZSk,             r/qv ;h ^ nZSk,  r/qv ;h ^ nZSk,  r/qv ;h ^ nZSk,  r/qv ;h ^ nZSk,              r/qv vh ^r/qv vh ^r/qv vh ^r/qv vh ^ n";s, n";s, n";s, n";s,             r/qv Jh ^ r/qv Jh ^ r/qv Jh ^ r/qv Jh ^ n";s s'A xZNn";s s'A xZNn";s s'A xZNn";s s'A xZN    
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