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¯ÖÏ•ú¸ü•Ö •Îú.2010/31

•ÖÖÆüß¸ü ÃÖæ“Ö-ÖÖ

×¤ü-ÖÖÓ•ú: 23 -ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2010

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2003 “µÖÖ ú»Ö´Ö 15 “µÖÖ •¯Ö-•ú»Ö´Ö(5) ÖÓ›ü (†) ÖÖ»Öß»Ö ÃÖæ“ÖÖÖ
1.
2.

3.

4.

5.

´ÖêÃÖÃÖÔ ×ÃÖ®Ö¸ü ¯ÖÖò¾Ö¸ü ™ÒüÖÃÖ×´Ö¿ÖÖ Óú¯ÖÖß ×»Ö×´Ö™êü›ü (‹ÃÖ¯Öß™üßÃÖß‹»Ö), ‡Ô -29, ¯Ö×Æü»ÖÖ
´Ö•Ö»ÖÖ, úÖÖò™ü ¯»ÖêÃÖ, -Ö¾Öß ×¤ü»»Öß, 110001, µÖÖÓÖß ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ
êú»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖêÃÖÃÖÔ ×ÃÖ®Ö¸ü ¯ÖÖò¾Ö¸ü ™ÒüÖÃÖ×´Ö¿ÖÖ Óú¯ÖÖß ×»Ö×´Ö™êü›ü µÖÖÓÖß †ÖµÖÖêÖÖú›êü êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖ,
ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™êü ¾Ö •ÖÖê›ü¯Ö¡ÖÖÓÃÖÆü †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ www.mercindia.org.in µÖÖ
ÃÖÓúê ŸÖ-Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
•¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‣úÖ, •¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‣úÖ,
•ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö-Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸
ÃÖéúŸÖ¤ü¿ÖÔÖß †ÆÔüŸÖÖ-¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü - †) ×ÃÖ®Ö¸ü
™üß¯Öß¯Öß ŸÖê ²ÖÖ³ÖôêûÀ¾Ö¸ü •¯Ö-•ëú¦Öü ¤ü¸ü´µÖÖ-Ö 400 êú¾Æüß ›üß/ÃÖß Œ¾ÖÖò›ü ´ÖæÃÖ ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ ¾ÖÖ×ÆüÖß,
²Ö) ²ÖÖ³ÖôêûÀ¾Ö¸ü •¯Ö-ëú¦üÖŸÖ ¤üÖê Ö 400 •êú¾Æüß ¾ÖÖ×Æü-µÖÖ ¾ÖÆü-Ö µÖÓ¡Ö•ÖÖ. †ÖµÖÖêÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
×¾ÖªãŸÖ ×ÖµÖÖ´Öú †ÖµÖÖêÖ (¯ÖÖ¸êüÂÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ †™üß) ×¾Ö×ÖµÖ´Ö, 2004 †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªãŸÖ
×ÖµÖÖ´Öú †ÖµÖÖêÖ (¯ÖÖ¸êüÂÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ †™üß) ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ×¾Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 ¯ÖÏ´ÖÖÖê , †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ
¯ÖÖ¸êüÂÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ¬ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2003“µÖÖ ú»Ö´Ö 15“µÖÖ •¯Ö-ú»Ö´Ö (5)“µÖÖ ÖÓ›ü (†) -ÖãÃÖÖ¸ü,
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ †ÖµÖÖêÖÖÖê ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¾Ö Æü¸üúŸÖß,
†ÃÖ»µÖÖÃÖ, ÃÖ¤ü¸ü Æü¸üúŸÖß, ÖÖ»Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖÖ·µÖÖú›êü, •×¿Ö¸üÖŸÖ •×¿Ö¸üÖ 16 ×›üÃÖë²Ö¸ü,
2010 ¯ÖµÖÕŸÖ ×´ÖôûŸÖß»Ö †¿ÖÖ ×¸üŸÖßÖê ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. ¾Ö¸üß»Ö
ŸÖÖ¸üÖêÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¾Ö Æü¸üúŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
•µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ/Æü¸üúŸÖß ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖæ“ÖÖÖ/Æü¸üúŸÖß ¾Ö¸üß»Ö
¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•Öß †Ö×Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖ ( 6 ¯ÖÏŸÖà´Ö¬µÖê) ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: Øú¾ÖÖ ¯ÖÖêÃ™üÖÖê Øú¾ÖÖ ±òúŒÃÖ/‡Ô ´Öê»Ö«üÖ¸êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖšü×¾ÖÖÖ·µÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö, ¯ÖÖêÃ™üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ, ×¯ÖÖ úÖê›ü †Ö×Ö
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ‡Ô-´Öê»Ö“ÖÖ •»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö •Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÏÖÆüú
¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ÃÖæ“ÖÖÖ/Æü¸üúŸÖß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÃÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öê, ´ÆüÖ•Öê ÖÖ»Öß Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖÆüß¸ü ÃÖãÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ´Æü•Ö•Öê
´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ÃÖãÖÖ¾ÖÖß“Öß ¾ÖêÖôûß ÃÖæ“ÖÖÖ (ÖÖê™üßÃÖ) ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü
-ÖÖÆüß.
1

µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ, ×¤üÖÖÓú 20 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2010 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ, 13 ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ëú¦ü
Îú. 1, •ÖÖÖ×ŸÖú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ëú¦ü, •ú±ú ¯Ö¸êü›ü, ãú»ÖÖ²ÖÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô 400 005, µÖê£Öê †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖãÖÖ¾ÖÖß ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×¤ü-ÖÖÓ•ú : 23 -ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2010
×šüúÖÖ : ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖÆüß/(êú.‹Ö.Ö¾ÖÖ¸êü)
ÃÖ×“Ö¾Ö, ´Ö×¾Ö×Ö†Ö
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