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;z;Ek dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

ftfdnkoEh dk BK 

gzikph ftu HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

nzro/Ih ftu (tZv/ nZyoK ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

fgsk dk BK 

gzikph ftuHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

nzro/Ih ftu (tZv/ nZyoK ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

iBw fwshHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

ebk;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

o'b BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

:{Bhtof;Nh ofiH BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

w'pkfJbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 
 s;dhe ehsk iKdk j? fe Gkr b? fojk ftfdnkoEh$ftfdnkoED ekbi dk o?r{bo 
ftfdnkoEh$ftfdnkoED j?. w[ekpb/ bJh G/ih ik ojh ouBk ftfdnkoEh dh nkgDh w"fbe ouBk 
j?. 
          

ftfdnkoEh d/ d;s\s 
 
 
(;zpzfXs rshftXh  e'nkovhB/No d/ d;s\s) 

fgqz;hgb  
(w'jo ns/ d;s\s) 

 
 

B'N L fJ; ckow dh b'V nB[;ko c'N' ;N/N ekgh th tosh ik ;edh j?. 

 



 
 

fB:wKtbh 
 

1H gfjbk fJBkw 3100$^o[gJ/O ww?AN', d{ik fJBkw 2100$^o[gJ/ O ww?AN',  

shik fJBkw 1100$^o[gJ/ O ww?AN' j't/rk. 

2H ftfdnkoEhnK dhnK ouBktK 8 ngq?b, 2015 sZe gj[zu ikDhnK Io{oh jB. 

3H ftfdnkoEh nkgDh ouBk bfc.rmyaadgiri@gmail.com s/ G/i ;ed/ jB iK vke okjhA th ouBk 

G/ih ik ;edh j?. vke bJh gsk L fgzzzq;hgb, pkpk |ohd ekbi (o[fgzdo wkB :kdrkoh ;wkrw) 

w[es;o o'v, pfmzvk. ftfdnkoEh nkgDh ouBk \[d ekbi ftu nk e/ th iwQK eotk ;edk j?. 

4H ekft^T[ukoB d/ w[ekpb/ pkpk |ohd ro[Zg nk| fJz;NhfuT{PBI w[es;o o'v, pfmzvk fty/ fwsh 

16 ngq?b 2015 ƒ j'Dr/.  

5H jo/e ekbi tZX s'A tZX gzi n?ANohnK G/i ;edk j?. 

6H fJj :ehBh pDkfJnk ikt/ fe fJj ftfdnkoEh dh w"fbe ouBk j?. 

7H ouBk dk ftPk ;ZfGne j'Dk ukjhdk j?. 

8H ouBk ƒ NkJhg eoe/ G/fink ikt/. ;k|^;[Eoh fbys tkbh ouBk th ;theko ehsh ikt/rh. 

9H ;wK ;hwk 3 s'A 5 fwzN dh j't/rh. ;[u/s eoB fjs 3 fwzN pknd xzNh tZi/rh. 

10H jo/e ftfdnkoEh nkgD/ ekbi dk PBk\sh ekov Bkb b? e/ nkt/. 

11H eftsk f;o| gzikph GkPk ftu j'Dh ukjhdh j?.  

12H eftsk T[ukoB ;w/A fe;/ fe;w d/ ;kI tosD dh wBkjh j't/rh. 

13H iZiK dk c?;bk nzfsw j't/rk. 

14H  *fJ; g''qrokw dk AIR (FM) 101.1 MHZ pfmzvk s'A gq;koB ehsk ikt/rk. 

15H fe;/ th fe;w dh ikDekoh ;zzpzXh e'nkovhB/No nf;;N?AN g'q|?;o e[bftzdo f;zx 9501115380, 

nf;;N?AN g'q|?;o p{Nk f;zx 9501115336 d/ Bkb ;zgoe ehsk ik ;edk j?. 

16H b'V nB[;ko ofi;No/PB ckow dh c'N' ;N/N ekgh th eotkJh ik ;edh j? ns/ fJj 

ofi;No/PB ckow www.babafaridgroup.com s'A th vkT{Bb'v ehsk ik ;edk j?. 

 

 

XzBtkd 
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