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Հայաստանի Հանրապետության
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2020 թվականի ապրիլի 17-ի
N 337-Ն հրամանի

 
Օրինակելի ձև 

 
 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 06-02-2021 թ. որոշմամբ

««ԱՐԱԲԿԻՐ» ՄԻԱՑՅԱԼ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

հիմնադրամի 2020 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը «ԱՐԱԲԿԻՐ» ՄԻԱՑՅԱԼ

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

1.2 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ   Մամիկոնյանց 30
1.3 Պետական գրանցման համարը 222.160.00372
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 1999-09-20
1.5 ՀՎՀՀ-ն 00009237
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) +(374)10285598
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը arabkiruccf.am
1.8 Էլեկտրոնային փոստը aruccf@arabkirmc.am
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`

3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`

4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`
Շուշան Դավթյան

5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը

6

6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը 0
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ

0

8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի 8.2 Ծրագրի անվանումը 8.3 Չափը
8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամ
<<Սևանում վերականգնողական

կենտրոնի հիմնման համար
մասնագետների

վերապատրաստման ծրագիր>>

6026000

Հայ Օգնության Հիմնադրամ <<ՀՀ և
Արցախից տարհանված ասթմայի

ծանր ընթացք ունեցող 100
երեխայի համար չորս ամսվա

դժվարամատչելի դեղորայքի ձեռք
բերում>>

5508000



Սեմռա Պլյուս Հիմնադրամ
<<ՔՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելիչ
պարագաների ձեռք բերում>>

2998920

Սեմռա Պլյուս Հիմնադրամ
<<Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ ՍՊԸ-ի
հեղուկ թթվածնի համակարգի

տեղադրում>>

13692678

Էլեոնորեն հիմնադրամ
<<Ցյուրիխի մանկական

համալսարանական հիվանդանոց
Համագործակցության և
զարգացման ծրագրերի

իրականացման համար, բժշկական
սարքերի ձեռք բերում, COVID -19

ախտորոշման  ՊՇՌ
լաբորատորիայի կառուցում>>

87677365

Աստելլաս Ֆարմա Յուրոպ
<<Տակրոլիմուսի որոշման

ախտորոշիչ ռեակտիվների ձեռք
բերման աջակցություն>>

7912500

Ամերիկայի Սթարկի հիմնադրամ և
Հայաստան լսողության
աջակցության ծրագիր

կազմակերպություն
<<Համայնքահեն լսողության

աջակցության ծառայություններ
ծրագիր>>

23731930

Հիրայր և Աննա Հովնանյան
Հիմնադրամ  <<ՔՈՎԻԴ-19

ժամանակավոր մեկուսացման
մոդուլների կառուցման

աջակցություն և կանխարգելիչ
պարագաների ձեռք բերում>>

33413359

Սեյվ Դը Չիլդրեն Ինթերնեշնլի
Հայաստանյան

Ներկայացուցչություն
<<Նախաձեռնություն հանուն

երեխայի առողջության և
կրթության ծրագիր>>

663070

Իզմիրլյան Հիմնադրամ  <<Մարի
Իզմիրլյան մանկատան համար

COVID-19-ի հետ կապված
բժշկական ծառայությունների

մատուցման համար
պարագաների, նյութերի և

ծառայությունների ձեռբերում>>

960000

Շվեյցարիայի դեսպանատուն
<<ՔՈՎԻԴ - 19 պաշտպանիչ

միջոցների ձեռք բերում>>

150000

Հայ-Ամերիկյան Բժշկական
Ասոցիացիա , ԱՄՆ <<Հայաստանի

և Արցախի նյարդաբանական
խնդիրներով երեխաների

աջակցություն>>

1044600

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր

Լեո Վարտանյան, ԱՄՆ
<<Սոցիալապես անապահով

երեխաների բժշկական օգնության
կազմակերպում>>

1088070

Ամալյա Մարտիրոսյան
<<Սոցիալապես անապահով

երեխաների բժշկական օգնության
կազմակերպում>>

846000

Մարիամ Սարգսյան <<COVID-19-ի
հետ կապված բժշկական

ծառայությունների մատուցման
համար աջակցություն>>

522590



9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ 0

9.2 Գույք 9.2.1 Տեսակը 9.2.2 Արժեքը
0 0

10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
ըստ խմբերի`

10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ

10.1.2 Իրավաբանական անձինք
Դեղորայք, բժշկական
պարագաներ, սարքեր

162882006

10.1.3 Ֆիզիկական անձինք
Բժշկական պարագաներ, սարքեր 5854343

11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը 11.2 Ծախսված գումարը

Ջինիշյանի Հիշատակի
Հիմնադրամի հետ համատեղ

Սևանում վերականգնողական
կենտրոնի հիմնման համար

մասնագետների
վերապատրաստման ծրագիր

4651793

Սեյվ Դը Չիլդրեն Հայաստանյան
Ներկայացուցչության հետ
համատեղ իրականացվող
ՙՆախաձեռնություն հանուն

երեխայի առողջության և
կրթության՚ ծրագիր

663070

Ամերիկայի Սթարկի Լսողության
Հիմնադրամի հետ համատեղ

իրականացվող ծրագիր

20969241

Ցյուրիխի մանկական
համալսարանական հիվանդանոցի

հետ համատեղ
համագործակցության ծրագիր

ուղղված Հայաստանում
մանկաբուժության և

բժշկագիտության  ճյուղերի
զարգացմանը

48893718

Ցյուրիխի մանկական
համալսարանական հիվանդանոցի

հետ համատեղ
համագործակցության ծրագրի

շրջանակներում COVID -19
ախտորոշման  ՊՇՌ

լաբորատորիայի կառուցում

19757000

Շվեյցարիայի Սեմռա Պլյուս
Հիմնադրամի նվիրաբերված
գումարի  շրջանակներում

Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ ՍՊԸ-ին
հեղուկ թթվածնի համակարգի

ներդրման համար աջակցություն

13470875

Հովնանյան Հիմնադրամի
դրամաշնորհի շրջանակներում

COVID-19-ով հիվանդ երեխաների
սպասարկաման համար

հիվանդանոցի
հնարավորությունների

ընդլայնում/ժամանակավոր
մեկուսացման մասնաշենքի
կառուցում, կանխարգելիչ
միջոցների ձեռք բերում/

33413359



 
 

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`       3       թերթից:
թերթերի քանակը                             

 
 
Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________

Աստելլաս Ֆարմա Յուրոպի
աջակցությամբ  օրգանների
փոխպատվաստում անցած

հիվանդների արյան մեջ
տակրոլիմուսի բաղադրության
որոշման համար ռեագենտների
ձեռբերում և հանձնում Արաբկիր

ԲՀ-ԵԴԱԻ ՍՊԸ-ին

3777000

Իզմիրլյան Հիմնադրամի
նվիրաբերած գումարի

շրջանակներում Մարի Իզմիրլյան
մանկատան համար COVID-19-ի

հետ կապված բժշկական
ծառայությունների մատուցման

համար պարագաների, նյութերի և
ծառայությունների ձեռբերում

960000

ՀՕՖ-ի նվիրաբերված գումարի
շրջանակներում աջակցության

ցուցաբերում բժշկական օգնության
կարիք ունեցող սոցիալապես

անապահով երեխաների

268000

Լեո Վարտանյանի նվիրաբերված
գումարի  շրջանակներում

աջակցության ցուցաբերում
բժշկական օգնության կարիք

ունեցող սոցիալապես անապահով
երեխաների

418124

Ամալյա Մարտիրոսյանի
նվիրաբերած գումարի

շրջանակներում աջակցության
ցուցաբերում բժշկական օգնության

կարիք ունեցող սոցիալապես
անապահով երեխաների

327500

Մարիամ Սարգսյանի նվիրաբերած
գումարի շրջանակներում   ՔՈՎԻԴ

-19 մոդուլների ջեռուցման
աշխատանքների իրականացում

357645

Շվեյցարիայի Դեսպանատան
նվիրաբերած գումարի

շրջանակներում   պաշտպանիչ
միջոցների ձեռք բերում

150000

Որպես մարդասիրական
օգնություն ստացված

ապրանքների, ինչպես նաև ձեռք
բերված ապրանքների բաշխում

«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ն և այլ
բժշկական հաստատությունների

230719865

12. Ֆինանսական տարում
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը

393847651

13. Կանոնադրական
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

378797190

Նշումներ՝



ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
 
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
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uLqutu unr'aFsnf h bgruqu5nhoSnhL

"[IpupQjzp" Ultutglutl [.rutttQwQuttt FwpbgnpEutQuth hfittttu4ptudf hnqwpupnnfihp]tlunphp4fttt

9rupE[rp

Uhtrp urnr-rfrtnlr htrp htrpurp\h1 uUpurp\frpu U[rurg1ur1 Uurh\ur\urh trruphqnpbur\urh hlrrihurqpurlib
(urlurr hhur' *ZhtftrurryrrutiD $ftrurhuur\urh hur2rlhrnrlntpJmtrtrhpp, npntrp hhpurnnul hh 2020p.

4h\rnhriphptt 31-it 4pnr-plunip $frtnuhuur\urh {rdur\}r riuru}rtr hur2{hunlnr-p1nthp, hm3tr unfuurprl}rh

urr{urpur{urb urruprlur $frhurhuur\urh urpqlmhpfr nr- qnlrn urhurhtlh h 4punlur\urtr ri]r2nghhp[ hnuphpft
rfurufrh hur2rlhrntlmplrr trtrhpg, ]rL2qhu liurh $]rhurhuur\urtr hur2{hunintp3nr-hhhp}rh hhg
Eurhnpurqpnr-p3nr-hhhpp hhpurnlurl hru2tlurqurhur\urtr hur2{urnr.iurh tr2urhurlt*tt p*q*pur\urhntplurh
ud$nr|r trlurpuqfrpp:

Uhp \urpbfrpnq, qbg $[trurtruu\urh hur2r{hur{nr-p3mhhhpg pnlnp hur\urh runnr-rltrhpnil d2rlurpfru hh

trhp\urlurgtinr-rf Zlrtitru4purdlr Slrtrurtruur\urh .llrd*ltU 2020 p{ur\urtrfr ah\tnhdphp}r 31-[ rlpntplurdp,

frh2qhu trurh url4 urduurprllrh unlurprnt{urb rnurprlur $frtrurhuur\urh urpqnthpp h 4puliur\urb db2nghhph
hnuphpp' hurtiur&ur3tr Qnpp h Uhlhtt Qurqdui\hpqnr-p1nr-hhhplr $|rhurhuur\urli Zur2rlhrmlntp3nthhhpfr
Ulr2urqqur3|rh Uurur\upurf (<DUtr-hhp[ $ZUU):

eupbfry[h[ilp

Uhtrp runufrtnh urtrg\urgphl http Um4fnnir tiir2urqqurlfrh urnurtr4urputrhpfrh (Uuu-bhpirb)
hrurfurqunnuruluurh: Ut+ uurur\urpulthnhs Flunrt .Ihp ulurnuruluurhuruulmplnthg purgnr-glr1

tr\urpurqptfurb t urlu hqpur\rugnr-plurh oUnqftunplt tqutwwuluwttutw{ntplntttp PlthutttuutQwlt
hu2{hw{nry1nttt tt hplz utnt4ltult hut tIutp" pvtdtnr-i:

Uhtrp urh\urlu http Zlrritnu4purttlrg' hurilur&ur1h Zur2{urqurhtrhp}r hfottlt*ttt rffr2urqqur;}rtr

uururlrrlurpurlihplr l""nhp+h lt"qrfhg hpurqurpur\urS ApnPhufutnnl hut2t/tau1uhJt ttultU*lh

Qubnhwql\prt GfUUIu Qwbnhutqlryfl, h qurhqurtr\ htrp \fohlf*ltt urll qurhruhltrhpp' ' huniur&ru1h

zuhutu \urtrntrtrhpfr:

Uhtrp hurtinqtlurb thp, np rihp \"tt ihg &hnp php{uiE urnr-4}nnnpur\urh urqurgnr-lghhpp pullurpurp h
hunlurulunnuruluurtr h[rip htr hurh4]ruurhmrf rihp \urpb]rph urpururhurlurhpr hurilurp:

'\h\unlrupnrplutr h \rurnurlruprfruh filuqnp ruLiruhg tnuur{nrplnhp $}rtnuLuru\rutr
hru2{hun{nrplnrlrtrhp}r hrurtrup

th\un{urpnr-plmtrg ulurururu}uurhrutnm t Ourr-hhpfr $ZUU hurtfurd.urlh $]rtrurhuur\urh
hur2tlhrn{nr-plmhhhp}r ulurnpuurmiuh tr d2riiup}rur hhp\rulurgilurh h ur3hq}ru}r bhppfrb hu\nr1nr-p3urtr

hrurtur\urpqfr hurtiurp, nph puu r1h\ur{urpnr-plurtr, urhhpurdh2ur L }uurp4ur}unr-plurh llunl uluruth
hhurhurhpnrl hur\urh luhqurplntpmdtrhplrg qhpE $|rtlutruur\rutr hur2{hutlntp3nr-trtrhpir ulururpururnnuig
urulurhntlhlm hurilurp :

$frhurhuur\urtr hur2{hrnr.lntp3nthtrhpp qruurpuruurhfru' qh\un{urpmplnthp qurururu}uurhrurnnr- |
2fnftrur4puril|r ruhptr4hutn qnpbhlnr- \urpnrlnr-p3mhp qtrurhururhlm hunfurp, hurdurqunnuruiuurtr
qhqphpmil urhptr4hutnmpSurh hhu \ruq{urb hurpghpp purgurhurlurhlm h \urqtfur\hpqmplurtr
urhgtrqhurtnnr-plurh hhpur4pntplurh h[rfurh rlpur hur2rlhrmlmplnr-hhhpp qurupuruurhlm hunfurp,

FugunnlpJurtip urltr +hqphph, hpp qh\un{urpmp3mtrp rirnur4frp t 1nr-burphl Z}nihur4punfp, gh4hurtnhl
hpur qnpbnr-trhnr-plmtrp, \unf hpp y:r-hlr ur14u1hu 2rlurpr{h1nr- npht frpurnhuur\urh ur3ptrurpurtrp:

Pn-nh-O Updblfu Op0-tr hurt4hurufinLil | pp[tnuL0Luqu0 Fh-/']h-O hfipbplbl2lL thrlhpb4 ptrlbpnLppuL ruOr1r,ud L ph-'lh-O ru0t-lurfu
p0Qbp nLplnL0 trbph rlhlLuqqulh0 gurlgfr Lu04irrl :

IBDO
(hn. *37460 528899
bg.frnuLn' bdo@bdoarmenta.am
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rrurnur{urpdurtr tt-qtF urtr&}rtrp qurtnuru}uurtrururm hh Zfnitrur4purilfr $frhrutruurllurlt
hur2r{huulmplmtrhhp}r qrurnFruutniurtr qnpbphpurg}r tr\urtnilurtip rlhpurhu\tlurtr hullurp:

Ilnqbrnqrb rqrurnruulurulnuullntpprLg $lrtnutruru\rutr hru2rlhunlnplnr.trtrhplr urnt4]nnlr hrurtrup

Uhn trqururur$r t &hnp phnht nrpurdlrur hrurlruurnlrurgnttl uln u{b, np $$rurtruur\uih
hru2r{huilntplnttrhhpg pnlnp Lur\urh urnnttlbhpn{ qhpb htr hur\urtr }uhrlurpSntpntdtthFltg, ruh\ur}u
rlpurhg ]uurp4uriunrplurtr \urd ol"*t]t hhurtrurhpn{ urnur2urgdurh hurhqunlurtrp}rg, h bhp\urlurgtr\ilhp
\*nbltpn tihpurnnq urm4|lnnplr hqpur\urgmplnth:

flq2urtifnn hur{uruurfrurgnuip pulp&F riur\urp4ur\}r hunlurutn}ruigntti h, purlg urlh fr hpur2}uur{npnr-ri, np

UUU-tihplrh huniurulurururuluurh frpur\urhurgrlurb urmqlnng ,ihZ* \hrultnLurphplr tur\urtr

|uhrlurp3ntpntilp, hpp urlh urn\ur h: fuhqurplnr.pnr-ritrhpp \urpnq hh urnru2urhurl uluurfr \uil
|uurp4rulunrp3urh urprgnr-trpnuf, h hurdurp{mil htr hur\urtr, hpp }uhluliurnphh \urpnq h u\lt\ut1ti\ np

4pulLp, runurh&|rh \*rI rifrurulrh rlhpgpurb, \urq4hh Sfrtrurtruur\urtr hur2r{huu{mplnthbhptr

oqururqnpbnqlrhplr' ur14 hur2rlhurlnrplnttrhhplr hlniurtr dnu \urlurgt{nq urhrnhuur\urh npn2nttihhp}r
,b*,
UUu-trhpfr huniur&urlh lrpur\urtrurgpurb runr-4|rurlr nqZ ptrpurgpmri \|rpurnmri hhp riuruhurqfrtnur\urtt

4urunqil-fdlmtr h ulurhulurtrnul rfuruhurqfruur\urh \uru\urErurlurntplnilr: h pnttih

o hunn\nFn2nr-d h qtrurhurumri hhp |urup4urlunr-plurh \unf uluurfr hhrnhurtrpml $frtrurhuur\urh
hur2{hunlntplmtrtrhpfr hur\urtr }uhqurp3ntpdurh niru\hpp, bur}uurqbnui h frpur\urhurgtintil hhp

urnufnnnpur\urtr phpurgur\urpqhp ur34 nlru\hpfrtr urp&urqurhphlnr- hquruur\ntl, h &hnp hhp phpnul
urm4fnnnpur\urh urqurgm3ghhp, npntrp punlurprup hurtiurqurururuluurh hlnip htr hurtr4|ruruhntti ilhp

\*nbltph hurtlurp: furup4urluntp3urtr hhrntlutrpn{ urnur2urgurb hur\urtr }uhqurplntpilurtr
2hurlurtrurphprlurtr nlru\tr ur{\}r FurIr&F h, purti uiuur*r hhurLurtipml turllurh }uhqurplntpilurh
2hurluhurphpilurtr nto\p, pulhh nF ]uurp4urluntplmhg \-lttL t hhpurnhl hurbgullnp
hunfur&plbnlp1nth, qhqburpurpntplmh, il|nnnrtihun{np purgpnrlnttfhhp, u}uru1 hhp\urlurgmrihtp

\unf hhpplrtr lru\nr1nr-plurtr hrurftu\urpqlr 2urpur2urhmi,
. &hnp htrp phpmti urnr-4fruirh {hpurphpnq trhppFr hu\nqru-p3urtr tiruufrh qurur\hpurgnui' tnr.L1u1

hurhqurdurhphhpirh hunlurquruuruluurh urnr-4furnpur\urh phpurgur\urpqhp tiurluurqbhlnu l-r n2 ph
Zfrdhur4purllr trhpplrtr hu\nrlmplurtr urprgnr-hur{htnmplurh rlhpurphplurt \*nbhp urpururhurltntlnr-
hurilurp.

r qhurhunnnr-ti hhp hur2rlruulurhur\urh hru2{urnrfurtr \frpurmirub purrlurpur\urLnr-pputr urhqirh *ttthUf,

frtryulhu Lurh qh\urtlurpnr-p3urh \"qrihg llurtnurpurb hur2i{uruluhru\urh hur2r{rumfurh

qtrurhurumritrhnh \ \]rg purgruhurpnmrfhhpfr ]uhlurtiurnr-p3nthg.
. hqpurhurhqmtl htrp qh\unlurpmplurh q"qrfhg hur2{urulurhur\urh hru2rlurnrlurti urhgtrqhunrlntp3urtr

hlninr-trpfr \frpurnriurh rnhqhL frhhlm rlh.purphplurl, tr hfnfhrlh@ d,hnp phprluE urnqltnnpur\urtr
urulurgntlghhnh ,lp* qhurhururnr-ti hhp rup4lnp urn\ur t ahqphplr \unf hurtrqurilurhptrhplr hhur

\urqriurb hurllutr urhnpn2mplnr-h, nIrE qurprul k tr2urhru\urfr \uru\urE hurpntghl Zltthuqputilt
urtrphqhurtn qnpEhlm \urpnrlmplurlt ,lput, bph rihhp hqlurhurtrqnr-rf htip, np urn\ur k ku\utt
urlmpn2nr-p3nr-tr, urqur ilhqurhfrg qurhurtr2rlmri k runqfrtnnplr hqpur\uigntplnthnuf nt2ur4pntplnr-h
hpulftrp\ SfrliurLuur\urh hur2{hutlmplnr-trtrhp}r hunftuqurururu}uurh purgurhurlurnr-rltrhplrh, \urti,
hfoh urplulbub prugurhurpnmrltrhpp prur{urpurp lhlt, &hun}rnfuh1 ,ihn \urpb}rpp: Uhn
hqpurhurhqmrltrhpp hlnibrlurb hb rflrtrlr .thn hqpur\urgnr-plurh rurfuruplr{p &hnp phprluE
urnr-4frunpur\urh urulurgnr-3ghhpfr {rur: Uur\ur1h, urulpqru lhqphnp \urti }rpu{fdut\htpp h*p"q
hh urnlrulhl Zlnfhur4purilfrL 4ur4urphgh{ urtrphrlhururmp3ruh hfrilnr-hpfr \frpurnmrfp,

ph-'fh-O Uptlb0frLuOFO-tr htrl4fuuL{rnLd t pnhLru0urQutr trn-eh-O h0php0b12tr1 tfrL:[pba p0l;bpnLplLutl r-u[rltutl L ph-rlh-O iritrUtrlu
ptrlbpnLplnLL0bpfr rlftguqqulfrl gutrgfr tutr4u-lJ:

IBDO
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o qhurhutnnr-ti htrp $frtnutruur\urh hur2rlhunlmplmtrtrhplr ph4hurhntp hhp\urlurgnr-tig, \runntg.l*bpp
h pntlurh4ur\mp3mhp, hhpurnpul purgurhurlurntdhhpg |rh2u1hu hurh $|rtrurbuur\urlt
hur2r.lhur{ntpSnr-trtrhp}r h}nfpnr-d ph\rub qnpburpptrhpfr nt qhulphp}r d2rftup}rur hhpllur3rugmrip:

gurnur{rupilurtr frurqnp urh&urhg, h ph.l" urSlhurpghp}r, hurrlnp4ur\gntil hhp runulfnnfr urnur2ru4purhp]r

ullurtru{nptlurb 2p2rutnu\}r h duni\huhhp}r, }rtr2u1hu lluh urm4fnnfr phpurgpntd hrultnhurphp{rub

h2urtrur\urfir hurpghpfr, hhpurnlurl hhppfrh hu\nrlntpSurtrp {hpurphpnrl h2urhur\ur1]r phpntplnthbhp}r

rluruhh:

7 *"tphtlr,2021p.

.trb-'Ib-O Upilhhltu' OtrC

Qh\ fuur2urtnpSurh, FCCA

Unqfrurfr qh\u{utp

ch-.iir-oUpLlbL|LuOPo-!hu[r1|uLu0nLLl|pp|rurLuLtlQir:|lC|r-1|r.ohfphptrbJ2tlttn'lhphnn0l.,ibnn|pJLrr6u0l1urILe.1|.Oul0!ulf
pLQbp nL pln L I trbplr LllrgLuqqLulfi0 gLuLgfr tuL 4ud :
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