×¤üÖÖÓú 27.01.2010 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ.×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öê ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ×ÖÖÔµÖÖ“Öê ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö
†.ÖÓ
(01)
1.

×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
(02)
I) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿Ö›üá
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¸üÃŸÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ. (¾ÖÖœüß¾Ö Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖêÃÖÖšüß“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö)

II) ×¿Ö›üá ‹úÖÛŸ´Öú ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ
µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
Ö™üÖŸÖß»Ö 06 ¸üÃŸÖê ¯ÖæÖÔŸÖ: ¾ÖÖôæûÖ ŸÖê £Öê™ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
(03)
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
I) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû µÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ Ö™üÖŸÖß»Ö 11
¸üÃŸµÖÖÓÃÖÖšüß †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 88 úÖê™üß ´ÖÖ¡Ö ‡ŸÖúÖ Ö“ÖÔ µÖê‡Ô»Ö, †ÃÖê
úôû×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖœüß¾Ö Ö“ÖÔ ¹ý¯ÖµÖê 60 úÖê™üß ´ÖÖ¡Ö“Öê Ö“ÖÖÔÃÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖêÃÖÖšüß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
01. ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
02. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö-2006/876/ (131)/ úÖ.ÃÖÖêôûÖ,
×¤üÖÖÓú 19 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2008 †¾ÖµÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖß»Ö 11 ¸üÃŸÖê
×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖêÃÖÖšüß ³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ Ö“ÖÖÔÃÖÆü ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 28 úÖê™üß ´ÖÖ¡Ö“Öê
Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.
03. ×¤üÖÖÓú 05 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2010 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ. †¬µÖÖÃÖÖÖê. µÖÖÓ“Öê
Ã¾ÖÖÖ¸üßÖê ¯ÖãÖ¿“Ö ¯Ö¡Ö ¤êüÖêŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
II) ×¿Ö›üá ¿ÖÆü¸ü ‹úÖÛŸ´Öú ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
Ö™üÖŸÖß»Ö 11 ¸üÃŸµÖÖÓ¯Öîúß ±úŒŸÖ 05 ¸üÃŸÖê ŸÖÖŸÖ›üßÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖêÃÖÖšüß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê, ÃÖ¤ü¸ü ¸üÃŸµÖÖ“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖ¸ü×¾Ö´Ö µÖÖÓÖß
•ÖÖ×Æü¸ü ×Ö×¾Ö¤üÖ ÃÖã“ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 06 ¸üÃŸÖê ÃÖ¬µÖÖ
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ¾Ö ×¾ÖÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ »ÖÖÓ²Öß ¹Óý¤üßÃÖÆü £Öê™ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖêÃÖ ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü ¸üÃŸÖê ´Ö¸üÖ¸ü´Ö×¾Ö´Ö µÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
Öê¡ÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 10 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2010 ¸üÖê•Öß“Öê
ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ Ö™üÖŸÖß»Ö 06 ¸üÃŸÖê £Öê™ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß, ´ÆüÖæÖ ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß
†ÖÆêü.

—ÖÖ»Öê»ÖÖ ×ÖÖÔµÖ
ÃÖ¤ü¸ü ¸üÃŸµÖÖÃÖÖšüß ‹æúÖ ¹ý¯ÖµÖê 88 úÖê™üß ‡ŸÖŒµÖÖ Ö“ÖÖÔ¯Öîúß ¹ý¯ÖµÖê 28
úÖê™üß Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÃÖæÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¹ý¯ÖµÖê 60 úÖê™üß
‡ŸÖŒµÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê
¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ‹æúÖ 11 ¸üÃŸµÖÖ¯Öîúß ¯ÖÖ“Ö ¸üÃŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÖê ú¸üÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ÃÖÆüÖ ¸üÃŸÖê ×¿Ö›üá ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê
ú¸üÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê ²ÖîšüúßŸÖ šü¸ü»Öê . ŸÖÃÖê“Ö ›üß.‹ÃÖ.†Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖê ³ÖÖ¾Ö
†ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ÁÖß úÖê»Æêü µÖÖÓÖß ²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÆüÖ
¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ“ÖÖ †ÃÖæÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ šü¸üÖ¾Ö ú¹ýÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü, †ÃÖê ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ¾Ö ×¾Ö¬Öß ¯Ö¸üÖ´Ö¿Öá µÖÖÓÖß ÃÖÖ×ÖŸÖ»Öê.

“ÖÖ»Öæ ›üß.‹ÃÖ.†Ö¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖßŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ •Ö¸ü úÖÆüß †ÖÖê¯Ö ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
†ÖÙ²Ö™îü™ü¸ü“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê
×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ‹ú ²Öîšüú †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖ×“Ö¾Ö,
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓÖß ²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖÃÖê“Ö †ÖŸÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¹ý¯ÖµÖê 88 úÖê™üß“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ¯ÖæÆüÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¸üÆüÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ¾Ö ´ÖÖ.´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ¾Ö ×¾Ö¬Öß ¯Ö¸üÖ´Ö¿Öá µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
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2.

×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ×¿Ö›üá Æü§üßŸÖß»Ö
Ö¾ÖßÖ
Ø¯Ö¯Öôû¾ÖÖ›üß
¸üÃŸµÖÖ“Öê
úÖÑ×Îú™üßú¸üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ. (¾ÖÖœüß¾Ö Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö)

3.

×¿Ö›üá ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö Ø¯Ö¯Öôû¾ÖÖ›üß ¾Ö
úÖêÆüúß µÖê£Öß»Ö ÃÖÖšü¾ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
²ÖÖÓ¬ÖµÖÖú¸üßŸÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
†£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ. (¾ÖÖœüß¾Ö
Ö“ÖÖÔÃÖÆü ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖêÃÖÖšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö)

4.

ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê †ÖÙ£Öú ÃÖÆüÖµµÖÖŸÖæÖ ×¿Ö›üá
¯ÖÖê×»ÖÃÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ ÖÖê»Öß“Öê
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ
¸ÓüÖúÖ´Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

5.

¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖê
†ÓŸÖÖÔŸÖ ×¿Ö›üá ¾Ö ¸üÖÆüÖŸÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÃÖÖšüß

´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú 169(33)
×¤. 17 •Öã»Öî, 2009 †¾ÖµÖê ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 3.63 úÖê™üß ´ÖÖ¡Ö Ö“ÖÖÔÃÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖÖ¾ÖæÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö šêüêú¤üÖ¸üÖÃÖ úÖµÖÖÔ¤êü¿Ö ¤êüÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ úÖ´Öß
ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ¿Öã»úÖÃÖÆü †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ ¸üŒú´Ö ¹ý. 4.01 úÖê™üß ´ÖÖ¡Ö ‡ŸÖúÖ Ö“ÖÔ
µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê, ´ÖÓ•Öæ¸ü ¸üŒú´Öê¯ÖêÖÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
¾ÖÖœüß¾Ö Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ, ¿ÖÖÃÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ.
01. ´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ×ÖÖÔµÖ
Îú´ÖÖÓú 726(12) ×¤üÖÖÓú 30 •ÖæÖ, 2008 ÖãÃÖÖ¸ü ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê
23,80,331/- ´ÖÖ¡Ö ‡ŸÖêú ¸üŒú´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö šêüêú¤üÖ¸üÖÓÖÖ úÖµÖÖÔ¤êü¿Ö ¤êüÖêŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
02. ÃÖ¤ü¸üÆæü ÃÖÖšü¾ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸êüÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ¸ü ¸üŒú´Öê¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¹ý.
10,11,827/- ´ÖÖ¡Ö •ÖÖ¤üÖ Ö“ÖÔ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê, µÖÖ •ÖÖ¤üÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÓ•Öã¸üß
×´ÖôûÖêÃÖÖšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
01. •ÖÖ¤üÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖêÃÖÖšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
02. ¿ÖÖÃÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ.
×¾ÖÂÖµÖÖÓ×úŸÖ úÖ´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ú¸üÖêÃÖ ¾Ö µÖÖúÖ´Öß ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê
2,78,401/- ´ÖÖ¡Ö “Öê Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ×¤üÖÖÓú 24
ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2009 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß
´ÖÖµÖŸÖÖ ‘Öê‰úÖ ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ×¾Ö¬ÖßÖÏÖÆüµÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
×¿Ö›üá ¾Ö ¸üÖÆüÖŸÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÃÖÖšüß ‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖêúÖ´Öß
ÃÖ¾ÖÔúÂÖ ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖêÃÖÖšüß ŸÖ–Ö ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ
{02} 27.01.2010

ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 3.63 úÖê™üß“µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß
†ÃÖæÖ µÖÖúÖ´Öß µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ¿Öã»úÖÃÖÆü †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ ¸üŒú´Ö
¹ý¯ÖµÖê 4.01 úÖê™üß“µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
†òŒ™ü¯ÖÏ´ÖÖÖê •Ö¸üß †×¬ÖúÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸üß ¾ÖÖÙÂÖú †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ú¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ‘µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê
´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß, ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.

µÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ êú»Öê»µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›æüÖ ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —
ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.

ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ 1-2 ¾ÖêôûÖ ×¿Ö›üá µÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ¿Ö
ÃÖÖê›ü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê ×Ö¤ìü¿Ö ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß, ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê.
ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖŸÖ±ìú ¸üÖ²Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê •Öê
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö úÖµÖ, †¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ
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‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
¸üÖ²Ö×¾ÖÖêÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖŸÖ±ìú ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü
Öê´ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ :
‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¯ÖÏú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

6.

Öê´ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ¿Öã»ú †Ö¤üÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ´ÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 08 ´ÖÖ“ÖÔ, 2009 ¸üÖê•Öß“Öê
ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ, ‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¯ÖÏú»¯Ö ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ,
×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¾Ö ¸üÖÆüÖŸÖÖ ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ‘ÖÖú“Ö¸üÖ
¯ÖÏú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
01. ´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ú›üß»Ö ×¤üÖÖÓú 22
‹×¯ÖÏ»Ö, 2008 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏú»¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¹ý¯Ö¸êüÖÖ, ŸµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖú¸üßŸÖÖ »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ
Ö“ÖÖÔ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö, µÖÖê•ÖÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß ¸üÖ²Ö×¾ÖÖêÃÖÖšüß ¤ü¸ü¾ÖÂÖá
µÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ, ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ¤êü‰ú êú»Öê»Öß ±úß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
02. ‡úœüß»Ö ×¤üÖÖÓú 20 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2008 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ ×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ×¿Ö›üá ¾Ö ¸üÖÆüÖŸÖÖ
ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¸üÖÆüÖŸÖÖ µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úôû×¾ÖÖêŸÖ
†Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
03. ´ÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 08 ´ÖÖ“ÖÔ, 2009
¸üÖê•Öß“Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ‘ÖÖú“Ö¸üÖ
¯ÖÏú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸üÖêŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ
×Æü¿¿µÖÖ“ÖÖ µÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ ¸üŒú´Ö ¹ý. 31.75 ´ÖÖ¡Ö ¯ÖµÖÔŸÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.
24 ´ÖÖ“ÖÔ, 2009 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖšü×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü - ´ÖÖ´ÖÖ›ü ¸üÃŸÖÖ ¤ãü³ÖÖ•Öú †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü - ´ÖÖ´ÖÖ›ü ¸üÃŸÖÖ ¤ãü³ÖÖ•Öú ÃÖã¿ÖÖê×³Öú¸üÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê»µÖÖ
ÃÖã¿ÖÖê×³Öú¸üÖ ú¸üÖêúÖ´Öß Ö“ÖÖÔÃÖ ¸üŒŒú´Ö ¹ý. 3,03,336/- ´ÖÖ¡Ö“Öê Ö“ÖÖÔÃÖ úÖµÖÖì¢Ö¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.

{02} 27.01.2010

ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ÁÖß úÖê»Æêü µÖÖÓÖß êú»Öß .
‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¯ÖÏú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êüú›æüÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü †ÃÖê úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖß ´ÖÖê¸êü µÖÖÓÖß
²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ úÖµÖÖì¢Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê.
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7.

8.

9.

ÃÖÖ‡Ô ×ÖêúŸÖÖ (¤üÖ¤ü¸ü, ´Öã²Ó Ö‡Ô) ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ¤üÖ¤ü¸ü, ´Öã²Ó Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ ÃÖÖ‡Ô×ÖêúŸÖÖ µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê
×¾ÖÃŸÖÖ¸üßú¸üÖÖÃÖÆü Ö¾µÖÖÖê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßú¸üÖÖÃÖÆü Ö¾µÖÖÖê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ×¤üÖÖÓú 17 •Öã»Öî,
2009 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ²Öà²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ‘ÖêÖêŸÖ µÖêŸÖ
†ÃÖæÖ, ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ‡Ô×ÖêúŸÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÖãŸÖÖßú¸üÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

´ÖãÓ²Ö‡Ô´Ö¬µÖê •Öß ÃÖÖ‡Ô×ÖêúŸÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖ
úÖµÖð ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖß ´ÖÖê¸êü
µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †¬µÖÖ ÁÖß ÃÖÃÖÖÖê µÖÖÓÖß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê
úß, ÃÖ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ¬µÖÖ 7-8 ³ÖÖ›êüú¹ý †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü¡Ö
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ 2-3 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ³ÖÖ›êü •ÖÖ¤üÖ ªÖ¾Öê
»ÖÖÖê»Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß 2.00 ŸÖê 2.5 úÖê™üß ‡ŸÖúÖ Ö“ÖÔ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ×¾Ö¬Öß ¯Ö¸üÖ´Ö¿Öá µÖÖÓÖß †¿ÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ êú»µÖÖ
úß, ÃÖ¬µÖÖ“Öê ³ÖÖ›êüú¹ý †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖÖÖ ¤êü‰úÖ
ÃÖ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬µÖê ×¸üÃÖ“ÖÔ ÃÖë™ü¸ü, ×¸ü›üàÖ ¹ý´Ö, »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß ‡. ÖÖêÂ™üß
†ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ •ÖêÖêú¹ýÖ Ö¸üß²Ö ¾Ö Ö¸ü•Öæ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö
×ÖµÖ×´ÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ»ÖÖ ×´Öôæû ¿Öêú»Ö.ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ BOT
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸÖŸ¾ÖŸÖ: ´ÖÖµÖŸÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê
šü¸ü»Öê.

»ÖêÖÖ¿ÖÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
•ÖÖ. ÖÓ. 9718/09 ×¤ü.1.08.09 †¾ÖµÖê ÃÖÖ 2004-05 ŸÖê ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ×¾Ö¬Öß ¾Ö ¯Ö¸üÖ´Ö¿Öá
ú»Ö´Ö 22 (2) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üà¾ÖµÖê 2007-08 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê •ÖÖ¤üÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖÓÖß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ
Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ×Ö¬Öß¯ÖêÖÖ •ÖÖ¤üÖ — †Ö»ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ¾Ö¸ü †ªÖ¯Ö †Ö¤êü¿Ö ÆüÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ
ÖÖ»Öê»µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÖÆêü.
¾Ö¿Öß- 01 (†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ)
×¾Ö¿¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö
Îú´ÖÖÓú ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö-2005/787/(114)/ÃÖÖêôûÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ×¾Ö¬Öß ¯Ö¸üÖ´Ö¿Öá µÖÖÓÖß
ŸÖ¸üŸÖæ¤üß¾ÖµÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ×Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖÖ µÖÖµÖ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32 ×¤ü.03 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü-2008 úÖµÖÖÔÃÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öê ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü †×¬ÖúÖ¸üß ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“Öêú›æüÖ 1) ÃÖÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê¾Ö¸üß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ³ÖŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÖÔ“Öß ”ûÖÖÖß µÖêŸÖ †ÖÆêü.
×Ö¬Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸÖÖê ú´ÖßŸÖú´Öß úÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü
ŸÖ¸üŸÖã¤üßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.
ú¸üÖ¾ÖÖ.
2) Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê Öê´Ö»Öê»µÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖêŸÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ¤üÖî-µÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÖÔ“Öß (¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ“Öß)
{02} 27.01.2010
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10.

ÁÖß
ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ
×¾Ö¿¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×¿Ö¸ü›üß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2004 ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üà´Ö¬µÖê †Ö¾Ö¿µÖú
²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ

11.

ÖÖ¸ü-´ÖÖ´ÖÖ›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÆüÖµÖ-´ÖÖÃ™ü
¯ÖÖê»Ö ˆ³Öê úºþÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´Öê™ü»Ö

¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¹ýÖ ŸÖÖê ú´ÖßŸÖú´Öß ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¹ýÖ,
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. †ÃÖê úôû×¾Ö»Öê
†ÖÆêü.
‡ú›üß»Ö •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-01/3769/2009 ×¤ü.01 ‹×¯ÖÏ»Ö
2009 ÖãÃÖÖ¸ü ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ³ÖŒŸÖÖÓÖÖ ÃÖã»Ö³Ö
¤ü¿ÖÔÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖã¸üÖÖ, ×Ö¾ÖÖÃÖ,³ÖÖê•ÖÖ,òú™üßÖ ‡. ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê Æêü ´ÖãµÖ
¾Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü. ÃÖã¸üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ¯ÖÆüÖ¸êüú¸üß,
×Ö¾ÖÖÃÖ ¾Ö ³ÖÖê•ÖÖÖéÆüÖŸÖß»Ö ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ú´ÖÏ“ÖÖ¸üß ‡. ×šüúÖÖß
²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ‘Öê‰úÖ Out Sourcing ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖê ¾Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ Ö“ÖÖÔ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê úôû×¾Ö»Öê
†ÖÆêü.
¿ÖÖÃÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ µÖêÖê ²ÖÖúß †ÖÆêü.
†) ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¿ÖÖÖÖ •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-01/212/ 2009 ×¤ü.15
•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2009 †¾ÖµÖê †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß, ×ÖµÖ´Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö
×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÃÖã¤êü ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
†ÖÆêüŸÖ.
¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö-2009/267 /(21)úÖ.ÃÖÖêôûÖ µÖÖµÖ ¾Ö
×¾Ö¬Öß ×¾Ö³ÖÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô ×¤üü.11 •ÖæÖ 2009 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖÖê" ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÃÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÃÖ ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü úÖ¸üÖ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. †Ö×Ö
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ´Ö¸üÖšüß ¯ÖÏÖ¹ý¯Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê". †¿Öß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‡ú›üß»Ö •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-01/7381/2009
×¤ü.14/06/2009 ÖãÃÖÖ¸ü ±êú¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¿ÖÖÃÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ µÖêÖê ²ÖÖúß †ÖÆêü.
×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
01) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ / ×¾ÖªãŸÖ / 9358 / 2006 ×¤. 15-07-2006
†¾ÖµÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¤êü‰úÖ ™ëü›ü¸ü ´ÖÖÖ¾ÖæÖ úÖ´Ö ú¹ýÖ ‘ÖêÖêÃÖ ¾Ö
{02} 27.01.2010

ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ×¾Ö¬Öß ¯Ö¸üÖ´Ö¿Öá µÖÖÓÖß
´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ
´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÖÆêü.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
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Æòü»ÖÖ‡Ô›ü »Öò´¯Ö ²ÖÃÖ×¾ÖÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ.

12.

µÖêÖÖ-µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
02) ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö-2006 / 664 / (100) / úÖ.ÃÖÖêôûÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô ×¤ü. 17 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2008 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖß
úÖµÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß †ªÖ¯Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü úÖµÖ ?
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
03) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ / ×¾ÖªãŸÖ / 3034 / 2008 ×¤ü. 27-02-2008
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß.
04) ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö-2006 / 664 / (100) / úÖ.ÃÖÖêôûÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü. 24 ‹×¯ÖÏ»Ö, 2008 ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
ÖšüßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
05) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ / ×¾ÖªãŸÖ / 7272 / 2008 ×¤ü. 17-05-2008
”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öß ÖÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾Ö úÖµÖÖì¢Ö¸ü
´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê.
06) ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö-2006 / 664 / (100) / úÖ.ÃÖÖêôûÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô ×¤. 17 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2008 ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÓ•Öæ¸üß úÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ.
07) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ / ×¾ÖªãŸÖ / 2493 / 2009 ×¤ü. 02-03-2009
Öã»ÖÖÃÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ.
úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ µÖêÖê ²ÖÖúß.
×¿Ö›üá ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ÖÖ¸ü-´ÖÖ´ÖÖ›ü µÖÖ 01) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ / ×¾ÖªãŸÖ / 3776 / 2009 ×¤ü. 02-04-2009 úÖµÖÖÔê¢Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
¸üÖ•Ö´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü ×šüú×šüúÖÖß ™Òòü×±úú †¾ÖµÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¤êü‰úÖ •ÖÖ×Æü¸ü ×Ö×¾Ö¤üÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ µÖêÖÖ-µÖÖ
×ÃÖÖ»Ö ²ÖÃÖ×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
¸üŒú´Ö ¹ý. 27,00,000.00 ´ÖÖ¡Ö †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê.
02) ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö-2009 / 261 / (17) / úÖ.ÃÖÖêôûÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü. 2 •ÖæÖ,2009 Æüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖãŸÖÔŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.
03) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ / ×¾ÖªãŸÖ / 744 / 2009 ×¤. 11-07-2009
¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ²Öà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ êú»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓÃÖÆü
{02} 27.01.2010
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†Æü¾ÖÖ»Ö ×¤ü»ÖÖ.
´Öê.êú¸ü»ÖÖ Ã™êü™ü ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×ÖŒÃÖ ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü úÖ¯ÖÖì.×»Ö., (êú»™ÒüÖòÖ),
´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓÖÖ úÖµÖÖÔ¤êü¿Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ µÖêÖê ²ÖÖúß.
¾Ö¿Öß- 02 (×¾Ö¬Öß ×¾Ö³ÖÖÖ)
×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖµÖŸÖ ×¿Ö¸ü›üß µÖÖÓÖÖ 01) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-02/ 13054/ 05 ×¤ü.09/11/2005 ¯ÖÏŸÖß¾ÖÂÖá ¹ý¯ÖµÖê 50 »ÖÖÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ —ÖÖ»ÖÖ.
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ ¯Ö£Öú¸ü †¾ÖµÖê ×¿Ö¸ü›üß µÖê£Öê ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß µÖêÖÖ¸êü ÃÖÖ‡Ô³ÖŒŸÖÖÓú›æüÖ
(ÖÖêú²ÖÖ²ÖŸÖ ) †Öã¤üÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÂÖá ¹ý¯ÖµÖê- ×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ µÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
40,00,000/- (†Ö¸üß ¹ý¯ÖµÖê- ú¸ü †ÖúÖ¹ý ÖµÖê, µÖÖú¸üßŸÖÖ ×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ µÖÖÓÖß ´ÖÖÖÖß êú»Öê»Öß
“ÖÖôûßÃÖ »ÖÖÖ ) ´ÖÖ¡Ö.
¸üŒú´Ö ¯ÖÏŸÖß¾ÖÂÖá ¹ý¯ÖµÖê- 39,61,990/- ¯ÖãÖÖÔØúŸÖ ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê40,00,000/- ¯ÖÏŸÖß ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÃÖ ¹ý¯ÖµÖê- 10,00,000/- µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖÖÖ‰ú ¸üŒú´Ö ×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß,†ÃÖê
´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Æü´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
¤êüµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ¤ü¸üÆæü ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖ.¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öãœêü ×ÖÖÔµÖÖ£ÖÔ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ, ŸµÖÖÖŸÖÓ¸ü µÖÖúÖ´Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß.
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÖµÖŸÖêÖŸÖÓ¸ü ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê šü¸ü»Öê. ÁÖß
ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¿Ö¸ü›üß, †×¬Ö×ÖµÖ´Ö -2004 “Öê
ú»Ö´Ö 21 (2) (ÃÖß) “ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¿Ö¸ü›üßÃÖ
†Öã¤üÖÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘ÖêÖê •Ö¹ý¸üß“Öê †ÖÆêü.
02) ÎÓú.ÃÖÖÃÖ×¾Ö-2005/662/ (133) úÖ. ÃÖÖêôûÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ×¤üÖÖÓú 11 †ÖòÖÂ™ü-2009 “Öê ¯Ö¡Ö- ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú¸üÖß ×¿Ö¸ü›üß
ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¿Ö¸ü›üß µÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ú¸ü ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ
×ÖµÖÓ¡Öú ( ¯Ö£Öú¸ü ) µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾Ö ×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖµÖÖŸÖ µÖÖÓ“Öê´Ö¬µÖê
»ÖêÖß ú¸üÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ, ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ †¾ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê, •ÖêÖêú¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê ÃÖÖê‡Ô“Öê ÆüÖê‡Ô»Ö.
03) •ÖÖ.ÖÓ.Ö.ÖÓ.¯Ö.ÃÖÖ¯ÖÏ/úÖ×¾Ö-01/ 153/ 10 ×¤ü.01/01/2010 †¾ÖµÖê
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¿Ö¸ü›üß µÖÖÓ“Öêú›êü
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»ÖÖ ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖŸÖ úÖÓÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¹ýÖ ×¤ü.01/01/2010
{02} 27.01.2010
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¸üÖê•Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ
ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ú¸üÖ¸üÖÖ´µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖß Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
×¿Ö¸ü›üß ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ
Execute ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ †¾ÖÖŸÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö (Ã™üÖê†¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ)
14. ×“ÖúÖÖãÖßµÖÖ µÖÖ ÃÖÖ£Ö ¸üÖêÖÖ¾Ö¸ü Ö¸êü¤üß 01)•ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/ (¯Öß/‹ÃÖ)/ 9876/ 2009
êú»Öê»µÖÖ †ÖîÂÖ¬Öê Ö¸êü¤üßÃÖ ¾Ö Ö“ÖÖÔÃÖ ×¤ü.07.08.2009
úÖµÖÖÔê¢Ö¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
02)•ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/ (¯Öß/‹ÃÖ)/ 12125/ 2009
×¤ü.29.09.2009
03)•ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/ (¯Öß/‹ÃÖ)/ 12174/
2009 ×¤ü.14.12.2009
ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö2009/631/(61) úÖ.ÃÖÖêôûÖ ×¤ü.06.01.2010 †¾ÖµÖê
ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÔ ×¾Ö»ÖÓ²Ö úÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ
¿Ö»µÖ×“ÖúßŸÃÖú †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ´ÖÖÖ¾ÖãÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †»Ö×Æü¤üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
15. ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ³ÖÖ›êü
(01)•ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/(¯Öß/‹ÃÖ)/ 12866/
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÖîÂÖ¬Ö ¤ãüúÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖêÃÖ
2008 ×¤ü.01.09.2008
¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
(02)•ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/(¯Öß/‹ÃÖ)/ 9097/ 2009
×¤ü.22.07.2009
(03)•ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/(¯Öß/‹ÃÖ)/ 1160/ 2010
×¤ü.18.01.2010
ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö2009/196/(10) úÖ.ÃÖÖêôûÖ ×¤ü.08.07.2009 “Öê
¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Ö¡Ö Îú. 1160/2010
×¤ü.18.01.2010 †¾ÖµÖê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

{02} 27.01.2010

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ úÖµÖÖÔê¢Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê.

ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÖÖ»Öß †ÖîÂÖ¬ÖÖ“Öê ¤æüúÖÖ
úÖœæüÖ ‹´Ö.†Ö¸ü.¯Öß ¯ÖêÖÖ 5% ú´Öß ¤ü¸ÖÖê †ÖîÂÖ¬Öê ×¾ÖúÖ¾ÖßŸÖ ŸÖÃÖê“Ö
¿Öê›ü¶æ»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖîÂÖ‘ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß ú¹ýÖ ÖÏÖÆüúÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öß, †ÃÖê ²ÖîšüúßŸÖ šü¸ü»Öê.
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¾ÖÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ
†×¬ÖúÖ¸üß
µÖÖÓÖÖ
01) ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ÎÓú. ÃÖÖ²ÖÖÓÃÖ /1005/ 24(74)/ úÖ.17, ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖÖÆüÖ Ö¸êü¤üß úºþÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ×¤ü.16.03.2005 †¾ÖµÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ³ÖãÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ Ö¸êü¤üß
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÃÖ úºþÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ›üµÖÖ úÖêÖÖ“µÖÖ ÖÖÓ¾Öê, ¯Ö¸üŸÖ ÃÖÓÓÃ£ÖÖÖ»ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ
úÖµÖÖÔ¢Ö¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ.
úÃÖê? ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
‡ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö ÎÓú. ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ¾ÖÖÆüÖ/5239/ ×¤üÖÖÓú 18.05.2005 †¾ÖµÖê
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
02) ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ÎÓú.ÃÖÖÓÃÖ×¾Ö/2005/ ÎÓú. ÃÖÖÓÃÖ×¾Ö/2005 /364/ 111 /ÃÖÖêôûÖ
×¤ü.18.04.2006 †¾ÖµÖê •ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÖÆüÖÖÓ“Öß ×¾Ö´ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÎúÖ¸üß“Öß (FIR) ¯ÖÏŸÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‡ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö ÎÓú.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ¾ÖÖÆüÖ/ 5514/ ×¤üÖÖÓú
26.04.06 †¾ÖµÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
03) ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ÎÓú. ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö/2005/ 364/ (111)-úÖ. ÃÖÖêôûÖ, ×¤ü.07 •ÖæÖ
2006 †¾ÖµÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖÖß ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
1) •ÖÖÃŸÖ Øú´ÖŸÖß“Öê ¾ÖÖÆüÖ úÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê?
2) ¾ÖÖÆüÖê ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö úÖêÖß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ?
3) ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯Öã¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß úÖµÖ?
ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ÁÖß¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü ¾Ö ŸÖÆüÃÖß»Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüÖŸÖÖ µÖÖÓÖÖ ¾Ö¸üß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ‡ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö ÎÓú.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/
¾ÖÖÆüÖ/8398/2006 ×¤üÖÖÓú 27/06/2006 †¾ÖµÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»ÖÓê ÖÓÓŸÖ¸ü ‡ú›üß»Ö ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ¾ÖÖÆüÖ/12441/
07 ×¤ü.10/08/2007 Öê ´ÖÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ¸üÖ•µÖ,
´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓÖÖ ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü.
04) ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ÎÓú. ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö/ 2005/ 364/ (111)-úÖ. ÃÖÖêôûÖ, ×¤ü.22
‹×¯ÖÏ»Ö 2008 †¾ÖµÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
†) •ÖÖôû¯ÖÖêôûß´Öãôêû ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ›üµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ˆŸÖ¸ü×¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß Æüß ²ÖÖ²Ö
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
²Ö) •ÖÖôû¯ÖÖêôûß´Öãôêû ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ›üµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖŸÖÖ¾ÖßÖ ÖÖ›üß Ö¸êü¤üß
ú¸üµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß úÖµÖ?
ú) •µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖÆüÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü ŸÖê †×¬ÖúÖ¸üß
¿ÖÖÃÖúßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÖÆüÖê (¾ÖÖÆüÖÖÓ“Öß Øú´ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ) ¬ÖÖ¸üÖ
{02} 27.01.2010
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ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß éúŸÖß ×ÖµÖ´Ö²ÖÖÆüµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê,
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯Ö»Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
›ü) Ö¸êü¤üß êú»Öê»µÖÖ ÖÖ›üµÖÖÓ“Öß ÖÖë¤üÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÖ´ÖÖÖê Ö ú¸üŸÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖê úÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
‡) ¾ÖÖÆüÖê úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÖÆüÖê
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß
´ÖÖ»Öúß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ´ÖÖÖê úÖêÖŸÖê ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü
¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ¿Öß ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †ÖÆêü úÖµÖ? ÖÃÖ»µÖÖÃÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß
µÖÖµÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö¾ÆüÖÖ ×¤ü»Öê Öê»µÖÖÃÖ ¾Ö µÖÖµÖ»ÖµÖÖÖê ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ×ÖÖÔµÖ
×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß úÖêÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüß»Ö?
‡ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö ÎÓú. ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ¾ÖÖÆüÖ/ 7283/ ×¤üÖÖÓú 17.05.2008 †¾ÖµÖê
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
05) ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ÎÓú. ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö/ 2005/ 364/ (111)- úÖ.ÃÖÖêôûÖ, ×¤ü.20 •ÖãÖ
2008 †¾ÖµÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
•ÖÖôû¯ÖÖêôûßŸÖ ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ›üµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ˆŸÖ¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß Æüß, ²ÖÖ²Ö
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ úºþÖ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
²ÖÖ²ÖŸÖ.
‡ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö ÎÓú. ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ¾ÖÖÆüÖ/ 9803/ ×¤üÖÖÓú 05.07.2008 Öê
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ¾ÖÖÆüÖ/1042/ ×¤üÖÖÓú
22.01.2009 Öê ³Öæ-ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ †×¬ÖúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ÁÖß¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü
³ÖÖÖ, ÁÖß¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ.ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü, ¸üÖÆüÖŸÖÖ µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß úôû×¾ÖÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö
×¤ü»Öê.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ‡ú›üß»Ö
¯Ö¡Ö ÎÓú. ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾ÖÖÆüÖ/1898/ ×¤üÖÖÓú 16.02.2009 Öê •ÖÖôû¯ÖÖêôûßŸÖ ÖÂ™ü —
ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ›üµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ˆŸÖ¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê Øú¾ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ
ˆŸÖ¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡Ö ŸÖÖŸúÖôû ¤êüÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ úôû×¾Ö»Öê.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ¯Ö¡Ö ÎÓú.
‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ¾ÖÖÆüÖ/ 5108/ ×¤üÖÖÓú 01.05.2009 Öê Ã´Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê.
ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö (Ã™üÖê†¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ)
ÁÖß ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö •ÖãÖê •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/ ‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/ (¯Öß/‹ÃÖ)/ 12536/ 2009 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÃÖß.†Ö´ÖÔ ´Ö×¿ÖÖ“Öß ÖÖÓê¤ü ›êü›üÃ™üÖòú ×¤ü.08.10.2009 †¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
´Ö¬ÖæÖ ×Ö»Öì×Öú ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö2009/ 802/ (85) úÖ.ÃÖÖêôûÖ ×¤ü.22/12/2009 †¾ÖµÖê
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2004 “µÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ú»Ö´ÖÖ†¾ÖµÖê Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †¿Öß
{02} 27.01.2010

11
´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †»Ö×Æü¤üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

18 ÁÖß ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö •ÖãÖê (01)•ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/‹ÃÖ‹ÃÖ²Öß‹“Ö/ Ã™üÖê†¸ü/ (¯Öß/‹ÃÖ)/ 15711/ 2009
‹ŒÃÖ-¸êü ×±ú»´Ö †Öò™üÖê ¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü ×¤ü.26.12.2009 †¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
´Ö×¿ÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ›êü›üÃ™üÖòú´Ö¬ÖæÖ
†ªÖ¯Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê úÖÆüß ×Ö¤ìü¿Ö †Ö»Öê»Öê ÖÖÆüß.
×Ö»ÖáÖßŸÖ ú¸üÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾Ö¿Öß- 03 (†Öã¤üÖÖ)
19 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †¯ÖÓÖÖÓÖÖ ŸÖßÖ 1) ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö Îú.2006/ 274/ (36)-úÖ ÃÖÖêôûÖ, ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
“ÖÖúß ÃÖÖµÖú»Ö“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê. ×¤ü.29/6/2006 †¾ÖµÖê, ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ
‘µÖÖ¾Öß ŸÖÃÖê“Ö ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖÓŸÖ¸ü †¯ÖÓÖÖÓÖÖ 100 ÃÖÖµÖú»Öà“Öê
¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê úôû×¾Ö»Öê.
2) ‡ú›üß»Ö ×¤ü.25/11/2006 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×¤ü.31/5/07 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê
±úŒŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ“Ö ÃÖÖµÖú»Öß ¤êüµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß.
3) ‡ú›üß»Ö ×¤ü.2/7/2007 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ £Ö¸üÖŸÖß»Ö
†¯ÖÓÖÖÓÖÖ ÃÖÖµÖú»Ö ¤êüÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü.
4) ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤ü.5/6/2008 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ×úŸÖß ÃÖÖµÖú»ÖßÓ“Öê
¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê. ‡ŸÖ¸ü £Ö¸üÖŸÖß»Ö †¯ÖÓÖÖÓú›ãüÖ ´ÖÖÖÖß †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü úÖµÖ †ÃÖê
úôû×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ‡ú›üß»Ö ×¤ü.27/10/2008 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê
25 ÃÖÖµÖú»Ö“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê»Öê †ÃÖæÖ 124 †¯ÖÓÖÖÓÖß †•ÖÔ êú»Öê»Öê †ÖÆêü,
†ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ úôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
‡ú›üß»Ö ×¤ü.27/10/2008“Öê ¯Ö¡ÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö µÖêÖê
†ÖÆêüŸÖ.
20 ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖŸÖ±ìú †£ÖÔ ×¤ü.03/09/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê úÖÆüßÆüß ×Ö¤ìü¿Ö †Ö»Öê»Öê
ÃÖÆüÖµµÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß šü¸ü×¾ÖÖêŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“µÖÖ ×ÖúÂÖÖÃÖ
‡ú›üß»Ö ×¤ü.03/09/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö
´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
µÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.

{02} 27.01.2010

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.

ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšß †òµÖæ†»Ö ¸êüµÖæ»Ö¸ü ¯ÖÏÖêÖÏÖ´Ö ú¹ýÖ •ÖÖÃŸÖ ×Ö¬Öß“Öß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß ŸÖÃÖê“Ö †¯ÖÓÖŸ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¿Ö»µÖ ×“Ö×úŸÃÖú
µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾Öê, †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ×¾Ö¬Öß
¯Ö¸üÖ´Ö¿Öá µÖÖÓÖß ²ÖîšüúßŸÖ ×¤ü»µÖÖ
ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ ÖÏÖ×´ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¯ÖÏú»¯Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖê ŸÖÃÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏú»¯Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÓÖÖ
úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖê ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ÃÖã×“ÖŸÖ êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö
†¯ÖÓÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¿Ö»µÖ ×“Ö×úŸÃÖú µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê
†ÃÖê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ÁÖß úÖê»Æêü µÖÖÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ²ÖîšüúßŸÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.

”ûÖÖÖß ú¹ýÖ ×ÖúÂÖ šü¸ü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¹ý»ÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¯Öæœß»Ö
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß
×Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»Öê.
µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¹ý»ÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÁÖß ´ÖÖê¸êü úÖµÖÔúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.

12
21 ÖÖÓ¤ãüÖá ²Öã.ŸÖÖ.¸üÖÆüÖŸÖÖ, ×•Ö.†.ÖÖ¸ü 1) •ÖÖ.ÖÓ.¾Ö¿Öß-3/8896/ 2009, ×¤ü.18/07/2009 ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß
µÖÖ ÖÖÓ¾ÖÖ“Öß ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´Öê ú¸üÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤ü.17/08/2009 ¾Ö ×¤ü.01/09/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê, úÖ´ÖÖ“Öê ×¾Ö¬Öß µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»µÖÖ.
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú, †Ö¸üÖÖ›êü ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü úÖ´Ö úÖêÖŸµÖÖ µÖÓ¡ÖÖê´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü.
2) ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ÖÖÓ¤ãüÖá µÖÖÓÖÖ ‡ú›üß»Ö
×¤ü.28/08/2009 “Öê ¯Ö¡Ö ¤êü‰úÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÖÖ×¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß †ªÖ¯Ö ‡ú›êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öê»Öß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öê»Öß ÖÖÆüß.

22 ×•Ö.¯Ö.†
ÖÖ¸ü
µÖÖÓ“Öê
»Ö‘Öã¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ×“Ö×úŸÃÖ»ÖµÖê ¾Ö
¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖÖÖÖê µÖÖÓÖÖ
†ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ

23 ×¿Ö›üá ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ µÖÖÓÖÖ ¾ÖÃŸÖã
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ

ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú ¾Ö ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ÖÖÓ¤ãüÖá µÖÖÖÖ ¯ÖãÆüÖ Ã´Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ“Öß
¯ÖÏŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖêÃÖÖšüß ¯Ö¡Ö ´ÖÖ.úÖ.†. ÃÖÖÖê. µÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖ¸üßÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
1) ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤ü. 11/12/2007 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê
´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
2) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.28/06/2009 “Öê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öæœêü šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
3) ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê ‡ú›üß»Ö ×¤ü.11/07/2009“Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ×ÖÖÔµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
‡ú›üß»Ö ×¤ü.11/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö
µÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.
1)•ÖÖ.ÖÓ.¾Ö¿Öß-3/6394/05, ×¤ü.20/6/ 2005 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖšü¾Ö»ÖÖ.
2) ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×¤ü.09/05/2006 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê
×Ö¤ìü¿ÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»ÖÖ.
3) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.28/06/2009 “Öê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öæœêü šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
4) ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ µÖêŸÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê ‡ú›üß»Ö ×¤ü.27/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ×ÖÖÔµÖÖÃÖÖšüß
{02} 27.01.2010

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ úÖµÖÖì¢Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß ªÖ¾Öß †ÃÖê ŸÖÃÖê“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ Ö“ÖÔ ¯ÖæÆüÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú ÖµÖê †ÃÖê šü¸ü»Öê.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê †´ÖÖµÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (×¾Ö¬Öß ¾Ö
µÖÖµÖ ) µÖÖÓÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ“Öß ×Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»Öê.
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24 ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

25 ãú.×ÁÖµÖÖ ×ÖŸÖßÖ ×¾Ö«üÖÓÃÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô

¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
‡ú›üß»Ö ×¤ü.27/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
×Ö¤ìü¿Ö µÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.
1) ´ÖÖ.¾µÖ.ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤ü.28/7/07 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.594 ´ÖÖò›êü»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ úÖœü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ
Ãú»Ö“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖ ¹ý.35.81 »ÖÖÖ ´Ö¤üŸÖ ´ÖÓ•Öã¸ü êú»Öß.
†Ö»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×•Ö»ÆüÖ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓÖÖ ²Öë“ÖêÃÖ ¯Öæ¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö
2) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.24/09/2007 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖ ´ÖÖò›êü»Ö Ãæú»Ö“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
3) ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×¤ü.11/12/2007 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê
´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖêŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
4) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.28/06/2009 “Öê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öæœêü šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
4) ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ú»Ö´Ö 21 (2) ÖãÃÖÖ¸ü ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê ‡ú›üß»Ö ×¤ü.11/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ×ÖÖÔµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
‡ú›üß»Ö ×¤ü.11/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö
µÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.
1) ´ÖÖ.¾µÖ.ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤ü.28/7/07 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.587 Ã¯Ö¬ÖìÃÖÖšüß
¹ý.3 »ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
2) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.20/06/2005 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
3) ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×¤ü.09/05/2006 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖãÖ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ
¯ÖÖšü×¾ÖÖêŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
4) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.28/06/2009 “Öê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öæœêü šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
4) ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾ÖîµÖŒŸÖßú †ÃÖ»µÖÖÖê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê ‡ú›üß»Ö ×¤ü.18/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ×ÖÖÔµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
‡ú›üß»Ö ×¤ü.18/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö
µÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.
{02} 27.01.2010
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26 ×“Ö.¯ÖéÛ£¾Ö¸üÖ•Ö ¯ÖÏ×¤ü¯Ö †ÖîŸÖÖ›êü, ¯ÖãÖê

27 úÖê¯Ö¸üÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö 11
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß »ÖÖêú ¾ÖÖÖá“Öß
¸üŒú´Ö ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
28 ×¿Ö¬ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ
´Ö¤üŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»ÖßÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

29 ×¤ü.17/2/07 ŸÖê ×¤ü.19/2/07
†Öê¸ü
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯Öê¹ýÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¾Ö éúÂÖß ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß
´ÖÓ›ü¯Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¹ý.
10,00,000/- “Öê ´ÖÓ•Öæ¸üß²ÖÖ²ÖŸÖ.

1) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.20/06/2005 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
2) ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×¤ü.09/05/2006 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖãÖ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ
¯ÖÖšü×¾ÖÖêŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
3) ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¤ü.28/06/2009 “Öê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öæœêü šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
4) ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾ÖîµÖŒŸÖßú †ÃÖ»µÖÖÖê ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê ‡ú›üß»Ö ×¤ü.18/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ×ÖÖÔµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
‡ú›üß»Ö ×¤ü.18/07/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö
µÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.
1) ‡ú›üß»Ö ×¤ü. 22/08/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß
¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
‡ú›üß»Ö ×¤ü.22/08/2009 “Öê ¯Ö¡ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö
µÖêÖê †ÖÆêüŸÖ.
¾Ö¿Öß- 05 (ˆŸÃÖ¾Ö)
01) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 97/06, ×¤ü.24/01/2006 ŸµÖÖ¾Ö¸ üÎú.
ÃÖÖÃÖÓ×¾Ö- 2006/99/(49) ×¤ü.4/9/06 †¾ÖµÖê ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¹ýÖ ±êú¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß ú¹ýÖ ¯ÖãÆüÖ
02) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 5386/ 07, ×¤ü.03/04/2007 0é 3)
•ÖÖ.ÖÓ. ‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 11235/ 09, ×¤ü.04/09/2009 †¾ÖµÖê ¯Ö¡Ö
¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
†ªÖ¯Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß.
01) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 12446/ 07,×¤ü. 10/08/07
02) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 11142/ 09, ×¤ü.04/09/2009
†ªÖ¯Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß.

{02} 27.01.2010

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÆüÖ ¾ÖîµÖŒŸÖßú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö ŸÖê ”ûÖÖÖß
ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †ÖŸµÖÖ×¸üŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ÖÖÆüß, †ÃÖê
²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖŸÖ±ìú ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ¯Öæœêü †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ÃÖÖÓÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ úÖµÖÖì¢Ö¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß.

µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×ÖÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ²ÖîšüúßŸÖ
ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ²ÖîšúßŸÖ šü¸ü»Öê.

¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Öê¹ý ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ.ëú¦üßµÖ éúÂÖß´ÖÓ¡Öß µÖÖÓÖß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†ÃÖê ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ÖÃÖŸÖÖÓÖÖ †Öò›üß™ü¸üÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüß ú¿Öß
úÖµÖ êú»Öß, ŸÖÃÖê“Ö ×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ÆüÖ ¾µÖµÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÖÖÆüß, †ÃÖê ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ÁÖß úÖê»Æêü µÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß.
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30 ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ×¯ÖÏ òú›êü™ü ™ÒêüØÖÖ ÃÖë™ü¸ü,
ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤üÖÖ¸ü, µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ 20072008 ÃÖÖšüß ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ
‹æúÖ
4
²Öò“ÖêÃÖÃÖÖšüß
×¿Ö¬ÖÖÃ¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
´Ö¤üŸÖ
×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
31 †¬µÖÖ, ¸üÖÆüÖŸÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ²ÖÖ¸ü
†ÃÖÖê.¸üÖÆüÖŸÖÖ, µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖÖ úÖê™Ôü“Öê
ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ
´ÖÓ›ü¯ÖÖ“Öê ²Öß»Ö ¹ý.17,000/´ÖÖ¡Ö“Öê Ö“ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ.
32 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖµÖÔ™üÖ ×¾ÖúÖÃÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÃÖ ×¿Ö›üá µÖê£Öê •Ö´ÖßÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

33 ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ×¿Ö›üá-¯ÖãÖŸÖÖÓ²ÖÖ
¸üÃŸÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê / ¯ÖãÖŸÖÖÓ²ÖÖ
µÖê£Öê ³ÖŒ¢Ö×Ö¾ÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê.

01) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 17700/ 07, ×¤ü. 30/10/07
02) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 11142/ 09, ×¤ü.04/09/2009
†ªÖ¯Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß.

1) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 2855/ 08, ×¤ü. 23/02/2008
2) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 7434/ 08, ×¤ü. 21/05/2008
3) •ÖÖ.ÖÓ.‹ÃÖ‹ÃÖ‹ÃÖ/¾Ö¿Öß-05/ 11142/ 09,×¤ü.04/09/2009
†ªÖ¯Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß.
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
´ÖÖ.×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ×¤üÖÖÓú 04 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2008
¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ‹´Ö™üß›üßÃÖß»ÖÖ ¤êü‰ú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •Ö×´ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö •Ö×´ÖÖß“Öß Øú´ÖŸÖ †Ö×¤ü ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‡ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö
Îú. 17611 / ×¤üÖÖÓú 28 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2008 †¾ÖµÖê ÃÖÆü¯Ö¡ÖÖÓÃÖÆü
úôû×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
¿ÖÖÃÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ.
´ÖÖ.úÖµÖÖÔÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ×¤üÖÖÓú 28
´ÖÖ“ÖÔ, 2008 ¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖ. ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê
†×³Ö¯ÖÏÖµÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ, †ÃÖê úôû×¾ÖµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓÖß
úôû×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖ. ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê µÖêŸµÖÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü
†×³Ö¯ÖÏÖµÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
{02} 27.01.2010

µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ¯Öæœêü †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü“Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ µÖÖÓÖß ÃÖÖÓÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ úÖµÖÖÔê¢Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ“Öê
šü¸ü»Öê.
ÃÖÖ 2007-08 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ •ÖÖê Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÖ¡Ö ¯Öæœüß»Ö Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏú¸üÖß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖµÖÔ™üÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»ÖêÖÓŸÖ¸ü †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öæœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô».
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34 ´ÖÖî•Öê ¯ÖÖêÆêüÖÖÓ¾Ö ÃÖÖêÖê¾ÖÖ›üß ŸÖê
ÃÖÖ¾Öôûß×¾ÖÆüß¸ü µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“Öê
´Ö•Ö²ÖãŸÖß-ú¸üÖÖÃÖÆü ›üÖÓ²Ö¸üßú¸üÖ
ú¸üÖêÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×Ö¬Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
35 ×ŸÖ¹ý´Ö»ÖÖ‡Ô ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖ
(†ÖÓ¬ÖÐ¯ÖÏ¤êü¿Ö) µÖê£Öê †×ŸÖ£ÖßÖéÆü
†£Ö¾ÖÖ ³ÖŒŸÖ×Ö¾ÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß
•ÖÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

36 úÖÖÔ™üú ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ³ÖŒŸÖÖÓÃÖÖšüß
‹ú ‹ú¸ü •Ö´ÖßÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ
¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
37 ´ÖÖî•Öê µÖêÃÖÖÖÓ¾Ö µÖê£Öê ¯Ö¤üµÖÖ¡Öß
ÃÖÖ‡Ô³ÖŒŸÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ
×Ö¾ÖÖÃÖÃ£Öôû ˆ³ÖÖ¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ

×¾ÖÂÖµÖÖÓ×úŸÖ ¸üÃŸµÖÖ“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 313.68 »ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ‡ŸÖúÖ
×Ö¬Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓú 16 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2009
¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘Öê‰úÖ ¾Ö
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ×¾Ö¬ÖßÖÏÖÆüµÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓú 22 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2009
¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß µÖê£Öß»Ö •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ŸÖê£Öê
×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÖéÆü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü úÖÓ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖŸÖ
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ úÖµÖ ´ÖÖÖÖß †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ×¿Ö›üá µÖê£Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß
•ÖÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •ÖÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¿ÖÖÃÖÖÖú›êü úÖêÖŸµÖÖ ²ÖÖ²Öß“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü µÖÖ ¤üÖêÖ ²ÖÖ²Öà²ÖÖ²ÖŸÖ
†×³Ö¯ÖÏÖµÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
×“Ö¢Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö, ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß ´ÖÆüÃÖæ»Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ¤üÖ×´ÖÖÖ›üæ
ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö 01 ‹ú¸ü •ÖÖÖê“Öß ¯ÖÆüÖÖß ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖæÖ, ÃÖ¤ü¸üÆæü
•ÖÖÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ Øú´ÖŸÖßÃÖ Ö¸êü¤üß
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖã¹ý †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ×“Ö¢Öæ¸ü µÖÖÓ“Öê¿Öß
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †ªÖ¯Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ
ÖÖÆüß.
´ÖÖ.¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê µÖÖúÖ´Öß µÖÖêµÖ ŸÖß •ÖÖÖÖ ×Ö¾Ö›üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ
¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×ÖÖÔµÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
úúÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓÖß úÖÖÔ™üú
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÖ. ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓÖÖ ×¤üÖÖÓú 21 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2009 ¸üÖê•Öß ¯Ö¡Ö
×»ÖÆæüÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖêÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü.
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ×¤üÖÖÓú 12 •ÖæÖ, 2008
¸üÖê•Öß“Öê ¯Ö¡ÖÖ¾ÖµÖê †ÃÖê ×Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ ×ú ´ÖÖê•Öê µÖêÃÖÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß 10 - †Ö¸ü •Ö×´ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÁÖß
ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ÖÖÓ¾Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß
¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ŸµÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÃ£Öôû ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ
{02} 27.01.2010

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»ÖêÖÓŸÖ¸ü †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öæœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô».

µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ‡Ô ÃÖÓÃ£ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ¹ý´Ö»ÖÖ‡Ô ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß
¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ ú¹ýÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ .

ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

17
¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖê úôû×¾ÖµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.

38 ×•Ö»ÆüÖ †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖÖÓÖÖ
×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß
¯Öã¸ü×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

39 ×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ Æü§üßŸÖß»Ö
»Ö´ÖßÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß
¾ÖÃÖÖÆüŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

ÃÖ¤ü¸üÆæü •ÖÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö •ÖÖÖêÃÖ ÖÖÓ¾Ö
»ÖÖ¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ÃÖã¹ý †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸üÆæü •Ö×´ÖÖßÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖ¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖã¹ý †ÖÆêü, ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›ê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêü, †ÃÖê ¤æü¸ü¬¾ÖÖß¾Ö¸üß»Ö “Ö“ÖìŸÖ ÃÖÖÓÖÖêŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
01. ´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ×ÖÖÔµÖ
Îú´ÖÖÓú 284 (45), ×¤üÖÖÓú 02 †ÖòÖÂ™ü, 2007 ¸üÖê•Öß ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê
49,42,800/- ´ÖÖ¡Ö ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ Ö“ÖÔ ÃÖÖ 2007-08 “µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ Ö“ÖÔ ú¸üÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ
†ÃÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
02. ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ Ö“ÖÔ ÃÖÖ 2009-10 ´Ö¬µÖê ú¸üÖêŸÖ †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖêÃÖÖšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÓ•Öæ¸ü ×Ö¬Öß ÃÖÖ 2009-10 ´Ö¬µÖê Ö“ÖÔ ú¸üÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖêÃÖÖšüß“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ.
†Ö¸üÖÖ Îú´ÖÖÓú 23 ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖúÃÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ †ÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ×¿Ö›üá µÖÖÓ“Öêú›æüÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß —ÖÖ»ÖêÖÓŸÖ¸ü
¯ÖãÖÔ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê, †ÃÖê ´ÖÖ. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü.
03.01.2007 ¸üÖê•Öß úôû×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
†Ö¸üÖÖ Îú´ÖÖÓú 23 ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ×¿Ö›üáÖê
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ »Ö´ÖßÖÖ¸ü ¯ÖãÖÔ¾ÖÃÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ×¿Ö›üáŸÖß»Ö ²Öê‘Ö¸üÖÓÃÖÖšüß
‘Ö¸êü ÆüÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Ã¾ÖßúÖ¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ, ÃÖ¤ü¸üÆæü †Ö¸üÖÖÖ“Öß
×¾ÖúÃÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ “Öß Öê´ÖÖæú ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¤üÖÖÓú 18 †ÖòŒ™üÖ²ê Ö¸ü, 2008 ¸üÖê•Öß“Öê
ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ ´ÖÖ. ´ÖãµÖÖ×¬ÖúÖ¸üß, ×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¿Ö›üá µÖÖÓÖÖ
úôû×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ×¿Ö›üá µÖÖÓ“Öêú›æüÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»ÖêÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü¾ÖæÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖêµÖ ŸÖÖê
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ÃÖ¤ü¸ü Ö“ÖÔ ÆüÖ ÃÖÖ 2008-09 ´Ö¬µÖê ú¸üÖê †¯Öê×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸÖÃÖÖ
ŸÖÖê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öæôêû ŸÖÖê ÃÖÖ 2009-10 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
†ÃÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê †¬µÖÖ ÁÖß ÃÖÃÖÖÖê µÖÖÓÖß ²ÖîšüúßŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ŸµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¹ýÖ, µÖÖêµÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ´ÖÖÆêü ±îú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2010 ´Ö¬µÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †òµÖæ†»Ö ¯»ÖòÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ -2010
¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †ÃÖê ×Ö¤ìü¿Ö ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß
´ÖÆüÖê¤üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê.
»Ö´ÖßÖÖ¸ü ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ †ÃÖê»Öß •ÖÖÖÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß 50 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ“Öß
•ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖÖÖ Æüß Óú´¯ÖÖ‰Óú›ü»ÖÖ »ÖÖÖæÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏú»¯Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¬µÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ú´Öß
¯Ö›üŸÖê. µÖÖÃŸÖ¾Ö »Ö´ÖæßÖÖ¸ü ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß“Öê ‡ŸÖ¸ü¡Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ÁÖß úÖê»Æêü µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖê¤üµÖÖÓÖß ÃÖ¤ü¸ü »ÖÖêúÖÓ“Öß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ
¸ü×Æü¾ÖÖ¿ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¬µÖÖ •Ö¸üß
•ÖÖÖÖÓ“Öê ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“Öß •ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öß, ¸ü×Æü¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ úÖœæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü¡Ö Æü»Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¹ýÖ“Ö ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖæÆüÖ †×ŸÖÎú´ÖÖ ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß,
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
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¯ÖãÖÔ:¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×¿Ö›üá ÖÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ×¿Ö›üá µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öêú›üß»Ö •ÖÖ.Îú.
Ö¯ÖÓ/²ÖÖÓ¬Ö/úÖ×¾Ö-5/ 1433/2009, ×¤ü.07 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 09 †¾ÖµÖê
±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
40 ×¾ÖÂÖµÖÃÖæ“Öß¾Ö¸üß»Ö
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ
“Ö“Öì¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ²Öîšüúß´Ö¬µÖê
´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ) µÖÖÓÖß
¾ÖêôûÖêôûß ¯Öæœüß»Ö ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ.

01. µÖÖ¯Öæœîü ÃÖÃ£ÖÖÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß. ¿ÖÖÃÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ
úÖµÖÖì¢Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸµÖÖÖãÂÖÓÖÖÖê •µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ´ÖÖµÖŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †¿ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ / Ö“ÖÔ
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
02. ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ¾ÖÖÙÂÖú †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß
´ÖÖµÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß •ÖêÖËê ú¹ýÖ ¯ÖÏŸµÖêú µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ´ÖÖµÖŸÖÖ
‘ÖêµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¸üÆüÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖÖ 2010-11 ÃÖÖšüß“ÖÖ ¾ÖÖÂÖáú
†Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖ“ÖÔ 2010 ¯Öæ¾Öá ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ
µÖê‰úÖ “Ö“Öì¾ÖµÖê ¯ÖÏú¸üÖ ´ÖÖÖá »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÓ•Öæ¸ êú»Öê»µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖ×ÃÖú ¯ÖÏÖŸÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
03. ×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ‹ú¤üÖ
×¿Ö›üá µÖê£Öê ³Öê™ü ¤êü‰úÖ, ŸÖê£Öß»Ö úÖ´ÖÖÓ“Öß ¯ÖÆüÖÖß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
04. ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ×¬ÖéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê -¯ÖÖÚúÖ,
†×ŸÖÎú´ÖÖê ¤æü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß
•Öß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖê ¯Öæ¸ü¾ÖÖ¾Öß
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