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ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ (×¿Ö›üá)
ÃÖ³ÖÖ Îú. 04/ 2012
Ã£Öô û- ×¿Ö›üá úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

×¤üÖÖÓú 31.03.2012
¾Öêôû- ÃÖúÖôûß 10.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ

´ÖÖ.×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ- 32 µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ×¤ü.27.03.2012 ¸üÖê•Öß“Öê †×¬ÖÃÖã“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ‹æúÖ 15
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öê †×¬ÖÃÖã“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖšüßŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ÁÖß.¿Öî»Öê¿Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü¸üÖ¾Ö ¤êüšêü µÖÖÓÖß ´ÖÖ.´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÓ›ü¯ÖßšüÖŸÖ •ÖÖ×ÆüŸÖ µÖÖ“ÖßúÖ
Îú.27/ 2012 ŸÖÃÖê“Ö ×¤ü¾ÖÖÖß †•ÖÔ Îú.3546/ 2012 ¤üÖÖ»Ö ú¹ýÖ †Ö¾ÆüÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸ü“Öê •ÖÖ×ÆüŸÖ µÖÖ“Ößêú´Ö¬µÖê ´ÖÖ. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÓ›ü¯ÖßšüÖÖê ×¤ü.30.03.2012 ¸üÖê•Öß Æãüæú´Ö ú¹ýÖ ´ÖÖ.×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö †×¬ÖÃÖã“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü.27.03.2012 ¸üÖê•Öß ÖšüßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ
†ÓŸÖ×¸ü´Ö Ã£Ö×ÖŸÖß ¤êü‰úÖ ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ¾Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ ×¡ÖÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¯Öãœüß»Ö †Ö¤êü¿Ö ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÆüÖ¾Öê †ÃÖê †Ö¤üê¿ÖßŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü.30.03.2012 ¯ÖÖÃÖãÖ µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü Ã¾ÖßúÖ¹ýÖ úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸üÆæü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ †Ö•Ö ×¤ü.31.03.2012 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 10.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ×¿Ö›üßÔ µÖê£Öß»Ö •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß.
µÖÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
01. ´ÖÖ.ÁÖß.•ÖµÖÓŸÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ãú»ÖûúÖá, ´ÖãµÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü, †¬µÖÖ
02. ´ÖÖ.›üÖò.ÃÖÓ•Öß¾Öãú´ÖÖ¸ü, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü, ÃÖ¤üÃµÖ
03. ÁÖß.×ú¿ÖÖê¸ü ´ÖÖê¸êü, úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖÖ»ÖÖ²ÖÖ¤ü¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤ü.31.03.2012 ŸÖê ×¤ü.02.04.2012 †Öê¸ ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ŸÖ±ìú ÁÖß ¸üÖ´ÖÖ¾Ö´Öß ˆŸÃÖ¾Ö
ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ¾ÖŸÖßÖê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü¯ÖãÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê»Öê †ÃÖæÖ
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¤ü×ÖÖÖ ¯Öê™üß ´ÖÖê•ÖÖß
úÖÖú›ê ³Öê™ü ¤êü‰úÖ ¯ÖÆüÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖŒŸÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ»ÖÖ‡ÔÖ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖÆüÖß êú»Öß.
×ÖÖÔµÖ Îú. 261 ´ÖÖ.¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤ü.03.05.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.179 (A) ÖãÃÖÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
2004 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 20 (4) ÖãÃÖÖ¸ü ¬ÖÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö ²ÖÑêúÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¬ÖÖúÂÖÖÔÃÖÖšüß“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö
Ã¾ÖÖÖ¸üß“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ´ÖÖ.†¬µÖÖ
¾Ö ´ÖÖ.ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓ“Öê¯Öîúß úÖêÖÖÆüß ‹úÖ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ.úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖÖÖ·µÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.
¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö•Ö“Öê ÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¸ü§ü ú¸üÖêŸÖ µÖê‰úÖ
µÖÖ¯Öãœêü ¬ÖÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö ²ÖÑêúÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¬ÖÖúÂÖÖÔÃÖÖšüß“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß“Öê ÃÖÓã¯ÖÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü
´ÖÖ.úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖêŸÖ µÖÖ¾Öê, †ÃÖê šü¸ü»Öê.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ³ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öß.
Ã¾ÖÖÖ¸üßŸÖ/(×ú¿ÖÖê¸ü ´ÖÖê¸êü)
úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ

Ã¾ÖÖÖ¸üßŸÖ/(›üÖò.ÃÖÓ•Öß¾Öãú´ÖÖ¸ü)
×•Ö»ÆüÖ×¬Öú¸üß, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ

Ã¾ÖÖÖ¸üßŸÖ/(•ÖµÖÓŸÖ ãú»ÖúÖá)
´ÖãµÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö
†¬µÖÖ
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