
Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, Ø¯Ö¯Ö¸üß 411018. 

ˆ¤üµÖÖÖ/¾Öé�ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö 

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005 “µÖÖ �ú»Ö´Ö 4 †¾ÖµÖê 

´µÖòÖã†»Ö - 5 

�ú»Ö´Ö 4 (1) (b) (v) Ö´ÖãÖÖ (²Ö) 

  



�ú»Ö´Ö 4 (1) (b) (v) Ö´ÖãÖÖ (²Ö) 

�úÖ´ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ 

 

†.�Îú. ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü»Öê»Öê ×¾ÖÂÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ �ÎÓú´ÖÖ�ú ¾Ö ŸÖÖ¸üß�Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ 

    

 

�ú»Ö´Ö 4 (1) (b) (v) Ö´ÖãÖÖ (�ú) 

�úÖ´ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¸üß¯Ö¡Ö�êú 

 

†.�Îú. ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ¯Ö¡Ö�úÖÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü»Öê»Öê ×¾ÖÂÖµÖ ¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö ŸÖÖ¸üß�Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ 

    

 



�ú»Ö´Ö 4 (1) (b) (v) Ö´ÖãÖÖ (›üú) 

�úÖ´ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ †Ö¤êü¿Ö / ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸ´Ö�ú ¯Ö×¸ü¯Ö¡Ö�êú 

†.�Îú. ×¾ÖÂÖµÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ¾Ö ŸÖÖ¸üß�Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ 

1 ´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×±ú »ÖÖ�Öã 

�ú¸ü�Öê 

¤ãü�ÖÖÔ¤êü¾Öß ™êü�ú›üß ˆ¤üµÖÖÖ 

�Öã»ÖÖ²Ö ¯ÖãÂ¯Ö ˆ¤üµÖÖÖ 

³ÖÖêÃÖ¸üß ÃÖÆü»Ö �ëú¦ü  

�êú•Öã¤êü¾Öß ²ÖÖê™üŒ»Ö²Ö £Öȩ̂ ü�ÖÖÓ¾Ö 

¿ÖÖÆãü ˆ¤üµÖÖÖ 

ÃÖ.ÖÓ.15 £Öȩ̂ ü�ÖÖÓ¾Ö ˆ¤üµÖÖÖ 

Ø¯Ö¯Öôêû �Öã̧ ü¾Ö ˆ¤üµÖÖÖ 

 

ˆ¤üµÖÖÖ/1/�úÖ×¾Ö/536/04 

×¤ü.14/12/04 

¯ÖÏÖîœüÖÓÃÖÖšüß ºþ.2/- 

»ÖÆüÖÖÖÓÃÖÖšüß ºþ.1/- 

 

ˆ¤üµÖÖÖ/1/�úÖ×¾Ö/191/07 

×¤ü.30/07/07 

¯ÖÏÖîœüÖÓÃÖÖšüß ºþ.2/- 

»ÖÆüÖÖÖÓÃÖÖšüß ºþ.1/- 

 

2 ˆ¤üµÖÖÖÖŸÖß»Ö ×´ÖÖß ™ÒêüÖ“Öê ×ŸÖ�úß™ü ¤ü̧ ü 

¯ÖÏế Ö»ÖÖê�ú ¯ÖÖ�Ôú ˆ¤üµÖÖÖ 

¿ÖÖÆãü ˆ¤üµÖÖÖ 

£Öȩ̂ ü�ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖê™üŒ»Ö²Ö ˆ¤üµÖÖÖ 

¸ü.ºþ.5/- ¯ÖÏ×ŸÖ¾µÖŒŸÖß 

ˆ¤üµÖÖÖ/1/�úÖ×¾Ö/159/06 

×¤ü.20/04/06 

ˆ¤üµÖÖÖ/1/�úÖ×¾Ö/105/07 

×¤ü.12/04/07 

ˆ¤üµÖÖÖ/1/�úÖ×¾Ö/101/07 

×¤.09/04/07 

 

 



�ú»Ö´Ö 4 (1) (b) (v) Ö´ÖãÖÖ (‡) 

Ø¯Ö.Ø“Ö.´ÖÖ¯ÖÖ µÖê£Öß»Ö ˆ¤üµÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö»Ö²‘Ö ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ 

 

†.�Îú. ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
¾µÖŒŸÖß/¯Ö¤üÖÖ´Ö 

¾µÖŒŸÖß“Öê ×šü�úÖ�Ö/ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖ»µÖÖÃÖ 

1 ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ̧ üŸÖ 
�ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ 

¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú ÖÃŸµÖÖ 

¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú ÖÃŸÖß †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×»Ö×¯Ö�ú �Öã»ÖÖ²Ö ¯ÖãÂ¯Ö ˆ¤üµÖÖÖ ÖêÆüºþÖ�Ö¸ü 

2 ÃÖê¾ÖÖÖÖë¤ü ¯ÖãÃŸÖ�êú ÃÖê¾ÖÖÖÖë¤ü ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
3 •ÖÓ�Ö´Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×»Ö×¯Ö�ú ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
4 †Ö¾Ö�ú-•ÖÖ¾Ö�ú ÖÖë¤ü¾ÖÆüß †Ö¾Ö�ú-•ÖÖ¾Ö�ú ×»Ö×¯Ö�ú ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
5 ¸üÖê•Ö×�ú¤Ôü “Ö»ÖÖê ¾Ö 

¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ 
•Ö´ÖÖ ¸ü�ú´Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ×»Ö×¯Ö�ú/¸üÖê̄ Ö×¾Ö�ÎêúŸÖÖ ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê/¸üÖê̄ Ö¾ÖÖ×™ü�úÖ 

6 Ã£ÖÖµÖß †Ö¤êü¿Ö ¿ÖÖÃÖÖ 
×Ö�ÖÔµÖ ¾Ö ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸ´Ö�ú 

¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�êú 
†ÖµÖÖê�ÖÖ�ú›üß»Ö 

†Ö¤êü¿Ö 

´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬Ö�úÖ¸ü 
2005 ÖãÃÖÖ¸ü 

¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�êú ¿ÖÖÃÖÖ 
×Ö�ÖÔµÖ 

×»Ö×¯Ö�ú ¾Ö¸üßÂšü 
×»Ö×¯Ö�ú 

¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 

7 ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¯ÖãÃŸÖ�êú 
ÖÖë¤ü¾ÖÆüß 

�Óúã›üµÖÖ ³ÖÖ›êü ¸üÖê̄ Öê 
×¾Ö�Îúß »ÖÖ�ãú›ü ×¾Ö�Îúß 

×»Ö×¯Ö�ú ¾Ö¸üßÂšü 
×»Ö×¯Ö�ú 

¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 

8 Ã£ÖÖµÖß †�ÖÏß´Ö¬ÖÖ 
ÖÖë¤ü¾ÖÆüß 

†Ö�úÛÃ´ÖŸÖ �Ö“ÖÔ ×»Ö×¯Ö�ú ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 

9 ÃÖÖšüÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß Ã™êü¿ÖÖ¸üß ¾Ö †µÖ ×»Ö×¯Ö�ú /³ÖÖÓ›üÖ¸ǖ ÖÖ»Ö ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
10 �úÖµÖÔ ×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¤îüÖÓ×¤üÖ �úÖ´Ö�úÖ•ÖÖ“µÖÖ 

ÖÖë¤üß 
ÃÖ¾ÖÔ ×»Ö×¯Ö�ú ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 

11 †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê 
†�ÖÏß´Ö¬ÖÖ ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö 

³Ö¢Öê †¤üÖµÖ�Öß ÖÖë¤ü¾ÖÆüß 
¾ÖÃÖã»Öß ¸ü×•Ö.‡ŸµÖÖ¤üß 

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×»Ö×¯Ö�ú ¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 

12 ˆ¤üµÖÖÖ ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß ˆ¤üµÖÖÖ �úÖ´Ö�úÖ•ÖÖ“µÖÖ 
ÖÖë¤üß �ú¸ü�Öê 

ˆ¤üµÖÖ.ÃÖÆüÖµµÖ�ú 
ˆ¤üµÖÖÖ ×Ö¸üß�Ö�ú 

ÃÖÆüÖ.ˆ.†×¬Ö 

† ²Ö �ú ›ü ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö¾ÖÖ¸ü 

13 ˆ¤üµÖÖÖ ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö 
¯ÖãÃŸÖ�êú 

ˆ¤üµÖÖÖ �úÖ´Ö�úÖ•ÖÖ“µÖÖ 
ÖÖë¤üß �ú¸ü�Öê 

ÃÖÆüÖ.ˆ.†×¬Ö ˆ¤üµÖÖÖ 
†×¬Ö�Ö�ú 

�Öã»ÖÖ²Ö ¯ÖãÂ¯Ö ˆ¤üµÖÖÖ ´Öã�µÖ 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 

14 ›êü›ü Ã™üÖò�ú ¸ü×•Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ÃÖÆüÖ.ˆ.†×¬Ö ˆ¤üµÖÖ 
×Ö¸üß�Ö�ú 

ÃÖÆüÖ.³ÖÖÓ›üÖ¸ǖ ÖÖ»Ö 

† ²Ö �ú ›ü ¯ÖÏ³ÖÖ�Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö �Öã»ÖÖ²Ö 
¯ÖãÂ¯Ö ˆ¤üµÖÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 

15 ¾ÖÖÆüÖÖ“Öê »ÖÖò�Ö²Öã�ú ¾ÖÖÆüÖÖ“Öê ×±ú¸üŸÖß“µÖÖ 
ÃÖ¾ÖÔ ÖÖë¤üß 

¾ÖÖÆüÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»Ö�ú 

¾ÖÖÆüÖÖÖãÃÖÖ¸ü 

 


