šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,šüÖÖê.
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ×“Ö¾Ö úÖμÖÖÔ»ÖμÖ,
×¤ü−ÖÖÓú 11.02.2015
šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“μÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖ.
ÃÖ³ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ Îú´ÖÖÓú 10 ×¤ü−ÖÖÓú: 11.02.2015
¯ÖÏ×ŸÖ,
ÃÖ−´ÖÖ.ÁÖß/ÁÖß´ÖŸÖß------------------------ÃÖ¤üÃμÖ/ÃÖ¤üÃμÖÖ,
šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,šüÖÖê.
μÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê¾¤üÖ¸êü †Ö¯ÖÖÖÃÖ úôû×¾ÖμÖÖÓŸÖ μÖêŸÖê úß, šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖ
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üü ×¤ü−ÖÖÓú: 20 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßü, 2015 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 11.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“μÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸ−Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ Îú´ÖÖÓú 10 ×¤ü 11.02.2015 ¸üÖê•Öß“μÖÖ
×¾ÖÂÖμÖ¯Ö×¡Öêú¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÂÖμÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×−Ö´ÖμÖ ú¸üμÖÖÃÖÖšüß †ÖμÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üμÖÓÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
ŸÖ¸üß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ³ÖêÃÖ éú¯ÖμÖÖ †Ö¯ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê Æüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß.
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî¸ü ÃÖÖÖê. μÖÖÓ“Öê ´ÖÓ•Öã¸üß−Öê.
( ´Ö×−ÖÂÖ •ÖÖê¿Öß )
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,šüÖÖê
ÃÖ³ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ Îú´ÖÖÓú 10 ×¤ü−ÖÖÓú : 11/02/2015 ¸üÖê•Öß“Öß ×¾ÖÂÖμÖ¯Ö×¡ÖúÖ.
¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü
¯ÖÏú¸üÖ
×¾ÖÂÖμÖ
Îú´ÖÖÓú
172
´ÖÖ.Ã£ÖÖμÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃμÖÖ ÁÖß´ÖŸÖß †Ö¿ÖÖ¤êü¾Öß ¿Öê¸ü²ÖÆüÖ¤ãü¸ü ØÃÖÆü ÆüμÖÖÓ“ÖÖ Ã£ÖÖμÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃμÖ
¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¸üÖ•Öß−ÖÖ´ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
173
´ÖÖ.Ã£ÖÖμÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃμÖÖ ÁÖß´ÖŸÖß †Ö¿ÖÖ¤êü¾Öß ¿Öê.ØÃÖÆü μÖÖÓ−Öß Ã£ÖÖμÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃμÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ
¸üÖ•Öß−ÖÖ´ÖÖ ×¤ü»μÖÖ´Öãôêû ŸμÖÖÓ“Öê ×¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ Ã£ÖÖμÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃμÖ ¯Ö¤üÖ“μÖÖ ‹úÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö 2012 †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖÓŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 23 ¾Ö 31 † −ÖãÃÖÖ¸ü ‹úÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ
ÃÖ¤üÃμÖÖ“Öß Ã£ÖÖμÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃμÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖî»Ö×−Öú ÃÖÓμÖÖ ²ÖôûÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖμÖãŒŸÖß ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
174
šüÖÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú“μÖÖ ×¤ü.15/7/2014, ×¤ü.16/7/2014, ×¤ü..17/7/2014, ×¤ü.19/7/2014,
×¤ü.22/7/2014, ×¤ü.24/7/2014 ¾Ö ×¤ü.21/8/2014 ¸üÖê•Öß“μÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖÓ“Öê ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö
¾ÖÖ“Öæ−Ö úÖμÖ´Ö ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
175
ÃÖ−´ÖÖ.−ÖÖ¸üÃÖê×¾ÖúÖ ÁÖß´ÖŸÖß ×¾Ö´Ö»Ö †•ÖãÔ−Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü μÖÖÓ−ÖÖ †−ÖÆÔü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏú¸üÖ
´ÖÖ.−μÖÖμÖÖ×¬Ö¿ÖÖú›êü ¾ÖÖÔ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.

176
177
178

ÃÖ−´ÖÖ.ÃÖ¤üÃμÖ ÁÖß.¸üÖ´Ö ‹Ö›êü μÖÖÓ−ÖÖ †−ÖÆÔü ú¸üμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏú¸üÖ ´ÖÖ.−μÖÖμÖÖ×¬Ö¿ÖÖú›êü ¾ÖÖÔ
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
›üÖò. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ‹»Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö †×¬Ö¾μÖÖμÖÖŸÖÖ ÃÖ•ÖÔ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖ ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖÓ¬Öß ¾ÖîªúßμÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ μÖÖÓ“ÖÖ
×¤ü.19/7/2014 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ•Öß−ÖÖ´ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖêÃÖ ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
šüÖÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú“μÖÖ †Ö¸üÖêμÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ¾ÖîªúßμÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÃÖÓ¾ÖÖÖÔÃÖ ¾μÖ¾ÖÃÖÖμÖ ¸üÖê•Ö ³Ö¢ÖÖ »ÖÖÖæ
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
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181
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183
184
185
186
187

188
189
190
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192
193

¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú †Ö¯Ö¢Öß ¾μÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö úÖÖú›üß»Ö ÃÖ±úÖ‡Ô úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾Ö ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Öú μÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖ •ÖÖ¤üÖ
úÖ´ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
´ÖãÓ²ÖÎÖ ¯ÖÏ³ÖÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖÏ Îú 63 ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÖê¸üß ú²ÖÎÃÖŸÖÖ−Ö“Öê −ÖãŸÖ−Ößú¸üÖ ú¸üÖêÃÖÖšüß μÖêÖÖ-μÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ
´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßμÖ ¾Ö ×¾Ö¢ÖßμÖ ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ. ( †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖ Îú.136 ×¤ü.29/12/2014)
¾ÖŸÖÔú−ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ Îú 3 ´Ö¬Öß»Ö ×−ÖôûÓúšü ¾Öã›üÃÖ μÖê£Öß»Ö ×−ÖÃÖÖÔ ˆª'Ö−ÖÖ´Ö¬μÖê
•ÖÖò×ÖÖ ™Òòüú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿μÖú Ã£ÖÖ¯ÖŸμÖ úÖ´Öê ú¸üÖêÃÖ μÖêÖÖ-μÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“Öß
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßμÖ ¾Ö ×¾Ö¢ÖßμÖ ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ. ( ×¤ü.20/1/2015 ¸üÖê•Öß“μÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ŸÖÆüæú²Ö ¯ÖÏÎú
155)
úÖîÃÖÖ μÖê£Öß»Ö †Ö¸ü×ÖŸÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ¿ÖÖôêû“μÖÖ −Ö¾Öß−Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖÃÖÆüßŸÖ μÖêÖÖ-μÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßμÖ ¾Ö ×¾Ö¢ÖßμÖ ´ÖÖ−μÖŸÖÖ
×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ. ( †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖ Îú.94 ×¤ü.29/12/2014)
šüÖÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö †Ö¸üÖÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü.( ×¤ü.29/12/2014 ¸üÖê•Öß“μÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ŸÖÆüæú²Ö ¯ÖÏú¸üÖ
Îú. 98)
šüÖÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÆüÖ•Öã¸üß ´ÖÖìú™ü´Ö¬Öß»Ö ÖÖôêû ×−Ö×¾Ö¤üÖ ¯Ö¬¤ËüŸÖß−Öê ³ÖÖ›üμÖÖ−Öê ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»Öê»μÖÖ •Ö»Ö»ÖÖ³Ö ú¸üÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ/¾ÖÖœü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“μÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü.
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸üÖ“μÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ±úß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ±úß´Ö¬μÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ /¾ÖÖœü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
ÃÖ³Öê“μÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü.
šüÖÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú“Öê ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖÓ¬Öß ¾ÖîªúßμÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ ¾Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¹ýÖÖ»ÖμÖ ¾Ö
2) ÃÖÖî.´Öß−ÖÖŸÖÖ‡Ô šüÖú¸êü ¯Ö×¸ü“ÖÖ×¸üúÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ,šüÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê “ÖÖ»Ö×¾ÖμÖÖÃÖÖšüß
ŸÖÖ²μÖÖŸÖ ¤êüμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ. 3) ´ÖÓ•Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üμÖÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖî•Öê ÖÖ¸üß μÖê£Öß»Ö †Ö¸üÖÖ Îú. 2
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ÆüÖ †Ö¸ü×ÖŸÖ ³ÖæÖÓ›ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“μÖÖ ŸÖÖ²μÖÖŸÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ²ÖÖÓ¬ÖμÖÖÃÖÖšüß ¤êüμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ¤ü¸üÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸.ü
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“Öê ¤ü¸ü ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü.
‘Ö−Öú“Ö¸üÖ ÃÖê¾ÖÖ ¿Öã»ú †ÖúÖ¸üÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü.
ÖÖÓ¾Ö¤êü¾Öß −Ö¾Öß−Ö ³ÖÖ•Öß ´ÖÓ›ü‡ÔŸÖß»Ö †Öê™ü»Öê ¾Ö ÖÖôêû ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü
×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü.
¿ÖÆü¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ˆŸ¯Ö®ÖÖ“μÖÖ ¾ÖÖœüßú¸üßŸÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü †ÃÖ»Öê»μÖÖ úÖÆüß ²ÖÖ²Öà“μÖÖ ¤ü¸üÖ´Ö¬μÖê
¾ÖÖœü ¾Ö −Ö¾μÖÖ−Öê †ÖúÖ¸üÖß ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ²ÖÖ²Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖêú¸üßŸÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü×¾ÖÖêú¸üßŸÖÖ
´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü
ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤üÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¾Ö ÃÖÖšüÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¿Öã»ú ¾ÖÖœüß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤üÖ ¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¾Ö ÃÖÖšüÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ †−ÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²Öà´Ö¬μÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖêú¸üßŸÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü.
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´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ÖŸÖü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ †ÃÖ»Öê»μÖÖ ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸Ö »ÖÖ³Ö ú¸ÖŸÖü ¾ÖÖœü ú¸Öê ²ÖÖ²ÖŸÖü ´ÖÖ.
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸Ö ÃÖ³Öê“μÖÖ ¬ÖüÖê¸ÖÖŸÖü´Öú ×−ÖÖÔμÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸.

( ´Ö×−ÖÂÖ •ÖÖê¿Öß )
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,šüÖÖê
ÃÖ×“Ö¾Ö úÖμÖÖÔ»ÖμÖ
šüÖÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,šüÖÖê
×¤ü.11/02/2015

