
�Ö¸ü ´ÖÖ»Ö�úÖ“Öê †¯ÖÆü¸ü�Ö �ú¹ýÖ �ÖãÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ  
¤üÖêÆüß ³ÖÖ¾ÖÖÓÖÖ •Ö´Öšêü¯Öê“Öß ×¿Ö�ÖÖ 

(†Ö¾ÆüÖ�ÖÖŸ´Ö�ú �ÖãÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖÖ 2014 ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ.�Öã.¿ÖÖ. Öê ˆ‘Ö›ü�úßÃÖ †Ö�ÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.) 
 
 ÃÖÖ 2013 ´Ö¬µÖê  ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ×¾Ö³ÖÖ�Ö ÖÓÖ¤êü›ü µÖê£ÖæÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�ú ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ýÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ×�ú¿ÖÖ ü̧Ö¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¸üÖ. 
³Ö�Öß¸ü£ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü Æêü ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢ÖßÖÓŸÖ ü̧ ˆ¯Ö ü̧×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖÖÖ´Ö¬ÖãÖ ‹�ú 
Ã¾Öß±ú™ü �úÖ ü̧ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö 26 †ê�êú- 1248 Æüß ³ÖÖ›êü ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö ü̧ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ‘Öê¾ÖæÖ »ÖÆüÖÖ ÃÖÆüÖÖ ³ÖÖ›êü ´ÖÖ¹ýÖ 
†Ö¯Ö»Öß ˆ¯Ö×•Ö¾Öß�úÖ ³ÖÖ�Ö×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 
 ×¤üÖÖÓ�ú 10.06.2014 ¸üÖê•Öß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾Ö Ó̧ü�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ³ÖÖ›êü �êú»Öê. ŸÖê ¸üÖ¡Öß ÃÖÖ›êüÖ‰ú ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê 
ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Ö ¤ü ü̧´µÖÖ�Ö ¤ãü¯ÖÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖêÖ¾Ö¹ýÖ ‹�ú ²ÖÖê¬ÖÖ µÖê£Öß»Ö ³ÖÖ›êü ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü ¾µÖŒŸÖßÖê 
‹�ú ´ÖÆüß�µÖÖ¯Öæ¾Öá ¾ÖÖÆüÖ ³ÖÖ›üµÖÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖë›ü †Öêôû�Öß¾Ö¹ýÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓÖß ŸÖê ³ÖÖ›êü Ã¾Öß�úÖ ü̧»Öê. 
ÃÖÖ›êüÖ‰ú ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÖ¾Ö ü̧�ÖÖ¾ÖÓ µÖê£ÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß Æêü šü ü̧»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ØÆü�ÖÖê»Öß �Öê™ü µÖê£Öê �Öê»Öê. ŸÖê£ÖãÖ 
ŸµÖÖÓÖß ‘Ö ü̧ß ±úÖêÖ �ú¹ýÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß, ´Öß †ÖŸÖÖ“Ö ÃÖÖ¾Ö ü̧�ÖÖÓ¾Ö µÖê£ÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ´Ö»ÖÖ ²ÖÖê¬ÖÖ“Öê ³ÖÖ›êü ³Öê™ü»Öê †ÖÆêü ŸÖê 
³ÖÖ›êü �ú¹ýÖ ¸üÖ¡Öß ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ×Ö¸üÖê̄ Ö ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖŸÖ ü̧ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓÖß ³ÖÖ›êü ‘Öê¾ÖæÖ �Öê»Öê. 
 �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß Æêü ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö¸üŸÖ Ö †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü“Öê »ÖÖê�úÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖêÖ¾Ö ü̧ ÃÖÓ̄ Ö�Ôú 
ÃÖÖ¬Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ ¯Ö Ó̧üŸÖæ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ²ÖÓ¤ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ¾Ö›üß»Ö ‘Ö¸üß Ö †Ö»µÖÖÖê ´Öã»Ö�ÖÖ 
†•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓÖß ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ±úÖêÖ �ú¹ýÖÆüß ¾Ö›üß»ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖëÖ ²ÖÓ¤ü µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓ�ú 12.06.2014 
¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ³ÖÖ�µÖÖ�Ö ü̧ µÖê£Öê ¾Ö›üß»Ö ×´ÖÃÖà�Ö —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ŸÖ�ÎúÖ¸ü ×¤ü»Öß. ŸµÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ³ÖÖ�µÖÖ�Ö ü̧ 
×´ÖÃÖÓß�Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 37/2014 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ “ÖÖî�ú¿Öß ¯ÖÖêÖÖ ¤üÖ ü̧ÖØÃÖ�Ö ¸üÖšüÖê›ü µÖÖÓÖß �êú»Öß. “ÖÖî�ú¿ÖßŸÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÆüÖÖÃÖÆü †¯ÖÆü ü̧�Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×ÖÂ¯Ö®Ö —ÖÖ»µÖÖÖê †•ÖµÖ  �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öê �Öã.¸ü.Ö. 113/2014 �ú»Ö´Ö 364(†), 365 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †¯ÖÆü̧ ü�Ö 
�êú»µÖÖ“ÖÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö›üß»ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖÆüÖÖ“ÖÖ �úÖÆüß‹�ú ¯Ö¢ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê †•ÖµÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß 
µÖÖÓÖß †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÁÖß. ŸÖÖÖÖ•Öß ×“Ö�Ö»Öê µÖÖÓÖÖ ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ÃÖÖ¬ÖãÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öß Ö´ÖÏ ×¾ÖÖÓŸÖß �êú»Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
×¾ÖÖÓŸÖß¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÁÖß. ¯Ö ü̧´Ö•ÖßŸÖ ØÃÖÆü ¤ü×ÆüµÖÖ, †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÁÖß. ŸÖÖÖÖ•Öß ×“Ö�Ö»Öê µÖÖÓÖß 
Ã£ÖÖ×Ö�ú �ÖãÆêü ¿ÖÖ�Öê“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö ü̧ß�Ö�ú ÁÖß¬Ö ü̧ ¯Ö¾ÖÖ ü̧ µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ�ú ü̧�ÖÖŸÖ ŸÖÖŸ�úÖôû ¤ü�Ö»Ö ‘Öê¾ÖæÖ �ÖÖȩ̂ ²Ö ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß 
µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ß ÃÖÖê̄ Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓÖß Ã£ÖÖ×Ö�ú �ÖãÆêü ¿ÖÖ�Öê“Öê ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üß�Ö�ú 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß †Ö��ÖÖ ›üÖê‡Ô±úÖê›êü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÖ‡Ô�ú/2083 ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö,  ¯ÖÖêÖÖ/1126 –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ×ŸÖ›ü�êú, ¯ÖÖê�úÖò/1360 
²ÖÖ»ÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, “ÖÖ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2825¸ǘ ÖÖ�úÖÓŸÖ Ø¿Ö¤êü, ¯ÖÖêÖÖ/1178 ÃÖã³ÖÖÂÖ †Ö»ÖÖêÖê, ¯ÖÖê�úÖò/151 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖÖêÖ™üŒ�êú 
µÖÖÓ“Öê ‹�ú ¯Ö£Ö�ú ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü“Öê ÃÖ¯ÖÖê×Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¯ÖÖêÖÖ ¤üÖ¸üÖØÃÖ�Ö ü̧ÖšüÖê›ü, ¯ÖÖê�úÖò ²ÖµÖÖÃÖ, ¯ÖÖê�úÖò •ÖÖ¬Ö¾Ö 
¾Ö Ã£ÖÖ.�Öã.¿ÖÖ. “Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê µÖÖÓ“Öê ¯Ö£Ö�ú �ÖšüßŸÖ �êú»Öê.  
 ÃÖ¤ü̧ ü ¯Ö£Ö�úÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ ü̧ß µÖÖÓÖß †ÆüÖ ü̧Öê¡Ö ´ÖêÆüÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖ“ÖÖ ”û›üÖ 
»ÖÖ¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �ú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö ü̧ß�Ö�ú ×¿Ö¾ÖÖ•Öß †Ö��ÖÖ ›üÖê‡Ô±úÖê›êü µÖÖÓ“Öê ¯Ö£Ö�úÖ»ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
³ÖÖ›êü šü̧ ü×¾Ö�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÆüßŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓÖß Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ ü, 
´Ö�ÖŸÖôû, ´ÖÆêü²Öã²ÖÖ�Ö¸ü †¿ÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö šüß�úÖ�Öß ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯Ö Ó̧üŸÖæ ÃÖ¤ü ü̧ ‡ÔÃÖ´Ö ÆüÖ ²ÖÖê¬ÖÖ µÖê£Öê »ÖÖò•Ö´Ö¬µÖê †ÃÖ»µÖÖ“Öß 
´ÖÖÆüßŸÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Ö¸üŸÖ ²ÖÖê¬ÖÖ µÖê£Öê µÖê¾ÖæÖ ³ÖÖ›üµÖÖÖê �úÖ ü̧ šü ü̧×¾Ö�ÖÖ·µÖÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÃÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê 
ÖÖ¾Ö�ÖÖÓ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ÖÖÓ¾Ö 1) ¿Öê�Ö ¯ÖÖ¿ÖÖ ˆ±Ôú ¯Ö¾ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ¿Öê�Ö ü̧Ö•Ö´ÖêÖÆü´Ö¤ü ˆ±Ôú ¸üÖ•ÖÖ×´ÖµÖÖò ü ¸üÖ. —ÖÖ›üß 
ŸÖÖ. ²ÖÖê¬ÖÖ ×•Ö. ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü Æü.´Öã. ´Ö�úŸÖôû ×•Ö. ´ÖÆêü²Ö²ÖÖ�Ö ü̧ †ÖÓ¬ÖÐ̄ Ö¤êü¿Ö,†ÃÖê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê.  ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü�ÖÖ 



�ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ˆ›ü¾ÖÖˆ›ü×¾Ö“Öß ˆ¢Ö ȩ̂ü ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÃÖ †×¬Ö�ú ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß �êú»µÖÖ“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ¤êü¾ÖæÖ �úÖ ü̧ 
¤üÖ�Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ �úÖ¸ü¾Ö ü̧ ‹¯Öß/25- ‹‹Ö»Ö-4949 �Îú´ÖÖÓ�úÖ“Öß ÖÓ²Ö¸ü ¯»Öê™ü “Öœü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ �úÖ¸ü“Öß �ÖÖ¡Öß 
�ú¸üŸÖÖ ŸÖß �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸ü�ÖÖ �úê»Öß. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê»Öß Æü�úß�úŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ¯Ö£Ö�úÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö 
�ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Æîü ü̧Ö�Ö —ÖÖ»Öê. ŸÖß Æü�úß�úŸÖ †¿Öß, 
 ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü ‹�ú ´ÖÆüß�µÖÖ¯Öæ¾Öá ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÓÖÖß �úÖ¸ü ³ÖÖ›üµÖÖÖê ¾ÖÖ¯Ö ü̧»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß 
´Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾Æüß•Öß™üà�Ö �úÖ›Ôü ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´Öß ŸµÖÖÓ“Öß �ÖÖ›üß ³ÖÖ›üµÖÖÖê šü¸ü¾ÖæÖ “ÖÖȩ̂ üß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ×¤üÖÖÓ�ú 10.06.2014 ¸üÖê•Öß �ÖÖ›üß ³ÖÖ›üµÖÖÖê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓ¤êü›ü»ÖÖ †Ö»ÖÖê.ÖÓÖ¤êü›ü 
¿ÖÆü ü̧ÖŸÖ •µÖÖêŸÖß ™üÖò�úß•Ö´Ö¬µÖê ×ÃÖÖế ÖÖ ¯ÖÖÆüß»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ ü̧ ØÆü�ÖÖê»Öß �Öê™ü µÖê£Öê µÖê¾ÖæÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê ¾Æüß•Öß™üà�Ö 
�úÖ›Ôü¾Ö¸üß»Ö ÖÓ²Ö¸ü �úÖò‡ÔÖ²ÖÖòŒÃÖ ¾Ö¹ýÖ ›üÖ‡Ô»Ö �ú¹ýÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †Öêôû�Ö»Öê ÖÖÆüß. ÖÓŸÖ ü̧ 
´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¹ýÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê, ŸÖÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö´Ö¬µÖê ÃÖê¾Æü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †Öêôû�Ö»Öê ¾Ö 
³ÖÖ›üµÖÖÖê µÖê�µÖÖ“Öß �¾ÖÖÆüß ×¤ü»Öß. ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ´Öß ØÆü�ÖÖê»Öß �Öê™ü •Ö¾Öôû ÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´Öß 
´ÖÖ—Öê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¹ýÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ µÖê‡Ô»Ö ´Æü�ÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ �úÖò‡ÔÖ ²ÖÖòŒÃÖ ¾Ö ‡ÔŸÖ ü̧ ¾ÖÖ™üÃÖ¹ý »ÖÖê�úÖÓ“Öê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö¹ýÖ ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ÃÖÖ¬Öã 
»ÖÖ�Ö»ÖÖê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö Æêü ¸üÖ¡Öß ÃÖÖ›êüÖ‰ú ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ØÆü�ÖÖê»Öß �Öê™ü µÖê£Öê †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öê �ÖÖ›üß´Ö¬µÖê ´Öß 
²ÖÃÖæÖ ÖÃÖá ´ÖÖ�Öì ²ÖÖê¬ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ�ú ü̧ßŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÖÃÖá µÖê£Öê ÖÖ ü̧ôû¯ÖÖ�Öß ×¯Ö�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ �ÖÖ›üß £ÖÖÓ²Ö×¾Ö»Öß ¾Ö ŸÖê£ÖãÖ 
�ÖÖ›üß “ÖÖȩ̂ üß �ú ü̧�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ ¯Ö Ó̧üŸÖæ ´Ö»ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. �úÖ ü̧Ö �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß Æêü �ÖÖ›üß“Öê �ÖÖ»Öß 
ˆŸÖ¸üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÖÃÖá µÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖî»ÖÖÖß²ÖÖ²ÖÖ µÖÖÃÖ ±úÖêÖ �ú¹ýÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß µÖê£Öê ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. 
¾Ö ŸµÖÖÃÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ••ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»Öê ¾ÖÖµÖ ü̧ ‘Öê¾ÖæÖ µÖê�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖŸÖ ü̧ †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê•ÖÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß µÖê£Öê 
†Ö»ÖÖ. ŸÖê£Öêê »Ö‘Ö¾ÖßÃÖÖšüß �ÖÖ›üß ˆ³Öß �ú¹ýÖ �ÖÖ›üß “ÖÖȩ̂ ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ ŸÖê£ÖêÃÖã¬¤üÖ �úÖÆüß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. 
ŸÖê¾ÖœüµÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖî»ÖÖÖß ²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß µÖê£Öê †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü ü̧ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ´Öß 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ×ÃÖ™ü¾Ö ü̧ †Ö»ÖÖê. ŸÖê£ÖãÖ ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü“Öê †»Öß�ú›êü ¤üÆüÖ ×�ú.´Öß. 
†ÓŸÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ ×Ö´ÖÔ�ÖãÂµÖ šüß�úÖ�Öß �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ �ú““µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ �ÖÖ›üß Öê�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�ÖæÖ ŸÖê£ÖãÖ 
†Ö¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ‹�ú ‡ÔÃÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘µÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖÖ›üß �ú““µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü µÖêŸÖÖ“Ö ¸üÖê›ü �Ö¸üÖ²Ö ¾Ö 
�Ö›üµÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê �úÖ¸ü“ÖÖ ¾Öê�Ö �ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ‘Öê¾ÖæÖ ´Öß ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖµÖ¸ü �úÖœæüÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê 
�ÖôûµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Öôû»Öê. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖê �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê ŸÖÖê›ü ¤üÖ²ÖãÖ ²ÖãŒ�úµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖÖ �ú ü̧�µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ 
� êú»Öß. ³ÖÖ‰ú ÃÖî»ÖÖÖß µÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ²ÖÖê™üÖŸÖ †Ó�Öšüß †ÃÖ»µÖÖÖê �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê ŸÖÖê›üÖ¾Ö¸ü »ÖÖ�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¸üŒŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 
ŸÖê¾ÖœüµÖÖŸÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ²Öê¿Öã¬¤ü —ÖÖ»Öê.  ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß �ÖÖ›üß ¾Öôû¾ÖæÖ ‘Öê¾ÖæÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓÖÖ �ÖÖ›üß�ÖÖ»Öß œü�ú»ÖæÖ ×¤ü»Öê. 
�ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê †Öêôû�Ö ¯Ö™æü ÖµÖê ´Æü�ÖãÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖÖ  ³ÖÖ¾ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸üß»Ö �ú¯Ö›êü ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 
�úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö �ÖÖ›üß ×¸ü¾ÆüÃÖỐ Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü “Öœü×¾Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏêŸÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×´ÖôãûÖ —Öã›ãü¯ÖÖŸÖ œü�ú»ÖãÖ 
×¤ü»Öê. ŸµÖÖÓÖŸÖ¸ü †Ö´Æüß ŸÖê£ÖãÖ �úÖ¸üÃÖÆü †Ö´Ö“Öê �ÖÖ¾Öß †Ö»ÖÖê µÖêŸÖÖÓÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ“Ö �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê �ú¯Ö›êü ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ šüß�úÖ�Öß ±êú�æúÖ ×¤ü»Öê. �ÖÖ¾Öß ´ÖãŒ�úÖ´Ö �ú¹ýÖ ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö�ÖŸÖôû ×•Ö. 
´ÖÆêü²Öã²ÖÖ�Ö¸ü µÖÖ�ÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖÖÓÖÖ ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê �úÖ¸ü ¾ÖÖò¿ÖßÓ�Ö �ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ´Öê›ü“Öê»Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß �úÖ ü̧»ÖÖ ‹¯Öß -25 
†ê‹Ö- 4949 �Îú´ÖÖÓ�ú ™üÖ�ãúÖ �ÖÖ›üß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ“Öß �ú²Öã»Öß ×¤ü»Öß.  
 ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Ö£Ö�úÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ß ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓÖß �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ           
×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖê£Öê •ÖÖ¾ÖæÖ “ÖÖî�ú¿Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖšüß�úÖ�Öß �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö µÖÖÓ“ÖÖ �ÖãÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß        
—ÖÖ»Öß. ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖß ´ÖµÖŸÖ �ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê �ÖãÖÖ ÃÖ²ÖÓ¬ÖÖÖê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü �ÖãÆüÖ ÖÖë¤ü¾ÖæÖ 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏêŸÖÖ¾Ö ü̧ †ÖÖêôû�Öß ´Æü�ÖãÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü±úÖ×¾Ö¬Öß �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 



 �ÖãÆüµÖÖ“Öê �ÖÖÓ³ÖßµÖÔ »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ´ÖÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú, ÁÖß. ¤ü×ÆüµÖÖ ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖß ÃÖ¤ü ü̧ �ÖãÆüµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
Ã£ÖÖ×Ö�ú �ÖãÆêü ¿ÖÖ�Öê“Öê ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üß�Ö�ú, ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Ößú †Ö��ÖÖ ›üÖê‡Ô±úÖê›ëü µÖÖÓÖÖ �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ 
ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. 
 ×¤üÖÖÓ�ú 21.06.2014 ¸üÖê•Öß ÃÖ¤ü̧ ü �ÖãÆüµÖÖŸÖ ´ÖµÖŸÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ȩ̂ü�ú ü̧ß 1) ¿Öê�Ö ¯ÖÖ¿ÖÖ ˆ±Ôú ¯Ö¾ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ¿Öê�Ö 
¸üÖ•Ö´ÖêÖÆü´Ö¤ü ˆ±Ôú ¸üÖ•ÖÖ×´ÖµÖÖò ü ¸üÖ. —ÖÖ›üß ŸÖÖ. ²ÖÖê¬ÖÖ ×•Ö. ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü Æü.´Öã. ´Ö�úŸÖôû ×•Ö. ´ÖÆêü²Ö²ÖÖ�Ö ü̧ †ÖÓ¬ÖÐ̄ Ö¤êü¿Ö, 2) 
¿Öê. ÃÖî»ÖÖÖß ²ÖÖ²ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ¿Öê. ¸üÖ•Ö´ÖÖêÆü´Ö¤ü ˆ±Ôú ¸üÖ•ÖÖ×´ÖµÖÖò ¸üÖ. —ÖÖ›üß ŸÖÖ. ²ÖÖê¬ÖÖ ×•Ö. ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖÖ �ÖãÆüµÖÖŸÖ †™ü�ú 
�ú¹ýÖ ×¤üÖÖÓ�ú 29.06.2014 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �úÖêšü›üß ×¸ü´ÖÖÓ›ü ´ÖÓ•Öã̧ ü �ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öê�ú›êü ŸÖ¯ÖÖÃÖ �ú ü̧ŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß 
�ÖãÆüµÖÖ“Öß �ú²Öã»Öß ×¤ü»Öê. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖß 1) ²ÖÖê¬ÖÖ µÖê£ÖæÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öß �úÖ ü̧, 2) ×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£ÖæÖ 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸üß»Ö �ú¯Ö›êü, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê �ÖôûµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Öôû»Öê»Öê ¾ÖÖµÖ ü̧, �ÖÖ›üßŸÖß»Ö �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö, †Ö¸üÖê̄ Öß ÃÖî»ÖÖÖß ²ÖÖ²ÖÖ µÖÖÓ“Öê 
†Ó�ÖÖ¾Ö ü̧ß»Ö �ú¯Ö›ü ¸üŒŸÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê, 3) ´Ö�ÖŸÖ»Ö ×•Ö. ´ÖÆêü²Öã²ÖÖ�Ö¸ü µÖê£ÖæÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê �ÖÖ›üß“µÖÖ ´Öãôû ÖÓ²Ö ü̧¯»Öê™ ü , 4) ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö †Öêôû�Ö¯Ö¡Ö ¾Ö �ÖÖ›üßŸÖß»Ö ™ãü»Ö×�ú™ü †ÃÖê ÃÖÖÆüßŸµÖ •Ö¯ŸÖ �êú»Öê. †Ö¸üÖê̄ Öß×¾Ö¹ý¬¤ü �ÖãÆüÖ �êú»µÖÖ ‡ÔŸÖ¯ÖŸÖ“ÖÖ ¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ 
ÆüÃŸÖ�ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¤üÖêÆüß †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ×¾Ö¹ý¬¤ü ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¤üÖêÂÖÖ ü̧Öê̄ Ö ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü̧ ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
 †Ö•Ö ×¤üÖÖÓ�ú 14.03.2018 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ¡Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ÖÖÓ¤êü›ü ÁÖß. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ´Öò›ü´Ö µÖÖÓ“Öê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ 
¯ÖÏ�ú ü̧�ÖÖ“Öß †ÓŸÖß´Ö ÃÖãÖÖ¾ÖÖß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¸ü�úÖ¸üŸÖ±ìú †ò›ü. �úÖ�Ö�Öê ¾Ö �ãúŸÖãÔ›üß�ú ü̧ ´Öò›ü´Ö µÖÖÓÖß �úÖ´Ö ¯ÖÖÆüß»Öê. ŸÖÃÖê“Ö 
¯Öî̧ ü¾Öß †×¬Ö�úÖ ü̧ß ´Æü�ÖãÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö †Ö¡ÖÖ´Ö ¯ÖÖê.Ã™êü. ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß �úÖ´Ö ¯ÖÖÆüß»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖãÖÖ¾ÖÖß“Öê †ÓŸÖß ´ÖÖ. 
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ¤üÖêÆüß ³ÖÖ‰ú †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖÖ •Ö´Öšêü¯Öß“Öß ×¿Ö�ÖÖ ÃÖãÖÖ¾Ö»Öß †Ö»Öß.  
 


