ÁÖß ÃÖÖ‡²Ô ÖÖ²ÖÖ ÃÖÃÓ £ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×¿Ö›üá

²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓú 01.02.2006 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ×¿Ö¸ü›üß µÖê£Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖ.ÁÖß
¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ³Öê“Öê ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ×¤üÖÖÓú 01.02.2006 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ×¿Ö¸ü›üß µÖê£Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖ.ÁÖß ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö
ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ÖÖ»Öß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÓ¾Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖêúÖ´Öß ÃÖ³ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
01. {Zid§S>o YaUmVyZ nmB©n cmB©Z Q>mHy$Z {eS>u `oWo nmUr AmUUo~m~V
02. ×¿Ö›üßÔ ¿ÖÆü¸ü ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖú¸üßŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû µÖÖÓ“Öß úÃÖ»™üÓ™ü ´ÆüÖËæÖ Öê´ÖÖËæú
ú¸üÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ.
03. ÃÖã¯Ö¸ü Ã¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß Ö¾ÖßÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ›üá†Öê»ÖÖò•Öß,ÃÖß.™üß.ÃòúÖ, ›üÖµÖ»Öê×ÃÖÃÖ, ú»Ö¸ü ›üÖò¯Ö»Ö¸ü ¾Ö ÃÖÖêÖÖêÖÏÖ±úß
µÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖà²ÖÖ²ÖŸÖ.
04. ÃÖÖêÖê-“ÖÖÓ¤üß ¾ÖÃŸÖæ †»ÖÓúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ™Óü“Ö úÖœüÖê ¾Ö Ö›ü¶ÖÓ“Öê (Stones) ´Öã»µÖÖÓúÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß
Öê´ÖÖæú ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
05. •ÖãÖê ¹ýÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ Ö¾ÖßÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.
06. ÃÖã¯Ö¸ Ã¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬Ö ´ÖÖµÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
07. ‘ÖÖ ú“Ö¸üÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖê.
08. ÁÖß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖÖë¤üú¸ü ¾Ö ÁÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¤æü ÖÖë¤üú¸ü µÖÖÓ“Öê •ÖÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
09. ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ±úß “µÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
µÖÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸üß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
01. ´ÖÖ.ÁÖß •ÖµÖÓŸÖ ´Öã¸ü»Öß¬Ö¸ü ÃÖÃÖÖÖê, †¬µÖÖ
02. ´ÖÖ.ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö ÖÖê¸üÖÖÖ£Ö ¾ÖÖ²Öôêû,×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ
03. ´ÖÖ.ÁÖß´ÖŸÖß ˆÙ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×¤ü¯Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ
04. ´ÖÖ.ÁÖß ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ. ¾ÖÖú“ÖÖî¸êü, úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
05. ´ÖÖ.ÁÖß ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯ÖÏ.¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü,¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
06. ´ÖÖ.ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ×ú.•ÖÖŸÖÖ¯Ö, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
07. ´ÖÖ.ÁÖß ¯ÖÏúÖ¿Ö ŸÖã.•ÖÖê¿Öß, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
08. ´ÖÖ.ÁÖß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ‹.¾ÖÖ‘Ö, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
09. ´ÖÖ.ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ¿ÖÖÓ.ÃÖÖ²Öôêû, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ
01. {Zid§S>o YaUmVyZ nmB©n cmB©Z Q>mHy$Z {eS>u `oWo nmUr AmUUo~m~V¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 21.10.2004 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. 56 †¾ÖµÖê ×Öôû¾ÖÓ›êü ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ £Öê™ü
¯ÖÖ‡Ô¯Ö»ÖÖ‡ÔÖ¾¤üÖ¸êü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß †ÖÖÖêúÖ´Öß ´ÖÖ.ÁÖß •ÖµÖÓŸÖ ´Öã¸ü»Öß¬Ö¸ü ÃÖÃÖÖÖê, †¬µÖÖ, ´ÖÖ.ÁÖß ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö
ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü,ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ.ÁÖß ¸üÖ¬ÖÖéúÂÖ ‹úÖÖ£Ö ×¾ÖÖê ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖ ×¡ÖÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê “Ö“ÖÖÔ ú¹ýÖ †Ö¯Ö»ÖÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
†Ö•Ö“Öê ÃÖ³ÖêŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê
ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê.
02.

×¿Ö›üßÔ ¿ÖÆü¸ü ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖú¸üßŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû µÖÖÓ“Öß úÃÖ»™üÓ™ü ´ÆüÖËæÖ
Öê´ÖÖËæú ú¸üÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤ü.8.2.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.67 †¾ÖµÖê ×¿Ö›üá ¿ÖÆü¸ü ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Öú×¸üŸÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû, µÖÖÓ“Öß úÃÖ»™Óü™ü ´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖæú ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ÁÖß.•ÖµÖÓŸÖ ´Öã¸ü»Öß¬Ö¸ü
ÃÖÃÖÖÖê,†¬µÖÖ,´ÖÖ.ÁÖß.¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü,ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ.›üÖ.ò ‹úÖÖ£Ö ³ÖÖÖ“ÖÓ¤ü ÖÖë¤üú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖ.ÁÖß.
†×Ö»Öãú´ÖÖ¸ü »ÖÖßÖÖ, †¬µÖÖ,´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû µÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ ³Öê™ü ‘Öê‰úÖ “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖ¾Öß
†ÃÖë šü¸ü»Öë ÆüÖêŸÖê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖ.ÁÖß.†×Ö»Öãú´ÖÖ¸ü »ÖÖßÖÖ µÖÖÓ“Öß ²Ö¤ü»Öß ÆüÖê‰úÖ, ŸµÖÖÓ“Öê •ÖÖÖß
´ÖÖ.ÁÖß.¸ü´ÖÖÖÖ£Ö —ÖÖ µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê¿Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¿Ö›üá ¿ÖÆü¸ü ×¾ÖúÖÃÖ²Ö§ü»Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿Ö›üá ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¸üÃŸµÖÖ“ÖÓê ú›êü»ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ±ãú™ü¯ÖÖ£Ö¾Ö¸ü †×ŸÖÎú´ÖÖê ÆüÖê‰ú ÖµÖêŸÖ
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µÖÖúÖ×¸üŸÖÖ úÖêÖŸÖß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß µÖÖ²Ö§ü»Ö úÖêÖŸÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÃŸÖê
×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû µÖÖÓÖß †ªÖ¯Ö úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖ»»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß.
µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ,´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû µÖÖÓÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê †ÖŸÖ ²Öîšüú ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¤ü¸üÆæü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ úÃÖê
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¹ýÖ, úÃÖ»™Óü™ü ´ÆüÖËæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“Öß ´Öã¤üŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †ÃÖê
šü¸ü»Öê.
03. ÃÖã¯Ö¸ü Ã¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß Ö¾ÖßÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ›üá†Öê»ÖÖò•Öß,ÃÖß.™üß.ÃòúÖ, ›üÖµÖ»Öê×ÃÖÃÖ, ú»Ö¸ü ›üÖò¯Ö»Ö¸ü ¾Ö
ÃÖÖêÖÖêÖÏÖ±úß µÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖà²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 17.04.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. 148 †¾ÖµÖê ÃÖã¯Ö¸ü Ã¯Öê¿ÖÖ»Öß™üß
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖÙ›ü†Öê»ÖÖò•Öß, ×ÃÖ™üß ÃòúÖ, ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, ú»Ö¸ü ›üÖò¯Ö»Ö¸ü ¾Ö ÃÖÖêÖÖêÖÏÖ±úß µÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾Ö»Öà²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ÁÖß.¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü,ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓú×¸üŸÖÖ
¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ŸÖŸ¾ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ,†ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü,ŸµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
04. ÃÖÖêÖê-“ÖÖÓ¤üß ¾ÖÃŸÖæ †»ÖÓúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ™Óü“Ö úÖœüÖê ¾Ö Ö›ü¶ÖÓ“Öê (Stones) ´Öã»µÖÖÓúÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß
Öê´ÖÖæú ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 3.5.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú. 181†¾ÖµÖê ´Öê.Ö¸üÖê™êü •¾Ö»ÖÃÖÔ ´ÖÖ´ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ÖµÖãŒŸÖßÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖêÖê-“ÖÖÓ¤üß ¾ÖÃŸÖæ †»ÖÓúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ™Óü“Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖêÃÖÖšüß
ÁÖß¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü ¾Ö úÖê¯Ö¸üÖÖÓ¾Ö µÖê£Öß»Ö †ÖÖÖß ´Öã»µÖÖÓúÖúÖ¸üÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ´Öê.Ö¸üÖê™êü µÖÖÓÖß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß
êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖêÖê “ÖÖÓ¤üß †»ÖÓúÖ¸üÖÓ¯Öîúß 10 ™üŒêú ¾ÖÃŸÖæ †»ÖÓúÖ¸üÖ“µÖÖ ™Óü“ÖÖ“Öß ¯ÖæÖ¯ÖÔ›üŸÖÖôûÖß ú¸üÖêÃÖÖšüß µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
´Öã»µÖÖÓúÖúÖ¸üÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´Öã»µÖÖÓúÖúÖ¸üÖ“Öê ×ÖµÖãŒŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.†¬µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ.ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ
µÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö Ö›ü¶ÖÓ“Öê (Stones) ´Öã»µÖÖÓúÖ ´ÖÖ.ÃÖ¤üÃµÖ ÁÖß.êú. ÃÖß. ¯ÖÖ›êüµÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
‹ú Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê,†ÃÖë šü¸ü»Öë ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ ÃÖÖêÖê-“ÖÖÓ¤üß ¾ÖÃŸÖæ †»ÖÓúÖ¸üÖ“Öê ™Óü“Ö úÖœüÖê ¾Ö Ö›ü¶ÖÓ“Öê ´Öæ»µÖÖÓúÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß µÖÖ¤üß ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ, ŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß, †ÃÖë šü¸ü»Öë.
05. •ÖãÖê ¹ýÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ Ö¾ÖßÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 9.7.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú. 263 †¾ÖµÖê, ÃÖ¬µÖÖ ÃÖã¹ý †ÃÖ»Öê»µÖÖ
(¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö) ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öê×›üú»Öü, ÃÖÙ•Öú»Ö ¾Ö †Ö£ÖÖì¯Öê×›üú µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 70 ÖÖ™üÖ ÖãŸÖÖßú¸üÖ
êú»Öê»µÖÖ Ö¾ÖßÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ÁÖß.¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ´ÖÖ.×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ
›üÖò.‹úÖÖ£Ö ³ÖÖÖ“ÖÓ¤ü ÖÖë¤üú¸ü ¾Ö ´ÖÖ.ÁÖß.îú»ÖÖÃÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö úÖêŸÖê µÖÖÓÖß ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖë šü¸ü»Öë ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
ÃÖ¤ü¸üÆæü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ²Öîšüú µÖ£ÖÖ¾ÖúÖ¿Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß, †ÃÖë šü¸ü»ÖÓê.
06. ÃÖã¯Ö¸ Ã¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬Ö ´ÖÖµÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 6.8.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.398 †¾ÖµÖê, ÃÖã¯Ö¸ü Ã¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß
¹ýÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬ÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖúÖ´Öß µÖêÖÖ¸êü ¾ÖÖÙÂÖú Ö“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖë šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ¤ü¸üÆæü ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã¯Ö¸üÃ¯Öê¿ÖÖ×»Ö™üß ¹ýÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬Ö
¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ “ÖÖ»Öã †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ.úÖµÖÔúÖ¸üß
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†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ.¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü,ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓÖß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖ.úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏú¸üÖÖ“ÖÖ ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ×Ö¯Ö™üÖ¸üÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ.
07. ‘ÖÖ ú“Ö¸üÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖê.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 2.10.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.589 †¾ÖµÖê,´Öê.¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¿ÖãÖ¸ü ‡Ã™üß™ü¶æ™ü
µÖÖÓÖÖ ‘ÖÖ ú“Ö¸üÖ ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖê µÖÖÃÖÓ²Ö×¬Ö“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ †Öã³Ö¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß
Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖ.¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü,ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´Öê.¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¿ÖæÖ¸ü ‡Ã™üß™ü¶æ™ü µÖÖÓÖÖ ×¤ü.27.10.2005 †¾ÖµÖê Öê´ÖÖæú
†Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´Öê.¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¿ÖæÖ¸ü ‡Ã™üß™ü¶æ™ü µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖß ×¤ü.8.11.2005 ¸üÖê•Öß ×¿Ö›üá
µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖÖ µÖê‰úÖ, ×¤ü.14.11.2005 ¸üÖê•Öß ÁÖßÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾Ö ×¿Ö›üá ÖÖ¾Ö †ÃÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ‘ÖÖ ú“Ö¸üÖ
×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ.¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß
úÖê»Æêü,ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓÖß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, ÁÖßÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾Ö ×¿Ö›üá ÖÖ¾Ö †ÃÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö Ö ú¸üŸÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ ±úŒŸÖ ÁÖßÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ ú“Ö¸üÖ ¾Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÃÖÖ ‹ú“Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ
ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ¾Ö µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ,ŸµÖÖÓÃÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß úÖµÖÖÔê¢Ö¸ü
´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
08. ÁÖß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖÖë¤üú¸ü ¾Ö ÁÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¤æü ÖÖë¤üú¸ü µÖÖÓ“Öê •ÖÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 2.10.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.644 †¾ÖµÖê ÁÖß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖÖë¤üú¸ü
µÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ´ÖÓ×¤ü¸üÖ•Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»Öß •ÖÖÖÖ ¾Ö ÁÖß.¾ÖÃÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¤æü ÖÖë¤üú¸ü µÖÖÓ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê úÖãú¸üß ÃÖÖšü¾ÖÖ
ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ-•Ö¾Öôûß»Ö •ÖÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê¿Öß ÃÖ´ÖÖ “Ö“ÖÖÔ/¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™üß ú¹ýÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ.†¬µÖÖ ¾Ö
´ÖÖ.ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ.ÁÖß ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖÖÓ¿Öß ÃÖ´ÖÖ “Ö“ÖÖÔ ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸üÆæü †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß
×¾ÖÖÓŸÖß ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê.
09. ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ±úß “µÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓú 2.10.2005 “Öê ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×ÖÖÔµÖ Îú.645 †¾ÖµÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ±úß ¯Ö¸üŸÖÖ¾µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã¬Ö×¸üŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´ÖÖ.ÁÖß •ÖµÖÓŸÖ ´Öã¸ü»Öß¬Ö¸ü
ÃÖÃÖÖÖê, †¬µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ.ÁÖß ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß. ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü
—ÖÖ»Öê¾Ö¸ü ŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³Öê¯Öæœêü ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê.
†Ö•Ö“Öê ÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê‰úÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú
±úß“µÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ‹ŒÃÖ »Öê²Ö¸ü ú×´Ö¿ÖÖ¸ü, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ³ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
(³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ.¾ÖÖú“ÖÖî¸êü)
úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖßÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß,×¿Ö›üá

(¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ÖêÖæ•Öß úÖê»Æêü)
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ
ÁÖßÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß,×¿Ö›üá
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