¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö Îú´ÖÖÓú 13 ŸÖê 16 −ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ,
³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê −Ö¾µÖÖ−Öê
•ÖÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üÖê ¾Ö ¾ÖÖôûÖê²ÖÖ²ÖŸÖ....

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö

ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß.14/2005/¯ÖÏ.Îú.82/´ÖÖ¾Öú-5,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ³Ö¾Ö−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô:400 032,
×¤ü−ÖÖÓú : 1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2006
¾ÖÖ“ÖÖ:- 1.

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß.1361/´Ö,
×¤ü−ÖÖÓú 21 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1961
2.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß.1467/´Ö,
×¤ü−ÖÖÓú 13 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1967,
3.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ ¾Ö Îúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß 1094/¯ÖÏ.Îú. 236/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 13 •Öæ−Ö, 1995
4.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß 1098/¯ÖÏ.Îú. 185/‡´ÖÖ¾Ö-5,
×¤ü−ÖÖÓú 1 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 2001
5.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß 1098/¯ÖÏ.Îú. 185/‡´ÖÖ¾Ö-5,
×¤ü−ÖÖÓú 14 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2001
6.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ, Îúß›üÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß.14/2001/¯ÖÏ.Îú.232/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 1 •Öæ−Ö, 2004
7.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ, Îúß›üÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß.14/2001/¯ÖÏ.Îú.232/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 2 •Öæ−Ö, 2004
8.
ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ, Îúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß.1091/20848/
(171)/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 24 ÃÖ¯™ÓüêÓ²Ö¸ü, 1991 “Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö.
9.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ, Îúß›üÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß.
10/2002/¯ÖÏ.Îú.111/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 28 ÃÖ¯™ÓüêÓ²Ö¸ü, 2004 “Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö.
10. ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú-ÃÖ´ÖÖ†Ö¯Öã/ÖÖê¯Ö.†.6-13/»ÖÖê.ÖÖ›üß »ÖÖê/
04-05, ×¤ü−ÖÖÓú 4.2.2005
11. ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú-ÃÖ´ÖÖ†Ö¯Öã/ÖÖê¯Ö.†.6-16/13 ¯ÖÏú¸üÖê/
05-06/712, ×¤ü−ÖÖÓú 18.8.2005

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :
×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖªÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾Ö¸üß»Ö
†−ÖãÎú´ÖÖú 1, 2, 3 µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖÖ−¾ÖµÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖì““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−Öê ‡Ó¦üÖ ÃÖÆüÖ−Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö¹ý¬¤ü ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü µÖÖ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ×−ÖÖÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¾ÖÖôûµÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê»µÖ ´ÖÖÖµÖÖ ¾Ö ŸÖÎúÖ¸üßÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †Ö×Ö
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üµÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖ ÖšüßŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
1

êú»Öê»µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öà−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖŸÖà“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ
†ÖµÖÖêÖÖ−Öê ÃÖ−Ö 2005 ¾Ö 2006 ´Ö¬µÖê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ 13 ŸÖê 16 †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öà−ÖãÃÖÖ¸ü úÖÆüß •ÖÖŸÖà“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ú¸üÖê ¾Ö úÖÆüß •ÖÖŸÖà−ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖæ−Ö ¾ÖÖôûµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬Öß−Ö ÆüÖêŸÖÖ.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ : ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ 13 ŸÖê 16 †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öà−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö "†" ¾Ö "²Ö" µÖê£Öß»Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ / ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖà“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ú¸üµÖÖÃÖ, "ú" µÖê£Öß»Ö •ÖÖŸÖß / ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖà“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖÃÖ, "›ü" µÖê£Öß»Ö
•ÖÖŸÖß / ŸÖŸÃÖ´Ö •Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¾Ö "‡" µÖê£Öß»Ö •ÖÖŸÖß ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖà ‡ŸÖ¸ü
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖæ−Ö ¾ÖÖôûµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
†)

²Ö)

¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö •ÖÖŸÖà“ÖÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ
¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†. Îú.
•ÖÖŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö
340
´Öã»ÖÖÖÖ, ´Öã»ÖÖÖß, ´Öã»ÖÖÖê
341
‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖ−Ö, ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖ−Ö ×õÖ¿“Ö−Ö, ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖ−Ö òú£ÖÖò×»Öú

¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŸÃÖ´Ö ˆ¯Ö•ÖÖŸÖà“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ
¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖß»Ö ´Öæôû •ÖÖŸÖßÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†.Îú. ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö −Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖ / ˆ¯Ö•ÖÖŸÖ ¾Ö
´Öæôû •ÖÖŸÖ ¾Ö †−ÖãÎú´ÖÖÓú
×ŸÖ“µÖÖ ´Öæôû •ÖÖŸÖß“ÖÖ †−ÖãÎú´ÖÖÓú
1
ãÓú³ÖÖ¸ü
- 82
ãÓú²ÖÖ¸üÖ, ãÓú³ÖÖ¸üÖ, ãú»ÖÖ»ÖÖ, ´Öã»µÖÖ
- 82
2
¤üÖê›êüÖã•Ö¸ü - 326
Öã•Ö¸ü, »Öê¾Öê Öã•Ö¸ü, ¸êü¾Öê Öã•Ö¸ü, ¸êü¾ÖÖ Öã•Ö¸ü,
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß Öã•Ö¸ü
- 326
3
¯ÖÖÓ“ÖÖôû
- 266
¯ÖÓ“ÖÖ»Ö
- 266
4
¯ÖÖ™üú¸ü
- 126
ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ÃÖÆüÄÖÖ•ÖæÔ−Ö Ö×¡ÖµÖ, ¯Ö™ü¾Öêú¸üß, ¯Ö™ü¾ÖêÖÖ¸ü, ¯Ö™êüÖÖ¸ü, ¯Ö¼êüÖÖ¸ü,
¯Ö™ü¾Öß, Ö×¡ÖµÖ ¯ÖÖ™üú¸ü
- 126
5
ÃÖãŸÖÖ¸ü
- 174
ÃÖã£ÖÖ¸ü
- 174
6
Ø¿Ö¯Öß
- 153
•Öî−Ö Ø¿Ö¯Öß, ÁÖÖ¾Öú Ø¿Ö¯Öß, ¿ÖêŸÖ¾ÖÖôû, ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö, ÃÖîŸÖ¾ÖÖôû, ÃÖîŸÖ¾ÖÖ»Öû
- 153
7
ãú»Öêú›üÖß - 338
ãú»»Öêú›üÖß, ãú»ÖÖú›üÖß, ãú»»ÖÖú›üÖß
- 338
8
³Ö›ü³ÖæÓ•ÖÖ - 16
³Öæ•Ö¾ÖÖ, ³ÖæÔ•Ö¾ÖÖ, ³Öæ•Öá, ³Ö¸ü›ü³ÖæÓ•ÖÖ, ³Öæ¸Óü•Öß, ³ÖæÓ•Ö - 16
9
¯ÖÖ¾Ö¸üÖ, ¯Ö¾Ö¸üÖ- 189
³ÖÖêµÖ¸ü, ³ÖÖê‡¸ü, ³ÖÖêµÖß¸ü
- 189

úü) ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŸÃÖ´Ö / ˆ¯Ö•ÖÖŸÖà“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖÖÃÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ´Öæôû •ÖÖŸÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü −Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†.Îú. ×¾Ö¿ÖêÂÖü ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ´Öæô
−Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖ ¾Ö ´Öæôû
•ÖÖŸÖ ¾Ö †−ÖãÎú´ÖÖÓú
•ÖÖŸÖß“ÖÖ †−ÖãÎú´ÖÖÓú
1
†−ÖãÎú´ÖÖÓú 3 (9) - ¯Ö©¿ÖÖ»Öß
“Öê−Öê¾ÖÖ¸ü, “Ö−Öê¾ÖÖ¸ü, “Ö®Öê¾ÖÖ¸ü
-2
2
†−ÖãÎú´ÖÖÓú 3 (4) - ÃÖÖôûß
Ã¾Öãúôû ÃÖÖôûß
- 3 (4)
2

›ü)

¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öà−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö •ÖÖŸÖßÓ“ÖÖ/ ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖà“ÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ
•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†.Îú.
³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ
−Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß / ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß ¾Ö
µÖÖ¤üßŸÖß»Ö †−ÖãÎú´ÖÖÓú
†−ÖãÎú´ÖÖÓú
1
†.Îú. 8 - »ÖÖêÆüÖ¸ü
ÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü, ×‘ÖÃÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü, ×‘ÖÃÖÖ›üß, ×“ÖŸÖÖê›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü, ¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ
(−Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö)
»ÖÖêÆüÖ¸ü, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû »ÖÖêÆüÖ¸ü, ÖÖŸÖß, ÖÖŸÖ¾ÖÖœüß, ×•Ö−ÖÖ¸ü
2
†.Îú. 21 - ×ÃÖŒú»ÖÖÖ¸ü
×¿Öú»ÖßÖÖ¸ü, ×¿Öú»ÖÖÖ¸ü, ×¿Öúß»ÖÖ¸ü, ×¿Öú»ÖßÖ¸ü, ×¿Öú»Ößú¸ü,
×ÃÖú»Öú¸, ×ÃÖú»Ößú¸, ×ÃÖú»Öß‘Ö¸ü, ×¿Öú»ÖßÖ¸üü, ×ÃÖú»ÖßÖ¸ü,
×ÃÖú»ÖÖ¸ü, ×ÃÖŒú»ÖßÖ¸, ÃÖÖµÖú»ÖÖ¸ü, ÃÖîú»Öú¸ü, ÃÖîú»ÖÖ¸ü,
×ÃÖŒú»Öú¸ü, ×¿Öú»Öú¸ü, ×ÃÖ×ú»Öú¸ü, ×¿Öú»Öú¸üß,
‡ü)
¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ−Öê êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öà−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö •ÖÖŸÖà−ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔŸÖæ−Ö ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†−ÖãÎú´ÖÖÓú ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖæ−Ö ÖÖ»Öß»Ö †−ÖãÎú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
•ÖÖŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö
1
†.Îú. 151
- Ã¾Öãúôû ÃÖÖôûß
2
†.Îú. 92 ¾Ö 313 - »ÖÖêÆüÖ¸ü
3
†.Îú. 59
- ×•Ö−ÖÖ¸ü
4
†.Îú. 314
- ×¿Öú»ÖÖÖ¸ü
2.
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓúú- ÃÖß²ÖßÃÖß 1091/20848/(171)/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 24 ÃÖ¯™ÓüêÓ²Ö¸ü, 1991 ¾Ö
Îú´ÖÖÓú- ÃÖß²ÖßÃÖß 10/2002/¯ÖÏ.Îú.111/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 28 ÃÖ¯™ÓüêÓ²Ö¸ü, 2004 “µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ−¾ÖµÖê Öã•Ö¸ü ¾Ö úÖÆüß •ÖÖŸÖà“ÖÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÔ−ŸÖ ŸµÖÖ •ÖÖŸÖà−ÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¾Ö ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê»Öê
ÆüÖêŸÖê. †ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ "²Öú (2)" −ÖãÃÖÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖ 326 ¾Ö¸ü "¤üÖê›êüÖã•Ö¸ü"
µÖÖ •ÖÖŸÖßÃÖ´ÖÖê¸ü ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß ´ÆüÖæ−Ö −Ö¾µÖÖ−Öê "Öã•Ö¸ü, »Öê¾Öê Öã•Ö¸ü, ¸êü¾Öê Öã•Ö¸ü, ¸êü¾ÖÖ Öã•Ö¸ü, ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß Öã•Ö¸ü" µÖÖ •ÖÖŸÖà“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö¸ü ˆ»»Öê×Ö»Öê»Öê ×¤ü−ÖÖÓú 24 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1991 “Öê ¯Ö¡Ö, ×¤ü−ÖÖÓú 28 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,2004
“Öê ¯Ö¡Ö ¾Ö ŸµÖÖ†−ÖãÂÖÓÖÖ−Öê ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¡Öê µÖÖ ×−ÖÖÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
3.
¸üüÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öà−ÖãÃÖÖ¸ü −Ö¾µÖÖ−Öê ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ‡ŸÖ¸ü´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖÖÃÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê −Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß / ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖà−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü−ÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
•ÖÖŸÖß“Öê ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»Öê ±úÖµÖ¤êü »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖß»Ö.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê

¯ÖÏ×ŸÖ,

(²Ö»Ö¤êü¾Ö “ÖÓ¤ü)
¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö.
¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö,
´ÖãµÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö
3

ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †ÖµÖÖêÖ,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü-1, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü-2, −ÖÖÖ¯Öæ¸ü,
†×¬Ö¤üÖ−Ö ¾Ö »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´ÖãµÖ ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ,
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬Öú¸üß ( ´ÖÆüÃÖæ»Ö)
ŸÖ£ÖÖ ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãúÖ úµÖÔúÖ¸üß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü,
¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´Öæôû −µÖÖµÖ ¿ÖÖÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¯Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´Öæôû −µÖÖµÖ ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü - −ÖÖÖ¯Öæ¸ü,
¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¯Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü - −ÖÖÖ¯Öæ¸ü,
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÓ , ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´Öæôû −µÖÖµÖ ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü- †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü,
¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¯Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü - †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ/ ×¾Ö•ÖÖ³Ö•Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ,´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ú»µÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, −ÖÖ×¿Öú,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¯ÖãÖê,
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖêÖ, ¯ÖãÖê,
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ,
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ŸµÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×ª¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ / úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ
µÖÖÓ−ÖÖ ÆüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ²ÖéÆü−´ÖãÓ²Ö‡Ô/ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ¯Ö−ÖÖ¸êü,
´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö •Ö−ÖÃÖÓ¯ÖÔú ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
×−Ö¾Ö›ü −ÖÃŸÖß, úÖ- ´ÖÖ¾Öú-5
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