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ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö

‹ÃÖ‹»Ö¯Öß
•Îú´ÖÖÓú•

1

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖãÖê

1035/2012

2

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖãÖê

25516/2010

•úÖê•Öß
ÆüÖµÖúÖê™Ôü ¾Ö ×¸ü™ü
µÖÖ×“ÖúÖ Îú´ÖÖÓú
´Öã²Ó Ö‡Ô
×¸ü™ü
µÖÖ×“ÖúÖ
•Îú.1689/2010

´Öã²Ó Ö‡Ô
×¸ü™ü
µÖÖ×“ÖúÖ
•Îú.4725/2010

•úÖê•ÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü

ÁÖß.¯ÖÏúÖ¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü 1.•úÖê»ÆÖü¯Öã¸ü
“Ö¾ÆüÖÖ
´ÖÆüÖ-Ö•Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö•úÖ2.
†•Ö¯ÖÏŸÖÃÖ ¯ÖãÖê 3.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
-Ö•Ö¸ü ×¾Ö•úÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô

×¾ÖÂÖµÖ

ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ÁÖß.“Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †¾Öî¬Ö ú¹ýÖ ÃÖÖ 2001 “ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü úÖµÖ¤üÖ Îú.23 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 10
¾Ö 11 ÖãÃÖÖ¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö
×¤ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ.
ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô µÖê£Öê µÖÖ×“ÖúÖ
¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ.ˆ““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ úÖµÖ´Ö
êú»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ.ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
×ÖÖÔµÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ÁÖß.“Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓÖß ´ÖÖ.
ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Öã–ÖÖ
µÖÖ×“ÖúÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öß †ÖÆêü.

ÁÖß. †´ÖêµÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×¤üÖÖÓú28/5/2010 “µÖÖ
šüÖãú¸ü
‡ŸÖ¸ü
†Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖêµÖ ÁÖß. šüÖãú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ
±êú™üÖôû»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ÁÖß
šüÖãú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
µÖÖ×“ÖúÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖ. ´ÖÖ. ˆ““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤üÖÖÓú25/8/2010 “µÖÖ
†Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ úÖµÖ´Ö
êú»ÖÖ. ÁÖß. šüÖãú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖì““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Öã–ÖÖ µÖÖ×“ÖúÖ
¤üÖÖ•»Ö •êú»Öß.

•úÖµÖÖÔÃÖ-Ö

¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö ¤üÖÖ•»Ö
•êú»Öê Ø•ú¾ÖÖ •úÃÖê

ÃÖª×ÃÖ£ÖßŸÖß ×-Ö•úÖ»Ö

¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö Ã¾Öê†¸ü
ú¹ýÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
×¤ü-ÖÖÓ•ú
19/03/2012
¸üÖ•ê Öß ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü
¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖßÖê
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê.

×¾Ö¿ÖêÂÖ
†Öã–ÖÖ
µÖÖ×“ÖúÖ
´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ

¿ÖÖÃÖ-ÖÖÃÖ ×¤ü-ÖÖÓ•ú ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö
2/4/2011 ¸üÖê•Öß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ¹ý¯Ö ¿Ö¯Ö£Ö ¯Ö¡Ö ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.

¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ
×¾Ö¹ý¬¤ü •Ö»ê ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖÃÖ

†×³Ö¯ÖÏÖµÖ

3

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖãÖê

31428/201
0

´Öã²Ó Ö‡Ô
×¸ü™ü
µÖÖ×“ÖúÖ
•Îú.446/2009

4

ÁÖß. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö
¬Ö-Ö¯ÖÖ»Ö •úÖêôûß

1. •ÖÖ¸ü»Ö ´ÖòÖê•Ö¸ü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×¤üÖÖÓú3/1/2008 “µÖÖ
•êú-Ö¸üÖ ²ÖÑ•ú¯Öã•Öê
×ÖÖÔµÖÖ¾ÖµÖê ÁÖß. úÖêôûß µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ
2.†•Ö¯ÖÏŸÖÃÖ ¯ÖãÖê ±êú™üÖôû»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ÁÖß.
úÖêôûß µÖÖÓÖß ´ÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
µÖÖ×“ÖúÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öß ÆüÖêŸÖß ´ÖÖ. ˆ““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤üÖÖÓú22/1/2010 “µÖÖ
†Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ úÖµÖ´Ö
šêü‰úÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß µÖÖ×“ÖúÖ ±êú™üÖôû»Öß.

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö 2738/201 ´Öã²Ó Ö‡Ô ×¸ü™ü µÖÖ×“ÖúÖ ÁÖß. -Ö¸êü¿Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 1. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖãÖê
5
Îú•.2914/2010 ²ÖÖêú›êü
¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü

´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖê““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤üÖÖÓú
27/1/2012 “µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ÁÖß. ²ÖÖêú›êü
µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏú¸üÖ ´ÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü
¯ÖãÖÔ×¾Ö»ÖÖêúÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ´ÖÖ. ˆ““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú¸üÖ ´Öãôû µÖÖ×“ÖúÖ
•Îú.853/2012 (´ÖÓ•Ö¿ê Ö ×-Ö¾Öé¢Öß •úÖ×¿Ö¤ü
×¾Ö¹ý¬¤ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)
µÖÖÓ“Öê¿Öß •ÖÖê›ãüÖ ´ÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê
×¤üÖÖÓú4/5/2012 ¸üÖê•Öß ×ÖÖµÔ Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. ˆŒŸÖ ×ÖÖµÔ ÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ÁÖß.²ÖÖêú›êü µÖÖÓÖß
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Öã–ÖÖ µÖÖ×“ÖúÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öß
†ÖÆêü. ´Öãôû ÁÖß. úÖ×¿Ö¤ü ¯ÖÏú¸üÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
(ÃÖ´ÖÖ×•ÖúµÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ) ¤üÖÖ»Ö
êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Öã–ÖÖ µÖÖ×“ÖúÖ ¯ÖÏú¸üÖß
(16728/2012) ´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖì““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤üÖÖÓú3/7/2012 †¾ÖµÖê
´ÖÖ. ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤ü»Öê»Öß Ã£Ö×ÖŸÖß ¯Öãœêü
“ÖÖ»Öã šêü¾ÖµÖÖÃÖ †Öã´ÖŸÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.

×¤ü-ÖÖÓ•ú
´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö
17/01/2011 µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¸üÖ•ê Öß ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö
¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ
Ã¾Öê†¸ü ú¹ýÖ ´ÖÖ.
ÃÖ¾ÖÖì““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¤üÖÖ»Ö ú¸üÖêÃÖÖšüß ‹æúÖ
12 ¯ÖÏŸÖßŸÖ
¿ÖÖÃÖ•úßµÖ
†×³ÖµÖÖêŒŸÖÖ µÖÖÓÖÖ
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê.
-ÖÖÆüß

×¾Ö¿ÖêÂÖ
†Öã–ÖÖ
µÖÖ×“ÖúÖ
´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ

ÃÖÆü†ÖµÖãŒŸÖ,
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß,
¯Öã•Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö ¯Öã•Öê

