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´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

¯ÖÏÖ×¬ÖéúÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, ´Öê 10, 2006/¾Öî¿ÖÖÖ 20, ¿Öêú 1928
Ã¾ÖÖÓ¡Ö ÃÖÓú»ÖÖ ´ÆÖæÖ ±úÖÔ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖüß µÖÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖêÖôêû ¯ÖéÂü Îú´ÖÖÓú ×¤ü»Öê ÖÆêüÖ.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖÖê ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖÖ×¯ÖÖ êú»Öê»Öê ¬µÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö êú»Öê»Öê ×¾Ö×ÖµÖ´Ö.
ÖãúÎ ´Ö×ÖúÖ
ÃÖÖ 2006 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 19.--´Öã²Ó ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´Öã²Ó ÖÔ ¯ÖÏÖ×Ó Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 Ö×Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖüß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
..

×¤üÖÖÓú 9 ´Öê 2006 ¸üÖêÖß ´ÖÖ. ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖÖß ×¤ü»Öê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖÖÖ
¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ´ÖÖ×ÆüÖßÃÖÖüß, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü.
. ´ÖÖ. Ø¿Ö¤êüú¸ü,
ÃÖ×Ö¾Ö,
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ,
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.

ÃÖÖ 2006 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 19.

1888 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ 3.
1949 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ 59.
1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü 2.

(´ÖÖ. ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓÖ¸ü ‘‘ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖ ’’ ×¤üÖÖÓú 10 ´Öê
2006 ¸üÖêÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.)
´Öã²Ó ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´Öã²Ó ÖÔ ¯ÖÏÖ×Ó Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949
Ö×Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.Ó
µÖÖ£Öá, µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ´Öã²Ó ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´ÖãÓ²ÖÔ
¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 Ö×Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1948, µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê Âü ÖÆêü ; µÖÖ£Öá, ³ÖÖ¸üÖßµÖ ÖÖ¸üÖµÖÖµÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®ÖÖ¾µÖÖ
¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸ê,ü ¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü :----ü
(173)
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü—38

[Øú´ÖÖ : ¹ý¯ÖµÖê 9.00]

¯ÖéÂêü
173--177

174
ÃÖÓ×Ö¯Ö ÖÖ¾Ö
¾Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

1. (1) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 ÃÖê
´ÆüÖÖ¾Öê.

.

(2) ÖÖê, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü Öê´ÖæÖ ¤êüÔ»Ö ¿ÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ Ó´Ö»ÖÖÖ
µÖêÔ»Ö.
2. ´Öã²Ó ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö “ ´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ
ÃÖÖ 1888 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 3 µÖÖ´Ö¬µÖê ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ” ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü) µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 144ü ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö
ú»Ö´Ö 144Ô
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :----ü
ú¸üÖê.

×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ
´ÖÖ¸üÖàµÖÖ Ö×Ö
Ö×´ÖÖàµÖÖ
²ÖÖ²ÖÖßÖ ú´Öß
êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü
ÖúÖ¸üÖê.

 144Ô.

1888
ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ
3.

µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 140 ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ µÖ úÖêÖµÖÖÆüß Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê

úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔ Ö ÃÖ»Öê Ö¸üß, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ ´ÖÖ»ÖúßµÖÖ ´ÖÖ¸üÖàµÖÖ ¾Ö Ö×´ÖÖàµÖÖ
²ÖÖ²ÖÖßÖ, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö ¿ÖÖ ú´Öß
êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü ÖúÖ¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öàú×¸üÖÖ ¾Ö
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓú×¸üÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¤ü¸ü ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö.
Ã¯ÖÂüßú¸üÖ.---- µÖÖ ú»Ö´ÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß,  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö  µÖÖÖÖ
£ÖÔ,----ü
(ú) ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×ÖµÖÖêÖÖ ¾Ö ÖÖ¸ü¸üÖÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1966 1966
ÖÖ

µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 2 µÖÖ ÖÓü (19) µÖÖ £ÖÖÕÖÖÔÖ ÃÖ»Öê»ÖÖ, ×ÖµÖÖêÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ÆüÖÖß ´ÖÆüÖ.
37.
ÖêÖ»Öê»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö ; Øú¾ÖÖ
(¤üÖêÖ) ú×¡ÖÖ ¯ÖÏÖêÃÖÖÆüÖ µÖÖêÖÖÖ, 2001 µÖÖ ÓÖÖÔÖ ÃÖ»Öê»ÖÖ “ ´ÖêÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ”,
Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖµÖÖ ´ÖãµÖ ÃÖ×Ö¾ÖÖµÖÖ ¬µÖÖÖêÖÖ»Öß»Ö ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖÖßÖê ´ÖÖµÖ êú»Öê»ÖÖ
¾Ö ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö ´ÆüÖæÖ ÖÖê×ÂÖÖ
êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö, ÃÖÖ ÖÆêü.”ü.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü]
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3. ´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 192 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (4) ÖÓÖ¸ü, ÃÖÖ 1888 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ
¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :----ü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 3
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
192 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

 (5) µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸ü úÖêÖµÖÖÆüß Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß

ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, ú»Ö´Ö 144Ô ¾ÖµÖê ÖÖê×ÂÖÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ
¯ÖµÖÖêÖÖú×¸üÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖú×¸üÖÖ ÖãÃÖæÖß Æü ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÃÖæÓµÖÖ ²ÖéÆü´ÖãÓ²ÖÔ´Ö¬Öß»Ö
¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖúÖÖ ú¸ü, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ
ú¸üß»Ö ¿ÖÖ ú´Öß êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ÖúÖ¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öàú×¸üÖÖ
Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓú×¸üÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¤ü¸ü ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö. .
4. ´ÖãÓ²ÖÔ ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö
1949
ÖÖ “ ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ” ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü) µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 129ü
´ÖãÓ²ÖÔ
59. ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :----

 129-1.

ú»Ö´Ö 129 ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ µÖ úÖêÖµÖÖÆüß Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê
úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔ Ö ÃÖ»Öê Ö¸üß, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ ´ÖÖ»ÖúßµÖÖ ´ÖÖ¸üÖàµÖÖ ¾Ö Ö×´ÖÖàµÖÖ
²ÖÖ²ÖÖßÖ, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö ¿ÖÖ ú´Öß
êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü ÖúÖ¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öàú×¸üÖÖ ¾Ö
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓú×¸üÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¤ü¸ü ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö.

ÃÖÖ 1949 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 59
µÖÖ´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö
129-1
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üÖê.

×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ
´ÖÖ¸üÖàµÖÖ
Ö×Ö
Ö×´ÖÖàµÖÖ
²ÖÖ²ÖÖßÖ ú´Öß
êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü
Ã¯ÖÂüßú¸üÖ.----µÖÖ ú»Ö´ÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß,  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö  µÖÖÖÖ ÖúÖ¸üÖê.

£ÖÔ,----ü
1966
ÖÖ
´ÖÆüÖ. 37.

(ú) ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×ÖµÖÖêÖÖ ¾Ö ÖÖ¸ü¸üÖÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1966
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 2 µÖÖ ÖÓü (19) µÖÖ £ÖÖÕÖÖÔÖ ÃÖ»Öê»ÖÖ, ×ÖµÖÖêÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ÆüÖÖß
ÖêÖ»Öê»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö ; Øú¾ÖÖ
(¤üÖêüÖ) ú×¡ÖÖ ¯ÖÏÖêÃÖÖÆüÖ µÖÖêÖÖÖ, 2001 µÖÖ ÓÖÖÔÖ ÃÖ»Öê»ÖÖ “ ´ÖêÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ”,
Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖµÖÖ ´ÖãµÖ ÃÖ×Ö¾ÖÖÓµÖÖ ¬µÖÖÖêÖÖ»Öß»Ö ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖÖßÖê ´ÖÖµÖ êú»Öê»ÖÖ
¾Ö ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö ´ÆüÖæÖ ÖÖê×ÂÖÖ
êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö, ÃÖÖ ÖÆêü. .
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü—39
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

ÃÖÖ 1949 ÖÖ
5. ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ, ú»Ö´Ö 149 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (5) ÖÓÖ¸ü,
´ÖãÓ²ÖÔ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :----ü
Îú´ÖÖÓú 59
 (6) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸ü úÖêÖµÖÖÆüß Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
149 Öß
ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, ú»Ö´Ö 129-1 ¾ÖµÖê ÖÖê×ÂÖÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

¯ÖµÖÖêÖÖú×¸üÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖú×¸üÖÖ, ¾ÖÃÖãÓµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖúÖÖ ú¸ü, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ,
¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö ¿ÖÖ ú´Öß êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ÖúÖ¸üµÖÖÖ
µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öàú×¸üÖÖ Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓú×¸üÖÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¤ü¸ü ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö. .
6. ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 152 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ÖÓÖ¸ü,
ÃÖÖ 1949 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :----ü
Îú´ÖÖÓú 59
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
 (1) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸ü úÖêÖµÖÖÆüß Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß
152 Öß
ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, ú»Ö´Ö 129-1 ¾ÖµÖê ÖÖê×ÂÖÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
¯ÖµÖÖêÖÖú×¸üÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖú×¸üÖÖ ´ÖÖ»ÖÖµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Öú¸ü, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ,
¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö ¿ÖÖ ú´Öß êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ÖúÖ¸üµÖÖÖ
µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öàú×¸üÖÖ Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓú×¸üÖÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¤ü¸ü ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö. .
7. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 115-ú ÖÓÖ¸ü
ÃÖÖ 1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :----üü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 2 µÖÖ´Ö¬µÖê
ú»Ö´Ö 115-úú
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üÖê.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ
´ÖÖ¸üÖàµÖÖ ¾Ö
Ö×´ÖÖàµÖÖ
²ÖÖ²ÖÖßÖ ú´Öß
êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü ¾Ö
ÖúÖÖ ÖúÖ¸üÖê.

 115-úú.

ú»Ö´Ö 114, 115 µÖÖÓ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ µÖü úÖêÖµÖÖÆüß

Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß,---(ú) ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ ´ÖÖ»ÖúßµÖÖ ´ÖÖ¸üÖàµÖÖ ¾Ö Ö×´ÖÖàµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ
¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö ¿ÖÖ ú´Öß
êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü ÖúÖ¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öàú×¸üÖÖ
Ö×Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓú×¸üÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¤ü¸ü ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö ;

1950
ÖÖ
´Ö¬µÖ
¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü
2.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü]
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(Ö) ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ ¯ÖµÖÖêÖÖú×¸üÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖú×¸üÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
´ÖÖ»ÖÖµÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö
¿ÖÖ ú´Öß êú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ¯Öú¸ü Øú¾ÖÖ ÖúÖÖ ú¸ü ÖúÖ¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öàú×¸üÖÖ ¾Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓú×¸üÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¤ü¸ü
×ÖÛ¿ÖÖ ú¸ÖÖ µÖêÖß»Ö :
Ã¯ÖÂüßú¸üÖ.----µÖÖ ú»Ö´ÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß,  ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö  µÖÖÖÖ
£ÖÔ,---1966
ÖÖ
´ÖÆüÖ.
37.

(ú) ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×ÖµÖÖêÖÖ ¾Ö ÖÖ¸ü¸üÖÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1966
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 2 µÖÖ ÖÓü (19) µÖÖ £ÖÖÕÖÖÔÖ ÃÖ»Öê»ÖÖ, ×ÖµÖÖêÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ÆüÖÖß
ÖêÖ»Öê»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö ; Øú¾ÖÖ
(¤ÖêüÖ) ú×¡ÖÖ ¯ÖÏÖêÃÖÖÆüÖ µÖÖêÖÖÖ, 2001 µÖÖ ÓÖÖÔÖ ÃÖ»Öê»ÖÖ “ ´ÖêÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ”,
Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖµÖÖ ´ÖãµÖ ÃÖ×Ö¾ÖÖÓµÖÖ ¬µÖÖÖêÖÖ»Öß»Ö ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖÖßÖê ´ÖÖµÖ êú»Öê»ÖÖ
¾Ö ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö ´ÆüÖæÖ ÖÖê×ÂÖÖ
êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö, ÃÖÖ ÖÆêü. .

¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Ö¬µÖ¾ÖÖá ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²ÖÔ
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