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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
¯ÖéÂêü

ÃÖÖ 2006 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 20.a´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1960 µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
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×¤üÖÖÓú 9 ´Öê 2006 ¸üÖêÖß ´ÖÖ. ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖÖß ×¤ü»Öê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖÖÖ
¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ´ÖÖ×ÆüÖßÃÖÖüß, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆê.
. ´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 20.
(´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.)
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1960 µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖüß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
1961 ÖÖ
µÖÖ£Öá, µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1960
´ÖÆüÖ. 24. µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê Âü ÖÆêü ; µÖÖ£Öá, ³ÖÖ¸üÖßµÖ ÖÖ¸üÖµÖÖµÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®ÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá,
µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü :---1. µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 ÃÖÓ×Ö¯Ö ÖÖ¾Ö.
ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
(178)
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü---40
[Øú´ÖÖ : ¹ý¯ÖµÖê 9.00]
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´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ´Öê 10, 2006 / ¾Öî¿ÖÖÖ 20, ¿Öêú 1928

[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

ÃÖÖ 1961 ÖÖ
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1960 (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö 1961 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ. 24.
“ ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ” ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü) µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 101 ´Ö¬Öß»Ö,---Îú´ÖÖÓú 24 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 101 Öß
(ú) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê, “ ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖÃÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¾Ö “ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
¤êüÖÖ µÖêÔ»Ö ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖÃÖ, ×¾Ö×ÆüÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö

¿ÖÖ ¸üßÖßÖê ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓÖ¸ü, £Öú²ÖÖúß ´ÆüÖæÖ ¤êüµÖ ÃÖ»Öê»Öß ¸üú´Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÖ Ö´Öæ¤ü
úºþÖ µÖÖ ¸üú´ÖêµÖÖ ¾ÖÃÖã»ÖßÃÖÖüß ú ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüÖÖ µÖêÔ»Ö. ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯Ö
ú¸üµÖÖú×¸üÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÖÖ ÖÔ ×¾Ö×ÆüÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖÖ ¾Ö ¿Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üÖß
ÖãÃÖºþÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö Ö×Ö ¿ÖÖ ÖÖÔÃÖÖê²ÖÖ ×¾Ö×ÆüÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ¿Öß ±úß ¾Ö
¤üÃÖê¾ÖÖ ÖÖêü µÖÖÖ µÖêÖß»Ö ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;

(Ö) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê, “ µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖêü»Ö ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß,
ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
ÃÖÖ 1961 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 24 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 165 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

“

×¾Ö×ÆüÖ

3. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 165 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬Öß»Ö ÖÓü (úÖêÖÃÖÖü)
ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :---(úÖêÖÃÖÖü-) ú»Ö´Ö 101 ¾ÖµÖê, ¾ÖÃÖã»ÖßÃÖÖüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖÃÖÖüß ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖÖê
µÖÖ ¸üßÖßÖê ÖÖîú¿Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖÖß Öß ¸üßÖ ; ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖú×¸üÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖµÖÖ
ÖÖÔÖÖ Ö´ÖãÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üÖß Ö×Ö µÖÖÃÖÖêê²ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖÖß ±úß ¾Ö ÖÖêüÖ¾ÖµÖÖÖê ¤üÃÖÖê¾ÖÖ
×¾Ö×ÆüÖ ú¸üÖê ; ”.
“

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

