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´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

¯ÖÏÖ×¬ÖéúÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü, ÖòÖÃüü 1, 2006/ÁÖÖ¾ÖÖ 10, ¿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 31.--´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú
ÖÖ¸üß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1965 µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö . .
..
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×¤üÖÖÓú 29 Öã»Öî 2006 ¸üÖêÖß ¸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 .¸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 31.
(´ÖÖÖÖßµÖ ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓÖ¸ü “ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖ ”
×¤üÖÖÓú 1 ÖòÖÃü 2006 ¸üÖêÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.).
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1965 µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖü ú¸üµÖÖÃÖÖüß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
µÖÖ£Öá, µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö
1965 ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1965 µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖü ú¸üÖê Âü ÖÆêü ; µÖÖ£Öá,
ÖÖ ´ÖÆüÖ.
40. ³ÖÖ¸üÖßµÖ ÖÖ¸üÖµÖÖµÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®ÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü :--1. (1) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß ÃÖÓ×Ö¯Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
(285)
[ Øú´ÖÖ : ¹ý¯ÖµÖê 9.00 ]
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü---64
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(2) ÖÖê, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, Öê´ÖæÖ ¤êü»Ô Ö ¿ÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ Ó´Ö»ÖÖÖ µÖê»Ô Ö.
ÃÖÖ 1965 ÖÖ
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1965 1965
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö “ ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ” ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü), µÖÖµÖÖ ÖÖ ´ÖÆüÖ.
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
40.
Îú´ÖÖÓú 40 ú»Ö´Ö 2 ´Ö¬µÖê,--µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 2
Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

(ú) ÖÓü (7) ´Ö¬µÖê,--(ú) “ Ö×Ö £Öêü ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»ÖÖ ¬µÖÖ ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¾ÖÖôûµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(¤üÖêÖ) ¯Ö ÖÓü (¤üÖêÖ) ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ¯Ö ÖÓü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--“ (¤üÖêÖ) ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖÖ ¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüµÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ÃÖ×´ÖÖßÖÖ
ÃÖ³ÖÖ¯ÖÖß ´ÆüÖæÖ ×Ö¾ÖæüÖ µÖêµÖÖÖÖ, ” ;

(Ö) ÖÓü (12) ê¾ÖÖßü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--“ (12) “ ×Ö¾ÖüÖæú ” µÖÖÖÖ £ÖÔ, ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖß ×Ö¾ÖüÖæú ÃÖÖ ÖÆêü ¾Ö
µÖÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÖêü-×Ö¾ÖüÖãúßÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêÖÖê ; ”.
ÃÖÖ 1965 ÖÖ
3. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 9 ´Ö¬Öß»Ö, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1), ÖÓü () ´Ö¬µÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü “ ¬µÖÖ ¾Ö ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¾ÖÖôûµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 40
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
9 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
ÃÖÖ 1965 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 40
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 51
ê¾ÖÖß Ö¾ÖßÖ
ú»Ö´Ö ¤üÖÖ»Ö
ú¸üÖê.
¬µÖÖÖÖß
×Ö¾ÖüÖæú.

4. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 51 ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :---

“ 51. (1) ú»Ö´Ö 51-1 µÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖÖ ¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ¯ÖÏµÖêú ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖÖ
ú ¬µÖÖ ÃÖê»Ö ¾Ö ÖÖê ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓúæüÖ µÖÖÓµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×Ö¾ÖüµÖÖÖ
µÖêÔ»Ö.
(2) ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êü¾Ö¸ü ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ÖÖ¾Öê ú»Ö´Ö 19 µÖÖ
¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ¾ÖµÖê, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖ µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö Øú¾ÖÖ,
µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö, µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÓÖ¾ÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓµÖÖ ÖÖ,
×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ¬µÖÖÖ»ÖÖ ×Ö¾ÖæüÖ ¤êüµÖÖÃÖÖüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öß»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ¿Öß ÃÖ³ÖÖ, ´ÖÖ¾ÖôûµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá
ÖêÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü ]
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(3) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ¾ÖµÖê ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖÖ Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ³ÖêµÖÖ ¬µÖÖ¯Ö¤üß ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
Øú¾ÖÖ ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ²ÖÖ²ÖÖ »ÖêÖß Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü Öê´Öß»Ö ÃÖÖ ×¬ÖúÖ¸üß ÃÖê»Ö. ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
Øú¾ÖÖ ÃÖÖ ×¬ÖúÖ¸üß Öê¾ÆüÖ ¿ÖÖ ÃÖ³ÖêµÖÖ ¬µÖÖ¯Ö¤üß ÃÖê»Ö Öê¾ÆüÖ, µÖÖ»ÖÖ ÖÖ¸ü
¯Ö×¸üÂÖ¤êüµÖÖ ¬µÖÖÖ»ÖÖ ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êüµÖÖ ÃÖ³ÖêµÖÖ ¬µÖÖ¯Ö¤üß ÃÖÖÖÖÖ Öê ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖÖÖ
ÖêÖ ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖß»Ö, ¯Ö¸ÓüÖã µÖÖÃÖ ´ÖÖ¤üÖÖÖÖÖ Æüú ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüÖã, ÃÖ³ÖêÖß»Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üÖßÖê (ÃÖ³ÖêÃÖÖüß Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖÖ¯ÖæÖáÃÖÆü) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖüß µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖ úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß ¿ÖÖ ÃÖ³ÖêµÖÖ ¬µÖÖ¯Ö¤üß
ÃÖÖÖ·µÖÖ ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ µÖÖµÖÖ ´ÖÖê ¯Öã¸êü¿Öß ÃÖÖß»Ö ¿ÖÖ
úÖ¸üÖÖÓ¾ÖºþÖ, ¿Öß ÃÖ³ÖÖ Ã£Ö×ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ µÖêÔ»Ö.
(4) úÖêÖÖêÆüß ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ¯Ö¡Ö Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖúÖ¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßµÖÖ
×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ×ÖÖÔµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ×¬ÖÖ ÖÖ»Öê»µÖÖ
úÖêÖµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ úôû¾Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÷êüÖÖôûßÃÖ ÖÖÃÖÖÓµÖÖ ÖÖ,
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÃÖÓÖÖ»Öú, ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓµÖÖúêü ¯Öß»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö
Ö×Ö µÖÖÖ ¾Öêôûß µÖÖÃÖ, ¿ÖÖ ×¯Ö»ÖÖÖß ÖÖêüßÃÖ ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ
¤êüÖÖ µÖêÔ»Ö. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ¯ÖÖÖÓÖÖ Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓüµÖÖÖß ¾ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖÓÖ¸ü, ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú
ÃÖÓÖÖ»Öú ¿ÖµÖ ÃÖê»Ö ×ÖÖµÖÖ ¿ÖßÖÐÖêÖê ÃÖê ¯Öß»Ö ×ÖúÖ»ÖÖÖ úÖüß»Ö. ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú
ÃÖÓÖÖ»ÖúÖÖÖ ¿ÖÖ ×¯Ö»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÖÔµÖ Ö×Ö êú¾Öôû ¿ÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÃÖ (úÖêÖÖÖÆüß ÃÖ»µÖÖÃÖ)
¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ¿ÖÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖÖÖ, ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê
ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ Ã¾ÖßéúÖ Øú¾ÖÖ Ã¾ÖßéúÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßÖÖ ×ÖÖÔµÖ Ó×Ö´Ö ¾Ö ×ÖÖÖÔµÖú ÃÖê»Ö
Ö×Ö µÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖµÖÖÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖ ÖÖê¯Ö ÖêÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(5) ¬µÖÖÖµÖÖ ×Ö¾ÖüÖãúßÖ Ö¸ü ÃÖ´ÖÃÖ´ÖÖÖ ´ÖÖê ¯Öü»Öß Ö¸ü, ×Ö¾ÖüÖãúßÖÖ ×ÖúÖ»Ö
×ÖËüü¶Ö üÖæúÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ¾Ö ×ÖËüü¶Ö üÖúµÖÖÖê úÖ´Ö ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ
¯ÖßüÖÃÖßÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ ¯ÖÛÃ£ÖÖßÖ, ÖÖê ü¸ü¾Öß»Ö ¿ÖÖ ¸üßÖßÖê ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(6) ¬µÖÖÖµÖÖ ×Ö¾ÖüÖãúß²ÖÖ²ÖÖÖÖ úÖêÖÖÖÆüß ¾ÖÖ¤ü ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖúêü ×¾ÖÖÖ¸üÖ£ÖÔ
¯ÖÖü×¾ÖµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ¾Ö µÖÖÖÖ µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÖÔµÖ Ó×Ö´Ö ÃÖê»Ö.
(7) ¬µÖÖÖµÖÖ ×Ö¾ÖüÖãúßÖÓÖ¸ü, ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ Ã¾ÖßéúÖ ú¸üµÖÖµÖÖ
¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÃÖÖüß ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü Ö¯Ö»Öß ÃÖ³ÖÖ ÖÖ»Öæ êü¾Öß»Ö.
(8) ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ×¾Ö×ÆüÖ ¸üßüÖßÖê ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(9) Ö¸ü ¬µÖÖÖÖê ¯Ö¤ü úÖêÖµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÖê ×¸üÖ ÖÖ»Öê ÃÖê»Ö Ö¸ü, ¬µÖÖÖµÖÖ
ÖÓÖ¸üµÖÖ ×Ö¾ÖüÖãúßú×¸üÖÖ, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Öê (2) Öê (6) (¤üÖêÆüß ¬ÖºþÖ) µÖÖÖ ü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öß
úÖµÖÔ¯Ö¨üÖß »ÖÖÖæ ÆüÖêÔ»Ö, ´ÖÖ¡Ö ¯Ö¤ü ×¸üúÖ´Öê ÖÖ»µÖÖµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÓÖ¾ÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓµÖÖ
ÖÖ, ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öß»Ö.”.
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5. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 55 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) µÖÖ ¯Ö¸ÓüÖãúÖê¾ÖÖß ¯Öãüß»Ö
ÃÖÖ 1965 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¯Ö¸ÓüÖãú ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :--×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 40
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 55
Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
“ ¯Ö¸ÓüÖã,---(ú) ¬µÖÖÖµÖÖ ×Ö¾ÖüÖãúßµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÖê Ö ¾ÖÂÖÖÕµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖ ; Ö×Ö
(Ö) Ö¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß, ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓµÖÖ ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯Ö ÆüÖê Ö ÃÖê»Ö Ö¸ü,
ÃÖÖ úÖêÖÖÖÆüß ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓüÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.”.
ÃÖÖ 1965 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 40
µÖÖ´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö
55ú ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ú¸üÖê.
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß
£Öêü ×Ö¾ÖæüÖ
Ö»Öê»µÖÖ
¬µÖÖÖ»ÖÖ
¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ ¤æü¸ü
ú¸üÖê.

6. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 55 ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :----

“ 55ú. µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ µÖ úÖêÖµÖÖÆüß Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê
Ö¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 2006 ÖÖ
µÖÖµÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖµÖÖ »ÖÖÖ¯Öæ¾ÖáµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ, ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß £Öêü ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ. 31.
¬µÖÖÖ»ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖ ú»Ö´Ö 55 µÖÖ Ö¸Öã¤üß Ö¿ÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêµÖÖ
Ö¿ÖÖÖ »ÖÖÖæ ¸üÖÆüÖß»Ö.”.

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