460

´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ×üÃÖë²Ö¸ü 29, 2006 / ¯ÖÖîÂÖ 8, ¿Öêú 1928

[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

Ö×Ö µÖÖ£Öá, Ö ¬µÖÖ¤êü¿ÖÖÖê ¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖµÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖ ºþ¯ÖÖÓÖ¸ü 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 :--ÃÖÓ×Ö¯Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.

1. (1) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üüÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß (¤ãüÃÖ¸üß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
(2) ÖÖê, ×¤üÖÖÓú 5 ÖòüÖ²ê Ö¸ü 2006 ¸üÖê Öß Ó´Ö»ÖÖÖ Ö»ÖÖ ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖÖµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.

ÃÖÖ 1965 ÖÖ
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂü Ö¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1965 (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãüê µÖÖÖÖ ×Ö¤ì¿ü Ö 1965 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 40 µÖÖµÖÖ “ ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ” ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆê)ü µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 51-1 ´Ö¬Öß»Ö, ¯ÖÖê-ü ú»Ö´Öü (2) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãßü »Ö ´ÖÆüÖ. 40.
ú»Ö´Ö 51-1 Öß ¯ÖÖê-ü ú»Ö´Ö ÖÖ¤üÖü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :—
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

“ (3) ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ Ö×Ö ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß (¬µÖÖ ×Ö¾ÖüÖæú) ×ÖµÖ´Ö, 1981

´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß 2006 ÖÖ
(¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 µÖÖµÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ Ó´Ö»ÖÖÖ ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ.ü 48.
¬µÖÖ¯Ö¤üÖÓµÖÖ Ö¸üÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ Ø²Ö¤æ ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö 52 ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü êú»Öê»µÖÖ
¬µÖÖ¯Ö¤üÖµÖÖ ´Öã¤üÖßµÖÖ Ö¸üÖã¤üß Ó´Ö»ÖÖÖ ÖÖµÖÖÃÖÖüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß ÃÖ»µÖÖÖê
´ÖÖÖµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.”.
ÃÖÖ 1965 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 40 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 51 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

3. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 51 ´Ö¬µÖê,---(ú) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (6) ´Ö¬Öß»Ö, “ ú ¾ÖÂÖÖÔµÖÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ üßÖ ¾ÖÂÖÖÕµÖÖ ”
ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(Ö) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (7) ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Öü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :—
“ (7) ¯ÖÖ¬µÖÖÖÖê ¯Ö¤ü, úÖêÖµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖ´Öãôûê ×¸üÖ ÖÖ»Öê ÃÖê»Ö Ö¸ü, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Öê
(1) Öê (3) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÆüÖ êú»Öê»Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üÖß ÖãÃÖºþÖ Öê ×¸üÖ ¯Ö¤ü ³Ö¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö
Ö×Ö ¿ÖÖ ¸üßÖßÖê ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖ¬µÖÖ, ÃÖê ¯Ö¤ü ×¸üÖ ÖÖ»Öê ÖÃÖÖê Ö¸ü µÖÖ
´Öã¤üÖßÃÖÖüß µÖÖÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÃÖÖÖ µÖÖ ´Öã¤üÖßµÖÖ êú¾Öôû ¾ÖÔ×¸üÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖüßÖ µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüß»Ö. ”.

ÃÖÖ 1965 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú
40 µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
52 ê¾ÖÖß Ö¾ÖßÖ
ú»Ö´Ö ¤üÖÖ»Ö
ú¸üÖê.
¬µÖÖ¯Ö¤üÖÖß
´Öã¤üÖ.

4. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 52 ê¾ÖÖß, ¯Öãßü »Ö ú»Ö´Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :----

“ 52.

¬µÖÖ¯Ö¤üÖÖß ´Öã¤üÖ üßÖ ¾ÖÂÖì Öúß ÃÖê»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üüÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß (¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) 2006 ÖÖ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 Ó´Ö»ÖÖÖ µÖêµÖÖµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ Öê ¬µÖÖ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸Ö ´ÖÆüÖ. 48.
ÃÖÖß»Ö µÖÖ ¬µÖÖÖÓÖÖ µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖß»Ö úÖêÖÖßÆüß ÖÖêÂü »ÖÖÖæ ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß Ö×Ö
µÖÖÓÖß ´Öã¤üÖ Æüß, µÖÖÓµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ µÖÖ ´Öã¤üÖß¾ÖüßÖ ÃÖê»Ö. ”.
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5. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 55 ´Ö¬µÖê,---(ú) ¯ÖÖê-ü ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¸Óü ÖãúÖê¾ÖÖß, ¯Öãßü »Ö ¯Ö¸Óü Öãú ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :---“ ¯Ö¸ÓüÖã, ¬µÖÖÖµÖÖ ×Ö¾ÖüÖãúßµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖ ¾ÖÂÖÖÔµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖ ÃÖÖ
úÖêÖÖÖÆüß ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓüÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ”;
(¤üÖêÖ) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (6) ´Ö¬Öß»Ö, “ ¿ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²ÖîüúßµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖ ¾ÖÂÖÖÔµÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¾ÖÖôûµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

ÃÖÖ 1965 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 40 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 55 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

6. (1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üüÂÖ¤üÖ, ÖÖ¸ü¯ÖÓÖÖµÖÖß ¾Ö ÖîªÖê×Öú ÖÖ¸üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ¬µÖÖ¤üêü¿Ö,
2006 ÖÖ
´ÖÆüÖ. 2006, ÆüÖ, µÖÖ«üÖ¸êü ×Ö¸ü×ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü.
¬µÖÖ.
(2) ¿ÖÖ ¯ÖÏúÖü¸üê ×Ö¸üÃÖÖ ÖÖ»Öê ÃÖ»Öê Ö¸üßÆüß, Ö ¬µÖÖ¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»Öê»µÖÖ ´ÖãµÖ
10.ü

ÃÖÖ 2006 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¬µÖÖ¤êü¿Ö
Îú´ÖÖÓú 10 µÖÖÖê
×Ö¸üÃÖÖ ¾Ö ¾µÖÖ¾Öé¢Öß.

×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê êú»Öê»Öß úÖêÖÖßÆüß éúÖß Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Æüß, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÖ
Ö»Öê»µÖÖ ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ÖÃÖ´Ö Ö¸üÖã¤üà¾ÖµÖê ú¸üµÖÖÖ Ö»Öê»Öß éúÖß Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖ»µÖÖÖê
´ÖÖÖµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.

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

