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´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

¯ÖÏÖ×¬ÖéúÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üü, ×¯ÖÏ»Ö 4, 2007/Öî¡Ö 14, ¿Öêú 1929
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.
-------------------------------

ÖãÎú´Ö×ÖúÖ

ÃÖÖ 2007 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 7.----´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü éú×ÂÖ ¯Ö®Ö ¯ÖÖÖ (×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1963 µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
..
..
..

¯ÖéÂêü
145-148

×¤üÖÖÓú 3 ×¯ÖÏ»Ö 2007 ¸üÖêÖß ´ÖÖÖÖßµÖ ¸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 ÖÆêü.
. ´ÖÖ. Ø¿Ö¤êüú¸ü,
ÃÖ×Ö¾Ö,
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ,
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.

ÃÖÖ 2007 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 7.
(¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓÖ¸ü  ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖ 
×¤üÖÖÓú 4 ×¯ÖÏ»Ö 2007 ¸üÖê Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.)
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü éú×ÂÖ ¯Ö®Ö ¯ÖÖÖ (×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1963 µÖÖÖ ÖÖÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
µÖÖ£Öá, µÖÖÖ µÖÖ¯Öãüê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü éú×ÂÖ ¯Ö®Ö ¯ÖÖÖ (×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö
1964
ÖÖ ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1963 µÖÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê Âü ÖÆêü ; µÖÖ£Öá, ³ÖÖ¸üÖßµÖ
´ÖÆüÖ. ÖÖ¸üÖµÖÖµÖÖ ÷üÖ¾Ö®ÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü :--20.
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü----24

(145)
[Øú´ÖÖ : ¹ý¯ÖµÖê 9.00]
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ÃÖÓ×Ö¯Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

1. (1) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü éú×ÂÖ ¯Ö®Ö ¯ÖÖÖ (×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ)
×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2007 ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
(2) ÖÖê, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, Öê´ÖæÖ ¤êü»Ô Ö ¿ÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ Ó´Ö»ÖÖÖ
µÖêÔ»Ö.

ÃÖÖ 1964 ÖÖ
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü éú×ÂÖ ¯Ö®Ö ¯ÖÖÖ (×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1963 (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãüê
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö  ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö  ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü) µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 2 ´Ö¬µÖê,
Îú´ÖÖÓú 20 ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö ÖÓü (±ú) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :--µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
2 Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
 (±ú-1)  ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  µÖÖÖÖ £ÖÔ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö,

1964
ÖÖ
´ÖÆüÖ.
20.

1961
1960 ¾ÖµÖê, ×ÖµÖãÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»Öê»ÖÖ, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú, ÃÖÖ ÖÖ
´ÖÆüÖ.
ÖÆêü ; .
24.

ÃÖÖ 1964 ÖÖ
3. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 13 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö ÖÓü () ´Ö¬µÖê,
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖÓÖ¸ü,  Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖÖê  ÆüÖ
Îú´ÖÖÓú 20 ´ÖÖæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
13 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

ÃÖÖ 1964 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
14 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

4. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 14 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (4) ´Ö¬Öß»Ö,---(ú) ÖÓü () ´Ö¬Öß»Ö,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖÓÖ¸ü,  Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö,
µÖÖÖê ×Ö¾ÖÖãúÖÓÖê úÖ´ÖúÖÖ ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ÖÖê ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö ;
(¤üÖê Ö) ÖÓü (²Ö) ´Ö¬Öß»Ö,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖÓÖ¸ü,  Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö,
µÖÖÖê ×Ö¾ÖüÖãúÖÓÖê úÖ´ÖúÖÖ ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ÖÖê ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö ;
(ÖßÖ) ÖÓü (ú) ´Ö¬Öß»Ö  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖÓÖ¸ü  Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, µÖÖÖê
×Ö¾ÖüÖãúÖÓÖê úÖ´ÖúÖÖ ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ÖÖê ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ
µÖêÔ»Ö.

ÃÖÖ 1964 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
14  Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

5. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 14  ´Ö¬µÖê,--(ú) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ê¾ÖÖß ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :--- (1) () µÖÖÓÖê ú»Ö´Ö 31 µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ¾ÖµÖê ±úßµÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öê»Öê

¾ÖÖÙÂÖú ¯Ö®Ö »ÖÖÖ¯Öæ¾ÖáµÖÖ ²ÖÖÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖ úÖêüß ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ×¬Öú ÖÃÖê»Ö ¿ÖÖ
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²ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖµÖÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¾ÖüÖãúÖÓÃÖÖüß ´ÖÖ¤üÖ¸üÖÓ Öß µÖÖ¤üß ÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê Ö×Ö ¿ÖÖ ²ÖÖÖÖ¸ü
ÃÖ×´ÖµÖÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¾ÖüÖãúÖÓÖê úÖ´ÖúÖÖ ÖÖ»Ö¾ÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖÖÖê ¬ÖßÖÖ, ×Ö¤êü¿ÖÖ Ö×Ö
×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖúêü ×Ö×ÆüÖ ÃÖê»Ö ; Ö×Ö
(²Ö) µÖÖÓÖê ú»Ö´Ö 31 µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ¾ÖµÖê ±úßµÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ¾ÖÖÙÂÖú
¯Ö®Ö »ÖÖÖ¯Öæ¾ÖáµÖÖ ²ÖÖÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖ úÖêüß ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ×¬Öú ÃÖê»Ö, ¿ÖÖ ²ÖÖÖÖ¸ü
ÃÖ×´ÖµÖÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¾ÖüÖãúÖÓÃÖÖüß ´ÖÖ¤üÖ¸üÖÓ Öß µÖÖ¤üß ÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê Ö×Ö ¿ÖÖ ²ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖµÖÖÓµÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¾ÖüÖãúÖÓÖê úÖ´ÖúÖÖ ÖÖ»Ö¾ÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖÖÖê ¬ÖßÖÖ, ×Ö¤êü¿ÖÖ Ö×Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ,
×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖúêü ×Ö×ÆüÖ ÃÖê»Ö.
´ÖÖ¤üÖ¸ü µÖÖ¤üß ÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖµÖÖ Ö×Ö ×Ö¾ÖüÖãúÖÓÖê úÖ´ÖúÖÖ ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß,
¯ÖÏµÖêú ²ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖÖß, úÖêÖµÖÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ±úßµÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¸üú´ÖÖÓµÖÖ ¯ÖÖÖ üêú Øú¾ÖÖ ¤ü¸üÃÖÖ»Ö ¤üÆüÖ ÆüÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê, µÖÖÓ¯Öîúß Öß ú´Öß ÃÖê»Ö Öê¾Öü¶Ö
¸üú´ÖêÖÖ ×Ö¾ÖüÖæú ×Ö¬Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üß»Ö.  ;
(¤üÖê Ö) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (3) ´Ö¬µÖê,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  Ö×Ö  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ  ÆüÖ
´ÖÖæú¸ü µÖÖ ¤üÖê Ö ×üúÖÖß Ö»ÖÖ ÖÆêü µÖÖ ×üúÖÖß  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö,
×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  Ö×Ö  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö
×Ö²ÖÓ¬ÖúÖÃÖ  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö ;
(ÖßÖ) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (4) ´Ö¬µÖê,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö ;
(ÖÖ¸ü) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (5) ´Ö¬µÖê,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.
6. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 15 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö Ã¯ÖÂüßú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ 1964 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
 ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¾ÖÖôûµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
15 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

7. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 22 ´Ö¬µÖê,--(ú) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ Ö×Ö
 ÃÖÖ ×¬ÖúÖ¸üß  µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ
µÖê»Ô Ö :-- ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú Øú¾ÖÖ ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê Øú¾ÖÖ
×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúÖ êú»Öê»ÖÖ ¯Ö ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖÓµÖÖ ÃÖÆüÖµÖú ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖµÖÖ ¤üÖÖÔÆüæÖ ú´Öß ¤üÖÖÔÖÖ ÖÃÖê»Ö ÃÖÖ ×¬ÖúÖ¸üß  ;

ÃÖÖ 1964 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
22 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

(Ö) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê,  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß  Ö×Ö  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü
µÖÖ ¤üÖê Ö ×üúÖÖß Ö»ÖÖ ÖÆêü µÖÖ ×üúÖÖß  ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú  Ö×Ö
 ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖ»ÖÖ  ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö ;
(Ö) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (4) ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :--- (4) ÃÖ³ÖÖ¯ÖÖßµÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖÖßµÖÖ ×Ö¾ÖüÖãúßµÖÖ ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊÖê²ÖÖ²ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖ¤ü

¯ÖÛÃ£ÖÖ ÖÖ»µÖÖÃÖ, ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬Öú ¬µÖÖÃ£ÖÖÖß
ÃÖ»µÖÖÃÖ ÖÖê Ã¾ÖÖ: µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖ¤üÖÓ ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ú¸üß»Ö ; Ö×Ö Ö¸ü úÖêÖµÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖÖßÖ,
¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÃÖÖÖ¸üÖ ×¬ÖúÖ¸üß ÖÖê ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ×ÖÖÔµÖÖÃÖÖüß ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖúêü Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö,
×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖúêü ×Ö¤ìü×¿ÖÖ ú¸üß»Ö. ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖÖ µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÖÔµÖ Ó×Ö´Ö
ÃÖê»Ö, ´ÖÖ¡Ö µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü Ö´ÖßÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ÃÖÓ×ÆüÖÖ, 1966 µÖÖ ú»Ö´Ö 6 ¾ÖµÖê
Öê´Ö»Öê»µÖÖ ÖµÖãÖÖúêü ¯Öß»Ö ú¸üÖÖ µÖê»Ô Ö Ö×Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖÆü
×Ö²ÖÓ¬ÖúÖúêü ¯Öß»Ö ú¸üÖÖ µÖêµÖÖµÖÖ ¿ÖÖáÃÖ ¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖÖÖ ×ÖÖÔµÖ
Ó×Ö´Ö ÃÖê»Ö ; Ö×Ö ¿ÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ×ÖÖÔµÖÖµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ úÖêÖµÖÖÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖ
úÖêÖÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ Ö¸ü úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß..

¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Ö¬µÖ¾ÖÖá ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, ´Öã²Ó ÖÔ.

1966
ÖÖ
´ÖÆüÖ.
41.

