ÃÖÖ.
Îú. ]5
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

üÔ ÖÓ. ´ÖÖ/´ÖÖ¸ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ±êú²ÖÎ¾ã ÖÖ¸ü¸üß×ÖÃü
27, 2007/±úÖ»Öã
Ö 8, ¿Öê/úÃÖÖú£Ö-229/2006-08
1928
93

´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

¯ÖÏÖ×¬ÖéúÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü, ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßü 27, 2007 / ±úÖ»ÖãÖ 8, ¿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 2007 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¬µÖÖ¤êü¿Ö Îú´ÖÖÓú 2.----´ÖÓã²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´ÖÓã²ÖÔ ¯ÖÏÖÓ×Öú
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 ¾Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß ¬µÖÖ¤êü¿Ö
..
..
..
..

ÖÖ¸ü×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²ÖÔ 400 032, ×¤üÖÖÓú 27 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2007.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2007.
AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL
CORPORATION ACT, THE BOMBAY PROVINCIAL MUNICIPAL
CORPORATIONS ACT, 1949 AND THE CITY OF NAGPUR CORPORATION
ACT, 1948.

ÃÖÖ 2007 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¬µÖÖ¤êü ¿Ö Îú´ÖÖÓú 2.

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

´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´ÖãÓ²ÖÔ ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949
¾Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖÖß ÃÖã¬ÖüÖ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖüß ¬µÖÖ¤êü¿Ö.
µÖÖ£Öá, ¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖµÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÓÖê ×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÖÖ»Öæ ÖÖÆüß ;
Ö×Ö µÖÖ£Öá, µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
´ÖãÓ²ÖÔ ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 ¾Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1948, µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒüÖµÖÖ ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÖÖúÖôû úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ú¸üÖê Öß´Öãôêû Ö¾Ö¿µÖú ¾ÆüÖ¾Öê ¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖÖß ÛÃÖ¾ÖÖÖ ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö µÖÖÓÖß ÖÖ¡Öß
¯Öü»Öß ÖÆêü ;
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü--15
(93)
[Øú´ÖÖ : ¹ý¯ÖµÖê 9.00]

¯ÖéÂêü
93-99

94

´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ±êú²ÖÎ¾ã ÖÖ¸üß 27, 2007/±úÖ»ÖãÖ 8, ¿Öêú 1928

[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

µÖÖ£Öá, ÖÖÖ, ³ÖÖ¸üÖÖµÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖµÖÖ Öãêû¤ü 213 µÖÖ ÖÓü (1) «üÖ¸êü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖÖ
Ö»Öê»µÖÖ ×¬ÖúÖ¸üÖÓÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒüÖÖê ¸üÖµÖ¯ÖÖ»Ö, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãüß»Ö ¬µÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖÏµÖÖ×¯ÖÖ
ú¸üßÖ ÖÆêüÖ :---

¯ÖÏú¸üÖ ú

¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú
ÃÖÓ×Ö¯Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö
1. (1) µÖÖ ¬µÖÖ¤êü¿ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ¬µÖÖ¤êü¿Ö, 2007 ÃÖê
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.
´ÆüÖÖ¾Öê.
(2) ÖÖê ÖÖúÖôû Ó´Ö»ÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ ¤üÖêÖ

ÃÖÖ 1888 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 3
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
45 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
2. ´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö “ ´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ 1888
×¬Ö×ÖµÖ´Ö ” ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü) µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 45 ´Ö¬µÖê, ÖÓü (ú) ´Ö¬Öß»Ö, ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ 3.
¯Ö¸ÓüÖãúÖ´Ö¬µÖê,--(ú) “ ¯ÖãÆüÖ ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»µÖÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ ¯ÖãÆüÖ ×ÖµÖãÖ êú»Öê»µÖÖ ” ÆüÖ
´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(¤üÖêÖ) “ ±êú¸ü×Ö¾ÖüÖãúßµÖÖü ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ ¯ÖãÖÙÖµÖãÖßµÖÖ ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

ÃÖÖ 1888 ÖÖ
3. ´Öã²Ó ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 50 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (4) ´Ö¬Öß»Ö, ÖÓü
´ÖãÓ²ÖÔ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö (ú) µÖÖ ¯Ö¸ÓüÖãúÖ´Ö¬µÖê,--Îú´ÖÖÓú 3
(ú) “ ¯ÖãÆüÖ ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»µÖÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ ¯ÖãÆüÖ ×ÖµÖãÖ êú»Öê»µÖÖ ” ÆüÖ
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
50 Öß
´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
(¤üÖêÖ) “ ¯ÖãÆüÖ ×Ö¾ÖæüÖ Ö»ÖÖ ÃÖê»Ö ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ ¯ÖãÆüÖ ×ÖµÖãÖ ÖÖ»ÖÖ
ÃÖê»Ö ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

4. ´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 50»Ö ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬Öß»Ö,
ÃÖÖ 1888 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö “ ±êú¸ü×Ö¾ÖüÖãúßÃÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ ¯ÖãÖÙÖµÖãÖßÃÖ ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
Îú´ÖÖÓú 3
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
50»Ö Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
ÃÖÖ 1888 ÖÖ
5. ´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖß»Ö ú»Ö´Ö 50ÃÖ »ÖÖ µÖÖÖê ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ÃÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö Ö¾ÖßÖ Îú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ; Ö×Ö
Îú´ÖÖÓú 3
(ú) ¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü Ö¾ÖßÖ Îú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖÖ Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê,
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
50ÃÖ Öß
“ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ú»Ö ÃÖÓÎú´ÖÖßµÖ ´ÖÖÖ«üÖ¸êü ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö×Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
“ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öúê»ÖÖ ×ÖµÖ´Ö ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö

´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :---

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü ]
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“ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) µÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúúæüÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓµÖÖ
ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖÖ«üÖ¸êü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ” ;

(Ö) ¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü Ö¾ÖßÖ Îú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖÖ Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêüú»Ö´Öê ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :--“ (2) ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üÖÖÖÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,

1987
ÖÖ ´ÖÆüÖ.
20.

´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖÖÓÖê £Ö¾ÖÖ ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖÖÓÖê Øú¾ÖÖ ÖüÖÓÖê ÖÖî»Ö×Öú ÃÖÓµÖÖ²Öôû ×¾ÖÖÖ¸üÖÖ
ÖêÔ»Ö Ö×Ö ÃÖ³ÖÖÖéÆü ÖêÖÖ, ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖÖêÖÖ ¾Ö ¿ÖÖ ¯ÖÏµÖêú ¯ÖÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖÖÖ ÖêÖÖ
µÖÖÓµÖÖ¿Öß ×¾ÖÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ úºþÖ, ¿ÖµÖÖÖê¾Ö¸ü, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖß»Ö ¿ÖÖ ¯ÖÖÖÓµÖÖ Øú¾ÖÖ
ÖüÖÓµÖÖ ÃÖÓµÖÖ²ÖôûÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üß»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´ÖÖÖ ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ÖÖêÂüßÖÖ, ×ÖµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖ
úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖµÖÖ ÖÃÖÖÖ·µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÖê ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸ü ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ ¯ÖÏ×Ö²ÖÓ¬Ö ÆüÖêÖÖê, ÃÖÖ £ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüÖã ÖÖÖß ÃÖê úß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÖÆÔüÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1986 ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖ Øú¾ÖÖ
ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖ ¾ÖÖ Öü µÖÖÓÖê ÖÖî»Ö×Öú ÃÖÓµÖÖ²Öôû ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖú×¸üÖÖ,
×Ö¾ÖüÖæú ×ÖúÖ»ÖÖÓµÖÖ ×¬ÖÃÖæÖÖêµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú ´Ö×ÆüµÖÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßµÖÖ ÖÖ,
´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖ ¾ÖÖ Öü £Ö¾ÖÖ ¿ÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÖÖÖê Øú¾ÖÖ
ÖüÖÖê ÖÃÖ»Öê»Öê ×Ö¾ÖÖÔ×ÖÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓÖÖ ú¡Ö µÖêúÖ ÖÖÖüß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúü ÖµÖÖ¸ü
ú¸ü  ÖÖ µÖê  Ô » Ö Ö×Ö ¿ÖÖ ÖÖÖü ß Öß Øú¾ÖÖ ±Ï Ó ú ü  Öß ÖÖë ¤ ü  Öß ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ,
¿ÖÖ ÖÖÖüßµÖÖ Øú¾ÖÖ ±ÏÓúüµÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ, Ö ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üß, ÖÖæ úÖÆüß
Æüß ÖÖÖüß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúü ×Ö¾ÖüÖãúß¯Öæ¾ÖáÖ ÖÖë¤üÖßéúÖ ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, »ÖÖÖæ ÆüÖêÖß»Ö.
(3) ¿ÖÖ ¯ÖÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖµÖÖ ¾ÖÖßÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖµÖÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓµÖÖ
ÃÖÓµÖêµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ úÖêÖÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ, µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖÖ ×ÖÖÔµÖ
Ó×Ö´Ö ÃÖê»Ö. ” .

¯ÖÏú¸üÖ ÖßÖ
´ÖãÓ²ÖÔ ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
1949
6. ´ÖãÓ²ÖÔ ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 31 ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÃÖÖ 1949 ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÔ
ÖÖ ´ÖãÓ²ÖÔ
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
59. ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--Îú´ÖÖÓú 59
µÖÖ´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö
31
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ú¸üÖê.
³ÖÖÖ ÖÖ¸ü--15

96
¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü
¯ÖÏ×Ö×Ö×¬Ö¾Ö
¤êüúÖ
ÃÖ×´ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖÖ«üÖ¸êü
×ÖµÖãÖß ú¸üÖê.
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

“ 31.

(1) úÖêÖµÖÖÆüß ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÖß ×ÖµÖãÖß Æüß µÖÖÖê ¬ÖÖ¸üÖ
êú»Öê»µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¯Ö¤üÖµÖÖ Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖê»Ö ¿Öß µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü Ö¸üÖæ¤ü
ú¸üµÖÖÖ Ö»Öß ÃÖê»Ö µÖÖ¾µÖ×Ö×¸üÖ ¸ü¾Æüß, ¯Öãüß»Ö ÃÖ×´ÖµÖÖÓµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖ
£Ö¾ÖÖ Ö¤ü¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¾Ö¬Öà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß,
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú«üÖ¸êü µÖÖ ÃÖ×´ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü êú»Öß ÖÖÖÖ¸üß ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ×ÖµÖãÖß Æüß, ¯ÖÖêüú»Ö´Ö (2) µÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ úºþÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö--´ÖÖ Æüß ×ÖµÖãÖß ×ÖµÖ×´ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê Øú¾ÖÖ Öî×´Ö×¢Öú ×¸üÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê :--(ú) Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖÖß ;
(Ö) ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ÃÖ×´ÖÖß ;
(Ö) ú»Ö´Ö 30 ¾ÖµÖê ×ÖµÖãÖ êú»Öê»Öß úÖêÖÖßÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ×´ÖÖß ;
(Ö) ú»Ö´Ö 31 ¾ÖµÖê ×ÖµÖãÖ êú»Öê»Öß úÖêÖÖßÆüß Ö¤ü£ÖÔ ÃÖ×´ÖÖß.
(2) ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üÖÖÖÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö
¯ÖÖÖÓÖê £Ö¾ÖÖ ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖÖÓÖê Øú¾ÖÖ ÖüÖÓÖê ÖÖî»Ö×Öú ÃÖÓµÖÖ²Öôû ×¾ÖÖÖ¸üÖÖ ÖêÔ»Ö Ö×Ö
ÃÖ³ÖÖÖéÆü ÖêÖÖ, ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¯ÖÖÖêÖÖ ¾Ö ¿ÖÖ ¯ÖÏµÖêú ¯ÖÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖÖÖ ÖêÖÖ µÖÖÓµÖÖ¿Öß ×¾ÖÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ
úºþÖ ¿ÖµÖÖÖê¾Ö¸ü, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖß»Ö ¿ÖÖ ¯ÖÖÖÓµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖÓ µÖÖ ÃÖÓµÖÖ²ÖôûÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üß»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, µÖÖ ¯ÖÖê-üú»Ö´ÖÖÖ ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ÖÖêÂüßÖÖ, ×ÖµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖ
úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖµÖÖ ÖÃÖÖÖ·µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÖê ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸ü ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ ¯ÖÏ×Ö²ÖÓ¬Ö ÆüÖêÖÖê, ÃÖÖ £ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüÖã ÖÖÖß ÃÖê úß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÖÆÔüÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1987
ÖÖ ´ÖÆüÖ.
1986 ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖ Øú¾ÖÖ 20.
ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖ ¾ÖÖ Öü µÖÖÓÖê ÖÖî»Ö×Öú ÃÖÓµÖÖ²Öôû ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖú×¸üÖÖ,
×Ö¾ÖüÖæú ×ÖúÖ»ÖÖÓµÖÖ ×¬ÖÃÖæÖÖêµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú ´Ö×ÆüµÖÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßµÖÖ ÖÖ,
´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖ ¾ÖÖ Öü £Ö¾ÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÖÖÓÖê Øú¾ÖÖ ÖüÖÖê
ÖÃÖ»Öê»Öê ×Ö¾ÖÖÔ×ÖÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓÖÖ ú¡Ö µÖêúÖ ÖÖÖüß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúü ÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö
Ö×Ö ¿ÖÖ ÖÖÖüßÖß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúüÖß ÖÖë¤üÖß ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ¿ÖÖ ÖÖÖüßµÖÖ Øú¾ÖÖ ±ÏÓúüµÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ, Ö ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üß, ÖÖæ úÖÆüß Æüß ÖÖÖüß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúü ×Ö¾ÖüÖãúß¯Öæ¾ÖáÖ
ÖÖë¤üÖßéúÖ ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, »ÖÖÖæ ÆüÖêÖß»Ö.
(3) ¿ÖÖ ¯ÖÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖµÖÖ ¾ÖÖßÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖµÖÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓµÖÖ
ÃÖÓµÖêµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ úÖêÖÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ, µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖÖ ×ÖÖÔµÖ
Ó×Ö´Ö ÃÖê»Ö.’’.
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¯ÖÏú¸üÖ ÖÖ¸ü
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
1950 ÖÖ
7. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãüê µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ‘‘ ÖÖÖ¯Öæ¸ü
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ
¾Ö ¾Ö·ÆÖü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ’’ ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü) µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 34 ´Ö¬µÖê,--2.
(1) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê, ‘‘ ×Ö¾Öü ú¸üß»Ö ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖß ú¸üß»Ö ’’

ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;

ÃÖÖ 1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 2 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 34 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

(2) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê, ‘‘ ¯ÖãÆüÖ ×Ö¾ÖæüÖ µÖêµÖÖÃÖ ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ¯ÖãÆüÖ
×ÖµÖãÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(3) ÃÖ´ÖÖÃÖüß¯Öê´Ö¬µÖê, ‘‘ ×Ö¾ÖüÖæú ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖß ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü
¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
8. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 36 ´Ö¬µÖê, ‘‘ ¯ÖãÆüÖ ×Ö¾ÖæüÖ µÖêµÖÖÃÖ ’’ ÃÖÖ 1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ¯ÖãÆüÖ ×ÖµÖãÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
¾Ö·ÆÖü

×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 2 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 36 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

9. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 37 ´Ö¬µÖê,--(1) ‘‘ ×Ö¾ÖæüÖ ¤êüÔ»Ö ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖ ú¸üß»Ö ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;

ÃÖÖ 1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 2 µÖÖµÖÖ
37 Öß
(2) ‘‘ ×Ö¾ÖæüÖ Ö»Öê»ÖÖ ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖ êú»Öê»ÖÖ ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú»Ö´Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

10. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 39 ´Ö¬µÖê,--(1) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (3) ´Ö¬µÖê, ‘‘ ×Ö¾Öü ú¸üß»Ö ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖß ú¸üß»Ö ’’
ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(2) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (4) ´Ö¬µÖê, ‘‘ ×Ö¾Öü ú¸üß»Ö ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖß ú¸üß»Ö ’’
ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(3) ÃÖ´ÖÖÃÖüß¯Öê´Ö¬µÖê, ‘‘ ×Ö¾ÖüÖæú ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖß ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü
¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

ÃÖÖ 1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 2 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 39 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

11. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 40 ´Ö¬µÖê,--(1) ‘‘ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö×Ö ‘‘ Öê´ÖÖÖ µÖêÖß»Ö ’’ µÖÖ
´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--‘‘ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Ö×Ö ×Ö»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖêü»Ö µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖüß,
´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Öú»µÖÖÖ ÃÖ×´ÖÖßÃÖÆü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ×´ÖµÖÖ ¤êüÖß»Ö, ¿ÖÖ ÃÖ×´ÖµÖÖÓÖß ÃÖÓµÖÖ
¯ÖÖÖ¯ÖêÖÖ ×¬Öú ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü, ×ÖµÖãÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö ’’;

ÃÖÖ 1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 2 µÖÖµÖÖ
ú»Ö´Ö 40 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
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(2) ÃÖ´ÖÖÃÖüß¯Öê´Ö¬µÖê, ‘‘ ×Ö¾ÖüÖæú ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, ‘‘ ×ÖµÖãÖß ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
12. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖ, ú»Ö´Ö 40 ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ÃÖÖ 1950 ÖÖ
´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓÖ ¾Ö
¾Ö·ÆÖü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 2 ´Ö¬µÖê
ú»Ö´Ö 40
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üÖê.
“ 40. (1) úÖêÖµÖÖÆüß ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ×ÖµÖãÖß Æüß µÖÖÖê ¬ÖÖ¸üÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü
¯ÖÏ×Ö×Ö×¬Ö¾Ö ¤êüúÖ
êú»Öê»µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¯Ö¤üÖµÖÖ Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖê»Ö ¿Öß µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü Ö¸üÖæ¤ü
ÃÖ×´ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
ú¸üµÖÖÖ Ö»Öß ÃÖê»Ö µÖÖ ¾µÖ×Ö×¸üÖ ¸ü¾Æüß, ¯Öãüß»Ö ÃÖ×´ÖµÖÖÓµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖ
ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖÖ«üÖ¸êü
×ÖµÖãÖß ú¸üÖê.

Øú¾ÖÖ Ö¤¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¾Ö¬Öà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß,
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú«üÖ¸êü µÖÖ ÃÖ×´ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü êú»Öß ÖÖÖÖ¸üß ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ×ÖµÖãÖß Æüß, ¯ÖÖêüú»Ö´Ö (2) µÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ úºþÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö--´ÖÖ Æüß ×ÖµÖãÖß ×ÖµÖ×´ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê Øú¾ÖÖ Öî×´Ö×¢Öú ×¸üÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê :--(ú) Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖÖß ;
(Ö) ú»Ö´Öê 39 ¾Ö 40 µÖÖÓ¾ÖµÖê ×ÖµÖãÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ´ÖÓ¡Öú ÃÖ×´ÖµÖÖ.
(2) ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üÖÖÖÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö
¯ÖÖÖÓÖê £Ö¾ÖÖ ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖÖÓÖê Øú¾ÖÖ ÖüÖÓÖê ÖÖî»Ö×Öú ÃÖÓµÖÖ²Öôû ×¾ÖÖÖ¸üÖÖ ÖêÔ»Ö Ö×Ö
ÃÖ³ÖÖÖéÆü ÖêÖÖ, ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¯ÖÖÖêÖÖ ¾Ö ¿ÖÖ ¯ÖÏµÖêú ¯ÖÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖÖÖ ÖêÖÖ µÖÖÓµÖÖ¿Öß ×¾ÖÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ
úºþÖ, ¿ÖµÖÖÖê¾Ö¸ü, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖß»Ö ¿ÖÖ ¯ÖÖÖÓµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖÓ µÖÖ ÃÖÓµÖÖ²ÖôûÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üß»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´ÖÖÖ ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ÖÖêÂüßÖÖ, ×ÖµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖ
úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖµÖÖ ÖÃÖÖÖ·µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÖê ÃÖ×´ÖÖß¾Ö¸ü ÖÖ´Ö×Ö¤ìü ¿ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ ¯ÖÏ×Ö²ÖÓ¬Ö ÆüÖêÖÖê, ÃÖÖ £ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüÖã, ÖÖÖß ÃÖê úß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÖÆÔüÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1987
´ÖÆüÖ.
1986 µÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖ
20.
ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖ ¾ÖÖ Öü µÖÖÓÖê ÖÖî»Ö×Öú ÃÖÓµÖÖ²Öôû ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖú×¸üÖÖ,
×Ö¾ÖüÖæú ×ÖúÖ»ÖÖÓµÖÖ ×¬ÖÃÖæÖÖêµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú ´Ö×ÆüµÖÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßµÖÖ ÖÖ,
´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖë¤üÖßéúÖ ¯ÖÖ ¾ÖÖ Öü £Ö¾ÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÖÖÖê Øú¾ÖÖ ÖüÖÖê
ÖÃÖ»Öê»Öê ×Ö¾ÖÖÔ×ÖÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓÖÖ ú¡Ö µÖêúÖ ÖÖÖüß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúü ÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö
Ö×Ö ¿ÖÖ ÖÖÖüßÖß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúüÖß ÖÖë¤üÖß ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ¿ÖÖ ÖÖÖüßµÖÖ Øú¾ÖÖ ±ÏÓúüµÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ, Ö ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üß, ÖÖæ úÖÆüß Æüß ÖÖÖüß Øú¾ÖÖ ±ÏÓúü ×Ö¾ÖüÖãúß¯Öæ¾ÖáÖ
ÖÖë¤üÖßéúÖ ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, »ÖÖÖæ ÆüÖêÖß»Ö.
(3) ¿ÖÖ ¯ÖÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖµÖÖ ¾ÖÖßÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖµÖÖ ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓµÖÖ
ÃÖÓµÖêµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ úÖêÖÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ, µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖÖ ×ÖÖÔµÖ
Ó×Ö´Ö ÃÖê»Ö. ’’.
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×Ö¾Öê¤üÖ.
´ÖãÓ²ÖÔ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´ÖãÓ²ÖÔ ¯ÖÏÖÓ×Öú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 ¾Ö
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 µÖÖÓ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖÖß ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ×´ÖµÖÖ
Ö×üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß Ö¸üÖæ¤ü ÖÆêü. ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúúæüÖ ×Ö¾ÖüÖãúß«üÖ¸êü µÖÖ ÃÖ×´ÖÖßµÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß
×ÖµÖãÖß ú¸üµÖÖÖ µÖêÖê.
2. ¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖµÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖÖÓÓÖê ¾Ö ÖüÖÓÖê ÖÖî»Ö×Öú
ÃÖÓµÖÖ²Öôû ×¾ÖÖÖ¸üÖÖ ÖêúÖ ¿ÖÖ ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖÖÓµÖÖ ¾Ö ÖüÖÓµÖÖ ÃÖÓµÖÖ²ÖôûÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖµÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÖê. µÖÖ´Öãôêû
¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖÖÓÖÖ ¾Ö ÖüÖÓÖÖ ÖÖ¡Öß¯Öæ¾ÖÔú ¯Öã¸êüÃÖê ¯ÖÏ×Ö×Ö×¬Ö¾Ö
×´ÖôûÖê.
3. ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯ÖÖÖÓÖÖ ¾Ö ÖüÖÓ ÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ¾ÖµÖê
Ö×üÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ×´ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖ¡Öß¯Öæ¾ÖÔú ¯Öã¸êüÃÖê ¯ÖÏ×Ö×Ö×¬Ö¾Ö ×´ÖôûÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ,
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú´Ö¬Öß»Ö ¸üÖÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓµÖÖ Øú¾ÖÖ ÖüÖÓµÖÖ ÃÖÓµÖÖ²ÖôûÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖ ÃÖ×´ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üÖÖ Ö¸üÖæ¤ü úú¸üµÖÖÃÖÖüüß µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê
Âü ÖÆêü ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¾ÖÖüÖê.
4. ¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖµÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÓÖê ×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÖÖ»Öæ ÖÖÆüß Ö×Ö ¯Ö¸üÖêÖ
¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒüÖµÖÖ ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß, ´ÖãÓ²ÖÔ ´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¸üµÖÖÃÖÖüß ÖÖúÖôû úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê Öß´Öãôêû Ö¾Ö¿µÖú ¾ÆüÖ¾Öê ¿Öß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖÖß ÛÃÖ¾ÖÖÖ ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö µÖÖÓÖß ÖÖ¡Öß ¯Öü»Öß ÖÆêü, ´ÆüÖæÖ, ÆüÖ ¬µÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖÏµÖÖ×¯ÖÖ
ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü.

´ÖãÓ²ÖÔ,
×¤üÖÖÓú 26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2007.

ÃÖË. ´ÖË. éúÂÖÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒüÖÖê ¸üÖµÖ¯ÖÖ»Ö.
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒüÖÖê ¸üÖµÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓµÖÖ Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ÖÖ¾ÖÖÖê,
üÖò. Ö. ´ÖÖê. ±úÖüú,
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×Ö¾Ö.
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Ö¬µÖ¾ÖÖá ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²ÖÔ
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