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ÃÖÖ 1973 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 101
[ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö (×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖÓ“Öß ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖÖ) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1972 ]
[ 20 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßü, 1973 ]
´ÖãÓ²Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö-1946, µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖê úÖ´ÖÖÖ¸ü
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê †£Ö¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ
×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ ¯ÖãÆüÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
•µÖÖ†£Öá, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê (ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖµÖ´ÖÓ›üôûü), 12 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1967 ¸üÖê•Öß ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ
1966 “µÖÖ 812 Îú´ÖÖÓúÖ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤ü¾ÖÖÖß †•ÖÖÔŸÖ—
" ............................. ´ÖãÓ²Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946 µÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 78, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö
(1) “µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü (›ü) †¾ÖµÖê †×¬ÖúÖ¸ü šü¸ü×¾ÖŸÖÖÖÖ, ‹ÖÖªÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ»ÖúÖú›êü •ÖÖµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4), †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãúÖÖÖ»Öß»Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üüŸÖß †ÖãÃÖ¸üµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖÆüß" †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»ÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖÖÓŸÖß†•ÖÔ Ö“ÖÖÔÃÖ×ÆüŸÖ ±êú™üÖôû»ÖÖ. (µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ µÖÖ¯Öãœüê
µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“ÖÖ "ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ" †ÃÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü) ;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê 1968 “µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖß †¯Öß»Ö Îú´ÖÖÓú 12 ´Ö¬µÖê ×¤üÖÖÓú
9 ´ÖÖ“ÖÔ, 1972 ¸üÖê•Öß ´ÆüÖ•Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ×ÖÖÔµÖ ¤êü‰úÖ ×¾Ö¹ý¨ü ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö
ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †×¬Ö¿ÖæµÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü (1972 “µÖÖ »Öê²Ö¸ü »ÖÖò •ÖÖÔ»Ö 657 “ÖÖ ÖÓ›ü ‹ú ¯ÖÆüÖ)
(µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ µÖÖ¯Öãœêü µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“ÖÖ "ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ" †ÃÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü) ;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ×¤üÖÖÓú 12 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1967 ¸üÖ•ê Öß (´ÆüÖ•Öê "ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“µÖÖ" ŸÖÖ¸üÖê»ÖÖ, 1947
ÃÖã¹ý ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ¾Ö 9 ´ÖÖ“ÖÔ, 1972 ¸üÖ•ê Öß (´ÆüÖ•Öê“Ö "ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“µÖÖ" ŸÖÖ¸üÖê»ÖÖ, ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ (µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ µÖÖ¯Öãœüê " ÃÖÓ²Ö¨ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß" †ÃÖÖ •µÖÖ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü) [´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê 11.
ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Ö¸ÓüŸÖãú µÖÖ†¾ÖµÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üüŸÖß Ö †ÖãÃÖ¸üŸÖÖ] ´Öã²Ó Ö‡Ô
ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946 “Öê ú»Ö´Ö 78, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü (›ü) †¾ÖµÖê, ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ, ‹ú ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
Øú¾ÖÖ †×¯Ö»ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖîªÖî×Öú µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖü ;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ú»Ö´Ö 78, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ¯Ö×¸ü“”êû¤ü (›ü) ÖÖ»Öß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê
ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Ö¸ÓüŸÖãú µÖÖ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß Ö †ÖãÃÖ¸üŸÖÖ ÃÖã¹ý
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß µÖÖ“Ö êú¾Öôû úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö×Ö †ÖîªÖî×Öú µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÓÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ
†¿ÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ ŸµÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ ÖÖ¸üß•Ö ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü †Ö×Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß †¿ÖÖ¸ßüŸÖßÖê
ÖÖ¸üß•Ö ÆüÖêµÖÖ´Öãôûê ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †¿ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ“Ó Öê
†úÖ¸üÖ ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü ;
1. ˆ§êü¿Ö ¾Ö úÖ¸üÖê µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÆüÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, 1972, ³ÖÖÖ ¯ÖÖ“Ö ‡Ó. ¯Öé. 665.
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†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, úÖ´ÖÖÖ¸ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ ¾Öî¬Ö¸ßüŸµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖÖê †Ö×Ö ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4)
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¯Ö¸ÓüŸÖãú µÖÖ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üüŸÖß Ö †ÖãÃÖ¸üŸÖÖ †¿ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ
µÖÖ“Ö êú¾Öôû úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ, †¿ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, †¿ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ
¯ÖãÆüÖ ÃÖã¹ý ú¸üÖê ¯ÖÖúÖ¸üÖÓ ÖÖ ¿ÖŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü ; ŸµÖÖ†£Öá, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
ŸÖê×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸êü ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü :—
ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö.

1. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖî×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö (×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖÓ“Öß ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖÖ) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1972, †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

ú»Ö´Ö 42 “Öß
ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×Ö
ÃÖÖ 1947
“ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö
†ú¸üÖ ;
µÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖ ÖÖ»Öß
úÖ´ÖÖÖ¸ü
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê
¾Ö †ÖîªÖê×Öú
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓŸÖ
¤üÖÖ»Ö
êú»Öê»µÖÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖÓ“Öß
×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ
úÖœüÖê.

2. (1) ÃÖÓ²Ö¨ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) “Öê ˆ¯Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ; †Ö×Ö ŸÖ¤ËüÖãÃÖÖ¸ü, ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖãºþ êú»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖÖ (×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖÓ“Öß ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖÖ) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1972, µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸üÓ³ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß,
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ •µÖÖ“µÖÖú›êü †¯Öß»Ö êú»Öê †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ †ÖîªÖî×Öú µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ,
¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ †¿ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ¸ßüŸµÖÖ ¾Ö ¾Öî¬Ö¸ßüŸµÖÖ ÃÖãºþ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †ÖîªÖê×Öú µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
†Ö×Ö ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ú»Ö´Ö 78, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1), ¯Ö×¸ü“”êû¤ü (›ü) ÖÖ»Öß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´ÖãµÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Ö¸ÓüŸÖãú µÖÖ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üüŸÖß Ö
†ÖãÃÖ¸üŸÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü µÖÖ“Ö êú¾Öôû úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ, †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ †¯Öß»Ö
ÖÖ¸üß•Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ;
(2) ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Ö¸ÓüŸÖãú µÖÖ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß Ö †ÖãÃÖ¸üŸÖÖ, ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 78, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1), ¯Ö×¸ü“”êû¤ü (›ü) ÖÖ»Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß µÖÖ“Ö êú¾Öôû úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê Øú¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯Öæ¾Öá, †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÖÖ¸üß•Ö êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ,
†¿ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“Öê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ †ÖŸÖ ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ †•ÖÔ
êú»µÖÖ¾Ö¸ü úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ±úÖ‡Ô»Ö¾Ö¸ü ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
†Ö×Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öü úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 42, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) “Öê ¯Ö¸ÓüŸÖãú ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
—————
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