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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×ú´ÖÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1983
†ÖãúÎ ´Ö×ÖúÖ
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ÃÖÖ 1988 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 231
[´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×ú´ÖÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1983.]
[µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤üÖÖÓú 5 †ÖòŒ™üÖ²ê Ö¸ü, 1988 ¸üÖê•Öß ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê,
µÖÖ«üÖ¸êü, ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, ³ÖÖÖ ¯ÖÖ“Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ µÖÖŸÖ ×¤üÖÖÓú 17
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1988 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.]
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ :-ÃÖÖ 2010 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖêú¸üßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ×ú´ÖÖÖ ‘Ö¸üü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.

1947
“ÖÖ
14.
1947
“ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô
11.

•µÖÖ†£Öá, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖêú¸üßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ×ú´ÖÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖÖú¸üŸÖÖ
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü; ŸµÖÖ†£Öá, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
“ÖÖî×ŸÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü :-1. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×ú´ÖÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1983 †ÃÖê ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö,
¾µÖÖ¯ŸÖß, ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ¾Ö
´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
¯ÖÏµÖãÛŒŸÖ.
(2) ŸÖÖê, ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö.
(3) ŸÖÖê, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü Öê´ÖæÖ ¤êü‡Ô»Ö †¿ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê»ÖÖ Øú¾ÖÖ
ŸÖÖ¸üÖÖÓÖÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖêÖ¾ÖêÖôû¶Ö ˆªÖêÖÖÓÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ˆªÖêÖÖÓ“µÖÖ
Ö™üÖÓÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏ¤üê¿ÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖô¶Ö ŸÖÖ¸üÖÖ Öê´ÖæÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
(4) •µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆªÖêÖÖŸÖß»Ö úÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß †ÖîªÖê×Öú
×¾Ö¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ Æêü, †ÖîªÖê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1947 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2, ÖÓ›ü (ú),
ˆ¯Ö-ÖÓ›ü (¤üÖê Ö) †¾ÖµÖê ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ †ÃÖê»Ö, Øú¾ÖÖ •µÖÖ»ÖÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946
µÖÖÓ“Öê ˆ¯Ö²ÖÓ¬Ö »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö •µÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ,
¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖ´ÖÖÖ¸ü ÖÖêú¸üßÃÖ
†ÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê •µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü, †¿ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
ˆªÖêÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú úÖ¸üÖÖµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê»ÖÖ ŸÖÖê »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö.
(5) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Öê (3) ¾Ö (4) µÖÖŸÖ úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ
¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß
ÖÃÖê»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖß“Öß ÖÖê™üßÃÖ ¤êü‰úÖ, †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖú›êü µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß †ÖÖê¯Ö ¾Ö ÃÖæ“ÖÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ˆ¯Ö²ÖÓ¬Ö, •µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö®ÖÖÃÖ¯ÖêÖÖ
ú´Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖŸÖß»Ö
‡ŸÖêú úÖ´ÖÖÖ¸ü ÖÖêú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ, †×¬ÖÃÖæ“ÖÖêŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ
Øú¾ÖÖ †Öêú ˆªÖêÖÖÓŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêÃÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖÖæ
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
1. ˆ§êü¿Ö ¾Ö úÖ¸üÖê µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, 1988, ³ÖÖÖ ¯ÖÖ“Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ‡Ó.
¯ÖéÂšü 404 ¯ÖÖÆüÖ.
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(6) ‹ú¤üÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆªÖêÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
úÖ¸üÖÖµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê»ÖÖ »ÖÖÖæ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Øú¾ÖÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ, †¿ÖÖ
úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¯Ö®ÖÖÃÖ¯ÖêÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Öê
(4) Øú¾ÖÖ (5) †¾ÖµÖê úÖœü»Öê»µÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê†¾ÖµÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ
†×¬Öú Øú¾ÖÖ ú´Öß ÃÖÓµÖê¯ÖêÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üßÆüß, ŸµÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê»ÖÖ
»ÖÖÖæ †ÃÖµÖÖ“Öê “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö.
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ.--µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆªÖêÖÖŸÖ ÖÖêú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ ´ÖÖê•ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö úÖ¸üÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¿ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö µÖã×Ö™üÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖêú¸üßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö
ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¿ÖÓúÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß ²ÖÖ²Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ
Øú¾ÖÖ ŸÖÖê †×¬ÖúÖ¸üß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ¤êü‡Ô»Ö †Ö×Ö µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ
×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö.
¾µÖÖµÖÖ.

2. ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ †£ÖÔ †¯Öê×ÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ,--(†) "×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß" ´ÆüÖ•Öê, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Öê´Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ;
(²Ö) úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆªÖêÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ "×ÖµÖÖêŒŸÖÖ"
´ÆüÖ•Öê ×•Ö“Öê/•µÖÖ“Öê ˆªÖêÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÖÆêü †¿Öß ¾µÖŒŸÖß Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß,
†Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê, ŸµÖÖŸÖ ÖÖêú¸üßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ¾Ó Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖê ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê
´ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ (úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯Ö¤üÖÖ´ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ) úÖêÖŸµÖÖÆüß †µÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê;
(ú) "†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ" ´ÆüÖ•Öê '´Öã²Ó Ö‡Ô ¤ãüúÖÖê ¾Ö †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948' µÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1948 “ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô 79.
†ÃÖ»Öê»Öß †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ;
(›ü) "úÖ¸üÖÖÖÖ" ´ÆüÖ•Öê 'úÖ¸üÖÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948' ´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ 1948 “ÖÖ
63.
úÖ¸üÖÖÖÖ ;
(‡Ô) "ˆªÖêÖ" ´ÆüÖ•Öê '†ÖîªÖê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1947' ´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ 1947 “ÖÖ
14.
ˆªÖêÖ ;
(±ú) "´Ö×ÆüÖÖ" ´ÆüÖ•Öê '´Öã²Ó Ö‡Ô ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖŒÖÓ›ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1904' ´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1904 “ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô 1.
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ´Ö×ÆüÖÖ ;
(Ö) "×¾Ö×ÆüŸÖ" ´ÆüÖ•Öê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ ;
(Æü) "¾ÖêŸÖÖ" ´ÆüÖ•Öê ´Öæôû ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô ³Ö¢ÖÖ ;
(†ÖµÖ) "úÖ´ÖÖÖ¸" ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏú¸üÖ¯Ö¸üŸ¾Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê '†ÖîªÖê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1947' µÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖ êú»Öê»ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946 µÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖ
êú»Öê»ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ;

1947 “ÖÖ
14.
1947 “ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô 11.

3
1947
“ÖÖ
14.
1947
“ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô
11.

1946
“ÖÖ
20.
1947
“ÖÖ
14.
1947
“ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô
11.

(•Öê) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾µÖÖµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ Ö †Ö»Öê»Öê ¿Ö²¤ü ¾Ö ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ
µÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ÆüÖ, ¯ÖÏú¸üÖ¯Ö¸üŸ¾Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê '†ÖîªÖê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1947' Øú¾ÖÖ
'´ÖãÓ²Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946' µÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †£ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÃÖê»Ö.

3. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµÖú úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö Öê¡ÖÖÓÃÖÖšüß †£Ö¾ÖÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ˆªÖêÖÖÓÃÖÖšüß †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ˆªÖêÖÖÓÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö Öê¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“Ö
ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
4. (1) ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖÖêŒŸÖÖ, ŸµÖÖÖê úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¤êü‡»Ô Ö. ÆüÖ ³Ö¢ÖÖ
úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖê¾ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ¤üêµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖê»Ö
‡ŸÖúß ¸üŒú´Ö Øú¾ÖÖ ¾ÖßÃÖ ¹ý¯ÖµÖê µÖÖÓ¯Öîúß •Öê •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö, ×ŸÖŸÖúÖ †ÃÖê»Ö :
¯Ö¸ÓŸü Öã, úÖ´ÖÖÖ¸ü •Öê¾ÆüÖ ‹úÖ ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê µÖ£ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÏ¤üµê Ö †ÃÖê»Ö :
†ÖÖÖß †ÃÖê úß, ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ¯Öãœüß»Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö :-(†) ‹ÖÖªÖ ú¸üÖ¸üÖÖÖ»Öß Øú¾ÖÖ '†ÖîªÖê×Öú ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•ÖÖ (Ã£ÖÖµÖß †Ö¤êü¿Ö) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946'
µÖÖÖÖ»Öß»Ö Ã£ÖÖµÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü †Öã–ÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Øú¾ÖÖ '†ÖîªÖê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1947' †£Ö¾ÖÖ
'´Öã²Ó Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946' µÖÖÖÖ»Öß †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖÖÖ»Öß úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ •Öê¾Öœü¶Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖšüß úÖ´Ö²ÖÓ¤üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ;

(²Ö) •µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖÖêŒŸÖÖ ¾ÖêŸÖÖ ¤êüŸÖÖê ŸÖê úÖ´Ö ŸÖÖê ú¸üµÖÖÃÖ ™üÖôêû²ÖÓ¤üß´Öãôûê Øú¾ÖÖ úÖ´Ö £ÖÖÓ²Ö»µÖÖ´Öãôûê
•Öê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ;
(ú) ŸµÖÖ“µÖÖ úÖ´Ö¬ÖÓªÖ´Öãôêû †Ö×Ö ŸÖÖê úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ´Öãôêû ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß
†ÃÖ´Ö£ÖÔŸÖÖ µÖê‰úÖ •Öê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÖê †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ;
(›ü) ŸÖÖê ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú †£Ö¾ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê»Öß ‡ŸÖ¸ü ÃÖã™üß, ¹ýÖŸÖÖ ¸ü•ÖÖ †£Ö¾ÖÖ †Öã–ÖêµÖ Öî×´Ö×¢Öú †£Ö¾ÖÖ
¾ÖîúÛ»¯Öú ¸ü•ÖÖ µÖÖÓÃÖÆü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¸ü•Öê¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ;
(‡Ô) ŸÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖÖ¸üß ¸ü•Öê¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ;
(±ú) Ã¡Öß úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ŸÖß ¯ÖÏÃÖæ×ŸÖ ¸ü•Öê¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœêü ×¤ü¾ÖÃÖ, ´ÖÖ¡Ö ¹ýÖŸÖÖ ¸ü•ÖÖ, ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú
ÃÖã™ü¶Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ¬Ö¹ýÖ †¿ÖÖ ¸ü•Öê“ÖÖ ‹æúÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ²ÖÖ¸üÖ †Öšü¾Ö›¶ÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ 1[ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ ¸üŒú´Ö ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¬ÖÖÖ¤êü¿Ö úÖœæüÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü Øú¾ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ
²ÖÑú ÖÖŸµÖÖŸÖ ŸÖß ¸üŒú´Ö •Ö´ÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü] ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
1. ÃÖÖ 2010 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14, ú»Ö´Ö 2 «üÖ¸êü "ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖêÖ
¸üú´ÖêŸÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

×ÖµÖÓ¡Öú
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß.

‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ
¤êüµÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß.
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(3) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß, •ÖÖê úÖ´ÖÖÖ¸ü, ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾Öê“µÖÖ
†™üà†¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ú¸üÖ¸ü, ÃÖ´Ö—ÖÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ ×Ö¾ÖÖ›üÖ µÖÖ†¾ÖµÖê ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö²ÖÓ×¬ÖŸÖ
êú»Öê»µÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¤ü¸üÖÖê ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ †×¬Öú ¤ü¸üÖÖê ŸÖÖê ×´ÖôûÖê
“ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö.
(4) ‹ÖÖªÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖß •ÖÖÖÖ ×¤ü»Öß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ ¸üŒú´Ö
úÖ¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ--(†) •Ö¸ü †¿ÖÖ •ÖÖÖêÃÖÖšüß úÖ¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê †Öã–ÖêµÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢µÖÖ“µÖÖ ¸üú´Öê¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿Öß ú¯ÖÖŸÖß“Öß ¸üŒú´Ö ŸµÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´ÖÖŸÖ
ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ ¸üú´Öê¯ÖµÖÕŸÖ ú´Öß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¯ÖÏ¤êüµÖ
†ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ; †Ö×Ö
(²Ö) •Ö¸ü úÖ¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê †Öã–ÖêµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü
³Ö¢µÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ˆŒŸÖ ³Ö¢ÖÖ úÖ¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸üú´Öê‡ŸÖúÖ ú´Öß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
†Ö×Ö ˆ¸ü»Öê»Öß ¸üŒú´Ö úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ
5. •Öê£Öê ‹ÖÖªÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖß •ÖÖÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ
êú¾ÆüÖ ¯ÖÏ¤êüµÖ ¸üŒú´Ö úÖ¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ú»Ö´Ö 4 †¾ÖµÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖÖê
ÖÃÖê»Ö.

†¿ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

¤Óü›ü ´ÆüÖæÖ
6. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏ¤üêµÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖú›æüÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÖê »ÖêÖß ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, †£Ö¾ÖÖ
³Ö¢µÖÖ“Öß
¾ÖÃÖã»Öß. ŸÖÖê ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß»ÖÖ, ¾ÖÃÖã»Öß“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¨üŸÖßÃÖ ²ÖÖ¬Ö

Ö †ÖÖŸÖÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢µÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖú›æüÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê, †×¬ÖúÖ×¸üŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ †ÖŸÖ †ÃÖÖ †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö :
†ÖÖÖß †ÃÖê úß, ¾Öêôûß“Ö †•ÖÔ Ö ú¸üµÖÖÃÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖê úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ²Ö§ü»Ö ×ÖµÖÓ¡Öú
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ˆŒŸÖ ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß †ÃÖÖ †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ
¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß
†ÖÖÖß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³ÖŸµÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
†Ö×Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ¾ÖµÖê
×ÖµÖÖêŒŸµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö †ÖÖŸÖÖ, †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»Öß
‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢µÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
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(3) ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê êú»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †•ÖÔ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ
¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ, †Ö¤êü¿ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü“Öê †¯Öß»Ö, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ
¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Öê´Öß»Ö †¿ÖÖ, úÖ´ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö †ÖµÖãŒŸÖÖÓ“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ
ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †¯Öß»Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›êü ×¾Ö×ÆüŸÖ ¸üßŸÖßÖê ¾Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Ö
Øú¾ÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ˆªÖêÖÖÓÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Ö Øú¾ÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö Öê¡ÖÖÓÃÖÖšüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû †¯Öß»Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß
Öê´ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
(4) †¯Öß»Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü êú»Öê»µÖÖ †×¯Ö»ÖÖÃÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê
×¤ü»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö, †Ö×Ö †¯Öß»Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê †¿ÖÖ †×¯Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö †Ó×ŸÖ´Ö
†ÃÖê»Ö.
(5) ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢µÖÖ“Öß ¤êüµÖ ´ÆüÖæÖ †Öœüôûæ Ö †Ö»Öê»Öß †Ö×Ö µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¸üŒú´Ö, µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß •µÖÖ“µÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üß»Ö
ŸµÖÖ µÖÖµÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, •ÖÖæ úÖÆüß ŸµÖÖÖê ŸÖÖê ²ÖÃÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ¤Óü›ü †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö
†Ö×Ö ŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
1947
“ÖÖ
14.
1947
“ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô
11.

7. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¯ÖÏ¤ êüµÖ †ÃÖ»Öê» µÖÖ ‘Ö¸ü³ ÖÖ›ê ü ³Ö¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ úÖê ÖŸÖÖÆüß
úÖ¸üÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆªÖê ÖÖŸÖß»Ö †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê£ Öê úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê» Öê úÖ´ÖÖÖ¸ü
µÖÖÓÖÖ ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö »ÖÖÖæ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ‹ÖÖ¤üÖ ×ÖµÖÖêŒŸÖÖ †Ö×Ö ‹ú Øú¾ÖÖ †×¬Öú úÖ´ÖÖÖ¸ü
µÖÖÓ“µÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ¯ÖÏú¸üÖ¯Ö¸üŸ¾Öê, †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
'†ÖîªÖê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1947' †£Ö¾ÖÖ '´ÖãÓ²Ö‡Ô †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1946' µÖÖÓ“µÖÖ
†£ÖÖÕŸÖÖÔŸÖ ŸÖÖê †Öîª Öê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖ¤üÖ“Öê †¾ÖêÂÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ´Ö—ÖÖêŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²Ö¨ü †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß µÖÖêµÖ ŸµÖÖ
±êú¸ü±úÖ¸üÖÓÃÖÖÆü »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖß»Ö.

µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö
×¾Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ.

8. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖÖæ ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖÖêŒŸÖÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆü¶Ö,
»ÖêÖÖ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö †×³Ö»ÖêÖ šêü¾Öß»Ö. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖê, ŸµÖÖÖê úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê
•ÖÖÖÖ¸êü ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ÆüÖ, †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ
¸üßŸÖßÖê šêü¾Öß»Ö.

ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ,
»ÖêÖê ¾Ö
†×³Ö»ÖêÖ
šêü¾ÖÖê.

9. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß, ×Ö¸üßÖúÖÓ“Öß
ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ×Ö¸üßÖú ´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖæú ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×ÖµÖÓ¡Öú ×ÖµÖãŒŸÖß.
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ¤êüÖ¸êüÖßÖÖ»Öß ŸÖê †Ö¯Ö»Öß úÖ´Öê •µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú Æü§üß´Ö¬µÖê ú¸üŸÖß»Ö ŸµÖÖ Æü§üß šü¸ü¾ÖæÖ ¤êüŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö.
(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖÖ·µÖÖ
¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¸üßÖúÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ •µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú Æü§üß´Ö¬µÖê Öê´Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ Æü§üß´Ö¬µÖê, ---
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(†) ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß Ã£ÖÖ×Öú Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà¯Öîúß ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ÃÖÆüÖµÖúÖÓÃÖÆü (úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ) ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ•Ö¾Öß
¾Öêôûß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ ŸÖ¤Ëü¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ¾ÖµÖê šêü¾ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ, »ÖêÖÖ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †×³Ö»ÖêÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆªÖêÖÖŸÖß»Ö úÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ
Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖÖêŸÖ Øú¾ÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö, úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ, »ÖêÖÖ¯ÖãÃŸÖêú Øú¾ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê
•ÖÖÖÖ¸êü ¾ÖêŸÖÖ †Ö×Ö ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü †×³Ö»ÖêÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ±ú´ÖÖÔ¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö;
(²Ö) ¯Öæ¾ÖÖìŒŸÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö¨ü †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öß¾Ö¸ü, ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ †×³ÖúŸµÖÖÔ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖê¾ÖúÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ, †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸ü
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß Øú¾ÖÖ ¯Öæ¾Öá
úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖÃÖ ×Ö¸üßÖúÖ»ÖÖ ×•Ö“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖ¸üÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö;
(ú) úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖÖê Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖßÖê •ÖÖê †¯Ö¸üÖ¬Ö êú»µÖÖ“Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö
†¿ÖÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ¿Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ²Ö¨ü ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ,
»ÖêÖÖ¯ÖãÃŸÖêú Øú¾ÖÖ †µÖ †×³Ö»ÖêÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ •Ö¯ŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß úÖœæüÖ
‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö;
(›ü) ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß †ÖÖÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ, ×ÖµÖÖêŒŸµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
†×³ÖúŸµÖÖÔ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖê¾ÖúÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ ±ú´ÖÖÔ¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö;
(‡Ô) ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö.
(3) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ×Ö¸üßÖúÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ, »ÖêÖÖ¯ÖãÃŸÖêú,
Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü †×³Ö»ÖêÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê, Æêü ×•Ö“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ
†ÖÆêü †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¸üßŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ¸üÖÆüß»Ö.
†¯Ö¸üÖ¬ÖÖÓ²Ö§ü»Ö
10. (1) •ÖÖê úÖêÖß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ŸµÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ: ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ¯ÖÏ¤üÖÖ “Öãú¾ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ
¿ÖÖÃŸÖß. †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏ¤üÖÖ “Öãú¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖêÆüß ÖÖê™üê ×Ö¾Öê¤üÖ

Øú¾ÖÖ ÖÖê™êü †×³Ö¾Öê¤üÖ ú¸üß»Ö Øú¾ÖÖ ú¸ü¾Öß»Ö Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ, »ÖêÖÖ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
†×³Ö»ÖêÖÖŸÖ ÖÖê™üß ÖÖë¤ü ú¸üß»Ö Øú¾ÖÖ ú¸ü¾Öß»Ö ŸµÖÖÃÖ, †¯Ö¸üÖ¬Ö×ÃÖ¨üüßÖÓŸÖ¸ü, ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‹¾Öœü¶Ö
´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‹¾Öœü¶Ö ¤Óü›üÖ“Öß ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ
µÖÖ ¤üÖêÆüß ×¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö.
(2) •Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ú¸üß»Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê
†Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖßÆüß úÃÖæ¸ü ú¸üß»Ö ×ŸÖ»ÖÖ, †¯Ö¸üÖ¬Ö×ÃÖ¨üßÖÓŸÖ¸ü, ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö
‹¾Öœü¶Ö ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‹¾Öœü¶Ö ¤Óü›üÖ“Öß ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‡»Ô Ö
Øú¾ÖÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ×¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö.
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11. (1) úÖêÖŸÖêÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê Øú¾ÖÖ ×Ö¸üßÖúÖÖê Øú¾ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †¯Ö¸üÖ¬ÖÖÓ“Öß
¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ŸÖÎúÖ¸ü êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ×¿ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö ¤üÖ»Ö ‘ÖêÖê.
†ÃÖÖÖ·µÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖÔ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ú×ÖÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß
µÖÖµÖÖ»ÖµÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ×¿ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“Öß µÖÖµÖ“ÖÖîú¿Öß ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
12. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸÖ¤üË ¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓÃÖ Øú¾ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÓÃÖ †Öã»ÖÖæÖ ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾Ö¯Öæ¾ÖÔú êú»Öê»µÖÖ
Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß²Ö§ü»Ö ×ÖµÖÓ¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß, úÖêÖŸÖÖÆüß ×Ö¸üßÖú Øú¾ÖÖ
†µÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ, Ö™ü»ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤üÖÖ»Ö
êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»µÖÖ
éúŸÖß»ÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖ.

13. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü
êú»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¿ÖŸÖâÖÖ ¾Ö ×Ö²ÖÕ¬ÖÖÓÖÖ, úÖêÖŸÖêÆüß
†ÃÖ»µÖÖÃÖ, †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ ´Öã¤üŸÖßÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ´Öã¤üŸÖàÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆªÖêÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü úÖ¸üÖÖµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê»ÖÖ Øú¾ÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖÓ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ´ÖÖ¡Ö, †¿ÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
úÖ¸üÖÖµÖÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ †£Ö¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú †×¬Öú †Öãúæ »Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖÓ“Öß Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“Öß †£Ö¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓ“Öß ×¾Ö¢ÖßµÖ
ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ²Ö¨ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ »ÖÖêú×ÆüŸÖÖ£ÖÔ ŸÖÃÖê ú¸üÖê µÖÖµµÖ ¾Ö µÖÖêµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü
µÖÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.

×¾Ö¿ÖêÂÖ
¯ÖÏú¸üÖÖÓŸÖ ÃÖæ™ü
¤êüµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

(2) µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö ÆüÖ, †¿ÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖÓÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ,
†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓÖÖ ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö •µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ »ÖÖÖæ —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯Öæ¾Öá ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ
ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öæ¾ÖÔ»ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
14. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üüß“µÖÖ ¿ÖŸÖâÓÖÖ ×ÖµÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
†×¬ÖúÖ¸ü.

(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ †µÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üÖÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö
µÖêŸÖÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ •µÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖßÆüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÖÖÆüß †¿ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ±úß ¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †¿ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´Ö, ŸÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ
»Ö¾Öú¸ü, ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ‹úÖ“Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖÖÖê¯ÖÖšü“µÖÖ ¤üÖêÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ, ‹æúÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖßú×¸üŸÖÖ, ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú
ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ¯Öãœüê šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö •µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ŸÖÖê †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖÖÓŸÖ¸ü“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê µÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¤üÖê Æüß
ÃÖ³ÖÖÖéÆêü ú²Öæ»Ö ÆüÖêŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö úºþ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆêü ú²Öæ»Ö ÆüÖêŸÖß»Ö ¾Ö †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ
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¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö ŸÖ¸ü, †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †¿ÖÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö
êú»Öê»µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö ×ÖµÖ´Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ
×¾Ö»ÖÖê¯ÖÖ µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¯Öæ¾Öá êú»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÙ•Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üà“µÖÖ ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖêÃÖ
²ÖÖ¬Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
‡ŸÖ¸ü
úÖµÖ¤êü
Øú¾ÖÖ
ú¸üÖ¸ü
µÖÖÓÖÖ»Öß»Ö
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê
ÃÖÓ¸üÖÖ.

15. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß“ÖÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öê»µÖÖ
ÖÖêÂ™üà²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö ¸üÖÆüŸÖß •ÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü³Ö¢ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×¬Öú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¿ÖŸÖáÃÖÖÓšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß
ú¸üÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖÖ ´ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ, ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê úÖêÖŸÖÖÆüß
†×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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ÃÖÓ“ÖÖ»Öú

¿ÖÖÃÖÖ ´Öã¦üÖ, »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ¾Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
(¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ¿ÖÖÖÖ) ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÖÖÔ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 004.
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : (022) 23632693 ¾Ö 3630695
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¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

¿ÖÖÃÖúßµÖ ±úÖê™üÖØê —ÖúÖê ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ÖÏÓ£ÖÖÖÖ¸ü
±úÖê™üÖØê —ÖúÖê ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ †Ö¾ÖÖ¸ü, •Öß. ¯Öß. †Öê. Ö•Ößú,
¯ÖãÖê-411 001
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : (020) 26125808

•

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ÖÏÓ£ÖÖÖÖ¸,
×ÃÖ¾Æüß»Ö »ÖÖ‡ÔÃÖ, ÖÖÖ¯Öæ¸ü-440 001
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : (0712) 2562615

• ÃÖÆüÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
¿ÖÖÃÖúßµÖ »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ¾Ö ÖÏ£Ó ÖÖÖÖ¸ü, ¯ÖîšüÖ ¸üÖê›ü,
†Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü-431 001
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : (0240) 2331525

•

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü,
ŸÖÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÔú, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü-416 003
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : (0231) 2650402
†Ö×Ö

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖ“Öê †×¬ÖéúŸÖ ×¾ÖÎêúŸÖê

‹“Ö 353

