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³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê»Öê †¬µÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö êú»Öê»Öê ×¾Ö×ÖµÖ´Ö.

†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
¯ÖéÂšêü
ÃÖÖ 2009 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 1.--- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸êü»Öã úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ
1-12
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôêû Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¬Öß ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾Ö ŸÖ¤üÖÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²Öàú×¸üŸÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ..
×¤üÖÖÓú 5 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2009 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ. ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤ü»Öê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß,
µÖÖ«üÖ¸êü, ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
Æü. ²ÖÖ. ¯Ö™êü»Öü,
ÃÖ×“Ö¾Ö,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ,
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.

ÃÖÖ 2009 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 1.
( ´ÖÖ. ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü “ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ”
×¤üÖÖÓú 6 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2009 ¸üÖ•ê Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö. )
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôûê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¬Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾Ö ŸÖ¤üÖÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²Öàú×¸üŸÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
•µÖÖ†£Öá, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôêû Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¬Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾Ö ŸÖ¤üÖÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²Öàú×¸üŸÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü ;
(1)
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[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

ŸµÖÖ†£Öá, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‹úÖêÖÃÖÖšüÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆê ü :--ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö ¾Ö 1. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü ú»µÖÖÖ ´ÖÓ›üôû †×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö. 2008 †ÃÖê ´Æü ÖÖ¾Öê .
(2) ŸÖÖê, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö †¿ÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê
†Ö×Ö Öê ´ Öæ  Ö ¤êü ‡ Ô»Ö †¿ÖÖ ×¤ü ÖÖÓ úÖÃÖ †Ó´ Ö»ÖÖŸÖ µÖê ‡Ô »Ö †Ö×Ö ¾Öê  Ö¾Öê  Öôû¶Ö Öê ¡ÖÖÓú×¸ü ŸÖÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ×¤üÖÖÓú Öê´ÖæÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
¾µÖÖµÖÖ. 2. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ, ÃÖÓ¤ü ³ÖÖÔ ÖãÃÖÖ¸ü ¤ãü ÃÖ¸üÖ †£ÖÔ †¯Öê× ÖŸÖ ÖÃÖê »Ö ŸÖ¸ü, --(ú) “ ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ú»Ö´Ö 25 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê »Öß ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(Ö) “ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ú»Ö´Ö 11 †¾ÖµÖê ÖÖë¤üÖß êú»Öê»ÖÖ ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü,
†ÃÖÖ †ÖÆê ü ;
(Ö) “ ´ÖÓ›üôû ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ´ÖÓ›üôûü,
†ÃÖÖ †ÖÆê ü ;
(‘Ö) “ ‘Ö¸ê ü»Öæ úÖ´Öü ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, úÖ´ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ú¸ü Ö¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ›ü»ÖÖê ™ü
ú¸üÖê, ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖÖê, ú¯Ö›êü ¬ÖãÖê, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üÖê µÖÖÓÃÖÖ¸üÖß ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´Öê †Ö×Ö
´ÖÖ»Öú ¾Ö ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ ÃÖÆü´ÖŸÖßÖê šü¸ü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê ¿ÖÖ¸üß×¸üú úÂ™üÖ“Öê
úÖ´Ö, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(’û) “ ‘Ö¸ê ü »Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ , ‘Ö¸ê ü »Öæ úÖ´Ö ú¸ü  µÖÖú×¸ü ŸÖÖ šê ü ¾ ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü , †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(“Ö) “ ´ÖÖ»Öú ” µÖÖ“ÖÖ, ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †£ÖÔ, ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ
Øú¾ÖÖ ãú™ãÓü²Ö“ÖÖ»Öú ´Æü ÖæÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(”û) “ ×Ö¬Öß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÓ›üôûÖÖê ú»Ö´Ö 15 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ×Ö¬Ößü,
†ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(•Ö) “ ¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(—Ö) “ ÃÖ¤ü Ã µÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ , ´ÖÓ › ü ô ûÖ“ÖÖ ÃÖ¤ü Ã µÖü , †ÃÖÖ †ÖÆê ü †Ö×Ö µÖÖŸÖ
´ÖÓ›üô ûÖ“µÖÖ †¬µÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ Ö Æü ÖêŸÖÖêü ;
(˜Ö) “ ×¾Ö×ÆüŸÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öêü, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(™ü) “ ×¾Ö×ÖµÖ´Ö ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÓ›üôûÖÖê êú»Öê»Öê ×¾Ö×ÖµÖ´Ö, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(šü) “ ×ÖµÖ´Ö ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¿ÖÖÃÖÖÖÖê êú»Öê»Öê ×ÖµÖ´Öü, †ÃÖÖ †ÖÆêü ; †Ö×Ö
(›ü) “ úÖ´ÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, •Öê£Öê Øú¾ÖÖ •µÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ
úÖê  ÖŸÖê Æ ü ß ‘Ö¸ê ü »Öæ úÖ´Ö ê ú »Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆê ü Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü  Ö¯ÖÖê ê ú »Öê •ÖÖŸÖê †ÃÖÖ
úÖê  ÖŸÖÖÆü ß ×Ö¾ÖÖÃÖß ²ÖÓ  Ö»ÖÖ, ¾ÖÖ›ü Ö, ‘Ö¸ü , ÃÖ¤ü × ÖúÖ, ™üÖ ê »Öê • ÖÓ Ö ‡´ÖÖ¸ü ŸÖ, ™ãü ´ Ö¤ü Ö ¸ü ‘Ö¸ü
(Û¾Æü»ÖÖ) Øú¾ÖÖ †¿Öß ‡ŸÖ¸ü •ÖÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê †ÓÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü.
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3. (1) ¸üÖÌ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß µÖÖê•ÖÖÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü  µÖÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ Û ¾ÖŸÖ ú¸ü  µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ µ ÖÖê • ÖÖÖÓ  ú×¸ü Ÿ ÖÖ, ¸ü Ö •Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö
†×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, “ .............. ×•Ö»ÆüÖ ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôû ” µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß †Öêú
´ÖÓ›üôêû Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Öü :
¯Ö¸ÓüŸÖã, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¤üÖêÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú ×•Ö»ÊÖÓú×¸üŸÖÖ ×´ÖôæûÖ †ÃÖê ‹ú ´ÖÓ›üôû
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÖÖß †ÃÖê úß, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, †¿ÖÖ“Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, ‹úÖ ×•Ö»ÊÖú×¸üŸÖÖ
‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´ÖÓ›üôêû¤êüÖß»Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÓÖÖ •Öê¾Öœü¶Ö
Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê †×¬ÖúÖ×¸üŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¤êüÖß»Ö ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üŸÖÖ
µÖê ŸÖß»Ö.
(2) †ÃÖê ¯ÖÏŸµÖê ú ´ÖÓ›üôû Æêü, †ÖÓ›ü ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ´Öã¦üÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ
‹ú ×ÖÖ´Ö ×ÖúÖµÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ, ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
¾Ö ŸÖß ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœü  µÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ú¸ü Ö ¸ü ú¸ü  µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖê » Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) µÖÖ ´ÖÓ› ü ôûÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ»Öú, ‘Ö¸ê ü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾Ö ¸üÖ •µÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓ“ Öê ¯ÖÏ × ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö
ú¸üÖÖ¸êü, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾Öê ôûÖê ¾Öêô ûß ÖÖ´Ö×Ö¤ìü ×¿ÖŸÖ ê ú»Öê»Öê ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
(4) ´ÖÖ»Öú ¾Ö ‘Ö¸ê ü »Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓ “ Öê ¯ÖÏ × ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸ü  ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¤ü ÃµÖÖÓ “ Öß ÃÖÓ  µÖÖ
ÃÖ´ÖÃÖ´ÖÖÖ †ÃÖê »Ö †Ö×Ö ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ × ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸ü  ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¤ü ÃµÖÖÓ “ Öß ÃÖÓ  µÖÖ
Æü ß, ´ÖÖ»Öú ¾Ö ‘Ö¸êü »Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓ“ Öê ¯ÖÏ ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸ü ÖÖ·µÖÖ ‹æ úÖ ÃÖ¤üÃµÖÃÖÓ µÖê“µÖÖ
‹ú ŸÖé ŸÖßµÖÖÓ¿ ÖÖÆæ ü Ö †×¬Öú †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß .
(5) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¯Öîúß ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ‹ú ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖ ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ †¬µÖÖ †ÃÖê»Ö.
(6) †¬µÖÖÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤ü Ã µÖÖÓ “ µÖÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ì ü ¿ ÖÖÖÖÓ ŸÖ¸ü , ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üß»Ö.
(7) ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¬Öß ÆüÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö.
(8) ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ ²Öî š ü úàÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸ü Ö Æü  µÖÖÃÖÖšü ß , (¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ × ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö
ú¸üÖÖ¸üÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ) ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ, ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¤ü¸üÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ³Ö¢ÖÖ ¾Ö ¤îü×Öú ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(9) ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ²Öîšüúß ¾Ö µÖÖ ²Öîšüúà´Ö¬µÖê †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ
¯Öæ ¸ü ú Øú¾ÖÖ ÃÖÆü ÖµµÖ³Öæ ŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß µÖÖ, ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ´ Ö¬µÖê ×Ö¬ÖÖÔ × ¸ü ŸÖ ê ú »µÖÖ¯ÖÏ ´ ÖÖÖê
†ÃÖŸÖß»Ö.
4. (1) ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×ÖÙ¤ü Â™ü Öê ¡ ÖÖÃÖÖšü ß úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß úÖ¸ü  ÖÖÃŸÖ¾Ö, ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üß †ÖãÃÖÖ¸ü, ´ÖÓ›üôû Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü †ÃÖê •Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¸ü Ö •Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ “ ÖÖê « ü Ö ¸ê ü , ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿Öß ¾µÖŒŸÖß †¿ÖÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü Öê¡ÖÖÃÖÖšüß ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê
µÖ£ÖÖê× “ÖŸÖ¸üßŸµÖÖ ´ÖÓ› üôû Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸ü Ö ú¸üß »Ö.

´ÖÓ›üôûê Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üÖê.

‹úÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖÖ¸êü
´ÖÓ›üôû ×ÖµÖãŒŸÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
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ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß
†ÖÆÔüŸÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ
¤æü¸ü ú¸üÖê.
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(2) †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öê ´ÖÓ›üôû
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê ‡Ô »Ö †Ö×Ö ŸÖß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«ü Ö¸ê ü Øú¾ÖÖ ŸÖ¤ü  ¾ÖµÖê ´ÖÓ ›ü ôûÖ»ÖÖ
¯ÖÏ¤üÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üß»Ö †Ö×Ö Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖì †Ö×Ö
úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üß»Ö. ŸÖß, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
¯Ö×Æü»µÖÖ ²Öîšüúß“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖê “ÖÖ»Öæ šêü¾Öß»Ö.
(3) ´ÖÓ › ü ô û ´Æü  Öæ  Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ, ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæ  Ö, ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖ¬ÖÖ ×´Öôêû»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖê¾Öê“µÖÖ †™üà ¾Ö
‡ŸÖ¸ü ¿ÖŸÖá †ÃÖŸÖß»Ö.
5. (1) •Ö¸ü ‹ÖÖ¤ü ß ¾µÖŒŸÖß,--(ú) û´ÖÓ› üô ûÖ“Öß ¾ÖêŸÖÖß †×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖê»Ö ;
(Ö) ÖÖ¤üÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖêê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß ÖÖ¤üÖ ¸ü ´Æü ÖæÖ
‘ÖÖê× ÂÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ;
(Ö) ¾Öê›üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Öú»Ö ´ÖÖÖ“Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö ;
Øú¾ÖÖ
(‘Ö) ×ŸÖ»ÖÖ Öî × ŸÖú †¬Ö:¯ÖŸÖÖ †Ó Ÿ Ö³Öæ Ô ŸÖ †ÃÖ»Öê »µÖÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß †¯Ö¸ü Ö ¬ÖÖ²Ö§ü »Ö
¤ü ÖêÂ Öß šü ¸ü× ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö,--ŸÖ¸ü, †¿ÖÖ úÖê ÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ´ÖÓ ›üô ûÖ“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´Æü Öæ Ö ×Ö¾Ö›ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸ü
ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“Öê ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖÖê ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) •Ö¸ü , --(ú) ‹ÖÖªÖ ÃÖ¤üÃµÖÖú›êü ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß †ÖÆÔüŸÖÖ
†ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß †ÖÆÔüŸÖêÃÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ ¯Ö¸ü ¾ ÖÖÖÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ »ÖÖÖÖê ¯ ÖÖšü “ µÖÖ ŸÖßÖÆæ ü  Ö †×¬Öú
²Öî šüúàÖÖ ŸÖÖê Öî¸ü Æü•Ö¸ü ¸ü Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖê»Ö, Øú¾ÖÖ
(Ö) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü
êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö úß ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüÖê »ÖÖêú×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
†×ÆüŸÖúÖ¸üú †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †µÖ£ÖÖ †ÃÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ŸÖÖê †µÖÖêµÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †Öãºþ¯Ö ÖÃÖê»Ö,--ŸÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ ¤æü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ×ŸÖ»ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ úÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú ÖµÖê µÖÖ“Öê
úÖ¸ü Ö ¤ü ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬ Öß ×¤ü»µÖÖÖê ¸üß •Ö ÖÓ ›ü (Ö) †¾ÖµÖê ¯Ö¤ü Ö¾ÖºþÖ ¤æü ¸ü
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê  ÖÖ¸ü ÖÖÆüß .
(3) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ †µÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß ŸÖ¸ü ŸÖã ¤ü à ´Ö¬µÖê úÖÆü ß Æü ß †Ó ŸÖ³Öæ Ô ŸÖ †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸ü ß , ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤ü ÃµÖ ¸üÖ •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´Ö•Öá †ÃÖê ¯ ÖµÖÕ ŸÖ ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸ü Ö ú¸ü ŸÖß»Ö †Ö×Ö •Ö¸ü ,
¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê , --(ú) ´ÖÖ»Öú †Ö×Ö ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ÃÖ¤üÃµÖ, ´ÖÖ»Öú
Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üŸÖ ÖÃÖê»Ö ;
Øú¾ÖÖ
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(Ö) ¯Ö×¸ü Û Ã£ÖŸÖß“Öß ×Öú›ü Øú¾ÖÖ ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖê ¾ Öê ´ Ö¬Öß»Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ÃÖ¤üÃµÖ, µÖÖ¯Öãœêü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
¯ÖÏ ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö úºþ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö,--ŸÖ¸ü, ŸµÖÖÃÖ, †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸ê,ü †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ êú¾ÆüÖÆüß ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ
¤æü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
6. ´ÖÓ › üô ûÖ“µÖÖ úÖê ÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¤ü ÃµÖÖÃÖ, êú ¾ÆüÖ Æüß , ¸ü Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ˆ§ê ü¿ Öæ Ö »Öê Öß
Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆüß×Ö¿Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ¯Ö¤ü ×¸üŒŸÖ Æü Öê‡Ô »Ö.
7. ´ÖéŸµÖæ, ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ, †ÖÆÔüŸÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû †£Ö¾ÖÖ
†µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ¯Ö¤ü ×¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü, ´ÖÓ›üôû, †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ¯Ö¤ü ×¸üŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ŸÖŸúÖôû ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ úôû¾Öß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯Ö¤ü
×¸üŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ö¾¾Ö¤ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ŸÖê ¯Ö¤ü ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ; †Ö×Ö
ŸÖê ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß, •µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ
•ÖÖÖß ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ì ü × ¿ÖŸÖ ú¸ü  µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê »Ö ŸµÖÖ ÃÖ¤ü ÃµÖÖÖê , †¿ÖÖ ¯ÖÏ úÖ¸ê ü ¯Ö¤ü
×¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öê ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ŸÖê ¯Ö¤ü •Öê¾Öœü¶Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê †ÃÖŸÖê, ŸÖê¾Öœü¶Ö“Ö
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ŸÖê ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸ü Ö ú¸ü ß»Ö.
8. êú¾Öôû ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ¯Ö¤ü ×¸üŒŸÖ †ÖÆêü µÖÖ úÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÓ ›ü ô ûÖ“µÖÖ ¸ü “ ÖÖê ´ Ö¬µÖê ¤ü Ö ê Â Ö †ÖÆê ü µÖÖ úÖ¸ü  ÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖÓ ›ü ô ûÖ“Öß úÖê  ÖŸÖßÆü ß é ú ŸÖß Øú¾ÖÖ
úÖµÖÔ ¾ÖÖÆüß ¯ÖÏ ¿ÖÖÃ¯Ö¤ü êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆü ß Øú¾ÖÖ ×¾Ö×¬Ö†ÖÏÖÊ šü¸ ü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆü ß.
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ÃÖ¤üÃµÖÖÖê ¯Ö¤üÖ“ÖÖ
¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êüÖê.
¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ
»Ö¾Öú¸ü ×¸üŒŸÖ
¯Ö¤ü ³Ö¸üÖê.

´ÖÓ›üôûÖ“Öß
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß µÖÖêµÖ ¾Ö
¾Öî¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê
´ÖÖÖÖê.
9. (1) ´ÖÓ › ü ô û, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö †Ö¯Ö»Öß úÖµÖì úÖµÖÔ  Ö´Ö ¸ü ß ŸÖßÖê ¯ÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖµÖŸÖêÖê, ‹ú ÃÖ×“Ö¾Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †Ö×Ö †µÖ
†×¬ÖúÖ¸üß.
‡ŸÖêú †µÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸ü ß»Ö.

(2) ´ÖÓ ›üô ûÖ“ÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö Æü Ö, ´ÖÓ› üô ûÖ“ÖÖ ´Öã µÖ úÖµÖÔ úÖ¸ü ß †×¬ÖúÖ¸ü ß †ÃÖê»Ö.
(3) ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö †Ö×Ö †µÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß úÖµÖì, ×ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ
†™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá, ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ³Ö¢Öê, ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ ÖÖÖê †ÃÖŸÖß»Ö.
´ÖÓ›ôûÖ“Öß úÖµÖì.ê
10. ´ÖÓ›üôû ¯Öãœüß»Ö úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üß»Ö :--(ú) ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæÖ ÖÖë¤üÖß ú¸üÖê ;
(Ö) »ÖÖ³ÖÖ£ÖâÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¯Öãœ üß »Ö •Öê »ÖÖ³Ö ×´ÖôûµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÖÆêü
ŸÖê »ÖÖ³Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê :--(‹ú) †¯Ö‘ÖÖŸÖ ‘Ö›ü»µÖÖÃÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá»ÖÖ ŸÖŸúÖôû ÃÖÆü Ö µµÖ ¯Öã ¸ ü× ¾ÖÖê ;
(¤ü Ö ê Ö) »ÖÖ³ÖÖ£Öá“µÖÖ ´Öã »ÖÖÓ“ µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšü ß †ÖÙ£Öú ÃÖÆü Ö µµÖ ¤ê ü  Öê ;
(ŸÖßÖ) »ÖÖ³ÖÖ£Öá“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ ² Öæ  Ö †ÃÖ»Öê » µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
†Ö•ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸ü µÖÖÃÖÖšü ß ¾Öî ªúßµÖ Ö“ÖÖÔ“ Öß ŸÖ¸ü ŸÖæ ¤ü ú¸ü Öê ;
(“ÖÖ¸ü) ´Ö×Æü»ÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öâú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÃÖæ ×ŸÖ »ÖÖ³ÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸ü Öê :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †ÃÖê ¯ÖÏÃÖæ×ŸÖ »ÖÖ³Ö Æêü êú¾Öôû ¤üÖêÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
(¯ÖÖ“Ö) »ÖÖ³ÖÖ£Öá“ÖÖ ´Öé Ÿ µÖæ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖ¤ê ü ¿ Öß¸ü ¾ÖÖ¸ü Ã ÖÖ»ÖÖ
†ÓŸµÖ×¾Ö¬Öß“µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¸ü Œú´Ö ¯ÖÏ ¤ü ÖÖ ú¸ü Öê ;
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»ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæÖ
‘Ö¸êü»Öæ
úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“Ó Öß
ÖÖ¾ÖÖÖë¤üÖß
ú¸üÖê.

†ÖêôûÖ¯Ö¡Ö.

»ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæÖ
ÖÖë¤üÖß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ
ÆüÖê Öê.

[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

(ÃÖÆüÖ) ´ÖÓ›üôûÖÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖê ‡ŸÖ¸ü »ÖÖ³Ö.
(Ö) ú»Ö´Ö 16 ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß
×Ö¬Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ ¸ü ¯ÖÖÆü Öê ;
(‘Ö) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö †Ö¯Ö»Öß úÖµÖì úÖµÖÔ Ö´Ö ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ“Öß ×ÖµÖã Œ ŸÖß ú¸ü  Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™ê ü » Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ ´ ÖÖÖê ‡ŸÖ¸ü
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ “ Öß †Ö×Ö ú´ÖÔ“ ÖÖ·µÖÖÓ“ Öß ×ÖµÖã ŒŸÖß ú¸ü Öê ;
(’û) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß, ŸµÖÖÃÖ Öê´ÖæÖ ¤êü‡Ô»Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü úÖµÖì.
11. (1) •µÖÖÖê ¾ÖµÖÖ“Öß †šü¸üÖ ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ êú»Öê »Öß †ÃÖŸÖß»Ö ¯Ö¸Óü ŸÖã ÃÖÖšü ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ
ê ú »Öê»Öß ÖÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö •ÖÖê úÖê  ÖŸÖê Æ üß ‘Ö¸ê ü »Öæ úÖ´Ö ú¸ü ß ŸÖ †ÃÖê »Ö ŸÖÖê ¯ÖÏ ŸµÖê ú ‘Ö¸ê ü »Öæ
úÖ´ÖÖÖ¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾ÖÖÖë¤üÖß ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
(2) ÖÖ¾ÖÖÖë¤üÖß“ÖÖ †•ÖÔ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö
ŸÖÖê, ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÓ›üôûÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) ¯ÖÖê ™ ü- ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ ŸµÖê ú †•ÖÖÔÃÖÖê ²ÖŸÖ, ¾Öê ôûÖê¾ Öê ôûß
×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê •ÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö †¿Öß ±úß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(4) †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü †¿Öß ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ´ÖÓ›üôûÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß ŸÖ¸ü, ŸÖÖê, ŸµÖÖ ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“Öß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö
»ÖÖ³ÖÖ£Öá ´Æü  Öæ  Ö ÖÖë ¤ü  Öß ú¸ü ß »Ö Øú¾ÖÖ úÖ¸ü  Öê »Öê  Öß Ö´Öæ ¤ ü úºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê †•ÖÔ
±ê ú™ü ÖôûŸÖÖ µÖê ‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖê¸üß•Ö ÖÖë¤üÖßÃÖÖšüß
êú»Öê»ÖÖ †•ÖÔ ±êú™üÖôûŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(5) ¯ÖÖê™ ü-ú»Ö´Ö (4) ÖÖ»Öß»Ö ×ÖÖÔ µÖÖÖê ¾µÖ×£ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖê ÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ,
†¿ÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖú›êü Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÓ › ü ô ûÖÖê ¯ÖÏ Ö ×¬Öé ú ŸÖ ê ú »Öê »µÖÖ †µÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü †¯Öß»Ö
¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ †×¯Ö»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ×“Ö¾ÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÆüÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ¯Öã¸êü¿ÖÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ¾ÖêôêûŸÖ †¯Öß»Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß †¿Öß
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß ŸÖ¸ü, ŸµÖÖÃÖ, ˆŒŸÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
¤êü Öß»Ö †¯Öß»Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(6) ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üß»Ö.
12. (1) ´ÖÓ›üôû, ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖ³ÖÖ£Öá»ÖÖ †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ¤êü‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ¸üßŸµÖÖ
ŸµÖÖ“Öê ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö ×“Öú™ü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö.
(2) †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖ³ÖÖ£Öá“Öê
ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ, ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö †Ö×Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †µÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖê»Ö.
13. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾ÖÖÖë¤üÖß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ‹ÖÖ¤üÖ ‘Ö¸êü»Öæ
úÖ´ÖÖÖ¸ü •Öê¾ÆüÖ ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 16 “µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãúÖ¾ÖµÖê ´ÖÓ›üôûÖÖê
ŸµÖÖ»ÖÖ †Ó ¿ Ö¤ü Ö ÖÖ“Öß ¸ü Œú´Ö ³Ö¸ü  µÖÖÃÖ ÃÖæ ™ ü ×¤ü »Öê »Öß ÖÃÖŸÖÖÖÖ, ŸµÖÖÖê ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔ ¯ Öê  ÖÖ
ú´Öß ÖÖÆüß ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖ»ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ ú»Ö´Ö 16 †¾ÖµÖê ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸµÖÖ“Öê †Ó¿Ö¤üÖÖ
×¤ü»Öê»Öê ÖÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæÖ †ÃÖ»Öê»Öß ŸµÖÖ“Öß ÖÖë¤üÖß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö :

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü]
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¯Ö¸ÓüŸÖã, †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö Ö ³Ö¸üµÖÖ´ÖÖÖê ¾ÖÖ•Ö¾Öß úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê †¿Öß ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü » Öß †ÃÖê »Ö †Ö×Ö ‘Ö¸ê ü »Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü Ö “Öß £Öú²ÖÖúß“Öß ¸ü Œú´Ö
¤êüµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ÃÖ×“Ö¾ÖÖÃÖ, ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“µÖÖ £Öú²ÖÖúß“Öß
¸üŒú´Ö ³Ö¸ü µÖÖ“Öß ´Öã ³ÖÖ ¤ê üŸÖÖ µÖê ‡Ô »Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏ úÖ¸êü ¸ü Œú´Ö ³Ö¸ü»µÖÖÖÓ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ
‘Ö¸êü »Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü Ö“Öß ÖÖë ¤ü Öß †²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¸ü ÖÆüß »Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß, ¾ÖµÖÖ“Öß
ÃÖÖšü ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ Æü Öê µÖÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá ×ú´ÖÖÖ ÃÖ»ÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕú×¸üŸÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæ Ö
¸üÖ×Æü»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖß, ´ÖÓ›üôû ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üß»Ö †ÃÖê »ÖÖ³Ö ×´ÖôûµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
14. ¸ü Ö •µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ › ü ô ûÖÖê µÖÖ ÃÖÓ ¤ü ³ ÖÖÔ ŸÖ úÖµÖªÖ«ü Ö ¸ê ü µÖÖê  µÖ †ÃÖê ×¾Ö×ÖµÖÖê • ÖÖ
êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¤ü¸ü ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ, ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÆüÖæÖ, ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¸üú´ÖÖ, ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
‹ú×¡ÖŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖæ Ö †Öã ¤üÖÖê ´ÆüÖæ Ö ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
15. (1) ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÓ›üôû, ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ
‹ú ×Ö¬Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üß»Ö †Ö×Ö µÖÖ ×Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö ¸üú´ÖÖ •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö :—
(ú) ¿ÖÖÃÖÖÖú›æ ü  Ö ¤ü ¸ ü ¾ÖÂÖá ×´ÖôûÖÖ¸ü ß †Öã ¤ü Ö Öê ;
(Ö) »ÖÖ³ÖÖ£Öâú›æ ü Ö ¤êü µÖÖŸÖ †Ö»Öê »Öß ÃÖ¾ÖÔ †Ó¿ Ö¤ü ÖÖê ;
(Ö) ´ÖÓ ›ü ôûÖ»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖê ÖŸµÖÖÆü ß ´ÖÖÖÖÔÖê ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ †µÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üú´ÖÖ.
(2) ¯Öãœüß »Ö Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÊÖ ×Ö¬Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :--(ú) ´ÖÓ›üôûÖÖê ú»Ö´Ö 11 ÖÖ»Öß»Ö †Ö¯Ö»Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»ÖÖ Ö“ÖÔ ;
(Ö) ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ, †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö †µÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ, ³Ö¢Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
¯ÖÖ×¸ÁÖ×´Öê ú ; †Ö×Ö
(Ö) ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü » Öê » µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü †Ö×Ö ¯ÖÏ µ ÖÖê • ÖÖÖÓ Ã ÖÖšü ß
ú¸ü Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ .
(3) ´ÖÓ › ü ô û, úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ ´ Ö¬µÖê , ŸµÖÖ“Öê ÃÖ¤ü Ã µÖ, †×¬ÖúÖ¸ü ß ¾Ö †µÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ, ³Ö¢Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ×¸ÁÖ×´Öêú µÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×Öú
Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖú×¸ü Ÿ ÖÖ, ŸµÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ Ÿ Öß»Ö ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ ‹æ ú Ö Ö“ÖÖÔ “ µÖÖ ¯ÖÖ“Ö
™üŒŒµÖÖÓ¯Öê ÖÖ †×¬Öú ÆüÖê‡ Ô»Ö ‹¾ÖœüÖ Ö“ÖÔ ú¸ü ÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(4) ´ÖÓ ›üôû, ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ«ü Ö¸êü Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ²ÖÑê úŸÖ “ÖÖ»Öæ ¾Ö šêü¾Ö ÖÖŸÖê
šêü¾Öß»Ö †Ö×Ö ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›æüÖ
ŸÖß ÖÖŸÖß “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
(5) »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´Æü  Öæ  Ö ÖÖë ¤ ü  Öß —ÖÖ»Öê » µÖÖ ¯ÖÏ Ÿ µÖê  ú ‘Ö¸ê ü » Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü Ö »ÖÖ, µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê •Öê »ÖÖ³Ö ×´ÖôûµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÆüŒú †ÖÆêü †¿ÖÖ »ÖÖ³ÖÖÓ² ÖÖ²ÖŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ
¯ÖÏ¤üÖÖê ×´ÖôûÖ¾ÖßŸÖ ´ÆüÖæÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ Ö´ÖãÖÖ ¾Ö †¿Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ
•ÖÖê›æüÖ ´ÖÓ› üôûÖú›êü †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô »Ö.
(6) †ÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †•ÖÔ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ´ÖÓ›üôûÖÃÖ, ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ‹úŸÖ¸ü †•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ úÖ¸üÖê »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü úºþÖ
ŸÖÖê †•ÖÔ ±êú™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸Ó ü ŸÖã , †•ÖÔ ¤ü Ö ¸ü Ö »ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ´Æü  ÖÖê ´ÖÖÓ › ü  µÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ ¬ Öß ×¤ü »µÖÖÖê ¸ ü ß •Ö †ÃÖÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß †•ÖÔ ±ê ú™ü ÖôûŸÖÖ µÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆü ß.
(7) µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÓ ›ü ôûÖ“ÖÖ ×ÖÖÔ µÖ †Ó ×ŸÖ´Ö †ÃÖê »Ö.
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¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß
†Öã¤üÖÖê.
×Ö¬Öß, ŸµÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“Öß
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß.
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[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“Ó Öê 16. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÆüÖæÖ ÖÖë¤üÖß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü, ŸÖÖê 60
†Ó¿Ö¤üÖÖ. ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ‹¾Öœü¶Ö ¸üú´Öê“Öê †Ó¿Ö¤üÖÖ ú¸üß»Ö :

×Ö¬Öß“Öß
ÖãŸÓ Ö¾ÖÖæú.

ú•ÖÔ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ
´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
»ÖêÖê ¾Ö
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ.

†£ÖÔÃÖÓú»¯Ö.

¾ÖÖÙÂÖú
†Æü¾ÖÖ»Ö.
´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
×Ö¤êü¿Ö.

¯Ö¸Ó üŸÖã, »ÖÖ³ÖÖ£Öá»ÖÖ ‹ÖÖªÖ †ÖÙ£Öú †›ü “ÖÖß´Öãôêû ×Ö¬Öß´Ö¬µÖê †Ó¿Ö¤üÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ
ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÓ ›üôûÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß ŸÖ¸ü, ´ÖÓ›üô ûÖÃÖ ŸµÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá»ÖÖ, ‹úÖ¾Öêôûß ŸÖßÖ
´Ö×ÆüµÖÖÓÆæüÖ †×¬Öú ÖÃÖê»Ö ‹¾Öœü¶Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß †Ó¿Ö¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖæÖ ÃÖæ™ü ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
17. ´ÖÓ ›üôûÖ“Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×Ö¬Öß“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úÖê ÖŸµÖÖÆüß
³ÖÖÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü, ´ÖÓ›üôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖÖÃÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1882
1882 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 20 “Öê ÖÓ›ü (ú) ŸÖê (‘Ö) †Ö×Ö (“Ö) µÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ “ÖÖ 2.
†Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ êµÖÖÓ´ Ö¬µÖê ŸÖß ¸üŒú´Ö Öã ÓŸÖ¾Öß»Ö.
18. ´ÖÓ›üôûÖÃÖ, ¾ÖêôûÖê¾ Öêôûß, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÃÖÓ´ÖŸÖßÖê ¾Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ
ŸÖ¸ü Ÿ Öã ¤ ü à ÃÖ †¬ÖßÖ ¸ü Ö Ææ ü  Ö, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ µ ÖÖê • ÖÖÖÃÖÖšü ß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê » µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üú´Öê“Öê ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
19. (1) ´ÖÓ›üôû ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ µÖÖêµÖ »ÖêÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†×³Ö»ÖêÖ šêü¾Öß»Ö †Ö×Ö ŸÖÖôêû²ÖÓ¤üÖÃÖÆü ¾ÖÖÙÂÖú »Öê ÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö.
(2) ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ »ÖêµÖÖÓ“Öê, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üß»Ö †¿ÖÖ †ÆÔüŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
¾µÖŒŸÖßú›æ ü Ö ¾ÖÖÙÂÖú »Öê ÖÖ¯Ö¸ü ß ÖÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ‡Ô »Ö.
(3) »Öê ÖÖ¯Ö¸üß ÖúÖÃÖ, úÖê ÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ¾Öêô ûß, ´ÖÓ ›ü ôûÖ“Öß »Öê ÖÖ¯Öã ÃŸÖêú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö
†ÃÖê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öß
Øú¾ÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üŸÖÖ µÖê ‡Ô »Ö.
(4) »Öê  ÖÖ¯Ö¸ü ß ü  ÖúÖÖê ¯ÖÏ ´ ÖÖ×ÖŸÖ ê ú »Öê »Öê ´ÖÓ › ü ô ûÖ“Öê »Öê  Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ß »Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
»Öê  ÖÖ¯Ö¸ü ß ÖÖ †Æü ¾ ÖÖ»Ö, ¤ü ¸ ü ¾ ÖÂÖá, ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤ü Â ™ü ú¸ü ß »Ö †¿ÖÖ
×¤ü ÖÖÓúÖ¯Öæ¾ Öá, ¸ü Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›ê ü ¯ÖÖšü× ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê ŸÖß»Ö.
(5) »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖúÖ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öê ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ
µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †ÃÖê ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÓ›üôû †¿ÖÖ ×Ö¤êü¿ÖÖÓ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üß»Ö.
(6) ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×Ö¬ÖÖÔ × ¸üŸÖ ê ú»Öê »ÖÖ »Öê ÖÖ¯Ö¸üß Öê “ ÖÖ Ö“ÖÔ ´ÖÓ› ü ô ûÖ“µÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæ  Ö
¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡ Ô»Ö.
20. ´ÖÓ›üôû, ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ •Ö´ÖÖ ¸üú´ÖÖ ¾Ö Ö“ÖÔ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ¯Öãœüß»Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ
¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß“ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔÃÖÓú»¯Ö, ¯ÖÏŸµÖêú ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ
Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö †¿ÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö †Ö×Ö ŸÖÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.
21. ´ÖÓ›üôû, ¯ÖÏŸµÖêú ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ, †Ö¬Öß“µÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öß
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ¸üÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»Ö, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ
†Ö×Ö †¿ÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö.
22. ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏ Ö ×¬Öé ú ŸÖ ê ú »Öê »µÖÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê , ´ÖÓ › ü ô ûÖ»ÖÖ ×Ö¬Öß´Ö¬Öæ  Ö ú¸ü Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ Ã ÖÓ ² ÖÓ ¬ ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ µ ÖÖê • ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ ² ÖÓ ¬ ÖÖŸÖ •Öê ×Ö¤ê ü ¿ Ö ¤ê ü  Öê †Ö¾Ö¿µÖú
Øú¾ÖÖ ‡Â™ü †ÖÆêü ŸÖê ×Ö¤êü¿Ö ŸµÖÖ»ÖÖ, ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ×Ö¤êü¿ÖÖÓ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ
ú¸üÖê Æêü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÃÖê»Ö.

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü]

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 6, 2009/¯ÖÖîÂÖ 16, ¿Öêú 1930
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†×³Ö»ÖêÖ ‡ŸµÖÖ¤üß
´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ
¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
24. (1) •Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß †¿Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †µÖ£ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÓ›üôû ²Ö¸üÖÖÃŸÖ
ú¸üÖê.
†ÃÖê ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö úß,---

23. ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏ Ö ×¬Öé ú ŸÖ ê ú »Öê » µÖÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß
†×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ´ÖÓ › ü ô ûÖ“Öê †×³Ö»Öê  Ö ´ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖ µÖê ŸÖß»Ö, ŸµÖÖÓ“ Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸ü ŸÖÖ µÖê ‡ Ô »Ö
†Ö×Ö ´ÖÓ ›üôûÖ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖµÖÔ¾ ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

(ú) ´ÖÓ›üô û, ŸµÖÖ“Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü µÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü, Øú¾ÖÖ
(Ö) ´ÖÓ›üôû, ŸµÖÖ“Öß úÖµÖì ÃÖŸÖŸÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê ´ÖµÖÖÔ¤êü²ÖÖÆêü¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖêÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü,
ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, ´ÖÓ›üôû ²Ö¸üÖÖÃŸÖ ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
†Ö×Ö †¿ÖÖ ²Ö¸ü ÖÖÃŸÖß“µÖÖ ×¤ü ÖÖÓ úÖ¯ÖÖÃÖæ Ö ²ÖÖ¸ü Ö ´Ö×Æü µÖÖÓ “ µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ †ÖŸÖ,
ú»Ö´Ö 3 ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤ü Â ™ü ê ú »Öê » µÖÖ ¸ü ß ŸÖßÖê ŸµÖÖ“Öß ¯Öã  Æü Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸ü ŸÖÖ µÖê ‡ Ô » Ö.
²Ö¸ü  ÖÖÃŸÖß“ÖÖ Æü Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯Öã ¸ ê ü ¿ ÖÖ úÖ¸ü  ÖÖÃÖÖšü ß ŸÖ¿ÖÖ“Ö †×¬ÖÃÖæ “ ÖÖê « ü Ö ¸ê ü •ÖÖÃŸÖßŸÖ
•ÖÖÃŸÖ ÃÖÆü Ö ´Ö×Æü µÖÖÓ ÃÖÖšü ß ¾ÖÖœü× ¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸Ó ü Ÿ Öã , ÖÓ › ü (Ö) ´Ö¬µÖê Ö´Öæ ¤ ü ê ú »Öê » µÖÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß úÖ¸ü  ÖÖ¾ÖºþÖ µÖÖ ¯ÖÖê ™ ü ú»Ö´ÖÖ†¾ÖµÖê †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ úÖœüµÖÖ¯Öæ¾Öá, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ²Ö¸üÖÖÃŸÖ
úÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ‰ú ÖµÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖ¸ü Öê ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ¤êü‡ Ô»Ö †Ö×Ö
´ÖÓ ›üôûÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖê †Ö×Ö †ÖÖê ¯Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ “ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üß »Ö.
(2) ´ÖÓ › ü ô û ²Ö¸ü  ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓ ŸÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ¯Öã  Æü Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ Æü Ö ê ‡ Ô ¯ ÖµÖÕ ŸÖ ¸ü Ö •µÖ
¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ µ ÖÖê • ÖÖÖÃÖÖšü ß ×ÖµÖã Œ ŸÖ ú¸ü ß »Ö †ÃÖÖ Øú¾ÖÖ †ÃÖê
†×¬ÖúÖ¸ü ß , µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö, ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö Ó “ ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸ü ŸÖß»Ö †Ö×Ö
ŸµÖÖ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖß»Ö.
(3) •Öê¾ÆüÖ ´ÖÓ›üôû ²Ö¸üÖÖÃŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¯Öãœüß»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆÖêŸÖß»Ö,--(ú) ¯ÖÖê ™ ü - ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê , †×¬ÖÃÖæ “ ÖÖÖ ¯ÖÏ × ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü  ÖÖÓ úÖ¯ÖÖÃÖæ  Ö
´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß ¯Ö¤êü ÃÖÖê›üŸÖß»Ö ;
(Ö) ²Ö¸ü ÖÖÃŸÖß“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, †×¬ÖÃÖæ“ ÖÖê´ Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤ü Â™ü ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ŸÖß»Ö
†¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß, ´ÖÓ›üôûÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÓ›üôûÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖß»Ö ;
(Ö) ´ÖÓ › ü ô ûÖú›ê ü ×Ö×Æü ŸÖ †ÃÖ»Öê »ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¬Öß †Ö×Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ²Ö¸ü  ÖÖÃŸÖß“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›ê ü ×Ö×Æü Ÿ Ö †ÃÖê » Ö †Ö×Ö ´ÖÓ › ü ô ûÖ“Öß ¯Öã  Æü Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, †ÃÖÖ ×Ö¬Öß †Ö×Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ´ÖÓ› üôûÖú›êü ×Ö×Æü ŸÖ ÆüÖê ‡Ô»Ö.
25. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ‹ú ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß †Ó ´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ¤Ëü ³ Ö¾ÖÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ‘Ö¸êü »Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÖÓ ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß.
¾Ö ´ÖÖ»ÖúÖÓ  ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖã ¤ ü ß »ÖÖÖæ ú¸ü  µÖÖÃÖÓ ² ÖÓ ¬ ÖÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
´ÖÓ ›üôûÖÓ “µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖ»»ÖÖ ¤ê üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ŸÖ“µÖÖú›êü ÃÖ»»µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšü¾Öß»Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü Æüß ÃÖ×´ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êü‡Ô»Ö.
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[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

(2) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤ü Ã µÖÖÓ “ Öß ×ÖµÖã ŒŸÖß ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ú¸ü ß »Ö †Ö×Ö
×ŸÖ“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ µÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸ü ÌµÖÖŸÖ µÖê‡ Ô»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ×¾Ö×Æü ŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß´Ö¬µÖê, ´ÖÖ»Öú, ‘Ö¸êü»Öæ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸êü
ÃÖ¤üÃµÖ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸êü
ÃÖ¤ü ÃµÖ µÖÖÓ “Öß ÃÖÓ µÖÖ ÃÖ´ÖÃÖ´ÖÖÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ ‹æ úÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓ µÖê “µÖÖ
‹ú ŸÖé ŸÖßµÖÖÓ¿ ÖÖ¯Öê ÖÖ †×¬Öú †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß .
(3) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †¬µÖÖ Æü Ö , ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸ü Ö •µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¯Öîúß ‹ú †ÃÖê»Ö.
(4) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú¸ü ß »Ö.
(5) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ²Öîšüúß †Ö×Ö ²Öîšüúß´Ö¬µÖê †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß
×¾Ö×Æü ŸÖ êú »µÖÖ¯ÖÏ´ ÖÖÖê †ÃÖê »Ö.
(6) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ “ ÖÖ ¯Ö¤ü Ö¾Ö¬Öß ×¾Ö×Æü ŸÖ êú »µÖÖ¯ÖÏ ´ ÖÖÖê †ÃÖê »Ö.
(7) (¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ × ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸ü  ÖÖ¸ü Ö ÃÖ¤ü Ã µÖ ÖÃÖÖÖ·µÖÖ) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü
ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ²ÖîšüúàÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¤ü¸üÖÓÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¾Ö ¤îü×Öú ³Ö¢ÖÖ ×´Öôê»Öû.
´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ, 26. ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ †¬µÖÖ, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤üÃµÖ †Ö×Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß 1860
†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö Æêü, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤Óü›ü ÃÖÓ×ÆüŸÖê“µÖÖ ú»Ö´Ö 21 “µÖÖ †£ÖÖÕŸÖÖÔŸÖ »ÖÖêúÃÖê¾Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ “ÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Æêü µÖê ‡Ô »Ö.
45.
»ÖÖêúÃÖê¾Öú
†ÃÖÖê.
ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖêÖê 27. Æü Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê» Öê úÖêÖŸÖê Æü ß ×ÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ
êú»Öê»µÖÖ éúŸÖßÃÖ ×¾Ö×ÖµÖ´Ö µÖÖÓÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖêÖê êú»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üß

Øú¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †£Ö¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß
úÖê  ÖŸÖßÆü ß ¾µÖŒŸÖß µÖÖÓ “ µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü úÖê  ÖŸÖÖÆü ß ¤ü Ö ¾ÖÖ, Ö™ü » ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ úÖµÖ¤ê ü ¿ Öß¸ü
úÖµÖÔ ¾ÖÖÆü ß ¤üÖ Ö»Ö ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆü ß.
×ÖµÖ´Ö 28. (1) ¸ü Ö •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¸ü Ö•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ “ÖÖê « ü Ö¸ê ü, †Ö×Ö •Öê¾ ÆüÖ ×ÖµÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü »µÖÖÓ ¤ ü Ö“Ö ú¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸ Öß»Ö ŸµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸ü Œ ŸÖ ‹¸ü ¾ Öß, ¯Öæ ¾ ÖÔ ¯ÖÏ × ÃÖ¨üß “µÖÖ ¿ÖŸÖáÃÖ †¬ÖßÖ
†×¬ÖúÖ¸ü. ¸ü ÖÆæü Ö, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸ Öã¤ üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü µÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸ ÖÖ µÖê ŸÖß»Ö.

(2) ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö×Ö ¯Öæ¾ÖÔÖÖ´Öß ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö †ÖÖŸÖÖ, ¯Öãœüß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ¯Öî úß úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß †ÃÖê ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö :--(ú) ´ÖÓ › ü ôûÖ“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ “ ÖÖ ¯Ö¤ü Ö ¾Ö¬Öß ;
(Ö) ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ ²Öî š ü  úàÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸ü Ö Æü  µÖÖÃÖÖšü ß ´ÖÓ › ü ô ûÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü Ã µÖÖÓ  ÖÖ
ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¾Ö ¤îü×Öú ³Ö¢µÖÖÓ“Öê ¤ü¸ü ;

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü]
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(Ö) »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´Æü Öæ  Ö ÖÖ¾ÖÖÖë ¤ü Öß ú¸ü µÖÖú×¸ü ŸÖÖ †•ÖÖÔ“ ÖÖ Ö´Öã ÖÖ ;
(‘Ö) »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´Æü  Öæ  Ö ÖÖ¾ÖÖÖë ¤ ü  Öß ú¸ü  µÖÖú×¸ü Ÿ ÖÖ †•ÖÖÔ Ã ÖÖê ² ÖŸÖ •ÖÖê › ü Ö ¾ÖµÖÖ“Öß
úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê †Ö×Ö †•ÖÖÔ“Öß ±úß ;
(’û) ´ÖÓ›ü ôûÖ“µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÖê šê ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ ;
(“Ö) ×Ö¬Öß´Ö¬Öæ  Ö ¸ü  ú´ÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšü ß »ÖÖ³ÖÖ£ÖáÖê ´ÖÓ › ü ô ûÖú›ê ü ú¸ü Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
†•ÖÖÔ“ ÖÖ Ö´ÖãÖÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê ›üÖ ¾ÖµÖÖ“Öß úÖÖ¤ü¯ Ö¡Öê ;
(”û) ×Ö¬ÖßÃÖÖšü ß »ÖÖ³ÖÖ£Öâ“µÖÖ †Ó ¿ Ö¤ü ÖÖÖ“Öß ¸ü Œú´Ö ;
(•Ö) ŸÖÖôê ²ÖÓ¤üÖ ÃÖÆü »ÖêµÖÖÓ“ µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ×¾Ö¾Ö¸ü Ö¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ Ö´Öã ÖÖ ;
(—Ö) ´ÖÓ› üôûÖ“ÖÖ †£ÖÔÃÖÓú»¯Ö, •µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö •µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê Ö´ÖãÖÖ ¾Ö ŸÖß ´Öã¤üŸÖ ;
(˜Ö) ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»Ö, •µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö •µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê Ö´ÖãÖÖ ¾Ö ŸÖß ´Öã¤üŸÖ ;
(™ü ) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ¤ü Ã µÖ-ÃÖÓ  µÖÖ †Ö×Ö •µÖÖ ¸ü ß ŸÖßÖê ŸµÖÖÓ “ Öß ×Ö¾Ö›ü
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖß ¸üßŸÖ ;
(šü ) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ²Öîš üúß †Ö×Ö ŸÖê£ Öê †Öã ÃÖ¸ü Ö ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ ¯Ö¨ü ŸÖß ;
(›ü ) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤ü ÃµÖÖÓ “ ÖÖ ¯Ö¤ü Ö ¾Ö¬Öß ;
(œü ) ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ²Öî š ü  úàÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸ü Ö Æü  µÖÖÃÖÖšü ß ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü
ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¾Ö ¤îü×Öú ³Ö¢µÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ;
(Ö) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ
×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡ Ô»Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü úÖê ÖŸÖßÆüß ²ÖÖ²Ö.
(3) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´Ö, ŸÖÖê ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓ ŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ
×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‹úÖ“Ö ÃÖ¡ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
»ÖÖÖÖê ¯ ÖÖšü “ µÖÖ ¤ü Ö ê  Ö ÃÖ¡ÖÖÓ ŸÖ ×´Öôæ û Ö ‹æ ú Ö ŸÖßÃÖ ×¤ü ¾ ÖÃÖÖÓ “ µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸ü Ÿ ÖÖ ¸ü Ö •µÖ
×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê ú ÃÖ³ÖÖÖé ÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö •µÖÖ ÃÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖê †¿ÖÖ
¸üßŸÖßÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê ÃÖ¡Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖÖÓŸÖ¸ü“Öê ÃÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá,
ŸµÖÖŸÖ úÖê  ÖŸÖÖÆü ß ±ê ú ¸ü ²Ö¤ü »Ö ú¸ü  µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü Ö ê  Æüß ÃÖ³ÖÖÖé Æ üÖ Ó “ Öê ‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê Øú¾ÖÖ ŸÖÖê
×ÖµÖ´Ö ú¸ü  µÖÖŸÖ µÖê ‰ ú ÖµÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü Ö ê  Æü ß ÃÖ³ÖÖÖé Æ ü Ö Ó “ Öê ‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö †¿ÖÖ
†Ö¿ÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ “ ÖÖ ×ÖÖÔ µ Ö ŸµÖÖÓ  Öß ¸ü Ö •Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ †×¬ÖÃÖæ × “ÖŸÖ ê ú »ÖÖ ŸÖ¸ü , ŸÖÖê ×ÖµÖ´Ö, ŸÖß
†×¬ÖÃÖæ “ ÖÖÖ ¸ü Ö •Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ × ÃÖ¨ü ú¸ü  µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü  ÖÖÓ  úÖ¯ÖÖÃÖæ  Ö, ê ú ¾Öôû †¿ÖÖ
±ê ú¸ü ² Ö¤ü »Ö ê ú »Öê »µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö †Ó ´Ö»ÖÖŸÖ µÖê ‡Ô »Ö Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †Ó ´ Ö»ÖÖŸÖ µÖê  ÖÖ¸ü
ÖÖÆü ß ;
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ±êú¸ü ±úÖ¸ü êú»µÖÖ´Öãôêû Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ×ÖµÖ´Ö ¸ü §ü êú»µÖÖ´Öãôê û ŸµÖÖ
×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ŸµÖÖ¯Öæ ¾ Öá ú¸ü  µÖÖŸÖ †Ö»Öê »µÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸ü  µÖÖ“Öê ¾ÖÙ•Ö»Öê »µÖÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß
ÖÖêÂ ™ü à“µÖÖ ×¾Ö×¬ÖÖÏÖ ÊŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö µÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆü ß.
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[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

×¾Ö×ÖµÖ´Ö 29. ´ÖÓ›üôûÖÃÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÃÖÓ´ÖŸÖßÖê, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¸ü Ÿ Öæ ¤ ü ú¸ü Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖê  ÖŸµÖÖÆü ß ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšü ß †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ¸ü  Ö¯ÖÖê ,
†×¬ÖúÖ¸ü.

´ÖÓ› üô ûÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ŸµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ Ó“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö
ŸµÖÖ“Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß,
ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö ŸµÖÖÖÖ»Öß ê ú »Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö µÖÖÓ “µÖÖ¿Öß ÃÖã ÃÖÓ ÖŸÖ †ÃÖê , ×¾Ö×ÖµÖ´Ö ú¸ü ŸÖÖ
µÖê ŸÖß»Ö.

†›ü“ÖÖ ¤æü¸ü 30. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸ü Ÿ Öã ¤ ü à “Öß †Ó ´ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸ü Ÿ ÖÖÖÖ úÖê  ÖŸÖßÆü ß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ †›ü“ÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ŸÖß †›ü“ÖÖ ¤üæ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏÃÖÓÖÖÖãºþ¯Ö
†×¬ÖúÖ¸ü.

•Öß ÖÖê Â ™ü ú¸ü  Öê ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú Øú¾ÖÖ ‡Â™ü ¾ÖÖ™ê ü»Ö †Ö×Ö •Öß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ
ŸÖ¸ü ŸÖã ¤ü à ¿Öß ×¾ÖÃÖÓ ÖŸÖ ÖÃÖê»Ö †¿Öß úÖê ÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ ™ü ¸ü Ö •Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ †Ö¤ê ü ¿Ö ¯ÖÏ × ÃÖ¨ü úºþÖ
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»µÖÖÖÓ ŸÖ¸ü †ÃÖÖ úÖê ÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü ¿Ö úÖœü ŸÖÖ µÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆü ß.
(2) ¯ÖÖê ™ü - ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖœü µÖÖŸÖ †Ö»Öê »ÖÖ ¯ÖÏ ŸµÖêú †Ö¤ê ü ¿Ö, ŸÖÖê úÖœü µÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖÖÓ ŸÖ¸ü, ¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü ¸üÖ •µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ › üô ûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÖéÆ ü ÖÃÖ´ÖÖê¸ ü
šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô

