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†ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü, •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üßü 6, 2009/¯ÖÖîÂÖ 16, ¿Öêú 1930
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓú»ÖÖ ´ÆÖæÖ ±úÖ‡Ô»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖêÖôêû ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.

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 †¬µÖÖ¤êü¿Ö Îú´ÖÖÓú 3.---ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ Öê¡ÖÖÃÖÖšüß µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ; ˆŒŸÖ
µÖÖê•ÖÖê†ÖãÃÖÖ¸ü ˆŒŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓ“Öß ¾ÖêôêûŸÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê †Ö×Ö
ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ¸üÖÖÖê ; ŸµÖÖÃÖÖšüß ˆŒŸÖ
µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“Öê ÖúÖ¿Öê ¾Ö †Ó¤üÖ•Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê ; ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú
úÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †Ö×Ö ÖúÖ¿Öê ¾Ö †Ó¤üÖ•Ö µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ
†×³Öú¸üÖÖÓÖß µÖÖ úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖÓ ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê, ×Ö×¾Ö¤üÖ“Ó µÖÖ ´ÖÖµÖŸÖêÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×³Öú¸üÖÖÓÖÖ
¿ÖÖÃÖúßµÖ †Öã¤üÖÖê ¤êüÖê ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓ«üÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú
úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸÖ¤ÖÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
. . 17-24
×¤üÖÖÓú 5 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2009 ¸üÖê•Öß ´ÖÖÖÖßµÖ ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤ü»Öê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×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»Ö,
ÃÖ×“Ö¾Ö,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ,
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.
ÃÖÖ 2009 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 3
(´ÖÖÖÖßµÖ ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü “ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ” ×¤üÖÖÓú 6 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2009 ¸üÖê•Öß
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.)
ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ Öê¡ÖÖÃÖÖšüß µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ; ˆŒŸÖ µÖÖê•ÖÖê†ÖãÃÖÖ¸ü ˆŒŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓ“Öß ¾ÖêôêûŸÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü---4

(17)
[Øú´ÖŸÖ : ¹ý¯ÖµÖê 18.00]
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[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ¸üÖÖÖê ; ŸµÖÖÃÖÖšüß ˆŒŸÖ µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê
†ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“Öê ÖúÖ¿Öê ¾Ö †Ó¤üÖ•Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê ; ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú
úÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †Ö×Ö ÖúÖ¿Öê ¾Ö †Ó¤üÖ•Ö µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö
×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓÖß µÖÖ úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê, ×Ö×¾Ö¤üÖÓ“µÖÖ
´ÖÖµÖŸÖêÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×³Öú¸üÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †Öã¤üÖÖê ¤êüÖê ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ
†×³Öú¸üÖÖÓ«üÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê
‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
Øú¾ÖÖ ŸÖ¤ÖÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
•µÖÖ†£Öá, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß ´ÖÓ×¤ü¸ü Æêü ³ÖÖ×¾ÖúÖÓ“Öê ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ŸÖß£ÖÔÖê¡Ö †ÖÆêü ;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓŸÖ ³ÖÖ×¾Öú ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê
¤êü¾Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß µÖêŸÖÖŸÖ ;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, †¿ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê µÖêÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ×¾ÖúÖÓÃÖÖšüß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö †¿ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ šü¸êü»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü
ÃÖã×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü ;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“ÖÖ ÃÖã×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖÓ¿Öß ¾Ö †×³Öú¸üÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¿ÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ úÖ´ÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü ;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü Öê¡ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖ´Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †×³Öú¸üÖÖÓ«üÖ¸êü †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖã×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¸üßŸÖßÖê ¾Ö ˆ¢Ö´Ö
ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü ;
ŸµÖÖ†£Öá, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‹úÖêÖÃÖÖšüÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü :---

¯ÖÏú¸üÖ ‹ú
¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú
ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö ¾Ö
1. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2008 †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
¾µÖÖ¯ŸÖß.
(2) ŸÖÖê, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü Öê¡Ö †Ö×Ö ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ Æü§üß¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ“Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ“Öê
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“Öê Öê¡Ö µÖÖÓÃÖ »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö.
¾µÖÖµÖÖ.

2. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ, ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ †£ÖÔ †¯Öê×ÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸,--(1) “ ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ” µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖÔ, ¸üÃŸÖÖ, ¯Öæ»Ö, ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖ“Öß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖÖ¬ÖÖê, Öã»Öß
•ÖÖÖÖ, ˆªÖÖ, ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ ´Öî¤üÖÖ, Îúß›üÖÓÖÖ, ²ÖÖÖ, ²ÖÖ•ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô, ¾ÖÖÆüÖŸÖôûÖ“Öß •ÖÖÖÖ,
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö ¾Öß•Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü¾Öê, •Ö»Ö×ÖÃÃÖÖ¸üÖ, ´Ö»Ö×ÖÃÃÖÖ¸üÖ, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö
†Ö¸üÖêµÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, úÖêÖŸÖßÆüß ú»µÖÖÖúÖ¸üß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ †Ö×Ö úÖêÖŸÖßÆüß ˆ¯ÖµÖÖê×ÖŸÖÖ, Øú¾ÖÖ
ÃÖê¾ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ úºþÖ, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü,
ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üß
†ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÖÆêüŸÖ ;

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü]

1966 “ÖÖ
´ÖÆüÖ. 37.

1950 “ÖÖ
´Öã²Ó Ö‡Ô 29.
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(2) “ †¬µÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(3) “ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ” µÖÖ´Ö¬µÖê, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖ“ÖÖ •ÖÖê †×¬ÖúÖ¸üß
ŸµÖÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÓ•Öã¸üß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö
†ÖÆêü ŸµÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ;
(4) “ ×¾ÖúÖÃÖ ” µÖÖ“ÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖú¸ü×Öú ±êú¸ü±úÖ¸üÖÓÃÖÆü †£ÖÔ, úÖêÖŸµÖÖÆüß •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ
•Ö×´ÖÖß¾Ö¸üß»Ö Øú¾ÖÖ •Ö×´ÖÖßÖÖ»Öß»Ö (µÖÖŸÖ Ö¤üß, ÃÖ¸üÖ¾ê Ö¸ü µÖÖÓÖÖ»Öß»Ö Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß»Ö
•Ö×´ÖÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê) ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê, †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß úÖ´Öê, ÖÖÖúÖ´Öê Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê
†£Ö¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ •Ö×´ÖÖß´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê, †ÃÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö
ŸµÖÖŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ, ¯ÖãÖÙ¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê †Ö×Ö “ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê ” µÖÖ ÃÖÓ–Öê“ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ ŸÖ¤ËüÖãÃÖÖ¸ü
»ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ;
(5) “ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(6) “ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÖÖ¸ü Æü§üß¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ“Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü
¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖÃÖÖšüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ÖÖ¸ü¸ü“ÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1966 µÖÖ“µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß µÖÖê•ÖÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(7) “ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ×¾Ö³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
†ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(8) “ ×¾Ö×ÆüŸÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öê, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(9) “ ×¾Ö×ÖµÖ´Ö ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê êú»Öê»Öê ×¾Ö×ÖµÖ´Ö, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(10) “ ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß
¾Öî¬ÖÖ×Öú Øú¾ÖÖ †¾Öî¬ÖÖ×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ×ÖÖ´Ö, ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ´ÖÓ›üôû Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ Óú¯ÖÖß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(11) “ ŸÖãôû•ÖÖ ³Ö¾ÖÖÖß ´ÖÓ×¤ü¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß
¤êü¾Öß“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1950
†¾ÖµÖê ÖÖë¤üÖß êú»Öê»Öß ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(12) “ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ Öê¡Ö ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü Öê¡Ö, †ÃÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö
ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖêü ;
(13) “ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»µÖÖ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(14) “ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ Öê¡Ö ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü Öê¡Ö †Ö×Ö
ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ÖÖ¸ü Æü§üß¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ“Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×ŸÖ“Öê †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“Öê Öê¡Ö, †ÃÖÖ †ÖÆêü.

¯ÖÏú¸üÖ ¤üÖêÖ
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
3. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü ¾Ö ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö
†×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, “ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ” µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öê ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸Öü Æêü †ÖÓ›ü ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ‹ú
ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ´Öã¦üÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ‹ú ×ÖÖ´Ö ×ÖúÖµÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ×ÖÖ´Ö ×ÖúÖµÖ ´ÆüÖæÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
ŸµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö, •ÖÓÖ´Ö ¾Ö Ã£ÖÖ¾Ö¸ü †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ú¸üÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ, ŸÖß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ, ŸÖß ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ×ŸÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü
ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ú¸üµÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖê»Ö.

×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ÖšüÖ
ú¸üÖê.

20

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üßü 6, 2009/¯ÖÖîÂÖ 16, ¿Öêú 1930

[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

(3) µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ
²ÖîšüúÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ÆüÖêŸÖß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß ×Öú›ü »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü¡Ö¤êüÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ×šüúÖÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ²Öîšüú ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
¸ü“ÖÖÖ.

4. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖê»Ö :--(1) ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÆüÖ
..
. . ¯Ö¤ü×ÃÖ¨ü †¬µÖÖ.
(2) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê»ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ.
ÃÖ¤üÃµÖ.
(3) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ †¬µÖÖ.
..
..
ÃÖ¤üÃµÖ.
(4) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖê Ö ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ¾µÖŒŸÖß. . .
ÃÖ¤üÃµÖ.
(5) ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü.
..
ÃÖ¤üÃµÖ.
(6) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü.
..
..
ÃÖ¤üÃµÖ.
(7) †¬ÖßÖú-†×³ÖµÖÓŸÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü. . .
ÃÖ¤üÃµÖ.
(8) †¬ÖßÖú-†×³ÖµÖÓŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¾Öß•Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ,ÃÖ¤üÃµÖ.
ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü.
(9) ×•Ö»ÆüÖ ¿Ö»µÖ×“Ö×úŸÃÖú, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü.
..
..
ÃÖ¤üÃµÖ.
(10) úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü. . .
ÃÖ¤üÃµÖ.
(11) ÖÖ¸ü¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü.
..
..
ÃÖ¤üÃµÖ.
(12) ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß (ÖÖ¸ ü×¾ÖúÖÃÖ), ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
ÃÖ¤üÃµÖ.
ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü.
(13) ´ÖãµÖÖ×¬ÖúÖ¸üß, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤.ü
..
..
ÃÖ¤üÃµÖ.
(14) ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü. . .
. . ÃÖ¤üÃµÖ-ÃÖ×“Ö¾Ö.

×¾ÖúÖÃÖ
5. (1) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ²Öîšüúß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ (†¿ÖÖ ²Öîšüúß“µÖÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê ÖÖ¯ÖæŸÖáÃÖÆü) ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß×¾ÖÂÖµÖú ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üß»Ö.
úÖ´ÖúÖ•Ö.

(2) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖ ÆüÖ, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ²Öîšüúà“ÖÖ †¬µÖÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö •Ö¸ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö †¬µÖÖ, ²ÖîšüúßÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ²ÖîšüúßÃÖ, ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖ †¿ÖÖ ²Öîšüúß“Öê
†¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üß»Ö.
(3) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †µÖ£ÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ,
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²Öîšüúß´Ö¬µÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÖê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ÃÖ´ÖÃÖ´ÖÖÖ ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ †¬µÖÖ, Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß, ¤ãüÃÖ¸êü Øú¾ÖÖ ×ÖÖÖÔµÖú ´ÖŸÖ ¤êü‡Ô»Ö.
(4) ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ´Ö¬µÖê †¬µÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Îú´ÖÖÓú †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖ ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ²ÖÖ²Öß µÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †¬ÖßÖÖ ¾Ö ×Ö¤êü¿ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸÖÖê, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ŸµÖÖ»ÖÖ Öê´ÖæÖ ¤êü‡Ô»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ
‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üß»Ö ¾Ö úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üß»Ö.

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü]
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6. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß éúŸÖß Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß Æüß, êú¾Öôû,--(ú) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖêÆüß ¯Ö¤ü ×¸üŒŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖêÂÖ †ÖÆêü µÖÖ´Öãôêû ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ Öê´ÖÖãúß´Ö¬µÖê
úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖêÂÖ †ÖÆêü µÖÖ´Öãôêû ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß †×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖÖ †ÖÆêü, ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ŸÖß •Ö¸ü ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ
µÖÖêµÖÖµÖÖêµÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖêÆü“Ö¾ÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ †×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖê´Öãôêû,
†¾Öî¬Ö †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüŸÖã, úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖßÆüß †×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖÖµÖÖêµÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖêÆü“Ö¾ÖŸÖê †ÖÆêü Øú¾ÖÖ
ÖÖÆüß †ÃÖÖ •Ö¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü, ŸÖê ¯ÖÏú¸üÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö
ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö.

×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü,
‡ŸµÖÖ¤üß,
úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû
×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß
×¾Ö×¬Ö†ÖÏÖÊ Ö
šü¸üÖê.

¯ÖÏú¸üÖ ŸÖßÖ
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß úŸÖÔ¾µÖê, úÖµÖì †Ö×Ö †×¬ÖúÖ¸ü
7. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
úÖµÖªÖ»ÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ‹ú ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖÓÖÖ
“ÖÖ»ÖÖÖ ¤êüÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üÖê Æêü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÃÖê»Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö †ÖÖŸÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß úŸÖÔ¾µÖê, úÖµÖì †Ö×Ö †×¬ÖúÖ¸ü µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö,--(ú) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖú×¸üŸÖÖ ‹ú ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ;
(Ö) ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ; †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê ;
(Ö) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ˆ×§üÂ™ü šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓ“Öê
ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö¾ÖÖ¸ü †Ö¸üÖÖ›êü, ÖúÖ¿Öê ¾Ö †Ó¤üÖ•Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü
¾Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê ;
(‘Ö) ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê ;
(’û) ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ
†×³Öú¸üÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖÖ×¾ÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê ;
(“Ö) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öã¤üÖÖÖÓ“Öê, ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖµÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ
¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê ;
(”û) ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß úÖ´Öê, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê, ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖê¾ÖÖ, ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü
ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß ´ÖÓ×¤ü¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖ,
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †Ö¸üÖê µÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¾Öß•Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‡ŸÖ¸ü
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×³Öú¸üÖÖÓú›êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üÖê ;
(•Ö) ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß ´ÖÓ×¤ü¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü †×³Öú¸üÖê ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ
¾ÖÖÙÂÖú µÖÖ¡Öê“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖêµÖ¸üßŸµÖÖ ú¸ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê ;

×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
úŸÖÔ¾µÖê, úÖµÖì
†Ö×Ö
†×¬ÖúÖ¸ü.
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(—Ö) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖêÖÖ»Öß»Ö úÖ´ÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖê, ŸµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã¸üß ¤êüÖê, ŸµÖÖ“Öß
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê µÖÖÓú×¸üŸÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ
úÖ´Ö Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß, †Ó¿ÖúÖ×»Öú Øú¾ÖÖ ¯ÖæÖÔúÖ×»Öú ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß
¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÖ ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üÖê :
¯Ö¸ÓüŸÖã, ‹æúÖ ‹úÖ ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ ¯ÖæÖÔ úÖ×»Öú ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘Öê‡Ô»Ö ;
(˜Ö) úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖúßµÖ Øú¾ÖÖ ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖú›êü ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß
Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê¯Ö¾ÖÖê :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê¯Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ Øú¾ÖÖ ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÖê
ŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úŸÖÔ¾µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê Æêü ŸµÖÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖê †ÃÖê»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †ÖÖÖß †ÃÖê úß, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü Öê¡Ö ¾Ö ×ŸÖ“Öê ¯ÖÖ“Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¯Ö×¸ü‘ÖßµÖ Öê¡Ö
µÖÖ´Ö¬µÖê †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ Øú¾ÖÖ ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ
†×³Öú¸üÖÖú›æüÖ úÖêÖŸÖêÆüß ¿Öã»ú †ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(3) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ÖÖ¸ü¸ü“ÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1966 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 40 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö 1966
(1Ö) “µÖÖ †£ÖÖÕŸÖÖÔŸÖ, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ Æêü ‹ú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸÖ¤ËüÖãÃÖÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ “ÖÖ ´ÖÆüÖ.
37.
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ Öê¡ÖÖÃÖÖšüß“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üÖê Æêü
úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÃÖê»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ “ÖÖ¸ü
†£ÖÔÃÖÓú»¯Ö, »ÖêÖê †Ö×Ö »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ
†£ÖÔÃÖÓú»¯Ö,
8. (1) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÖÖ´Öß ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †£ÖÔÃÖÓú»¯Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö ¾Ö ŸÖÖê, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
»ÖêÖê ¾Ö µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖµÖÕŸÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö.
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ.
(2) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ²ÖéÆüŸÖ µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ
µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ×¾Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß †Öã¤üÖÖê ¤êü‡Ô»Ö.
(3) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖêÂÖÖÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖßµÖ ÖÖŸÖê¾ÖÆüß ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üê»Ö,
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖ ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ-ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓµÖãŒŸÖ¯ÖÖê ŸÖê ÖÖŸÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(4) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖÓú×¸üŸÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üÖê ¾Ö †Öã¤üÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß, ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö, †Ö×Ö †¿ÖÖ úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ †×³Ö»ÖêÖ
šêü¾ÖÖê, µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö †¿ÖÖ šü¸üÖ×¾Öú úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÓÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ
ˆ¯Ö µÖÖê•ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê, •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê¾ÆüÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸üßüÖÖÖÓú×¸üŸÖÖ †×³Ö»ÖêÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê, Æüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÃÖê»Ö.
(5) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ
†Ö×Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×Ö´Ö-¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Öú¸üÖÖÓ“µÖÖ »ÖêµÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖ×Öú ×Ö¬Öß »ÖêÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
µÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖúÖÓú›æüÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü]
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9. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ‹ú¤üÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ¾ÖêôêûŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
Ö×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ
´ÖÖÖß»Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ¤êüÖÖ¸üÖ (úÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ¸üÖ) ¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÙÂÖú
†Æü¾ÖÖ»Ö.
†Ö×Ö †¿ÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.
10. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖ¾Öß»Ö ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¤êü‡Ô»Ö.
†×¬ÖúÖ¸ü.

¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö
ÃÖÓúßÖÔ
11. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ×ÖµÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ
×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
†×¬ÖúÖ¸ü.
(2) ×ÖµÖ´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö êú»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê¾Öœêü Öê¸üß•Ö úºþÖ ‹¸ü¾Æüß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ ×ÖµÖ´Ö
¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“µÖÖ ¿ÖŸÖâ“µÖÖ †¬ÖßÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
(3) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´Ö, ŸÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ
×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ‹úÖ“Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖÖÖê¯ÖÖšüü“µÖÖ
¤üÖê Ö Øú¾ÖÖ †×¬Öú †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ×´ÖôæûÖ, ‹æúÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ÆüÖüê‡»Ô Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖßú×¸üŸÖÖ ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ¯Öãœêü 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 ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÓ“Öê ‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê Øú¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö úºþ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÓ“Öê ‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê
†Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸ü, †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
êú»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ †¿ÖÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö êú»Öê»µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ŸÖÖê ×ÖµÖ´Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ,
†Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ; ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö»ÖÖê¯ÖÖ µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¯Öæ¾Öá êú»Öê»µÖÖ
Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÙ•Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ¾Öî¬ÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
12. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ´ÖÖµÖŸÖê“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×ÖµÖ´Ö
†×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸ü,ê ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸.ü
†Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü, †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¿Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ¿Öß ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †ÃÖê ×¾Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö.
13. (1) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ, †Ö¯Ö»Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, »ÖÖêú×ÆüŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ²ÖÖ²ÖàÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ •Öê »ÖêÖß ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö ŸµÖÖ ×Ö¤êü¿ÖÖÓ«üÖ¸êü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ×´Öôêû»Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ×Ö¤êü¿Ö ÆüÖ, »ÖÖêú×ÆüŸÖ †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú
²ÖÖ²Öß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÖÔµÖ ÆüÖ
†Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö.
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[³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü

14. (1) •µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß
×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖß ŸÖß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö ¾Ö
×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ.

ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, µÖÖ¯Öãœêü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ šêü¾ÖÖê †ÖÖ¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ, ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö, †ÃÖê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ÖÖ»Öß»Ö †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ˆŒŸÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ,---(ú) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü ×Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö, Øú¾ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æüÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖµÖÖêµÖ
†ÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ, ×Ö¬Öß †Ö×Ö ¤êüÖß, ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ×Ö×ÆüŸÖ ÆüÖŸê Öß»Ö, Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ, ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ
ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖµÖÖêµÖ †ÃÖŸÖß»Ö ;
(Ö) ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßµÖÖêµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖ×µÖŸ¾Öê, ¿ÖÖÃÖÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß µÖÖêµÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
(3) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿Ö ŸÖÖê úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¿ÖŒµÖ
×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü, ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ¯Öãœüê šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.

†›ü“ÖÖß ¤æü¸ü
15. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖŸÖÖÖÖ, úÖêÖŸÖßÆüß †›ü“ÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÏÃÖÓÖÖÖãºþ¯Ö, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úºþÖ †¿Öß †›ü“ÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†×¬ÖúÖ¸ü.

Øú¾ÖÖ ‡Â™ü ¾ÖÖ™êü»Ö ¾Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà¿Öß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ÖÃÖê»Ö †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
†Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿Ö, ŸÖÖê úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¿ÖŒµÖ
×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.

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

