³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü

×¾Ö×¬Ö ¾Ö µÖÖµÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ

´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1987
(1987 “ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14)
[

¸üÖ•ê Öß µÖ£ÖÖ×¾Öª´ÖÖÖ ]

The Mental Health Act, 1987
(Act No. 14 of 1987)
[ As in force on the

]


ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¿ÖÖÃÖÖ ´Öã¦üÖ ¾Ö »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ´Öã×¦üŸÖ ¾Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê.
2015
[ Øú´ÖŸÖ : ¹ý¯ÖµÖê

.

]

(iÉÒxÉ)

´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1987
ú»Ö´ÖÖÓ“ÖÖ Îú´Ö
ú»Ö´Öê
¯ÖÏú¸üÖ ‹ú
¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú
1.
2.

ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö, ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.
¾µÖÖµÖÖ.

3.
4.

¯ÖÏú¸üÖ ¤üÖê Ö
´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖê
´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ÃÖê¾ÖÖÓÃÖÖšüß ëú¦üßµÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ.
´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ÃÖê¾ÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ.

¯ÖÏú¸üÖ ŸÖßÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê
5. ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ŸÖß “ÖÖ»Ö¾ÖÖê.
6. »ÖÖµÖÃÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
7. »ÖÖµÖÃÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖê.
8. »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüÖêê Øú¾ÖÖ ÖÖúÖ¸üÖê.
9. »ÖÖµÖÃÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾Ö »ÖÖµÖÃÖÖ“Öê Ö¾Ößú¸üÖ.
10. ×¾Ö×ÆüŸÖ ¿ÖŸÖâÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
11. »ÖÖµÖÃÖÖ ¸ü§ü ú¸üÖê.
12. †¯Öß»Ö.
13. ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê ¾Ö ¹ýÖÖÓÖÖ ³Öê™üÖê.
14. ²ÖÖÊ ¹ýÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê.

¯ÖÏú¸üÖ “ÖÖ¸ü
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê ¾Ö šêü¾ÖÖê

³ÖÖÖ-‹ú
15.
16.
17.
18.

Ã¾Öê“”êûÖê ¤üÖÖ»Ö ÆüÖêÖê
Ã¾Öê“”ûÖ ¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üÖê.
¯ÖÖ»µÖÖ»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ»ÖúÖÖê ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üÖê.
Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖÓÖÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×ÖµÖ´Ö.
Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖÓÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›üÖê.

³ÖÖÖ-¤üÖêÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêÖê.
19.

×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêÖê.

(SÉÉ®ú)

³ÖÖÖ-ŸÖßÖ
Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö
ú-†•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö
20. Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖê.
21. ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ ¾Ö †Ö¿ÖµÖ.
22. Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖÓÃÖÖšüß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.
Ö- ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Æü•Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö
23. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖê.
24. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Æü•Ö¸ü ú¸üµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.
25. Îæú¸ü ¾ÖÖÖÖæú ×¤ü»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖß úÖôû•Öß Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß Ö šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö.
Ö - ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê ¾Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šêü¾ÖÖê µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †ÖÖÖß ŸÖ¸üŸÖã¤üß
26. úÃÖæÖ û“ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêÖê.
27. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêÖê ¾Ö šêü¾ÖÖê.
28. ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ šêü¾ÖÖê.
29. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Æü»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ šêü¾ÖÖê.
‘Ö - ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ¾ÖµÖê †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓúßÖÔ ŸÖ¸üŸÖã¤üß
30. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖîªúßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öß ´Öã¤üŸÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß.
31. Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖê.
32. ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖê.
33. •µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö
¤êüŸÖÖ µÖêŸÖÖê ŸµÖÖÃÖ ×Ö²ÖÕ¬Ö.
34. †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê.
35. •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß‹ê¾Ö•Öß ²Ö¤ü»Öß ¾µÖŒŸÖß“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
36. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê ¾Ö úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß.

¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ¤êüÖê, †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüÖê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ •ÖÖÖß Æü»Ö¾ÖÖê

³ÖÖÖ ‹ú
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
37. ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß.
38. ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ×Ö¸üßÖÖ ú¸üÖê.
39. ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ îúªÖÓ“Öê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üÖê.

({ÉÉSÉ)

³ÖÖÖ ¤üÖêÖ
40.
41.
42.
43.
44.

¹ýÖÖÃÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›üÖê
¹ýÖÖ»ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö.
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖü ÃÖÖê›æüÖ ¤êüÖê.
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú Øú¾ÖÖ ×´Ö¡Ö ‡ŸµÖÖ¤üàÓ ú›æüÖ µÖÖêµÖ úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¾Ö“ÖÖ¯Ö¡Ö ‘Öê‰úÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖÃÖÖšüß
†Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê.
†×³Ö¸üÖêŸÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÖê›üÖê.
ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ “ÖÖîú¿ÖßŸÖ ×ÖúÖê¯Ö ´ÖÖÖ“µÖÖ †Öœüôûæ Ö †Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÖê›üÖê.

³ÖÖÖ ŸÖßÖ
†Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
45. †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß.
46. ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüÖê.

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü
Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ
47. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ‹úÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ †µÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üÖê.
48. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê, šêü¾ÖÖê ¾Ö ¯ÖãÆüÖ ¯Öú›üÖê.
49. ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †¯Öß»Ö ú¸üÖê.

¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÆüÖ

50.
51.
52.
53.
54.
55.

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ²ÖÖôûÖÖÖ·µÖÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: †×³Ö¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖêºþÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß úÃÖæÖ µÖÖ×µÖú “ÖÖîú¿Öß ú¸üÖê.
úÃÖæÖ µÖÖ×µÖú “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖê.
úÃÖæÖ “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê •µÖÖ ´ÖãªÖÓ¾ÖºþÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ´Öã§üê.
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê.
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß.
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß.
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üÖê.

56. ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÖê ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ×ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üÖê.
57. ¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß †Ö×Ö ¯ÖÖ×¸üÁÖ×´Öú.
58. ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß úŸÖÔ¾µÖê.
59. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü.
60. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÖê ¾ÖÃŸÖãÃÖæ“Öß ¾Ö ¾ÖÖÙÂÖú »ÖêÖê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.
61. ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ¯Ö¡Ö ×ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü.
62. ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÖê ÃÖÓ×¾Ö¤êü“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê.
63. úÖ´Ö¬ÖÓªÖ“Öß •ÖÖÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüÖê.
64. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ ³ÖÖ›êü¯Ö¼üµÖÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖêÖê.
65. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü.

(ºÉ½þÉ)
66. ¾ÖÃŸÖãÃÖæ“Öß Øú¾ÖÖ »ÖêÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ †“ÖæúŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.
67. ÃÖÓ¯Ö¤êü´Ö¬ÖæÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß Ö×•ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ³Ö¸üÖÖ †Ö×Ö ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú.
68.

×Æü¿Öê²Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ»ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖê.

69. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú †Ö×Ö ¯ÖÖ»Öú µÖÖÓÖÖ úÖœæüÖ ™üÖúÖê.
70. ‹ÖÖ¤üÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ —ÖÖ»µÖÖ¾ÖºþÖ ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖÖê.
71. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔú×¸üŸÖÖ, ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü.
72. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“Öê ¸üÖêÖê, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß Øú¾ÖÖ ¿Öê†ÃÖÔ µÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
73. ³ÖÖ¸üŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¸üÖêÖê, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß Øú¾ÖÖ ¿Öê†ÃÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö
¤êüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
74. ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖŸÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
75. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü ²Ö¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †Öœüôûæ Ö †Ö»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
êú»Öê»Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¸ü§ü ú¸üÖê.
76. †×¯Ö»Öê.
77. ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ×¾Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü.

¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÖŸÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¤üÖ×µÖŸ¾Ö.
78. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖÖêÃÖÖê.
79. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤üê´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üÖê.
80. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß †¿ÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ÖÃÖÖê.

¯ÖÏú¸üÖ †Öšü
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ
81. ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ¾Ö¸ü †×ŸÖÎú´ÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü.

¯ÖÏú¸üÖ Ö‰ú
¿ÖÖÃŸÖß †Ö×Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üüŸÖß
82. ¯ÖÏú¸üÖ ŸÖßÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ úºþÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö
Øú¾ÖÖ ŸÖê “ÖÖ»Ö¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÖÃŸÖß.
83. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê ¤üÖÖ»Ö êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÖÃŸÖß.
84. ú»Ö´Ö 60 †Ö×Ö ú»Ö´Ö 69 “Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÖÃŸÖß.
85. ‡ŸÖ¸ü †¯Ö¸üÖ¬ÖÖÓ²Ö§ü»Ö ×¤ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖêú×¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß.
86. Óú¯ÖµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê †¯Ö¸üÖ¬Ö.
87. Ö™ü»µÖÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß.

(ºÉÉiÉ)

¯ÖÏú¸üÖ ¤üÆüÖ
ÃÖÓúßÖÔ
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö×¾ÖÂÖµÖú ŸÖ¸üŸÖæ¤ü.
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö.
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ, ‡ŸµÖÖ¤üß.
úÖÆüß ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê úÖµÖ¤êü×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖÆüÖµµÖ.
ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖêÖê êú»Öê»µÖÖ éúŸÖßÃÖ ÃÖÓ¸üÖÖ.
×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖµÖªÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓ“ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß.
ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ¯Öãœêü šêü¾ÖÖê.
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖµÖªÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö.
†›ü“ÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.

98. ×Ö¸üÃÖÖ †Ö×Ö ¾µÖÖ¾Öé¢Öß.
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´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1987
(1987 “ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14)
(

¸üÖê•Öß µÖ£ÖÖ×¾Öª´ÖÖÖ)
[22 ´Öê, 1987]

´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖê µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖªÖÓ“Öê ‹ú¡Ößú¸üÖ ú¸üÖê ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ µÖÖêµÖ ŸÖß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê †Ö×Ö ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸÖ¤ÖÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²Öàú×¸üŸÖÖ
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ¸üÖü•µÖÖ“µÖÖ †›ü×ŸÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ÃÖÓÃÖ¤êü«üÖ¸êü ŸÖÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †×¬Ö×ÖµÖ×´ÖŸÖ ÆüÖ¾ê ÖÖê :-

¯ÖÏú¸üÖ ‹ú
¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú
1. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ ‘ ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1987 ’ †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
(2) ŸÖÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ »ÖÖÖæ †ÖÆêü.

ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö,
¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.

(3) ŸÖÖê †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü, †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ×ÖµÖŸÖ ú¸üß»Ö †¿ÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö
¸üÖ•µÖÖÓÃÖÖšüß †Ö×Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖô¶Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üàÃÖÖšüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ×¤üÖÖÓú ×ÖµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬Öß»Ö µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×Ö¤ìü¿ÖÖ“ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ, ŸµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ŸÖß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ, ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü †µÖ †£ÖÔ †¯Öê×ÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü,--(ú) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖãÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ,
“ ×Ö¾ÖÖÔÆüÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
†¿ÖÖ ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö Ö“ÖÔ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(Ö) “ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, •µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¸ ü×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ Öê¡ÖÖŸÖü ŸÖê
µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †Ö×Ö †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖŸÖ ´Öæôû †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“Öê ´ÖãµÖ ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †ÃÖÖ †ÖÆê,ü †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÖ´Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖü ´ÆüÖæÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö ;
(Ö) “ ×Ö¸üßÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß,
†ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(‘Ö) “ »ÖÖµÖÃÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ú»Ö´Ö 8 †¾ÖµÖê ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê »ÖÖµÖÃÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(’û) “ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üú ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, »ÖÖµÖÃÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(“Ö) “ »ÖÖµÖÃÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ ” Øú¾ÖÖ “ »ÖÖµÖÃÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ,
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê »ÖÖµÖÃÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, »ÖÖµÖÃÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ
Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(”û) “ »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ÊÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß
´ÆüÖæÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
1974 “ÖÖ 2.

(•Ö) “ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ,
(1) ´ÖÆüÖÖÖ¸ü Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1973 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2, ÖÓ›ü
(™ü) “µÖÖ †£ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ;

¾µÖÖµÖÖ.
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(2) ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß
úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖÖ ´ÖãµÖ µÖÖµÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ µÖÖµÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß
Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ †µÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖÔ µÖÖµÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(—Ö) “ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖÖ †ÖÆêü, †Ö×Ö
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ÊÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê»Öê ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ;
(˜Ö) úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ “ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ”
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸµÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(™ü) “ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ×•ÖÖê--(‹ú) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Öîªú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1956 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 “µÖÖ ÖÓ›ü (•Ö) ´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1956 “ÖÖ 102.
×•ÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏ Ö ¯ŸÖ ¾Öî ª úßµÖ †ÆÔ ü Ÿ ÖÖ ¬ÖÖ¸ü  Ö ê ú »Öß †ÖÆê ü †Ö×Ö ×•Ö“Öê ÖÖ¾Ö ŸµÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ
ÖÓ›ü (™ü) ´Ö¬µÖê, ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ ¾Öîªú ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü, †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ;
(¤üÖê Ö) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Öîªú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1970 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (•Ö) 1970 “ÖÖ 48
´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×•ÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÖîªúßµÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß †ÖÆêü, †Ö×Ö ×•Ö“Öê ÖÖ¾Ö ŸµÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1), ÖÓ›ü (˜Ö) ´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÖîÂÖ¬Ö ¾Ö ¾Öîªú ¸üÖ•µÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü, †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ; †Ö×Ö
(ŸÖßÖ) ëú¦üßµÖ ÆüÖ×ê ´Ö†Öê¯Öò£Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1973 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (”û) ´Ö¬µÖê 1973 “ÖÖ 59.
¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×•ÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÖîªúßµÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öß †ÖÆêü, †Ö×Ö ×•Ö“Öê ÖÖ¾Ö ŸµÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1), ÖÓ›ü (—Ö) ´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ÆüÖê×´Ö†Öê¯Öò£Öß ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü †¿Öß
¾µÖŒŸÖß ;
†ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(šü) “ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾ÖÖœü ÖãÓ™ü»µÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖ×ÃÖú
×¾ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ×•Ö»ÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü †¿Öß ¾µÖŒŸÖß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(›ü) “ ´ÖÖÖê¹ýÖ îú¤üß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, •µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ, ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ
Øú¾ÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö †¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ Æü»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú»Ö´Ö 27 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ îú¤üß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(œü) “ †–ÖÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ×•Ö“µÖÖ ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †šü¸üÖ ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ †¿Öß ¾µÖŒŸÖß, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(Ö) “ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(ŸÖ) “ ×¾Ö×ÆüŸÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ¾ÖµÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öê, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(£Ö) “ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ ” Øú¾ÖÖ “ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ †µÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öê Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê
•ÖÖÖÖ¸êü ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê, ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê
†¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öê Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öê Ã¾ÖÖÃ£µÖ»ÖÖ³ÖÖéÆü µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü ; ¯Ö¸ÓüŸÖã, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖÖÖ¸êü †Ö×Ö •Öê£Öê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¤êüÖß»Ö ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ
†ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖ¾ÖÖì¯Ö“ÖÖ¸ü ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÖì¯Ö“ÖÖ¸ü ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ;
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1956 “ÖÖ 102.

(¤ü) “ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Öîªú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1956 †¾ÖµÖê ‘Ö×™üŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Öîªú ¯Ö×¸üÂÖ¤êüú›æüÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öß Øú¾ÖÖ
¯Ö¤ü×¾ÖúÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß †ÃÖÖ †ÖÆêü, †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, ¾Öîªú †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü
†ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê –ÖÖÖ ¾Ö †Öã³Ö¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ŸµÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öîªú †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ;
(¬Ö) “ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, Øú¾ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà¾ÖµÖê úÖœü»Öê»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(Ö) “ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú ” µÖÖ´Ö¬µÖê, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß¿Öß, ¸üŒŸÖÖ“Öê, ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê Øú¾ÖÖ ¤ü¢ÖúÖ“Öê ÖÖŸÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ;
(¯Ö) ÃÖÓ‘Ö ¸üÖ•µÖÖê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ “ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú †ÃÖÖ †ÖÆêü.

¯ÖÏú¸üÖ ¤üÖêÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖê
3. (1) ëú¦ü ÃÖ¸ü úÖ¸ü, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ
ÃÖê¾ÖÖÓÃÖÖšüß ëú¦üßµÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üß»Ö.
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ.
(2) ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ëú¦ ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öêü †¬ÖßÖÖ, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ
†¬ÖßÖ †ÃÖê»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ---(ú) ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“µÖÖ †Ö×Ö ÊÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê •µÖÖ ‡ŸÖ¸ü
ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß Øú¾ÖÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖ¿Öß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ, ×Ö¤êü¿ÖÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †ÃÖê»Ö ;
(Ö) ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¬ÖßÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê †Ö×Ö †µÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ †×³Öú¸üÖê (•Öê£Öê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ×šüúÖÖÖÓÃÖÆü) µÖÖÓ“Öê
¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üß»Ö ;
(Ö) ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êü‡Ô»Ö ;
(‘Ö) ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üß»Ö.
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ :--- µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ú»Ö´Ö 4 “µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß, “ ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ÃÖê¾ÖÖ ” µÖÖ´Ö¬µÖê, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê µÖÖÓÖê¸üß•Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÖì¯Ö“ÖÖ¸ü ¹ýÖÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×Ö¸üßÖÖ úÖ, ×¤üÖ
¯Ö×¸ü“ÖµÖÖÔ ëú¦ü, †ÓŸÖ¸ü¹ýÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü, “ÖÖ»ÖŸÖß ×±ú¸üŸÖß ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, Ã¾ÖÖÃ£µÖ»ÖÖ³ÖÖéÆüê ¾Ö Ã¾ÖÖÃ£µÖ ×¾ÖÁÖÖ´ÖÖéÆüê µÖÖÓ“ÖÖÆüß
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê.
4. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üß»Ö. ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ
ÃÖê¾ÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ

(2) ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †¬ÖßÖÖ, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ.
†¬ÖßÖ †ÃÖê»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ-(ú) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ÃÖê¾ÖÖ †Ö×Ö ÊÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê •µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ
²ÖÖ²Öß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ¿Öß Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖ¿Öß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †ÃÖê»Ö ;
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(Ö) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¬ÖßÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê †Ö×Ö †µÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ÃÖê¾ÖÖ †×³Öú¸üÖê (•Öê£Öê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ×šüúÖÖÖÓÃÖÆ)ü
µÖÖÓ“Öê ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üß»Ö ;
(Ö) ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êü‡Ô»Ö ;
(‘Ö) ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖàÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü úŸÖÔ¾µÖê
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üß»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ ŸÖßÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
5. (1) ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖê¡ÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ×šüúÖÖß, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö Øú¾ÖÖ ŸÖß “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ; †Ö×Ö
“ÖÖ»Ö¾ÖÖê. ÖÖ»Öß»Ö ¾µÖŒŸÖàÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ

µÖêŸÖß»Ö,---(ú) ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ;
(Ö) ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖÖ¸êü †»úÖêÆüÖ»ê Ö Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü †Ó´Ö»Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ‘ÖêµÖÖ“Öê ¾µÖÃÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¾µÖŒŸÖß ;
(Ö) úÖêÖŸµÖÖÆüß †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÂÖ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ;
(‘Ö) ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß.
(2) •Öê£Öê ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê Øú¾ÖÖ ŸÖê
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ, †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü êú»Öê»µÖÖ, µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ×Ö¤ìü¿ÖÖ“ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ, ŸÖÖê ×Ö¤ìü¿Ö ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü êú»ÖÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
»ÖÖµÖÃÖÖ †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü“Ö
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üÖê Øú¾ÖÖ
“ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.

6. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¾Öî¬Ö »ÖÖµÖÃÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê¸üß•Ö, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü, úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ×Óú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ (ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÖéÆü Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê) µÖÖÃÖ
»ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö †Ö×Ö †ÃÖê ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ “ÖÖ»Öæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖê “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê
•ÖÖ‡Ô»Ö †Ö×Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê †ÃÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖÃÖ ¯Öãœüß»Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß¯Öã¸üŸÖê
»ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö,
(ú) †¿ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß, Øú¾ÖÖ
(Ö) »ÖÖµÖÃÖÖÃÖÖšüß ú»Ö´Ö 7 †ÖãÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †•ÖÔ •Ö¸ü ÖÓ›ü (ú) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †ÃÖÖ †•ÖÔ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß.
(2) ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖüú›æüÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖÃÖ, ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

»ÖÖµÖÃÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ
ú¸üÖê.

7. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖÃÖ, úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ¾Öî¬Ö »ÖÖµÖÃÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ, ú»Ö´Ö 6 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö
(1) µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãúÖŸÖß»Ö ÖÓ›ü (ú) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü, †ÃÖê ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê ¯Öãœüê “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ‡¸üÖ¤üÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †¿Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß, †ÃÖê ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÖßÖ »ÖÖµÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üßú×¸üŸÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü †¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß¯Öæ¾Öá ×ú´ÖÖÖ ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü †•ÖÔ ú¸üß»Ö.
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(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ
“ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ‡¸üÖ¤üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê •Ö¸ü, †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ¾Öî¬Ö »ÖÖµÖÃÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖß ¾µÖŒŸÖß »ÖÖµÖÃÖÖ ×´Öôû¾ÖüµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üß»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †•ÖÔ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö
ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ±úß ×¤ü»Öê»Öß †ÃÖê»Ö.
8. ú»Ö´Ö 7 †¾ÖµÖê †•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üß»Ö, »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüÖêê

Øú¾ÖÖ ÖÖúÖ¸üÖê.

†Ö×Ö
(ú) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ŸÖß “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖê Øú¾ÖÖ µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯Öæ¾Öá Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¹ýÖÖ»ÖµÖê Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê ¯Öãœêü ÃÖãºþ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü ;
(Ö) †•ÖÔ¤üÖ¸ü ÆüÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×ú´ÖÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ´Ö †ÖÆêü ;
(Ö) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Æêü, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ ¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖÖÖ»Öß †ÖÆê,
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ ŸÖê, †¿ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ, •µÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê »ÖÖµÖÃÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¤êü‡Ô»Ö †Ö×Ö
†¿Öß ÖÖ¡Öß Ö ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ, »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ •µÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ, †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ÖúÖ¸ü ¤êü‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ¸üÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ¯Öæ¾Öá »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê
´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ¤êü‡»Ô Ö †Ö×Ö »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ †ÃÖÖ ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê Ö´Öæ¤ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö †¿Öß úÖ¸üÖê, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖêü úôû¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
9. (1) »ÖÖµÖÃÖÖ Æêü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖßµÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖÖÖ´Öß †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

»ÖÖµÖÃÖÖ“ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾Ö
(2) »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üú úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö †ÃÖê úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ ü¯ÖÖ›üµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ šü¸ü»ÖÖü Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üú ´ÖéŸµÖæ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ“Öê
ŸÖ¸,ü »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üú Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †¿ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß, Æüß ²ÖÖ²Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ¸üßüŸÖßÖê ŸÖÖŸúÖôû »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ Ö¾Ößú¸üÖ.

úôû¾Öß»Ö †Ö×Ö,--(ú) †ÃÖê úôû×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üú ´ÖéŸÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê »ÖÖµÖÃÖÖÃÖÖšüß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †•ÖÔ, ÖÓ› ü(ú) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤êÖß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †ÃÖÖ †•ÖÔ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ;
¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ ¯Öãœüê ÃÖãºþ
¸üÖÆüß»Ö ; †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
(3) ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ“µÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“ÖÖ, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü
êú»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸,ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ ¯Öãœêü ÃÖãºþ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ‡¸üÖ¤üÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖÖê †ÃÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ †ÖÖê¤ü¸,ü †ÃÖê ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ,
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÖßÖ »ÖÖµÖÃÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üß»Ö †Ö×Ö ú»Ö´Ö 8 “µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üß •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú»Ö´Ö 7 †¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †¿ÖÖ †•ÖÖÔÃÖ »ÖÖÖæ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
(4) ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖµÖÃÖÖ, ú»Ö´Ö 11 †¾ÖµÖê †Ö¬Öß“Ö ¸ü§ü êú»Öê ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖê ×¤ü»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ¾Öî¬Ö †ÃÖê»Ö.
(5) »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö ±úßÃÖÆü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü,
»ÖÖµÖÃÖÖ“Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Ö¾Ößú¸üÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †ÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †•ÖÔ »ÖÖµÖÃÖÖ“ÖÖ ¾Öî¬Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯ÖµÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá
×ú´ÖÖÖ ‹ú ¾ÖÂÖÔ †ÖÖê¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :
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¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²ÖàÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖµÖÃÖÖ“Öê Ö¾Ößú¸üÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß :--(‹ú) »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üú, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß
úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ú´ÖÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖßŸÖ ÖÖÆüß ; Øú¾ÖÖ
(¤üÖêÖ) »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß ; Øú¾ÖÖ
(ŸÖßÖ) »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Ößü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üà“ÖÖ
³ÖÓÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
10. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¸üßüŸÖßÖê †Ö×Ö †¿ÖÖ
×¾Ö×ÆüŸÖ ¿ÖŸÖáÖãÃÖÖ¸ü
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖŸÖâÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ
“ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
11. (1) »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ, »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¤üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃŸÖßÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö
»ÖÖµÖÃÖÖ ¸ü§ü
ú¸üÖê. †ÖÖŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß ŸÖ¸,ü »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü »ÖÖµÖÃÖÖ ¸ü§ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö,--(ú) »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß üú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öê ÖÖÆüß ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Æêü ŸÖê£Öß»Ö †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖ“µÖÖ Öî×ŸÖú, ´ÖÖÖ×ÃÖú Øú¾ÖÖ
¿ÖÖ¸üß×¸üú †¾ÖÃ£ÖêÃÖ ÆüÖ×ÖúÖ¸üú šü¸êü»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖê¸üß•Ö, †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö
úÖœüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß, †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖµÖÃÖÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß“Öß úÖ¸üÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö
»ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê †¿Öß úÖ¸üÖê úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
(2) ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ †µÖ ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ †¿ÖÖ
†ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ¾Ö †×³Ö¸üÖÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß (×Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü êú»Öê»µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÓÃÖÆü) ¤êüÖß»Ö †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿Ö :--(ú) ú»Ö´Ö 12 †¾ÖµÖê †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ×¾Ö¹ý¨üü †¯Öß»Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÖÃÖ»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ †×¯Ö»ÖÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖŸúÖôû ; †Ö×Ö
(Ö) †ÃÖê †¯Öß»Ö ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ŸÖê ÖÖ¸üß•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü †¿ÖÖ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ,
†Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
†¯Öß»Ö.

12. (1) »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê Ö¾Ößú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ ¸ü§ü ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Öãôêû ¾µÖ×£ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö †¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ,
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü †¯Öß»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, •Ö¸ü †¯Öß»ÖúŸµÖÖÔ»ÖÖ †¯Öß»Ö ¾Öêôûê ŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êüÃÖê úÖ¸üÖ ÆüÖŸê Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß
¯Ö™ü»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †¯Öß»Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¯ÖÏŸ µÖêú †¯Öß»Ö, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö †¿ÖÖ ±úßÃÖÆü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
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13. (1) ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾Öêôûß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö úºþÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü •Öê †×³Ö»ÖêÖ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß †×³Ö»ÖêÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ±ú´ÖÖÔ×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :

´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖê ¾Ö
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“Öß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê ¾Ö
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öê»µÖÖ ¹ýÖÖÓ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †×³Ö»ÖêÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÖê¸üß•Ö ¹ýÖÖÓÖÖ ³Öê™üÖê.

†µÖ ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ÖÖê¯ÖÖßµÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(2) ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ŸÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ¾Ö úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¹ýÖÖÓ“Öß,
(ú) ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †¿ÖÖ ¹ýÖÖÖê Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¹ýÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖÎúÖ¸üß“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ, Øú¾ÖÖ
(Ö) úÖêÖŸµÖÖÆüß †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖÃÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸üÃÖê úÖ¸üÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏú¸üÖß,
ÖÖ•ÖÖß¸üßŸµÖÖ ³Öê™ü ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(3) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖß ²ÖÖ²Ö »ÖÖµÖÃÖÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ úôû×¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ŸÖ¤ËÖÓŸÖ¸,ü »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖê ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö
†ÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üú †¿ÖÖ ×Ö¤êü¿ÖÖÓ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö ¸üÖÆüß»Ö.
14. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ•ÖÖêÖß ²ÖÖÊ ¹ýÖÖ¾Ö¸ü
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê.
×•Ö“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ •Öß ŸµÖÖ¾Öêôêû¯Öã¸üŸÖß †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ “ÖÖ¸ü
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê ¾Ö šêü¾ÖÖê

³ÖÖÖ-‹ú
Ã¾Öê“”êûÖê ¤üÖÖ»Ö ÆüÖêÖê
15. Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ÃÖ´Ö•ÖÖÖ·µÖÖ †Ö×Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¤üÖÖ»Ö ÆüÖê‰ú ‡Û“”ûÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ (†–ÖÖÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ) Ã¾Öê“”Ö¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ¯ÖÏ³ûÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

Ã¾Öê“”ûÖ ¹ýÖ
´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö
ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê
×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üÖê.

16. •Öê¾ÆüÖ ‹ÖÖªÖ †–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÖ»Öú †¿ÖÖ †–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ
†–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ úÖêÖŸµÖÖüÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¤üÖÖ»Ö úºþ ‡Û“”ûŸÖ
†ÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÃÖ, †¿ÖÖ †–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü
×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

¯ÖÖ»µÖÖ»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖ»ÖúÖÖê ×¾ÖÖÓŸÖß
ú¸üÖê.

17. (1) ú»Ö´Ö 15 Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 16 †¾ÖµÖê ×¾ÖÖÓŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ
¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßÖê 24 ŸÖÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖê»Ö ‹¾Öœü¶Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üß»Ö †Ö×Ö †•ÖÔ¤üÖ¸ü Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †–ÖÖÖß
¾µÖŒŸÖßÃÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
ŸµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †–ÖÖÖß ¾µÖŒŸÖßÃÖ Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖÓÖÖ
¤üÖÖ»Ö úºþÖ
‘ÖêÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö×ÖµÖ´Ö.

(2) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖ,
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ«üÖ¸êü Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ«üÖ¸êü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Öß»Ö ¸üÖÆüß»Ö.
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Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖÓÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ
ÃÖÖê›üÖê.

18. (1) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß :--(ú) úÖêÖŸµÖÖÆüß Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖÖê ; †Ö×Ö ---(Ö) Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖ †–ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †¿ÖÖ †–ÖÖÖ Ã¾Öê“”ûÖ ¹ýÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖß,
ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾ÖÖÓŸÖß êú»µÖÖ¾ÖºþÖ,ü ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (3) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ¾Ö †¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
“ÖÖê¾ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¹ýÖÖÃÖ ÃÖÖê›üß»Ö.
(2) úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ
†–ÖÖÖ Ã¾Öê“”ûÖ ¹ýÖ ÃÖ–ÖÖÖ¤ü¿ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üß»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ˆŒŸÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸, ŸµÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê ÃÖ–ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üß»Ö †Ö×Ö †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ µÖÖ¯Öãœüê šêü¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ
Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ˆŒŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÖê, ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ µÖÖ¯Öãœüê šêü¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (3) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ, ˆŒŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, •Öê£Öê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê Ã¾Öê“”êûÖê ¤üÖÖ»Ö
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¹ýÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›üÖê Æêü †¿ÖÖ Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖÃÖ ×ÆüŸÖúÖ¸üú šü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ ŸÖÖê, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê
ŸµÖÖ“µÖÖú›êü ×¾ÖÖÓŸÖß êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÆüÖ¢Ö¸ü ŸÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö 2 ´Ö¬µÖê ×Ö¤ìü×¿Ö»Öê»ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê µÖÖ¯Öæ¾Öá Ã¾Öê“”Ö
¹ýÖÖÖê ŸµÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †ÃÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ²ÖÆüÖ¢Ö¸ü ŸÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ¤üÖê Ö ¾ÖîªúßµÖ
†Û¬ÖúÖ¸üß †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÓ›üôû ‘Ö×™üŸÖ úºþÖ †¿ÖÖ Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖ»ÖÖ †ÖÖÖß ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖŸÖ ´ÖÖÖ¾Öß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ Ã¾Öê“”Ö¹ýÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÖÖß
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÓ›üôûÖ“Öê •Ö¸ü ´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖã
‹úÖ“Ö ¾Öêôûß Ö¾¾Ö¤ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß ‹¾Öœü¶Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ šêü¾Öß»Ö.

³ÖÖÖ-¤üÖêÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêÖê.
×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
19. (1) Ã¾Öê“”Ö ¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö ÆüÖê µÖÖ“Öß †Ö¯Ö»Öß ‡“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖ¿Öß ‡“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÖê Øú¾ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤üÖÖ»Ö •Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß ŸÖ¸, ü
úºþÖ ‘ÖêÖê. ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖê£Öê

šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã , †ÃÖê úß, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ †µÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÃÖ †ÖãÃÖºþÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ Ö¾¾Ö¤ü
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß, †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ šêü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú †•ÖÔ ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¤üÖê Ö ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖà“Öß ¤üÖê Ö ¾ÖîªúßµÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê †ÃÖŸÖß»Ö, µÖÖ ¤üÖêÖ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖà¯Öîúß ‹ú ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †ÃÖê»Ö. µÖÖ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßÓÖß, †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“Öß †¿Öß †¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü úß, ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ
×Ö¸üßÖÖÖ¬ÖßÖ ¾Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ¬ÖßÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“Öß ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ×¤ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ,
†ÃÖê ú¸üÖê ˆ×“ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ,ü †¿Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ´ÖÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß, ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖàú›æüÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÃÖ Øú¾ÖÖ
×´Ö¡ÖÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸, ŸÖÖê †•ÖÔ ‹úŸÖ¸ü ´ÖÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
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(4) Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÏú¸üÖ •µÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö,
´ÖÖ ŸÖê µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖÖê ¾ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üß†¾ÖµÖê †ÃÖÖê †Ö×Öü ÊÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ²Ö¨üü ŸÖ¸üŸÖã¤üà†ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ•ÖÖêµÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ ÖÖ, ¯Öæ¾ÖÖìŒŸÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà´Öãôûê ²ÖÖ¬Ö µÖêÖÖ¸üü ÖÖÆüß.

³ÖÖÖ-ŸÖßÖ
Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö
ú-†•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö
20. (1) Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö ¾µÖŒŸÖßÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö :--(ú) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖŸÖß, ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸÖÖÆüßü ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú.
(2) ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü •Öê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß •Ö¸ü-(ú) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾Ö ‹¾Öœü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ×¾ÖúÖ¸üÖÖê ŸÖß
¾µÖŒŸÖß ÖÏÃŸÖ †ÖÆêü ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ö×Ö ×ŸÖ“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖã¸üÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ µÖÖÓÃÖÖšüß
†¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ;
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ,ü ŸµÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
Ã¾ÖßéúŸÖß †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖê»Öü †¿ÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(3) ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (5) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ •Öê£Öê ¯ÖŸÖß
Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖß ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö•ÖÖ¸üÖ´Öãôêû Øú¾ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Øú¾ÖÖ †µÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ †•ÖÔ
ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †µÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÃÖ, ˆŒŸÖ ¾µÖŒŸÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê
•µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖê ŸµÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü Ã¾ÖßéúŸÖß †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ úü¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(4) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖß Æêü †•ÖÔ¤üÖ¸ü ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖßú›æüÖ †•ÖÔ úÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖ¸üÖê ŸµÖÖ †•ÖÖÔŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ †•ÖÖÔŸÖ, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“ÖÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß¿Öß
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö †•ÖÔ úÖêÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß †ÃÖê»Ö.
(5) (‹ú) †–ÖÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ
(¤üÖê Ö) †•ÖÔ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ “ÖÖî¤üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ, µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(6) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú †•ÖÔ, ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯Ö¨üüŸÖßÖê †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ÃÖÆüß úºþÖ ŸÖÖê
ÃÖŸµÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ †•ÖÖÔŸÖ, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ “ÖÖîú¿ÖßÃÖÖšüß µÖÖ¯Öæ¾Öá †•ÖÔ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ úÃÖê Æêü Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¤üÖêÖ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖàú›üß»Ö ¤üÖêÖ ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
†ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ ¤üÖê Ö ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖà¯Öîúß ‹ú •ÖÖ ÆüÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †ÃÖê»Ö.

Ã¾Ößéú×ŸÖ†Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ
ú¸üÖê.

10
¾ÖîªúßµÖ
21.
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö :--Ö´ÖãÖÖ ¾Ö †Ö¿ÖµÖ.

ú»Ö´Ö 20 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (6) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Ö¾Öê¤üÖ †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö

(ú) ŸµÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßÖê †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê
ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×Ö¸üßÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯Ö»Öê
´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü; †Ö×Ö
(Ö) †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß“µÖÖ ´ÖŸÖê, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸“µÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú
×¾ÖúÖ¸üÖÖê ÖÏÃŸÖ †ÖÆêü úß, ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †Ö×Ö
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †ÃÖê šêü¾ÖÖê Æêü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖê µÖÖÃÖÖšüß ×ÆüŸÖÖ¾ÖÆü †ÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖêÃÖÖšüß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸üÖ“Ó µÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
Ã¾Ößéú×ŸÖ22. (1) ú»Ö´Ö 20 ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê †•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß
†Ö¤êü¿ÖÖÓÃÖÖšüß“µÖÖ
†•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö,---úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.
(‹ú) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖü ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ×¾ÖúÖ¸üÖÖê ÖÏÃŸÖ †ÖÆêü úß, ŸµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ

×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ šü¾ê ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ; Øú¾ÖÖ
(¤üÖê Ö) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖê µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüßü ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖã¸üÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ µÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö †Ö×Ö ¹ýÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸Ö“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüÖê
¯Öã¸êüÃÖê †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×Ö Ã¾Ößéú×ŸÖ †Ö¤êü¿Ö“Ö úÖœüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
(2) ú»Ö´Ö 20 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê †•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, †•ÖÖÕ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ×Ö¾Öê¤üÖê
¾Ö ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖü ˆ‘Ö›ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÖÖß¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‡»Ô Ö.
(3) ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸üê¿Öß úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖÖê »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
úÖ¸üÖÖÓÃŸÖ¾Ö ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸÖÃÖê ú¸üÖê ‡Â™ü ÖÖÆüß †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ,ü †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“Öß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üß»Ö.
(4) Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê ¾Ö ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö úÖœüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ
†Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö •Ö¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÖÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
×¤üÖÖÓú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(5) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (4) †¾ÖµÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ †Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê •µÖÖ»ÖÖ
†¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(6) ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê •Ö¸ü ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (4) †¾ÖµÖê †•ÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÖÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¤üÖÖÓú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»ÖÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê †•ÖÔ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖêµÖ ŸÖß úÖôû•Öß ¾Ö †×³Ö¸üÖÖ µÖÖÃÖÖšüß,
ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(7) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (4) †¾ÖµÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ, Øú¾ÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ ¯Öãœü“µÖÖ
×¤üÖÖÓúÖÃÖ ŸÖÖê †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÖÖ»Öß»Ö ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ, ²ÖÓ¤ü úÖÖŸÖ ÃÖãºþ ú¸üß»Ö :--(‹ú) †•ÖÔ¤üÖ¸ü ;
(¤üÖê Ö) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß (¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Öê“”ûÖ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †µÖ£ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê»Öê ÖÃÖ»µÖÖÃÖ)
(ŸÖßÖ) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß ×ŸÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üß»Ö †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ; †Ö×Ö
(“ÖÖ¸ü) ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß †µÖü ¾µÖŒŸÖß,
†Ö×Ö ×•Ö“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü †¿Öß †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÖÆêü úß,
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖÃÖ ×ÆüŸÖÖ¾ÖÆü ´ÆüÖæÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖã¸üÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖà“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ»ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß
ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ Ã¾Ößéú×ŸÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ŸÖ¿Öß ÖÖ¡Öß Ö ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ, ŸÖÖê, †•ÖÔ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üß»Ö
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†Ö×Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖú›æüÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú¸ßüŸµÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤êü´Ö¬ÖæÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ
¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ “ÖÖîú¿Öß“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(8) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö 7 †¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß †•ÖÔ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ, ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖÖ †•ÖÔ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üµÖÖ“Öß
úÖ¸üÖê Ö´Öæ¤ü úºþÖ ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ¤êü‡»Ô Ö.
Ö- ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Æü•Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö
23. (1) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ,---

×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ
(ú) ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ Æü§üß´Ö¬µÖê ´ÖÖêúÖ™ü ³Ö™üúŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß Æüß, ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß Ö ‘ÖêµÖÖ‡ŸÖ¯ÖŸÖ ´ÖÖÖêºþÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê
µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö
†×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö
(Ö) ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ Æü§üß´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸üÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ¬ÖÖêúÖ¤üÖµÖú úŸÖÔ¾µÖê.

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ, †ÃÖê ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¿ÖŒµÖ
×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü ×ŸÖ»ÖÖ úôû×¾Ö»µÖÖÖê¸üß•Ö Øú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ŸÖß úÖ¸üÖê
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ÖÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ŸÖ“Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú Øú¾ÖÖ ×´Ö¡Ö úÖêÖßÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÓÖÖ †¿Öß úÖ¸üÖê úôû×¾Ö»µÖÖÖê¸üß•Ö,
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ŸÖ»ÖÖ †×³Ö¸üÖêŸÖ ‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
(3) ÊÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ×ŸÖ»ÖÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ
‘ÖêüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖê£ÖæÖ Ö•Ößú“µÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾ÖÖôæûÖ, ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖê¾ÖßÃÖ ŸÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, Ö•Ößú“µÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Æü•Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖÖê¸üß•Ö, ˆŒŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖôû ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šêü¾ÖüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
24. (1) ú»Ö´Ö 23 “µÖÖ ¯ÖÖê™ú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Æü•Ö¸üü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Æü•Ö¸ü
†ÃÖê»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êü¿Öß úÖ¸üÖê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸,ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß,--ú¸üµÖÖ“Öß
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.
(ú) ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß †Öú»ÖÖ¿ÖŒŸÖß †Ö•Ö´ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ‘Öê‡Ô»Ö,
(Ö) ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ«üÖ¸êü ×ŸÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸ü¾ÖæÖ ‘Öê‡Ô»Ö, †Ö×Ö
(Ö) †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üß»Ö.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ,--(ú) †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö, †Ö×Ö
(Ö) ˆŒŸÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ †Ö¸üÖê µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖã¸üÖêÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß
†ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ,
×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ
Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, •Ö¸ü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú Øú¾ÖÖ ×´Ö¡Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
»ÖÖµÖÃÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšü¾Öæ ‡Û“”ûŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸÖÖê †¿ÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ “ÖãúŸÖÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™êü»Ö †ÃÖê
»ÖêÖß †×³Ö¾Ö“ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ¤Ó›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ÃÖÓ´ÖŸÖß
×¤ü»µÖÖÃÖ,ü ŸµÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ŸÖê£Öê ×ŸÖ»ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ößéú×ŸÖ†Ö¤êü¿Ö úÖœüß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †ÖÖÖß †ÃÖê úß, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÖê Øú¾ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê, †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ˆ×“ÖŸÖ¸üßŸµÖÖ
úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ×ŸÖ»ÖÖ, Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß ÖŸÖß ú¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê
¾Ö“ÖÖ ¤êü‰úÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ‹¾Öœü¶Ö ¸üú´Öê“Öê, •ÖÖ´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÃÖÆü Øú¾ÖÖ •ÖÖ´ÖßÖ¤üÖ¸üÖ×¾ÖÖÖ ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö
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úºþÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ×ŸÖ»ÖÖ ×ŸÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖü
Æü¾ÖÖ»Öß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
Îæú¸ü ¾ÖÖÖÖæú
×¤ü»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ
µÖÖêµÖ ŸÖß úÖôû•Öß
Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ
¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß
Ö šêü¾Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
†Ö¤êü¿Ö.

25. (1) †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ Æü§üß´Ö¬µÖê ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ“Öß ˆ×“ÖŸÖ úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß
¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓú›æÖ Øú¾ÖÖ †µÖ
¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖÖÖæú ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
šüÖüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖê ŸµÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, Æüß
¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ŸÖÖŸúÖôû úôû¾Öß»Ö.
(2) ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ“Öß µÖÖêµÖ ŸÖß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ
†¿ÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖÖÖæú ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ
†ÖÆêü Øú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ
Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †¿Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß ¸üÖÆüŸÖê ŸµÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß úôû×¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(3) ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¾ÖºþÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¾ÖºþÖ
Øú¾ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾ÖºþÖ Øú¾ÖÖ †µÖ¯ÖÏúÖ¸êü ŸµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖê¡ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖêµÖ ŸÖß
úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖÖÖæú ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê
†Öœüôûæ Ö †Ö»Öê ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Æü•Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ •µÖÖ“µÖÖú›êü †ÖÆêü †¿ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖê •µÖÖ“µÖÖú›ê †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †¿ÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÃÖ
²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(4) •Ö¸ü †ÃÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü
¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖêµÖ ŸÖß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸ê,ü ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ±ú´ÖÖÔ¾ÖŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö †ÃÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú Øú¾ÖÖ †µÖü ¾µÖŒŸÖß ˆŒŸÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖú›êü •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔúü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü ŸÖßê
¤üÖê Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¦ü¾µÖ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
(5) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»Öß †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß, †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖ †ÖÆêü
Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖ´Öãôûê , ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ú¸üÖê µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü
ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Æü•Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (4) †¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö µÖê‰ú ¤êüŸÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ •ÖÖæ úÖÆüßü ú»Ö´Ö 23 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê Æü•Ö¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê †ÃÖê ´ÖÖÖæÖ ú»Ö´Ö 24 ´Ö¬µÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
Ö - ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê ¾Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šêü¾ÖÖê µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †ÖÖÖß ŸÖ¸üŸÖã¤üß

úÃÖæÖ û“ÖÖîú¿Öß
26. ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÆüÖ †¾ÖµÖê úÃÖæÖ û“ÖÖîú¿Öß
êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ú¸üŸÖÖÖÖ, úÖêÖŸÖêÆüß ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ£ÖÔ †ÃÖê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü µÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖ¯ÖÏŸÖ †Ö»Öê ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ
†ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ
¤üÖÖ»Ö úºþÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †Ö×Ö
‘ÖêÖê. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ šêü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ×Ö¤êü¿Ö †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú

†Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ¸ü§ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
27. îú¤üß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1900 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 30 †¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ ¾ÖÖµÖãÃÖêÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1950 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 144 †¾ÖµÖê
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖßÃÖ ¤üÖÖ»Ö Øú¾ÖÖ ÃÖêÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1950 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 145 †¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ ÖÖîÃÖêÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1957 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 143 Øú¾ÖÖ
úºþÖ ‘ÖêÖê ¾Ö
šêü¾ÖÖê. ú»Ö´Ö 144 †¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1973 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 330 Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 335 †¾ÖµÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ îúªÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †¿ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ •Öê£Öê †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ †×³Ö¸üÖêŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •Öê£Öê ×ŸÖ“Öê
úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ †µÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêüµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êüÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖê»Ö.

1900 “ÖÖ 3.
1950 “ÖÖ 45.
1950 “ÖÖ 46.
1957 “ÖÖ 62.
1974 “ÖÖ 2.
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28. (1) •Öê¾ÆüÖ ‹ÖÖªÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ú»Ö´Ö 23 Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 25 †¾ÖµÖê ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Æü•Ö¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ †ÖÖüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖì¯Ö“ÖÖ¸ü ¹ýÖÖ»ÖµÖ
Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÖì¯Ö“ÖÖ¸ü ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö †¬ÖßÖÖ úÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ †µÖ
ÃÖÖê‡ÔÃú¸ü ×šüúÖÖß µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ¾ÖîªúßµÖ †×³Ö¸üÖêÖÖ»Öß šêü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¾ÖîªúßµÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö Æêü ú»Ö´Ö 24 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) ÖÓ›ü (ú) †¾ÖµÖê µÖÖêµÖ¸üßŸµÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ úÃÖê µÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¸üÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖú×¸üŸÖÖ, ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖ»Öê»µÖÖ
†¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß, †×³Ö¸üÖêŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ
†ÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ
†×³Öú×£ÖŸÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ
šêü¾ÖÖê.

(2) ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß, »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú
¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ‹úÖ ¾Öêôûß ¤üÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖê»Ö ‹¾Öœü¶Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü
†ÖÖÖß Ã£ÖÖÖ²Ö¨ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖÓ¾ÖµÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ‹æúÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ÃÖ»ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß
†×³Ö¸üÖêŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
29. •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ ú»Ö´Ö 22, ú»Ö´Ö 24 Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 25 †¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß Ã¾Ößéú×ŸÖ †Ö¤êü¿Ö
úÖœü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß, ŸµÖÖÃÖ, úÖ¸üÖê »ÖêÖß Ö´Öæ¤ úºþÖ,ü •µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ
¾µÖŒŸÖßÃÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Æü»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ
¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ‹¾Öœü¶Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß †×³Ö¸üÖêŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö.

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖßÃÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
Æü»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ
šêü¾ÖÖê.

‘Ö - ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ¾ÖµÖê †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓúßÖÔ ŸÖ¸üŸÖã¤üß.
30. •Öê¾ÆüÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö, ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖœüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß
¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü •µÖÖÖê Ã¾ÖÖÖ¸üß êú»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤üÖêÖ ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖœüÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸ßúŸµÖÖÕÖß,
(‹ú) •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ †ÃÖÖ †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá ¤üÆüÖ ¯ÖæÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü
ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ; †Ö×Ö

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
¾ÖîªúßµÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öß ´Öã¤üŸÖ
¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß.

(¤üÖêÖ) †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá ¤üÆüÖ ¯ÖæÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
†µÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ;
ŸµÖÖÖê, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»µÖÖÖê¸üß•Ö †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, •Öê¾ÆüÖ ¤üÖê Ö ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü Ã¾Ößé ×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ
Ã¾ÖÖÖ¸üßúŸµÖÖÔÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üßúŸµÖÖÔ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
31. ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÖÖ»Öß úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê,--(‹ú) †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬Öé ŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ; Øú¾ÖÖ
(¤üÖê Ö) †•ÖÖÔ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ£ÖÖ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÖê
†ÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ;
ŸµÖÖÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ‘Öê‰úÖ •ÖÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ
‘ÖêµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ ×šüúÖÖß ŸµÖÖ»ÖÖ Æü»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö, †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ

Ã¾Ößé ×ŸÖ†Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖê.
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¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ“Öê †Ö×Ö šêü¾ÖµÖÖ“Öê ¯Öã¸êüÃÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ¸üß †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Öß»Ö ¸üÖÆüß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, •Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
Ã£ÖÖÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †¯Öã¸üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôûæ Ö †Ö»Öê ŸÖ¸,ü ŸÖÖê, ŸµÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖÖÃÖ ¤üÖÖ»Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß •ÖÖê †Ö¤êü¿Ö úÖœüüŸÖÖê ŸµÖÖ
¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ úôû¾Öß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ
¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÖÖß †ÃÖê úß, ¯ÖÏŸµÖêú Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö,--(ú) •Ö¸ü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ŸµÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö êú»Öê Öê»Öê ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü,
†Ö¤êü¿Ö •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ, ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ ; †Ö×Ö
(Ö) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¸ü•ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ;ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ´Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ
32. Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ •µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ
Ã¾Ößéú×ŸÖ- ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ
†Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¾Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ×¾Ö¾Ö¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖàÃÖÆü †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ ŸÖÖŸúÖôû
¯ÖÖšü¾ÖÖê.

¯ÖÖšü¾Öß»Ö.

•µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
Ã¾Ößéú×ŸÖ
†Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö
¤êüŸÖÖ µÖêŸÖÖê ŸµÖÖÃÖ
×Ö²ÖÕ¬Ö.

33. úÖêÖŸÖÖÆüß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖêÆüß ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, •µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ
¸üÖ•µÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ
´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, •Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ¾Ö †¿ÖÖ †µÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß
×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸,ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê ŸÖ¸ü, úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¤êü¿Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.

†Ö¤êü¿ÖÖŸÖ
34. úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê úÖêÖŸµÖÖüÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
Øú¾ÖÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê. ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸,ü •Ö¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ •µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê Øú¾ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ

†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê †Ö¤êü¿Ö Øú¾ÖÖ •µÖÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ÃÖ¤üÖêÂÖ Øú¾ÖÖ “Öãúß“Öê
†ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖŸÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê, •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê Øú¾ÖÖ •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÓÖß ŸµÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖÖ¸üß êú»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖàú›æüÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸üü †Ö¤êü¿Ö ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö Øú¾ÖÖ ŸÖÖê †Ö¤êü¿Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öæ»ÖŸÖ: ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖê •µÖÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê
¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öæ»ÖŸÖ: ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ´Ö ÆüÖŸê Öê †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ
µÖê‡»Ô Ö.

•µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
†•ÖÖÔ¾ÖºþÖ
Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö
úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ
¾µÖŒŸÖß‹ê¾Ö•Öß
²Ö¤ü»Öß ¾µÖŒŸÖß“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

35. (1) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü (µÖÖŸÖ µÖÖ¯Öãœêü •µÖÖ»ÖÖ ²Ö¤ü»Öß
†Ö¤êü¿Ö †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü) •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ µÖÖ †¿Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ ‡“”ãú †ÃÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü ŸµÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †µÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß ×•Ö“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ
Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ ŸÖß Æüß ¾µÖŒŸÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓ“ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ²Ö¤ü»Öß“µÖÖ †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Öãôûê •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ ŸÖß ¾µÖŒŸÖß
Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“Öê ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ²Ö¤ü»Öß †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖŸú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖŸÖæÖ
´ÖãŒŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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(2) ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, ²Ö¤ü»Öß“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ¯Öæ¾Öá, •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ †Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÃÖ ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖê ˆ×“ÖŸÖ šü¸üê»Ö †¿ÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÃÖ ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ÖÖê×™üü¿ÖßŸÖ, ×•Ö“µÖÖ ÖÖ¾Öê ²Ö¤ü»Öß †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ
¾µÖŒŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö †Ö×Ö †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖÃÖÖšüß •Ö¸ü úÖêÖŸÖêÆüß †ÖÖê¯Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê †ÖÖê¯Ö •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ
µÖêŸÖß»Ö ŸÖÖê ×¤üÖÖÓú (ÖÖê™üßÃÖ úÖœüµÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÃÖŸÖß»Ö †ÃÖÖ ×¤üÖÖÓú) ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»ÖÖ
†ÃÖê»Ö.
(4) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ Øú¾ÖÖ •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ã£Ö×ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ
ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¤üÖÖÓúÖÃÖ, ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖŸê Öß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †ÖÖê¯Ö
Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖêºþÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ŸÖ¸ü ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †ÖÖê¯Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾µÖŒŸÖßÖê Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÖê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö †ÃÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÖß¯Öã¸üÖ¾ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üß»Ö
†Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²Ö¤ü»Öß †Ö¤êü¿Ö úÖœüß»Ö Øú¾ÖÖ ²Ö¤ü»Öß †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö ¸üÖÆüß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖê»Ö ¾Ö
×ŸÖ“µÖÖ •ÖÖÖß †µÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ‡“”ãûú †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸÖß ‡“”ãûú ¾µÖŒŸÖß, †Ö¬Öß“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úŸÖÔ¾µÖê
¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖÖê ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãúÖ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö êú»Öê»µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ †¬ÖßÖ, ŸÖ¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüß»Ö.
(5) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß ²Ö¤ü»Öß †Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ£Ö´µÖ
¤êü‡»Ô Ö. ´ÖÖ¡Ö, †ÃÖê ¯ÖÏÖ£Ö´µÖ ×¤ü»µÖÖÖê ŸÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öêü šü¸üÖÖ¸üü ÖÖÆüß †ÃÖê ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖÖê ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
úÖ¸üÖê ×»ÖÛÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †×³Ö×»Ö×ÖŸÖ úºþÖ †ÃÖê ¯ÖÏÖ£Ö´µÖ ¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(6) ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ “ÖÖîú¿Öß“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öê ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾µÖŒŸÖßú›æüÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤êü´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(7) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖê™üßÃÖ, ŸÖß •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖê ˆ§êü×¿ÖŸÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ •ÖÖê ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ
´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ™ü¯ÖÖ»ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
36. •Öê£Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö 23, 24, 25 ¾Ö 28
†¾ÖµÖê ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö Øú¾ÖÖ úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖúÖ“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ×Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö

×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê
¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê ¾Ö
úÖµÖì ¯ÖÖ¸ ü¯ÖÖ›üÖê
µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö
†×¬ÖúÖ¸üß.

´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›üæÖ ¤êüÖê, †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüÖê
†Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ •ÖÖÖß Æü»Ö¾ÖÖê

³ÖÖÖ ‹ú
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
37. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¾ÖßÖú
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖŸÖß»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üß»Ö. ŸµÖÖÓ¯Öîúß ×ú´ÖÖÖ ‹ú•ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ŸÖÖê †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß.
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ¤üÖê Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔúŸÖì †ÃÖŸÖß»Ö.
(2) ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾ÖîªúßµÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú †ÃÖ»Öê»Öß ŸµÖÖ“Öß ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¤ü×ÃÖ¨üü ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖê»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ
†™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖß»Ö.ü
38. ú´ÖßŸÖ ú´Öß ŸÖßÖ ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ¸üß, •µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ³ÖÖÖÖ“Öê ¤ü¸ü
´Ö×ÆüµÖÖ»ÖÖ ×Ö¤üÖÖ ‹ú¤üÖ ŸÖ¸üß, ÃÖÓµÖãŒŸÖ¯ÖÖê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö ú»Ö´Ö 17 †¾ÖµÖê, Ã¾Öê“”êûÖê ¤ÖÖ»Ö ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö

¾ÖßÖú
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß
¤ü¸ü´ÖÆüÖ ×Ö¸üßÖÖ
ú¸üÖê.
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ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¾Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡»Ô Ö ŸÖê£Ö¾Ö¸ü ŸÖê£Öê ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ ¯ÖÏŸµÖêú
ü´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ŸÖÃÖê“Ö, »ÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×Ö¸üßÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖŸúÖôû ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê µÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖÃÖÖšüß
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß´Ö¬µÖê †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ŸÖÃÖê“Ö, ŸÖê£Öê ¤ÖÖ»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖÓ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †ÃÖê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ÖÖë¤ü¾ÖŸÖß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †ÃÖê úß, ‹ÖÖªÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖ“ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †×³Ö»ÖêÖ ÆüÖ ÖÖê¯ÖÖßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê •Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê
´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖÖ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †×³Ö»ÖêÖÖÓ“Öê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ¸üß ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÖÖß †ÃÖê úß, •Ö¸ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ¸üß, †¿ÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×Ö¸üßÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖê¯ÖÖšü“µÖÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»ÖÖ
ÖÖÆüß ŸÖ¸,ü ŸÖÖê ŸÖê ¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖê ²ÖÓ¤ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
´ÖÖÖê¹ýÖ
39. (1) ú»Ö´Ö 38 ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ¾ÖÖµÖãÃÖêÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1950 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 144 “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê, 1950 “ÖÖ 45.
†ÃÖÖÖ·µÖÖ îúªÖÓ“Öê Øú¾ÖÖ ÃÖêÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1950 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 145 “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê, Øú¾ÖÖ ÖÖîÃÖêÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1957 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 143 Øú¾ÖÖ 1950 “ÖÖ 46.
×Ö¸üßÖÖ ú¸üÖê.
1957 “ÖÖ 62.
ú»Ö´Ö 144 “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1973 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 330 Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 335 “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê 1973 “ÖÖ 2.

•Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã£ÖÖÖ²Ö¨ü †×³Ö¸üÖêŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü,--(‹ú) †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ úÖ¸üÖÖéÆüÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖ²Ö¨üü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, úÖ¸üÖÖéÆü ´ÖÆüÖ×Ö¸üßÖú ; †Ö×Ö
(¤üÖêÖ) †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü
ú»Ö´Ö 37 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ ×ú´ÖÖÖ ‹úÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔúŸµÖÖÔÃÖÆü úÖêÖŸÖêÆüß ŸÖßÖ
¾ÖßÖú †×¬ÖúÖ¸üß,---

ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖæÖ ‹ú¤Ö, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •Öê£Öê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö
ŸÖê£Öê ×ŸÖ“Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö •µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã£ÖÖÖ²Ö¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ÛÃ£ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¤êüŸÖß»Ö.
(2) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê, úÖ¸üÖÖéÆü ´ÖÆüÖ×Ö¸üßÖúÖ“Öß •Öß úÖµÖì †ÖÆêüŸÖ ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸÖßÆüß
úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤Â™ü êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖæÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖæÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
•µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ¤ü¸ü ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖæÖ ‹ú¤üÖ ŸµÖÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö×Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÛÃ£ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¤êü‡Ô»Ö.
(4) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú Øú¾ÖÖ •Öê£Öê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖê»Ö ŸÖê£Öê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ êú»Öê»ÖÖ
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üüÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê úÖ¸üÖÖéÆüÖŸÖ Ã£ÖÖÖ²Ö¨üü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß“Öß ¤ü¸ü ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖæÖ ‹ú¤üÖ ³Öê™ü ‘Öê‡Ô»Ö †Ö×Ö †ÃÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ †ÃÖÖ ¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ¸üß •µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã£ÖÖÖ²Ö¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÛÃ£ÖŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¤êü‡Ô»Ö.

³ÖÖÖ ¤üÖêÖ
¹ýÖÖÃÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›üÖê
¹ýÖÖ»ÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ
ÃÖÖê›üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ
†Ö¤êü¿Ö.

40. (1) ¯ÖÏú¸üÖ “ÖÖ¸ü´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¸ß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¤üÖê Ö ¾ÖîªúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖà¯Öîúß ‹ú •ÖÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê¾Ö¸ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú †ÃÖê»Ö, †¿ÖÖ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖà“µÖÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß¾ÖºþÖ, »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, Ã¾Öê“”êûÖê ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¹ýÖ Öê¸üß•ÖúºþÖ ŸµÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×Óú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
†¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ´ÖÖÖê¹ýÖ îúªÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, îú¤üß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1900 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 30 ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓ²Ö¨ 1900 “ÖÖ 3.
úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê •Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖ†¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
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(2) úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ÃÖÖê›üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.
41. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖü ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ, •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê, ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †•ÖÔ êú»µÖÖÃÖ ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖà“µÖÖ
†•ÖÖÔ¾ÖºþÖü ÃÖÖê›æüÖ
¤êüÖê.

¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ¬ÖÖêúÖ¤üÖµÖú †Ö×Ö ¯ÖæÖÔ ²Ö¸üß Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü †ÃÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê »ÖêÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú Øú¾ÖÖ
×´Ö¡Ö ‡ŸµÖÖ¤üàÓú›æüÖ
µÖÖêµÖ úÖôû•Öß
‘ÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê
¾Ö“ÖÖ¯Ö¡Ö ‘Öê‰úÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ‹ÖÖ¤üÖ †•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ŸµÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÖê Øú¾ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ŸµÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖêµÖ ÃÖÖê›üµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¾Ö“ÖÖ ¤êüÖÖ¸êü, †Ö×Ö ŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß, Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖàÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ‡•ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê.

42. (1) ú»Ö´Ö 22, ú»Ö´Ö 24 Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 25 †¾ÖµÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ÃÖã¯Öæ¤Ôü ú¸üÖ¾Öê
†¿Öß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ“Öß Øú¾ÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ŸÖÃÖÖ †•ÖÔ
ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ŸÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, •µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ŸÖÖê †•ÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖÃÖÆü ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.

¯ÖÖêÆü“Ö¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß Æü´Öß ¤êüÖÖ¸êü, ŸÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üüÂ™ü ú¸üß»Ö †¿ÖÖ ¸üú´Öê“Öê, •ÖÖ´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÃÖÆü Øú¾ÖÖ •ÖÖ´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÖê¸üß•Ö
†ÃÖ»Öê»Öê ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ¾Ö¸ü, ŸÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß, ŸµÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö †Ö×Ö
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
43. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸,ü †×³Ö¸üÖêŸÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ (•Öß
´ÖÖÖê¹ýÖ îú¤üß ÖÖÆüß), †Ö¯ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸Ö´Ö¬ÖæÖ ²Ö¸üê —ÖÖ»ÖÖê †ÖÆÖêŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖãÃÖÖ¸üü
×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ ×Óú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖê›üµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ»ÖÖ ¤Óü›Ö×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö.

†×³Ö¸üÖêŸÖ
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ×ŸÖ»ÖÖ
ÃÖÖê›üÖê.

(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔü“µÖÖ ¯ÖãÂšü¶£ÖÔ, †•ÖÔ¤üÖ¸ü •µÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üßü ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ‹ÖÖªÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖúÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) ¤Óü›üÖÛ¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ
×ŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
44. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ã¾Ößéú×ŸÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ´Ö¬µÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß, ¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÆüÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü ×ŸÖ“Öß úÃÖæÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü,
×ÖúÖê¯Ö ´ÖÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖ´Öê ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôûæ Ö †Ö»µÖÖÃÖ, ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ¸üßŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»Öê»Öß †¿ÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ,
†¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸÖÖŸúÖôû ÃÖÖê›üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
“ÖÖîú¿ÖßŸÖ ×ÖúÖê¯Ö
´ÖÖÖ“µÖÖ †ÖœüôæûÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
ÃÖÖê›üÖê.

³ÖÖÖ ŸÖßÖ
†Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
45. (1) úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß
‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê (´ÖÖÖê¹ýÖ îú¤üß ÖÃÖ»Öê»µÖÖ), ×ŸÖ“µÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß.
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü :--(ú) ¯ÖŸÖßÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖßÖê êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ,
×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ, Øú¾ÖÖ •Öê£Öê ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖß ´ÖÖÖ×ÃÖú Øú¾ÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú¥üÂ™üµÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ“µÖÖ
Øú¾ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö †•ÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖßú›æüÖ
¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ»ÖÖ ; Øú¾ÖÖ
(Ö) †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßü“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ,
†•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ÃÖ–ÖÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ, ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™üü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ¸üú´Öê“Öê ‹ú ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖßÃÖÆü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ×¾ÖÖÖ •ÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ--(‹ú) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖêµÖ úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ“Öß ;
(¤üÖêÖ) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ‡•ÖÖ ú¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üµÖÖ“Öß, †Ö×Ö
(ŸÖßÖ) †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öê»ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öß, Æü´Öß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÃÖê»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸,ü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö
†¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß †Ö×Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“µÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖßü»Ö †¿ÖÖ ¿ÖŸÖâ“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ŸÖÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êü‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ¹ýÖÖ»ÖÖ, µÖÖ ¯ÖÖê™ê üú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ‹æúÖ ×•ÖŸÖŒµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÓ“µÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖÖê
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÖšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(4) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸,ü ×ŸÖ»ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖê£Öê ¯Ö¸üŸÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ŸÖê ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ
¤Óü›Ö×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ŸÖÖŸúÖôû Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß úôû¾Öß»Ö †Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ,
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖê£Öê ¹ýÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖÖ¸üÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êü‡»Ô Ö.
(5) ú»Ö´Ö 15 Øú¾ÖÖü ú»Ö´Ö 16 ´Ö¬µÖê ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ Ã¾Öê“”ûÖ¹ýÖÖÃÖ µÖÖ ú»Ö´ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öß »ÖÖÖæ Ö ÆüÖêŸÖÖ,
ú»Ö´Ö 18 ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖÖæ ÆüÖŸê Öß»Ö.
46. (1) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ú»Ö´Ö 45 †¾ÖµÖê ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»Öß †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüµÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ
¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê
†Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ÖÖúÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •Öê£Öê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüÖê.
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
†Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ´ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß
ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖ¾Ö¸ü, †Ö×Ö ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö úºþÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü, †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ
×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß, †Ö×Ö †¿ÖÖ ¿ÖŸÖâ“µÖÖ †¬ÖßÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö.

(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖßÃÖÆü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ×¾ÖÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üß»Ö †¿ÖÖ
¸üú´Öê“Öê †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö 45 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ²ÖÖ²Öà“Öß Æü´Öß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖê»Ö.
(3) ¤üüÓ›üÖ×¬ÖúÖ¸üß, †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾Öß»Ö ¾Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
†ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸,ü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖã¯Öæ¤Ôü ú¸üß»Ö.

³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü
Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“Öê ‹úÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ
Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ
†µÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ
ú¸üÖê.

47. (1) ú»Ö´Ö 15 Øú¾ÖÖü ú»Ö´Ö 16 ´Ö¬µÖê ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê»Öê Ã¾Öê“”ûÖ¹ýÖ Öê¸üß•Ö úºþÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ´Ö¬ÖæÖ, †µÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê,
Øú¾ÖÖ, †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê ŸµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
úôû¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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(2) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôêû¯Öã¸üŸÖê •Öê£Öê šêü¾Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖÖÆæüÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö
†ÃÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ, úÖ¸üÖÖéÆü Øú¾ÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ †×³Ö¸üÖê“Öê †µÖ ×šüúÖÖ
µÖê£Öê Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê ŸµÖÖ ¸Ö•µÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖêÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ,
úÖ¸üÖÖéÆü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖ †×³Ö¸üÖê“Öê ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖ µÖê£Öê, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß,
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
48. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ‹ÖÖ¤êü ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßÃÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ«üÖ¸êü ×ŸÖ“Öê Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ ŸÖê£Öê“Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö, Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ¤ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸÖß ×ÖÃÖ™æüÖ Öê»µÖÖÃÖ, †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ
Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ †µÖ †×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖ“µÖÖú›üæÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¯Öú›æüÖ †ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ,
†ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :

×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê
¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê,
šêü¾ÖÖê ¾Ö ¯ÖãÆüÖ
¯Öú›üÖê.

¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ (´ÖÖÖê¹ýÖ îú¤üß Ö¾Æêü) ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß ¯Öæ¾ÖÖìŒŸÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãÆüÖ ¯Öú›æüÖ †ÖÖµÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ŸÖß ×ÖÃÖ™æüÖ Öê»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ ˆ»Ö™æüÖ Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
49. ¯Öæ¾ÖÔÖÖ´Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üà†¾ÖµÖê ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ, ¤Óü›Ö×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖ´Öãôûê ¾µÖ×£ÖŸÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ
ü¿ÖÖ¾Ö¸ü †¯Öß»Ö
—ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ, †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö¤ê
ú¸üÖê.
ŸµÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ, ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ×¾Ö¹ý¨üü †¯Öß»Ö
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ †×¯Ö»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×•Ö»ÆüÖü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÆüÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ²ÖÖôûÖÖÖ·µÖÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: †×³Ö¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ
†×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖêºþÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß úÃÖæÖ µÖÖ×µÖú “ÖÖîú¿Öß ú¸üÖê.
50. (1) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ÛÃ£ÖŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö úÃÖæÖ µÖÖ×µÖú
“ÖÖîú¿Öß
úÃÖæÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ÆüÖ ‹úŸÖ¸ü,--(ú) ×ŸÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖú›æüÖ, Øú¾ÖÖ
1925 “ÖÖ 39.

(Ö) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ˆ¢Ö¸üÖ×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1925 †¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ »ÖÖêú †×³Ö¸üÖúÖú›æüÖ, ×Óú¾ÖÖ
(Ö) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß •µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ†×¬Ö¾ÖŒŸµÖÖú›æüÖ, Øú¾ÖÖ
(‘Ö) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê´Ö¬µÖê •Ö´ÖßÖ Øú¾ÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖê»Ö
Øú¾ÖÖ •Öê£Öê †¿Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³ÖÖÖ, ŸµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
úÖµÖªÖ¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü, ŸµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¯ÖÖê ÃÖã¯Öæ¤Ôü ú¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †¿Öß •Ö´ÖßÖ •µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öß»Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ, †×³Öú×£ÖŸÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß, •µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖêŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
†•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê †•ÖÔ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ÖÖê×™ü¿Öß´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ×šüúÖÖß
¾Ö †¿ÖÖ¾Öêôûß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖêºþÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü, ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: •ÖÖ‰úÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ †µÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê
ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Öß»Ö, Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ •µÖÖ“µÖÖú›æüÖ †Æü¾ÖÖ»Ö
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ˆŒŸÖ ×šüúÖÖß ¾Ö ˆŒŸÖ ¾Öêôûß
Æü•Ö¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü, ŸµÖÖ“Ö ¸üßüŸÖßÖê ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Öß»Ö :

¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß •Ö¸ü Ã¡Öß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸÖß •Öê£Öê ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¹ýœüßÖãÃÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ
ŸÖß •µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸üü ×ŸÖ»ÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ´ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖê µÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ, ×¤ü¾ÖÖÖß
1908 “ÖÖ 5. ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1908 µÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü †ÖµÖÖêÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ×ŸÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ
ú¸üÖê.
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(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÖÖê×™ü¿Öß“Öß ¯ÖÏŸÖ, †•ÖÔ¤üÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾Ö †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, úÃÖæÖ µÖÖ×µÖú “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ ×•Ö»ÖÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †¿ÖÖ
†µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(4) •µÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖß úÃÖæÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ¤üÖêÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú
¾µÖŒŸÖà“Öß, µÖÖµÖÃÖÆüÖµÖú ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
úÃÖæÖ “ÖÖîú¿Öß
êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê •µÖÖ
´ÖãªÖÓ¾ÖºþÖ
×ÖÂúÂÖÔ
úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ
ŸÖê ´Öã§êü.

51. ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, úÃÖæÖ “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸üü ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ×ÖÂúÂÖÔ ÖÖë¤ü¾Öß»Ö,--(‹ú) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß Ö¸üÖêÖ¸üß“Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê ; †Ö×Ö
(¤üÖêÖ) †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖß †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ±úŒŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü
Øú¾ÖÖ úÃÖê.

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß ¾Ö
×ŸÖ“µÖÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê.

52. (1) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß Ö¸üÖêÖ¸üß“Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ×•Ö»ÆüÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ×ŸÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ú»Ö´Ö 53 †¾ÖµÖê ¯ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß“Öê ¾Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß
ú»Ö´Ö 54 †¾ÖµÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß“Öê †Ö¤êü¿Ö úÖœüß»Ö.
(2) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß Ö¸üÖêÖ¸üß“Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖæÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ
¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ,
ú»Ö´Ö 54 †¾ÖµÖê ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö úÖœüß»Ö.
(3) †×³Öú×£ÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ÖÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÖÖë¤ü¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ
ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ ÖÖ¸üß•Ö ú¸üß»Ö.
(4) ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ‹úÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß“Öß ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üÖê ‡Â™ü
¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ, ŸÖÃÖê ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

´ÖÖÖê¹ýÖ
53. (1) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 54
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ×Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖêµÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß, ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖ»Öú
¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß. ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖß úºþ ¿Öêú»Ö.

(2) ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê †Ö¯Ö»Öß úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖÖÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×¬ÖéúŸÖ
êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖ×ü¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆüß»Ö.
´ÖÖÖê¹ýÖ
54. (1) ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ, ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ»µÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü ÃÖã¯Öæ¤Ôü ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ¯ÖÖ»µÖÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü ¤êü‡Ô»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸,ü †¿ÖÖ úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ŸµÖÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü,
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †¿ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›æüÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß
(2) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö×´ÖÖß“ÖÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ
×ÖµÖãŒŸÖß.

†ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö ¯ÖÖ»µÖÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ, ŸÖß •Ö´ÖßÖ •µÖÖ
×•Ö»ÊÖŸÖ ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ‘Öê‰úÖ, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ´ÖÖÖêºþÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ»µÖÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ
•µÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ
×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ¯ÖÖ»µÖÖ×¬Öú¸üÖ Øú¾ÖÖ
µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¿ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß
úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖêµÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üß»Ö.
55. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú»Ö´Ö 54 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üÖê.
†Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß
µÖÖêµÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
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56. ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß, ×ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ«üÖ¸üê ŸÖ¿Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ, ´ÖÖüÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ
×´ÖôûÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö´ÖÖ ¸üú´ÖÖÓ“ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖßÃÖÆü, †¿ÖÖ ¸üú´Öê“Öê ‹ú ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ×ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üß»Ö.

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÖê
²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö
×ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ
ú¸üÖê.

57. (1) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾Öî¬Ö ¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸üÖ“Öß †¿Öß ×ÖµÖãŒŸÖß Æüß ×ŸÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß †ÖÆê ü†ÃÖê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ
Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓÃŸÖ¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê¸üß•Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¾Öî¬Ö ¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸ü
†ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“Öß, ú»Ö´Ö 53, 54 Øú¾ÖÖ 55 †¾ÖµÖê †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¯ÖÖ»Öú ´ÆüÖæÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ,
×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖß êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß ¾Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß †Ö×Ö
¯ÖÖ×¸üÁÖ×´Öú.

(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß ×ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üß»Ö †ÃÖÖ ³Ö¢ÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê´Ö¬ÖæÖ
¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
58. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú Øú¾ÖÖ ¤üÖê Æüß ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖ»Öú ¾Ö
×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß Øú¾ÖÖ ¤üÖÆê üÖë“Öß úÖôû•Öß ‘Öê‡Ô»Ö, ŸÖÃÖê“Ö, †¿ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß
úŸÖÔ¾µÖê.
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôû ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘Öê‡Ô»Ö.
(2) •Öê£Öê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖ»Öú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß Æüß ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ
êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÆæüÖ ×³Ö®Ö †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÃÖ»Öê»Öê ãú™ãÓü²Ö ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôû ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ¯ÖÖ»Öú ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ
³Ö¢µÖÖ“Öê, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üß»Ö.
59. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öê
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß, ŸÖß †¿Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü, ×ŸÖÖê ´ÖÖ»Öú ´ÆüÖæÖ •µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üß»Ö †Ö×Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤êü¾Ö¸ü êú»Öê»µÖÖ ÆüŒú´ÖÖÖµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üß»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤êü¾Ö¸üß»Ö
¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ŠúÖê ¾Ö ¤üÖ×µÖŸ¾Öê “ÖãúŸÖß ú¸üß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß úÖêÖŸÖßÆüß
Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÖÆüÖÖ šêü¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ŸÖß¾Ö¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ²ÖÖê•ÖÖü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÎúß úºþÖ, ³Öê™ü ¤êü‰úÖ, †¤ü»ÖÖ²Ö¤ü»Ö
úºþÖ ¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖÖÔÖê ŸÖß ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß, Øú¾ÖÖ †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ †×¬Öú
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ³ÖÖ›êü¯Ö¼üµÖÖÖê ¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÖê êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß úÖêÖŸÖßÆüß Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÖÆüÖÖ
šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê•ÖÖ “Öœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“Öß ×¾ÖÎúß, ¤üÖÖ, †¤ü»ÖÖ²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ †µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ³ÖÖ›êü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÖê ¤êüµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¤üµÖÖÃÖ
µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¿ÖŸÖá ¾Ö ×Ö²ÖÕ¬ÖÖÓÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êü‡Ô»Ö.
(3) ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÃÖÖšüß †Ö»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ÖÖê™üßÃÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ×´Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÖê Øú¾ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê
úÖÆüß †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ¸,ü ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“Öê ×ÆüŸÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ †¿Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êü‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ÖÖúÖ¸üß»Ö.
60. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ŸµÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¢ÖÖÓ“Öß
†Ö×Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÓÖ´Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖãÃÖæ“Öß úºþÖ, †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ˆ×“ÖŸÖ ÆüŒú´ÖÖÖµÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖãúŸÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ŠúÖê ¾Ö ¤üÖ×µÖŸ¾Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖÖÃÖÆü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö.
(2) †ÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ˆŒŸÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÏŸµÖêú ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸“µÖÖü ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, ŸµÖÖ“µÖÖú›üß»Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ¾Ö ´Ö¢ÖÖÓ“ÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß´Öãôûê ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¸üú´ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖú›üß»Ö
×¿Ö»»Öú, µÖÖÓ“ÖÖ »ÖêÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö.

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÖê
¾ÖÃŸÖãÃÖæ“Öß ¾Ö
¾ÖÖÙÂÖú »ÖêÖê
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.

22
×•Ö»ÆüÖ
61. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê,--†Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
†×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ¯Ö¡Ö
(ú) ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê •µÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÃÖê»Ö †¿Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ, ×¾ÖÎúß úºþÖ,
×ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ
ÖÆüÖÖ šêü¾ÖæÖ ¾ÖÖ †µÖ ´ÖÖÖÖÔüÖê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß, ÃÖ¾ÖÔ †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ¯Ö¡Öê ¾Ö ×¾Ö»ÖêÖ ×ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üß»Ö ; †Ö×Ö
ú¸üµÖÖ“Öê
(Ö) ŸÖÖê ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö:, Øú¾ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ»Öú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÓÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü.
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ×Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üß»Ö.
×•Ö»ÆüÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
×Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÖê
ÃÖÓ×¾Ö¤êü“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
ú¸üÖê.

62. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸üÖ¯Öæ¾Öá †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÎúßÃÖÖšüüß
Øú¾ÖÖ †µÖ¯ÖÏúÖ¸êü ×ŸÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ×¾Ö¤üÖ êú»Öß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê †¿ÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¤êü“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÃÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¤êü“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê
†Ö×Ö ÃÖÓ×¾Ö¤êü“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖê»Ö.

63. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß, ŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá úÖêÖŸÖÖÆüß úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ úÖ´Ö¬ÖÓªÖ“Öß •ÖÖÖÖ
úÖ´Ö¬ÖÓªÖ“Öß
•ÖÖÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüÖê Æêü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †Öœüôûæ Ö †Ö»Öê ŸÖ¸, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
úÖœüÖê.
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ, †¿Öß •ÖÖÖÖ ×¾ÖæúÖ ×ŸÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö ŸµÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßÖê ×¾Ö×ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö,
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü éúŸÖß ú¸üµÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖê»Ö.

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ
64. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß ‹ÖÖªÖ ³ÖÖ›êü¯Ö¼üµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü³ÖÖ›êü¯Ö¼üüµÖÖÃÖ ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
³ÖÖ›êü¯Ö¼üµÖÖ“Öß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ, †ÃÖÖ ³ÖÖ›êü¯Ö¼üÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü³ÖÖ›êü¯Ö¼üÖ µÖÖÓ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü ú¸üÖê Æêü ´ÖÖÖê¹ýÖ
×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖŸÖÖ
µÖêÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †¿ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÃÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü

†¿ÖÖ ³ÖÖ›ê¯Ö¼üµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü³ÖÖ›êü¯Ö¼üµÖÖ“Öê, µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡»Ô Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, †¿ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâ¾Ö¸,ü
¯ÖÏŸµÖ¯ÖÔÖ, †×³ÖÆüÃŸÖÖÓúÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß †µÖ ¯ÖÏúÖ¸üê ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

´ÖÖÖê¹ýÖ
65. ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ µÖÖ“µÖÖ¿Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê ŸµÖÖ“µÖÖú›êü êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ, µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê, ŸµÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸,ü ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †ÃÖê †Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
†Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü.
¾ÖÃŸÖãÃÖæ“Öß Øú¾ÖÖ
66. •Ö¸ü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖ»ÖÖÖÖê Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü µÖÖ×“ÖúÖ úºþÖ
»ÖêÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×Ö¤ìü×¿Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÃŸÖãÃÖæ“Öß“µÖÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ú»Ö´Ö 60 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2)
†“ÖæúŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
†ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ´Ö¬µÖê ×Ö¤ìü×¿Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÖÙÂÖú »ÖêµÖÖ“µÖÖ †“ÖæúŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÃÖ ÃÖ´ÖÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ
ŸµÖÖÓÃÖ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ²ÖÖ²Öà“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö:
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.

¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Öê“”ûÖ×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ, †¿Öß µÖÖ×“ÖúÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü
Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê êú»Öß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö µÖÖ×“ÖúÖ ŸµÖÖÖê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ¯ÖÖšü¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

ÃÖÓ¯Ö¤êü´Ö¬ÖæÖ
×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß
Ö×•ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
³Ö¸üÖÖ †Ö×Ö
ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú.

67. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “ÖÖ»Öæ Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß, ‹ÖÖªÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓ¯Ö¤êü´Ö¬ÖæÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üú´ÖÖ, ‹ú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ´ÆüÖæÖ, ÃÖ¸üúÖ¸üß Ö×•ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö
†Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê, »ÖêÖß ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓÃŸÖ¾Ö, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †¿ÖÖ
¸üú´ÖÖÓ“Öß †µÖ£ÖÖ ÖãŸÓ Ö¾ÖÖæú Øú¾ÖÖ ×¾Ö×ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖÖÃÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1882 “µÖÖ ú»Ö´Ö 20
´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß´Ö¬µÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÖãÓŸÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.

68. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ»ÖÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
×Æü¿Öê²Ö
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ»ÖÖ
¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Ößú›æüÖ, ŸµÖÖ¾Öêôûß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêÖê. Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¸üú´ÖÖÓ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ×Æü¿Öê²Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
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69. (1) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ, ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¾Ö »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú †Ö×Ö
µÖÖÓÖÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓÃŸÖ¾Ö úÖœæüÖ ™üÖúŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß Ö¾ÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ»Öú
úÖœæüÖ ™üÖúÖê.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¤æü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖü
†Ö×Ö ŸµÖÖÖê ×´Öôû¾Ö»Öê» µÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ× ¾ÖŸÖ×¸üŸ Ö êú»Öê» µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üú´ÖÖÓ“ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö, Ö¾ÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖú›êü ¤êüµÖÖÃÖ
²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖê»Ö.
(3) ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, ¯Öã¸êü¿ÖÖ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖ»ÖúÖÃÖ úÖœæüÖ ™üÖæúÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß
Ö¾µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
70. (1) ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖÓÃ£Öê“Öß ‹ÖÖ¤üß ÃÖ¤üÃµÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôûæ Ö †Ö»Öê ŸÖ¸ü, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ,
³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÖß¤üÖ¸üÖÖê êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ Øú¾ÖÖ •Öß ¾µÖŒŸÖß †¿ÖÖ ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖÖ“Öß
´ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖÃÖ ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ †ÖœüôæûÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ, ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß“Öê
×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

‹ÖÖ¤üÖ ÃÖ¤üÃµÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾ÖºþÖ
³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ ú¸üÖê
†Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ×•Ö»ÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖÓÃ£Öê“Öê, ˆŒŸÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖ¾ÖºþÖ Øú¾ÖÖ †µÖ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß
×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖÖê.

úÖµÖªÖ“µÖÖ ¸üßŸÖÃÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÖãÃÖÖ¸,ü ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê, †µÖ ³ÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü, µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö †¿ÖÖ
†™üß¾ÖºþÖ, ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö
†¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ éúŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.

×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“µÖÖ
×ÖµÖãŒŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔú×¸üŸÖÖ,
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖßÖê, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü.
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¯ÖîÃÖê ¤êüÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖã¯Öæ¤üÔ ú¸üÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß ¾Öî¬Ö¸üßŸµÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

71. (1) ¯Öæ¾ÖÔÖÖ´Öß ŸÖ¸üŸÖã¤üà´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, ÃÖÓ¯Ö¤êüÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß
ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß, ¸üÖêÖ ¸üú´Öê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸üÖêüÖ ¸üŒú´Ö †Ö×Ö †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ŸÖ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ŸÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖ»ÖµÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ Øú¾ÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö.

72. •Ö¸ü úÖêÖŸÖêÆüß ¸üÖêÖê, ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß Øú¾ÖÖ ‹ÖÖªÖ Óú¯ÖÖßŸÖß»Ö úÖêÖŸÖêÆüß ¿Öê†¸ü (³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖµÖÖêµÖ
†ÃÖ»Öê»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ) Æêü ŸµÖÖÃÖ ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÖÖ¾Öê
†ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ŸÖê, ×ŸÖ“µÖÖú›êü Øú¾ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖú›êü Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖÖú›êü ×Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´ÖéŸµÖã¯Ö¡Ö Ö ú¸üŸÖÖ ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÖÖê¹ýÖ
—ÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖê, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê²ÖÖÆêü¸ü †ÃÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú •Öß×¾ÖŸÖ †ÖÆêü ¾ÖÖ ´ÖéŸÖ †ÖÆêü Æêü †×Ö×¿“ÖŸÖ
†ÃÖ»Öê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê, ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ Ö¾µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÃÖ ¸üÖê Öê ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß Øú¾ÖÖ ¿Öê†ÃÖÔ µÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ
Øú¾ÖÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ±ú´ÖÖÔ×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü,ü 14 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖÃÖü ¤ãü»ÖÔÖ
êú»Öê †ÃÖ»Öê Øú¾ÖÖ ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê †ÃÖê
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ úºþÖ »ÖüÖ³ÖÖÓ¿Ö ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Óú¯ÖÖß»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¤êü‡»Ô Ö.

×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ,
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
´ÖÖ»Öúß“Öê ¸üÖêÖê,
¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß Øú¾ÖÖ
¿Öê†ÃÖÔ µÖÖÓ“Öê
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö
¤êüµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

73. úÖêÖŸÖêÆüß ¸üÖêÖê, Øú¾ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß Øú¾ÖÖ Óú¯ÖÖßŸÖß»Ö ¿Öê†¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÖÖ¾Öê †ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖú›êü ×Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü, †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Öü †Ö×Ö ×ŸÖ“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ, ŸÖÖê •Öê£Öê ×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖê ŸµÖÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü, ×ŸÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü ×Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ,
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ¸üÖêÖê, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß, Øú¾ÖÖ ¿Öê†¸ü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ×ÆüÃÃÖÖ, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü
×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖ¾Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ, †Ö×Ö †ÃÖê »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ŸÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ŸµÖÖ Óú¯ÖÖßÃÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ, ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

³ÖÖ¸üŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü
×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê
¸üÖêÖê, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß
Øú¾ÖÖ ¿Öê†ÃÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖÖ“ÖÖ
†Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
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ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ
74. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü ÆüÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ “Ö×¸üüŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
´ÖÖÖê¹ýÖŸÖê“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ãú™ãüÓ²ÖßµÖÖÓ“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ,
´ÖÖÖê¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, ú»Ö´Ö 71 †¾ÖµÖê †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê, ŸµÖÖ“Öß
¾µÖŒŸÖß“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ ³ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ, ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
“ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ú¸üµÖÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü.

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü
²Ö¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê
×•Ö»ÆüÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ
†ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ,
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
êú»Öê»Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
¸ü§ü ú¸üÖê.

†×¯Ö»Öê.

75. (1) µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ†¾ÖµÖê úÃÖæÖ û“ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü ²Ö¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ, †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü ²Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß úÃÖæÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖîú¿Öß Æüß, ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Ö¾Ö¸ü, µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ†¾ÖµÖê êú»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ úÃÖæÖ
û“ÖÖîú¿Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü ²Ö¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôûæ Ö †Ö»µÖÖÃÖ,
ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¤üÖê µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâ“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê, ŸµÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
76.
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ¾ÖµÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †¯Öß»Ö ¤üÖÖ»Ö

×•Ö»ÆüÖ
77. ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ, µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×ÖµÖ´Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
×¾Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü.

¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÖŸÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê šüê¾Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¤üÖ×µÖŸ¾Ö.
78. úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¹ýÖ ´ÆüÖæÖ šêü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ
×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ, ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ«üÖ¸êü †µÖ£ÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öê»Öß ÖÃÖê»Ö
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖÖêÃÖÖê. ŸÖ¸ü, ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †Ö¤êü¿Ö •µÖÖÖê úÖœü»ÖÖ ŸÖê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖê»Ö †Ö×Ö,---

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
ÃÖÓ¯Ö¤üê´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ
×ŸÖ“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ
“ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ
¾µÖŒŸÖßú›æüÖ
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ
¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü
†•ÖÔ ú¸üÖê.

(ú) •µÖÖÖê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÖê †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖµÖÖú×¸üŸÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ¾Ö“ÖÖ¯Ö¡Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ÖÃÖê»Ö,†Ö×Ö
(Ö) µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ¾ÖµÖê, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖßÆüß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÖÃÖê»Ö,
ŸÖ¸, ŸÖÖê Ö“ÖÔü ¸Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
79. (1) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»µÖÖü úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü
úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖÓ¯Ö¤üÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßú›êü
†¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü, ú»Ö´Ö 78 †¾ÖµÖê †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ
ˆ¢Ö¸ü¤üÖµÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ¾ÖµÖê †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ¢Ö¸ü¤üÖµÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤êü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸
×ŸÖ“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ¸üÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ÃÖÓ¯Ö¤üÖ •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê µÖêŸÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß •µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê
¸üÖÆüŸÖê, ŸµÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›üê, †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
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(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ÆüÖ, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ Æãüæú´ÖÖÖ´µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †¯Öß»Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö ŸÖÖê
ŸÖÃÖÖ“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÃÖê»Ö.
80. ¯Öæ¾ÖÔÖÖ´Öß ŸÖ¸üŸÖã¤üà´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™,ü ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖªÖÖê
²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, †¿ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üŸÖê †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.

¯ÖÏú¸üÖ †Öšü

´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ
“ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
úÖµÖªÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß»Ö
†ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß
†¿ÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖŸÖæÖ
´ÖãŒŸÖ ÖÃÖÖê.

´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ
81. (1) úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü †¯Ö´ÖÖÖÖÃ¯Ö¤ü (´ÖÖ ŸÖß ¿ÖÖ¸üß×¸üú ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ¾Ö¸ü
†×ŸÖÎú´ÖÖ Ö
†ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †ÃÖÖê) Øú¾ÖÖ Îæú¸üŸÖê“Öß ¾ÖÖÖÖæú ×¤ü»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
ú¸üŸÖÖ

´ÖÖÖê¹ýÖÖ¾Ö¸ü
(2) ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ,
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü.
(‹ú) •Ö¸ü †ÃÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¸üÖêÖ×Ö¤üÖÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÖÃÖê»Ö ; Øú¾ÖÖ
(¤üÖêÖ) •Ö¸ü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê, Ã¾Öê“”ûÖ¹ýÖ ´ÆüÖæÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“Öß »ÖêÖß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤ü»Öê»Öß ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ
ŸÖß ¾µÖŒŸÖß (´ÖÖ Ã¾Öê“”ûÖ¹ýÖ †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ÖÃÖÖê) †–ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûêü Øú¾ÖÖ †µÖ úÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊ ÃÖÓ´ÖŸÖß
¤êüµÖÖú×¸üüŸÖÖ †Ö´Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ÃÖÓ´ÖŸÖß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÖê Øú¾ÖÖ
†µÖ ¾µÖŒŸÖßÖê †¿ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»Öß »ÖêÖß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤ü»Öê»Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

(3) ´ÖÖÃŸÖÖ¯Ö•ÖÖú Øú¾ÖÖ ²Ö¤üÖÖ´ÖßúÖ¸üú Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ·µÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖú×¸üŸÖÖ ú»Ö´Ö 94 †¾ÖµÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÖµÖ´ÖÖÓÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü
‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»Öß Øú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê»Öß ¯Ö¡Öê Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ÖŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö
ú¸üŸÖÖü µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸÖÖê †›ü¾ÖæÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

¯ÖÏú¸üÖ Ö‰ú
¿ÖÖÃŸÖß †Ö×Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üüŸÖß
82. (1) •Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß, ¯ÖÏú¸üÖ ŸÖßÖ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ úºþÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üß»Ö Øú¾ÖÖ ŸÖê “ÖÖ»Ö¾Öß»Ö ŸÖß ¾µÖŒŸÖß, ¤üÖêÂÖ ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸,ü ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö
‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖê Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖææ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¦ü¾µÖ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖê Æüß ×¿ÖÖÖÓÃÖ ¯ÖÖ¡Ö
šü¸êü»Ö, †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ
×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¦ü¾µÖ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖêÆüß ×¿ÖÖÖÓÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üê»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ ŸÖßÖ“Öê
ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ úºþÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö Øú¾ÖÖ
(2) •Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¤üÖêÂÖ ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¯ÖÏú¸üÖ ŸÖßÖ ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ úºþÖ ŸÖê “ÖÖ»Ö¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯Öãœêü ÃÖãºþ šêü¾Öß»Ö ŸÖß ¾µÖŒŸÖß, ¤üÖêÂÖ×ÃÖ¨ ¿ÖÖÃŸÖß.

—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, †ÃÖê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖÖú×¸üŸÖÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö
‡ŸÖŒµÖÖ ¦ü¾µÖ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö.
83. •Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üß»Ö, šêü¾Öß»Ö Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ŸÖê£Öê ÃÖÖÓ³ÖÖôû ú¸üß»Ö ŸÖß
¾µÖŒŸÖß, ¤üÖÂê Ö×ÃÖ¨üü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¤üÖê Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ
¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¦ü¾µÖ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖê Æüß ×¿ÖÖÖÓÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö.

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †µÖÖêµÖ
¸üßŸÖßÖê ¤üÖÖ»Ö
êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö
¿ÖÖÃŸÖß.

84. ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖú×¸üŸÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê Öê´Ö»Öê»ÖÖ •ÖÖê úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú,
ú»Ö´Ö 60 Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 69, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üÓßÓ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ú¸üß»Ö ŸÖÖê, ¤üÖÂê Ö ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¤üÖê Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ
¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¦ü¾µÖ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üê»Ö †Ö×Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÖê ˆŒŸÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖß
úÖ¸üÖÖéÆüÖŸÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

ú»Ö´Ö 60 †Ö×Ö
ú»Ö´Ö 69 “Öê
ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ
ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö
¿ÖÖÃŸÖß.
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85. •Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê Øú¾ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
‡ŸÖ¸ü
†¯Ö¸üÖ¬ÖÖÓ²Ö§ü»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê Øú¾ÖÖ ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ú¸üß»Ö ŸÖß ¾µÖŒŸÖß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ ˆ»»ÖÓ‘ÖÖÖú×¸üŸÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
×¤ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖêú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖÃŸÖß“Öß Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü ¤üÖÂê Ö ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ“Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¦ü¾µÖ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖêÆüß ×¿ÖÖÖÓÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö.
ŸÖ¸üŸÖã¤üß.
Óú¯ÖµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê
†¯Ö¸üÖ¬Ö.

86. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö †¯Ö¸üÖ¬Ö ‹ÖÖªÖ Óú¯ÖÖßÖê êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›üµÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß •Öß
ŸµÖÖ Óú¯ÖÖß“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö Óú¯ÖÖß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÆüÖŸê Öß †¿Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ŸÖÃÖê“Ö, ŸÖß Óú¯ÖÖß, ŸµÖÖ
†¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖêÂÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨üü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ
¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖúôûŸÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›æü ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖß µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ
¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †ÃÖê •Ö¸ü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ×ÃÖ¨ü êú»Öê ŸÖ¸ü, µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ŸÖß ¾µÖŒŸÖß
×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸÖÖÆüß †¯Ö¸üÖ¬Ö ‹ÖÖªÖ Óú¯ÖÖßÖê êú»ÖÖ
†ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“µÖÖ, ÃÖ×“Ö¾ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê Øú¾ÖÖ ´ÖæúÃÖÓ´ÖŸÖßÖê
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ êú»µÖÖ´Öãôûê †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›ü»µÖÖ“Öê ×ÃÖ¨üü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †ÃÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ÃÖ×“Ö¾Ö Øú¾ÖÖ
†µÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¤üÖêÂÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨üü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖÖÖ êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ
¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ.--- µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ,--(ú) “ Óú¯ÖÖß ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, úÖêÖŸÖÖÆüß ×ÖÖ´Ö ×ÖúÖµÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ
†µÖ ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
(Ö) ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ “ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ” µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸµÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ³ÖÖÖß¤Ö¸ü †ÃÖÖ †ÖÆêü.

Ö™ü»µÖÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß.

87. ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1973 µÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, úÖêÖŸÖêÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß 1974 “ÖÖ 2.
¯Öæ¾ÖÔ´ÖÓ•Öã¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÖê¸üß•Ö ú»Ö´Ö 82 ÖÖ»Öß ×¿ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

¯ÖÏú¸üÖ ¤üÆüÖ
ÃÖÓúßÖÔ
88. ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1973 µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖ ŸÖêÆüŸÖßÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß, ¿ÖŒµÖ ŸÖê£Ö¾Ö¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß 1974 “ÖÖ 2.
²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö×¾ÖÂÖµÖú
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü. êú»Öê»µÖÖ ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡ÖÖÓÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖß»Ö.
89. ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ŸÖê£Öê šêü¾Ö»Öê»µÖÖü úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü, •µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê
†Æü¾ÖÖ»Ö.
ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÛÃ£ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.

´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¤êüµÖ
†ÃÖ»Öê»Öê
×Ö¾Öé×¢Ö¾ÖêŸÖÖ,
‡ŸµÖÖ¤üß.

90. (1) •Öê¾ÆüÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾ÖêŸÖÖ, ×Ö¾Öé×¢Ö¾ÖêŸÖÖ, ˆ¯Ö¤üÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³Ö¢ÖÖ
µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¸üŒú´Ö ¤êüµÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Æüß ¸üŒú´Ö ¤êüµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, •µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖ¾ÖµÖê Æüß ¸üŒú´Ö ¤êüµÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ, ˆŒŸÖ
¸üú´Öê´Ö¬ÖæÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ößú×¸üŸÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖß ¸üŒú´Ö, ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ×•Ö“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤êüŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö úÖêÖŸÖßÆüß ¸üŒú´Ö ×¿Ö»»ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß ¸üŒú´Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ, ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖÓÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üŒú´Ö ¯ÖÏ¤üÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
úÖêÖŸÖßÆüß ¸üŒú´Ö ×¿Ö»»Öú ¸üÖ×Æü»Öß ŸÖ¸ü, ¿ÖÖÃÖÖ, ŸÖß ¸üŒú´Ö Ã¾ÖŸÖ:•Ö¾Öôû šêü¾Öß»Ö †Ö×Ö ×ŸÖ“Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü ú¸üß»Ö :--(ú) •µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖß´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †¿Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ
×ŸÖ»ÖÖ ŸÖê£Öê šêü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ Ã£ÖÖÖ²Ö¨ü êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Ößê ÖÖÆüß †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ
êú»Öê ŸÖ¸,ü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¿Ö»»Öú ¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ;
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(Ö) †¿Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß ¸Œú´Ö ×´ÖôûµÖÖ¯Öæ¾Öá ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖÃÖ ŸÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¿Ö»»Öú ¸üŒú´Ö, ŸÖß ×´ÖôûµÖÖÃÖ
úÖµÖªÖÖê ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ;
(Ö) •Ö¸ü †¿Öß ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖÖŸÖ“Ö ´ÖéŸµÖæ ¯ÖÖ¾Ö»Öß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤êü¾Ö¸ü úÖµÖªÖÖê ÆüŒú¤üÖ¸ü
†ÃÖ»Öê»ÖÖ úÖêÖßÆüß ¾ÖÖ¸üÃÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¿Ö»»Öú ¸üŒú´Ö, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü‡»Ô Ö †¿ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üú´Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖŸÖæÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸»ÖÖü Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
91. (1) ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¯Öãœüê Øú¾ÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¯Öãœüê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß´Ö¬µÖê
´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ‹ÖÖ¤üÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß ÖÃÖê»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß•Ö¾Öôû ¯Öã¸êüÃÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ
¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔüÖê ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß Öê´ÖæÖ ¤êü‡»Ô Ö.

úÖÆüß ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê
´ÖÖÖê¹ýÖ
¾µÖŒŸÖàÖÖ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê
úÖµÖ¤êü×¾ÖÂÖµÖú
(2) •µÖÖ ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß•Ö¾Öôû ×ŸÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ‹ÖÖ¤üÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯Öã¸üêÃÖÖ ¯ÖîÃÖÖ †ÃÖæÖÆüß ÃÖÖÆüÖµµÖ.

×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¯Öãœüê Øú¾ÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¯Öãœüê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ²ÖÖ•Öæ
´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖßÆüß ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß ÖÃÖê»Ö †Ö×Ö ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ
¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßÖê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ
¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ
Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ´ÖÖµÖŸÖêÖê ÖÖ»Öß»Ö ÖÖêÂ™üà“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö,--(ú) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †Ö×Ö (2) “µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß ×Ö¾Ö›üµÖÖ“Öß ¯Ö¨üüŸÖ ;
(Ö) †¿ÖÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖàÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ;
(Ö) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †Ö×Ö (2) “µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß †¿ÖÖ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖàÖÖ
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ±úß.
1961 “ÖÖ 25.

Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ.---µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê “ ×¾Ö×¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß ” µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †×¬Ö¾ÖŒŸÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1961, ú»Ö´Ö (2), ÖÓ›ü (‹ú)
´Ö¬µÖê ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê †£ÖÔ Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê“Ö †£ÖÔ †ÃÖê»Ö.
92. (1) ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»Öê úÖêÖŸÖêÆüß ×ÖµÖ´Ö, ×¾Ö×ÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ úÖœü»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö µÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖêÖê
µÖÖ éúŸÖßÃÖ
ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖêÖê êú»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß éúŸÖß²Ö§ü»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß×¾Ö¹ý¨üü úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ, Ö™ü»ÖÖ êÃÖÓú¸»Öêü»ÖÖ.
Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»Öê úÖêÖŸÖêÆüß ×ÖµÖ´Ö, ×¾Ö×ÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ úÖœü»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö µÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖêÖê
êú»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß éúŸÖß´Öãôêû úÖêÖŸÖêÆüß ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê Øú¾ÖÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß
ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ×¾Ö¹ý¨üü úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
93. (1) úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖŸÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ‹ÖÖªÖ úÖµÖªÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ×Ö¤ìü¿ÖÖ“ÖÖ,
ŸµÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †¾ÖµÖÖ£ÖÔ ŸµÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖŸÃÖ´Ö úÖµÖªÖ“µÖÖ, ×Ö¤ìü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×Ö¤ìü¿ÖÖ“ÖÖ, •µÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê
ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖÖ´ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ÖÃÖê»Ö, ŸµÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖÖŸÖß»Ö †¾ÖµÖÖ£ÖÔ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ×¾Ö×ÖÙ¤üüÂ™ü
êú»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖÛ¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ôü»Ö.
94. (1) ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß †ÆÔüŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê •µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖáü †Ö×Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖÖ¸êü ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.

×¾Ö×¿ÖÂ™ü
úÖµÖªÖÓ“µÖÖ
×Ö¤ìü¿ÖÖÓ“ÖÖ
†¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê,
‡ŸµÖÖ¤üß.

ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ
†Ö×Ö ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ×ÖµÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
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(2) ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ, ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ´ÖÖµÖŸÖêÖê, †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßü †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, ¯Ö×Æü»Öê ×ÖµÖ´Ö, †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
(3) ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö×Ö ¯Öæ¾ÖÔÖÖ´Öß †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖê»ÖÖ ²ÖÖ¬Ö Ö †ÖÖŸÖÖ, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öàú×¸üŸÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :--(ú) •µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß †ÆÔüŸÖÖ †Ö×Ö •µÖÖ †™üß
¾Ö ¿ÖŸÖâÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ú»Ö´Ö 4 †¾ÖµÖê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ŸµÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá †Ö×Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ;
(Ö) ú»Ö´Ö 5, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1), ÖÓ›ü (‘Ö) †¾ÖµÖê •µÖÖ ¾µÖŒŸÖàú×¸ŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖê †Ö×Ö
´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ¾ÖÖÔ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ;
(Ö) •µÖÖ Ö´ÖãµÖÖ´Ö¬µÖê,--(‹ú) ú»Ö´Ö 7 Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ú»Ö´Ö 9 †¾ÖµÖê »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê Ö¾Ößú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ±úß µÖÖÓÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ŸÖÖê Ö´ÖãÖÖ ;
(¤üÖêÖ) ú»Ö´Ö 8 †¾ÖµÖê ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
¾Ö ŸÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ŸÖÖê Ö´ÖãÖÖ ;
(ŸÖßÖ) ú»Ö´Ö 20 ÖÖ»Öß»Ö Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖú×¸üŸÖÖ †•ÖÔ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê Ö´ÖãÖÖ ;
(‘Ö) ú»Ö´Ö 8 Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ú»Ö´Ö 11 †¾ÖµÖê, »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ¸ü§ü ú¸üÖÖ¸üÖ
†Ö¤êü¿Ö •µÖÖ ¸üßŸÖßÖê úôû¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖß ¸üßŸÖ ;
(’û) ú»Ö´Ö 9, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê •µÖÖ ¸üßŸÖßÖê »ÖÖµÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖß ¸üßŸÖ ;
(“Ö) ú»Ö´Ö 9, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (5) “µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãúÖ´Ö¬Öê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ×ú´ÖÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ŸÖÃÖê“Ö,--(‹ú) ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖú - ¹ýÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ;
(¤üÖêÖ) ‡ŸÖ¸ü ¾ÖîªúßµÖ Øú¾ÖÖ ×Ö´Ö¾ÖîªúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß¾ÖÖÔ ;
(ŸÖßÖ) †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß •ÖÖÖÖ ;
(“ÖÖ¸ü) ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ; †Ö×Ö
(¯ÖÖ“Ö) ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ;
(”û) ú»Ö´Ö 10 †¾ÖµÖê •µÖÖ ¸üßŸÖßÖê †Ö×Ö •µÖÖ ¿ÖŸÖâÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖê×“Ö×úŸÃÖÖ
¿ÖãÁÖæÂÖÖ»ÖµÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖß ¸üßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ ¿ÖŸÖá ;
(•Ö) ú»Ö´Ö 12 †¾ÖµÖê »ÖÖµÖÃÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê Ö¾Ößú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê ¸ü§ü ú¸üÖÖ·µÖÖ
†Ö¤êü¿ÖÖ×¾Ö¹ý¨üü •µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö •µÖÖ ¸üßŸÖßÖê †Ö×Ö •µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †¯Öß»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö ŸÖÖê Ö´ÖãÖÖ, ŸÖß ¸üßŸÖ ¾Ö ŸÖÖê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
†Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÓ²Ö¬ÖÖŸÖ ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ±úß ;
(—Ö) ú»Ö´Ö 13, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê •µÖÖ ¸üßŸÖßÖê †×³Ö»ÖêÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸÖß ¸üßŸÖ ;
(˜Ö) ´ÖÖÖê¹ýÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ²ÖÖÊ¹ýÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ú»Ö´Ö 14 †¾ÖµÖê ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ;
(™ü) ú»Ö´Ö 20, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (6) †¾ÖµÖê Ã¾Ößéú×ŸÖ-†Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ †•ÖÔ •µÖÖ ¸üßŸÖßÖê Ã¾ÖÖÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö
ŸµÖÖ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ŸÖß ¸üßŸÖ ;
(šü) ú»Ö´Ö 37 †¾ÖµÖê ¾ÖßÖú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ †ÆÔüŸÖÖ †Ö×Ö •µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâÖÖ
†¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ŸµÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖµÖì ;
(›ü) ú»Ö´Ö 81 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (3) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤Â™üü êú»Öê»ÖÖ ´ÖÖÃŸÖÖ¯Ö•ÖÖú Øú¾ÖÖ ²Ö¤üÖÖ´ÖßúÖ¸üú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö
‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ;
(œü) ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß †µÖ úÖêÖŸÖßÆüß ²ÖÖ²Ö.
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95. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê, ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´Ö, ŸÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ
»Ö¾Öú¸,ü ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ¯Öãœüê, ŸÖê ‹úÖ ÃÖ¡ÖÖÖê ²ÖÖ»Öê»µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¤üÖê Ö Øú¾ÖÖ †×¬Öú Îú´Ö¾ÖŸÖá ÃÖ¡Öê ×´ÖôûüæÖ ²ÖÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ
‹æúÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ ÃÖ¡ÖÖÃÖßÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö, †Ö×Ö ¯Öæ¾ÖÖìŒŸÖ ÃÖ¡ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ Îú´Ö¾ÖŸÖá ÃÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖšêüÖ¯ÖÖšü“Öê ÃÖ¡Ö ÃÖÓ¯ ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá •Ö¸ü, ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü» Ö ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖ êÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ Ó“Öê ´ÖŸÖîŒ µÖ
—ÖÖ»Öê †£Ö¾ÖÖ ŸÖÖê ×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú ÖµÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÓ“Öê ´ÖŸÖîŒµÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü, ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü, ŸÖÖê ×ÖµÖ´Ö †¿ÖÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö êú»Öê»µÖÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ´Öãôûß“Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ; ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôêû Øú¾ÖÖ
¿ÖæµÖßú¸üÖÖ´Öãôûüê, ŸÖŸ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü Øú¾ÖÖ
¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
×ÖµÖ´Ö
×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ¯Öãœêü
šêü¾ÖÖê.

(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê, ¸Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´Ö, ŸÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü, ¸üÖ•µÖ
×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
96. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ
úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ×¾ÖÃÖÓÖŸÖß“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÖê ‡ŸÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öú †ÃÖÖÖ¸üü ‡ŸÖ¸ü úÖµÖªÖÓ¾Ö¸ü
ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö.
ÖÖÆüß, †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
97. •Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•µÖÖŸÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖŸÖÖÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß †›ü“ÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸,ü †›ü“ÖÖ ¤æü¸ü
µÖÖ“ÖÖ
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ, †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, †¿Öß †›ü“ÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ö¾Ö¿µÖú Øú¾ÖÖ ‡Â™ü ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß, ŸµÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà¿Öß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ú¸ü
†×¬ÖúÖ¸ü.
ÖÃÖ»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß, •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ‹ÖÖªÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÖê Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü,
µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ŸµÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
1912 “ÖÖ 4.
98. (1) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Öê›üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1912 †Ö×Ö ¾Öê›üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977 µÖÖ«üÖ¸êü ×Ö¸ü×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ×Ö¸üÃÖÖ †Ö×Ö
1977 “ÖÖ •Ö´´Öæ- †ÖÆêüŸÖ.
¾µÖÖ¾Öé¢Öß.
úÖ¿´Öß¸ü
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 25.
(2) †ÃÖê ×Ö¸üÃÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß, ˆŒŸÖ ¤üÖêÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê êú»Öê»Öß

úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß, •Öê£Ö¾Ö¸ü †¿Öß ÖÖêÂ™ü Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üà¿Öß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖê£Ö¾Ö¸ü,
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¤üüÖãºþ¯Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ êú»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê
êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üßÖê Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÖê ×ÖÂ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öê “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö.
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The Mental Health Act, 1987

¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1987
<ÆOÉVÉÒ-¨É®úÉ`öÒ ¶É¤nùºÉÚSÉÒ
ambulatory treatment facility
communication
convalescent home
daycare centre
detain
general hospital
half-way homes
mental health authority
mentally ill person
psychiatric hospital
psychiatric nursing home
psychiatrist
valid discharge
visitor
voluntary patient

SÉÉ±ÉiÉÒ Ê¡ò®úiÉÒ ={ÉSÉÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
ºÉÆ¦ÉÉ¹ÉhÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú
º´ÉÉºlªÉ±ÉÉ¦É MÉÞ½þ
ÊnùxÉ{ÉÊ®úSÉªÉÉÇ Eåòpù
+b÷´ÉÚxÉ `äö´ÉhÉä
ºÉ´ÉÉæ{ÉSÉÉ®ú ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ
º´ÉÉºlªÉ Ê´É¸ÉÉ¨ÉMÉÞ½þä
¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ
¨ÉxÉÉä¯ûMhÉ ´ªÉCiÉÒ
¨ÉxÉÉäÊSÉÊEòiºÉÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ
¨ÉxÉÉäÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÖ¸ÉÚ¹ÉÉ±ÉªÉ
¨ÉxÉÉäÊSÉÊEòiºÉEò
´ÉèvÉ®úÒiªÉÉ nùÉÊªÉi´É¨ÉÖCiÉÒ
´ÉÒIÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ
º´ÉäSUôÉ¯ûMhÉ

[ sec. 3 (3) expl. ]
[ sec. 81 (3) ]
[ sec. 2 (q) ]
[ sec. 3 (3) expl. ]
[ sec. 81 (3) ]
[ sec. 3 (3) expl.]
[ sec. 3 (3) ]
[ sec. 94 (3) (a) ]
[ Long title ]
[ sec. 2 (a) ]
[ sec. 2 (a) ]
[ sec. 8 (c) ]
[ sec. 71 (2) ]
[ sec. 37 ]
[ sec. 15 ]
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¨É®úÉ`öÒ-<ÆOÉVÉÒ ¶É¤nùºÉÚSÉÒ
+b÷´ÉÚxÉ `äö´ÉhÉä

detain

SÉ±ÉiÉÒ Ê¡ò®úiÉÒ ={ÉSÉÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
ÊnùxÉ{ÉÊ®úSÉªÉÉÇ Eåòpù
¨ÉxÉÉäÊSÉÊEòiºÉEò
¨ÉxÉÉäÊSÉÊEòiºÉÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ
¨ÉxÉÉäÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÖ¸ÉÚ¹ÉÉ±ÉªÉ
¨ÉxÉÉä¯ûMhÉ ´ªÉCiÉÒ
¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ
´ÉÒIÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ
´ÉèvÉ®úÒiªÉÉ nùÉÊªÉi´É¨ÉÖCiÉÒ
ºÉ´ÉÉæ{ÉSÉÉ®ú ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ
ºÉÆ¦ÉÉ¹ÉhÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú
º´ÉÉºlªÉ±ÉÉ¦É MÉÞ½þ
º´ÉÉºlªÉ Ê´É¸ÉÉ¨ÉMÉÞ½þä
º´ÉäSUôÉ¯ûMhÉ

ambulatory treatment facility [ Eò±É¨É (3)
daycare centre
psychiatrist
psychiatric hospital
psychiatric nursing home
mentally ill person
mental health authority
visitor
valid discharge
general hospital
communication
convalescent home
half-way homes
voluntary patient

¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ ¨ÉÖpùhÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÆÖ¤É<Ç

[ Eò±É¨É 81 (3ó) ]

º{É¹]õÒEò®úhÉ ]
[ Eò±É¨É (3) º{É¹]õÒEò®úhÉ ]
[ Eò±É¨É 8 (3ó) ]
[ Eò±É¨É 2 (Eò) ]
[ Eò±É¨É 2 (Eò) ]
[ Ê¶É¹ÉÇEò ]
[ Eò±É¨É 94 (3) (Eò) ]
[ Eò±É¨É 37 ]
[ Eò±É¨É 71(2) ]
[ Eò±É¨É 3(3) º{É¹]õÒEò®úhÉ ]
[ Eò±É¨É 81 (3) ]
[ Eò±É¨É 2 (lÉ) ]
[ Eò±É¨É 3 (3) ]
[ Eò±É¨É 15 ]

