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´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1906
(×¤üÖÖÓú 22 ‹×¯ÖÏ»Öü 2013 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ)

Bombay Act No. II of 1906

The Mamlatdar’s Courts Act, 1906
(As modified upto 22nd April, 2013)

*
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´Öã×¦üŸÖ †Ö×Ö
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖ ¾Ö »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓã²Ö‡Ô 400 004 µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ
2015

(Øú´ÖŸÖ : 6-00)

´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1906
†ÖãúÎ ´Ö×ÖúÖ
ˆ§êü×¿ÖúÖ :
ú»Ö´Öê :
1. ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö.
ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.
2. ÃÖÖ 1876 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 3 “Öê ×Ö¸üÃÖÖ.
3. †£ÖÔ×¾Ö¾Ö¸üÖ.
4. ÃÖÆü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü Öê´ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
ÃÖÆü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖú›êü ¤üÖ¾Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
†ÖµÖãŒŸÖÖú›êü †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖÖê.
5. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü.
´ÖÖÖ‡ÔÆãüæú´Ö úÖœüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
¤üÖ¾Öê ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
¤üÖ¾µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ.
6. ¤üÖ¾Öê ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
7. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ†µÖ¾Öê ÃÖãºþ êú»Öê»Öê ¤üÖ¾Öê.
¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæú¸ü.
8. †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¾ÖÖÓŸÖß †•ÖÔ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ´ÖÖÖÖê.
9. ¾ÖÖ¤üß“Öß ¿Ö¯Ö£Öê¾Ö¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê.
10. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüß ú¸üÖê ¾Ö ŸÖê ÃÖŸµÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê.
11. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê ¿Öê¸üÖ ×»Ö×ÆüÖê ¾ÖÖ¤üß»ÖÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ¾Öêôûß †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß.
12. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÖÖúÖ¸üÖê.
13. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö¸üŸÖ ú¸üÖê.
14. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ•ÖÖêÖê †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß.
15. ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓÖß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüüÖê.
16. ¾ÖÖ¤üß úÃÖæ¸ü ú¸üß»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö Ö“ÖÖÔÃÖ×ÆüŸÖ ±êú™üÖôûÖê.
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü•Ö¸ü Ö ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß ‹úŸÖ±úá “ÖÖîú¿Öß ú¸üÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã, ¯Öã¸üêÃÖê úÖ¸üÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü, ¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß ±êú¸üÃÖãÖÖ¾ÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¤üßÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ
úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
17. úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú¾ÆüÖ ŸÖÆüæú²Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
18. †–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¯ÖÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
†×¬Öú ¯ÖÖúÖ¸ü ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
¯ÖÖúÖ¸ü ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö †¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß.

(¤üÖêÖ)
†ÖãúÎ ´Ö×ÖúÖ--ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ
19. ÃÖãÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´Öã§êü.
‡ŸÖ¸ü ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“Öê †×³Ö»ÖêÖ.
¾ÖÖ¤üß“µÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö.
20. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖéÂšüÖÓ×úŸÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ŸÖÖê Öã»µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖÖê.
21. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ úÃÖÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ.
¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ ×¯ÖúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãú.
´ÖÖÖ‡ÔÆüãæú´Ö ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ.
¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß.
´ÖÖÖ‡ÔÆãüæú´ÖÖ“Öß †¾Ö–ÖÖ êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ×¿ÖÖÖ ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß.
22. ¯ÖÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö µÖêŸÖÖ ú²•ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ.
23. †×¯Ö»ÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö.
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“Öß ±êú¸üŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü.
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ ¤êüÖê.
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖÖê.
24. (¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê).
25. ÖÖê™ü¶Ö ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖŸµÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö ×¿ÖÖÖ.
26. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¤üÖ¾µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö.
27. ×Ö¸üÃÖÖ †Ö×Ö ¾µÖÖ¾Öé×ŸÖ.
†ÖãÃÖæ“Öß †.
†ÖãÃÖæ“Öß ²Ö.
†ÖãÃÖæ“Öß ²Ö²Ö.
†ÖãÃÖæ“Öß ú.

ÃÖÖ 1906 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 21
[´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1906]††
[29 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1906]
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö †Ö¤êü¿Ö µÖÖ«üÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, †Öãæú»ÖÖ ¾Ö ºþ¯Ö³Öê¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ :-ÃÖÖ 1926 “ÖÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 7 (•Öê¾ÆüÖ †×¬ÖÃÖã“ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ).
ÃÖÖ 1928 “ÖÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 11.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö×¬Ö †Öãúæ »ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö¤êü¿Ö.
*ÃÖÖ 1942 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 24.
×¾Ö×¬Ö †Öãúæ »ÖÖ †Ö¤êü¿Ö, 1950.
ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66.
´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö×¬Ö †Öãúæ »ÖÖ (¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖŸÖá ×¾ÖÂÖµÖ) †Ö¤êü¿Ö, 1956.
ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ (¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖŸÖá ×¾ÖÂÖµÖ) †Ö¤êü¿Ö, 1960.
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê úÖµÖ¤êü ‹ú×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¾Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
•µÖÖ†£Öá, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê úÖµÖ¤êü ‹ú×¡ÖŸÖ ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾Öú.
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü; ŸµÖÖ†£Öá, µÖÖ«üÖ¸êü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
1. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1906 †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
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[(2) ŸÖÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸ü ¾ÖÖôæûÖ, ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 3[´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖÃÖ] »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö.

1.

ˆ§êü¿Ö ¾Ö úÖ¸üÖê µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, 1905 ´Öã§üÖ ÃÖÖŸÖ ¯Öé. 520 ¯ÖÆüÖ. ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖÃÖÖšüß,
1906, ´Öã§üÖ ÃÖÖŸÖ ¯Öé. 5 ¯ÖÆüÖ †Ö×Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß 1905, ´Öã§üÖ ÃÖÖŸÖ ¯Öé. 578, 1906, ³ÖÖÖ ÃÖÖŸÖ, ¯Öé. 31 ¾Ö ¯Öé.
189 ¯ÖÆüÖ.
†† ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1958 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4 “µÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ »ÖÖÖæ
ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸ü ¾ÖÖôæûÖ, ŸÖÖê »ÖÖÖæ êú»ÖÖ ÖÖÆüß (ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 2 ¯ÖÆüÖ.)
* ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ×Ö¸ü×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 2, 1947 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 42, ú»Ö´Ö 2 «üÖ¸êü
¯ÖãÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
2.
ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 3 (1) «üÖ¸êü ´Öæôû ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) ‹ê¾Ö•Öß Æüß ¯ÖÖê™üú»Ö´Öê ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
3.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ (¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖŸÖá ×¾ÖÂÖµÖ) †Ö¤êü¿Ö, 1960 «üÖ¸êü "´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸üÖ•µÖÖÃÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü
¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö,
ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.

2
ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ
†(3) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ (×¾ÖÃŸÖÖ¸ü) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1957, µÖÖ«üÖ¸êü ŸÖÖê ´Öã²Ó Ö‡Ô ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ 1958 “ÖÖ
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ ŸÖÖê, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü Öê´Öß»Ö †¿ÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö]. ´ÖãÓ²Ö‡Ô 4.

2. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1876 ÆüÖ µÖÖ«üÖ¸êü ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ 1876
“ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 3 “Öê
×Ö¸üÃÖÖ.

3. ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‹ŸÖ×«ü¹ý¬¤ü úÖÆüß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö-†£ÖÔ×¾Ö¾Ö¸üÖ.
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[(††) "×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß" µÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö †ÖµÖãŒŸÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ;]

(†) "´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü" µÖÖ ÃÖÓ–ÖêŸÖ 2[´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ, ´ÖÆüÖ»Öú·µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖµÖ²Ö
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ] †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ, †Ö×Ö µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 3[4[¸üÖ•µÖ] ¿ÖÖÃÖÖÖÖê] ×¾Ö¿ÖêÂÖ×¸üŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ
êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ; †Ö×Ö
(²Ö) "¾ÖÖ¤üß" ¾Ö "¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß" µÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ´Ö¬µÖê -(‹ú) †¿ÖÖ ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ×¸üŸµÖÖ Öê´Ö»Öê»µÖÖ ¾Öúß»ÖÖ“ÖÖ,
†Ö×Ö
(¤üÖê Ö) *×¤ü¾ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖê“Öê ú»Ö´Ö 37, µÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, •µÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ,
¾ÖÖ¤üß“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ †×³ÖúŸµÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
4. (1) 3[4[¸üÖ•µÖ] ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ] 5[¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö] †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü, úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê
ÃÖÆü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ÃÖÆü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü Öê´ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö ; †¿ÖÖ ÃÖÆü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“Öê“Ö ÃÖ´Ö¾µÖÖ¯Öß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖ´Ö¾ÖŸÖá Öê¡ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü
1997 “ÖÖ
Öê´ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÃÖŸÖß»Ö ´ÖÖ¡Ö ŸÖÖê, ŸµÖÖ“µÖÖú›êü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖú›æüÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ“Ö ¤üÖ¾µÖÖÓ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö ¤êü‡Ô»Ö.
16.
†×¬ÖúÖ¸ü.

†

1
2

3

4
5

*

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ (¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖŸÖá ×¾ÖÂÖµÖ) †Ö¤êü¿Ö, 1960 «üÖ¸êü ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (3) ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.
ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 3 (2) (‹ú) «üÖ¸êü ÆüÖ ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 3 (2) (¤üÖêÖ) «üÖ¸êü '´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“Öê, ´ÖãÖŸµÖÖ¸üúÖ¸üÖ“Öê, ´ÖÆüÖ»Öú·µÖÖ“Öê'
µÖÖ ´Ö•Öæú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü "¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß "¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ¸üúÖ¸üÖê" ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö, 1950 «üÖ¸êü "¯ÖÏÖÓ×ŸÖú" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü "´ÖÓã²Ö‡Ô ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß "¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö" ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü
¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
†ÖŸÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1908 (1908 “ÖÖ †×¬Ö. 5) ¯ÖÆüÖ.
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(2) ú»Ö´Ö 7 †¾ÖµÖê •µÖÖ“Öê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê, ÃÖÆü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖú›êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ
×ÖúÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖ, ÃÖÆü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ´ÖéŸµÖæ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû, †Ö•ÖÖ¸üß¯ÖÖÖ´Öãôêû, Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ŸÖ¸ü úÖ¸üÖÖ´Öãôêû †ÃÖ´Ö£ÖÔ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¤ü¯ŸÖ¸üÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ µÖÖ«üÖ¸êü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.

ÃÖÆü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖú›êü ¤üÖ¾Öê
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

(3) 1[2[¸üÖ•µÖ] ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ] ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ÖÖ»Öß»Ö 3[ŸµÖÖ“Öê] †×¬ÖúÖ¸ü, 4[×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔÆüæÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ †ÖµÖãŒŸÖÖú›êü
†×¬ÖúÖ¸ü
ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü] ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖÖê¯Ö×¾ÖÖê.

5. (1) ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ
úÖ´Ö ú¸üß»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖ, 5[¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö] †¿ÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú Æü§üßŸÖ, ú»Ö´Ö 6 †Ö×Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü.
26 µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö,-(†) ×ÖÛ¿“ÖŸÖ •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔ“µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖêŸÖß, “Ö¸üÖ‡Ô, ×¯Öêú Øú¾ÖÖ —ÖÖ›êü µÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß •Ö×´ÖÖßŸÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÓ»ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß •Ö×´ÖÖßŸÖ ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖºþÖ ¯ÖÖÖß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê
¾ÖÆüÖŸÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ŸµÖÖ •Ö×´ÖÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖéÂšü³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü, úÖµÖªÖ“µÖÖ ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ×¸üŸÖßÖê
ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß •Ö´ÖßÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖ, Øú¾ÖÖ ŸÖß¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
†¿ÖÖ ãú¸üÖÖÃÖ, —ÖÖ›üÖÃÖ Øú¾ÖÖ ×¯ÖúÖÃÖ ¬ÖÖêúÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê ÖŸÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¾µÖŸµÖµÖ
¤æü¸ü ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ¤æü¸ü ú¸ü×¾ÖÖê ;
(²Ö) ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ “Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ —ÖÖ›êü Øú¾ÖÖ ×¯Öêú Øú¾ÖÖ ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üßÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß •Ö×´ÖÖß¯ÖÖÃÖæÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖêŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö×Æü¸üß“µÖÖ, ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ, úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú Øú¾ÖÖ éú×¡Ö´Ö ¯ÖÖ™üÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ú¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›æüÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ
×•Ö»ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ, Øú¾ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê²ÖÖ²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ †ÖŸÖ, ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ´ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öú ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ãúôû¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß“Öß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÆüŒúÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ´Öãôêû •µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖãÆüÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ †ÃÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ
ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¤êüÖê Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ ÆüŒú ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê :
¯Ö¸ÓüŸÖã, úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †¿ÖÖ ãúôû¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß“Öß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÆüŒúÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»Öß †ÖÆêü µÖÖ“Ö
êú¾Öôû úÖ¸üÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ
1

2
3
4

5

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü "¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß "¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖ" ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü
¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö, 1950 «üÖ¸êü "¯ÖÏÖÓ×ŸÖú" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 3 (3) «üÖ¸êü-- "†ÖµÖãŒŸÖÖ“µÖÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 2 (1) (‹ú) «üÖ¸êü "ŸÖÖŸúÖôû ú²•ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü
šü¸ü¾Öß»Ö" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

4
úÖêÖŸÖÖÆüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ ÆüŒú •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤êüÖê Øú¾ÖÖ
×ŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ú¸üÖê 1[Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ¤æü¸ü ú¸ü×¾ÖÖê]
†µÖÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ•Ö¾Öß úšüÖê¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖ¸ü, Øú¾ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏú¸üÖ ×¤ü¾ÖÖÖß
µÖÖµÖÖ»ÖµÖ“Ö †×¬Öú µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê ÆüÖŸÖÖôæû ¿Öêú»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖÃÖ Ã¾Ö×¾Ö¾ÖêúÖÖãÃÖÖ¸ü, ˆ¯Ö×¸ü×ÖÙ¤üÂ™ü
†×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê †ÃÖÖ ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖ¸üÖê »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü ú¸üß»Ö.
´ÖÖÖ‡ÔÆãüæú´Ö
(2) 2[•Öê£Öê ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ
úÖœü µÖÖ“ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ] ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ “Ö¸üÖ‡ÔÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ —ÖÖ›êü Øú¾ÖÖ ×¯Öêú Øú¾ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß µÖÖÃÖÖšüß ‹ÖÖªÖ •Ö×´ÖÖß“ÖÖ Øú¾ÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß ×¾ÖÆüß¸ü, ŸÖ»ÖÖ¾Ö, úÖ»Ö¾ÖÖ
µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÖß Øú¾ÖÖ ÖîÃÖÙÖú Øú¾ÖÖ éú×¡Ö´Ö •Ö»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“Öê ¿ÖêŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
Øú¾ÖÖ ¸üÃŸµÖÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ •Öê£Öê •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß“µÖÖ ¾ÖÖ™üÖ“Ó ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, úÖêÖŸÖßÆüß
¾µÖŒŸÖß úÖµÖªÖ“µÖÖ ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÔÖê ¡ÖÖÃÖ ¤êü‡»Ô Ö Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖß»Ö Øú¾ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ
Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü, 3[úÖêÖŸÖÖÆüß †ÃÖÖ ¾µÖŸµÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ] †ÃÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ŸÖÃÖê
ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖÖ‡Ô ú¸üÖÖ¸üÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÃÖ 4[†ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Øú¾ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Øú¾ÖÖ] †ÃÖÖ †ÖÖÖß ¡ÖÖÃÖ ¤êüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö
ú¸üÖÖ¸üÖ †Ö¤êü¿Ö, ˆŒŸÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ, ŸµÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ˆŒŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
†ÃÖê»Ö.

¤üÖ¾Öê ÃÖÆüÖ
(3) ¤üÖ¾µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ÖÃÖê»Ö †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ
´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†ÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
¤üÖ¾µÖÖ“Öê
úÖ¸üÖ.

(4) •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ 5[¯ÖéÂšü³ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ ¾ÖÖÆüÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ ¾µÖŸµÖµÖ †ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ]
ãúôû¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß“ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÆüŒúÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ 6[¾µÖŸµÖµÖ], ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö, Øú¾ÖÖ 7[¾µÖŸµÖµÖ, Øú¾ÖÖ]
¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ¤üÖ¾µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ.--úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÖ»ÖúÖÃÖ, ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¾Ö¸ü •ÖÖê úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüŒú †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ÆüŒú ŸµÖÖÖê
¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ †£ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖÃÖ ¡ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ †ÃÖê ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
1

ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 2 (1) (¤üÖêÖ) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

2

¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (2) (†) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

3

¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (2) (²Ö) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

4

¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (2) (ú) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

5

¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (3) (†) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

6

¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (3) (²Ö) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

7

¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (3) (ú) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

5
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ‹ú
† ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖ ‹ú Øú¾ÖÖ †×¬Öú ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´Öã¤üŸÖßú×¸üŸÖÖ úÃÖµÖÖÃÖÖšüß ²Ö »ÖÖ ÖÓ›üÖÖê ¤êüŸÖÖê. ²Ö ŸÖß ´Öã¤üŸÖ
ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖ²ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ²Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ
´ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öúß †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öúß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ˆŒŸÖ ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß,
† ÆüÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ, ŸÖÖ²ÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö úºþ ¿Öêú»Ö.
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤üÖêÖ
²Ö ÆüÖ † “Öê ¾ÖÖÙÂÖú æúôû †ÖÆêü. 1[¾ÖÖÙÂÖú ãúôû¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü ÃÖÓ¯Ö×¾ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ úÖµÖªÖÃÖ †ÖãÃÖºþÖ] ˆŒŸÖ •Ö´ÖßÖ
ÃÖÖê›üæÖ ¤êüµÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ ãúôû¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß“Öê “ÖÖ»Öæ ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá † ÆüÖ ²Ö »ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ
•Ö´ÖßÖ ÃÖÖê›üæÖ ¤êüµÖÖÃÖ ²Ö ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ²Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ, ¯Öæ¾Öá“ÖÖ
´ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öúß †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß, Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öúß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß
¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖê ¾ÖÂÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß, † ÆüÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ²Ö ¾Ö¸ü ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö úºþ ¿Öêú»Ö.
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ŸÖßÖ
† ÆüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ™üÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´Öã¤üŸÖßú×¸üŸÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ²Ö »ÖÖ ¤êüŸÖÖê.
ŸÖß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö ÆüÖ, † “µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß¾ÖÖ“ÖæÖ, ŸµÖÖ ×¾Ö×Æü¸üßŸÖæÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ™üÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖß ‘ÖêµÖÖ“Öê “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖŸÖÖê. ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ²Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ, ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ´ÖÖ»Öú, Øú¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öúß †ÃÖ»Öê»Öß
¾µÖŒŸÖß Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öúß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, † »ÖÖ ²Ö Öê
¯ÖÖÖß ‘ÖêµÖÖ“Öê ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖ‡ÔÆãüæú´Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ²Ö ¾Ö¸ü ŸÖß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
ˆ¤üÖÆü¸üÖ “ÖÖ¸ü
† †Ö×Ö ²Ö µÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß ¯ÖÖ™üÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ±úÖÓÃÖÖ“µÖÖ, Øú¾ÖÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ éú×¡Ö´Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ
†ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ±úŒŸÖ † ÆüÖ ‹ú™üÖ“Ö †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ú¸üßŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. † ŸµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖß ‘ÖêŸÖÖê. † »ÖÖ ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ, ´ÖÖÖ‡ÔÆüãæú´Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ²Ö »ÖÖ † Öê ŸÖê ¯ÖÖÖß ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß, ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
6. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, ˆ³ÖµÖ ¯ÖÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, ŸµÖÖ“µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü
¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö •µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü ŸÖÖê ¤üÖ¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖÖê ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †¿ÖÖ
¤üÖ¾µÖÖŸÖ Öê¡ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üß»Ö ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ú»Ö´Ö 21 «üÖ¸êü ÖÏÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö ŸÖÖê ÖÏÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß
•µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ †¬ÖßÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ¤êü‡Ô»Ö.
1

ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 3 (4) (¤üÖêÖ) «üÖ¸êü "ú»Ö´Ö 84 †¾ÖµÖê" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
†Ö×Ö "ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

¤üÖ¾Öê ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.
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¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ†¾ÖµÖê
7. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖ¾Öê, ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖß»Ö, †Ö×Ö ŸÖß ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¾ÖÖ¤üß, µÖÖµÖÖ»ÖµÖ “ÖÖ»Öæ
ÃÖãºþ êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †ÃÖê»Ö :-¤üÖ¾Öê.
(†) ¾ÖÖ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö, ¾ÖµÖ, ¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ;
¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö
(²Ö) ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö, ¾ÖµÖ, ¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ;
´Ö•Öæú¸ü.
1

[(²Ö²Ö) ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŸµÖµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †Ö×Ö ×šüúÖÖ ¾Ö ‹ú´ÖêúÖÃÖ »ÖÖÖæÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
•Ö×´ÖÖß“Öê ×šüúÖÖ †Ö×Ö •Öß ¤üÖ¤ü ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»Öß †ÃÖê»Ö ×ŸÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ;]
(ú) •µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ Øú¾ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÖß êú»Öß †ÃÖê»Ö ×ŸÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †Ö×Ö ×šüúÖÖ Øú¾ÖÖ,
µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ‡Ô Æãüæú´ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö.
(›ü) ¾ÖÖ¤üúÖ¸üÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú ;
(‡Ô) ¾ÖÖ¤üúÖ¸üÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ; †Ö×Ö
(±ú) ¾ÖÖ¤üß“Öê ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö, úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü, úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏŸµÖêú
ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖú›æüÖ úÖêÖŸµÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü ŸÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß, †Ö×Ö ú»Ö´Ö 14 †¾ÖµÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×Ö •ÖÖÖß, †¿ÖÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓÖß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÃÖ úÖœæüÖ ²ÖÖê»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÖÆêü Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¤üß ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ •ÖÖÖß Æü•Ö¸ü ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖæ“Öß.
8. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß †•ÖÔ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¾ÖÖÓŸÖß †•ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖ ú»Ö´Ö 5 “µÖÖ úÖêŸÖ µÖêŸÖÖê †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×´ÖôûµÖÖ•ÖÖêµÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ“Öê
¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö Ã¾Öºþ¯Ö ŸÖÖê ×¾ÖÖÓŸÖß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ Ã¯ÖÂ™ü úºþÖ †Ö×Ö ×¾ÖÖÓŸÖß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ
´ÖÖÖÖê.

ŸµÖÖ†¾ÖµÖê ÃÖÆüÖµµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üß»Ö. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸“Öê ÃÖÆüÖµµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß
‡“”ûÖ ×¾ÖÖÓŸÖß †•ÖÔ ú¸üÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß ¾µÖŒŸÖ ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ×¾ÖÖÓŸÖß †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ŸÖ¿Öß ‡“”ûÖ †ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¿Öê¸üÖ
´ÖÖ¸üß»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê †•ÖÔ, ú»Ö´Ö 7 †¾ÖµÖê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

9. ú»Ö´Ö 7 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖŸÖ ÖÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ †ÖÖ¾Ö¿µÖú ´Ö•Öæú¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ
¾ÖÖ¤ü ß“Öß
¿Ö¯Ö£Öê¾Ö¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ¾ÖÖ¤üß“Öß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¿Ö¯Ö£Öê¾Ö¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üß»Ö †Ö×Ö ú»Ö´Ö 7 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»ÖÖ, ŸµÖÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖŸÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê †Ö×Ö ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»ÖÖ ÖÃÖê»Ö †ÃÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úºþÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß,
ú¸üÖê.
ŸµÖÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¿Öê¸üÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö ´ÆüÖæÖ »ÖêÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ šêü¾Öß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ“Ö ³ÖÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. ú»Ö´Ö 7 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¤üß»ÖÖ ´Öã¤üŸÖß“Öß •Öºþ¸üß †ÃÖê»Ö
ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß ´Öã¤üŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¤êü‡Ô»Ö.

¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü
10. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ú»Ö´Ö 9 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»Öß
ÃÖÆüß ú¸üÖê ¾Ö ŸÖ•Ö¾Öß•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ¾ÖÖ¤üßÃÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ Öã»µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÆüß ú¸üµÖÖÃÖ
ŸÖê ÃÖŸµÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üÖê. †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö ¯Ö¨üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê, Øú¾ÖÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖŸµÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ ±ú´ÖÖÔ¾Öß»Ö :--

"´Öß, †, ²Ö, ¾ÖÖ¤üß, †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü ú¸üŸÖÖê úß, µÖÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ÃÖ´Ö•ÖæŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
Ö¸üÖ †ÖÆêü".
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê
11. (1) ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ¸üßŸµÖÖ ÃÖÆüß êú»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖê ÃÖŸµÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“ÖÖ ¿Öê¸üÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü
¿Öê¸üÖ ×»Ö×ÆüÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×»ÖÆüß»Ö.
1

ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê ÆüÖ ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
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(2) ¾ÖÖ¤üß»ÖÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ÃÖŸµÖÖ¯ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê Öã»µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×»ÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖÖ¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ŸµÖÖ“Öß ×Ö¿ÖÖÖß ú¸üß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ,
¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß†¾ÖµÖê ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ´ÖÖ ÃÖŸµÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ¾ÖÖ¤üßÖê ŸµÖÖ“Öß ×Ö¿ÖÖÖß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ´ÖÖ êú»Öß
†ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü Ö´Öæ¤ü ú¸üß»Ö.

¾ÖÖ¤üß»ÖÖ
×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêŸÖ
ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ
¾Öêôûß †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß.

¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö
12. (†) ú»Ö´Ö 9 †¾ÖµÖê ¿Ö¯Ö£Ö ‘Öê‰úÖ ×Ö¾Öê¤üÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÖ¤üß ÖÖúÖ¸üß»Ö †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ; Øú¾ÖÖ
(²Ö) ¾ÖÖ¤üß ú»Ö´Ö 9 ÖÖ»Öß ¿Ö¯Ö£Öê¾Ö¸ü ×Ö¾Öê¤üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê ŸÖÃÖê ×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê»Öê †ÃÖê»Ö, ´ÖÖ¡Ö ÖÖúÖ¸üÖê.
ŸÖÖê ú»Ö´Ö 7 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö, ú»Ö´Ö 9 †¾ÖµÖê šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ Øú¾ÖÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
úÃÖæ¸ü ú¸üß»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ; Øú¾ÖÖ
(ú) ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓŸÖß»Ö ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö úß,-(‹ú) ¤üÖ¾ÖÖ êú»Öê»Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú»Ö´Ö 5 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ¯Öîúß ÖÖÆüß, Øú¾ÖÖ
(¤üÖêÖ) ¾ÖÖ¤üúÖ¸üÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß¯Öæ¾Öá ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê
ŸÖê¾ÆüÖ ; Øú¾ÖÖ
(›ü) ú»Ö´Öê 10 †Ö×Ö 11 †¾ÖµÖê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖÆüß ú¸üµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê ÃÖŸµÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ
¾ÖÖ¤üß ÖúÖ¸ü ¤êü‡Ô»Ö, ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÖÖúÖºþ ¿Öêú»Ö.

13. ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Öê¡ÖÖ×¬ÖúÖ¸üÖŸÖß»Ö ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ŸÖÖê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö
¯Ö¸üŸÖ ú¸üÖê.
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.
14. (1) ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ•ÖÖêÖê †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ŸÖê Ã¾ÖßúÖºþÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üß»Ö. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸÖÖê ŸµÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖ“ÖÖîú¿ÖßÃÖÖšüß ÃÖÖê‡ÔÃú¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×Ö •ÖÖÖÖ šü¸ü¾Öß»Ö †Ö×Ö †ÖãÃÖæ“Öß † “µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö
ÖÖê™üßÃÖ, ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÃÖ ¤êü‡Ô»Ö. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×Ö šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÖß, ¾ÖÖ¤üßÃÖ ŸµÖÖ“Öê
¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö, úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê, †Ö×Ö ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê, ‘Öê‰úÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ±ú´ÖÖÔ×¾Ö»Ö.

¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö
¤üÖÖ»Ö úºþÖ
‘ÖêµÖÖ•ÖÖêÖê
†ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ
†ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß.

(2) ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖ“ÖÖîú¿ÖßÃÖÖšüß šü¸ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú ÆüÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÆüßÖê ¯Öã¸êüÃÖê úÖ¸üÖ »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü
êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖê Öê¸üß•ÖúºþÖ, ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬Öß“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ
ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
(3) ¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß µÖÖµÖ“ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß šü¸ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ Æüß, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß
×¾Ö¾ÖÖ¤ü ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ•Ö¾Öôû Øú¾ÖÖ •Öß •ÖÖÖÖ ˆ³ÖµÖ¯ÖÖúÖ¸üÖÓ ÖÖ ÃÖÖê‡“Ô Öß ÆüÖê‡»Ô Ö †ÃÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ»ÖÖ
¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß šü¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
15. (1) úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÃÖ, šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×Ö šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÖß, Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÃÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓÖß
úÖœæüÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †ÃÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖúÖ¸üÖÃÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖ´ÖÃÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüÖê.
úÖœüß»Ö.
(2) •Ö¸ü †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü †¿ÖÖ¾Öêôûß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ úÃÖæÖ ú¸üß»Ö ; †Ö×Ö ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃÖ ÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ
Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ µÖÖêµÖ¾Öêôûß ; ŸÖê ÃÖ´ÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê †ÃÖê ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü †Ö×Ö
†¿ÖÖ úÃÖã¸üß²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖ²Ö²Ö ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ úÖ¸üÖê »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü úºþÖ, ŸµÖÖ
ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÃÖ †™üú ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê †×¬Ö¯Ö¡Ö (¾ÖÖò¸Óü™ü) úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÃÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öê ×ÖµÖ´ÖÖ, ¤ãüµµÖ´Ö ×¤ü¾ÖÖÖß
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓ Öß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß •Öê ×ÖµÖ´Ö †´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡»Ô Ö.
‹“Ö 481-2
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¾ÖÖ¤üß úÃÖæ¸ü
16. (1) ¾ÖÖ¤üß šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×Ö šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÖß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö, úÖêÖŸÖêÆüß
ú¸üß»Ö ŸÖê¾ÆüÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ, Øú¾ÖÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ úÃÖæ¸ü
¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö
ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÖê ¤üÖ¾ÖÖ ´ÖÖµÖ êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö Ö“ÖÖÔÃÖ×ÆüŸÖ ±êú™üÖôûß»Ö ´ÖÖ
Ö“ÖÖÔÃÖ×Æü ŸÖ
±êú™üÖôûÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü•Ö¸ü †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ÖÃÖÖê.
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß
(2) ú»Ö´Ö 14, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ¤üß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüß»Ö, ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ
Æü•Ö¸ü Ö “Öãêú»Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß¾Ö¸ü ÖÖê™üßÃÖ µÖÖêµÖ¸üßŸÖßÖê †Ö×Ö ÖÖê™üß¿ÖßŸÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÃÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö
¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ
•Ö²ÖÖ²Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ¯Öã¸üê¿ÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ²Ö•ÖÖ×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öãœüê †Ö»Öê»µÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú¸üßŸµÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß
‹úŸÖ±úá ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÖê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ “ÖÖîú¿Öß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö †Ö×Ö ×ÖÖÔµÖ ‹ú¯ÖÖßµÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê :
“ÖÖîú¿Öß
ú¸üÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öã¸êüÃÖê
úÖ¸üÖ
¤üÖ Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê ŸÖ¸ü
¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß
±êú¸üÃÖãÖÖ¾ÖÖß
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¤üßÃÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ
úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö.

¯Ö¸ÓüŸÖã, ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ±êú™üÖôûµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2)
†¾ÖµÖê ‹úŸÖ±úá ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß, ¤üÖêÆüß¯Öîúß úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÖ,
úÖÆüß †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ŸµÖÖÃÖ, Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓ Öß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú¸üßŸµÖÖ
¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü‡Ô»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖÖÃÖ †ÖãÃÖæ“Öß '²Ö' ´Ö¬Öß»Ö Ö´ÖãµÖÖŸÖ ÖÖê™üßÃÖ ¤êüÖê, †Ö×Ö
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖÖ“Öê ´ÆüÖÖê ‹êæúÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÆüÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ Ö¸üÖêÖ¸ü“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö
—ÖÖ»ÖÖ †¿Öß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖÖê ŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ šü¸ü¾Öß»Ö †¿ÖÖ¾Öêôûß †Ö×Ö †¿ÖÖ •ÖÖÖß ŸµÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß
±êú¸üÃÖãÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê Æêü ×¾Ö×¬ÖÃÖÓ´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÖÖß †ÃÖê úß, ¯Öæ¾ÖÔÖÖ´Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üà´Öãôêû ¾ÖÖ¤üß»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“ÖÖ Ö“ÖÔ ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ úÖœæüÖ
‘ÖêµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

17. (1) ú»Ö´Ö 16, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2), ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ÖÖê×™ü¿ÖßŸÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÃÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖÖ ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ŸÖß µÖÖêµÖ¸üßŸÖßÖê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“Öê
êú¾ÆüÖ ŸÖÆüæú²Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öãœêü †Ö»Öê»µÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü, ŸÖÖê ÃÖãÖÖ¾ÖÖß ŸÖÆüæú²Ö ú¸üß»Ö †Ö×Ö ú»Ö´Ö 14, ¯ÖÖê™üú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß»ÖÖ Ö¾ÖßÖ ÖÖê™üßÃÖ ¤êü‡Ô»Ö.
(2) •µÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ¸üßŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃÖ úÖœü»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 15, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê •µÖÖ»ÖÖ †™üú
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †×¬Ö¯Ö¡Ö (¾ÖÖò¸Óü™ü) úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü, šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×Ö
šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÖß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ úÃÖæ¸ü ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öãœêü †Ö»Öê»µÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ¾ÖºþÖ ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ
¯Öã¸êüÃÖê úÖ¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖ¸ü, †¿ÖÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÃÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ µÖê‡ÔŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ ¤üÖ¾µÖÖ“Öß
ÃÖãÖÖ¾ÖÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ŸÖÆüæú²Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
(3) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ŸÖ¸ü ¯Öã¸êü¿ÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß úÖ¸üÖê »ÖêÖß Ö´Öæ¤ü úºþÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ
´Öã¤üŸÖß¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖ“ÖÖîú¿Öß“Öê úÖ´Ö ŸÖÆüúæ ²Ö šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã †¿Öß ´Öã¤üŸÖ ¤üÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÆüæÖ †×¬Öú †ÃÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
(4) ú»Ö´Öê 15 †Ö×Ö 16, “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß, µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ¤üÖ¾µÖÖ“Öß µÖÖµÖ“ÖÖîú¿Öß •µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÆüúæ ²Ö êú»Öê»Öß
†ÃÖê»Ö ŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, •ÖÖæúÖÆüß ŸÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ŸµÖÖ ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖ“ÖÖîú¿ÖßÃÖÖšüß ´Öæ»ÖŸÖ: šü¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖÖæ †ÃÖŸÖß»Ö.
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18. (1) †–ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö •Ö¸ü ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÖ»ÖúÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ µÖÖêµÖ¸üßŸÖßÖê Öê´Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ †–ÖÖÖ
¾µÖŒŸÖßÃÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

¯ÖÖúÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

(2) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ, úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ¾ÖÖ êú»Öê»Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ“µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ú²•ÖÖ Øú¾ÖÖ ³ÖÖêÖ¾Ö™üÖ •µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßú›êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö
Øú¾ÖÖ, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ¾ÖÖ¤ü ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ×Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö Ö´ÖŸÖêÖê †Ö×Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖúÖ¸ü
´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö, ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ¤üß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß¾ÖÖ“ÖæÖ ¾ÖÖ¤üß ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß :

†×¬Öú
¯ÖÖúÖ¸ü
ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ
‘ÖêµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÖÖß †ÃÖê úß, †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ¤üÖ¾ÖÖ †×ÖÖáŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖß ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ú»Ö´Ö 5, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (3) “µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖÖê ¤üÖ¾ÖÖ, ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö †Ö¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
•µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) ¤üÖ¾ÖÖ †×ÖÙÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÖúÖ¸ü ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ,--

¯ÖÖúÖ¸ü
´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö
(‹ú) †¿ÖÖ ´ÖãŸµÖæÖÓŸÖ¸ü ‹ú ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ´ÖéŸÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
úÖêÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ “ÖÖîú¿Öß úºþÖ šü¸ü¾Öß»Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“Öê ÖÖ¾Ö †×³Ö»ÖêÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘Öê‡Ô»Ö, †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ(¤üÖêÖ) †ÃÖÖ †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¤üÖ¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
¯Ö«üŸÖß.

(4) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êü‡»Ô Ö, Øú¾ÖÖ ´ÖéŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“ÖÖ
¾Öîª ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö ¤ü¯ŸÖ¸üÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üß»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ú»Ö´Ö 14
´Ö¬µÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖê™üßÃÖ ¤êü‡Ô»Ö; †Ö×Ö †¿ÖÖ ÖÖê™üß¿ÖßŸÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ µÖÖµÖ“ÖÖîú¿Öß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö
“ÖÖ»Öæ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
19. (1) šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß, Øú¾ÖÖ •µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ŸÖÆüæú²Ö êú»Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ú»Ö´Ö 16 “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öãœêü •ÖÖê ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ‹êæúÖ
1
[¯Öãœüß»Ö ¾ÖÖ¤ü×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß µÖÖµÖ“ÖÖîú¿Öß ú¸üß»Ö, ´ÆüÖ•Öê :(††) ¾ÖÖ¤üßÖê †ÃÖê ¯ÖÏú£ÖÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö úß, ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖæÖ ¾ÖÖÆüÖÖ¸üÖ ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÖê
ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖÖ´Öãôûê †›ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôûê ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ •Ö×´ÖÖßÃÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸üß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ãú¸üÖÖÃÖ, —ÖÖ›üÖÃÖ Øú¾ÖÖ ×¯ÖúÖÃÖ ÖãúÃÖÖÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê ÖŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÖãúÃÖÖÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü, ŸÖ¸ü,(1) ×ÖÛ¿“ÖŸÖ •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔŸÖæÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¯ÖéÂšü³ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ ¾ÖÖÆüÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß ÖîÃÖÙÖú×¸üŸµÖÖ ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖæÖ
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ •Ö×´ÖÖßú›êü ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê Øú¾ÖÖ úÃÖê;
(2) †¿ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÖê ŸµÖÖÓÃÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ£ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖ
ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê ;
(3) †¿ÖÖ ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ †¿Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû †Ö»Öê»ÖÖ ¾µÖŸµÖµÖ, ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê;
(4) †¿ÖÖ ¾µÖŸµÖµÖÖ´Öãôê ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ •ÖÖÖê“Öê Øú¾ÖÖ ŸÖß¾Ö¸üß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ãú¸üÖÖ“Öê, —ÖÖ›üÖ“Ó Öê Øú¾ÖÖ ×¯ÖúÖÓ“Öê
ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê;]
1

ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 4 «üÖ¸êü ´Öæôû ´ÖÓ•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

ÃÖãÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ
¾Öêôûß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê
×ÖúÖ»ÖÖŸÖ
úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öê
´Öã§êü.
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(†) ¾ÖÖ¤üßÖê †ÃÖê ¯ÖÏú£ÖÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö úß, úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ú²•ÖÖ †¾Öî¬Ö¯ÖÖê ×Æü¸üÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒúÖ»ÖÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü,-(1) ¤üÖ¾ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ú²•ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒú ¾ÖÖ¤üßú›êü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßú›êü
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê ×•Ö“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖ“µÖÖú›êü ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ,
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß ÆüÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ úÃÖê;
(2) ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßú›êü ú²•ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê, †Ö×Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê ŸÖÖê úÖµÖªÖ“µÖÖ
¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¸üßŸÖßÖê ×´Öôû×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê ;
(²Ö) ¾ÖÖ¤üßÖê †ÃÖê ¯ÖÏú£ÖÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö úß, ŸµÖÖ“ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ú²•ÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒú ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“ÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¬ÖÖ¸üÖÖ×¬ÖúÖ¸ü Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÆüŒú ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖê
Æêü úÖ¸üÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü,-(1) ¾ÖÖ¤üßú›æüÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖ“µÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÆüŒúÖÓ†¾ÖµÖê
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßú›êü µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ú²•ÖÖ Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒúÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸ü †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê ;
(2) ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß †ÃÖÖ ÆüŒú ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ †ÖÆêü
Øú¾ÖÖ úÃÖê ;
(3) ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖ, ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ Øú¾ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒúÖ“ÖÖ, ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ´ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ •µÖÖ“Öß †Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öú †ÃÖÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß †Ö×Ö †ÃÖÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ´ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ
†Ó¿ÖŸÖ: ´ÖÖ»Öúß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÖÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß †ÖÆêü úÖµÖ ?
(ú) ¾ÖÖ¤üßÖê †ÃÖê ¯ÖÏú£ÖÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö úß, ŸµÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ú²•ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒúÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸ü †ªÖ¯Ö
ŸµÖÖ“µÖÖú›êü“Ö †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ŸµÖÖ“µÖÖ ú²•ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒúÖÃÖ ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖŸÖÖê Øú¾ÖÖ ¡ÖÖÃÖ
Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü-(1) ¤üÖ¾ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒú Æêü, ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
¯ÖÏŸµÖÖ ú²•ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê ;
(2) ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ ú²•ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒúÖÃÖ ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖßŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê †ÃÖÖ ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê ;
(3) †ÃÖÖ ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †›ü£Öôû¶Ö“µÖÖ, ¯ÖÏµÖŸÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ, ¤üÖ¾ÖÖ
¤üÖÖ»Ö êú»µÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ —ÖÖ»Öß Øú¾ÖÖ úÃÖê.
(2) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ, µÖÖµÖ¤üÖÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ´Ö¤üŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ, µÖÖêµÖ ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ÃÖ´ÖÃÖ úÖœæüÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ Æü•Ö¸ü êú»Öê ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÃÖ, ¯ÖÖúÖ¸ü Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÃÖ úÖœæüÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖŸÖÖ
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö •ÖÖê úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖúÖ¸üÖÖê ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»ÖÖ
Øú¾ÖÖ Æü•Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖÖê, ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ´ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖ †Ö×Ö ×ÃÖ¨ü úºþÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ; †Ö×Ö µÖÖêµÖ
¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ÖÖê™üßÃÖ ¤êü‰úÖ, ¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß •ÖÖŸÖßÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.

‡ŸÖ¸ü
ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓ“Öß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
‘ÖêµÖÖ“ÖÖ
†Ö×Ö
¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß
1
[ŸÖÖê †¿ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓ²Ö¨ü ´ÖãªÖÓ“Öê ™üÖ“ÖÖ, ¯ÖÖúÖ¸ü Æü•Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ŸµÖÖ“Ö
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ •ÖÖÖß ‹êæúÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, †ÖÖ¾Ö¿µÖú ×¾Ö»ÖÓ²Ö Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üß»Ö. ŸÖê ™üÖ“ÖÖ ŸµÖÖ ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü. ´ÆüÖæÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.]
1

ÃÖÖ 1928 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 11, ú»Ö´Ö 2 ¯Ö×Æü»µÖÖ †ÖãÃÖæ“Öß«üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
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(3) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖß“µÖÖ ÖÖêÂÖ¾ÖÖ·µÖÖ“Öê ™üÖ“ÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ
Ã¾ÖŸÖ: ×»ÖÆüß»Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüß ú¸üß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ“Öß úÖ¸üÖê £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üß»Ö.
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß “Öê
†×³Ö»ÖêÖ.

(4) ¾ÖÖ¤ü×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ²ÖÖ•Öã“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ŸÖÖê, ú»Ö´Ö 5 †¾ÖµÖê ŸµÖÖ“µÖÖú›êü
×Ö×ÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖÖ •ÖÖê †Ö¤êü¿Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¤êüÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êü‡»Ô Ö; †ÖÛÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ²ÖÖ•Öã“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ŸÖÖê ¤üÖ¾ÖÖ ±êú™üÖôûß»Ö.
¾Ö¸üß»Ö¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖÆü ¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ, •µÖÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ×ÖÖÔµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê ¤êü‡Ô»Ö.

¾ÖÖ¤üß“µÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ
²ÖÖ•ÖãÖê
—ÖÖ»Öê»µÖÖ
×ÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê
ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†Ö¤êü¿Ö.

20. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ, ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¤êü¿Ö, ´ÖÖ ŸÖÖê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ±êú™üÖôûµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖÖê, Øú¾ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖÖê,
Øú¾ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ †´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖÖê, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, ŸÖÖê, ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖéÂšüÖÓ×úŸÖ ú¸üß»Ö
†Ö×Ö ŸÖÖê ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö Øú¾ÖÖ •µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ³ÖµÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖÓ ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×ú»ÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ÖÖê™üßÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
†¿ÖÖ ‹ÖÖªÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Öã»µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾Öß»Ö, †Ö×Ö ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ úÖ¸üÖê ŸÖÖê
†×³Ö»ÖêÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü úºþÖ šêü¾Öß»Ö.

´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê
×¤ü»Öê»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö
¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖéÂšüÖÓ×úŸÖ
ú¸üÖê †Ö×Ö
ŸÖÖê Öã»µÖÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
¾ÖÖ“ÖæÖ
¤üÖÖ×¾ÖÖê.

21. (1) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ 1[¾µÖŸµÖµÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ] ú²•ÖÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒú ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê, ŸÖÖê ×ÖÖÔµÖ, ÖÏÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¤ãüµµÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ¯ÖÏúÖ¸êü ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †ÃÖê †Ö¤êü¿Ö ¤êü‰úÖ, †´Ö»ÖÖŸÖ
†ÖÖß»Ö ;
¯Ö¸ÓüŸÖã, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, 2[úÖêÖŸµÖÖÆüß •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¾µÖŸµÖµÖ úÖœæüÖ
™üÖúµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ] •Ö×´ÖÖß“ÖÖ ú²•ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü Ö´Öæ¤ü ú¸üß»Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß, ŸµÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÖê
Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê ¯Öê¸ü»Öê»Öê ¯Ößú †ÃÖê»Ö, †Ö×Ö ŸÖê “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÆêüŸÖæÖê ¯Öê¸ü»Öê †ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“Öß ÖÖ¡Öß
ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÃÖ, ¯Öãœüß»Ö¯Öîúß úÖêÖŸÖßÆüß ‹ú ÖÖêÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ, ŸµÖÖ •Ö×´ÖÖß“ÖÖ ú²•ÖÖ ´ÖÖÖÖÖ·µÖÖ
¾ÖÖ¤üßÃÖ ŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ ¤êüµÖÖ“Öê ŸÖÆüæú²Ö ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÖê ŸµÖÖ úÖ¸üÖÖú×¸üŸÖÖ †•ÖÔ úºþÖ,
¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯Öã¸êüÃÖê ŸÖÖ¸üÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê Øú¾ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯Öã¸êü¿Öß ¸üŒú´Ö †ÖÖ´ÖŸÖ šêü¾Ö»Öß ŸÖ¸ü, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü
ŸÖÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö.-(†) ŸµÖÖ ×¯ÖúÖ“Öß †¿ÖÖ¾Öêôûß •Öß Øú´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÖê “ÖÖ»Öæ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß
†Öú¸üÖß“Öê •Öê úÖêÖŸÖêÆüß Æü¯ŸÖê ³Ö¸ü»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö úºþÖ, ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê
šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ Øú´ÖŸÖßÃÖ ¾ÖÖ¤üß ŸÖê ¯Ößú ‘ÖêµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö ú¸üßŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ; Øú¾ÖÖ
(²Ö) ¾ÖÖ¤üß ÆüÖ †¿ÖÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ Øú´ÖŸÖßÖê ŸÖê ¯Ößú ‘ÖêµÖÖÃÖ ÖÖ¸üÖ•Ö †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß»ÖÖ ŸÖê ¯Ößú ÖÖêôûÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êüÃÖÖ šü¸êü»Ö †ÃÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Öê¯ÖµÖÕŸÖ,

´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ
×ÖÖÔµÖ
†´Ö»ÖÖŸÖ
úÃÖÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ.

1
2

ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 5 (1) (†) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 5 (1) (²Ö) «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

‹“Ö 481-3

¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ
×¯ÖúÖÓ² ÖÖ²ÖŸÖ
¯Ö¸ÓüŸÖãú.
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µÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãúÖ“µÖÖ ÖÓ›ü (†) †¾ÖµÖê šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ Øú´ÖŸÖß“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¸üŒú´Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÃÖ,
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö ŸÖß ¾ÖÖ¤üßú›æüÖ, •Ö´ÖßÖ ´ÖÆüÃÖã»ÖÖ“Öß £Öú²ÖÖúß ´ÆüÖæÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
1

(2) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ, ´ÖÖÖ‡ÔÆãüúæ ´Ö ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê, ŸÖß [µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †ÖãÃÖæ“Öß ²Ö²Ö “µÖÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÖÖ‡ÔÆãüæú´Ö
²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ú “µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß] ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üß»Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü•Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ ŸÖê£Öê“Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ¤êü‡»Ô Ö
¯Ö¨üŸÖ. Øú¾ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö, Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü•Ö¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖß ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ÖÏÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü, Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤ãüµµÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.
¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
(3) ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü, Ö“ÖÔ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¤êü‡»Ô Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“ÖÖ Ö“ÖÔ ¬ÖºþÖ †ÃÖÖ Ö“ÖÔ, ŸÖÖê •µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
×ÖÖÔµÖ †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖú›æüÖ •Ö´ÖßÖ ´ÖÆüÃÖã»ÖÖ“Öß £Öú²ÖÖúß ´ÆüÖæÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
×¤ü»Öê»µÖÖ
Ö“ÖÖÔ“ Öß
¾ÖÃÖã»Öß.
´ÖÖÖ‡Ô(4) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ‡ÔÆãüæú´ÖÖ“Öß •Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß †¾Ö–ÖÖ ú¸üß»Ö ŸÖß, 2[³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤Óü›ü 1860 “ÖÖ 45.
Æãüæú´ÖÖ“Öß ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ,] ú»Ö´Ö 188 †¾ÖµÖê ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
†¾Ö–ÖÖ êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ×¿ÖÖÖ
ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß.
¯ÖÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ
22. 3[ú»Ö´Ö 23, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ‹ÖÖ¤üÖ ¾µÖŸµÖµÖ úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ
ÆüŒúÖÃÖ ²ÖÖ¬Ö ¯ÖÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü †Ö¤êü¿Ö ¤êü‡»Ô Ö, Øú¾ÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ú²•ÖÖ ¤êü‡»Ô Ö Øú¾ÖÖ •µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒú
Ö µÖêŸÖÖ ú²•ÖÖ
ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ú¸üß»Ö, Øú¾ÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ´ÖÖÖ‡ÔÆüãúæ ´Ö úÖœü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ¯ÖÖúÖ¸ü ÃÖÖ´Ö ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ

‡ŸÖ¸ü ¸üßŸÖßÖê Æãüúæ ´ÖÖÖ´ÖÖ Øú¾ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖŸÖ µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
•Ö×´ÖÖß“µÖÖ ¯ÖéÂšü³ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü »ÖÖŸÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¾µÖŸµÖµÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿ÖÖ¸üßŸÖßÖê ¾ÖÖÆæü ¤êü‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ú²•ÖÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê “ÖÖ»Öæ šêü¾Öß»Ö] :

¯Ö¸ÓüŸÖã, ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: †ÃÖê úß, µÖÖ ú»Ö´ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ´Ö•Öãú¸üÖ´Öãôûê , •µÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¨ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»ÖÖ
†ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖÃÖ •µÖÖ ´Öã¤üŸÖß¯ÖµÖÕŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ú²•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ¤æü¸ü šêü¾Ö»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾ÖÖ¯Ö¸üÆüŒúÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ‘Öê‰ú ×¤ü»ÖÖ ÖÃÖê»Ö ŸµÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖß»Ö ˆŸ¯Ö®Ö, ÃÖÖ´Ö ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ úºþÖ ¾ÖÃÖæ»Ö
ú¸üµÖÖÃÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß :
¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ãüÃÖ¸êü †ÃÖê úß, úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“µÖÖ ú²•ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ú»Ö´Ö 21, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1)
“µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãúÖ†¾ÖµÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¯ÖúÖ¾Ö¸üß»Ö ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Øú´ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê
×¤ü»Öê»ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÆüÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖúÖ¸üÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ±ìú ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü
¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤üÖ¾µÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßŸÖ ×ÖÖÖÔµÖú †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†×¯Ö»ÖÖÃÖ
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö.

23. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †¯Öß»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
1

2
3

ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 5 (2) «üÖ¸êü ´Öæôû ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ.
ëú¦üßµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 6 «üÖ¸êü ´Öæôû ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
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(2) ¯Ö¸ÓüŸÖã ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ †×³Ö»ÖêÖ ´ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö, †Ö×Ö †¿ÖÖ ¤üÖ¾µÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´ÖúÖ•Ö, ×ÖÂúÂÖÔ Øú¾ÖÖ †Ö¤êü¿Ö †¾Öî¬Ö Øú¾ÖÖ †µÖÖêµÖ †ÖÆêü
†ÃÖê ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖÃÖ µÖÖêµÖ ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ¿Öß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ÖÃÖê»Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÖê †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÖê
êú»Öê»µÖÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆü ß“Öß
±êú¸üŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

1

2

[(2-†) ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ êú»Öê»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê
[ÃÖÆüÖµÖú ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ˆ¯Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ÃÖÆüÖµÖú †ÖµÖãŒŸÖ] µÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.]

†×¬ÖúÖ¸ü
ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ ¤êüÖê.

(3) ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß 2[ ÃÖÆüÖµÖú ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ˆ¯Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ÃÖÆüÖµÖú †ÖµÖãŒŸÖ] µÖÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ
úÖêÖŸÖßÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß ŸÖ¸ü, ŸÖÖê µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†ÖÆêü †ÃÖê
´ÖÖÖÖê.

24. [ØÃÖ¬Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“µÖÖ µÖÖ×µÖú ú×´Ö¿ÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü] ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö, 1950
†¾ÖµÖê Æêü ú»Ö´Ö ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
25. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÖ¤üßÃÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÖê™üê †ÖÆêü ÖÖê™ü¶Ö
1860 “ÖÖ
45. Æêü ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖæÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖæÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê Ö¸êü †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖŸÖÖÆüß ŸÖÖê ŸµÖÖ ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüß ú¸üß»Ö ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öê
†Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖŸµÖÖ¯ÖÖ ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê 3[³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤Óü›ü ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ,] ú»Ö´Ö 193 †¾ÖµÖê ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö êú»ÖÖ ÃÖŸµÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö
†ÖÆêü, †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×¿ÖÖÖ.
26. (†) úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê •Öê úÖêÖŸÖêÆüß éúŸµÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê †×³Ö¯ÖÏŸê Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ éúŸµÖÖ²Ö§ü»Ö 4[¿ÖÖÃÖÖÖ×¾Ö¹ý¨ü Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü,] ¤üÖ¾µÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖÖê ŸÖê éúŸµÖ, ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö×¬Ö†¾ÖµÖê µÖÖêµÖ¸üßŸµÖÖ ‘Ö™üßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö.
Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê êú»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê Öê¸üß•ÖúºþÖ; †£Ö¾ÖÖ
(²Ö) 5[úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖ úÖœæüÖ ™üÖú»µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ] úÖêÖŸÖÖÆüß ú²•ÖÖ úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ú²•ÖÖÃÖ
1898 “ÖÖ
5. Æü¸üúŸÖ †ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê“µÖÖ Øú¾ÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ, Øú¾ÖÖ + ¤Óü›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1898, “µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖ 12 †¾ÖµÖê “µÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¤üß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß
¯ÖÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ,
1
ÃÖÖ 1942 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 24 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (†) ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ 1942 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 42 “µÖÖ ú»Ö´Ö 2 «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
2
ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 3 (5) «üÖ¸êü "ÃÖÆüÖµÖú ú»ÖêŒ™ü¸ü Øú¾ÖÖ ›êü¯µÖã™üß ú»ÖêŒ™ü¸ü" µÖÖ
´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3
ëú¦üßµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
4
×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö, 1950 «üÖ¸êü "¸üÖ•ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü Øú¾ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêú¸üÖ×¾Ö¹ý¨ü" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß
ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
5
ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 7 «üÖ¸êü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
† †ÖŸÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1973 (1974 “ÖÖ 2) ¯ÖÆüÖ.

14
1958 “ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô 4.
1
[27.* ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ (×¾ÖÃŸÖÖ¸ü) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1957 µÖÖ«üÖ¸êü ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ´Öã²Ó Ö‡Ô ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ 1948 “ÖÖ
×Ö¸üÃÖÖ †Ö×Ö
ÃÖÖî¸üÖÂ™Òü
¾µÖÖ¾Öé×¢Ö. »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ÃÖÖî¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †¬µÖÖ¤êü¿Ö, 1948 †¬µÖÖ.
†Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ú“”û ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ Îú. 52.
1906 “ÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1906 Æêü ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Ö¸ü×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß»Ö ;
´ÖãÓ²Ö‡Ô 2.

µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ†¾ÖµÖê ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

¯Ö¸ÓüŸÖã, †¿ÖÖ¸üßŸÖßÖê úÖêÖŸÖÖÆüß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¸ü§ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß, †¿ÖÖ ×¸üŸÖßÖê ¸ü§ü êú»Öê»µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ†¾ÖµÖê (êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê´ÖÖãúÖ, ‘Ö™üßŸÖ êú»Öê»Öß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖê,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê¿ÖÖÓ“µÖÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ Æü§üß, †¿ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö, †¿ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓ¯Öãœüê Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¯Öãœüê
Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¯Öãœüê ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê úÖ´ÖúÖ•Ö †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öê †×¬ÖúÖ¸ü
µÖÖÓÃÖÆü) êú»Öê»Öê úÖêÖŸÖêÆüß éúŸµÖ Øú¾ÖÖ êú»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ, †ÃÖê êú»Öê»Öê éúŸµÖ Øú¾ÖÖ êú»Öê»Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà¿Öß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖê£Ö¾Ö¸ü, •ÖÖæúÖÆüß ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ŸÖê¾ÆüÖ †´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà¾ÖµÖê êú»Öê»Öê éúŸµÖ, êú»Öê»Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ, êú»Öê»Öß Öê´ÖÖæú, ‘Ö™üßŸÖ êú»Öê»Öß, šü¸ü×¾Ö»Öê»Öß, ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öê Øú¾ÖÖ êú»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ; †Ö×Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¯Öãœêü Øú¾ÖÖ
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¯Öãœüê Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¯Öãœüê ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ
šêü¾ÖµÖÖŸÖ ¾Ö ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.]
1

ÃÖÖ 1958 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4, ú»Ö´Ö 3 (6) «üÖ¸êü Æêü ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

* ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö×¬Ö †Öãæú»ÖÖ (¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖŸÖá ×¾ÖÂÖµÖ) †Ö¤êü¿Ö, 1960 †¾ÖµÖê Æêü ú»Ö´Ö ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

15
†ÖãÃÖæ“Öß †
ú»Ö´Ö 14 †¾ÖµÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß»ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖê×™ü¿Öß“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ
×¿ÖŒúÖ
¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú
..................................................................................................

“µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ.
¾ÖÖ¤üß;
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß.

¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß.--(ÖÖ¾Ö, ¾ÖµÖ, ¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ) µÖÖÓÃÖ,
•µÖÖ†£Öá, (µÖê£Öê ¾ÖÖ¤üß“Öê ÖÖ¾Ö, ¾ÖµÖ, ¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ×»ÖÆüÖ¾Öê) ´ÖÖÖê ŸÖã´Ö“µÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü
(µÖê£Öê ¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ) µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü :
ŸµÖÖ†£Öá, ˆ¯Ö×¸ü×ÖÙ¤üÂ™ü ¾ÖÖ¤üßÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖã´Æüß Ã¾ÖŸÖ: Øú¾ÖÖ µÖÖêµÖ×¸üŸµÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ
†×³ÖúŸµÖÖÔ´ÖÖ±ÔúŸÖ ............................ µÖÖ ÖÖ¾Öß ............................ µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ......................... µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ
.........................
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Æü•Ö¸ü ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ†¾ÖµÖê †×¬Ö¯Ö¡Ö úÖœæüÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü; †Ö×Ö, ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ
¾ÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß †Öê¸ü“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, ¾Ö¸üß»Ö šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾Öêôûß †Ö×Ö •ÖÖÖß ŸÖã´Æüß ŸÖã´Ö“Öê
¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß †Ö×Ö ŸÖã´Ö“Öê ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü Æü•Ö¸ü šêü¾ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß; †Ö×Ö ŸÖã´ÆüÖÃÖ µÖÖ†¾ÖµÖê ÖÖê™üßÃÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ¯Öæ¾Öá ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¾Öêôûß †Ö×Ö •ÖÖÖß †ÃÖê Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖŸÖ ŸÖã´Æüß úÃÖæ¸ü ú¸üÖ»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖã´Ö“µÖÖ †Ö×Ö
ŸÖã´Ö“µÖÖ †×³ÖúŸµÖÖÔ“µÖÖ Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖ ¤üÖ¾µÖÖ“Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖß úºþÖ ×ÖÖÔµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

†Ö•Ö

×¤üÖÖÓú

´ÖÖÆêü

ÃÖÖ 19

.

(ÃÖÆüß)
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü.
™üß¯Ö.--ŸÖã´Ö“µÖÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓÖÖ, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ †×¬Ö¯Ö¡Ö úÖœæüÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †¿Öß ŸÖã´Ö“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
¾ÖÖ•Ö¾Öß ´Öã¤üŸÖßŸÖ †×¬Ö¯Ö¡Öê ²Ö•ÖÖ×¾ÖŸÖÖ µÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ŸÖ¿ÖÖ †£ÖÖÔ“ÖÖ †•ÖÔ ŸÖã´Æüß µÖÖŸÖ ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá ×¾Ö»ÖÓ²Ö
Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
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†ÖãÃÖæ“Öß ²Ö
ú»Ö´Ö 16 †¾ÖµÖê úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖê×™ü¿Öß“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ
×¿ÖŒúÖ
¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú
....................................................................................................

“µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ.
¾ÖÖ¤üß;
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß.

¾ÖÖ¤üß (Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß) µÖÖÓÓÃÖ,
•µÖÖ†£Öá,.. .... ... .... ... ... .... ... .... . .... .... ... ... .... ... . µÖÖÖê µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»µÖÖ ˆ¯Ö×¸ü×ÖÙ¤üÂ™ü ¤üÖ¾µÖÖÓÓŸÖ
Öê»µÖÖ .................................... ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ .................................µÖÖ ×¤üÖÖÓÓúÖÃÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ...............................
†ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ †ÃÖæÖ ˆŒŸÖ ¾ÖÖ¤üßÖê (Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÖê), (µÖê£Öê úÖ¸üÖê ×»ÖÆüÖ¾Öß) µÖÖ úÖ¸üÖÖÓú×¸üŸÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß ±êú¸üÃÖãÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü .... ....... ........ ....... ..... .. ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ... ..... .... ......... ....... ....
µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÓÃÖ †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü ;
ŸµÖÖ†£Öá, ŸÖã´ÆüÖÃÖ †¿Öß ÖÖê™üßÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ............................ ÖÖ¾Öß ............................ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ
.........................
µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ......................... ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ, ˆŒŸÖ †•ÖÖÔ“Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖß ÆüÖ‰ê úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö,
†Ö×Ö ŸÖã´ÆüÖÃÖ µÖÖ†¾ÖµÖê ±ú´ÖÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ˆŒŸÖ ¾Öêôûß †Ö×Ö •ÖÖÖß ŸÖã´Æüß Ã¾ÖŸÖ: Øú¾ÖÖ †×³ÖúŸµÖÖÔ´ÖÖ±ÔúŸÖ Æü•Ö¸ü
¸üÖÆüµÖÖŸÖ úÃÖæ¸ü ú¸üÖ»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖã´Ö“µÖÖ Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖ †•ÖÖÔ“Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖß úºþÖ ×ÖÖÔµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, †Ö×Ö ŸÖÖê †•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü
êú»ÖÖ ŸÖ¸ü, ¤üÖ¾µÖÖ“Öß ±êú¸üÃÖãÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü •ÖÖÖÖ †Ö×Ö ¾Öêôû šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

†Ö•Ö

×¤üÖÖÓú

´ÖÖÆêü

ÃÖÖ 19

.

(ÃÖÆüß)
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü.

17
1

[†ÖãÃÖæ“Öß ²Ö²Ö

ú»Ö´Ö 21, ¯ÖÖê™-üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ‡ÔÆãæú´ÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ
×¿ÖŒúÖ
¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú
.......................................................................................................

“µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ.
¾ÖÖ¤üß;
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß.

¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ................................................................................... µÖÖÓÃÖ,
•µÖÖ†£Öá, ˆ¯Ö×¸ü×ÖÙ¤üÂ™ü ¤üÖ¾µÖÖŸÖ,
«üÖ¸êü (µÖê£Öê ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê †Ö×Ö ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôûæ Ö
—ÖÖ»Öê»µÖÖ, ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŸµÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ×»ÖÆüÖ). ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ÖÖ»Öß ×Ö¤ìü¿Ö êú»Öê»µÖÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêŸÖ, ÖîÃÖÙÖú ¸üßŸÖßÖê ˆ±úôûÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖß¾Ö¸ü ¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ¯ÖéÂšü ³ÖÖÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ ŸÖã´Æüß
¾µÖŸµÖµÖ †ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ;
ŸµÖÖ†£Öá, ŸÖã´ÆüÖÓÃÖ ÃÖÖ´Ö ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üÖÓ¾ÖÖ“ÖæÖ ˆŒŸÖ ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ˆŒŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêŸÖæÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öêú›êü ¯ÖéÂšü³ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ ¾ÖÖÆüÖÖ·µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖŸµÖµÖ †ÖÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü (†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ, •ÖÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¾µÖŸµÖµÖ Ö †ÖÖµÖÖ²Ö§ü»Ö
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÃÖ †Ö–ÖÖ êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ¾µÖŸµÖµÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ).

†Ö•Ö

×¤üÖÖÓú

´ÖÖÆêü

ÃÖÖ 19

.

(ÃÖÆüß)
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü.

1

ÃÖÖ 1954 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 66, ú»Ö´Ö 8 «üÖ¸êü †ÖãÃÖæ“Öß ²Ö²Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
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†ÖãÃÖæ“Öß ú
ú»Ö´Ö 21, ¯ÖÖê™-üú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ‡ÔÆãæú´ÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ
×¿ÖŒúÖ
¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú
......................................................................................................

“µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ.
¾ÖÖ¤üß;
¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß.

¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ................................................................................................................ µÖÖÓÃÖ,
•µÖÖ†£Öá, ˆ¯Ö×¸ü×ÖÙ¤üÂ™ü ¤üÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÃÖ †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, ÖÖ»Öß ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ
ˆŒŸÖ ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ú²•ÖÖŸÖ †ÃÖµÖÖÃÖ (Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÖÖ»Öß ¾ÖÙÖ»Öê»ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“ÖÖ
ÖÖ»Öß ¾ÖÙÖ»Öê»ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ) ŸÖã´Æüß (µÖê£Öê ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ Øú¾ÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖóµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×»ÖÆüÖ.) .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

úºþÖ ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü (Øú¾ÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖóµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü).
ŸµÖÖ†£Öá, ÃÖÖ´Ö ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ Æãüúæ ´ÖÖÖ´µÖÖ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÖê¸üß•Ö †µÖ£ÖÖ ˆŒŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ (Øú¾ÖÖ,
µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ †µÖ£ÖÖ) ˆŒŸÖ ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ú²•ÖÖŸÖ †ÃÖüµÖÖÃÖ (†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, µÖê£Öê úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ
†›ü£ÖôûÖ ¯ÖãÆüÖ Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üßÃÖ †Ö–ÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü ŸÖê ×»ÖÆüÖ¾Öê) ¡ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÖß
¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ, ŸÖã´ÆüÖÃÖ µÖÖ†¾ÖµÖê ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†Ö•Ö

×¤üÖÖÓú

´ÖÖÆêü

ÃÖÖ 19

.

(ÃÖÆüß.)
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü.
‹“Ö 481-(3,259 ¯Öã.)-10.2015
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯ÖÏúÖ¿ÖÖê ×´ÖôûµÖÖ“Öß ×šüúÖÖê
•

ÃÖÓ“ÖÖ»Öú

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

•

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

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

•

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

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

•

ÃÖÆüÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Öú

¿ÖÖÃÖúßµÖ »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ¾Ö ÖÏÓ£ÖÖÖÖ¸ü, ¯ÖîšüÖ ¸üÖê›ü,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü-431 001
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : (0240) 2331525

•

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

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

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

