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ÃÖÖ 1887 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4 µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ±úß ¤êüÖê.

18. ×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß.ü
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ÃÖÖ 1976 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 31
[ ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ×¤üÖÖÓú 22 •Öã»Öî, 1976 ¸üÖê•Öß
¯ÖÏ£Ö´Ö (‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ) ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü êú»Öê»ÖÖ ]
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ òú×ÃÖÖÖë“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö òú×ÃÖÖÖêÓ´Ö¬Öß»Ö •ÖãÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ú¸ü
²ÖÃÖ×¾ÖÖê µÖÖ ÖÖêÂ™üà“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
•µÖÖ†£Öá, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ, úÖò×ÃÖÖÖë“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖ ú¸üÖê òú×ÃÖÖÖêÓ´Ö¬Öß»Ö •ÖãÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ú¸ü
²ÖÃÖ×¾ÖÖê µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü ;
ŸµÖÖ†£Öá, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖ¢ÖÖ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸ê,ü ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü :—
1. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü òú×ÃÖÖÖê (×ÖµÖÓ¡ÖÖ †Ö×Ö ú¸ü) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1976 †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ
ÖÖ¾Ö,
µÖê‡»Ô Ö.
¾µÖÖ¯ŸÖß
(2) ŸÖÖê, ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖÃÖ »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö.

†Ö×Ö
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.

(3) ŸÖÖê, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü Öê´Öß»Ö †¿ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ
†Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2.

ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ †£ÖÔ †¯Öê×ÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ,—

¾µÖÖµÖÖ.

(†ú) ''òú×ÃÖÖÖê'' ´ÆüÖ•Öê, •µÖÖ ×šüúÖÖß òú×ÃÖÖÖê Öêôû ÖêôûÖê, ŸÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ
ú¸üÖê µÖÖÓ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÃÖê»Ö †¿Öß ×Óú¾ÖÖ •Öß µÖÖ ÖÖêÂ™üàÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ
†ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖê»Ö †¿Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •ÖÖÖÖ ;
(²Ö) ''òú×ÃÖÖÖê Öêôû'' ´ÆüÖ•Öê, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, úÖêÖŸµÖÖÆüß
ˆ¯Öú¸üÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê Öêôû»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ Ö×¿Ö²ÖÖ“ÖÖ Öêôû ¬ÖºþÖ, •µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öî•Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö
×ÓÓú¾ÖÖ •ÖãÖÖ¸ü ÖêôûŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö, †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß Öêôû ;
(ú) ''•ÖÖÖÖ'' µÖÖ ÃÖÓ–ÖêŸÖ, ‡´ÖÖ¸üŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖê»Öß Øú¾ÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ †µÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³ÖÖÖ, Øú¾ÖÖ
ŸÖÓ²Öæ, †Ö¾ÖÖ¸ü, ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ, ¾ÖÖÆüÖ Øú¾ÖÖ •ÖÆüÖ•Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê‡Ô»Ö ;
(›ü) ''ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •ÖÖÖÖ'' µÖÖ ÃÖÓ–ÖêŸÖ, ¯ÖîÃÖê ³Ö¹ýÖ Øú¾ÖÖ †µÖ£ÖÖ, •ÖÖŸÖê»ÖÖ •Öê£Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê ;
(‡û) ''×¾Ö×ÆüŸÖ'' ´ÆüÖ•Öê, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖü.
3. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ ×¤ü»Öê Öê»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö †ÃÖê
»ÖÖµÖÃÖÃÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÆüê †¿ÖÖ òú×ÃÖÖÖê¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •ÖÖÖß, úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß úÖêÖŸÖêÆüß
òú×ÃÖÖÖê Öêôû ÖêôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ŸÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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òú×ÃÖÖÖëÖÖ
»ÖÖµÖÃÖÃÖ
¤êüÖê †Ö×Ö
»ÖÖµÖÃÖÃÖ
×¤ü»Öê»µÖÖ
òú×ÃÖÖÖëÖÖ
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ÃÖÖ
1887 “ÖÖ
´ÖãÓ²ÖÓ‡Ô
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 4
µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
´ÖÖ±úß
¤êüÖê.
òú×ÃÖÖÖê“µÖÖ
»ÖÖµÖÃÖÃÖ
ÃÖÖšüß †•ÖÔ
ú¸üÖê
†Ö×Ö †ÃÖê
»ÖÖµÖÃÖÃÖ
´ÖÓ•Öæ¸ü
ú¸üÖê
Øú¾ÖÖ
ÖÖúÖ¸üÖê.

(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê »ÖÖµÖÃÖÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß òú×ÃÖÖÖê»ÖÖ Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ òú×ÃÖÖÖêŸÖ ÖêôûµÖÖŸÖ,
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß òú×ÃÖÖÖê ÖêôûÖÓ ÖÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ô •ÖãÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1887 µÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖÖÆüß ´Ö•Öæú¸ü »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

4. (1) ú»Ö´Ö 3, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê »ÖÖµÖÃÖÃÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏŸµÖêú
¾µÖŒŸÖß, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü »ÖêÖß †•ÖÔ ú¸üß»Ö.
(2) †ÃÖÖ †•ÖÔ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖêÖß
†Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, †ÃÖê »ÖÖµÖÃÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß úÖ¸üÖê ×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ
ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, •Öê¾ÆüÖ †ÃÖê »ÖÖµÖÃÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ÖúÖ¸ü ¤êü‡»Ô Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖŸÖ
†¿ÖÖ ÖúÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ“Öê ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ™üÖ“ÖÖ úºþÖ šêü¾Öß»Ö.
(3) •µÖÖ ±úß“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, •µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß †Ö×Ö •µÖÖ ¿ÖŸÖáÃÖ †¬ÖßÖ šêü¾ÖæÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ
´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö ŸÖß ±úß, ŸÖÖê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ ¿ÖŸÖá ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖß»Ö ;
(4) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ŸµÖÖ•Öú›êü †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, »ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ Ö¾Ößú¸üÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ
êú»Öê»Öß ±úß ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ“Öê Ö¾Ößú¸üÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö
Øú¾ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß úÖ¸üÖê ×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ, †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ Ö¾Ößú¸üÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã †¿ÖÖ ÖúÖ¸üÖ“Öß úÖ¸üÖê ŸµÖÖ“µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.

»ÖÖµÖÃÖÃÖ
5. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß
×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß, ¯Öãœüß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú úÖ¸üÖÖÓ¾Ö¹ýÖ
Øú¾ÖÖ ¸ü§ü
ú¸üµÖÖ“Öß »ÖÖµÖÃÖÃÖ ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :—
¿ÖŒŸÖß

(†) •µÖÖŸÖ †¬ÖßÖ šêü¾ÖæÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖŸÖá“ÖÖ ³ÖÓÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ;

(²Ö) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ †¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖÓ“Öê »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü ;
(2) •Öê¾ÆüÖ †ÃÖê »ÖÖµÖÃÖÃÖ ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, †ÃÖê »ÖÖµÖÃÖÃÖ
×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¸ü§ü êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö“µÖÖ úÖ¸üÖÖ“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖë¤ü ú¸üß»Ö †Ö×Ö •µÖÖ“Öê »ÖÖµÖÃÖÃÖ ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ
¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ, ŸµÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ¤êü‡Ô»Ö.
6. »ÖÖŸÖ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖÓÃÖ ²ÖÖ¬Ö ¤êü‰ú Ö ¤êüŸÖÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖŸÖÖÆüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üú Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê úÖ´Öê ú¸üÖÖ¸üß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß µÖÖÖê/×ÆüÖê, »ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖŸÖá“ÖÖ
³ÖÓÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ/×ŸÖ»ÖÖ, ¤üÖÂê Ö×ÃÖ¨üüßÖÓŸÖ¸ü, ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ºþ¯ÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¤Óü›üÖ“Öß ×¿ÖÖÖ
ÆüÖ‡ê »Ô Ö.

»ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ
¿ÖŸÖâ“Öê
ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ
êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö
¿ÖÖÃŸÖß.
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7. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß »ÖÖµÖÃÖÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß òú×ÃÖÖÖêŸÖ Öêôû»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ òú×ÃÖÖÖê
ÖêôûÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖÓÖß ²ÖÖ•Öß Øú¾ÖÖ ¯Öî•Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ×úÓ¾ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Öî¿ÖÖ¾Ö¸ü
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ 25 ™üŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¤ü¸üÖÖê ‹ú ú¸ü ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸÖÖê ¾ÖÃÖæ»Ö úºþÖ ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. †¿ÖÖ ¸ßüŸÖßÖê ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ ú¸üÖ“µÖÖ ¸üú´Öê²Ö¸üÖ²ê Ö¸üü“ÖÖ †¿ÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖ
(ÖêôûÖŸÖ) ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖÓú›æüÖ ú¸üÖ¯ÖÖê™üß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ŸÖÖê, ¯ÖÏŸµÖêú ÖêôûÖ“µÖÖ ¾Öêôûß,
»ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÓú›æüÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸÖÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö
†¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.

òú×ÃÖÖÖë
´Ö¬Öß»Ö
•ÖãÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
ú¸ü
²ÖÃÖ×¾ÖÖê.

(2) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ú¸ü, •Ö´ÖßÖ ´ÖÆüÃÖã»ÖÖ“Öß £Öú²ÖÖúß †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖµÖÃÖÃÖ
¬ÖÖ¸üúÖÓú›æüÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
8. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üú, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê, òú×ÃÖÖÖê
ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×Æü¿Öê²Ö šêü¾Öß»Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü Øú¾ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü, ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸµÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö. †¿ÖÖ
×Æü¿Öê²ÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ òú×ÃÖÖÖêŸÖ Öêôû»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú òú×ÃÖÖÖê ÖêôûÖŸÖ ²ÖÖ•Öß Øú¾ÖÖ ¯Öî•Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

»ÖÖµÖÃÖÃÖ
¬ÖÖ¸üúÖÖê
×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖÖê
†Ö×Ö ŸÖê
¿ÖÖÃÖÖÖú›êü
Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.

9. ×Öú™ü¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖÓ“Öß ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö
†ÃÖ»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß, ŸµÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖÓ“Öß
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ úÃÖæ¸ü ú¸üß»Ö Øú¾ÖÖ •Öê ÖÖê™üê †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö •Öê ÖÖê™üê †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖÆüßŸÖ
†ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ •Öê ÖÖê™êü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ •Öê Ö¸êü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖê»Ö †ÃÖê
×Æü¿Öê²Ö šêü¾Öß»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü, ú»Ö´Ö 5 “µÖÖ ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö †ÖÖŸÖÖ, ŸµÖÖÃÖ
¤üÖêÂÖ×ÃÖ¨ßüüÖÓŸÖ¸ü, ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¤Óü›üÖ“Öß ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

×Æü¿Öê²Ö
šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö×Ö ŸÖê
ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ
úÃÖæ¸ü
êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö
¿ÖÖÃŸÖß.

10. (1) •µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖ“µÖÖ †“ÖæúŸÖê²Ö§ü»Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖê²Ö§ü»Ö ÖÖ¡Öß ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Æü¿Öê²ÖÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê úÃÖæ¸ü êú»Öß †ÃÖê»Ö
ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ˆŒŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß, »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö
ŸµÖÖÖê •Ö´ÖÖ êú»Öß †ÃÖê»Ö †¿Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¨ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¢Ö´Ö ×ÖÖÔµÖ¿ÖŒŸÖßÖãÃÖÖ¸ü,
»ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖú›æüÖ ¤êüµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ú¸üÖ“Öê ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ ú¸üß»Ö †Ö×Ö »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá, †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ êú»Öê»µÖÖ ú¸üÖ“Öß ¸üŒú´Ö ¤êüµÖÖÃÖ
»ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ±ú´ÖÖÔ¾Öß»Ö.

×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ
¯ÖÏú¸üÖß
ˆ¢Ö´Ö
×ÖÖÔµÖ
¿ÖŒŸÖßÖãÃÖÖ¸ü
ú¸ü
×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ
ú¸üÖê.

(2) ¯ÖÖê™-ü ú»Ö´Ö (1) ÖÖ»Öß êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ¾µÖ×£ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ,
†ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ †ÖŸÖ, ŸµÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ×¾Ö¹ý¨üü, ¸üÖ•µÖ
¿ÖÖÃÖÖÖú›êü, †¯Öß»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †×¯Ö»ÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö †Ö×Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖ×¾Öºþ¨üü úÖêÖŸÖÖÆüß †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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òú×ÃÖÖÖê Öêôû
11. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß »ÖÖµÖÃÖÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ òú×ÃÖÖÖêŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß òú×ÃÖÖÖê Öêôû ÖêôûŸÖÖÖÖ,
ÖêôûÖÖ·µÖÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üú Öê¸üß•Ö úºþÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) ÖÖ»Öß ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
¾µÖŒŸÖàÖß
»ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖâ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖŸÖá“ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÃÖê Öêôû ÖêôûŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÓÖ
¿ÖŸÖâ“Öê Øú¾ÖÖ ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü, ×ŸÖ»ÖÖ, ¤üÖêÂÖ×ÃÖ¨ßüÖÓŸÖ¸ü, ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¤Óü›üÖ“Öß ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ
êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÖÃŸÖß
†Ö×Ö »ÖÖµÖÃÖÃÖ
¬ÖÖ¸üúÖÖê
»ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ
¿ÖŸÖá ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ
ú¸üÖê.ü
Óú¯ÖµÖÖÓÖß
(2) ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üú òú×ÃÖÖÖê´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ×šüúÖÖß, •µÖÖ ¿ÖŸÖáÃÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ
êú»Öê»Öê ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¿ÖŸÖá ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üß»Ö.
†¯Ö¸üÖ¬Ö

12. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ‹ÖÖ¤üÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö Óú¯ÖÖßÖê êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›ü»ÖÖ
ŸµÖÖ¾Öêôûß Óú¯ÖÖß“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †ÃÖÖÖ¸üß †Ö×Ö Óú¯ÖÖß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Óú¯ÖÖßÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öß
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ŸÖÃÖê“Ö Óú¯ÖÖß¤êüÖß»Ö, ŸµÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖÂê Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ †Ö×Ö ŸÖ¤ËüÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖÖêÃÖ ŸÖß ¯ÖÖ¡Ö šü¸üê»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †¯Ö¸üÖ¬Ö ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖúôûŸÖ ‘Ö›ü»ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›æü ÖµÖê ´ÆüÖæÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ•Ö¾Öß
¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ×ÃÖ¨üü ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü, µÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ´Ö•Öãú¸üÖ´Öãôûê †¿Öß
¾µÖŒŸÖß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö †¯Ö¸üÖ¬Ö ‹ÖÖªÖ Óú¯ÖÖßÖê
êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö ŸÖÖê †¯Ö¸üÖ¬Ö Óú¯ÖÖß“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ÃÖ×“Ö¾Ö Øú¾ÖÖ †µÖ †×¬ÖúÖ¸üß
µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê úÖÖÖ›üÖôê ûÖ êú»µÖÖ´Öãôûê , ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÆüµÖÖµÖß¿Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü †ÃÖê ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, †ÃÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ÃÖ×“Ö¾Ö
Øú¾ÖÖ †µÖ †×¬ÖúÖ¸üß †¿ÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖÂê Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †ÖÛÖ ŸÖ¤ËüÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ×¾Öºþ¨ü
úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö.
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ.– µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß,—
(†) ''Óú¯ÖÖß'' ´ÆüÖ•Öê, úÖêÖŸÖêÆüß ×ÖÖ´Ö ×ÖúÖµÖ, ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ
‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ; †Ö×Ö
(²Ö) ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ''ÃÖÓ“ÖÖ»Öú'' ´ÆüÖ•Öê, ŸµÖÖ ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ³ÖÖÖß¤üÖ¸ü.
†¯Ö¸üÖ¬ÖÖÓ“Öß
13. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, µÖÖ
ŸÖ›ü•ÖÖê›ü †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×¿ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö
ú¸üÖê.

Ö™ü»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ×ÓÓú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü, †¿ÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾µÖŒŸÖßú›æüÖ, †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“µÖÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›üß ¤üÖÖ»Ö, †¿ÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖÂê Öß šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ¤Óü›üÖ“µÖÖ
•µÖÖ ú´ÖÖ»Ö ¸üú´ÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö ŸµÖÖ ¸üú´Öê“µÖÖ ¤ãü¯Ö™üß¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖê»Ö †¿Öß, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ
µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ•Öú›æüÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ¸üŒú´Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
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(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß ¸üŒú´Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß×¾Öºþ¨üü
ŸµÖÖ“Ö †¯Ö¸üÖ¬ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß †ÖÖÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
14. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ, µÖÖ ×Æü¿Öê²Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ, ¾ÖÖ•Ö¾Öß ¾ÖêôûÖ´Ö¬µÖê,–
ú¸üµÖÖÃÖ
(‹ú) ×Æü¿Öê²Ö Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ŸµÖÖ•Ö¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³ÖÖÖ
¯ÖÖ›üµÖÖ“Öß
¤êüµÖÖÃÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ±ú´ÖÖÔ×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, Øú¾ÖÖ
Øú¾ÖÖ ŸÖê
(¤üÖê Ö) úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖ“µÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
15. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üß»Ö †¿ÖÖ,
ÃÖÆüÖµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†¬ÖßÖú, µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê,—
(†) ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ †¾ÖµÖê êú»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö µÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê
ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü Øú¾ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ“µÖÖ
¿ÖŸÖâ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖŸÖá“ÖÖ ³ÖÓÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ³ÖÓÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ³ÖÓÖ êú»ÖÖ
•ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆüê †ÃÖê ŸµÖÖÃÖ ÃÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß òú×ÃÖÖÖê´Ö¬µÖê, ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú
¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖê ÃÖÆüÖµÖú ‘Öê‰úÖ, ×¤ü¾ÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ¡Öß, †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ²ÖôûÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ, ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
ú¸üÖê ;

ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öß
¿ÖŒŸÖß
¯ÖÏ¾Öê¿Ö
ú¸üµÖÖ“Öß
†Ö×Ö —Ö›üŸÖß
‘ÖêµÖÖ“Öß
¿ÖŒŸÖß.

(²Ö) ŸµÖÖ •ÖÖÖê“Öß †Ö×Ö ŸÖê£Öê ŸµÖÖÃÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß —Ö›üŸÖß ‘ÖêÖê ;
(ú) ÖÓ›ü (†) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆ»»ÖÓ‘ÖÖÖ¿Öß Øú¾ÖÖ ³ÖÓÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Öü
†¿ÖÖ Øú¾ÖÖ •µÖÖÓ“µÖÖ×¾Öºþ¬¤ü ¾ÖÖ•Ö¾Öß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ Øú¾ÖÖ •µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ×¾Ö¿¾ÖÃÖÖßµÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ Øú¾ÖÖ •µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¿ÖµÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¾µÖŒŸÖàÖÖ, †×³Ö¸üÖêŸÖ ‘Öê‰úÖ, ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ¯Öãœüê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê, †Ö×Ö
(›ü) †ÃÖê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ Øú¾ÖÖ ³ÖÓÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¿ÖµÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ, ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÃŸÖæ •Ö¯ŸÖ ú¸üÖê ;
Æêü ×¾Ö×¬Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö.
(2) µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ —Ö›üŸµÖÖ, ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, 1973 “µÖÖ ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖŸÖ
µÖêŸÖß»Ö.
16. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †¯Ö¸üÖ¬Ö Æêü ¤üÖ»Ö¯ÖÖ¡Ö ¾Ö •Ö´ÖÖÖŸÖµÖÖêµÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
17. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê •Öê úÖêÖŸÖêÆüß éúŸµÖ ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖêÖê ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß éúŸµÖÖ²Ö§ü»Ö, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ, Ö™ü»ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤üÖÖ»Ö êú»Öß
•ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

†¯Ö¸üÖ¬Ö
¤üÖ»Ö¯ÖÖ¡Ö ¾Ö
•Ö´ÖÖÖŸÖµÖÖêµÖ
†ÃÖÖê.
µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê
êú»Öê»µÖÖ
éúŸµÖÖ“Öê
ÃÖÓ¸üÖÖ.
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×ÖµÖ´Ö
18. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö
ú¸üµÖÖ“Öß †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü †Ö×Ö ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“µÖÖ ¿ÖŸÖáÃÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ;
¿ÖŒŸÖßü

(2) ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ †Ö×Ö ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá ¿ÖŒŸÖßÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö †ÖÖŸÖÖ, †¿ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öà“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ;
(†) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß •Öê òú×ÃÖÖÖê Öêôû †ÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê ¯Öî•ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ
•ÖãÖÖ¸üÖ“Öê Öêôû †Ö×Ö †ÃÖê Öêô ÖêôûŸÖÖÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö ;û
(²Ö) »ÖÖµÖÃÖÃÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ ¾Ö †•ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¸üßŸÖ †Ö×Ö ŸÖß ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
Øú¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ Ö¾Ößú¸üÖÖÃÖÖšüß ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß ±úß †Ö×Ö •µÖÖ ¿ÖŸÖáÃÖ †¬ÖßÖ šêü¾ÖæÖ ŸÖß ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
ŸµÖÖ ¿ÖŸÖá ;
(ú) òú×ÃÖÖÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖµÖÖ“Öß ¸üßŸÖ, ×Æü¿Öê²ÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †Ö×Ö •µÖÖ
Ö´ÖãµÖÖŸÖ †Ö×Ö •µÖÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö
ŸÖÖê Ö´ÖãÖÖ ¾Ö ŸÖê úÖ»ÖÖÓŸÖ¸ü ;
(›ü) òú×ÃÖÖÖê´Ö¬µÖê •µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ òú×ÃÖÖÖê Öêôû
ÖêôûµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †ÃÖê Öêôû †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ †µÖ£ÖÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ •µÖÖÓÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ¾ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ×Ö²ÖÕ¬Ö Øú¾ÖÖ ¿ÖŸÖáü ;
(‡ü) òú×ÃÖÖÖê´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖÓÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÆãüµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ×Ö²ÖÕ¬Ö Øú¾ÖÖ ¿ÖŸÖá
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß †ÖúÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ±úß ;
(±ú) òú×ÃÖÖÖê ˆ‘Ö›üÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ ¾ÖêôûÖ ¾Ö ŸÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ;
(Ö) òú×ÃÖÖÖê ´ÆüÖæÖ •µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ •ÖÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †Ö×Ö
•µÖÖÓ´Ö¬µÖê òú×ÃÖÖÖê ¾ÖÃÖ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ ¾ÖÃÖŸµÖÖ †Ö×Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖÖÓ“Öß ú´ÖÖ»Ö ÃÖÓµÖÖ ;
(Æü) òú×ÃÖÖÖê´Ö¬µÖê ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖê×™ü¿Öà“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö×Ö ŸÖê •µÖÖ ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖß ¸üßŸÖ ;
(†ÖµÖ) òú×ÃÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖà¾Ö¸üß»Ö ×Ö²ÖÕ¬Ö Øú¾ÖÖ ¿ÖŸÖá ;
(•Öê) òú×ÃÖÖÖê ÖêôûÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖÃÖÖšüß »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¬ÖÖ¸üßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×Ö²ÖÕ¬Ö Øú¾ÖÖ ¿ÖŸÖá †Ö×Ö òú×ÃÖÖÖê ÖêôûÖŸÖ, ²Ö¤ü»Öß ¾µÖŒŸÖß«üÖ¸êü ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂÖê¬Ö ú¸üÖê
×ÓÓú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ×ÖµÖ´ÖÖ ú¸üÖê ;
(êú) •Öß ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖßÆüß ²ÖÖ²Ö.
(3) úÖêÖŸÖÖÆüß ×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ †ÃÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö úß, »ÖÖµÖÃÖÃÖ¬ÖÖ¸üúÖÖê Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Öª´ÖÖÖê úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê †¿ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ ³ÖÓÖ êú»µÖÖÃÖ, ŸÖß, ¤üÖêÂÖ×ÃÖ¨ßüÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖÖÖ·µÖÖ ¤Óü›üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê
(×ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ) ³ÖÓÖ êú»µÖÖÃÖ, ŸÖß ¤üÖÂê Ö×ÃÖ¨üßÖÓŸÖ¸ü, ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ºþ¯ÖµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖê»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¸üú´Öê“µÖÖ ¤Óü›üÖÃÖ
¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö.
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(4) ÊÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´Ö, ŸÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ
»Ö¾Öú¸ü, ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ‹úÖ“Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖÖÖê¯ÖÖšü“µÖÖ ¤üÖêÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ, ‹æúÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ÆüÖ‡ê »Ô Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã¤üŸÖßú×¸üŸÖÖ, ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ¯Öãœüê
šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö †Ö×Ö •µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ŸÖÖê †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
»ÖÖŸÖÖÓŸÖ¸ü“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê µÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¤üÖê Æüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüê ÃÖÓ´ÖŸÖ
ÆüÖŸê Öß»Ö ×ÓúÓ ¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö úºþ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¤üÖê Æüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüê ÃÖÓ´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öß»Ö ¾Ö †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ
†×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö ŸÖ¸ü, †¿ÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ †¿ÖÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö êú»Öê»µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö ×ÖµÖ´Ö
†Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö»ÖÖê¯ÖÖ µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¯Öæ¾Öá êú»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÙ•Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

‹“Ö 762-6052-10-2013
¿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™üÖØê —ÖúÖê ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ÖÏÓ£ÖÖÖÖ¸ü
±úÖê™üÖØê —ÖúÖê ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ †Ö¾ÖÖ¸ü, •Öß. ¯Öß. †Öê. Ö•Ößú,
¯ÖãÖê-411 001
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : (020) 26125808

•

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

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

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

•

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú

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

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

