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[´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977]
[µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ ×¤ÖÖÓúú 16 ´ÖÖ“ÖÔ, 1978 ¸üÖ•ê Öß ¸üÖÂ™ü¯Ò ÖŸÖà“Öß †Öã´ã ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß, µÖÖ †Öã´ÖŸÖßÖÓŸÖ¸ü ×¤ÖÖÓú 20 ´ÖÖ“ÖÔ,
1978 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ³ÖÖÖ “ÖÖ¸ü´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸÖÖê (‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ) ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.]
µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓŸÖ ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ :-ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30. (7-8-1987)*
ÃÖÖ 1989 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 23. (2-6-1989)*
ÃÖÖ 1990 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 32. (17-12-1990)*
ÃÖÖ 1995 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 17. (18-8-1995)*
ÃÖÖ 1997 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓ 37. (6-8-1997)*
ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14. (30-4-2007)*@
ÃÖÖ 2012 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 9.
(14-5-2012)*#
×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾Ö ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá µÖÖÓ“Öêê ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
•µÖÖ†£Öá, ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö×¸üŸµÖÖ
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê ¿ÖŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖß ¾Ö Ã£ÖîµÖÔ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤üêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê, †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
¾Ö ÃÖê¾Öêê“µÖÖ ¿ÖŸÖá µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, †ÃÖê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüŸÖß»Ö †Ö×Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ŸÖê ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü
»ÖÖ¾ÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö úÖµÖì šü¸ü¾ÖæÖ ¤êüÖê
¤üêÖß»Ö ‡Â™ü †ÖÆüê;
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¯Öæ¸üú, †ÖÖãÂÖÓ×Öú ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß ú¸üÖêÆüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü; ŸµÖÖ†£Öá, ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÖÖ¾Ö,
¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †šËüšüÖ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü :—
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö
1. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1977 †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.

1978 “ÖÖ
´ÖÆüÖ. 3.

2007 “ÖÖ
´ÖÆüÖ. 14.

2012 “ÖÖ
´ÖÆüÖ. 9.

1. ˆ§êü¿Ö ¾Ö úÖ¸üÖê µÖÖÓ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ, µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, 1977 ³ÖÖÖ ¯ÖÖ“Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖéÂšü 319 (‡ÓÖÏ•Öß) ¯ÖÆüÖ.
* Æüß ÖæÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“Öê ×¤üÖÖÓú ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê.
*@ ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14 “Öê ú»Ö´Ö 12 ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :-12. (1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977 ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Îú´ÖÖÓú 12, ³ÖÖÖ ‹ú-´Ö¬µÖ ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖ, ×¤ÖÖÓú 15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2007 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖãÃÖÖ¸üü ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖÖÖÃÖê¾Öú Æêü, µÖÖ¯Öæ¾Öá Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÃÖê¾Öú ´ÆüÖæÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖæÖÔ
êú»µÖÖ¾Ö¸ü ×¿ÖÖú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÃÖê¾Öú ´ÆüÖæÖ ˆŒŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê
´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(2) ´Öã²Ó Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2007
µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá, ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úÖœü»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ«üÖ¸êü ×¿ÖÖÖÃÖê¾ÖúÖ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖßú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ
†™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá µÖÖ, •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öê “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö.
*# ÃÖÖ 2012 “ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 9 “Öê ú»Ö´Ö 12 ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :—
12. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (ÃÖê¾Öêê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2011
µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá, ¿ÖÖÃÖÖÖÖêê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Øú¾ÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœæüÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü ×¿ÖÖÖÃÖê¾ÖúÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖßú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ
êú»Öê»µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâ´Ö¬µÖê •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›üæÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
†ÃÖµÖÖ“Öê “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö.

×¿ÖÖÖ
ÃÖê¾ÖúÖÓ“µÖÖ
×ÖµÖãŒŸµÖÖÓ“Öê
×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ
¾Ö ¾µÖÖ¾Öé¢Öß.

¾µÖÖ¾Öé¢Öß.

(2)
(2) ŸÖÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖÃÖ »ÖÖÖæ †ÖÆêü.
(3) ŸÖÖê, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê †¾ÖµÖê Öê´Öß»Ö †¿ÖÖ ×¤ÖÖÓúÖÃÖ** †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2. µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ, ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü †µÖ£ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü,—
(1) "Öê´Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÖÖÓú" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö †´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê ×¤üÖÖÓú †ÃÖÖ †ÖÆêü.
(2) "ÖÖÃÖ ×¿ÖÖÖ ¾ÖÖÔ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê Øú¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ×ÖúÖµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß,
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¤ü×¾Öêú“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß“µÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ
¯ÖÖšü¶Îú´ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸üß úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ÆüêŸÖæÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ êú»Öê»Öß, úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸üß, ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¿ÖÖôêûÆüæÖ †µÖ †¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆê ü;
(3) "´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•µÖÖŸÖ úÖµÖªÖÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖú›æüÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÓÃÖ ÃÖÓ»ÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü;
(4) "×¾Ö³ÖÖÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆê ü;
1

[(5) "ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖêê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ Öê¡ÖÖÃÖÖšüß Öê´Ö»Öê»ÖÖ ×¿ÖÖÖ
ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß, ú»ÖÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú
†ÃÖÖ †ÖÆêü] ;
2

(6) "ÃÖÓ“ÖÖ»Öú" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Öê´Ö»Öê»ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß, ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
[Øú¾ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú] 3 [Øú¾ÖÖ ú»ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú] †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
4

[(6†) "×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ´ÖÓ›üôû" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû †×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1965 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ´ÖÓ›üôû, †ÃÖÖ †ÖÆêü] ;
(7) "ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö †¬µÖÖ¯ÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö
úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß †ÃÖÖ †ÖÆêü 5 [†Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 6 [ÃÖÆüÖµÖú ×¿ÖÖú (¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ) µÖÖÓ“ÖÖ [ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê].
(8) "×¾Öª´ÖÖÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, Öê´Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÖÖ•ÖÖß
¿ÖÖôûÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(9) "¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ" Øú¾ÖÖ "¯ÖÏ´ÖãÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖÖê “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»µÖÖ †Ö×Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê
´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¿ÖÖôû“ê Öß ×¾ÖªÖ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×Öú úŸÖÔ¾µÖê
¾Ö úÖµÖì µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †ÃÖ»Öê»Öß, úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖêê, ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß †ÃÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ¿ÖÖôêû“ÖÖ
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ˆ¯Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ×¯ÖúÖ, ÃÖÆüÖµÖú ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú, ÃÖÆüÖµÖú ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ×¯ÖúÖ Øú¾ÖÖ †¬ÖßÖú µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ;
(10) "×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¿ÖÖôûÖ¯Öæ¾ÖÔ ëú¦üÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê •µÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖú 7[†Ö×Ö
6
[ÃÖÆüÖµÖú ×¿ÖÖú (¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ) µÖÖÓ“ÖÖ] ] ´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üß
¿ÖÖôûÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
** ×¤üÖÖÓú 15 •Öã»Öî 1981, ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ, ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú ‹ÃÖ™üß†Ö¸ü-1981/‹ÃÖ‡-3¿ÖÖÖÖ, ×¤üÖÖÓú 10 •Öã»Öî, 1981 ¯ÖÆüÖ.
1. ÃÖÖ 1990 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓúú 32, ú»Ö´Ö 2 (†) †¾ÖµÖê ´Öæôû ÖÓ›üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ÖÓ›ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
2. ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 2 (²Ö) †¾ÖµÖê ´Öæôû ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3. ÃÖÖ 1990 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 32, ú»Ö´Ö 2 (²Ö) †¾ÖµÖê Æêü ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
4. ¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (†) †¾ÖµÖê ÖÓ›ü 6 ú ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
5. ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14, ú»Ö´Ö 10 (ú) †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
6. ÃÖÖ 2012 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 9, ú»Ö´Ö 10 (ú) †¾ÖµÖê "×¿ÖÖÖÃÖê¾ÖúÖÓ“µÖÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ
´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
7. ¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 10 (Ö) †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

¾µÖÖµÖÖ.

(3)
û(11) "Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß, ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(12) ‹ÖÖªÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ "¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, -(†) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †¿ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, ×¾Ö³ÖÖÖ ;
(²Ö) Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›üæÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †¿ÖÖ ¿ÖÖôûê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸÖê Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ; †Ö×Ö
(ú) ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, †¿ÖÖ ¿ÖÖôûê“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß †£Ö¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖêê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»ÖÖ
•ÖÖÖÖ¸üÖ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ×ÖúÖµÖ-´ÖÖ ŸÖÖê úÖµÖªÖÖê ÃÖÓÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ÖÃÖÖê ; †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(13) "†»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ¿ÖÖôûÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖ“ÖÖ †Öã“”êû¤ü 30, ÖÓ›ü (1) †¾ÖµÖê ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖ“ÖÖ
ÆüŒú †ÃÖ»Öê»µÖÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓúÖÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¿ÖÖôûÖ †ÃÖÖ †ÖÆüê ;
1888 “ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô 3.
1949 “ÖÖ
´Öã²Ó Ö‡Ô 59.
1950 “ÖÖ
´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ
¾Ö
¾Ö·ÆÖ›ü 2.
1965 “ÖÖ
´ÖÆüÖ.
40.

(14) "´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, Øú¾ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ×Ó ŸÖú ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 Øú¾ÖÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öß Øú¾ÖÖ ‘Ö×™üŸÖ
êú»Öê»Öß ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †ÃÖÖ †ÖÆüê ;

1

(15) "ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü [ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü] †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1965 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ
êú»Öê»Öß Øú¾ÖÖ ‘Ö×™üŸÖ êú»Öê»Öß ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(16) "¿ÖÖôûÖ¯Öæ¾ÖÔ ëú¦ü" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖ ¯ÖæÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üß, úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(17) "×¾Ö×ÆüŸÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖÖ †ÖÆüê ;
(18) "¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üß»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ¾Ö †¿ÖÖ
‡µÖ¢ÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûêŸÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üê ×¿ÖÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(19) "¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, •Öê£Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê †¿Öß ¿ÖÖôûÖ Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¿ÖÖôêû“ÖÖ ³ÖÖÖ
†ÃÖÖ †ÖÆêü ;
2

[(20) "ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖê,
Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ êú»Öê»Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¿ÖÖôûÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü]* ;
1.

ÃÖÖ 1993 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 18, ú»Ö´Ö 2 †¾ÖµÖê "ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ" µÖÖ ¿Ö²¤üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
2. ÃÖÖ 1989 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 23, ú»Ö´Ö 2 †¾ÖµÖê ÖÓ›ü (20) ×¤üÖÖÓú 7-8-1987 ¯ÖÖÃÖæÖ ²Ö¤ü»Öß ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
* ÃÖÖ 1989 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 23, ú»Ö´Ö 4 ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ“ÖÖ¾Öê :-4. µÖÖ«üÖ¸êü †ÃÖê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆüê úß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 «üÖ¸êü, ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2
“µÖÖ ÖÓ›ü (20) “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß ³ÖæŸÖ»ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÖê
×¤üÖÖÓú 7 †ÖòÖÃ™ü 1987 ¯Öæ¾Öá ú»Ö´Ö 9 “µÖÖ ÖÓ›ü (1) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öà¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß †×¯Ö»Öê
êú»Öß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüµÖÖÃÖ ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»Öê»Öê †¯Öß»Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ŸÖß ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüß»Ö †Ö×Ö ŸÖÃÖê“Ö,
•Ö¸ü Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÖê 7 †ÖòÖÃ™,ü 1987 ¸üÖê•Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ¯Öãœêü †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖêÖŸÖßÆüß †×¯Ö»Öê ¤üÖÖ»Ö êú»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß, ´ÖãµÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 “ÖÖ ÖÓ›ü (20) ÆüÖ •ÖÖæúÖÆüß µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê ÃÖŸÖŸÖ †´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öê “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ
×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.

ÃÖÖ 1978 “ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 3
µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö
2(20) µÖÖ“Öß
³ÖæŸÖ»ÖÖß
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

(4)
1

[(21) "´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ´ÖÓ›üôûÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ´ÖÓü›üôûÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÖê Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÓ›üôûÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
†ÃÖÖ †ÖÆêü] ;
2

[* * * *]

(23) "×ÖµÖ´Ö" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê êú»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
3

[(24) "¿ÖÖôûÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ, ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ, ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö
×¾ÖªÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖßÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖÓ×¡Öú,
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Øú¾ÖÖ ú»ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ŸÖÖÓ×¡Öú, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ú»ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß,
×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¿ÖÖÖ ¤üêÖÖ·µÖÖ †£Ö¾ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ –ÖÖÖ¿ÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß¯ÖêÖÖ ×Ö´ÖÃŸÖ¸üÖ“Öê
×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖôûê“ÖÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ³ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ;
4

[(24 ú) "×¿ÖÖÖÃÖê¾Öú" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: ×¿ÖÖú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ
¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Îú´ÖÖÓú 12, ³ÖÖÖ ‹ú-´Ö¬µÖ ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖ, ×¤üÖÖÓú 15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2007 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»µÖÖ
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ´ÖÖÖ¬ÖÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ×¿ÖÖú
ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ, †ÃÖÖ †ÖÆêü ;]
(25) "¸üÖ•µÖ ´ÖÓ›üôû" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ,-(ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1965 †¾ÖµÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ 1965
“ÖÖ ´ÖÆüÖ.
†Ö»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû ;
41.
(Ö) ŸÖÓ¡Ö ¯Ö¸üßÖÖ ´ÖÓ›üôû, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ;
(Ö) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ ´ÖÓ›üôû ; Øú¾ÖÖ
(‘Ö) ú»ÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ; †ÃÖÖ †ÖÆêü ;
(26) "×¿ÖÖú" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, †¬µÖÖ¯Öú ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß †ÃÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆüÖêŸÖÖêê ;
(27) "×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1961 †¾ÖµÖê 1962
“ÖÖ ´ÖÆüÖ.
Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öß Øú¾ÖÖ ‘Ö×™üŸÖ êú»Öê»Öß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ; †ÃÖÖ †ÖÆüê ;
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö »ÖÖÖæ
3. (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤ß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖß»Ö, ´ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖ•µÖ
ÆüÖêÖê. ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖÆüÖµÖú †Öã¤üÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ÖÃÖÖê.

(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß µÖÖ, 5 [†»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ¿ÖÖôûê“ÖÖ
¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö×Ö] •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß †¿ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆüêŸÖ †Ö×Ö µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖê •µÖÖÓ“Öß
ÖÖ¾Öê 6 [ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓú›êü Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß] ˆ¯Ö-ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓú›êü †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß
(ŸÖßÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ) µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
1

ÃÖÖ 1990 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 32, ú»Ö´Ö 2 (›ü) †¾ÖµÖê ÖÓ›ü (21) ²Ö¤ü»Öß ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 2 (›ü) †¾ÖµÖê ÖÓ›ü (22) ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3
ÃÖÖ 1990 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓúú 32, ú»Ö´Ö 2 (‡ü) †¾ÖµÖê ´Öæô û ÖÓ›ü Ö‹ê¾Ö•Öß Æüê ÖÓ›ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
4
ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14, ú»Ö´Ö 10 (Ö) †¾ÖµÖê ÆüÖ ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
5
ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê "†»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ¿ÖÖôêû“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ Øú¾ÖÖ" µÖÖ
´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö "ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá †Ö×Ö ¾ÖŸÖÔÖæú ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ µÖÖÓÖÖ" ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü
¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
6
ÃÖÖ 1990 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 32, ú»Ö´Ö 3 †¾ÖµÖê "•µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê" µÖÖ ´Ö•Öãú¸ÖüÖÓŸÖ¸ü ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
2

5.

(5)
4. (1) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß
(ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖßÃÖÆü) ×ú´ÖÖÖ †ÆüÔŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê, ¾ÖêŸÖÖ, ³Ö¢Öê, ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢ÖßÖÓŸÖ¸ü“Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖ³Ö †Ö×Ö ÃÖê¾Öê“µÖÖ
‡ŸÖ¸ü ¿ÖŸÖá µÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¯Öã¸êü¿ÖÖ ÃÖÓÓµÖêŸÖ ¯Ö¤êü ¸üÖÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖÖ¸êü ×ÖµÖ´Ö
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.

¯Ö¸ÓüŸÖã, Öê´Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ»ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
†Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß, ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß“Öê ¾ÖµÖ †Ö×Ö ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢ÖßÖÓŸÖ¸ü“Öê »ÖÖ³Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖÙ£Öú »ÖÖ³Ö µÖÖÓ“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖŸÖ †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ †×ÆüŸÖúÖ¸üú ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ²Ö¤ü»Ö êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

(2) ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö ; †¿ÖÖ
†Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖê“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üß“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¿ÖÃŸÖ³ÖÓÖÖ“Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖÖê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯ÖÖ¡Ö šü¸êü»Ö.

(3) úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖÖ´ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¢Öê, ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢ÖßÖÓŸÖ¸ü“Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖ³Ö, Æêü
¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¾ÖêŸÖÖ´ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¢Öê, ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢ÖßÖÓŸÖ¸ü“Öê ‡ŸÖ¸ü
»ÖÖ³Ö µÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †Öãæú»Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ŸÖÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö †¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ
¾ÖÖœü×¾Ö»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸÖê ˆŒŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸üê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ,
»ÖêÖß ×Ö¤êü¿Ö †¿ÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓÖÖ ¤ê‡Ô»Ö.

(4) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (3) †ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×Ö¤üê¿ÖÖ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ úÃÖæ¸ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß, ŸµÖÖ ¿ÖÖôûê“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ úÖœüæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ‰ú ¿Öêú»Ö ; ¯Ö¸üÓŸÖã ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖôûê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖ
†Ö¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖê¸üß•Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖôêû“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

(5) ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖÃÖ ×¿ÖÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ úºþÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÖê ÖÖÃÖ ×¿ÖÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ úÖ´Ö êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖú›üæÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸üê»Ö. ¯Ö¸üÓŸÖã, ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›µÖÖ“Öß
¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖê¸üß•Ö †ÃÖÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

(6) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß †Ö×Ö ŸµÖÖÖÖ»Öß ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ
¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ²Ö›üŸÖ±Ôú ú¸üÖÖ¸ü
ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖæÖ úÖœüæÖ ™üÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ †µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ŸµÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
ÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

ÖÖ•ÖÖß
¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖê¾Öê“µÖÖ †™üß ¾Ö
¿ÖŸÖá.

(6)
“ÖÖîú¿Öß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ
“ÖÖîú¿Öß
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
†Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü.

1

[4-† (1) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 4 “µÖÖ ¯ÖÖê™-ú»Ö´Ö (6) ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖ¸üŸÖã¤üà´Ö¬µÖê
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ‹ÖÖªÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ
†×³Öú×£ÖŸÖ ÖÓ³Öß¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖãúß“µÖÖ Øú¾ÖÖ Öî×ŸÖú †¬Ö:¯ÖŸÖÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê-(†) “ÖÖîú¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖßú›üæÖ †¿ÖÖ †×³Öú£ÖÖÖÓ“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê •Ö¸ü †ÃÖê
´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö úß “ÖÖîú¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ †¾ÖÖ•Ö¾Öß¸üßŸµÖÖ ×Ö¤üÖìÂÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü , ŸÖ¸ü ŸÖÖê
×ÖÂúÂÖÖÔ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü êú»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“µÖÖ †“ÖæúŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÖÖ¡Öß úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß †¿ÖÖ
“ÖÖîú¿Öß“ÖÖ †×³Ö»ÖêÖ ¾Ö úÖ´ÖúÖ•Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ´ÖÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê‰ú ¿Öêú»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ ¿Öêú»Ö ¾Ö
ˆŒŸÖ ×ÖÖÔµÖ ¸ü§ü úºþ ¿Öêú»Ö, ²Ö¤ü»Öæ ¿Öêú»Ö, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö úºþ ¿Öêú»Ö Øú¾ÖÖ ŸÖÖê úÖµÖ´Ö úºþ ¿Öêú»Ö Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖÖ •ÖÖ¤üÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †×¬Öú “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “ÖÖîú¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ
×Ö¤üê¿Ö ¤üê‰ú ¿Öêú»Ö Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ •ÖÖ¤üÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ×´Öôû¾Öæ ¿Öêú»Ö Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
¤ü•ÖÖÔÆæÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ úºþ ¿Öêú»Ö †Ö×Ö µÖÖ ÖÓ›Öü †¾ÖµÖê
†Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖÖÖ, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“Öß †¿Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖê»Ö úß, ÖÓ³Öß¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖ, Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖæú Øú¾ÖÖ
µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß, Öî×ŸÖú †¬Ö:¯ÖŸÖÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê †Ö¸üÖ¯ê Ö ¯Öã¸üêÃÖê ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆüŸê Ö ŸÖ¸ü, ŸÖÖê †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö
(4) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃŸÖß »ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö.
¯Ö¸ÓüŸÖã, †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ×¬ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖÃÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
×¤ü»µÖÖÖê¸üß•Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö úÖœüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(²Ö) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü †¿ÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ×¾Ö¹ý¨ü “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖŸÖ ÆüµÖÖµÖ êú»Öß †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖê †ÃÖê ×Ö¤ü¿ê Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü“µÖÖ †¿ÖÖ †×³Öú£ÖÖÖÓ“Öß
“ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾Ö †¿ÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ŸÖß ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤ü¿ê Ö ¤ü‡ê »Ô Ö.

(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (²Ö) ÖÖ»Öß “ÖÖîú¿Öß“µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ú¸üµÖÖÃÖ †Ö×Ö ×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ×¾Ö×ÆüŸÖ
êú»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ŸÖß ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖê úÃÖæ¸ü êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Ã¾ÖŸÖ: †¿Öß
“ÖÖîú¿Öß úºþ ¿Öêú»Ö Øú¾ÖÖ ×¿ÖÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ †¿Öß “ÖÖîú¿Öß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×Ö¤üê¿Ö ¤êü‰ú ¿Öêú»Ö.
(3) †¿Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß Æêü
•ÖÖæúÖÆüß ŸÖê †¿Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß“Öß “ÖÖîú¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖß“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü “ÖÖîú¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖßú›üæÖ •Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß †ÖãÃÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖê ŸÖß“Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß †ÖãÃÖ¸üŸÖß»Ö.
(4) ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÖê Ã¾ÖŸÖ: †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ “ÖÖîú¿Öß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖæú,
Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß Öî×ŸÖú †¬Ö:¯ÖŸÖÖÖ“Öê ÖÓ³Öß¸ü ¤üÖêÂÖÖ¸üÖê¯Ö ¯Öã¸êüÃÖê ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆüêŸÖ †¿Öß •Ö¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“Öß ÖÖ¡Öß
¯Ö™ü»Öß ŸÖ¸ü, ŸÖÖê »ÖêÖß †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü,
²Ö›üŸÖ±úá“Öß, ÃÖê¾ÖêŸÖæÖ ¤üæ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß, ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß ¯Ö¤üÖ¾ÖÖŸÖß ú¸üµÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖ »ÖÖ¤üµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öß †ÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö.
¯Ö¸ÓüŸÖã, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖÓÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü úÖ¸üÖê ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß
×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖú›æüÖ †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
1

ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 4 †¾ÖµÖê ú»Ö´Ö 4-† ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

(7)
(5) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (†) Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †Ö×Ö
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö †Ö×Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÓ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
5. (1) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú Ã£ÖÖµÖß ×¸üúÖ´Öê ¯Ö¤ü, ¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü, ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö
†Ö»Öê»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê †¿ÖÖ ×¸üúÖ´µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ †ÆÔüŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß Öêê´ÖÖæ úºþÖ ³Ö¸üß»Ö :
1
[¯Ö¸ÓüŸÖã, †ÃÖê ×¸üúÖ´Öê ¯Ö¤ü ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß«üÖ¸êü ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, †ÃÖê ×¸üúÖ´Öê ¯Ö¤ü ³Ö¸üµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ †Ö²ÖÓ¬ÖÖê.
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ×¿ÖÖÖ ×Ö¸üßÖú, ²ÖéÆüü´ÖÓã²Ö‡Ô, 2[×¿ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, ú»ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¿ÖÖÖ ¤üêÖÖ·µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖú›üæÖ
¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß] µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ, ŸµÖÖÓÖß †µÖ ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÖÖú×¸üŸÖÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬ÖæÖ úÖêÖŸÖßÆüß µÖÖêµÖ ¾µÖŒŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê µÖÖ•ÖÖêÖß †ÖÆüê Øú¾ÖÖ úÃÖê µÖÖÓ“Öß ÖÖ¡Öß úºþÖ ‘Öê‡»Ô Ö ¾Ö
†¿Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß †¿ÖÖ ×¸üúÖ´µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü Öê´ÖÖæ ú ú¸üß»Ö.
(2) 3[ 4[ÃÖÆüÖµÖú ×¿ÖÖú (¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ) µÖÖÓ“µÖÖ] ¯Ö¤üÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‹ÖÖ¤êü úÖµÖ´Ö ×¸üúÖ´Öê ¯Ö¤ü] ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß Öê´ÖÖæ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (3) ¾Ö (4) “µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆüæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö¸üß¾ÖßÖê“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ŸµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê
´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
5
[ ¯Ö¸üÓŸÖã, [ 6[ÃÖÆüÖµÖú ×¿ÖÖú (¯Ö×¸üÖÖ¾Öß¬ÖßÖ)] ´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü×¾ÖÖÖ¬ÖßÖ †ÃÖê»Ö. ]
7
[ (2 †) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Öê (3) †Ö×Ö (4) “µÖÖ ŸÖ¸ŸÖã¤üàÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆüæÖ, 8[ÃÖÆüÖµÖú ×¿ÖÖú (¯Ö×¸üÖÖ¾Öß¬ÖßÖ) µÖÖÃÖ] ŸÖßÖ
¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ×¿ÖÖú ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ †Ö×Ö úÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.]
(3) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö úÖ´Ö Øú¾ÖÖ ¾ÖŸÖÔÖ
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ‹ú ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ 9[ Øú¾ÖÖ ÖÖê×™ü¿Öà“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ‹ú ´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖÖ¸ü 10[Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖ¬ÖÖ] ] ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆŒŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß ×ŸÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ úºþ ¿Öêú»Ö.
(4) ‹ÖÖªÖ ¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (3) ÖÖ»Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ, †Ö×Ö •µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ
×ŸÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×ŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ¿ÖÖôêûŸÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ»Öúß“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖãÆüÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) “µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¾ÖßÖê“µÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß ÖÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ×ŸÖÖê ¯Ö×¸ü¾ÖßÖÖ¬ÖßÖ ´ÆüÖæÖ †Ö¬Öß“Ö ¾µÖŸÖßŸÖ êú»Öê»ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
11
[ (4-ú) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ¯Ö¸üŸÓ ÖãúÖ†¾ÖµÖê ŸÖ¸üŸÖ¤æ ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¤üÖ®ê ÖŸÖß«üÖ¸üê Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÖÖ«üÖ¸üê úÖµÖ´Ö ×¸üŒŸÖ
¯Ö¤ü ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß Öê´Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2), (3) Øú¾ÖÖ (4) ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ]
1

ÃÖÖ 1987 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 5 (†) †¾ÖµÖê Æêü ¯Ö¸ÓüŸÖãú •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ÃÖÖ 1990 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 32, ú»Ö´Ö 4 †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3
ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14, ú»Ö´Ö 11 (ú) †¾ÖµÖê ´Öæôû ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
4
ÃÖÖ 2012 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 9, ú»Ö´Ö 11 (ú) (‹ú) «üÖ¸êü "×¿ÖÖÖÃÖê¾ÖúÖ“µÖÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß
ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
5
ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 11 (Ö) †¾ÖµÖê Æêü ¯Ö¸üÓŸÖã ú •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
6
ÃÖÖ 2012 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 9, ú»Ö´Ö 11 (ú) (¤üÖêÖ) «üÖ¸êü "×¿ÖÖÖÃÖê¾Öú" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
7
ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14 µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 11 (Ö) †¾ÖµÖê Æüê ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
8
ÃÖÖ 2012 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 9, ú»Ö´Ö 11 (Ö) «üÖ¸êü "×¿ÖÖÖÃÖê¾ÖúÖÃÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü
¤üÖÖ»Öü êú»ÖÖ.
9
ÃÖÖ 1987 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 5 (²Ö) †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
10
ÃÖÖ 2007 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 14, ú»Ö´Ö 11 (‘Ö) †¾ÖµÖê ÆÖü ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
11
ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, µÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 5 (‡Ô) †¾ÖµÖê ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4-ú) ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
‹“Ö 482-2
2

(8)
(5) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †Ã£ÖÖµÖß ×¸üúÖ´Öê ¯Ö¤ü, †¿ÖÖ ×¸üúÖ´µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ †ÆüÔŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß Öê´ÖÖæú
úºþÖ ³Ö¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. Öê´ÖÖãúß“ÖÖ †Ö¤üê¿Ö, ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ö´ÖãµÖÖ´Ö¬µÖê úÖœüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö†Ö×Ö
ŸµÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ Öê´ÖÖãúß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÖÖ•ÖÖß
¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ
´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖ¾Ö¸üß»Ö
†Ö²ÖÓ¬ÖÖê

6. 1 [•Ö¸ü-(ú) ‹ÖÖªÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê,-(‹ú) ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÖÖë¤ü¾Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ •Ö´Ö ×¤ÖÖÓúÖŸÖ †Ö×¬ÖéúŸÖ
²Ö¤ü»Ö êú»ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÖÖë¤ü¾Ö»Öê»µÖÖ •Ö´Ö ×¤üÖÖÓúÖÆæüÖ ¾ÖêÖôûÖ •Ö´Ö ×¤üÖÖÓ ú†ÃÖ»Öê»Öê ¿ÖÖôûÖ
ÃÖÖê›ü»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê ; Øú¾ÖÖ
(¤üÖêÖ) ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ˆ¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ »ÖêÖß
†Ö¤êü¿ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×¤ü»ÖÖ ; Øú¾ÖÖ
(ŸÖßÖ) ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ úºþÖ, Ã¾Öê“”êûÖê Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ¾ÖºþÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ¾ÖÖÖì®ÖŸÖß ×¤ü»Öß Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ šêü¾Ö»Öê ; Øú¾ÖÖ
(Ö) Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖæú, úŸÖÔ¾µÖÖŸÖ †Ö´µÖ ÆüµÖÖµÖ, Öî×ŸÖú †¬Ö:¯ÖŸÖÖ, ¿ÖÖôêû“ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß µÖÖÓ“Öß †±ú¸üÖŸÖ±ú¸ü
µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ¾ÖºþÖ †£Ö¾ÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÆüµÖÖµÖ Øú¾ÖÖ Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖæ †£Ö¾ÖÖ ¤üÖêÆüß ÖÖêÂ™üß êú»µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ
¾Öî´ÖµÖÃµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ¾ÖºþÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ²Ö›üŸÖ±Ôú êú»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖæÖ
úÖœæüÖ ™üÖú»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ŸµÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ êú»Öß †ÃÖê»Ö ; ]
ŸÖ¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, »ÖêÖß †Ö¤üê¿ÖÖ«üÖ¸êü, ŸµÖÖ ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÃÖ Øú¾ÖÖ
†¿ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ 2 [Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ] †Ö¤üê¿ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ŸÖê ¯Ö¤ü
¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖÖ‡Ô úºþ ¿Öêú»Ö. •Ö¸ü ˆŒŸÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖÓÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÖê Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ
¾µÖŒŸÖßÖê 2 [Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÖê] ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ¯Öîúß úÖêÖŸÖêÆüß éúŸµÖ ¯ÖãÆüÖ êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûæÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ¤üêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ‹ÖÖªÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖê ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú úÖµÖ´Ö“Öß ´ÖÖÖ‡Ô úºþ ¿ÖúŸÖß»Ö.
(2) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) †¾ÖµÖê úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö úÖœü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ
¾µÖŒŸÖß“Öê 3 [Øú¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öê] ÖÖ¾Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß šüê¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖóµÖÖ µÖÖ¤üß“µÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖµÖÖ“Öß
†Ö×Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“Öê Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê 3 [Øú¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öêê]
ÖÖ¾Ö úôû×¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

ÖÖ•ÖÖß
7. úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“ÖÖ Öê´Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß †Ö¯Ö»µÖÖ
¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ‡¸üÖ¤üÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ ¤üÖêÆüß
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖß
¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¯ÖÏŸÖà¾Ö¸ü ÃÖÆüß úºþÖ ×¤ÖÖÓ ú ×»ÖÆüß»Ö. ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ›üÖêúÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖú›üê ¯ÖÖšü¾ÖŸÖÖ
¤êüµÖÖ“Öß µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ¤üãÃÖ¸üß ¯ÖÏŸÖ Ã¾ÖŸÖ:ú›êü šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß.
1
ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 6 (1) (†) †¾ÖµÖê "•Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêû“µÖÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖÖê
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¾Ö "Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ¾ÖÖÖì®ÖŸÖß ×¤ü»Öß" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
2
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 6 (1) (†) †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 6 (2) †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

(9)
8. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü "¿ÖÖôûÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖ" ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ‹ú Øú¾ÖÖ ¿ÖÖôûÖ
†×¬Öú µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖê ‘Ö×™üŸÖ ú¸üß»Ö †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß †×¬ÖúÖ×¸üŸÖÖ †¿ÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê´Ö¬µÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üß»Ö. µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
‘Ö›üÖ.
(2) µÖÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ±úŒŸÖ ‹úÖ ÃÖ¤üÃµÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö
†ÃÖê»Ö.
(3) ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß,-(ú) ×¤ü¾ÖÖÖß µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö (¾Ö×¸üÂšü ÃŸÖ¸ü) µÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“Öê ÖÃÖ»Öê»Öê µÖÖ×µÖú †×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ ÖÃÖê»Ö
Øú¾ÖÖ ×ŸÖÖê ŸÖê ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»Öê ÖÃÖê»Ö ;
(Ö) ×ŸÖÖê ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖê»Ö ‡ŸÖúÖ úÖôû †×¬Ö¾ÖŒŸÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖµÖ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ êú»Öê»ÖÖ
ÖÃÖê»Ö ; Øú¾ÖÖ
(Ö) ŸÖß, ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ †¾Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÆüÖµÖú úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ Øú¾ÖÖ ×¿ÖÖÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖÓ“µÖÖ
¤ü•ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“Öê ÖÃÖê»Ö †ÃÖê †×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ êú»Öê»Öê ÖÃÖê»Ö ;
ŸÖ¸ü ŸÖß µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖßšüÖÃÖßÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ Öê´Ö»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ †ÆÔü †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(4) µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖßšüÖÃÖßÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß Öê´ÖÖæ ú¯ÖæÖÔúÖ×»Öú Øú¾ÖÖ
†Ó¿ÖúÖ×»Öú ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸÖß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß šü¸ü¾Öß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ
¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖàÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(5) ¯ÖßšüÖÃÖßÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ¯ÖÖ×¸üÁÖ×´Öú †Ö×Ö ÃÖê¾Öê“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖŸÖá ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›üæÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
(6) µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö †Ö¯Ö»Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×»Ö×¯Öú¾ÖÖÔ
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(7) ¯ÖßšüÖÃÖßÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß¾ÖÖÖÔÃÖ †Öã–ÖêµÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÖ×¸üÁÖ×´Öú, ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ
Øú¾ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖ×Ö¾ÖÖÔÆü ×Ö¬Öß †Ó¿Ö¤üÖÖ, ¸ü•ÖÖ ³Ö¢ÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê †Ö×Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖÓÃÖÖšüß ÆüÖêÖÖ¸Ö ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
‹ú×¡ÖŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(8) µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖßšüÖÃÖßÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¤ü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÆæüÖ †µÖ£ÖÖ ×¸üúÖ´Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ,
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü, ŸÖê ×¸üúÖ´Öê ¯Ö¤ü ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÆüÔŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †¿ÖÖ ¤üãÃÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß Öê´ÖÖæú
ú¸üß»Ö. ³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖßšüÖÃÖßÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›üê ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÔ¾ÖÖÊÖ, †×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¤ü ×¸üúÖ´Öê —ÖÖ»Öê
ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ •µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê£ÖæÖ“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üßµÖ ˆ¢Ö¸üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ
úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
9. (1) ŸµÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¤üêŸÖ úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ;
ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ
µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›üê
†¯Öß»Ö
(Ö) ¯Ö¤üÖ®ê ÖŸÖß«üÖ¸üê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü Öê´ÖÖæú ú¸üŸÖÖÖÖ •µÖÖ“Öß •µÖêÂšüŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖú›üæÖ ›üÖ¾Ö»ÖµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú.

[ (ú) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖê úÖœü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü •µÖÖÃÖ ²Ö›üŸÖ±Ôú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ÖÖêú¸üßŸÖæÖ úÖœæüÖ
™üÖúµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †µÖ£ÖÖ •µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ •µÖÖ»ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê †ÃÖê»Ö ; Øú¾ÖÖ
1

†Ö»Öß †ÃÖê»Ö ;
1

ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 7 †¾ÖµÖê "¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖú›æÖ" µÖÖ ¿Ö²¤üÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖê‰úÖ "µÖê‡Ô»Ö"
µÖÖ ¿Ö²¤üÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

(10)
†Ö×Ö •ÖÖê ¾µÖ×£ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ, ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ú»Ö´Ö 8 †¾ÖµÖê ‘Ö×™üŸÖ
êú»Öê»µÖÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü †¯Öß»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÃÖê»Ö ¾Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü Øú¾ÖÖ •µÖêÂšüŸÖÖ
›üÖ¾Ö»ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Öß»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ] ;
¯Ö¸ÓüŸÖã, Öê´Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ×¸üŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹ÖÖªÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›æüÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›üê •Öê ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏú¸üÖß Øú¾ÖÖ ²Ö›üŸÖ±úá“ÖÖ, ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ úÖœüæÖ
™üÖú»µÖÖ“ÖÖ, †µÖ£ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖÖŸÖ êú»µÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖú›æüÖ 1 •Öã»Öî 1976 ¯Öæ¾Öá
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß †ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß †¯Öß»Ö µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, ŸµÖÖÃÖ ²Ö›üŸÖ±úá“ÖÖ, ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ úÖœæüÖ ™üÖú»µÖÖ“ÖÖ, †µÖ£ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß,
¯Ö¤üÖ¾ÖÖŸÖ êú»µÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ê Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü †ÃÖê †¯Öß»Ö ú¸üß»Ö :
¯Ö¸ÓüŸÖã, †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö Öê´Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, †ÃÖê †¯Öß»Ö ˆŒŸÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖÖšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(3) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ, ŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †¯Öß»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ö
ú¸üµÖÖÃÖ †¯Öß»ÖúÖ¸üÖÃÖ ¯Öã¸üêÃÖê úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê †¿Öß ŸµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖ¸ü, ˆŒŸÖ ŸÖßÃÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ÃÖÖšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü †¯Öß»Ö ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(4) ¯ÖÏŸµÖêú †×¯Ö»ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ 1 [¯ÖÖ“Ö¿Öêê] ¹ý¯ÖµÖê ‡ŸÖúß ±úß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, Æüß ±úß ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß, †Ö×Ö ŸÖß
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê
10. (1) †×¯Ö»Öê ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê †Ö×Ö ŸÖß ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüÖê µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß, 1908
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ, ×¤ü¾ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüüŸÖÖ, 1908 ÖÖ»Öß †¯Öß»Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öê †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö “ÖÖ 5.
†×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö •µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †¯Öß»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤üê¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔÖ ŸµÖÖÃÖ »ÖÖ¤üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö

†¿ÖÖ ¿ÖŸÖá¾Ö¸ü Ã£Ö×ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖê»Ö †Ö×Ö µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü, Øú¾ÖÖ ŸÖ¤ü¾ÖµÖê ŸµÖÖÃÖ ¤üêµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö
†ÃÖê ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö.

(2) µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖßšüÖÃÖßÖ †×¬ÖúÖ¸üß, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ²Öîšüúß“Öê ×šüúÖÖ, Øú¾ÖÖ ×šüúÖÖê ¾Ö •µÖÖ¾Öêôûê´Ö¬µÖê
²Öîšüú ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖß ¾Öêô µÖÖÓÃÖÆü, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê, †Ö¯Ö»Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß
šü¸ü¾Öß»Ö.
(3) ¯ÖÏŸµÖêú †¯Öß»ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏú¸üÖß ¾Ö µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ †¯Öß»Ö
×´ÖôûÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖææÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›üæÖ ×¿ÖúÃŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †¯Öß»Ö ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüµÖÖÃÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ŸÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
úÖ¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üß»Ö.
µÖÖêµÖ ŸÖÖê
11. (1) †¯Öß»Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›µÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ú»Ö´Ö 9 ´Ö¬µÖê
†ÖãŸÖÖêÂÖ ¾Ö ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß¿Öß †¯Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÖÆüß, Øú¾ÖÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖÖÆüß,
×Ö¤üê¿Ö ¤üêµÖÖ“Öê
µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖêÆüß ¯Öã¸êüÃÖê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß †¿Öß µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß
†×¬ÖúÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÃÖ ŸÖê ±êú™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

(2) ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖ †×¯Ö»ÖÖ¾Ö¸ü •Ö¸ü †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ
¤üê‡Ô»Ö úß, ²Ö›üŸÖ±úá“ÖÖ, ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ úÖœæüÖ ™üÖú»µÖÖ“ÖÖ, †µÖ£ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖÖŸÖß“ÖÖ †Ö¤üê¿Ö ÆüÖ ŸµÖÖ
1

ÃÖÖ 1997 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 37, ú»Ö´Ö 2 †¾ÖµÖê "¯Ö®ÖÖÃÖ" µÖÖ ¿Ö²¤üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

(11)
ŸµÖÖ¾Öêôûß †´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ“Öê (µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê úÖêÖŸÖêÆüß ×ÖµÖ´Ö ¬ÖºþÖ)
Øú¾ÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¤üê“Öê Øú¾ÖÖ ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ úºþÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ£ÖÖ ²ÖêúÖµÖ¤üê¿Öß¸ü †£Ö¾ÖÖ
†µÖÖêµÖ ÆüÖŸê ÖÖ ŸÖ¸ü, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö †Ó¿ÖŸÖ: Øú¾ÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: †¯ÖÖÃŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö ¾Ö ŸÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖ
¯Öãœß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‰ú ¿Öêú»Ö,-(†) ŸÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê ;
(²Ö) ŸÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖÖê •µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ
ŸµÖÖ“Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê ;
(ú) ŸÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö ŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ×¾Ö¢Ö»Ö²¬Öß“Öß £Öú²ÖÖúß ¤êüÖê ;
(›ü) ²Ö›üŸÖ±úá, ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ úÖœæüÖ ™üÖúÖê, †µÖ£ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß, ¯Ö¤üÖ¾ÖÖŸÖß µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸÖê
×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö †¿Öß ¤ãüÃÖ¸üß ú´Öß ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê ;
(‡) ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ Ö ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖêµÖ ¯ÖÏú¸üÖß,
ÖÖêú¸üß Ö´ÖÖ¾ÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖêµÖ ÖÖêú¸üß ×´ÖôûµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ Ö ×´ÖôûµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ
³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ, ŸµÖÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß, 1 [ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ŸÖÖê ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖì Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÆüæÖ †×¬Öú úÖôû ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ²ÖÖ¸üÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÖ¸ü (¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ³Ö¢Öê, úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ),
†Ö×Ö ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß úÖôû ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÖ¸ü (¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ³Ö¢Öê, úÖêÖŸÖêÆüß
†ÃÖ»µÖÖÃÖ), ¤üêÖê. ] ; Øú¾ÖÖ
(±ú) ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ, ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ŸÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üß»Ö †ÃÖÖ ‡ŸÖ¸ü †ÖãŸÖÖêÂÖ ¤üêÖê †Ö×Ö
†¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖŸÖá“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê.
(3) ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ´ÆüÖæÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ×Ö¤êü×¿ÖŸÖ êú»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¤êüµÖ ¸üŒú´Ö Øú¾ÖÖ
ú´ÖÔÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ †Ö¤üê¿ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ŸÖÖê ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß
¸üŒú´Ö Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¤êüµÖ ¾Ö “ÖãúŸÖê ú¸üµÖÖ•ÖÖêÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ †Öã¤üÖÖÖŸÖæÖ ¾Ö•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †Ö×Ö ŸÖß £Öê™ü ŸµÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †¿Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ú¸üÖê Æêü ×¾Ö×¬ÖÃÖÓ´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö.
(4) ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ×Ö¤êü¿Ö ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓÖÖ »ÖêÖß úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
†Ö×Ö ×Ö¤üê¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üß»Ö. ÆüÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ
×Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ 30 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÆæüÖ ú´Öß ÖÃÖê»Ö.
12. ŸµÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß †´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¤êüŸÖ úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß,
µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ¤üÖÖ»Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœü»Öê»µÖÖ †¯Öß»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö, †Ö×Ö
ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖ ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÃÖê»Ö, †Ö×Ö µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üà“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¯Öãœêü Øú¾ÖÖ ¤üãÃÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ¯Öãœêü Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ¯Öãœêü, úÖêÖŸÖÖÆüß
¤üÖ¾ÖÖ, †¯Öß»Ö Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
1

ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 8 †¾ÖµÖê "ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¢Ö»Ö²¬Öß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß, †¿Öß ¸üŒú´Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÃÖ ¤êüÖê" µÖüÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“ÖÖ
×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¾Ö
²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú
†ÃÖÖê.

(12)
µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ
×Ö¤êü¿ÖÖÓ“Öê
†Öã¯ÖÖ»ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ
úÃÖæ¸ü
êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖ
¿ÖÖÃŸÖß.

13. (1) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÖ•Ö¾Öß úÖ¸üÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ 1 [ ú»Ö´Ö 11 ÖÖ»Öß, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß ×Ö¤üê¿Ö Øú¾ÖÖ ú»Ö´Ö 4-† “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (1) “ÖÖ ÖÓ› ü (†) Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (4) ÖÖ»Öß ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖú›æüÖ
úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¤êü¿Ö µÖÖÓ“Öê †¿ÖÖ ×Ö¤üê¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ú»Ö´Ö
4-† “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (5) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖ †£Ö¾ÖÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ] ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ úÃÖæ¸ü êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ
†¯Ö¸üÖ¬Ö×ÃÖ¨üß ÖÓŸÖ¸ü,-(ú) ¯Ö×Æü»µÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖÃÖÖšüß, 2 [¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‹¾Öœü¶Ö ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ
Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¤üÓ›üÖ“Öß Øú¾ÖÖ ¤üÖêÆüßÆüß ×¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö] ;
¯Ö¸ÓüŸÖã, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖ×ÖÖÔµÖÖŸÖ Ö´Ö¤æ ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‹ŸÖ¤üË×¾Ö¹ý¨ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö×Ö ¯Öã¸êü¿Öß úÖ¸üÖê ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü, ÆüÖ
¤Óü›ü 3 [¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓÆæüÖ] ú´Öß †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×Ö ;
(Ö) ¤üÃã Ö·µÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖÃÖÖšüß, 4 [¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‹¾Öœü¶Ö ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß
Øú¾ÖÖ] ¯ÖÓ“µÖÖÆü¢Ö¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¤Óü›üÖ“Öß Øú¾ÖÖ ¤üÖêÆüßÆüß ×¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö] ;
¯Ö¸ÓüŸÖã, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖ×ÖÖÔµÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‹ŸÖ¤üË×¾Ö¹ý¨ü“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾Ö ¯Öã¸êü¿Öß úÖ¸üÖê ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü, ÆüÖ
¤Óü›ü 5 [¾ÖßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓÆæüÖ] ú´Öß †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) (ú) µÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê †¯Ö¸üÖ¬Ö ú¸üÖÖ¸êü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, Æêü, úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›ü»ÖÖ
ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †ÃÖÖÖ¸üß †Ö×Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖêú
¾µÖŒŸÖß, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖêêÃÖÖµÖ™üß¤êüÖß»Ö ŸµÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖêÂÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ŸÖê/ŸÖß ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö ;
¯Ö¸ÓüŸÖã, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ÆüÖ, ×ŸÖ“µÖÖ ÖúôûŸÖ ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›üæ ÖµÖê
´ÆüÖæÖ ×ŸÖÖê µÖÖêµÖ ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×ÃÖ¨ü êú»µÖÖÃÖ, µÖÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ŸÖß
¾µÖŒŸÖß ×¿ÖÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(Ö) ÖÓ›ü (ú) ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ‹ÖÖªÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßú›æüÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö ‘Ö›ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö †ÃÖÖ
†¯Ö¸üÖ¬Ö, ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †¬µÖÖ, ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖ¤üÃµÖ, ¯ÖÏ´ÖãÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß
†£Ö¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖê ¤üã»ÖÔÖ êú»µÖÖÖê ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆüê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÆüµÖÖµÖß¿Öß
ŸµÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, †ÃÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬µÖÖ, ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖ¤üÃµÖ,
¯ÖÏ´ÖãÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß †£Ö¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÆüÖ, ŸµÖÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖêÂÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
1

ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 9 †¾ÖµÖê "ú»Ö´Ö 11 †¾ÖµÖê" µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓÖß ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
¾Ö "†¿ÖÖ †ÖÖÖß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ" µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
2
ÃÖÖ 1995 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 17, ú»Ö´Ö 2 (1) (†) †¾ÖµÖê "‹ú Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
‡ŸÖŒµÖÖ ¤Óü›üÖ“Öß" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (1) (²Ö) †¾ÖµÖê "¯ÖÖ“Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖÖÓÆæüÖ" µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ‹ê¾Ö•Öß Æê ¿Ö²¤üü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
4
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (2) (†) †¾ÖµÖê "¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¤Óü›üÖ“Öß" µÖÖ
´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
5
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 2 (2) (²Ö) †¾ÖµÖê "¯ÖÖ“Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖÖÓÆæüÖ" µÖÖ ¿Ö²¤üÖ‹ê¾Ö•Öß Æê ¿Ö²¤üü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

(13)
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ.--µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ "ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÖÖë¤üÖß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1860 †¾ÖµÖê
ÖÖë¤üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß Øú¾ÖÖ 1[´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾Ö¿¾ÖÃŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö] †¾ÖµÖê ÖÖë¤üÖß
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾Ö¿¾ÖÃŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ×ÖÖ´Ö×ÖúÖµÖ †ÃÖÖ †ÖÆüê ¾Ö µÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖÓ“µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÖÖ»Öß ‹ú Øú¾ÖÖ †×¬Öú ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÖúÖµÖÖ“ÖÖ´ÖÖ ŸÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖÖê--†ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖê»Ö.

1860
“ÖÖ 21.
1950
“ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
29.

14. ŸµÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ´Ö¬µÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ×¾Ö×¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßÃÖ
[ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ] ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß
úÖ´ÖúÖ•ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ 2[ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ¯Öãœêü Øú¾ÖÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ¯Öãœêü] ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

×¾Ö×¬Ö
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖàÖÖ
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
¸üÖÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¾ÖÖôûÖê.

2

3

[¯Ö¸ÓüŸÖã, †¯Öß»ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖ¿Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ“Ö Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôêûŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †×³Ö¾Öê¤üÖ
ú¸üµÖÖ“Öß †Öã´ÖŸÖß †ÃÖê»Ö †ÃÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖú›æüÖ ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´Öôû¾Öß»Ö.]
15. 4[ **** ] •Öß †×¯Ö»Öê ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖê†ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖú›êü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †×¯Ö»Öê
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÃÖ †¬ÖßÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †¿Öß ú»Ö´Ö 9 ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öà¿Öß µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›üê
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üÖê.
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß 5 [Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÓ“Öß] ÃÖ¾ÖÔ †×¯Ö»Öê µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖú›üê
6
[****] ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †×¯Ö»ÖÖÃÖÓ²Ö¬ÖÖŸÖ •ÖÖæ úÖÆüß ŸÖê †¯Öß»Ö ú»Ö´Ö 9
†¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ“Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖß ú¸üß»Ö ¾Ö ŸÖê ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüß»Ö. ¯Ö¸üÓŸÖã, †ÃÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
Øú¾ÖÖ 7[µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ]ý¹ý. 50 ‹¾Öœüß ×¾Ö×ÆüŸÖ ±úß, µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖÖê ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ ×¤ü»Öê»Öß ÖÖê™üßÃÖ ú´ÖÔ“Ô ÖÖ·µÖÖÃÖ
×´ÖôûÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ †ÖŸÖ ¤êü‡Ô»Ö.
8

[¯Ö¸ÓüŸÖã, ×¾Ö³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö †´Ö»ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“µÖÖ
×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖãºþþ ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖŸÓ Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
1987 µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×Ö¤üê¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ 1987 “ÖÖ
†¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¯Ö»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖ úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ. 30
¤üãµµÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß, µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÖÖÔµÖ ¤üêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ, ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊ¸üßŸµÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¤üêµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.]
1

ÃÖÖ 2012 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 24, †ÖãÃÖæ“Öß ÖÖë¤ü Îú. 43 †¾ÖµÖê "´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾Ö¿¾ÖÃŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1950" µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¤üÖÖ»Ö êú»Öê.
2
ÃÖÖ 1987 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 10 (†) †¾ÖµÖê "µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ" µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ÆüÖ
´Ö•Öæú¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖú¸ü×Öú ±êú¸ü±úÖ¸üÖÓÃÖÆ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 10 (²Ö) †¾ÖµÖê Æêü ¯Ö¸ÓüŸÖãú •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
4
ÃÖÖ 1989 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 23, ú»Ö´Ö 3 (†) †¾ÖµÖê "Öê´Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ" Æüê ¿Ö²¤ü ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
5
ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 11 (†) †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö
ŸÖÖê ÖêÆü´Ößú¸ŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
6
¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 11 (²Ö) †¾ÖµÖê "ŸÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö ŸµÖÖ“µÖÖú›êü" ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖÖê
ÖêÆü´ÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
7
ÃÖÖ 1989 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 23, ú»Ö´Ö 3 (²Ö) †¾ÖµÖê ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
8
ÃÖÖ 1987 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 1Í1 (†) †¾ÖµÖê Æêü ¯Ö¸ÓüŸÖãú •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

(14)
1

[Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ.--µÖÖ ú»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß,--

(ú) ú»Ö´Ö 9, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö 1 “µÖÖ ÖÓ› ü(†) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß
Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß †×¯Ö»Öê ; †Ö×Ö
(Ö) ú»Ö´Ö 9 “Öê ¯ÖÖê™-ú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ› (²Ö) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß
Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß †×¯Ö»Öê ;
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, †ÖãÎú´Öê ×¾Ö³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¤üãµµÖ´Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, 187 “ÖÖ
×ÖµÖŸÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖŸÓ Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´ÖÆÖ. 30.
1987 µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß †×¯Ö»Öê †ÃÖÖ †ÖÆêü.]
×ÖµÖ´Ö

16. (1) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß, ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê«üÖ¸êü ×ÖµÖ´Ö
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
(2) ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔÖÖ´Öß †×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö Ö µÖêŸÖÖ, †¿ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓŸÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
²ÖÖ²ÖßÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :-(ú) ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß (ŸµÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß“Öß úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß ¬ÖºþÖ) ×ú´ÖÖÖ †ÆüÔŸÖÖ ;
(Ö) ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖÖ´ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¢Öê ;
(Ö) ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢ÖßÖÓŸÖ¸ü“Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖ³Ö ;
(‘Ö) ¸ü•ÖÖ, ×ÖµÖŸÖÃÖê¾ÖÖ¾Ö¬Öß, ±êú¸üÖê´ÖÖæ ú ¾Ö ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß µÖÖÓÃÖÆü †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾Öê“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖŸÖá ;
(›ü) †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öß ;
(“Ö) “ÖÖîú¿Öß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ¸üßŸÖ ;
(”û) ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖßÆüß ²ÖÖ²Ö.
2

[ (2-†) ÖÓ›ü (†) ŸÖê (›ü) †¾ÖµÖê ×ÖµÖ´Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2) †¾ÖµÖê ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê, ×ÖµÖ´ÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ³ÖæŸÖ»ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
†ÃÖê»Ö ; ¯ÖÖ †ÃÖÖ ×ÖµÖ´Ö ×•Ö»ÖÖ »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¬Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³ÖæŸÖ»ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ]
(3) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ ×ÖµÖ´Ö, ¯Öæ¾ÖÔ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“µÖÖ ¿ÖŸÖá“µÖÖ †¬ÖßÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
(4) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´Ö, ŸÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»Öê ×ŸÖŸÖŒµÖÖ
»Ö¾Öú¸ü, ¸üÖ•µÖ ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‹úÖ“Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖÖÖê¯ÖÖšü“µÖÖ ¤üÖêÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ, ‹æúÖ ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ, ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ¯Öãœêü
šüê¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, •µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ŸÖÖê †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê šüê¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ Øú¾ÖÖ
1

ÃÖÖ 1989 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 23, ú»Ö´Ö 3 (†) †¾ÖµÖê Æêü Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ •ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê
ÖêÆü´Ößú×¸üüŸÖÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2
ÃÖÖ 1987 “ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 30, ú»Ö´Ö 12 †¾ÖµÖê ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (2-†) ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê
ÖêÆü´Ößú×¸üŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

(15)
ŸµÖÖ“µÖÖ »ÖÖŸÖÖÓŸÖ¸ü“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾ÖßÔ ŸµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆêü ú²Öæ»Ö
ÆüÖêŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö úºþ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüê ú²Öæ»Ö ÆüÖêŸÖß»Ö ¾Ö †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö
ŸÖ¸ü, †¿ÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †¿ÖÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö êú»Öê»µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö ŸÖÖê ×ÖµÖ´Ö
†Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ×ú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ, †´Ö»ÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ; ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †ÃÖê úÖêÖŸÖêÆüß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö»ÖÖê¯ÖÖ µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ
×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ¯Öæ¾Öá êú»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÙ•Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ×¾Ö×¬ÖÖÏÖÊŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
---------------

‹“Ö 482-(4,664 ¯Öã.)-11.2015
¿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

