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Ã¾ÖÖÓ¡Ö ÃÖÓú»ÖÖ ´ÆÖæÖ ±úÖÔ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖüß µÖÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖêÖôêû ¯ÖéÂü Îú´ÖÖÓú ×¤ü»Öê ÖÆêüÖ.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖÖê ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖÖ×¯ÖÖ êú»Öê»Öê ¬µÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö êú»Öê»Öê ×¾Ö×ÖµÖ´Ö.

ÖãÎú´Ö×ÖúÖ

¯ÖéÂêü
ÃÖÖ 2006 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 51.---´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
1977 µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÖß ÃÖã ¬ ÖÖ¸ü  ÖÖ ú¸ü  µÖÖú×¸ü  ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
. .
. . 470-484
×¤üÖÖÓú 28 ×üÃÖë²Ö¸ü 2006 ¸üÖêÖß ´ÖÖ. ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖÖß ×¤ü»Öê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖÖÖ ¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
´ÖÖ×ÆüÖßÃÖÖüß, µÖÖ«üÖ¸êü, ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü.
. ´ÖÖ. Ø¿Ö¤êüú¸ü,
ÃÖ×Ö¾Ö,
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ,
×¾Ö¬Öß ¾Ö µÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.

ÃÖÖ 2006 ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 51.

(´ÖÖ. ¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓÖ¸ü “ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖ ” ×¤üÖÖÓú 29 ×üÃÖë²Ö¸ü 2006 ¸üÖêÖß
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.)
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977 µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÖß ÃÖã¬ÖüÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö.
µÖÖ£Öá, ¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖµÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖÓÖê ×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÖÖ»Öæ Ö¾ÆüÖê ;
Ö×Ö µÖÖ£Öá, µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß
×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977 µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÖß ÃÖã ¬ ÖÖ¸ü  ÖÖ ú¸ü  µÖÖÃÖÖü ß ´ÖÆü Ö ¸ü Ö ÂÒ ü Ö µÖÖ
1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ. 20.
¸üÖµÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖß ÖÖúÖôû úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê Öß´Öãôêû Ö¾Ö¿µÖú ¾ÆüÖ¾Öê ¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖÖß
ÛÃÖ¾ÖÖÖ ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö µÖÖÓÖß ÖÖ¡Öß ¯Öü»Öß ÆüÖêÖß Ö×Ö, ´ÆüÖæÖ, µÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓú
31 ÖòüÖê²Ö¸ü 2006 ¸üÖêÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ¬µÖÖ¤ê¿Ö, 2006,
2006 ÖÖ
´ÖÆüÖ.
ÆüÖ ¯ÖÏµÖÖ×¯ÖÖ êú»ÖÖ ÆüÖêÖÖ ;
¬µÖÖ. 13.
(470)
[Øú´ÖÖ : ¹ý¯ÖµÖê 9.00]
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ÃÖÓ×Ö¯Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö.

ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
2 Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ×üÃÖë²Ö¸ü 29, 2006/¯ÖÖîÂÖ 8, ¿Öêú 1928

[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

Ö×Ö µÖÖ£Öá, Ö ¬µÖÖ¤ê ü ¿ ÖÖÖê ¸ü Ö µÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ  ü ô ûÖµÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖ
ºþ¯ÖÖÓÖ¸ü ú¸üÖê Âü ÖÆêü ; µÖÖ£Öá, ³ÖÖ¸üÖßµÖ ÖÖ¸üÖµÖÖµÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®ÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá,
µÖÖ«üÖ¸êü, ¯Öãüß»Ö ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü :--1. (1) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006
ÃÖê ´Æü  ÖÖ¾Öê .
(2) ÖÖê , ×¤ü  ÖÖÓ  ú 31 Öò  ü Ö ê ² Ö¸ü 2006 ¸ü Ö ê  Öß Ó ´ Ö»ÖÖÖ Ö»ÖÖ ÃÖ»µÖÖÖê
´ÖÖÖµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977 (µÖÖÖ µÖÖ¯Öãêü µÖÖÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö
‘‘ ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ’’ ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÆêü), µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 2 ´Ö¬µÖê,--(ú) ÖÓü (ú) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :--“ (ú-1) “ ëú¦üßµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ” µÖÖÖÖ £ÖÔ, ¸üÖÂÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü
Æü´Öß ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2005, ÃÖÖ ÖÆêü ;
(ú-2) “ ëú¦üßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ” µÖÖÖÖ £ÖÔ, ëú¦üßµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
10 µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ¾ÖµÖê Ö×üÖ êú»Öê»Öß, ëú¦üßµÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,
ÃÖÖ ÖÆêü ; ’’;
(Ö) ÖÓü (û) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--“ (û 1) “ ×ú´ÖÖÖ ¾Öê  ÖÖ ” µÖÖÖÖ £ÖÔ , ×ú´ÖÖÖ ¾Öê  ÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1948
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 3 ¾ÖµÖê, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÓü»ÖÖÖß»Ö ¿ÖêÖ´ÖÖã¸üÖÓÃÖÖüß
×Ö×¿ÖÖ êú»Öê»Öê ×ú´ÖÖÖ ¾ÖêÖÖ, ÃÖÖ ÖÆêü ;” ;
(Ö) ÖÓü (ü) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :--“ (ü) “ ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ” µÖÖÖÖ £ÖÔ, ú»Ö´Ö 4 ¾ÖµÖê Ö×üÖ êú»Öê»Öß,
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖµÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÃÖÖ ÖÆêü ;
(ü) “ ÓÖ´ÖêÆüÖÖßÖê ãú¿Ö»Ö úÖ´Ö ” µÖÖÖÖ £ÖÔ, úÖêÖÖßÆüß ¯ÖÏÖîü ¾µÖÖß
úÖêÖµÖÖÆüß úÖî¿Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖ´Ö
ÃÖê»Ö ÃÖê úÖêÖÖêÆüß ÓÖ´ÖêÆüÖÖßÖê úÖ´Ö, ÃÖÖ ÖÆêü ;
(ü) “ ¾ÖêÖÖ ¤ü¸ü ” µÖÖÖÖ £ÖÔ, ú»Ö´Ö 7 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂü êú»Öê»ÖÖ ¾ÖêÖÖ ¤ü¸,ü ÃÖÖ ÖÆêü .’’.
3. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 3 ´Ö¬Öß»Ö Ã¯ÖÂüßú¸üÖ ¾ÖÖôûµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
3 Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
4. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 3 ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö :--ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖ´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö
4 ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ú¸üÖê.
“ 4. (1) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ó ´ Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßÖê ×ÖµÖ×´ÖÖ ÃÖÓ × ÖµÖÓ ¡ ÖÖ ¾Ö
¸üÖµÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü
Æü´Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü. ¯ÖãÖ¸üßÖÖ ú¸üµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÓÃÖÖüß, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, “ ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖµÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü
Æü´Ößü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ” µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÖêôûÖ»Öß ÖÖÖÖ¸üß ú ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Ö×üÖ ú¸üß»Ö

Ö×Ö µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖÖ ú ¬µÖÖ ÃÖê»Ö ¾Ö ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö Öêú
¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÖÃÖêÖ, ¯ÖÓÖÖµÖÖ ¸üÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓÖüÖÖ ¾Ö »ÖÖ³Ö¾ÖÓ×ÖÖ Öü
µÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÃÖ ÖÃÖÖß»Ö Öêú
¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÖß»Ö :

1978
ÖÖ ´ÖÆüÖ.
20.
2005
ÖÖ 42.

1948
ÖÖ 11.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü]
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¯Ö¸Ó ü  Öã , µÖÖ ¯ÖÖê  ü - ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ì ü × ¿ÖÖ ê ú »Öê » µÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖ¤ü Ã µÖÖÓ ¯ Öî  úß
×ú´ÖÖÖ ú ÖéÖßµÖÖÓ¿Ö ÃÖ¤üÃµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖß»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã ÖÖÖß ÃÖê úß, µÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¯Öîúß ×ú´ÖÖÖ ú-ÖéÖßµÖÖÓ¿Ö ÃÖ¤üÃµÖ Æêü
ÖãÃÖæ×ÖÖ ÖÖÖß, ÖãÃÖæ×ÖÖ Ö´ÖÖÖß, Ö¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ Ö×Ö »¯ÖÃÖÓµÖÖú ¾ÖÖÔ µÖÖÓÖß»Ö ÃÖÖß»Ö.
(2) µÖÖ ü ß ¾Ö ¿ÖÖâÖÖ ¬ÖßÖ ¸ü Ö Ææ ü  Ö ¸ü Ö µÖ ¯Ö×¸ü Â Ö¤ê ü  µÖÖ ¬µÖÖÖÖß ¾Ö
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ×ÖµÖãÖß ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö ¿ÖÖ üß ¾Ö ¿ÖÖá, ÖÃÖêÖ ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüµÖÖ
²ÖîüúßÖß ¾Öêôû, ×üúÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üÖß µÖÖ ²ÖÖ²Öß (×ÖµÖÖ ²ÖîüúàÃÖÖüß Ö¾Ö¿µÖú
ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ¯ÖæÖáÃÖÆü) ×¾Ö×ÆüÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖß»Ö.
(3) ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖß úÖÔ¾µÖê ¾Ö úÖµÖì µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Öãüß»Ö ²ÖÖ²Öß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖÖß»Ö,--(ú) µÖÖêÖÖÖ ¾Ö ×ÖÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ¸üÖµÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüÖê ; ÖÏÎú´ÖÖÖê ÆüÖÖß µÖÖ¾ÖµÖÖÖß úÖ´Öê ×ÖÛ¿ÖÖ úºþÖ µÖÖÓÖß µÖÖ¤üß ÖµÖÖ¸ü
ú¸üÖê ;
(¤üÖêÖ) ÆüÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö µÖÖÖÖ»Öß ÖÖµÖÖÖ Ö»Öê»µÖÖ µÖÖêÖÖÖ µÖÖÓÖê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ Ö×Ö
ÖÖ·ÆÖÖß ¤æü¸ü ú¸üÖÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖÖ µÖÖÓÖÖ ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ÖüÖ¾ÖÖ ÖêÖê Ö×Ö µÖÖÓÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖãÖ×¾ÖÖê ;
ÖÃÖêÖ ÆüÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö µÖÖÖÖ»Öß»Ö µÖÖêÖÖÖ µÖÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖßµÖÖ ´ÖÖ×ÆüÖßÖÖ ¿ÖµÖ ×ÖÖµÖÖ
¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖê ;
(ÖßÖ) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö×Ö µÖÖêÖÖÖÓµÖÖ Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßÖê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê ;
(ÖÖ¸ü) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúÖ ¸üÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓüôûÖ¯Öãêü êü¾ÖÖ¾ÖµÖÖÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú Æü¾ÖÖ»Ö ÖµÖÖ¸ü
ú¸üÖê ;
(¯ÖÖÖ) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö»ÖÖ Öê´ÖæÖ ¤êüÔ»Ö ÃÖê µÖ úÖêÖÖêÆüß úÖÔ¾µÖ ¾ÖÖ úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüÖê.
(4) ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ, µÖÖêÖÖÖÓÖê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÖÖ Ö×Ö µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖú×¸üÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß Ö×Ö µÖÖêÖÖÖÓµÖÖ Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ Öúêü¾ÖÖ¸üß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖÖÖ
£Ö¾ÖÖ ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖÖÖ ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖê»Ö..
5. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 7 ´Ö¬Öß»Ö, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê,--(ú) ÖÓü (ÃÖÖÖ) ´Ö¬Öß»Ö, “ ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üµÖÖÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê
ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö×Ö “ ¿ÖÖ ¸üßÖßÖê ¤ü¸üÖÓÖß ÖãÃÖæÖß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Öü ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê
ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß, “ ëú¦üßµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 6 µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ¾ÖµÖê
ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü êú»Öê»µÖÖ ¾ÖêÖÖ ¤ü¸üÖÖêú ¾ÖêÖÖ ×´Öôêû»Ö Ö×Ö ÃÖÖ ¤ü¸ü ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü
ú¸üµÖÖÖ Ö»ÖÖ ÖÃÖê»Ö Ö¸ü, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß (ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÓü»ÖÖÖß»Ö) ¿ÖêÖ´ÖÖã¸üÖÃÓ ÖÖüß
×ÖÛ¿ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ×ú´ÖÖÖ ¾ÖêÖÖÖÖêú æúÖ ¾ÖêÖÖ ×´Öôêû»Ö ¿ÖÖ ¸üßÖßÖê ¤ü¸üÖÓÖß ÖãÃÖæÖß
×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Öü ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(Ö) ÖÓü (ÖÖî¤üÖ) ´Ö¬µÖê, “ ÃÖÖÖãÖÏÆü ¯ÖÏ¤üÖÖ ´ÆüÖæÖ ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖÖ úÖü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Ö ¾Öüß ¸üú´Ö ¤êüÔ»Ö ” µÖÖ
´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß “ ÃÖÖÖãÖÏÆü ¯ÖÏ¤üÖÖ ´ÆüÖæÖ, ¯Ö®ÖÖÃÖ ÆüÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê Øú¾ÖÖ ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ
µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ úÖü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üß»Öü ¿Öß, µÖÖÆæüÖ ×¬Öú
¾Öüß ¸üú´Ö ¤êüÔ»Ö ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.

ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
7 Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
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ÃÖÖ 1978 ÖÖ
6. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 12 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (3) ´Ö¬Öß»Ö, ÖÓü (Ö)
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--Îú´ÖÖÓú 20
‘‘ (Ö-1) ëú¦üßµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 28 ¾ÖµÖê ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üúæüÖ
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
12 Öß
×´ÖôûÖ»Öê»Öß úÖêÖÖßÆüß ¸üú´Ö ; ’’.
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
ÃÖÖ 1978 ÖÖ
7. ´Öã  µÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 13 ´Ö¬µÖê , ¯ÖÖê  ü - ú»Ö´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö,
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö ‘‘ ÖãÃÖæÖßµÖÖ ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß ‘‘ ÖãÃÖæÖß úµÖÖ ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö
Îú´ÖÖÓú 20 ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
µÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö
13 Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.

8. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 14 ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ
ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö µÖêÔ»Ö :--Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖ´Ö¬µÖê ú»Ö´Ö
14ú ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ú¸üÖê.
¿ÖÖÃÖß.

ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖ´Ö¬µÖê ú»Ö´Öê
16ú ¾Ö 16Ö
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üÖê.

“ 14ú.

ÖÖê úÖêÖß, ú»Ö´Ö 9 ¾ÖÖôûÖÖ µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖê »»ÖÓÖÖ ú¸üß»Ö,
ÖÖê, ¤üÖêÂÖ ×ÃÖ¨ü ÖÖ»µÖÖÖÓÖ¸ü, ú ÆüÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕÖ ÃÖæ ¿Öêú»Ö ÖµÖÖ ¦ü¾µÖ¤ÓüüÖµÖÖ ×¿ÖÖêÃÖ
¯ÖÖ¡Ö ÃÖê»Ö . ’’.
9. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 16 ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö:---

ÖãÃÖæÖß ¤üÖêÖ
¾Ö ÖßÖ µÖÖ´Ö¬µÖê
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖÖÖ
×¬ÖúÖ¸ü.

“ 16ú.

¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß, ¸üÖÖ¯Ö¡ÖÖÖß»Ö ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü, ÖãÃÖæÖß ¤üÖêÖ
Øú¾ÖÖ ÖãÃÖæÖß ÖßÖ ´Ö¬µÖê úÖêÖÖßÆüß ÖÖë¤ü ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö úºþÖ Øú¾ÖÖ µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖµÖÖÆüß
ÖÖë¤üß´Ö¬µÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö úºþÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖÖßÆüß ÖÖë¤ü ¾ÖÖôæûÖ µÖÖÓÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö Ö×Ö
µÖÖÖÓÖ¸ü, Ö ÖãÃÖæÖß´Ö¬µÖê µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»Öß ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖÖµÖÖÖ
µÖêÔ»Ö.

ÖãÃÖæÖß ¤üÖêÖ
´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü
êú»Öê»µÖÖ
Öê¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê
×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ
Ö¸üÖã¤üß
±êú¸ü²Ö¤ü»ÖÖÓÃÖÆü
»ÖÖÖæ ÃÖÖê.

16Ö. µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ú»Ö´Ö 1 ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ Ö¸ü úÖêÖµÖÖÆüß Ö¸üÖã¤üà´Ö¬µÖê
úÖÆüßüÆüß ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê Ö¸üß, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üß ÖãÃÖæÖß ¤üÖêÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü
êú»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖÓÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006 µÖÖµÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖµÖÖ
×¤ü  ÖÖÓ  úÖÃÖ ¾Ö µÖÖ ×¤ü  ÖÖÓ  úÖ¯ÖÖÃÖæ  Ö ¯Öã  ü ß »Ö ±ê ú ¸ü ² Ö¤ü » ÖÖÓ  ÖÖ ¬ÖßÖ ¸ü Ö Ææ ü  Ö, »ÖÖÖæ
ÃÖÖß»Ö :--(ú) ú»Ö´Ö 2 ´Ö¬µÖê,--(ú) ÖÓü (ú) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :---

2006
ÖÖ ´ÖÆüÖ.
51.
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‘‘ (ú-ú1) ‘‘ ÖÔ ¤ ü Ö ¸ü ’’ µÖÖÖÖ £ÖÔ , µÖÖÖê µÖÖê  ÖÖê  ÖÖ»Öß»Ö

¸üÖêÖÖÖ¸üÖÃÖÖüß ÖÔ êú»Öê»ÖÖ ÖÆêü ÃÖÖ ãúãÓü²Ö¯ÖÏ´ÖãÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ ãúãÓü²ÖÖÖß»Ö
Ö¸ü úÖêÖÖßÆüß ¯ÖÏÖîü ¾µÖÖß, ÃÖÖ ÖÆêü ;
(ú-ú2) ‘‘ Öü Öê¡Ö ’’ µÖÖÖÖ £ÖÔ, ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖàÖÖ Öü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü
ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ ×Ö»ÊÖÖß»Ö ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾ÖúÖÃÖ Öê¡Ö, ÃÖÖ ÖÆêü ; ’’ ;
(Ö) ÖÓü (ú-2) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--‘‘ (ú-3) ‘‘ ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔúÎ ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖúü ’’ µÖÖÖÖ £ÖÔ, ×Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê µÖÖêÖÖêÖß

Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖüß ú»Ö´Ö 6-1ú µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (1) ¾ÖµÖê ×Ö»ÆüÖ
úÖµÖÔúÎ ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú ´ÆüÖæÖ ¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖÖ ÖÆêü ; ’’ ;
(Ö) ÖÓü (Ö) ´Ö¬µÖê, ‘‘ úÖêÖÖêÆüß Ö¸ü Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ’’ µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß
‘‘ ¯ÖÓÖÖµÖÖ ÃÖ×´ÖÖß, ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖÖêÆüß Ö¸ü Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ £Ö¾ÖÖ ¸üÖµÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúÖ êú»Öê»Öß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓÖüÖÖ ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖê»Ô Ö ;
(Ö) ÖÓü (û) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--‘‘ (û-1ú) ‘‘ ãúãÓü²Öü ’’ µÖÖÖÖ £ÖÔ, ú´ÖêúÖÓ¿Öß ¸üÖÖµÖÖ ÖÖµÖÖÖê,
×¾Ö¾ÖÖÆüÖÖê Øú¾ÖÖ ¤ü¢ÖúÖÏÆüÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ÃÖÖÖ·µÖÖ Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê
ú¡Ö ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ¾Ö ú¡Ö Öê¾ÖÖ ÖêÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÔú ×¿Ö¬ÖÖ¯Ö×¡ÖúÖ
ÃÖÖÖ·µÖÖ ãúãüÓ²ÖÖÖß»Ö ¾µÖÖß, ÃÖÖ ÖÆêü ; ’’ ;

(û) ÖÓü (û) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--‘‘ (û-1) ‘‘ ÖÏÎú´ÖÖÖê ÆüÖÖß µÖÖ¾ÖµÖÖÖê úÖ´Ö ’’ µÖÖÖÖ £ÖÔ, µÖÖêÖÖê¾ÖµÖê

¯ÖÏÖ£Ö´µÖÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßÃÖÖüß ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»Öê úÖêÖÖêÆüß úÖ´Ö, ÃÖÖ
ÖÆêü ; ’’ ;
(Ö) ÖÓü (Ö) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :---

‘‘ (Öû-ú) ‘‘ úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß ’’ µÖÖÖÖ £ÖÔ, µÖÖêÖÖêÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß

ú¸üµÖÖÃÖÖüß ú»Ö´Ö 10 ¾ÖµÖê ×ÖµÖãÖ êú»Öê»ÖÖ ×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖÖ ÖÆêü ;

(Öû-Ö) ‘‘ ¯ÖÏú»¯Ö ’’ µÖÖÖÖ £ÖÔ, ÖÔ¤üÖ¸üÖÓÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÃÖÖüß
µÖÖêÖÖê¾ÖµÖê ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»Öê úÖêÖÖêÆüß úÖ´Ö, ÃÖÖ ÖÆêü ; ”.
(¤üÖêÖû) ú»Ö´Ö 5 ´Ö¬µÖê, ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬Öß»Ö, ‘‘ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ¸üß ’’
µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß ‘‘ úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß ’’ ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(ÖßÖ) ú»Ö´Ö 6 ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Öê ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :--‘‘ 6. (1) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖêÖÖÖÓÖê ×ÖµÖÖêÖÖ ¾Ö
Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß µÖÖÓÃÖÖüß ×Ö»ÆüÖ ¯ÖÖÖôûß¾Ö¸ü ×Ö»ÆüÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÖüÖê¡Ö ¯ÖÖÖôûß¾Ö¸ü
¯ÖÓÖÖµÖÖ ÃÖ×´ÖÖß ¾Ö ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖÖôûß¾Ö¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ Æüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖê
ÃÖÖß»Ö.

µÖÖêÖÖÖÓÖê
×ÖµÖÖêÖÖ ¾Ö
Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß
µÖÖÓÃÖÖüß ¯ÖÏ´ÖãÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖê.
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(2) ×Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖß úÖµÖì ¯Öãüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖß»Ö,---(ú) µÖÖêÖÖêÖÖ»Öß»Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖÔÖ ÖüÖê¡Ö¾ÖÖ¸ü ÆüÖÖß µÖÖ¾ÖµÖÖµÖÖ Öêú×¾Ö¬Ö
¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖÖ Ó×Ö´Ö ºþ¯Ö ¤êüÖê Ö×Ö Öß ´ÖÖµÖ ú¸üÖê ;
(Ö) ÖüÖê¡Ö ÃÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ×Ö»ÆüÖ ÃÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖê ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ
úú¸üÖê ¾Ö ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê ; Ö×Ö
(Ö) ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüúæüÖ, ×Ö»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Öê´ÖæÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖß»Ö ¿Öß Ö¸ü úÖµÖì
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüÖê .
(3) ¯ÖÓÖÖµÖÖ ÃÖ×´ÖÖßÖß úÖµÖì ¯Öãüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖß»Ö,---(ú) Ó×Ö´Ö ´ÖÖµÖÖêÃÖÖüß ×Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüúêü ¯ÖÖü×¾ÖµÖÖÃÖÖüß ÖüÖê¡ÖÃÖ¸üßµÖ µÖÖêÖÖê»ÖÖ
´ÖÖµÖÖÖ ¤êüÖê ;
(Ö) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ ¾Ö ÖüÖê¡Ö ÃÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖê ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üÖê ¾Ö
ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê ; Ö×Ö
(Ö) ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüúæüÖ, ×Ö»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Öê´ÖæÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖß»Ö ¿Öß Ö¸ü úÖµÖì
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüÖê .
(4) ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú, ×Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ×ÖÖß úÖµÖì
Ö×Ö µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖêÖÖßÆüß µÖÖêÖÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüµÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üß»Ö.
×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö
6-1ú. (1) ×Ö»ÊÖÖß»Ö µÖÖêÖÖêµÖÖ Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßÃÖÖüß, ×Ö»ÊÖÖÖ ×Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ
ÃÖ´Ö¾ÖµÖú.
¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ü¸ü¾Öß»Ö µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ÖÖ ¤üÖÖÔÖÖ Ö¸ü úÖêÖÖÖÆüß ×Ö»ÆüÖÃÖ¸üßµÖ ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÃÖ
×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú ´ÆüÖæÖ ¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(2) ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üß Ö×Ö µÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»Öê
×ÖµÖ´Ö µÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ×Ö»ÊÖÖ µÖÖêÖÖêÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖ Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖê»Ö.
(3) ×Ö»Æü Ö úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖúÖÖß úÖµÖì ¯Öã  ü ß »Ö¯ÖÏ ´ ÖÖÖê ÃÖÖß»Ö ,---(ú) ×Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ×ÖÖß úÖµÖì Ö×Ö µÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»Öß
úÖêÖÖßÆüß µÖÖêÖÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüµÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖê ;
(Ö) ×Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüúæüÖ ´ÖÖµÖ úºþÖ µÖÖ¾ÖµÖÖµÖÖ Öêú×¾Ö¬Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÓÖ³ÖÖÔ¾Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖüß ÖüÖê¡ÖÖÓÖß ÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ µÖÖêÖÖÖ Ö×Ö Ö¸ü Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ×³Öú¸üÖÖÓúæüÖ
¯ÖÏÖ¯Ö ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÏú»¯Ö ¯ÖÏÃÖÖ¾Ö ú×¡ÖÖ ú¸üÖê ;
(Ö) Öê£Öê Öê£Öê Ö¾Ö¿µÖú ÃÖê»Ö Öê£Öê Öê£Öê Ö¾Ö¿µÖú Öß ´ÖÓÖã¸üß ¤êüÖê Ö×Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖÖ Æü¸üúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüÖê ;
(Ö) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸üÖÃÖÖüß Æüú¤üÖ¸ü ÖÆêüÖ µÖÖÓÖÖ ÖÃÖÖ
¸üÖêÖÖÖ¸ü ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÆêü µÖÖÖß ÖÖ¡Öß ú¸üµÖÖÃÖÖüß µÖÖµÖÖ ×¬ÖúÖ×¸üÖêÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ
úÖµÖÔúÎ ´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¿Öß Ö×Ö Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ×³Öú¸üÖÖÓ¿Öß ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê ;
() úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖÓµÖÖ úÖ´Ö×Öü¸üßÖÖ ÖüÖ¾ÖÖ ÖêÖê, ×ÖÖê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
úú¸üüÖê ¾Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üÖê ;
(Ö) ÖÖ»Öæ úÖ´ÖÖÓÖê ×ÖµÖÖúÖ×»Öú ×Ö¸üßÖÖ ú¸üÖê ; Ö×Ö
(û) ÖÔ¤üÖ¸üÖÓÖß ÖÖ·ÆÖÖß ¤æü¸ü ú¸üÖê.
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(4) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖúÖ»ÖÖ µÖÖÖß µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö
úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüÖê ¿ÖµÖ ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖß»Ö ÃÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö
×¾Ö¢ÖßµÖ ×¬ÖúÖ¸ü µÖÖµÖÖúêü ÃÖÖê¯Ö¾Öß»Ö.
(5) ×Ö»ÊÖÆæüÖ ´ÖÖêü¶Ö ÖÃÖÖÖ·µÖÖ Öê¡ÖÖÖ ×¬ÖúÖ×¸üÖÖ ÃÖÖÖ¸üÖ ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖÖ
úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×¬ÖúÖ¸üß Ö×Ö ×Ö»ÊÖÖ úÖµÖÔ¸üÖ ÃÖÖÖ¸üß
Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏ Ö ×¬Öú¸ü  Öê ¾Ö ÃÖÓ Ã £ÖÖ, ×Ö»Æü Ö úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖúÖÖß µÖÖ
×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖµÖì Ö×Ö µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß ÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ µÖÖêÖÖÖ ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖü  µÖÖÃÖÖü ß µÖÖÃÖ ÃÖÆü Ö µµÖ ú¸ü  µÖÖÃÖ Ö²ÖÖ²Ö¤ü Ö ¸ü ÃÖÖß»Ö.
(6) ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú, ×Ö»ÊÖÖß»Ö ÓÖ´ÖêÆüÖÖßµÖÖ ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÓµÖÖ
ÓÓ¤üÖ×ÖÖ ´ÖÖÖÖßÖÖ Ö¯Ö¿Öß»Ö Ö×Ö µÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ¾Ö¸ü
´ÖÖæ ¸ ü »ÖÖ¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖÖÖß Ö¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖê  ÖÖÖ Ó  Ö³Öæ Ô  Ö ÃÖÖÖ¸ê ü ¯Öã  ü ß »Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ
¾ÖÂÖÖÔ Ã ÖÖü ß Öê ´ÖÖã Â µÖ²Öôû Ó ¤ ü Ö Ö¯Ö¡Öú ¯ÖÏ  µÖê  ú ¾ÖÂÖÖÔ  µÖÖ ×ü Ã Öë ² Ö¸ü ´Ö×Æü  µÖÖÖ ÖµÖÖ¸ü
ú¸üß»Ö Ö×Ö Öê ×Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üß»Ö.
6-1Ö. (1) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ, ×ÖµÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê, ¿Öß úÖ´Öê ¯ÖÖü¸ü ¯ÖÖüµÖÖÃÖÖüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßÖß
Ö×Ö µÖÖÓÖê ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêÖê êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖàÖãÃÖÖ¸ü, µÖÖ Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß.
µÖÖêÖÖê¾ÖµÖê ÆüÖÖß µÖÖ¾ÖµÖÖÖê ¯ÖÏú»¯Ö ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖê»Ö.
(2) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßÃÖ, úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÓÖæ¸ü ú¸üß»Ö µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßµÖÖ
Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ µÖÖêÖÖê¾ÖµÖê úÖêÖÖÖÆüß ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖÖß ÖêÖÖ µÖêÔ»Ö.
(3) ¯ÖÏµÖêú ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ, ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêµÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ×¾ÖÖÖ¸üÖÖ ÖêÖ»µÖÖÖÓÖ¸ü, ×¾ÖúÖÃÖ
µÖÖêÖÖÖ ÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö Ö×Ö ÖÃÖÖ¿Öß ¾Ö Öê¾ÆüÖ Öê¾ÆüÖ úÖ´Ö ¯Öã¸ü¾ÖµÖÖÖß Ö¸üÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÔ»Ö µÖÖ µÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ µÖÖêÖÖê¾ÖµÖê ÆüÖÖß ÖêÖÖ µÖêÖß»Ö ¿ÖÖ Öêú×¾Ö¬Ö
ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ úÖ´ÖÖÓÖß ÃÖæÖß ÖµÖÖ¸ü êü¾Öß»Ö.
(4) ÖÏ Ö ´Ö¯ÖÓ  ÖÖµÖÖ, µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ ´ Ö¬µÖê ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ  ú»¯ÖÖÖê úÖ´Ö ÃÖã º þ ú¸ü  µÖÖÖê
¯ÖÏÃÖÖ×¾ÖÖ êú»Öê ÖÆêü µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔµÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯Öæ¾Öá, Ö¯Ö»Öê ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖê ¯ÖÏÃÖÖ¾Ö
Ö×Ö µÖÖÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖûôû¶Ö úÖ´ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö´µÖÎú´Ö ûÖÖÖßÃÖÖüß Ö×Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
´ÖÖµÖÖê Ã ÖÖü ß úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖúê ü ¯ÖÖü ¾ Öß»Ö.
(5) úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ×¬ÖúÖ¸ü ß , úÖ´ÖÖÓ ¾ Ö¸ü ß »Ö ÖÖÖÔ  Öã Ã ÖÖ¸ü , µÖÖê  ÖÖê  ÖÖ»Öß»Ö ×ú´ÖÖÖ
¯Ö®ÖÖÃÖ üêú Öúß úúÖ´Öê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖß´ÖÖ±ÔúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖÃÖÖüß Öê´ÖæÖ ü¤êüÔ»Ö.
(6) úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ×¬ÖúÖ¸ü ß , ¯ÖÏ  µÖê  ú ÖÏ Ö ´Ö¯ÖÓ  ÖÖµÖÖß»ÖÖ,--(ú) ×ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüµÖÖÃÖÖüß ´ÖÓÖã¸üß ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓÃÖÖüß ÆüÖê¸üß¯Öü ¯Öã¸ü¾Öß»Ö ;
Ö×Ö
(Ö) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßµÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖ¿ÖÖÓÖÖ Ö¸ü¡Ö ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ÖµÖÖ
ÃÖÓ¬ÖàÖß ÃÖæÖß ¯Öã¸ü¾Öß»Ö.
(7) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ, ¸üÖêÖÖÖ¸üÖµÖÖ úÖ´ÖÖÓÖê (ÃÖÓ¬ÖßÓÖê) ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖü¯Ö ú¸üß»Ö
Ö×Ö µÖÖÓÖÖ µÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖê»Ö.
(8) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßÖê µÖÖêÖÖê¾ÖµÖê ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»Öß úÖ´Öê, Ö¾Ö¿µÖú Öß ÖÖÓ×¡Öú
´ÖÖÖêú ¾Ö ´ÖÖêÖ´ÖÖ¯Öê µÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖß»Ö.
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ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêúæüÖ
6-1Ö. (1) ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßÖß»Ö úÖ´ÖÖÓµÖÖ Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßÖê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üß»Ö.
úÖ´ÖÖÖê
(2) ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßµÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»µÖÖ µÖÖêÖÖêÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÖ´ÖÖ×Öú¥üÂü¶Ö ¯ÖÏ  ú»¯ÖÖÓ  Öê ×ÖµÖ×´ÖÖ¯ÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×Öú¥ü Â ü ¶ Ö ´Öæ » µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸ü ß »Ö.
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ.
(3) ÃÖÖ´ÖÖ×Öú¥üÂü¶Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÃÖÖüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ, ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê»ÖÖ

ÆüÖê¸üß¯Öü, ¤êüµÖêú, ¯ÖÏ´ÖÖÖêú, ´ÖÖêÖÖß ¯ÖãÃÖêú, ´ÖÓÖã¸üß Ö¤êü¿ÖÖÓµÖÖ ¯ÖÏÖß Ö×Ö Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ
»ÖêÖÖ¯ÖãÃÖêú ¾Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê µÖÖÓÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÔ»Ö.’’ .
(ÖÖ¸ü) ú»Ö´Ö 7 ´Ö¬µÖê,--(1) ¯ÖÖê  ü - ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê , --(ú) ÖÓü (ú) ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--‘‘ (ú) ¯Öã  ß»Ö úÖ´ÖÖÓ ¾ Ö¸ü , µÖÖÓ  µÖÖ ¯ÖÏ Ö £Ö´µÖÎ ú ´ÖÖÖã Ã ÖÖ¸ü µÖÖê  ÖÖê  ÖÖ ³Ö¸ü
ÃÖê » Ö :--(ú) Ö»ÖÃÖÓ ¬ ÖÖ¸ü  Ö ¾Ö Ö»ÖÃÖÓ  ÖµÖ ;
(Ö) ¾ÖÂÖÔÖ ¸üÖê¬ÖÖ (¾ÖÖ¸üÖê¯ÖÖ ¾Ö ÖÖüÖÓÖß »ÖÖÖ¾Öü µÖÖÓÃÖÆü) ;
(Ö) ÃÖæ´Ö (Micro) ¾Ö »ÖÆüÖÖ ¯ÖÖü²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖÓµÖÖ úÖ´ÖÖÓÃÖÆü ØÃÖÖÖ
úÖ»Ö¾Öê ;
(Ö) ÖãÃÖæ×ÖÖ ÖÖÖßÖß»Ö ¾Ö ÖãÃÖæ×ÖÖ Ö´ÖÖÖßÖß»Ö ãúãÓü²ÖÖÓµÖÖ
´ÖÖ»ÖúßµÖÖ Ö×´ÖÖß»ÖÖ Øú¾ÖÖ Ö´ÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£ÖâµÖÖ Ö×´ÖÖß»ÖÖ
Øú¾ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ ÃÖ¸üúÖ¸üµÖÖ Ó×¤ü¸üÖ Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖêÖÖêÖÖ»Öß»Ö »ÖÖ³ÖÖ£ÖâµÖÖ
Ö×´ÖÖß»ÖÖ ØÃÖÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê ;
() ¯ÖÖ¸Ó ü ¯ Ö×¸ü  ú Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖÓ  Öê Ö¾Ößú¸ü  Ö ú¸ü  Öê ÖÃÖê  Ö ü Ö µÖÖÓ  Öß»Ö
ÖÖôû úÖüÖê ;
(Ö) Ö´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ;
(û) ¯Öæ¸ü×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Öê ÖÃÖêÖ ¯ÖÖÖß ÖãÓ²ÖÖÖ·µÖÖ
³ÖÖÖÖÖß»Ö Ö»Ö×ÖÃÃÖÖ¸ü  ÖÖÖß úÖ´Öê ;
(Ö) ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß úÖµÖ´Ö ÃÖÓ¯ÖúÖÔÃÖÖüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖ ú´ÖêúÖÓÖÖ ÖÖêüÖê ;
Ö×Ö
(Ö) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖúæüÖ ×¬ÖÃÖæ×ÖÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ÃÖê Ö¸ü
úÖê  ÖÖê Æ ü ß úÖ´Ö ;” ;
(Ö) ÖÓü (ÃÖÖÖ) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :--“ (ÃÖÖÖ-ú) úÖê  ÖµÖÖÆü ß ¯Ö×¸ü Û Ã£ÖÖßÖ, ´ÖÖã ¸ ü Ö Ó  ÖÖ, ¾Öê  ÖÖ¤ü ¸ ü Ö ¯Öê  ÖÖ ú´Öß
¾ÖêÖÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß . ” ;
(Ö) ÖÓü (Öü) ´Ö¬µÖê, “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ¸üß ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß “ úÖµÖÔÎú´Ö
×¬ÖúÖ¸üß ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(Ö) ÖÓü (Öü) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :—
“ (Öü-ú) ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ÃÖê»Ö Öê£Ö¾Ö¸ü, µÖÖêÖÖê¾ÖµÖê ×Ö¬Öß ×¤ü»Öê»Öê úÖ´Ö,
µÖÓ¡ÖÖÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ ÓÖ´ÖêÆüÖÖßÖê úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´ÖÖã¸üÖÓÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö . ” ;
(û) ÖÓü (¤üÆüÖ) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :—
“ (¤üÆüÖ-ú) µÖÖêÖÖÖ, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖêÖÖêÖÖ»Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÖ Ö»Öê»µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔÖ×Öú ´Ö¢ÖÖÓÖê µÖÖêµÖ ¯Ö×¸ü¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖüß êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ¾ÖµÖê µÖÖÖê
×ÖÛ¿ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ´Öã×ÖÖ ¯ÖÖµÖµÖÖêÖÖÖÓµÖÖ ¬ÖßÖ ÃÖê»Ö . ” ;
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(Ö) ÖÓü (ú¸üÖ) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :—
“ (ú¸üÖ-ú) µÖÖêÖÖêÖÖ»Öß ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓµÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖµÖÖ ÖüúÖÓ¾Ö¸üß»Ö
ÖÖÔ ÖÃÖêÖ ãú¿Ö»Ö Ö×Ö ¬ÖÔ-ãú¿Ö»Ö ´ÖÖã¸üÖÓµÖÖ ¾ÖêÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖÔ ÆüÖ æúÖ
¯ÖÏú»¯Ö ÖÖÖÔµÖÖ ÖÖôûßÃÖ üµÖÖÓÆæüÖ ×¬Öú ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.” ;
(û) ÖÓü (Öê¸üÖ) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖÓü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :—
“ (Öê¸üÖ-ú) ¯ÖÏµÖêú µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê, µÖÖêÖÖêµÖÖ Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü
ÖÖ¡Öß¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúÖÖ ¸üÆüÖ¾Öß ¾Ö Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖÖ¾Öß µÖÖ¥üÂüßÖê
¯Öã¸êü¿ÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÃÖê»Ö.
(Öê¸üÖ-Ö) µÖÖêÖÖêÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖÖ¸üÖ ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú, úÖµÖÔÎú´Ö
×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ, µÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ×ÖµÖÖ ×¬ÖúÖ×¸üÖêÖ µÖêÖÖ·µÖÖ µÖÖêÖÖêµÖÖ
Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖß»Ö Ö£µÖê ¾Ö Öúêü Ö×Ö ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üÖ ×§üÂêü µÖÖÓÖÖ ÓÖ³ÖÖÔ¾Ö
ÃÖÖÖ¸üÖ ú ¾ÖÖÙÂÖú Æü¾ÖÖ»Ö ÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö Ö×Ö µÖÖÖß ú ¯ÖÏÖ, »ÖÖêúÖÓµÖÖ ´ÖÖÖÖßÖãÃÖÖ¸ü
¾Ö µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü êú»Öê»Öß ±úß ³Ö¸ü»µÖÖÖÓÖ¸ü ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.
(Öê¸üÖ-Ö) µÖÖêÖÖêµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖêÖê ¾Ö ×³Ö»ÖêÖ ûÖÖÖßú×¸üÖÖ ÖÖÖê»ÖÖ
¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖß»Ö Ö×Ö µÖÖÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ÖÖ·µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖüß
ãûú ÃÖÖÖ·µÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¾µÖÖßÃÖ, ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖ¾Ö¸ü Ö×Ö µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü
êú»Öê»Öß ±úß ³Ö¸ü»µÖÖÖÓÖ¸ü ¿ÖÖ ¯ÖÏÖß Øú¾ÖÖ ÖÖ¸êü ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖß»Ö.
(Öê¸üÖ-Ö) ¯ÖÏµÖêú µÖÖêÖÖêÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖêÖÖêÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏµÖêú ¯ÖÏú»¯ÖÖÖÖ ÆüÖê¸üß¯Öü
¯ÖÖÆü  µÖÖÖß ûÖ ÃÖÖÖ·µÖÖ úÖê  ÖµÖÖÆü ß ¾µÖÖß»ÖÖ, µÖÖê  ÖÖê ´ Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤ü Â ü
ê ú »Öê » Öß ±úß ³Ö¸ü » µÖÖÖÓ  Ö¸ü µÖÖÓ  Öß ú ¯ÖÏ  Ö, ÖÏ Ö ´Ö¯ÖÓ  ÖÖµÖÖßµÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ  Î ú ´Ö
×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖüß ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.”;
(2) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (3) ´Ö¬µÖê, “ ¿Öß ÖÖë¤üÖß ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
Ö×Ö “ ´Öã  µÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ú¸ü ß »Ö ” µÖÖ ´ÖÖã ú ¸ü Ö Öê ÃÖÓ ¯ ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖã ú ¸ü Ö ê ¾ ÖÖß
¯Öãüß»Ö ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :—
“ ¿Öß ÖÖë¤üÖß, Öß ¾µÖÖß Öê£Öê ¸üÖÆüÖê Öê ÖÖ¾Ö µÖÖµÖÖ ×¬ÖúÖ×¸üÖêÖ µÖêÖ
ÃÖê»Ö µÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖê¾ÖúÖµÖÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ”.
(¯ÖÖÖ) ú»Ö´Ö 8 ´Ö¬µÖê,—
(1) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Öê (1), (2) Ö×Ö (3) ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Öê ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ
µÖêÖß»Ö :--“ (1) (ú) Öê ãúãÓü²Ö,--(ú) úÖêÖµÖÖÆüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖÖ ¸üÆüÖÖ ÃÖê»Ö ; Ö×Ö
(¤üÖêÖ) ÓÖ´ÖêÆüÖÖßÖê ãú¿Ö»Ö úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ãûú ÃÖê»Ö,
¿ÖÖ ¯ÖÏµÖêú ãúãÓü²ÖÖÖß»Ö ¯ÖÏÖîü ¾µÖÖàÖÖ, ÖÖêú¸üßÖê úÖÔü ×´Öôû×¾ÖµÖÖú×¸üÖÖ
µÖÖÓµÖÖ ãúãÓü²ÖÖÖß ÖÖë¤üÖß ú¸üµÖÖÃÖÖüß, Öê µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖ ¸üÆüÖÖ ÃÖÖß»Ö Öê
ÖÖ¾Ö µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßµÖÖ ×¬ÖúÖ¸üÖê¡ÖÖÖ µÖêÖ ÃÖê»Ö µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßúêü
Ö¯Ö»Öê ÖÖ¾Ö, ¾ÖµÖ ¾Ö ×Ö¾ÖÖÃÖÖÖÖ ¯Ö¢ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖÖÖß ´ÖÖ×ÆüÖß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö.
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

(Ö) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖß»ÖÖ, ×Ö»ÖÖ Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖêü»Ö ¿Öß ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖ¾Ö¸ü,
¿ÖÖ ãúãÓü²ÖÖÖß ÖÖë¤üÖß ú¸üÖê Ö×Ö ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü
ú¸üß»Ö ÃÖê, ãúãÓü²ÖÖÖß»Ö ¯ÖÏÖîü ¾µÖÖàÖÖ Ö¯Ö¿Öß»Ö ÓÖ³ÖæÔÖ ÃÖ»Öê»Öê ¾Ö µÖÖÓÖê
±úÖêüÖê »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ÖÖêú¸üßÖê úÖÔü ¤êüÖê Æêü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßÖê úÖÔ¾µÖ ÃÖê»Ö.
(Ö) µÖÖ ¯ÖÖêü-ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê ú¸üµÖÖÖ Ö»Öê»Öß ÖÖë¤üÖß, µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ×Ö¬ÖÖÔ×¸üÖ
êú»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖüß ÃÖê»Ö, ¯Ö¸ÓüÖã úÖêÖµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖÖßÖ Öß ¯ÖÖÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ
ú´Öß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖüß ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß Ö×Ö ×ÖÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Ö¾Ößú¸üÖ ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö.
(Ö) Ö¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßÖß êú¾ÆüÖÆüß ¿Öß ÖÖ¡Öß ¯Öü»Öß úß ÖÖªÖ ¾µÖÖßÖê
ÖãúßÖß ´ÖÖ×ÆüÖß ¤êüúÖ ×ÖµÖÖúêü ÖÖë¤üÖß êú»Öß ÖÆêü Ö¸ü ×Ö»ÖÖ µÖÖ ¾µÖÖßÖê ÖÖ¾Ö
ÖÖë¤ü¾ÖÆüßÖæÖ úÖæüÖ üÖúµÖÖÖê ×Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö
¤êüÖÖ µÖêÖß»Ö Ö×Ö ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ÖÖêú¸üßÖê úÖÔü ¯Ö¸üÖ ú¸üµÖÖÖê ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖÖ µÖêÖß»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ, ¤üÖêÖ Ã¾ÖÖÓ¡Ö ¾µÖÖàµÖÖ ¯ÖÛÃ£ÖÖßÖ µÖÖÖê ´ÆüÖÖê
´ÖÖÓüµÖÖÖß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»µÖÖÖê¸üßÖ µÖÖ ¯Ö×¸üêû¤üÖ¾ÖµÖê úÖêÖÖßÆüß ¿Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) (ú) ÖÖë¤üÖßéúÖ ãúãÓü²ÖÖÖß»Ö µÖÖ ¯ÖÏÖîü ¾µÖÖßÖê ÖÖ¾Ö ÖÖêú¸üßµÖÖ
úÖüÖÔ¾Ö¸ü ÃÖê»Ö, Öß ¯ÖÏµÖêú ¯ÖÏÖîü ¾µÖÖß, µÖÖêêÖÖêÓÖÖÔÖ ÃÖÖÖ¸êü ÓÖ´ÖêÆüÖÖßÖê
ãú¿Ö»Ö úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖüß ÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ Æüú¤üÖ¸ü ÃÖê»Ö.
(Ö) úÖ ãúãÓü²ÖÖÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖë¤üÖßéúÖ ¾µÖÖß, µÖÖÓµÖÖ¯Öîúß ¯ÖÏµÖêú ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê
´ÖÖÖÖß ê ú »Öß ÃÖê » Ö µÖÖ¯ÖÏ ´ ÖÖÖê ×ÖÖµÖÖ ×¤ü ¾ ÖÃÖÖÓ Ã ÖÖü ß , µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ
Ö¸üÖã¤üà¾ÖµÖê ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖêÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖêÖÖÖ¸ü ×´ÖôûµÖÖÃÖ Æüú¤üÖ¸ü ÃÖÖß»Ö.
(3) (ú) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (2) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üÂü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖêú ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ, µÖÖÖê êú»Öê»ÖÖ
ÖÔ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÖ ×¤üÖÖÓú £Ö¾ÖÖ ÖÔ ÖÖÖú ×¤ü»ÖÖ ÃÖê»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ µÖÖÖê µÖÖ
×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖ´Ö ´ÖÖ×ÖÖ»Öê ÃÖê»Ö ÖÖê ×¤üÖÖÓú, µÖÖÓ¯Öîúß ÖÖê ÖÓÖ¸üÖÖ ÃÖê»Ö µÖÖ
×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓµÖÖ ÖÖ, µÖÖêÖÖêÖß»Ö Ö¸üÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü ÓÖ´ÖêÆüÖÖßÖê ãú¿Ö»Ö
úÖ´Ö ¤êüµÖÖÖ Ö»Öê ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß ÖÖ¡Öß úºþÖ ÖêÔ»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, ¿Öß úÖ´Öê ¤êüÖÖÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö Ö×Ö Öê ¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ¤êüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö úß, µÖÖ »ÖÖ³ÖÖÏÖÆüà¯Öîúß ×ú´ÖÖÖ ú ÖéÖßµÖÖÓ¿Ö »ÖÖ³ÖÖÏÖÆüß
µÖÖ, µÖÖÓÖß µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ÖÖë¤üÖß êú»Öê»Öß ÖÆêü Ö×Ö úÖ´ÖÖÖß ´ÖÖÖÖß
êú»Öê»Öß ÖÆêü ¿ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖß»Ö.
(Ö) úÖ´Ö ×´ÖôûµÖÖÃÖÖüßÖÖ ÖÔ ÆüÖ ×Ö¤üÖÖ ÃÖ»ÖÖ ÖÖî¤üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓµÖÖ
úÖ´ÖÖÃÖÖüß Ö¸üß ÃÖ»ÖÖÖ ¯ÖÖ×ÆüÖê.
(Ö) úÖ´Ö ×´ÖôûµÖÖÃÖÖüßÖÖ ÖÔ, µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖß»ÖÖ, Øú¾ÖÖ, úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ »ÖêÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖÖ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.
(Ö) ¿ÖµÖ ÃÖê»Ö Öê£Ö¾Ö¸ü, ÖÔ ú¸üµÖÖµÖÖ ¾Öêôûß ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖ
¸ü Æ ü Ö Ö ÃÖê » Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖµÖÖ ÃÖ³ÖÖê ¾ ÖÖÖ»ÖµÖÖ ¯ÖÖÖ ×ú»ÖÖê ´ Ößü ¸ ü Ó  Ö¸ü Ö µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖÖ µÖÖ»ÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü ¤êüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.” ;
(4) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (4) ´Ö¬µÖê,--(ú) “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖê¾ÖúÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö,
Ö»ÖÖü ¶ Ö»ÖÖ ” µÖÖ ´ÖÖã ú ¸ü Ö ê ¾ ÖÖß “ úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖß»ÖÖ ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
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(¤ü Ö ê  Ö) “ ¸ü Ö µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖúæ ü  Ö ¾Öê ô ûÖê ¾ Öê ô ûß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸ü  µÖÖÖ µÖê  Ô » Ö ¿ÖÖ
¤ü¸üÖÓÖß, ¯Ö¸ÓüÖã ¤ü¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÃÖ ú ¹ý¯ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖê»Ö ÖúÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß
“ ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖúæüÖ, ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¿Öß ×¾ÖÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ úºþÖ, ×¬ÖÃÖæÖÖê«üÖ¸êü,
×¾Ö×ÖÙ¤üÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ¿ÖÖ ¤ü¸üÖÖê ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(5) ¯ÖÖê  ü - ú»Ö´Ö (5) ´Ö¬µÖê , --(ú) “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖê¾ÖúÖÃÖ Øú¾ÖÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, Ö»ÖÖü¶ÖÃÖ ”
µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß “ úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(¤ü Ö ê  Ö) “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ” µÖÖ ´ÖÖã ú ¸ü Ö ê ¾ ÖÖß “ úÖµÖÔ  Î ú ´Ö
×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(6) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Öê (10) ¾Ö (11) µÖÖÓ´Ö¬µÖê, “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ¸üß ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü µÖÖµÖÖ
¾µÖÖú¸ü×Öú ±êú¸ü±úÖ¸üÖÃÓ ÖÆü, Öê£Öê Öê£Öê Ö»ÖÖ ÃÖê»Ö Öê£Öê Öê£Öê µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß “ úÖµÖÔúÎ ´Ö
×¬ÖúÖ¸üß ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü µÖÖµÖÖ ¾µÖÖú¸ü×Öú ±êú¸ü±úÖ¸üÖÓÃÖÆü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(7) ¯ÖÖê  ü - ú»Ö´Ö (13) ´Ö¬µÖê , --(ú) “ ÖêôûÖ¯Ö¡Öê ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß “ ÖÖêú¸üßÖß úÖìü ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü
¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(¤ü Ö ê  Ö) “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ·µÖÖúê ü ” µÖÖ ´ÖÖã ú ¸ü Ö ê ¾ ÖÖß “ úÖµÖÔ  Î ú ´Ö
×¬ÖúÖ·µÖÖúêü ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ;
(8) ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö (13) ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ¯ÖÖêü-ú»Ö´Ö ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :—
“ (14) µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ê ú »Öê » µÖÖ úÖê  ÖµÖÖÆü ß µÖÖê  ÖÖê  ÖÖ»Öß úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü
Öê´Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖÖß, ÖãÃÖæÖß ÖßÖ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ×ú´ÖÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß
ÖÃÖÖß»Ö ¿ÖÖ ÖÖ¤üÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖ Æüú¤üÖ¸ü ÃÖÖß»Ö.” .
(ÃÖÆüÖ) ú»Ö´Ö 9 ´Ö¬µÖê, “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ ” µÖÖ ´ÖÖãú¸üÖê¾ÖÖß “ úÖµÖÔÎú´Ö
×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(ÃÖÖÖ) ú»Ö´Ö 10 ê¾ÖÖß, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :—
“ 10. (1) ¯ÖÏµÖêú ¯ÖÓÖÖµÖÖ ÃÖ×´ÖÖß ÃÖ¸üÖ¾Ö¸ü, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, µÖÖÖê ×Ö¬ÖÖÔ×¸üÖ êú»Öê»Öß
¯ÖÖ¡ÖÖÖ ¾Ö Öã³Ö¾Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ, Öü×¾ÖúÖÃÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ ¤üÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤üÖÖÔ
ÖÃÖÖÖ·µÖÖ ÖÖªÖ ×¬ÖúÖ·µÖÖÖß úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ×ÖµÖãÖß ú¸üß»Ö.
(2) úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖÓÖÖµÖÖ ÃÖ×´ÖÖß»ÖÖ, µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß»Ö ×ÖÖß úÖÔ¾µÖê
Ö×Ö ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖÖ»Öß êú»Öê»Öß úÖêÖÖßÆüß µÖÖêÖÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüµÖÖÃÖÖüß ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üß»Ö.
(3) úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ×¬ÖúÖ¸ü ß , ¸ü Ö ê  ÖÖÖ¸ü Ö ÃÖÖü ß Öß ´ÖÖÖÖß Ö×Ö µÖÖµÖÖ
×¬ÖúÖ×¸üÖêÖÖ»Öß µÖêÖÖ·µÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö, ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸üÖµÖÖ
ÃÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß ÃÖÖÓÖü ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖê»Ö.
(4) úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß, ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖàÖß ÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ¯ÖÏú»¯Ö ¯ÖÏÃÖÖ¾Ö Ö×Ö
¯ÖÓ  ÖÖµÖÖ ÃÖ×´ÖÖßúæ ü  Ö ¯ÖÏ Ö ¯Ö ÖÖ»Öê » Öê ¯ÖÏ Ã ÖÖ¾Ö ú×¡ÖÖ úºþÖ, µÖÖµÖÖ
×¬ÖúÖ×¸ü  Öê  ÖÖ»Öß ÃÖÖÖ·µÖÖ Öü  Öê ¡ ÖÖú×¸ü  ÖÖ µÖÖê  ÖÖÖ ÖµÖÖ¸ü ú¸ü ß »Ö.
(5) úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ úÖµÖÖÕ´Ö¬µÖê ¯Öãüß»Ö ÖÖêÂüàÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÃÖê»Ö,—
(ú) Öü  Öê ¡ ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÏ Ö ´Ö¯ÖÓ  ÖÖµÖÖàÖß Ö×Ö Ö¸ü Ó ´ Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß
×³Öú¸üÖÖÓÖß ÆüÖÖß ÖêÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê ;
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µÖÖêÖÖêÖß
Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß
ú¸üµÖÖÖß ¸üÖµÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖß
Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß.
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

(Ö) ¯ÖÖ¡Ö ãúãÓü²ÖÖÓÖÖ ²Öê¸üÖêÖÖÖ¸ü ³Ö¢ÖÖ ´ÖÓÖæ¸ü ú¸üÖê Ö×Ö µÖÖÓÖÖ ÖÖê ²Öê¸üÖêÖÖÖ¸ü
³Ö¢ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÖ ÃÖ»µÖÖÖß ÖÖÖ¸üÖ´ÖÖ ú¸üÖê ;
(Ö) ÖüÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖêÖÖêµÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖÔÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Öê´Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖã¸üÖÓÖÖ
Ö¯Ö¸üÖêÖê Ö×Ö µÖÖêµÖ ¾ÖêÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ êú»Öê ÖÖÖ ÃÖ»µÖÖÖß ÖÖÖ¸üÖ´ÖÖ ú¸üÖê ;
(Ö) ÖÏ Ö ´Ö¯ÖÓ  ÖÖµÖÖßµÖÖ ×¬ÖúÖ×¸ü  Öê  Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÓ  Öê ÖÏ Ö ´ÖÃÖ³Öê  úæ ü  Ö
×ÖµÖ×´ÖÖ¯ÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×Öú¥üÂü¶Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêÖ ÃÖ»µÖÖÖß Ö×Ö µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×Öú
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÖêÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ ÖÖê¯ÖÖÓ¾Ö¸ü Ö¯Ö¸üÖêÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß ÖÖÖ
ÃÖ»µÖÖÖß ÖÖÖ¸ü  Ö´ÖÖ ú¸ü  Öê ;
(û) ÖüÖê¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö µÖÖêÖÖêµÖÖ Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖ ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÖÎúÖ¸üà¾Ö¸ Ö¯Ö¸üÖêÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê ; Ö×Ö
(Ö) ×Ö»Æü Ö úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖúÖÖê Øú¾ÖÖ ¸ü Ö µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖÃÖ Öê ´ Öæ  Ö
×¤ü»Öê»Öê µÖ úÖêÖÖêÆüß úÖ´Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüÖê.
(6) úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ×¬ÖúÖ¸ü ß , ×Ö»Æü Ö úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖúÖµÖÖ ×Ö¤ê ü ¿ ÖÖÖã Ã ÖÖ¸,
µÖÖµÖÖü ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ¾Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖÖÖÖ»Öß úÖµÖÔ ú¸üß»Ö.
(7) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, Ö¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü, úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖÖß ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖÖßÆüß
úÖµÖì ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüß»Ö ÃÖÖ ×Ö¤êü¿Ö ¤êüÖÖ µÖêÔ»Ö.”.
(Öü) ú»Ö´Ö 11 ´Ö¬µÖê, “ ÃÖ×´ÖÖß ×¬ÖúÖ¸üß ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü µÖÖµÖÖ ¾µÖÖú¸ü×Öú
±ê ú ¸ü ± úÖ¸ü Ö Ó Ã ÖÆü , Öê £ Öê Öê £ Öê Ö»ÖÖ ÃÖê » Ö Öê £ Öê Öê £ Öê µÖÖ ´ÖÖã ú ¸ü Ö ê ¾ ÖÖß “ úÖµÖÔ  Î ú ´Ö
×¬ÖúÖ¸üß ” ÆüÖ ´ÖÖæú¸ü µÖÖµÖÖ ¾µÖÖú¸ü×Öú ±êú¸ü±úÖ¸üÖÓÃÖÆü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(Öú) ú»Ö´Ö 12 ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ú»Ö´Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :—
“ 12ú. ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ, µÖÖêÖÖêÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖüß Ö¾Ö¿µÖú
ÃÖ»Öê»ÖÖ ú´ÖÔÖÖ¸üß¾ÖÖÔ ¾Ö Ö¾Ö¿µÖú ÃÖ»Öê»Öê ÖÓ¡Ö×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÖü²Öôû ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö
ÃÖ´Ö¾ÖµÖúÖÃÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÔ»Ö.

12Ö. ¸ü Ö µÖ ¿ÖÖÃÖÖ, µÖÖê  ÖÖê  µÖÖ Ó ´ Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖßµÖÖ ÃÖÓ ² ÖÓ ¬ ÖÖÖ, úÖê  ÖµÖÖÆü ß
ÖÖ·ÆÖÖß
×Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÓ¡ÖÖÖ. ¾µÖÖßúæ ü  Ö Ö»Öê » µÖÖ úÖê  ÖµÖÖÆü ß ÖÎ ú Ö¸ü ß Öß ¤ü  Ö»Ö Öê  µÖÖÃÖÖü ß , ×ÖµÖ´ÖÖÓ « ü Ö ¸ê ü , Öü  Öê ¡ Ö

ÃÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ×Ö»ÆüÖ ÃÖ¸üÖ¾Ö¸ü, ÃÖ´Öã×ÖÖ ÖÖ·ÆüÖÖß ×Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÓ¡ÖÖÖ Öê´Öß»Ö Ö×Ö ¿ÖÖ
ÖÎ ú Ö¸ü ß ×ÖúÖ»ÖÖÖ úÖü  µÖÖÃÖÖü ß úÖµÖÔ ¯ Ö¨ü  Öß ×Ö¬ÖÖÔ × ¸ü  Ö ú¸ü ß »Ö.
¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúÖÖ ¾Ö
12Ö. (1) ×Ö»Æü Ö úÖµÖÔ  Î ú ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú ¾Ö ×Ö»ÊÖÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Ó ´ Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß
Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß. ×³Öú¸üÖê, µÖÖêÖÖêÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖÃÖÖüß µÖÖÓµÖÖúêü ×¤ü»Öê»µÖÖ
×Ö¬ÖßÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖÖß»Ö.
(2) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ´ÖÖã¸üÖÓÖß ×ÖµÖãÖß Ö×Ö µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üß ¾Ö
µÖÖÖÖ»Öüß êú»Öê»µÖÖ µÖÖêÖÖÖ µÖÖÓÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖ êú»Öê»µÖÖ
ÖÖÖÔµÖÖ µÖÖêµÖ ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ ¾Ö »ÖêÖê êü¾ÖµÖÖÖß ¸üßÖ ×¾Ö×ÆüÖ ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö.
(3) µÖÖê  ÖÖÖÓ  Öß ¾Ö µÖÖê  ÖÖÖÓ  ÖÖ»Öß»Ö úÖµÖÔ  Î ú ´ÖÖÓ  Öß µÖÖê  µÖ Ó ´ Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß
ú¸üµÖÖÃÖÖüß Ö×Ö µÖÖêÖÖÖÓÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ÖÖ¡Öß¯Öæ¾ÖÔú
¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúÖÖ ¸üÆüÖ¾Öß ¾Ö Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖÖ¾Öß µÖÖÃÖÖüß ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ,
×ÖµÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü, ¯ÖÖµÖµÖÖêÖÖÖ ×ÖÛ¿ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÖß»Ö.
(4) ¸üÖêÖ ¾ÖêÖÖ ¾Ö ²Öê¸üÖêÖÖÖ¸ü ³Ö¢Öê µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤üÖÖê, ¯Öæ¾ÖÔ-ÖÖê×ÂÖÖ ÖÖ¸üÖÖÓÖÖ,
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ¾µÖÖàÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖÖß»Ö Ã¾ÖÖÓ¡Ö ¾µÖÖàµÖÖ ¯ÖÛÃ£ÖÖßÖ £Öêü ¤êüµÖÖÖ µÖêÖß»Ö.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü]
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(5) ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêúæüÖ µÖÖêÖÖêÖß Ó´Ö»Ö²ÖÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖ úÖêÖÖÖÆüß ×¾Ö¾ÖÖ¤ü
Øú¾ÖÖ ÖÎúÖ¸ü ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ, Öß ²ÖÖ²Ö, úÖµÖÔúÎ ´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖúêü ×ÖÖÔµÖÖ£ÖÔ ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖÖ µÖê»Ô Ö.
(6) úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß, µÖÖÖê êü¾Ö»Öê»µÖÖ ÖÎúÖ¸ü ÖÖë¤ü¾ÖÆüß´Ö¬µÖê ¯ÖÏµÖêú ÖÎúß¸üßÖß
ÖÖë¤ü ú¸üß»Ö Ö×Ö ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÖÎúÖ¸üß ×´ÖôûÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓµÖÖ ÖÖ µÖÖ
×ÖúÖ»ÖÖÖ úÖüß»Ö ; Ö×Ö Ö¸ü ÖÖê ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖ ÖÎúÖ¸ü µÖ úÖêÖµÖÖÆüß ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê
ÃÖÖêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖµÖÖ ²ÖÖ²Öß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ÃÖê»Ö Ö¸ü µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ, ÖÖê ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖ ÖÎúÖ¸ü,
ÖÎúÖ¸ü¤üÖ¸üÖ»ÖÖ úôû¾ÖæÖ ¿ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖúêü ¯ÖÖü×¾ÖµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
12Ö. (1) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ³ÖÖ¸üÖÖÖê ×ÖµÖÓ¡Öú ¾Ö ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖú µÖÖÓµÖÖ¿Öß
×¾ÖÖÖ¸ü × ¾Ö×Ö´ÖµÖ úºþÖ, ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖóµÖÖÓ ¾ Ö¸ü µÖÖê  ÖÖÖÓ  µÖÖ »Öê  µÖÖÓ  Öß »Öê  ÖÖ¯Ö¸ü ß ÖÖ
ú¸üµÖÖú×¸üÖÖ µÖÖêµÖ Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö.
(2) µÖÖêÖÖêÖê »ÖêÖê, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö×ÆüÖ ú¸üß»Ö ¿ÖÖ Ö´ÖãµÖÖÖ ¾Ö ¿ÖÖ ¸üßÖßÖê
êü¾ÖµÖÖÖ µÖêÖß»Ö.  .
10. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ÖÖêü»Öê»µÖÖ ÖãÃÖæÖß´Ö¬µÖê,  ÖãÃÖæÖß  µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖê¾ÖÖß
 ÖãÃÖæÖß ú  Æêü ¿ÖßÂÖÔú ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

482

»ÖêµÖÖÓÖß
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ.

ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖüÂÒü
×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú
20 µÖÖµÖÖ
ÖãÃÖæÖßÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ.
11. ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖµÖÖ ÖãÃÖæÖß ú ÖÓÖ¸ü, ¯Öãüß»Ö ÖãÃÖæµÖÖ ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö ÃÖÖ 1978 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖüÂÒü
ú¸üµÖÖÖ µÖêÖß»Ö :---×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú´ÖÖÓú 20
µÖÖ´Ö¬µÖê
ÖãÃÖæÖß
 ÖãÃÖæÖß ¤üÖêÖ
¤üÖêÖ ¾Ö ÖßÖ
ÖÖ¤üÖ ¤üÖÖ»Ö
(ú»Ö´Öê 16ú ¾Ö 16Ö ¯ÖÆüÖ)
ú¸üÖê.

ÖãÎú´ÖÖÓú
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Öê ¡ Ö
¬Öãôêû ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
ÖÖÓ¤êüü ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
ØÆüÖÖê»Öß ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
µÖ¾ÖÖ´ÖÖôû ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
´Ö¸üÖ¾ÖÖß ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
³ÖÓüÖ¸üÖ ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
ÖÖë×¤üµÖÖ ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
Öü×Ö¸üÖê»Öß ´ÖÆüÃÖã»Öß ×Ö»ÆüÖ
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[³ÖÖÖ ÖÖ¸ü

ÖãÃÖæÖß ÖßÖ
[ú»Ö´Öê 16ú ¾Ö 16Ö(¯ÖÖÖ)(8) ¯ÖÆüÖ]
µÖÖêÖÖêÓÖÖÔÖ Æü´Öß ×¤ü»Öê»ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü, Ö×Ö ´ÖÖã¸üÖÓÖê ×ú´ÖÖÖ Æüú
µÖÖÓ²ÖÖ²ÖÖµÖÖ ¿ÖÖá.
(1) ãúãÓü²ÖÖµÖÖ æúÖ ÆüúÖÃÖ ¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ, ¾µÖÖßÃÖ ÖÔ ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö ¿ÖÖ
¸üÖêÖÖÖ¸üÖµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÓµÖê¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ¯ÖÏµÖÖÖÖ µÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸üÖµÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÓµÖê¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(2) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×Ö, úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß ¾Öî¬Ö ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ
Ö×Ö ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ ×¤üÖÖÓ×úÖ ¯ÖÖ¾ÖÖß ¤êüµÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö ÃÖÖß»Ö.
(3) µÖÖÓÖÖ úÖ´Ö ¤êüµÖÖÖ Ö»Öê ÖÆêü ¿ÖÖ ÖÔ¤üÖ¸üÖÓÖÖ, µÖÖ²ÖÖ²ÖÖ µÖÖÓÖß
ÖÖêú¸üßµÖÖ úÖüÖÔ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¡Ö ¯ÖÖü¾ÖæÖ Ö×Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÖ
ÖÖÆßü¸ü ÃÖæÖÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ »ÖêÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖÖ úôû×¾ÖµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(4) µÖÖ µÖÖêÖÖêÓÖÖÔÖ Ö¾ÖßÖ úÖ´Ö Æêü --(ú) ¿ÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖüß ×ú´ÖÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ ´ÖÖæ¸ü ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖß»Ö ; Ö×Ö
(Ö) µÖÖ ´ÖÖã¸üÖÓÖÖ ÖÖ»Öæ úÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ÖêÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö,
Ö¸üÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö :
¯Ö¸ÓüÖã, Æüß ü, ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×Ö¬ÖÖÔ×¸üÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê üÖëÖ¸üÖôû Öê¡ÖÖÖß»Ö Ö¾ÖßÖ
úÖ´ÖÖÓÖÖ Ö×Ö ¾ÖÖ¸üÖê¯ÖüÖÖµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖßÖ »ÖÖÖæ ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(5) ¯ÖÖÖ ×ú»ÖÖê ´ Ößü ¸ ü Öê ¡ ÖÖ²ÖÖÆê ü ¸ ü ¸ü Ö ê  ÖÖÖ¸ü ¤ê ü  µÖÖÖ Ö»ÖÖ Ö¸ü µÖÖ²ÖÖ²ÖÖßÖ ÖÖê
ÖüÖê¡ÖÖÓÖÖÔÖÖ ¤êüÖê Ö¾Ö¿µÖú ÃÖê»Ö, Ö×Ö µÖÖ ´ÖÖã¸üÖÓÖÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖÆüÖæú
ÖÖÔ Ö×Ö ¸üÖÆüµÖÖÖÖ ÖÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖüß µÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖÖ ¤ü¸üÖµÖÖ ¤üÆüÖ üêú ¸üú´Ö
×Ö×¸üÖ ¾ÖêÖÖ ´ÆüÖæÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(6) ²Öê¸üÖêÖÖÖ¸ü ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖ ÃÖê»Ö £Ö¾ÖÖ ¤êüµÖ ÆüÖêÔ»Ö ¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏú¸üÖÖÓµÖÖ
²ÖÖ²ÖÖßÖ úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ¸üß, ÖÔ¤üÖ¸üÖÓÃÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü ¤êüÖê Øú¾ÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü ¤êüµÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ú¸ü  Öê µÖÖ»ÖÖ úÖ ¿ÖµÖ ÖÖ»Öê ÖÖÆü ß µÖÖÖß úÖ¸ü  Öê »Öê  Öß Ã¾Öºþ¯ÖÖÖ ×Ö»Æü Ö úÖµÖÔ  Î ú ´Ö
ÃÖ´Ö¾ÖµÖúÖ»ÖÖ úôû¾Öß»Ö.
(7) ×Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú, ¸üÖµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ¯ÖÖü¾ÖÖ¾ÖµÖÖµÖÖ Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú
Æü¾ÖÖ»ÖÖÖ, µÖÖÓÖÖ ²Öê¸üÖêÖÖÖ¸ü ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆê ü¿ÖÖ »ÖÖêúÖÓÓÖÖ ¸üÖêÖÖÖ¸ü úÖ ¤êüÖÖ
µÖêú ¿Öú»ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖÖê Ã¯ÖÂüßú¸üÖ ¤êüÔ»Ö.
(8) µÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ÖÖÖú ÖÔ ú¸üµÖÖÖß, ´ÆüÖÖê µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖêÖÖÖ¸üÖÖß
´ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖÖ Ö»Öß ÃÖê»Ö µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖµÖÖ ÖÖê¤ü¸üÖ ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö
¿Öß Ö¸üÖæ¤ü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.

³ÖÖÖ ÖÖ¸ü]

´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ×üÃÖë²Ö¸ü 28, 2006/¯ÖÖîÂÖ 8, ¿Öêú 1928
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(9) µÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê úÖÖ ¾µÖÖß»ÖÖ Öêú ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ µÖêµÖÖÖß Ö¸üÖæ¤ü
ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö. ´ÖÖ¡Ö, µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖüß ¸üÖêÖÖÖ¸üÖÖß ´ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖÖ Ö»Öß
ÃÖê»Ö Öê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¾µÖÖ¯Ö ÃÖÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖêÖ.
(10) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖ ×ÖµÖÖúêü ÖÖë¤üÖß êú»Öê»µÖÖ ¾µÖÖàµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓÖß ¾Ö ¯Ö¢µÖÖÓÖß
µÖÖ¤üß, µÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö ¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖ ¾Ö ¿ÖÖ
Ö´ÖãµÖÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖúêü ¯ÖÖü¾Öß»Ö Ö×Ö ¿Öß µÖ ´ÖÖ×ÆüÖß
µÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸ü¾Öß»Ö.
(11) µÖÖÓÖÖ úÖ´Ö ¤êüµÖÖÖ Ö»Öê ÃÖê»Ö ¿ÖÖ ¾µÖÖàÖß µÖÖ¤üß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓÖÖµÖÖßµÖÖ
ÃÖæÖÖÖ ±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü Ö×Ö úÖµÖÔÎú´Ö ×¬ÖúÖ·µÖÖµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÖ ÖÃÖêÖ úÖµÖÔÎú´Ö
×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖêü»Ö ¿ÖÖ µÖ ×üúÖÖß »ÖÖ¾ÖµÖÖÖ µÖêÔ»Ö Ö×Ö ¸üÖµÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖµÖÖÆüß ãûú ¾µÖÖß»ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖüß Öß Öã»Öß ÃÖê»Ö.
(12) úÖ´ÖÖµÖÖ ×ü  úÖÖß ÃÖã ¸ ü × ÖÖ ×¯ÖµÖÖÖê ¯ÖÖÖß, ´Öã » ÖÖÓ Ã ÖÖü ß û¯Ö·µÖÖ ¾Ö
×¾ÖÁÖÖÓÖßÃÖÖüßÖß ¾Öêôû, ¾Ö úÖ´Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖüÖÖÖÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ »ÖÆüÖÖ ÃÖÆüÖÖ ÖÖ´ÖÖÓ¾Ö¸ü
Ö×Ö úÖ´ÖÖ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö¸üÖêµÖÖµÖÖ Ö¸ü ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÖÖüßÖê ¯ÖÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖüß ¯Öã¸êü¿ÖÖ ÃÖÖ×ÆüµÖÖÃÖÆü ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏ£Ö´ÖÖê¯ÖÖÖ¸ü ¯Öêüß µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÖ
µÖê  Öß»Ö.
1936
ÖÖ 4.

(13) µÖÖêÖÖê´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂü êú»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖ ´ÖÖã¸üÖÓÖÖ ¾ÖêÖÖ ¤êüµÖÖÖ Ö»Öê
ÖÖÆüß Ö¸ü, Öê ¾ÖêÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1936 µÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖãÃÖÖ¸ü ³Ö¸ü¯ÖÖÔ ×´ÖôûµÖÖÃÖ
Æü  ú¤ü Ö ¸ü ÃÖÖß»Ö.
(14) µÖÖ µÖÖêÖÖêÓÖÖÔÖ ªÖ¾ÖµÖÖÖê ¾ÖêÖÖ úÖ¸ü ¯ÖæÖÔÖ: ¸üÖêÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ
¸üÖêÖ ¾Ö ¾ÖÃÖÓãµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖÖ ¤êüÖÖ µÖêÔ»Ö. ¯Ö¸ÓüÖã ×ú´ÖÖÖ ú ÖÖã£ÖÖÕ¿Ö ¾ÖêÖÖ Æêü ¸üÖêÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
(15) ¸üÖµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ, ¸üÖêÖÖÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖ ´ÖÖã¸üÖÓÖÖ ¤êüµÖÖÖ µÖêÖÖ¸êü ¸üÖêÖ
¾ÖêÖÖ ¤îü×Öú ¾ÖêÖÖÖµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖÖê ¤êüµÖÖÖ µÖÖ¾Öê ÃÖê ×¾Ö×ÆüÖ ú¸üÖÖ µÖêÔ»Ö.

1976
ÖÖ
25.
2006
ÖÖ
´ÖÆüÖ.
¬µÖÖ.
13.

(16) µÖÖ µÖÖê  ÖÖê  ÖÖ»Öß úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Öê ´ ÖÖÖÖÖ ê ú ¾Æü Ö Æü ß ê ú ¾Öôû Ã¡Öß-¯Öã ¹ ýÂÖ µÖÖ
úÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ úÖêÖÖÖÆüß ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö êú»ÖÖ ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß Ö×Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ
¯ÖÖ×¸üÁÖ×´Öú ×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1976 µÖÖµÖÖ Ö¸üÖã¤üàÖê Öã¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÔ»Ö. .
12. (1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖêÖÖÖ¸ü Æü´Öß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ¬µÖÖ¤êü¿Ö, 2006, ÆüÖ, µÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÖ 2006 ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü
×Ö¸ü×ÃÖÖ ú¸üµÖÖÖ µÖêÖ ÖÆêü.
¬µÖÖ¤êü¿Ö
ú´ÖÖÓú 13
(2) ¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×Ö¸üÃÖÖ ÖÖ»Öê ÃÖ»Öê Ö¸üßÆüß, Ö ¬µÖÖ¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÎµÖÖÖê
×Ö¸üÃÖÖ ¾Ö
ú¸üµÖÖÖ Ö»Öê»µÖÖ ´ÖãµÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê êú»Öê»Öß úÖêÖÖßÆüß éúÖß Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¾µÖÖ¾Öé¢Öß.
Æü ß , µÖÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«ü Ö ¸ê ü ÃÖã ¬ ÖÖ¸ü  ÖÖ ú¸ü  µÖÖÖ Ö»Öê » µÖÖ ´Öã  µÖ ×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê
ú¸üµÖÖÖ Ö»Öê»Öß éúÖß Øú¾ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖÖµÖÖÖ µÖêÔ»Ö.
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Ö¬µÖ¾ÖÖá ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, ´Öã²Ó ÖÔ

