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mâªJiu 

   nj®jšfis¢ RjªÂukhfÎ« ãahakhd KiwæY« el¤ÂlÎ«, m›thW nj®jš 

el¤j ga‹gL« cça fUéahfÎ«  ÏU¥gJ nj®jš el¤ij éÂfŸ MF«. 

 

2.   2013 M« M©L nj®jš el¤ij éÂfŸ bjhF¡f¥g£l fU¤Jiuæš 

TLjyhfÎ«, kh‰¿Í« nr®¡f¥gL« jftšfŸ m¿ÎW¤jšfŸ ml§»a fU¤Jiu MF«.    ÏJ 

2015M« M©L #&iy  khj« tiuæš nj®jš Miza« nj®jš el¤ij éÂfŸ ÛJ Ãw¥Ã¤j 

gšntW m¿Î¤jšfSl‹ f£Áfë‹ nj®jš m¿¡iffS¡fhd têfh£LjšfŸ  F¿¤j 8 

MtJ ÃçÎ« nr®¤J Ïiz¡f¥g£l tot« MF«.   Ïªj¥ bghU©ik bjhl®ghf äfÎ« 

gaDŸs ifnalhf cUth¡F« tifæš nj®jš el¤ij éÂfëš nk‰bfhŸS« mid¤J 

K¡»a m¿ÎW¤jšfŸ ÏÂš Ïl«bgWtj‰F Ka‰ÁfŸ nk‰bfhŸs¥g£LŸsd.  Ïªj¡ 

fU¤Jiuæš Ïiz¡f¥bg‰WŸs òÂa F¿¥òfŸ, m¿ÎW¤jšfŸ M»ait m£ltizæY«,  

jo¤j vG¤JfëY«, é©Û‹ F¿pLfŸ F¿¥Ã£L« mikªJŸsd. Kªija fU¤Jiuæš 

Ïl«bg‰w Áy m¿ÎW¤jšfŸ – nj®jš el¤ij éÂfS¡F j‰nghJ bghU¤jäšiy 

v‹gjhnyh, kh‰w¥g£L òÂait nr®¡f nt©oa njit fhuzkhfnth Ú¡f¥g£oU¡fyh«.  

m›thW Ú¡f¥g£l m¿ÎW¤jšfŸ Ï¥nghija RU¡f¡ fU¤Jiuæš ‘ Ïiz¥ò – m ’ Mf  

Ïl« bg‰WŸsd.  m¤Jl‹,  cldoahf nk‰nfhS¡fhf¥ gh®itæl nt©oa njit fUÂ, 

nj®jš el¤ij éÂfS«  ÏÂš nr®¡f¥g£LŸsd. 

 

3.    nj®jš mYty®fŸ, nj®jš el¤J« mÂfhçfŸ, nj®jš bjhl®ghd gâahs®fŸ 

M»a mid¤J ju¥ÃdU¡F« ÏJ äfÎ« gaDŸsjhf mikÍ« vd vÂ®gh¡f¥gL»wJ.  ÏÂš 

nr®¡f¥g£LŸs m¿ÎW¤jšfŸ F¿¤J, kh‰wnkh, nr®¡fnth, Ú¡fnth, ÂU¤jnyh cça 

nahridfis, fU¤Jfis nj®jš Miza« tunt‰»wJ. 

 

                                                                                                             éndh¤ #&£î,  

nj®jš Jiz Miza®. 

 

 

 

òJÂšè, 

ehŸ: 21, Mf°L, 2015 
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தேர்ேல் நடத்தே விேி      
 

 

       
 

a. muÁaš f£ÁfS¡F« nt£ghs®fS¡Fkhd nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ. 

b. nj®jš el¤ij éÂKiwfis eilKiw¥¥L¤Jjš. 

 

c¤juÎ 

bjhl® 

v©. 

foj v© ehŸ bghUŸ g¡f« 

1.  437/6/98-PLN-II 15.09.1998 òÂa khãy r£lk‹w§fis¤ 

nj®ªbjL¥gj‰fhd nj®jš Ma¤j¥ 

gâfŸ 

32 

2.  437/6/16/2004 09.03.2004 nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ 34 

3.  437/6/16/2003/ 

PLN-III 

01.04.2004 »uhk¥òw nk«gh£L¤ Â£l§fis¢ 

brašgL¤JtJ bjhl®ghd 

bjëÎiufŸ/és¡f§fŸ. 

38 

4.  437/6/6/2004 25.03.2004 mit¤ jiyt® k‰W« mit¤ 

Jiz¤ jiyt® M»nahU¡F¥ 

bghUªJ« nj®jš el¤ij éÂKiw 

40 

5.  464/INST/2007-PLN-

I 

07.01.2007 el¤ij éÂfŸ-brŒa 

nt©oaitÍ« brŒa¡ TlhjitÍ« 

46-52 

6.  437/6/2009-CC&BE 05.03.2009 bghJ¤ nj®jšfŸ – nj®jš el¤ij 

éÂKiwia eilKiw¥gL¤JtJ – 

bjhl®ghf. 

53 

 

7.  437/6/INST/2009-

CC&BE 

09.03.2009 gšntW muR¤ Â£l§fŸ/Â£l¢ 

brašfŸ Ãwt‰¿‰F khÂç¤ nj®jš 

el¤ij éÂfis ga‹gL¤Jjš 

59 

8.  437/6/INST/2008-

CC&BE 

19.03.2009 Miza§fŸ, fHf§fŸ 

(ãWtd§fŸ), FG¡fŸ, Ãwt‰¿‰F 

nj®jš el¤ij éÂfis 

ga‹gL¤Jjš 

60 
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9.  *437/6/2009/ CC&BE 25.03.2009 k¡fsit¡F¥ bghJ¤ nj®jš khÂç¤ 

nj®jš el¤ij éÂfis 

ga‹gL¤JtJ g‰¿a és¡f« 

bjhl®ghf 

61 

10.  *437/6/INST/2008-

CC&BE 

01.04.2009 muR mYtyf§fŸ, tshf§fëš 

njÁa¤ jiyt®fŸ k‰W« 

K¡»a¤Jt« thŒªj jiyt®fë‹ 

òif¥gl§fŸ/eh£fh£ofŸ, 

Ãwt‰¿id fh£Á¥gL¤Jjš 

62 

11.  *437/6/INST/2009-

CC&BE 

26.04.2009 bghJ¤nj®jš 2009 khÂç¤ nj®jš 

el¤ij éÂfŸ r«gªjkhf. 

63 

12.  437/6/INST/2011-

CC&BE 

05.04.2011 efuh£Áfë‹ T£l¤Jl‹ 

bjhl®òila muÁaš f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghs®fë‹ tê el¤JjY¡fhd 

khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ 

r«gªjkhf 

64 

13.  437/6/2011 -CC&BE 11.10.2011 k¡fsit/khãy r£l 

k‹w§fŸ/mitfS¡fhd bghJ¤ 

nj®jš/Ïil¤nj®jšfŸ khÂç 

nj®jš el¤ij éÂfë‹ 

bra‰gh£L¡ fhy« r«gªjkhf. 

65 

14.  *437/6/INST/2012-

CC&BE 

26.04.2012 k¡fsit/khãy r£lk‹w¤Â‰fhd 

Ïil¤nj®jšfŸ khÂç¤ nj®jš 

el¤ij éÂfis bra‰gL¤Jjš 

F¿¤j c¤juÎfŸ r«gªjkhf 

66 

15.  *437/6/INST/2013-

CC&BE 

21.10.2013 k¡fsit/khãy r£lk‹w¤Â‰fhd 

Ïil¤nj®jšfŸ-khÂç¤ nj®jš 

el¤ij éÂfŸ eilKiw 

gL¤Jtj‰fhd c¤juÎfŸ 

r«gªjkhf. 

68 

16.  *437/6/1/2014-CC&BE 05.03.2014 khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ-

k¡fsit¡fhh bghJ¤ nj®jš-2014 

k‰W« MªÂu¥Ãunjr«, xo°[h 

k‰W« Á¡»« khãy§fë‹ 

r£lk‹w§fS¡F xnu neu¤Âš 

69 
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eilbgW« nj®jš k‰W« Áy 

F¿¥Ã£l Ïil¤nj®jšfŸ-

r«gªjkhf. 

17.  *437/6/INST/2014-

CC&BE 

14.03.2014 bghJ¤ nj®jšfŸ – khÂç nj®jš 

el¤ij éÂKiwfis 

brašgL¤Jjš – bjhl®ghf 

74 

18.  *437/6/INST/2014-

CC&BE 

20.03.2014 ehlhSk‹w k‰W« r£lk‹w 

bjhFÂfS¡fhd bghJ¤nj®jš/ 

Ïil¤nj®jš fhy¤Âš Ïiza 

js¤Âš Ïl«bg‰WŸs 

muÁašthÂfŸ/mik¢r®fŸ g‰¿a 

všyh F¿¥òfisÍ« Ú¡»Ljš 

bjhl®ghd c¤juÎfŸ 

76 

19.  *437/6/G/2014-

CC&BE 

27.03.2014  78 

C. K¡»a eh£fë‹ bfh©lh£l« 

20.  437/6/98-PLN-III 10.01.1998 FoauR ehŸ bfh©lh£l« - muÁaš 

f£Áfhu®fë‹ tUif 

80 

21.  ECI/GE98- 

437/6/BR/98-PLN-III 

27.01.1998 khãy Kjyik¢rç‹ Ïšy¤Âš khãy 

muR¢ bryéš 10,000 éUªÂd®fŸ 

Ïukyh‹ neh‹ò Jw¡F« ãfœ¢Á 

82 

22.  437/6/99-PLN-III 28.07.1999 RjªÂu ehŸ bfh©lh£l« - muÁaš 

f£Á¡fhu®fë‹ tUif. 

83 

23.  437/6/99-PLN-III 16.08.1999 r¤ghtdh ehŸ bfh©lh£l« - 

muÁaš f£Á¡fhu®fë‹ g§nf‰ò 

85 

24.  437/6/2004/PLN-III 28.09.2004 fhªÂ b#aªÂ bfh©lh£l« - muÁaš 

f£Á¡fhu®fŸ g§nf‰ò. 

86 

25.  437/6/c¤juÎ/2012 

CC&BE 

24.01.2012 FoauR ehŸ bfh©lh£l« - muÁaš 

f£Á¡fhu®fë‹ tUif¡ F¿¤j 

bjëÎ – bjhl®ghf. 

87 
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D.                      

26.  437/6/2004-PLN-III 08.03.2004 és«gu§fŸ k‰W« és«gu¤ 

j£ofis bghJ ãÂæš 

fh£Á¥gL¤Jjš. 

89 

27.  509/75/2004/JS-1 15.04.2014 bjhiy¡fh£Á miytçir k‰W« 

nfÃŸ be£bth®¡ M»at‰¿š 

muÁaš ãiy és«gu§fŸ bjhl®ghd 

13.04.2004M« ehë£l c¢r ÚÂk‹w 

Miz. 

91 

28.  3/9/2004/J.S-II 24.08.2004 J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ 

Kjèadt‰iw m¢ÁLtJ F¿¤j 

f£L¥ghLfŸ 

107 

29.  437/6/28/2004-PLN-

III 

29.09.2004 2004M« M©L m¡nlhg® 4-M« 

ehë£l njÁa ehëjœfëš, cyf 

tÁ¥Ãl Âd« F¿¤J és«gu« 

it¤jš/btëæLjš. 

110 

30.  437/6/2004-PLN-III 24.12.2004 muR¢ bryéš és«gu§fŸ k‰W« 

és«gu¢r£l§fis fhhlÁ¥gL¤Jjš. 

110 

31.  3/9/2007/JS-II 03.08.2007 brŒÂ¤jhŸ k‰W« Vida m¢R 

Clf§fëš nj®jš bjhl®ghd 

és«gu§fŸ – nj®jš Ãu¢rhu«. 

113 

32.  3/9/2007/JS-II 16.10.2007 J©L¥ÃuRu§fŸ, Rtbuh£ofŸ, 

m¢ÁLtÂš f£L¥ghLfŸ. 

115 

33.  437/6/2007/(c¤juÎ)

-PLN-III 

21.11.2007 k¡fsit k‰W« khãy r£lk‹w 

nguitfS¡fhd bghJ/ 

Ïil¤nj®jè‹ nj®jš fhy¤Âš, 

muR Ïiza js¤Âš, 

muÁašthÂfŸ/ mik¢r®fŸ Ûjhd 

mid¤J F¿¥òfisÍ« Ú¡» éLtJ 

bjhl®ghd c¤juÎfŸ – bjhl®ghf. 

117 

34.  437/6/c¤juÎ/2009-

CC&BE 

23.02.2009 cyf tÁ¥Ãl Âd«, nghènah 

brh£L/v¢.I.é éê¥òz®Î Ãu¢rhu« 

k‰W« RjªÂu Âd«, fhªÂ b#aªÂ, 

118 
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khãy cUth¡f eh£fŸ ngh‹w 

gšntW Âd§fë‹ bfh© 

lh£l§fë‹ jUthæš/ntisæš 

bjhl®òila és«gu§fë‹ btëpL. 

35.  437/6/c¤juÎ/2008-

CC&BE 

13.04.2009 khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

gg‹gL¤jik – muR bryéš 

és«gu§fŸ k‰W« és«gu¥ 

gyiffis fh£Á¥gL¤Jjš. 

120 

36.  *437/6/c¤juÎ/2013-

CC&BE 

25.06.2013 khÂç nj®jš el¤ij éÂ – 

k¡fsit/khãy r£lk‹w nguit 

Ïil¤nj®jšfŸ fhy¤Âš, 

k¤Âa/khãy murhš btëæl¥gL« 

és«gu§fŸ – bjhl®ghf. 

122 

37.  *437/6/CG/2013-

CC&BE 

09.10.2013 khÂç nj®jš el¤ij éÂ – k¤Âa 

muÁ‹ és«gu§fis th¡F¥gÂÎ 

eilbgW« khãy§fëš k‰W« 

th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš 

ga‹gh£oYŸs brŒÂ¤jhŸfëš 

btëæLjš – bjhl®ghf. 

124 

38.  *437/6/1/2013-

CC&BE 

17.10.2013 k¤Âa Ãunjr«, änrhu«, Ïuh#°jh‹, 

r£O°f® k‰W« njÁa jiyef® 

M£Á¥ gFÂahd blšè ngh‹w khãy 

r£l¥nguitfë‹ bghJ¤nj®jš 

és«gu§fis k¤Âa k‰W« khãy 

muRfëš btëæLjš – bjhl®ghf. 

125 

39.  *437/6/CG/2013-

CC&BE 

30.10.2013 K‹dhŸ Ãujk® ÂUkÂ.ÏªÂuh 

fhªÂæ‹ ãidÎ ehŸ M©L ãiwÎ 

éHh k‰W« r®jh® tšyghŒ g£nlè‹ 

Ãwªj ehŸ M©L ãiwÎ éHh 

ngh‹wt‰iw DAVP’s 

brŒÂ¤jhŸfëš és«gukhf 

btëæl nj®jš Miza¤Âl« 

mDkÂ nfhUjš – bjhl®ghf. 

127 

40.  *437/6/1/2014-

CC&BE 

01.04.2014 gšntW khãy§fëš Mjh® F¿¤j 

és«gu§fis Úo¤jš – bjhl®ghf 

128 
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E.                                   

41.  437/6/94/MCS-

bjhFÂ-5 

20.10.1994 th}®Â k‰W« bAèfh¥l®fis 

thlif¡F mk®¤Jjš. 

129 

42.  437/6/96-PLN-III 09.04.1996 bghJ¤nj®jšfŸ – mik¢r®fŸ/ 

nt£ghs®fis cŸsl¡»a ghJfh¥ò 

132 

43.  437/6/98-PLN-III 08.01.1998 muÁaš f£Áfshš ga‹gL¤j¥gL« 

th}®ÂfŸ – bjhl®ghf. 

135 

44.  437/6/98-PLN-III 18.08.1999 nj®jš eilbgW« fhy§fëš 

th}®Âfis ga‹gL¤Jjš. 

137 

45.  437/6/98-PLN-III 18.08.1999 muÁaš f£ÁfŸ k‰W« muR 

xU§»iz¥ghs®fŸ fhy 

m£ltizæ£l tâf ékhd§fis 

jéu k‰w jåahU¡F cçikahd 

th}®Âfis ga‹gL¤Jjš. 

139 

46.  4/2001/JS-II 30.03.2001 nj®jš eilbgW« nghJ mYtš 

rh®ªj thfd§fis jtwhd Kiwæš 

ga‹gL¤Jtiu jL¤jš – és¡f«. 

141 

47.  4/2001/JS-II 08.05.2001 th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if 

eh£fë‹nghJ, muÁaš f£Áfë‹ 

jiyt®fŸ, jåahç‹ ãiyahd 

Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l ékhd« 

k‰W« bAèfh¥l®fis¡ bfh©L, 

th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if 

eilKiwfis nk‰gh®itælš k‰W« 

f©fhâ¤jš – bjhl®ghf. 

143 

48.  437/6/2004/PLN-III 08.05.2004 2004M« M©L, nyh¡rghé‰fhd 

bghJ¤ nj®jš – RjªÂukhd k‰W« 

ãahakhd nj®jšfis cWÂ 

brŒtj‰fhf, thfd§fë‹ elkh£l« 

Ûjhd ãahakhd f£L¥ghLfŸ – 

és¡f« - bjhl®ghf 

146 

49.  464/INST/2006/PLN

-I 

17.03.2006  mrh«, nfush, jäœehL, nk‰F 

t§fhs« k‰W« òJ¢nrç khãy§fë‹ 

147 
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r£lk‹w nguit¡fhd bghJ¤ 

nj®jšfŸ – thfd§fS¡fhd 

mDkÂ – bjhl®ghf. 

50.  437/6/2006-PLN-III 23.11.2007 nj®jšfë‹nghJ thfd§fŸ 

jtwhf¥ ga‹gL¤j¥gLtij jL¤jš. 

149 

51.  437/6/2008/CC&BE 19.10.2008 2008M« M©L, r£lk‹w 

nguitfS¡fhd bghJ nj®jšfŸ – 

gšntW thça§fŸ/Miza§fŸ 

ngh‹witfë‹ ã®th»fshš, 

mYtyf thfd« ga‹gL¤j¥gLtJ – 

bjhl®ghf. 

157 

52.  *437/6/1/2008/CC&

BE 

24.10.2008 K‹då Ãu¢rhuf®fë‹ gaz¤Â‹ 

Ûjhd nj®jš bryéd« - nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf bAèfh¥liu 

ga‹gL¤Jjš-bjhl®ghf. 

158 

53.  437/6/INST/2008-

CC&BE 

31.10.2008 1951M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt 

r£l« 77 ÃçÎ (1)-‹ Ñœ, gFÂ (a)æš 

më¡f¥g££Ÿs és¡f¤Â‹go 

muÁaš f£Á Ãurhu®fŸ rhiy 

ngh¡Ftu¤J mDTy¤ij 

ga‹gL¤Jjš – bjhl®ghf. 

160 

54.  437/6/INST/2008-

CC&BE 

28.03.2009 nj®jè‹nghJ thfd§fis jtwhf 

ga‹gL¤Jtij jL¥gJ – bjhl®ghf. 

162 

55.  437/6/INST/2008-

CC&BE 

09.04.2009 khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ 

bghUªJ« ne®ÎfŸ – muÁaš 

f£Áfshš bAèfh¥l®/th}®Â 

ga‹gL¤jš bjhl®ghf. 

163 

56.  437/6/INST/2009-

CC&BE 

25.10.2009 nj®jš Ãu¢rhu¤Â‹ nghJ 

thfd§fis¥ ga‹gL¤Jjš 

ghJfh¥ò fhuz§fshš tif 

brŒa¥g£l F©L Jis¡fhj 

thfd§fŸ – bjëÎiu – bjhl®ghf. 

164 

57.  437/6/INST/2010-

CC&BE 

05.10.2010 nj®jè‹ nghJ thfd§fis jtwhf 

ga‹gL¤Jjiy jL¤jš – bjhl®ghf. 

165 
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58.  464/INST/2011 – 

EPS 

23.03.2011 r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ¤nj®jšfŸ – 

nt£ghs®fŸ, muÁaš f£Áfë‹ 

jiyt®fŸ M»nah® Ãu¢rhu¤Â‰F 

ga‹gL¤J« bAèfh¥l®fŸ –

mj‰fhd gÂntLfis Kiwahf 

guhkç¤jš – bjhl®ghf. 

166 

59.  464/INST/2011-EPS 23.03.2011 nk‰F¿¥Ã£l khãy§fS¡fhd 

r£lk‹w§fë‹ bghJ¤nj®jšfŸ – 

nj®jšfëš T£lâ mšyJ 

Ïl¥g§ÑL bfh©LŸs »£Áædç‹ 

f£Á bfhofis gw¡f éLtj‰fhd 

mDkÂ – bjhl®ghf. 

167 

60.  464/INST/2011-EPS 23.03.2011 khãy r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ¤ 

nj®jšfŸ – 2011 – m§Ñfç¡f¥g£l 

muÁaš f£Áæ‹ kht£l mYty® 

gjéæš cŸst®fS¡fhd thfd 

mDkÂ – bjhl®ghf. 

168 

61.  464/INST/2011- 

EPS 

23.03.2011 khãy r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ¤ 

nj®jšfŸ – 2011 – m§Ñfç¡f¥g£l 

muÁaš f£Áæ‹ kht£l mYty® 

gjéæš cŸst®fS¡fhd thfd 

mDkÂ – bjhl®ghf. 

169 

F.          

62.  3/8/2000/JS.II 26.12.2000 nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf 

xè¥bgU¡»fis ga‹gL¤Jjš 

bjhF¡f¥g£l c¤juÎfŸ. 

170 

63.  464/c¤juÎ/ 2007- 

PLN 

08.01.2007 Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF 

bjhFÂæYŸs muÁaš rh®ªj 

bghW¥ghs®fŸ Ûjhd f£L¥ghLfŸ 

174 

64.  464/c¤juÎ/ 2007- 

PLN-I 

12.10.2007 Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF 

bjhFÂæYŸs muÁaš rh®ªj 

bghW¥ghs®fŸ Ûjhd f£L¥ghLfŸ 

175 
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65.  464/c¤juÎ/ 2008- 

EPS 

02.12.2008 Ãu¢rhu« Kotilªj Ã‹d®, 

bjhFÂæš cŸs muÁaš rh®ªj 

bghW¥ghs®fŸ Ûjhd f£L¥ghLfŸ 

177 

66.  *464/c¤juÎ/ 2009- 

EPS 

18.03.2009 nj®jš brašKiwæ‹ nghJ, Ãu¢rhu 

neh¡f¤Â‰fhf gŸë Âliy¥ 

ga‹gL¤JtJ – bjhl®ghf. 

179 

67.  437/6/c¤juÎ/ 

2012- CC&BE 

15.09.2009 khÂç nj®jš el¤ij  éÂfë‹ 

é©z¥g« - nj®jš m¿é¥Ã‰F Ã‹ 

rhÂ, kj« mšyJ bkhê mo¥gilæš 

kuòfis¤ jil brŒtj‰fhd 

bra‰F¿¥ò – bjhl®ghf. 

181 

68.  *437/6/c¤juÎ/ 

2013- CC&BE 

04.12.2013 muÁaš f£ÁfS¡F bghJ m¿Îiu¡ 

TWjš – bjhl®ghf. 

182 

69.  *509/35/2014-RCC 04.03.2014 Ãujh¥ rªÂuhÎ¡F¡F« ÏªÂa 

ôåa‹ k‰W« VidnahU¡F« 

Ïilna myfhgh¤ 

ca®ÚÂk‹w¤ÂYŸs y¡ndh 

ÚÂgÂfŸ FGé‹ 603/2014 v© ç£ 

kD (PIL-Áéš) 

183 

70.  *437/6/c¤juÎ/ 

2013- CC&BE 

28.11.2013 muÁaš f£Áfë‹ k‰W« 

nt£ghs®fë‹ têfh£LjY¡fhd 

khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ – nj®jš 

Ãu¢rhu¤ij ca®ªj ju¤Âš 

guhkç¤jš – bjhl®ghf. 

186 

71.  437/6/2014 / 

CC&BE 

26.04.2014. nj®jš Miza«, mid¤J 

khãy§fë‹/ k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥ gFÂfë‹ muÁaš f£ÁfŸ 

k‰W« nt£ghs®fŸ jéu Vida 

eg®fshš nk‰bfhŸs¥gL« nj®jš 

bjhl®ghd brašghLfŸ. 

188 

72.  *437/6/c¤juÎ/ 

2014- CC&BE 

11.09.2014 k¡fsit/r£lrigfS¡fhd 

bghJ/Ïil¤nj®jšfŸ. khÂç el¤ij 

éÂfis bra‰gL¤Jjš – gadhë 

m£ilfŸ, ä‹ f£lz m£ilfŸ, 

189 
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f£Lkhd Ïl§fŸ, bga®¥gyiffŸ 

Kjèat‰¿š muÁaš f£Áædç‹ 

òif¥gl§fis fh£o it¤jš – 

és¡fkë¥gJ – bjhl®ghf. 

G.                

73.  437/6/ 2014-PLN III 30.12.2004 khÂç el¤ij éÂfŸ – fhbzhè¡ 

fh£Áia¤ jil brŒjš – bjhl®ghf. 

190 

74.  *437/6/c¤juÎ/ 

2014- CC&BE 

18.03.2014 khÂç el¤ij éÂfŸ – fhbzhè¡ 

fh£Áia¤ jil brŒjš. 

191 

H. éUªÂd® Ïšy§fŸ Kjèat‰iw¥ ga‹gL¤Jtj‰fhd f£L¥ghLfŸ 

75.  437/6/98-PLN-III 08.01.1998 nj®jš neh¡f§fŸ bjhl®ghf 

muÁaš f£Áæ‹ T£l§fis 

el¤Jtj‰F muÁ‹ éUªÂd® 

Ïšy§fŸ gt‹fŸ k‰W« khãy 

rj‹fis ga‹gL¤Jtj‰fhd 

f£L¥ghLfŸ. 

193 

76.  437/6/38/2004/-PLN-III 06.08.2004 khÂç el¤ij éÂfŸ – XŒÎ 

Ïšy§fŸ, gaâa® éLÂ, k‰W« 

Vida muR FoæU¥òfis 

ga‹gL¤Jjš. 

195 

77.  437/6/2006/-PLN-III 

(bjhFÂ II) 

01.04.2006 muR éUªÂd® Ïšy§fis 

xJ¡ÑL brŒjš – bjhl®ghf. 

197 

I. mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ 

78.  437/6/ES0025/94/MC 21.10.1994 nj®jš fhy« - mik¢r®fë‹ 

R‰Wyh¡fŸ 

199 

79.  437/6/96/PLN-III 17.01.1996 bghJ¤nj®jšfŸ – 

mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ 

202 

80.  437/6/7/2004/PLN-III 28.12.2004  k¤Âa uæšnt mik¢r®fë‹ 

R‰Wyh¡fŸ. 

205 
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81.  437/6/2007-PLN-III 23.11.2007 mik¢r®fë‹ R‰W¥gaz« 

bghJ¤nj®jšfŸ 

207 

82.  437/6/INST/2009- 

CC & BE 

18.02.2009 khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ – 

1951M« M©L k¡fŸ 

ÃuÂãÂ¤Jt¢r£l« ÃçÎ 77‹go 

209 

83.  437/6/INST/2010-

CC&BE 

07.06.2010 Áw¥ò¥ ghJfh¥ò¥ gilæduhš 

ghJfh¡f¥gLnthuJ (Ãujk® 

jéu) nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf 

ga‹gL¤j¥gL« F©L 

Jis¡fhj thfd§fŸ – 

rh®ªjJ. 

213 

84.  437/6/INST/2011-

CC&BE 

24.03.2011 Kjyik¢r®fë‹ R‰W¥gaz« - 

bjhl®ghf. 

214 

85.  437/6/INST/2011-

CC&BE 

01.04.2011 Kjyik¢r®fë‹ R‰W¥gaz« - 

bjhl®ghf. 

215 

86.  437/6/INST/2010-

CC&BE/ Vol. II 

05.04.2011 nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰F¥ 

ga‹gL¤j¥gL« thfd§fë‹ 

ga‹ghL – ghJfh¥ò 

fhuz§fS¡fhf tH§f¥g£l 

F©L òfh thfd§fŸ – 

têKiwfŸ – bjhl®ghdJ. 

216 

87.  437/6/INST/2011-

CC&BE 

27.04.2011 Kjyik¢r®fŸ k‰W« k¤Âa 

mik¢r®fë‹ R‰W¥gaz§fŸ – 

bjhl®ghf. 

217 

88.  *437/6/CG/2014-CC&BE 27.04.2011 Ãujkç‹ tUifæ‹ nghJ 

nj.e.éÂKiwfëš éy¡F 

më¤jš – bjhl®ghf. 

218 

89.  *437/6/MISC/2015-CC 19.06.2015 Ãujk kªÂçæ‹ nj®jš 

R‰W¥gaz¤Â‹ nghJ khãy 

ã®thf¤Âdhš mik¡f¥gL« 

bAèng£fŸ – bjhl®ghf. 

219 
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J. éU¥òçik ãÂfŸ k‰W« ehlhSk‹w cW¥Ãd®/r£lk‹w cW¥Ãdç‹ cŸq® nk«gh£L¤ 

Â£l«. 

90.  576/17/84 09.11.1984 bghJ¤ nj®jšfŸ mšyJ Ïil¤ 

nj®jšfŸ fhy¤Âš éU¥òçik 

ãÂfëèUªJ bryÎfŸ brŒjš. 

220 

91.  437/6/89 07.11.1989 bghJ¤nj®jšfŸ fhy¤Âš 

mik¢r®fë‹ éU¥òçik 

ešiffëèUªJ bryÎ 

k¡fsit¡fhd bghJ¤ 

nj®jšfŸ 2014 k‰W« MªÂu 

Ãunjr«, xo[h k‰W« Á¡»« 

khãy§fS¡fhd r£lrig¤ 

nj®jšfŸ – ehlhSk‹w 

cW¥Ãd®fŸ/r£lk‹w 

cW¥Ãd®fë‹ cŸq® 

nk«gh£L¤ Â£l¤Â‹ Ñœ 

éLé¡f¥gL« ãÂfŸ. 

221 

92.  *437/6/1/2014- CC&BE 05.03.2014 bghJ¤nj®jšfŸ fhy¤Âš 

mik¢r®fë‹ éU¥òçik 

ešiffëèUªJ bryÎ brŒjš 

k¡fsit¡fhd bghJ¤ 

nj®jšfŸ 2014 k‰W« 

MªÂuÃunjr«, xo[h k‰W« 

Á¡»« khãy§fS¡fhd 

r£lrig¤ nj®jšfŸ – 

ehlhSk‹w cW¥Ãd®fŸ/ 

r£lk‹w cW¥Ãd®fë‹ cŸq® 

nk«gh£L¤ Â£l¤Â‹ Ñœ 

éLé¡f¥gL« ãÂfŸ. 

228 

93.  *437/6/1/2014- CC&BE 23.04.2014 k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš 

2014 k‰W« xnu neu¤Âš 

eilbgW« MªÂuÃunjr«, xo[h 

k‰W« Á¡»« khãy§fS¡fhd 

r£lrig¤ nj®jšfŸ k‰W« 

F¿¥Ã£l Ïil¤ nj®jšfŸ – 

ehlhSk‹w cW¥Ãd®fŸ/ 

230 
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r£lk‹w cW¥Ãd®fë‹ cŸq® 

nk«gh£L¤ Â£l¤Â‹ Ñœ 

éLé¡f¥gL« ãÂfŸ. 

K.mYty®fë‹ ãakd« k‰W« mYty®fë‹ gâælkh‰w¤Â‹ ÛJ jil 

94.  437/6/1/2004- PLN III 11.08.2004 kfhuhZouh r£lrig¡fhd 

bghJ¤ nj®jš – mYty®fŸ 

ãakd« - K«ik, kfhuhZouh 

ã®thf Ô®¥gha¤Â‹ xsu§fhgh¤ 

»is tH§»a Ô®¥ò – bjhl®ghf. 

237 

95.  437/6/1/2008 19.10.2008 nj®jš khÂç el¤ij éÂia¢ 

brašgL¤Jjš – khãy 

r£lrig¡fhd bghJ¤ nj®jš – 

bjhl®ghf. 

240 

96.  437/6/INST/2009- 

CC&BE 

18.02.2009 nj®jš gâfS¡fhf 

mYty®fis ãaä¥gJ F¿¤J 

04.02.09 ehë£l nj®jš 

Miza¤Â‹ MizfŸ 

bjhl®ghd és¡f§fŸ. 

243 

97.  *437/6/1/2014- CC&BE 09.01.2014 2014M« M©o‹ 

k¡fsit¡fhd (nyh¡rgh), 

nj®jèš gâah‰w mÂfhçfis 

ãaä¥gJ – bjhl®ghf. 

245 

98.  *437/6/1/2014- CC&BE 21.02.2014 2014M« M©o‹ 

k¡fsit¡fhd (nyh¡rgh), 

nj®jèš gâah‰w mÂfhçfis 

ãaä¥gJ – bjhl®ghf. 

250 

99.  *437/6/1/2014- CC&BE  16.08.2014 ehlhSk‹w/r£lk‹w¤ 

bjhFÂ(fS)¡F eilbgW« 

Ïil¤nj®jš – mYty®fë‹ 

gâæl kh‰w«/gâ ãakd« - 

bjhl®ghf 

252 
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L. gštif 

100.  437/6/93/JS II 31.12.1993 bghJ¤nj®jšfŸ k‰W« 

Ïil¤nj®jšfŸ ne®ikahfÎ«, 

RjªÂukhfÎ« el¤Jtj‰fhf 

jtwhf ga‹gL¤J« Ïytr 

thfd mDkÂ¢ Ó£Lfis jil 

brŒtJ bjhl®ghd Áw¥ò 

be¿Kiw¡ f£lisfŸ. 

258 

101.  434/6/PLN-III 22.03.1996 bgça mséyhd x¥gªjòŸëfŸ 

k‰W« Vy§fŸ – bjhl®ghf. 

259 

102.  437/6/98- PLN-III 23.01.1998  R‰Wyh brštij 

f£L¥gL¤JtJ/ thœ¡if 

JizfŸ muÁaš fs¤Âš 

K«Kukhf ÏU¥Ã‹ mªj 

mYty®fis gâæèUªJ 

éLé¥gJ. 

260 

103.  437/6/2002- PLN-III 25.01.2002 khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ 

khãy muR ãÂ 

ãWtd§fS¡Fça, nj®jš 

fhy¤Âš Ão¤j« brŒa nt©oa 

bjhiffŸ k‰W« 

thuh¡fl‹fis jŸSgo 

brŒjš – bjhl®ghf. 

261 

104.  437/6/3/2004- PLN-II 19.02.2004 m§Ñfhu« bgwhj f£ll 

mik¥òfis mf‰Wjš/Ïo¤jš 

elto¡iffŸ Ûjhd 

f£L¥ghLfŸ – bjhl®ghf. 

263 

105.  437/6/23/2004 PLN-III 11.03.2004 bghJ¤ nj®jšfŸ 2004 – tw£Á 

ãthuz¥ gâfis 

nk‰bfhŸtJ – bjhl®ghf. 

266 

106.  437/6/2007/ PLN-III 24.10.2007 F#uh¤ r£lk‹w¥ nguit¡fhd 

2007-M« M©L bghJ¤ 

nj®jšfŸ – mik¢r®fŸ k‰W« 

nt£ghs®fë‹ ghJfh¥ò 

bjhl®ghf. 

268 
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107.  437/6/c¤juÎ/2009- 

CC&BE 

09.03.2009 k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš – 

2009 – tuÎ bryÎ Â£l« jh¡fš 

– khÂç nj®jš el¤ij éÂ. 

270 

108.  *437/6/2009/CC&BE 24.03.2009 kJghd« é‰gid brŒtj‰fhd 

xJ¡ÑL/khÂç nj®jš el¤ij 

éÂ brašKiwæš ÏU¡F« 

fhy¤Âš kJghd« bkh¤j 

é‰gid¡fhd KoÎ brŒjš 

F¿¤J mDkÂ – bjhl®ghf. 

271 

109.  *437/6/c¤juÎ/2009- 

CC&BE 

26.04.2009 bghJ¤ nj®jš, khÂç el¤ij 

éÂfŸ – 2009 – jiyik¢ 

brayhs®/cŸJiw 

brayhsU¡F fhtš Jiw 

mÂfhçfŸ RU¡f¡ F¿¥ò 

tH§Fjš – bjhl®ghf. 

273 

110.  *437/6/c¤juÎ/2012 -

CC&BE 

21.01.2012 khÂç el¤ij éÂfis 

bra‰gL¤Jtij 

bjëÎgL¤Jjš k‰W« 

bryÅd¤ij 

f©fhâ¥gj‰fhd têfh£L« 

be¿KiwfŸ – bjhl®ghf. 

275 

111.  *437/6/1/2014 -CC&BE 29.03.2014 khãy ä‹rhu xG§FKiw 

Miza¤jhš – ä‹rhu¡ 

f£lz¥g£oaš k‰W« bjhl®ghd 

MizfŸ btëæLjš – 

bjhl®ghf. 

276 

M.             

112.  *437/6/nj®jš 

m¿¡if/2013 

19.02.2004 S.R¥Ãukâa« ghyhí vÂ® 

jäœehL muR k‰W« Vidnah® - 

Áw¥ò mDkÂ kD (c) 

v©.21455/2008 k‰W« TC. 

v©.112/2011Ïš kh©gik c¢r 

ÚÂk‹w« më¤j 05.07.2013 M« 

ehë£l Ô®¥ò – nj®jš 

m¿¡iffS¡fhd têfh£o 

277 
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F¿¥òfis jahç¤jš – ÏWÂ 

têfh£o F¿¥òfŸ – bjhl®ghf. 

113.  *437/6/nj®jš 

m¿é¥ò/2015 – CC 

24.04.2015 khÂç nj®jš el¤ij éÂ – 

nj®jš m¿¡if¡fhd tê¡fh£o 

F¿¥òfŸ – c¤juÎfŸ  - 

bjhl®ghf. 

278 

114.  *437/6/nj®jš 

m¿é¥ò/2015 – CC 

24.04.2015 khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ – 

nj®jš m¿¡if tê¡fh£o 

F¿¥òfŸ c¤juÎfŸ – 

bjhl®ghf. 

279 

*khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ F¿¤j c¤juÎfis¥ bghW¤jtiuæš Ïj‹ M§»y totnk 

ÏWÂahdjhf ÏU¡F«. 
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அ. அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தவட்பாளர்களுக்குமான 

நடத்தே விேிமுதறகள் 

I. பபாதுவான நடத்தே விேிமுதறகள் 

(1) பல்தவறு சாேி, இனம், மேம், பமாழிதயச் சார்ந்ே மக்களிதடதய தவறுபாடுகதளத் 

ேீவிரமாக்கும் வதகயிலான பசயலிதலா ஒருவருக்கு ஒருவர் இதடயில் பவறுப்தப 

உருவாக்கும் வண்ண  அல்லது பேற்றத்துக்கு வழி பசய்யும் எந்ே பசயலிலும் 

எந்ேபவாரு கட்சிதயா தவட்பாளதரா ஈடுபடக்கூடாது. 

(2) பிற கட்சிகள் மீது விமர்சனம் தமற்பகாள்ளும்தபாது, அக்கட்சிகளின் 

பகாள்தககள், பசயல்ேிட்டங்கள், கடந்ே காலச் பசயல்பாடுகள், நடவடிக்தககள் 

ஆகியதவ போடர்பான விமர்சனமாக இருக்க தவண்டும். பிற கட்சிகதளச் சார்ந்ே 

ேதலவர்கள் மற்றும் போண்டர்களின் பபாதுவாழ்க்தகதயாடு போடர்பற்ற 

பசாந்ே வாழ்க்தகதயப் பற்றிய விமர்சனங்கதளத் ேவிர்க்க தவண்டும். பிற 

கட்சியினர் மீோன நிரூபிக்கப்படாே குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் முதறதகடுகள் 

குறித்ே விமர்சனங்கள் ேவிர்க்கப்பட தவண்டும்.  

(3) வாக்குகதளப் பபறுவேற்காக, இன மற்றும் மே உணர்வுகதளத் தூண்டும் 

வதகயில் தவண்டுதகாள்கள் விடுக்கப்படக் கூடாது. தேர்ேல் பிரசாரக் களமாக, 

மசூேி,  சர்ச் மற்றும் தகாயில் தபான்ற வழிபாட்டுத் ேலங்கள் பயன்படுத்ேப்படக் 

கூடாது. 

(4) தேர்ேல் விேிமுதறகளின்படி, வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் பகாடுத்ேல், 

வாக்காளர்கதள அச்சுறுத்ேல், வாக்காளர் ஆள்மாறாட்டம் பசய்ேல், வாக்குச் 

சாவடிகளிலிருந்து 100 மீட்டர் சுற்பறல்தலக்குள் ேங்களுக்கு வாக்களிக்குமாறு 

தகாருேல், தேர்ேல் பரப்புதரக்கான நிதறவு தநரத்ேிலிருந்து வாக்குப் பேிவு 

முடிவதடவது வதரயிலான 48 மணி தநரத்ேிற்குள் பபாதுக் கூட்டங்கள் நடத்துேல் 

மற்றும் வாக்காளர்கதள வாக்குச் சாவடிக்கு அதழத்து வரவும், ேிரும்ப அதழத்துச் 

பசல்லவும் வாகன வசேிகதள ஏற்படுத்ேித் ேருேல் தபான்ற “முதறதகடான” 

நடவடிக்தககதள அதனத்துக் கட்சிகளும் தவட்பாளர்களும் கண்டிப்பாகத் 

ேவிர்க்க தவண்டும்.  
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(5) ஒரு ேனி நபாின் அரசியல் கருத்துகள் அல்லது அரசியல் பசயல்பாடுகள் 

ஆத்ேிரமூட்டும் வதகயில் அதமய தநர்ந்ோலும், அதமேியான, இடர் இல்லாே 

குடும்ப வாழ்க்தக நடத்        அவரது உாிதம மேிக்கப்பட தவண்டும்.  

எந்ேபவாரு சூழ்நிதலயிலும்,  ேனிநபாின் கருத்துகதளயும் நடவடிக்தககதளயும் 

எேிர்த்துப் தபாராடும் விேமாக, அவர்களின் வீடுகளுக்கு முன்பாக 

தபாராட்டங்களிலும் மறியல்களிலும் ஈடுபடக் கூடாது. 

(6) ேனி நபருக்குச் பசாந்ேமான இடங்க   , கட்டடங்க   , சுற்றுச்சுவர்க    

அவர்களின் அனுமேியின்றி பகாடிக்கம்பங்கள் நடுேல், போதக தவத்ேல், 

சுவபராட்டிகதள ஒட்டுேல், பரப்புதர வாசகங்கதள  எழுதுேல் தபான்ற 

பசயல்கதள பசய்ய அரசியல் கட்சிக        தவட்பாள    ேங்களது 

போண்டர்கதள அனுமேிக்கக் கூடாது. 

(7) அரசியல் கட்சிகளும் தவட்பாளர்களும் ேங்களது போண்டர்களால் பிற கட்சியினர் 

ஏற்பாடு பசய்யும் கூட்டங்களுக்கும், ஊர்வலங்களுக்கும் எவ்விே இதடயூறும் 

ேடங்கலும் ஏற்படாது என்பதே உறுேிபசய்ய தவண்டும். ஒரு கட்சிதயச் தசர்ந்ே 

போண்டர்கதளா ஆர்வலர்கதளா பிற கட்சியினாின் பபாதுக் கூட்டங்களில் 

தநரடியாகதவா, எழுத்து மூலமாகதவா தகள்வி தகட்தடா ேங்கள் கட்சியின் 

அச்சிட்ட துண்டு பிரசுரங்கதள விநிதயாகம் பசய்தோ இதடயூறு பசய்யக்கூடாது. 

ஒரு கட்சியினர் ஓாிடத்ேில் பபாதுக்கூட்டத்ேிதன நடத்ேிக் பகாண்டிருக்கும்தபாது 

அவ்வழியாக பிற கட்சியினாின் ஊர்வலங்கள் நடத்ேப்படக் கூடாது.  ஒரு 

கட்சியினர் ஒட்டிய சுவபராட்டிகதள மற்பறாரு கட்சியின் போண்டர்கள் 

அகற்றக்கூடாது. 

I I.  கூட்டங்கள் 

(1) தபாக்குவரத்தேக் கட்டுப்படுத்துவேற்கும், அதமேி ஒழுங்கிதன 

நிதலநாட்டுவேற்கும் வசேியாக கூட்டங்கள் நதடபபறும் இடம் மற்றும் தநரம் 

குறித்ே ேகவல்கதளக் கட்சிதயா, தவட்பாளதரா உள்ளூர் காவல்துதற 

அேிகாாிகளுக்கு முன்கூட்டிதய போிவிக்க தவண்டும். 

(2) கூட்டம் நடத்ேப்படும் இடம் குறித்து முடிவு பசய்யும் முன்னர், குறிப்பிட்ட அந்ே 

இடத்ேில் ேதட உத்ேரதவா கட்டுப்பாட்டு உத்ேரதவா நதடமுதறயில் உள்ளோ 

என்பதேத் போிந்து பகாள்ள தவண்டும். அவ்வாறு ேதட  ஆதணகள் ஏதேனும் 
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நதடமுதறயில் இருப்பின் அதவ ேவறாது கதடப்பிடிக்கப்பட தவண்டும். 

அத்ேதகய ேதட ஆதணகளின் மீது விலக்கு பபற விரும்பினால், போடர்புதடய 

அேிகாாிகளுக்கு கட்சிதயா அல்லது தவட்பாளதரா முன்கூட்டிதய விண்ணப்பித்து 

விலக்குப் பபற்றிருக்க தவண்டும். 

(3) கூட்டம் நடத்துவேற்குத் தேதவயான ஒலிபபருக்கி முேலிய கருவிகதளப் 

பயன்படுத்துவேற்கு அனுமேிதயா, உாிமதமா பபற தவண்டியிருப்பின், அேற்காக 

உாிய அேிகாாிகளிடம், கட்சிதயா அல்லது தவட்பாளதரா முன்கூட்டிதய 

விண்ணப்பித்து, உாிமம் அல்லது அனுமேிதயப் பபற்றிருக்க தவண்டும். 

(4) கூட்டத்ேின்தபாது இதடயூறு பசய்தவாதரயும், சட்ட - ஒழுங்தகச் சீர்குதலக்கும் 

நடவடிக்தககளில் ஈடுபடுதவாதரயும் சமாளிப்பேற்கு, பணியிலிருக்கும் காவல் 

துதறயினாின் உேவிதய கூட்டத்ேிற்கு ஏற்பாடு பசய்பவர்கள் நாடிப் பபறலாம். 

அதமப்பாளர்கள் ோங்களாகதவ தமற்படி நபர்களுக்கு எேிரான நடவடிக்தககளில் 

ஈடுபடக்கூடாது. 

I I I. ஊர்வலம் 

(1) ஊர்வலம் போடங்கும் தநரம் மற்றும் இடம், ஊர்வலம் பசல்லும் வழி மற்றும் 

ஊர்வலம் முடிவதடயும் தநரம் மற்றும் இடம் தபான்ற விவரங்கதள 

ஊர்வலத்ேிற்கு ஏற்பாடு பசய்யும் கட்சிதயா அல்லது தவட்பாளதரா 

முன்கூட்டிதய முடிவுபசய்துபகாள்ள தவண்டும். தமற்படி நிகழ்ச்சியில் 

இயல்பான மாற்றம் தவண்டுமானால் பசய்யப்படலாம். 

(2) நிகழ்ச்சிக்கு அதமப்பாளர்கள்  தபாதுமான ஏற்பாடுகள் பசய்துேர வசேியாக 

உள்ளூர் காவல்துதற அேிகாாிகளுக்கு முன்கூட்டிதய கடிேம் அளிக்க 

தவண்டும். 

(3) ஊர்வலம் நடத்துதவார், ஊர்வலம் பசல்லவிருக்கும் பகுேிகளில், 

பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் ேதட உத்ேரவுகள் குறித்து முன்கூட்டிதய அறிந்து 

தவத்ேிருக்க தவண்டும். ேகுேி வாய்ந்ே உயர் அேிகாாிகளால் சிறப்பு விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டாபலாழிய, அந்ே உத்ேரவுகள் ேவறாது கதடப்பிடிக்கப்பட 

தவண்டும். அதனத்துப் தபாக்குவரத்து விேிகளும், கட்டுப்பாடுகளும் 

கவனமாகக் கதடப்பிடிக்கப்பட தவண்டும். 
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(4) ஊர்வலம் பசல்வோல், தபாக்குவரத்துக்கு எவ்விேத் ேதடதயா இதடயூதறா 

ஏற்படாேவண்ணம், ஊர்வலத்ேிற்கு ஏற்பாடு பசய்பவர்கள் முன்கூட்டிதய ேக்க 

நடவடிக்தககள் தமற்பகாள்ள தவண்டும். ஊர்வலம் மிக நீண்டோக இருந்ோல், 

பபரும் தபாக்குவரத்து பநாிசதலத் ேவிர்க்கும் வதகயில், குறிப்பாக, சாதலச் 

சந்ேிப்புகள் தபான்ற இடங்களில், ஊர்வலத்தே வசேியான இதடபவளி விட்டு 

நடத்ேலாம். நிறுத்ேப்பட்ட தபாக்குவரத்து ஒவ்பவாரு  கட்டமாகச் பசல்ல வதக 

பசய்வேற்காக இதடபவளி விட்டு ஊர்வலம் நடத்ேலாம். 

(5) ஊர்வலம் பசல்லும் தபாது ஊர்வலத்ேிற்கு வலதுபுறம் தபாதுமான இடம் 

இருக்குமாறு பார்த்துக் பகாள்ள தவண்டும். தமலும், பணியில் இருக்கும் 

காவலர்கள் வழிகாட்டுேல்கள் மற்றும் ஆதலாசதனகளின்படி ேவறாது நடந்து 

பகாள்ளதவண்டும். 

(6) ஒதர தநரத்ேில், ஒதர பாதேயிதலா அல்லது அதே பாதேயில் பகுேியளவு 

வருமாதறா இரண்டு அல்லது அேற்கு தமற்பட்ட அரசியல் கட்சிக  

தவட்பாளர்க  ஊர்வலத்ேிற்கு ஏற்பாடு பசய்ய விரும்பினால், ஊர்வலத்ேில் 

எவ்விே தமாேல்களும் இடம்பபறா வண்ணமும், தபாக்குவரத்ேிற்கு எவ்விே 

இதடயூறும் ஏற்படுத்ோே வதகயிலும் பார்த்துக் பகாள்வேற்கான 

நடவடிக்தககள் குறித்து முன்கூட்டிதய முடிவு பசய்து பகாள்ள தவண்டும். இரு 

ேரப்பினரும் ேிருப்ேிகரமாக ஏற்பாடு பசய்வேற்காக உள்ளூர் 

காவல்துதறயினாின் உேவிதயயும் தகாாிப் பபறலாம். இேற்காக, அரசியல் 

கட்சியினர் கூடுமான வதரயில் விதரவாக காவல் துதறயினதரத் போடர்பு 

பகாள்ளலாம். 

(7) ஊர்வலத்ேில் கலந்து பகாள்பவர்கள், உணர்ச்சிப் பபருக்கினால், ேங்கள் 

தகயில் பகாண்டு பசல்லும் பபாருட்கதளத் ேவறாகப் பயன்படுத்ே இயலாே 

வண்ணம், இயன்றவதர, உாிய கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்தககதள அரசியல் 

கட்சியினதரா, தவட்பாளர்கதளா தமற்பகாள்ள தவண்டும். 

(8) எந்ேபவாரு அரசியல் கட்சிதயா தவட்பாளதரா, பிற அரசியல் கட்சிகதளதயா 

அல்லது பிற ேதலவர்கதளதயா உருவகப்படுத்தும் உருவப் பபாம்தமகதள 

எடுத்துச் பசல்வதோ, பபாது இடங்களில் அவ்வுருவ பபாம்தமகதள 
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எாிப்பதோ, அவற்தற தவத்து பிற வதகயான தபாராட்டங்கள் நடத்துவதோ 

கூடாது. 

IV. வாக்குப் பேிவு நாள் 

 அதனத்து அரசியல் கட்சிகளும் தவட்பாளர்களும், 

(i) வாக்குப்பேிவு அதமேியாகவும், தநர்தமயாகவும் நடந்ேிடவும், வாக்காளர்கள் 

எவ்விே போந்ேரவும் இதடயூறும் இல்லாது முழுச் சுேந்  ரத்துடன் ேங்கள் 

வாக்குாிதமதயப் பயன்படுத்ேிடவும் தேர்ேல் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் 

அலுவலர்களுக்கு முழு ஒத்துதழப்பு நல்க தவண்டும். 

(ii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட கட்சித் போண்டர்களுக்கு ேகுந்ே தபட்ஜுகளும் அதடயாள 

அட்தடகளும் வழங்கதவண்டும். 

(iii) வாக்குப்பேிவு நதடபபறும் அதறகளில் உள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

அதடயாள அட்தடகள் சுத்ேமான (பவள்தள) காகிேத்ேில் பசய்யப்பட்டிருக்க 

தவண்டும் என்பதேயும் தமலும் அவற்றில் யாபோருசின்னதமா, தவட்பாளாின் 

பபயதரா கட்சியின் பபயதரா இடம் பபற்றிருக்கக்கூடாது என்பதேயும் ஏற்றுக் 

பகாள்ளதவண்டும். 

(iv) வாக்குப் பேிவு நதடபபறும் நாளன்றும் அேற்கு 48 மணி தநரங்களுக்கு 

முன்பாகவும் மதுபான விநிதயாகம் பசய்யக்கூடாது. 

(v) கட்சித் போண்டர்களிதடதயயும் தவட்பாளர்களின் ஆேரவாளர்களிதடதயயும் 

தமாேல்கள்/தககலப்பு மற்றும் அமளி தபான்றதவ ஏற்படாே வண்ணம் 

வாக்குச் சாவடிகளுக்கு அருகில் அரசியல் கட்சிகளாதலா அல்லது 

தவட்பாளர்களாதலா அதமக்கப்பட்டிருக்கும் முகாம்களுக்கு அருகில் 

தேதவயில்லாமல் கூட்டம் கூடுவதே அனுமேிக்கக் கூடாது. 

(vi) தவட்பாளர்களின் முகாம் எளிதமயாக இருப்பதே உறுேி பசய்ய தவண்டும். 

அங்தக சுவபராட்டிகள், பகாடிகள், சின்னங்கள் மற்றும் பிற தேர்ேல் பிரசார 

கருவிகள் இடம்பபற்றிருக்கக் கூடாது. முகாம்களில் உணவு விநிதயாகம் 

பசய்யப்படுவதும் கூட்டம் கூடுவதும் அறதவ கூடாது. 

(vii) வாக்குப் பேிவு அன்று வாகனங்கதள வாடதகக்கு விடுவேற்கான கட்டுப்பாட்டு 

பநறிமுதறகதளத் ேவறாது கதடப்பிடித்து அேிகாாிகளுக்கு ஒத்துதழப்பு நல்க 
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தவண்டும். அத்ேதகய வாகனங்கள் அேற்கான அனுமேிச் சீட்டிதனப் பபற்று, 

அவற்றிதனத் பேளிவாகத் போியுமாறு அந்ேந்ே வாகனங்களில் போியும்படி 

ஒட்ட தவண்டும்.  



27 

 

VI. வாக்குச் சாவடி 

 வாக்காளர்கதளத் ேவிர, தேர்ேல் ஆதணயத்ேிடமிருந்து பபறப்பட்ட ேகுந்ே 

அனுமேிச் சீட்டு இல்லாமல் தவறு எவரும் வாக்குச் சாவடிக்குள் நுதழய அனுமேிக்கப்பட 

மாட்டார்கள். 

VI. பார்தவயாளர்கள் 

 பார்தவயாளர்கதளத் தேர்ேல் ஆதணயம் நியமனம் பசய்கிறது. தேர்ேல் 

நடவடிக்தககள் போடர்பாக தவட்பாளர்கதளா, அவர்களின் முகவர்கதளா ேங்களது 

குற்றச்சாட்டுக்கதளயும், பிரச்சதனகதளயும், பார்தவயாளர்களின் கவனத்ேிற்குக் 

பகாண்டுவரலாம். 

VII. ஆட்சி அேிகாரத்ேிலுள்ள கட்சி 

 மத்ேியிதலா, மாநிலத்ேிதலா அல்லது அந்ேந்ே மாநிலங்களிதலா, ஆட்சியிலுள்ள 

கட்சியினர், ேங்கள் அலுவலக அேிகாரத்தே, ேங்கள் தேர்ேல் களப்பணிகளுக்காகப் 

பயன்படுத்துவது போடர்பான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எவ்வதகயிலும் இடமளிக்கக் 

கூடாது. குறிப்பாக, 

(i) (a) அதமச்சர்கள், ேங்கள் அலுவலகப் பார்தவயிடதலயும், தேர்ேல் பணிகதளயும் 

இதணத்து ஒதர தநரத்ேில் தமற்பகாள்ளக்கூடாது. தமலும், அரசு 

இயந்ேிரத்தேயும் பணியாளர்கதளயும் ேங்கள் தேர்ேல் பணிக்காகப் 

பயன்படுத்ேக்கூடாது. 

(b) அரசுக்குச் பசாந்ேமான வானூர்ேிகள், வாகனங்கள், எந்ேிரப் பபாறிகள் 

மற்றும் பணியாளர்கள் ஆட்சியில் உள்ள கட்சியின் விருப்பத்ேிற்குப் 

பயன்படுத்ேப்படக்கூடாது. 

(ii) தேர்ேல் பபாதுக்கூட்டங்கதள நடத்துவேற்கு ேிடல்கள் தபான்ற பபாது 

இடங்கதளயும், தேர்ேல் போடர்பான வானூர்ேிகள் தபான்றவற்தறத் 

ேதரயிறக்கும் ேளங்கதளயும் ோம் மட்டுதம பயன்படுத்ேக் கூடாது. 

ஆளுங்கட்சியினருக்கு வழங்கப்பட்ட நிபந்ேதனகளின்படிதய 

மற்றகட்சிகளுக்கும் தவட்பாளர்களுக்கும் தமற்படி இடங்களும், வசேிகளும் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 
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(iii) ஓய்வில்லங்களும், மாளிதககளும், அரசுக்குச் பசாந்ேமான பிற ேங்குமிடங்களும், 

ஆளும் கட்சியினர், அேன் தவட்பாளர்களுக்கு மட்டுதம பயன்படுத்ேப்படுவது 

கூடாது. பிற கட்சிகளும், தவட்பாளர்களும் முதறயாக அவற்தறப் 

பயன்படுத்ேிக்பகாள்ள அனுமேிக்கப்பட தவண்டும். ஆனால், எந்ேபவாரு 

கட்சிதயா, தவட்பாளதரா தேர்ேல் அலுவலகமாகதவா, தேர்ேல் 

பிர சாரத்ேிற்கான பபாதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவேற்தகா தமற்பசான்ன 

ேங்குமிடங்கதளப் (அவற்தறாடு போடர்புதடய வளாகங்களுடன்) பயன்படுத்ே 

அனுமேிக்கப்படமாட்டார்கள்.  

(iv) அரசு நிேிதயப் பயன்படுத்ேி பசய்ேித்ோள்களிலும் பிற ஊடகங்களிலும் 

விளம்பரப்படுத்துேல் தேர்ேல் தநரங்களில், அரசு ஊடகத் துதறயின் வாயிலாக 

ஒருேதலப்பட்சமான அரசியல் பசய்ேிகதள மட்டும் தசகாிக்கச் பசய்வதும், 

அரசின் வாய்ப்பு வளங்கதளப் பபருக்கிக் பகாள்வேற்காக அரசின் 

சாேதனகதள விளம்பரப்படுத்துவதும் முற்றிலும் ேவிர்க்கப்பட தவண்டும். 

(v) தேர்ேல் ஆதணயத்ோல் தேர்ேல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், அதமச்சர்களும் மற்ற 

அேிகாாிகளும் ேங்கள் விருப்புாிதம நிேியிலிருந்து யாபோரு நல்தகதயயும் 

வழங்கக்கூடாது. தமலும், 

(vi) தேர்ேல் ஆதணயம் தேர்ேதல அறிவித்ே பின்னர், அதமச்சர்களும், பிற 

அேிகாாிகளும், 

(a) யாபோரு வடிவத்ேிலும் நிேிநல்தககதளதயா வாக்குறுேிகதளதயா 

வழங்கக்கூடாது. 

(b) (குடிதமப் பணி அலுவலர்கள் நீங்கலாக) எந்ேபவாரு 

ேிட்டப்பணிக்காகதவா அல்லது ேிட்டங்களுக்காகதவா அடிக்கல் நாட்டக் 

கூடாது. 

(c) சாதல அதமத்ேல், குடிநீர் வசேிகதள ஏற்படுத்ேித் ேருவது குறித்ே 

வாக்குறுேிகதள அளிக்கக் கூடாது. 

(d) அரசு மற்றும் பபாதுத்துதற நிறுவனங்களில் ேற்காலிகமாகப் 

பணிநியமனங்கள் பசய்யக் கூடாது. அது ஆளுங்கட்சியினருக்கு ஆேரவாக 

வாக்காளர்கதளத் தூண்டச் பசய்யக் கூடும்.  
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குறிப்பு: தேர்ேல் ஆதணயம் எந்ேத் தேர்ேலுக்கான நாள் குறித்தும் அத்தேர்ேல் 

குறித்ே அறிவிக்தக பவளியிடப்படுவேற்கு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பாக 

அறிவிப்பு பசய்யலாம். 

(vii) தவட்பாளராகதவா,  வாக்காளராகதவா அல்லது அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

முகவராகதவா இல்லாே தநர்வுகளில், எந்ேபவாரு மத்ேிய அதமச்சதரா 

அல்லது மாநில அதமச்சதரா வாக்குச் சாவடிகளுக்தகா அல்லது வாக்குச் சீட்டு 

எண்ணும் இடத்ேிற்தகா பசல்லக்கூடாது. 

VIII. தேர்ேல் அறிக்தககள் போடர்பான வழிகாட்டு பநறிமுதறகள் 

1. உச்ச நீேிமன்றம் 21455/2008 ஆம் எண்ணிட்ட சிறப்பு அனுமேி மனு (கு) மீோன ேனது 

5.07.2013 ஆம் நாளிட்ட ேீர்ப்பில் (ேமிழ்நாடு அரசு மற்றும் பிறருக்கு எேிராக எஸ். 

சுப்பிரமணியன் பாலாஜி என்பவரால் ோக்கல் பசய்யப்பட்டது) அங்கீகாரம் பபற்ற 

அதனத்து அரசியல் கட்சிகதளயும் கலந்ோதலாசித்து தேர்ேல் அறிக்தகயில் இடம்பபற 

தவண்டியன குறித்ே வழிகாட்டு பநறிமுதறகதளத் தேர்ேல் ஆதணயம் உருவாக்க 

தவண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. அவ்வாறு தேர்ேல் அறிக்தகயில் இடம்பபற 

தவண்டியன குறித்து ேீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு பநறிமுதறகள் 

பின்வருமாறு: 

(i) “தேர்ேல் அறிக்தகயில் பவளியிடப்படும் வாக்குறுேிகள் மக்கள் பிரேிநிேித்துவ 

சட்டத்ேின் 123 ஆம் பிாிவின்படி ‘ஊழல் நடவடிக்தககள்’  எனக்  

கருேப்படமுடியாது என்றாலும், உண்தம நிதலயில் யாபோரு வதகயிலும் 

விதலயில்லாப் பபாருட்கதள வழங்குவது அதனத்து மக்களிடமும் சந்தேகமின்றி 

ோக்கத்தே ஏற்படுத்தும். இது சுேந்ேிரமான, தநர்தமயான தேர்ேதல மிகவும் 

பாேிக்கும்” 

(ii) “தேர்ேலில் தபாட்டியிடும் கட்சிகளுக்கும் தவட்பாளர்களுக்கும் இதடதய ேனது 

நடுநிதலத் ேன்தமதய உறுேிப்படுத்ேவும், தேர்ேல் பணிகள் எவ்விேத்ேிலும் 

சீர்பகடாமல், சிறப்பாக நதடபபறவும், முன்பு தபாலதவ, இப்தபாதும் தேர்ேல் 

ஆதணயம் ேனது அறிவுதரகதள, தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகளின் வாயிலாக 

வழங்குகிறது. தேர்ேதல சுேந்ேிரமாகவும் தநர்தமயாகவும் நடத்ேிட, அரசதமப்புச் 
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சட்டப் பிாிவுக் கூறு 324-ன் கீழ் தேர்ேல் ஆதணயத்ேிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 

அேிகாரத்ேின் கீழ் இந்ே ஆதணகள் வழங்கப்படுகின்றன.” 

(iii) “பபாதுவாகதவ அரசியல் கட்சிகள் தேர்ேல் தேேிகள் அறிவிக்கப்படுவேற்கு 

முன்பாகதவ ேங்கள் தேர்ேல் அறிக்தகதய பவளியிடுகின்றன. இவ்வாறு தேர்ேல் 

நதடபபறும் தேேி அறிவிக்கப்படுவேற்கு முன்பாகதவ தேர்ேல் அறிக்தகதய 

அரசியல் கட்சிகள் பவளியிடுவதே ஒழுங்குபடுத்ே தேர்ேல் ஆதணயத்துக்கு 

அேிகாரம் இல்தல. அதே சமயம், தேர்ேல் அறிக்தக பவளிடப்படுவேன் தநாக்கம் 

தேர்ேல் நதடமுதறயுடன் தநரடியாகத் போடர்புள்ளது என்ற நிதலயில் தேர்ேல் 

ஆதணயம்      ஒழுங்குபடுத்ேலாம்” 

 

1.  உச்ச நீேிமன்றத்ேின் தமற்பசான்ன வழிகாட்டுேல்கள் கிதடத்ேதே அடுத்து, 

தேர்ேல் ஆதணயம், அங்கீகாரம் பபற்ற தேசிய மற்றும் மாநிலக் கட்சிகளின் 

கூட்டத்தேக் கூட்டி இது குறித்து ஆதலாசித்து,  அக்கட்சிகள் போிவித்ே மாறுபட்ட 

கருத்துகள் பேிவு பசய்து பகாள்ளப்பட்டன.  

ஆதலாசதனயின்தபாது, சில அரசியல் கட்சிகள் வழிகாட்டு பநறிகள் 

பிறப்பிக்கப்படுவேற்கு ஆேரவளித்ேன. அதே சமயம், ஆதராக்கியமான மக்களாட்சி 

முதறயில், தேர்ேல் வாக்குறுேியில், வாக்காளர்களுக்குச் சலுதககதளயும் 

வாக்குறுேிகதளயும் வழங்குவது ேங்கள் உாிதம மற்றும் கடதமயாகும் என்பது 

பிற கட்சிகளின் கருத்ோக இருந்ேது.  தேர்ேல் வாக்குறுேிகதள உருவாக்குவது 

அரசியல் கட்சிகளின் உாிதம என்பதேத் தேர்ேல் ஆதணயம் ஒப்புக்பகாண்ட 

தபாேிலும், தேர்ேதல சுேந்ேிரமாகவும், தநர்தமயாகவும் நடத்துவேிலும், அரசியல் 

கட்சிகளுக்கும் தவட்பாளர்களுக்கும் இதடதய நடுநிதலத்ேன்தமதய நிதலபபறச் 

பசய்வேிலும், இவ்வாறு வாக்குறுேிகள், சலுதககள் குறித்ே அறிவிப்பால் ஏற்படும் 

தேதவயற்ற பாேிப்புகதளத் தேர்ேல் ஆதணயம் கவனத்ேில் பகாள்ளாமல் இருக்க 

இயலாது.  

2. தேர்ேல் ஆதணயம் ேனது மற்ற பணிகளுக்கு இதடயில் நாடாளுமன்றத்ேிற்கும், 

சட்டமன்றங்களுக்கும் தேர்ேதல நடத்ேிட தவண்டும் என்று அரசதமப்புச் சட்டப் 

பிாிவுக் கூறு 324 கட்டாயமாக்கியுள்ளது. உச்ச நீேிமன்றத்ேின் தமற்பசான்ன 

வழிகாட்டு பநறிமுதறகளின்படியும், அரசியல் கட்சிகதளக் கலந்ோதலாசித்ேேன் 

அடிப்பதடயிலும், தேர்ேதலச் சுேந்ேிரமாகவும், தநர்தமயாகவும் நடத்ேிட, 
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அரசியல் கட்சிகளும், தவட்பாளர்களும் நாடாளுமன்றம் அல்லது சட்டமன்றத் 

தேர்ேலுக்கான தேர்ேல் அறிக்தககதளத் ேயாாிக்கும் தபாது பின்வரும் 

வழிமுதறகதளத் ேவறாமல் கதடப்பிடிக்கதவண்டும் எனத் தேர்ேல் ஆதணயம் 

அறிவுறுத்துகிறது. அதவயாவன: 

 

(i) தேர்ேல் அறிக்தககளில் அரசதமப்புச் சட்டத்ேின் தநாக்கங்களுக்கும் 

பகாள்தககளுக்கும் எேிராக எதுவும் இடம்பபறக் கூடாது. தமலும், தேர்ேல் 

நடத்தே விேிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற விேிகளுக்கு உட்பட்டும் இருக்க 

தவண்டும். 

(ii) அரசதமப்புச் சட்டத்ேின் வழிகாட்டு பநறிமுதறகள், மாநிலங்கள் மக்களுக்காகப் 

பல்தவறு நலத்ேிட்டங்கதள வகுக்க தவண்டுபமனக் குறிப்பிடுகிறது. ஆகதவ, 

இது தபான்ற நலத்ேிட்டங்கள் குறித்ே வாக்குறுேிகள் தேர்ேல் அறிக்தககளில் 

இடம்பபறுவேற்கு யாபோரு ேதடயுமில்தல. இருப்பினும், தேர்ேல் 

நடவடிக்தககளின் தூய்தமதயக் பகடுக்கும் வதகயிதலா, வாக்காளர்கதளக் 

கவரும் வதகயிதலா, (வாக்களிக்கும் உாிதமயிதனப் பயன்படுத்துவேில் 

தேதவயற்ற ோக்கத்தே ஏற்படுத்தும் வதகயிதலா), வாக்குறுேிகள் 

அளிக்கப்படுவது ேவிர்க்கப்பட தவண்டும்.  

(iii) வழங்கப்படும் வாக்குறுேிகள் நியாயமானதவயாக இருப்பதுடன், வாக்குறுேிகதள 

நிதறதவற்றுவேற்குத் தேதவயான நிேி ஆோரங்கதளப் பபறுவேற்கான 

அதனத்து வழிமுதறகளும் விாிவாக விளக்கப்பட்டு ஒளிவுமதறவற்ற ேன்தம, 

நடுநிதலத் ேன்தம மற்றும் வாக்குறுேிகளின் நம்பகத்ேன்தம ஆகியதவ 

உறுேிபசய்யப்பட தவண்டும். நிதறதவற்றப்படக் கூடிய வாக்குறுேிகதள 

மட்டுதம அளித்து வாக்காளர்களின் நம்பிக்தகதயக் தகார தவண்டும். 
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ஆ. தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகதளச் பசயல்படுத்துேல் 

c¤juÎ bjhl® v©. 1. 

 தேர்ேல் ஆதணயம், 1. மத்ேியப் பிரதேசம் (தபாபால்), 2. ராஜஸ்ோன் (பஜய்ப்பூர்), 

3. மிதசாரம் (ஐஸ்வால்), 4. தேசிய ேதலநகர் பகுேி (ேில்லி) ஆகியவற்றின் ேதலதமச் 

பசயலாளர்களுக்கு எழுேிய 15.09.1998 ஆம் நாளிட்ட 437/6/98-பி.எல்.என்-II ஆம் 

எண்ணிட்ட கடிேம். 

பபாருள் :  மாநில சட்டமன்றங்களின் புேிய தேர்ேலுக்கான ஆயத்ேப் பணிகள். 

 மாநில சட்டமன்றத்ேின் ஆட்சிக்காலம் 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ேிங்களுடன் 

முடிவதடகிறது. விதரவில் தேர்ேல் நதடபபறவுள்ளது. தேர்ேல் ஆதணயமும், மாநிலத் 

ேதலதமத் தேர்ேல் அலுவலர்களும் தேர்ேல் ஏற்பாடுகள் குறித்து முதனப்புடன் 

பசயலாற்றி வருவதும், ேில்லியிலும் ேங்கள் மாநிலத் ேதலதமயகங்களிலும் அதனத்து 

ஏற்பாடுகதளயும் முடிவு பசய்வது போடர்பான கூட்டங்கள் போடர்ந்து நடத்ேப்பட்டு 

வருவதும் ோங்கள் அறிந்ேதே. இந்ேியத் தேர்ேல் ஆதணயமும், மாநிலத்ேின் முழுத் 

தேர்ேல் இயந்ேிரமும் முழுமூச்சுடன் தேர்ேல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.  

 தேர்ேல் சுேந்ேிரமாகவும், தநர்தமயாகவும் நதடபபறுவதே உறுேி பசய்வேற்காக, 

இந்ேியத் தேர்ேல் ஆதணயமும், அதனத்து அரசியல் கட்சிகளும் பவற்றிக்கான 

சமவாய்ப்பு கிதடக்கப்பபற விதழகின்றன. தேர்ேல்கள் குறித்ே விாிவான 

அட்டவதணதயத் தேர்ேல் ஆதணயம் விதரவில் பவளியிடவுள்ளது. ஆகதவ, தேர்ேல் 

நடவடிக்தககதளத் போடங்க இன்னும் மிகக் குதறந்ே கால அளதவ இருப்போல், 

அதனத்துக் கட்சிகளுக்கும் குறிப்பாக எேிர்க்கட்சிகளின் பவற்றிக்கான சமவாய்ப்பு 

கிதடப்பதேச் சீர்குதலக்கும் வண்ணம், மாநில அரசுகள், புேிோகப் பபரும் நிேி சார்ந்ே 

ேிட்டப் பணிகதளத் போடங்க தவண்டாம் என தேர்ேல் ஆதணயம் எேிர்பார்ப்பதுடன், 

வலியுறுத்துகிறது.  மாநில அரசு ேனது 4 வருடம் 9 மாே ஆட்சிக் காலத்ேில், ோன் 

பசயல்படுத்ே விரும்பிய அதனத்து நலத்ேிட்டப் பணிகதளயும் நிதறதவற்றி இருக்கும் 

என்பேில் தேர்ேல் ஆதணயம் மிகுந்ே நம்பிக்தகயுடன் உள்ளது. பவறும் இரண்தட 

மாேங்கள் மீேமுள்ள இச்சூழ்நிதலயில், 50 ஆண்டுகால இந்ேியக் குடியாட்சியில், 
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எக்கட்சியிலும் எேிர்பார்க்க முடியாேவதகயில் பபாிய அளவில் பவளியிடப்படும் 

அறிவிப்புகள் ேவறாகதவ கருேப்படும். 

 பபாிய அளவிலான கல்வி நிறுவனங்கதளதயா தவறு நிர்வாக அதமப்புகதள 

உருவாக்க தவண்டாம் எனத் தேர்ேல் ஆதணயம் அறிவுறுத்துகிறது. ேவறான வதகயில் 

வாக்காளர்கதளக் கவரும் நன்பகாதடகள் எனக்கருேப்படும் யாபோரு பசயல்களிலும் 

ஆளுங்கட்சியினர் ஈடுபடக்கூடாது என தேர்ேல் ஆதணயம் எேிர்பார்க்கிறது.  

 மாநிலத்ேின் துதறகளின் ேதலவர் என்கிற வதகயில், ோங்கள் மாநிலத்ேின் 

அதனத்து நிருவாக அதமப்புகளும் நடுநிதல வகிப்பதேயும், பபாதுமக்களும் 

அதனத்துக் கட்சியினரும் அதே அறிந்துபகாள்ளும் வதகயிலும் கவனமாகவும் 

விழிப்புடனும் இருக்க தவண்டும்.  
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c¤juÎ bjhl® v©. 2 

தேர்ேல் ஆதணயம், கிராமப்புற தமம்பாட்டு அதமச்சகம் மற்றும் கிராமப்புற 

தமம்பாட்டுத் துதறயின் இந்ேிய அரசுச் பசயலாளருக்கு எழுேிய 09.03.2004 ஆம் நாளிட்ட 

437/6/16/2004 ஆம் எண் கடிேம். 

பபாருள்: தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் 

 ேங்களின் 24-2-2004 ஆம் நாளிட்ட பி.எஸ்/தஜஎஸ் (ஆர்எல்) /04-216 ஆம் 

எண்ணிட்ட கடிேத்தேப் படிக்குமாறும், போடர்புள்ள அதனத்துக் காரணிகதளயும் 

கருேிப் பார்த்ே பின்னர்,  

(1) ஏற்கனதவ போடங்கப்பட்ட பணிகள் போடர்ந்து நதடபபறலாம் என்றும், 

(2) தேர்ேல்கள் முடிவதடயும் வதரயில் புேிோக யாபோரு பணிகளும் போடங்கக் 

கூடாபேன்றும், 

(3) தேர்ேல் நதடபபறும் காலங்களில், எந்ே ஒப்பந்ேப் புள்ளிகளும் இறுேி 

பசய்யப்படக்கூடாது என்றும் 

தேர்ேல் ஆதணயம் முடிபவடுத்ேிருப்பதேக் குறிப்பிடுமாறு நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்தளன். 

நகல் 

எஸ். விஜயகுமார், 

இதணச்பசயலாளர்,  

கிராமப்புற தமம்பாட்டுத் துதற, 

இந்ேிய அரசு, 

கிராமப்புற தமம்பாட்டுத் துதற, 

கிருஷி பவன், புதுேில்லி – 110001. 

 

தந.மு.க.எண். பிஎஸ் /தஜஎஸ் (ஆர்சி) /04-216    24.02.2004 

பபாருள்: - தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் மற்றும் பிரேமாின் கிராமப்புறச் சாதலத் 

ேிட்டத்ேின் கீழ் பணிகதளத் போடர்ேல் 
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 அதமச்சகத்ேின், 13.02.2004 ஆம் நாளிட்ட 17015/1/2004-ஜிசி என்ற எண்ணிட்ட 

தநர்முகக் கடிேத்ேிதனப் படிக்க. கிராமப்புறங்கதள இதணப்பேற்காக மத்ேிய அரசால் 

நிேியுேவி அளிக்கப்பட்டு பசயல்படுத்ேப்படும் ேிட்டம்ோன் பிரேமாின் கிராமப்புறச் 

சாதலத் ேிட்டம் என்பதேத் ோங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். அத்ேிட்டம் (PMGSY) குறித்ே 

வழிகாட்டு பநறிமுதறகளின் நகல் இத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது. அேன் முக்கிய 

அம்சங்கள் பின்வருமாறு: 

 ேதலதமச் பசயலாின் ேதலதமயிலான மாநில நிதலக்குழு சாதலப் பணிகள் 

போடர்பான கருத்துருக்களுக்கு / முன்பமாழிவுகளுக்கு ேனது இதசவிதன 

நல்கியுள்ளது. விாிவான ேிட்டப்பணி அறிக்தககள் IITs மற்றும் RECs தபான்ற 

ேனித்ே / சுேந்ேிரமான மாநிலத் போழில்நுட்ப முகதமகள் வாயிலாகப் 

பாிதசாேிக்கப்பட்டுவிட்டன. 

 கிராமப்புற தமம்பாட்டு அதமச்சகத்ேின் பசயலாளதரத் ேதலவராகவும், ேிட்டக் 

குழுவின் ஆதலாசகதரயும் (தபாக்குவரத்து), சாதலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் 

பநடுஞ்சாதலத் துதறயின் பிரேிநிேிதயயும், மத்ேிய சாதல ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்ேின் (CRRI) இயக்குநதரயும் உறுப்பினர்களாகக் பகாண்ட 

அதமச்சகங்களுக்கிதடதயயான அேிகாரங்கதள வழங்கும் குழுவினால் (IMEC) 

மாநிலங்களின் கருத்துருகள் கருேிப் பார்க்கப்பட்டன. 

 இதசவிதனப் பபற்ற பின்னர்,  பிரேம மந்ேிாி கிராமப் புறச் சாதலத் ேிட்டப் 

பணிகளுக்கான ேர ஏல ஆவணங்களின்படி மாநில அரசால் ேிறந்ே ஒப்பந்ேப்புள்ளி 

தகாரப்பட்டு இன்னும் 9 மாேங்களில் பணிகள் நிதறவதடயும் நிதலயில் உள்ளன. 

2. அதமச்சகத்ேினால் வருடாந்ேர ேீர்மானங்கள் / முன்பமாழிவுகள் மீது இதசவு 

வழங்குேல் முேற்பகாண்டு அவற்றிதனச் பசயல்படுத்துவேில் உள்ள பல்தவறு 

படிநிதலகள் பின்வரும் கூறுகதளக் பகாண்டுள்ளன. அதவயாவன: 

 ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகாரும் அறிவிப்புகதள வழங்குேல், ஒப்பந்ே/ஏல ஆவணங்கதளப் 

பபறுவேற்கான இறுேி நாள் மற்றும் தநரம் தபான்றவற்தறக் குறிப்பிடுேல், 

ேரமான ஏல ஆவண விேிமுதறகளுக்குட்பட்டு ஒப்பந்ேப்புள்ளிகதளத் ேிறத்ேல், 

 மிகக்குதறவான  ஒப்பந்ேப்புள்ளியிதன இறுேி பசய்து பணி வழங்குேல், 

 ஒப்பந்ேத்ேிற்குப் பிறகு பணிஆதணகதள வழங்குேல், 

 தபாதுமான அளவில் ஒப்பந்ேப்புள்ளிகள் பபறப்படாேதபாது, மீண்டும் 

ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகாரும் நடவடிக்தகதய தமற்பகாள்ளுேல் தபான்றதவ. 
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மாநில விேிமுதறகளின்படி, ேிட்ட பசயலாக்க அலகு (PIU) அல்லது பசயலாக்க 

முகதமதயா/துதற மட்டத்ேில், இறுேி முடிவு எடுக்கப்படும். 

3. சில மாநில அரசுகள், “இந்ேியத் தேர்ேல் ஆதணயத்ோல் நதடமுதறப்படுத்ேப்படும், 

தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகளால், பிரேமாின் கிராம சாதலத் ேிட்டப் பணிகள் (PMGSY) 

பாேிக்கப்படுமா?” என வினா எழுப்பியுள்ளன. சாதலப்பணிகள், பிரேமாின் கிராம 

சாதலத் ேிட்டத்ேின் (PMGSY) நிபந்ேதனகளுக்குட்பட்தட தேர்ந்பேடுக்கப் படுவதும், 

விாிவான ேிட்டப்பணி அறிக்தககதள (DPRs) உருவாக்குவது நன்கு முதறப்படுத்ேப்பட்ட 

அேிக காலம் எடுத்துக்பகாள்ளும் பசயல் என்பதும், முன்பமாழிவுகள் / ேீர்மானங்கள் பல 

மாேங்களுக்கு முன்பாகதவ போடங்கப்பட்டு அேிகாரம் பபற்ற குழுவினால் (Empowered 

Committee) முதறப்படி முழுதமயாக இறுேி பசய்யப்பட்டதவ என்பதும் குறிப்பிடத் 

ேக்கது. அேிகாரம் பபற்ற குழு என்பது, அதமச்சகங்களுக்கு இதடதயயான அலுவலகம் 

சார்ந்ே குழுவாகும். பிரேமாின் கிராம சாதலத் ேிட்டம் என்பது ஓர் ஒழுங்கான/ 

வழக்கமான மத்ேிய அரசின் உேவி பபற்ற ேிட்டம் ஆகும். ேதரப்பணிகளும், சாோரண 

மணற்சாதலகள் அதமக்கும் பணிகளும் ஒப்பந்ேப்புள்ளிகள் தகாரப்பட்டு பணிகள் 

வழங்கப்பட்டு பருவமதழ முடிவேற்குள் பணிகள் நிதறவுற்றால்ோன் ேகுந்ே பலன்கதளப் 

பபற இயலும். முன்பனச்சாிக்தக நடவடிக்தகயாக, தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் 

நதடமுதறயில் இருக்கும்தபாது, ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகாருேல் மற்றும் பணி வழங்குேல் 

குறித்ே யாபோரு பசய்ேிகதளயும் மாநில அரசியல் பசயற்குழுவிடதமா, 

தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களிடதமா (அது வழக்கமான நிகழ்பவனில்) போிவிக்க 

தவண்டாம். 

 எனதவ, பருவமதழ முடிவேற்கு முன்பாக ேதரப் பணிகளும், சாோரண 

மணற்சாதலகள் அதமக்கும் பணிகள் முடிவதடயும் வண்ணம், தேர்ேல் நடத்தே 

விேிமுதறகள் நதடமுதறக்கு வருவேற்கு முன்பாகதவ ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்ட பிரேமாின் 

கிராம சாதலத் ேிட்டத்ேிற்கான மாநிலங்களின் வருடாந்ேர 

முன்பமாழிவுகள்/ேிட்டப்பணிகள், பிரேமாின் கிராமப்புறச் சாதலத் ேிட்டப் 

பணிகளுக்கான (PMGSY) வழிகாட்டு பநறிமுதறகளின்படி (தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் 

பிறப்பிக்கும் விேிமுதறகளுக்குட்பட்டு) போடர்ந்து நதடபபற அனுமேிக்கப்படலாமா? 

என்பதே தேர்ேல் ஆதணயம் உறுேி பசய்யலாம். தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் 
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நதடமுதறயில் இருக்கும்தபாது, முக்கியப் பிரமுகர்கதளா, ேனி நபர்கதளா எதேயும் 

ேிறந்து தவப்பது, அறிவிப்புகள் பவளியிடுேல், அடிக்கல் நாட்டுேல் தபான்ற பசயல்களில் 

ஈடுபடக்கூடாது என்பதேக்  குறிப்பிடத் தேதவயில்தல. 

 நன்றி. 

ேங்கள் உண்தமயுள்ள, 

ஒம்/- 

(எஸ். விஜயகுமார்) 

ேிரு.ஏ.என். ஜா, 

துதணத் தேர்ேல் ஆதணயர், 

இந்ேியத் தேர்ேல் ஆதணயம், 

புது ேில்லி. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 3 

 ேிருமேி ஆஷா ஸ்வரூப், துதணச் பசயலாளர் (SGSY), கிருஷி பவன், புது ேில்லி – 

110 001 என்பவருக்கு தேர்ேல் ஆதணயம் எழுேிய, 01.04.2004 ஆம் நாளிட்ட 

437/6/13/2003/PLN-III, என்ற எண்ணிட்ட கடிேம். 

 

  பபாருள்:  கிராமப்புற தமம்பாட்டுத் ேிட்டத்தேச் பசயல்படுத்துேல்   

 போடர்பான விளக்கமளித்ேல் 

தேர்ேல் ஆதணயத்ேில் 27.03.2004 அன்று நதடபபற்ற, பல்தவறு கிராமப்புற 

தமம்பாட்டுத் ேிட்டங்கதளச் பசயல்படுத்துவது போடர்பான ேங்களுடன் நதடபபற்ற 

கூட்டத்தே நிதனவுபடுத்துமாறு நான் பணிக்கப்பட்டுள்தளன். தேர்ேல் முடியும் வதரயில் 

நதடமுதறப்படுத்ேப்படும் தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் குறித்துத் தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேின் வழிகாட்டுேல்கள் பின்வருமாறு: 

 

(i) ஒருங்கிதணந்ே கிராமப்புற தவதலவாய்ப்புத் ேிட்டம் (SGRY):- 

ஒருங்கிதணந்ே கிராமப்புற தவதலவாய்ப்புத் ேிட்டத்ேின் கீழ் நதடபபற்றுக் 

பகாண்டிருக்கும் பணிகள் போடர்ந்து நதடபபறலாம். தமலும் அேற்பகன 

ஒதுக்கப்பட்ட நிேியிதனப் பயன்படுத்ே அனுமேிக்கலாம். நதடபபற்றுக் 

பகாண்டிருந்ே அதனத்துப் பணிகளும் நிதறவுற்ற பின்னர், கிராமப்புற 

தமம்பாட்டு அதமச்சகத்ோல் தநரடியாக ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட நிேி 

கிதடக்கக்கூடியோக இருக்கும் தநர்வில், புேிோக ேினக்கூலி 

அடிப்பதடயில் தவதலவாய்ப்பு அளிக்கும் பணிகள் தமற்பகாள்ள 

தவண்டியிருப்பின், 2003-04 ஆம் நிேியாண்டிற்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

வருடாந்ேர பசயல்ேிட்டத்ேிலிருந்து, மாவட்ட ஆட்சியர்/ மாவட்ட தேர்ேல் 

அேிகாாியின் முன் அனுமேி பபற்றபின்னர், போடங்கலாம். ஆனால், இேர 

நிேிகளிலிருந்து புேிோக எந்ேப் பணிதயயும் போடங்கக் கூடாது. 

(ii) இந்ேிரா குடியிருப்புத் ேிட்டம் (IAC):- இந்ேிரா குடியிருப்புத் ேிட்டத்ேின்கீழ் 

குடியிருப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டு, பணி போடங்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு 

மட்டுதம, விேிகளுக்கு உட்பட்டு உேவி வழங்கப்படும். தேர்ேல்கள் 

முடிவதடயும் வதரயில், புேிோக கட்டுமானப் பணிகதளத் 

போடங்குவதோ, புேிய பயனாளிகளுக்கு உேவி வழங்குவதோ கூடாது. 

(iii) சுவர்ண பஜயந்ேி கிராமப்புற சுயதவதலவாய்ப்புத் ேிட்டம் (SGSY):- சுவர்ண 

பஜயந்ேி கிராமப்புற சுயதவதலவாய்ப்புத் ேிட்டத்ேின் கீழ், பகுேியளவு 

மானியம்/ சலுதககள் வழங்கப்பட்ட சுய உேவிக் குழுக்களுக்கு மட்டுதம 
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மீேமுள்ள ேவதணகளும் வழங்கப்படும். தேர்ேல்கள் முடிவதடயும் 

வதரயில் புேிய பயனாளிகளுக்தகா, சுயஉேவிக் குழுக்களுக்தகா நிேி உேவி 

வழங்கப்பட மாட்டாது. 
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c¤juÎ bjhl® v©.4 

 ேிருமேி நஜ்மா பெப்துல்லா, மாநிலங்களதவ துதணத் ேதலவர்,  எண். 4 அக்பர் 

சாதல, புதுேில்லி-110001 அவர்களுக்கு தேர்ேல் ஆதணயர் எழுேிய 25.03.2004-ம் 

நாளிட்ட 437/6/6/2004 என்ற எண்ணிட்ட கடிேம். 

 

பபாருள் : அதவத் ேதலவர் மற்றும் அதவத் துதணத் ேதலவர் 

ஆகிதயாருக்குப் பபாருந்தும் தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதற. 

 

 நாடாளுமன்ற பபாதுத் தேர்ேலின்தபாது அரசு வாகனங்கதள பயன்படுத்துவேற்கு 

விேிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள், மக்களதவத் ேதலவர், மக்களதவ துதணத் ேதலவர் மற்றும் 

மாநிலங்களதவ துதணத் ேதலவர் தபான்தறாருக்கும் பபாருந்தும் என்பதேக் குறித்ே ேங்களின் 

18 மார்ச் 2004 ஆம் நாளிட்ட கடிேத்தே பார்தவயிடுமாறு நான் பணிக்கப்பட்டுள்தளன்.  

பாதுகாப்பு குறித்ே ஏற்பாடுகதளப் பபாறுத்ேமட்டில், பாதுகாப்பு குறித்ே அச்சுறுத்ேல் ஒருவருக்கு 

இருந்ோல், அவருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கிட மாநில அரசுக்கு ஏற்கனதவ அறிவுறுத்ேப்பட்டுள்ளது. 
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c¤juÎ bjhl® v©.5 

 அதனத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச ேதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் 

ேதலதம தேர்ேல் அலுவலர்கள் ஆகிதயாருக்கு தேர்ேல் ஆதணயர் எழுேிய 07.01.2007ம் 

தேேிய 464/INST/2007-PLN-I என்ற எண்ணிட்ட கடிேம். 

 

பபாருள் : நடத்தே விேிகள் – பசய்ய தவண்டியதவயும் பசய்யக் 

கூடாேதவயும். 

 

 நடத்தே விேிகதளப் பின்பற்ற பல்தவறு அறிவுதரகதளத் தேர்ேல் ஆதணயம் 

அவ்வப்தபாது வழங்கியுள்ளது.  நடத்தே விேிமுதறகள் பற்றிய முக்கிய ேன்தமகள் மீண்டும் 

கீழ்கண்டவாறு வலியுறுத்ேப்படுகிறது. 

நலத்ேிட்டங்கள் மற்றும் அரசுப் பணிகள்: 

1. புேிய ேிட்டங்கள், பசயல் ேிட்டங்கள் அல்லது சலுதககள், ஏோவது வதகயிலான நிேி 

மானிய உேவிகள் அல்லது அது குறித்ே வாக்குறுேிகள், அடிக்கல் நாட்டுேல் ஆகிய ஆளும் 

கட்சிகளின் நடவடிக்தககள் அக்கட்சிகளுக்கு ஆேரவாக இருக்கும் வதகயில் 

வாக்காளர்களிடம் பசல்வாக்தக ஏற்படுத்தும் என்போல்,  அத்ேதகய நடவடிக்தககளுக்குத் 

ேதட விேிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2. இந்ேக் கட்டுப்பாடுகள், புேிய மற்றும் ஏற்கனதவ நதடமுதறயில் உள்ள ேிட்டங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கும் பபாருந்தும்.   நிதறவதடயும் நிதலயில் உள்ள தேசிய, மாநில மற்றும் 

அரசுப் பயன்பாட்டுத் ேிட்டங்களுக்கு இக்கட்டுப்பாடுகள் பபாருந்ோது. அத்ேதகய 

ேிட்டங்கதளத் போடங்குவதேயும், பசயல்படுத்துவதேயும் நிறுத்ேி தவக்க தேர்ேல் 

நடத்தே விேிமுதற நதடமுதறக்கு வருவதேக் காரணமாகக் காட்டக் கூடாது. அதே 

தவதளயில், இந்ே ேிட்டங்கள், அரசியல் நதடமுதறகள் சாராமலும், ஆடம்பரம் 

இல்லாமலும், நிகழ்ச்சிகள் இல்லாமலும் மற்றும் ஆளுங்கட்சி வாக்காளர்களின் மீது 

பசல்வாக்கு பசலுத்ோே விேத்ேிலும் அரசியல் கட்சியினர் இல்லாமல் அரசு அேிகாாிகளால் 

பசயல்பாட்டிற்கு பகாண்டுவரப்பட தவண்டும்.  இது குறித்ே சந்தேகம் ஏதேனும் இருந்ோல், 

ேதலதமத் தேர்ேல் அேிகாாி மற்றும் இந்ேிய தேர்ேல் ஆதணயத்தே அணுகி விளக்கம் 



42 

 

பபறலாம். 

3. ஏோவது ேிட்டம் குறித்து அரசின் நிேிநிதல அறிக்தகயில் அறிவிக்கப்பட்டோதலா அல்லது 

ஆளுநாின் உதரயில் அறிவிக்கப்பட்டோதலா அல்லது அதமச்சாின் நிேிநிதல 

அறிக்தகக்கான உதரயில் அறிவிக்கப்பட்டோதலா அத்ேிட்டம் ேன்னிச்தசயாக 

பசயல்பாட்டிற்கு வந்ேோகக் கருத்ேில் பகாள்ள இயலாது.  தமலும்,  இத்ேிட்டங்கள் தேர்ேல் 

அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், தேர்ேல் நடத்தே விேிகள் நதடமுதறயில் உள்ளதபாது 

பசயல்படுத்ேப்படுதமயானால், இத்ேதகய பசயல்கள் வாக்காளர்களின் மீது பசல்வாக்தகச் 

பசலுத்துவேற்காகதவ தமற்பகாள்ளப்பட்டோகக் கருே தநாிடும்.  இது தபான்ற பசயல்கள் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டால், அது தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகதள மீறிய பசயலாகக் 

கருேப்படும். 

 

4. அரசின் ேிட்டங்களுக்காக புேிய நிேி ஒப்பளிப்புகள் தமற்பகாள்ளப்படக்கூடாது. 

அதமச்சர்கள் உள்ளிட்தடாரால் ஆய்வு பசய்யப்பட்ட பயனாளிகள் சார்ந்ே ேிட்டங்கள் 

நதடமுதறயில் இருப்பினும் தேர்ேல் முடியும் வதர நிறுத்ேி தவக்கப்பட தவண்டும்.  எந்ே 

மாநிலத்ேில் தேர்ேல் நதடபபறுகிறதோ அந்ே மாநிலத்ேில் தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் 

அனுமேியின்றி நலத்ேிட்டங்களுக்காகப் புேியோக நிேி அளிப்பதோ, பணி நதடபபறுவதோ 

அல்லது பணிக்கான ஒப்பந்ேம் வழங்குவதோ கூடாது.  மாநிலத்ேில் உள்ள மாநிலங்களதவ 

உறுப்பினர்கள் உள்பட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின்  போகுேி தமம்பாட்டு நிேி அல்லது 

சட்ட மன்ற உறுப்பினர்கள் / மாநில சட்ட தமலதவ உறுப்பினர்களின் போகுேி தமம்பாட்டு 

நிேி மூலமாக போடங்கி, நதடபபறும் பணிகளுக்கும் இந்ேக் கட்டுப்பாடு பபாருந்தும். 

 

5. தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் நதடமுதறக்கு வரும் முன்னதர பணிக்கான ஆதண 

வழங்கப்பட்டிருந்ோலும், ேற்தபாது பணி போடங்கப்படாமல் இருப்பினும் அந்ே பணிகதள 

போடங்கக்கூடாது.  இப்பணிகள் தேர்ேல் முடிவதடந்ே பின்னதர போடங்கப்பட 

தவண்டும்.  இருப்பினும், ஏற்கனதவ போடங்கப் பபற்ற பணிகள் போடர்ந்து 

நதடபபறலாம்.  

 

6. முழுதமயாக நிதறவதடந்ே பணிகளுக்கு, சம்பந்ேப்பட்ட அலுவலர்களின் முழு 
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ேிருப்ேியுடன் நிேி அளிப்பேற்கு எவ்விே ேதடயுமில்தல. 

7. பநருக்கடி தநரத்தே எேிர்பகாள்ளும் ேிட்டங்கள் அல்லது எேிர்பாராே தபாிடர் உேவிகளான 

வறட்சி, பவள்ளம், பகாள்தள தநாய்கள், பிற இயற்தக தபாிடர் ஆகியவற்தற 

எேிர்பகாள்ளும் ேிட்டங்கள் அல்லது இவற்றால் பாேிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நலத்ேிட்ட உேவி 

பசய்வேற்கு அனுமேி அளிக்க தேர்ேல் ஆதணயம் மறுப்பு போிவிக்காது. எனினும், தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேிடம் முன் அனுமேி பபற்றிருப்பினும், மக்களுக்கு நலத்ேிட்ட உேவிகள் 

வழங்குவேில் ஆடம்பர விழாக்கதள கண்டிப்பாக நடத்ேக்கூடாது.  ஏபனனில், இதவ 

வாக்காளர்கதளக் கவர்ந்து ஆளுங்கட்சிக்கு சாேகமாகவும், மற்ற கட்சிகளுக்கு 

பாேகமாகவும் அதமய தநாிடலாம்.  

அலுவலர்கதள இடமாற்றம் பசய்வது மற்றும் பணியமவர்த்துவது : 

 தேர்ேல் பணிகள் முடியும் வதர தேர்ேலுடன் போடர்புதடய அேிகாாிகதள இடமாற்றம் 

பசய்வது பமாத்ேமாக ஆதணயத்ோல் ேதட பசய்யப்பட்டுள்ளது. இேிலிருந்து விலக்களிக்கப் 

பட்ட அேி  ாிகள் 

(i) ேதலதம தேர்ேல் அேிகாாி  மற்றும் கூடுேல் / இதண / துதண ேதலதம தேர்ேல் 

அேிகாாிகள். 

 

(ii) மண்டல ஆதணயர்கள்; 

 

(iii) மாவட்ட தேர்ேல் அலுவலர்கள்,  தேர்ேல் நடத்தும் அலுவலர்கள், உேவி தேர்ேல் 

அலுவலர்கள் மற்றும் தேர்ேல் நடத்தே விேிகளுள் போடர்புதடய பிற வருவாய் 

அலுவலர்கள். 

 

(iv) 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பிரேிநிேித்துவச் சட்டத்ேின் 28-அ பிாிவின் கீழ்   தேர்ேல் 

ஆதணயத்ோல் மாற்றுப் பணியமர்த்ேப்பட்ட தேர்ேல் நிர்வாகத்ேில் காவல்துதற 

போடர்புதடய அேிகாாிகளான மண்டல காவல்துதற ேதலவர் மற்றும் காவல்துதற 

துதண ேதலவர், முதுநிதல காவல்துதற கண்காணிப்பாளர்கள்,  

 

(v) பகுேி மற்றும் மண்டல அலுவலர்கள், தபாக்குவரத்து பிாிவு, மிண்ணணு வாக்குப் பேிவு 

இயந்ேிரப் பிாிவு (இவிஎம்), வாக்குச்சாவடிக்குத் தேதவயான பபாருட்கதளக் பகாள்முேல் 

பசய்ேல் மற்றும் பகிர்ந்ேளித்ேல் பிாிவு, பயிற்சிப் பிாிவு, அச்சுப் பிாிவு ஆகியவற்றின் 

அலுவலர்கள் மற்றும் மாநில தேர்ேல் நிர்வாகத்ேின் முதுநிதல அலுவலர்கள் ஆகிதயாரும் 
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இவற்றில் அடங்குவர். 

 

(vi) தமற்பசான்ன பிாிவுகளில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படும் பணி மாறுேல் ஆதண 

தேர்ேல் அறிவிப்பிற்கு முன்னதர வழங்கப்பட்டிருந்ோலும், தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதற 

நதடமுதறக்கு வந்ே பின்னர், தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் சிறப்பு அனுமேிதயப் பபறாமல் 

பசயல்படுத்ே இயலாது. 

 

(vii) இந்ேத் ேதட தேர்ேல் நதடமுதறகள் முடியும் வதர நீடிக்கும். 

 

(viii) யாதரனும் ஓர் அலுவலாின் பணி மாறுேல் நிர்வாகத்ேின் உடனடித் தேதவ எனில், ேகுந்ே 

காரணங்களுடன் தேர்ேல் ஆதணயத்தே மாநில அரசு அணுகலாம் . 

 

(ix) தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேிதயப் பபறாமல் அரசு மற்றும் பபாதுத்துதற 

நிறுவனங்களில் பணி நியமனங்கள் அல்லது பேவி உயர்வுகள் ஆகியவற்தற வழங்கக் 

கூடாது. 

அரசு இயந்ேிரத்தே முதறதகடாகப் பயன்படுத்துேல். 

1. தேர்ேல் பணிகளுக்காக அலுவலக வாகனங்கதளப் பயன்படுத்ேக்கூடாது." அலுவலக 

வாகனங்கள் " என்பதவ கீழ்க்கண்ட அலுவலக வாகனங்கதள உள்ளடக்கியுள்ளன. 

 

 மத்ேிய மற்றும் மாநில அரசு 

 மத்ேிய மற்றும் மாநில அரசின் பபாதுத்துதற நிறுவனங்கள் 

 மத்ேிய மற்றும் மாநில அரசின் கூட்டு நிறுவனங்கள்  

 ஊராட்சிகள், மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் 

 சந்தேப் பபாருள் விற்பதன நிறுவனங்கள் 

 கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் 

 மாவட்ட ேன்னாட்சி அதமப்புகள், அல்லது 

 பமாத்ே நிேியில் குதறந்ே அளதவ பபாது  நிேிதயக் பகாண்டு, பபாது நிேியில் இயங்கும் 

நிறுவனங்கள்  

 பாதுகாப்புத் துதறக்குச் பசாந்ேமான வாகனங்கள் மற்றம் மத்ேிய உள்துதற மற்றும் 

மாநில அரசின் கீழ் வரும் மத்ேிய காவல்துதறக்கு பசாந்ேமான வாகனங்கள். 

 

2. மத்ேிய மற்றும் மாநில அதமச்சர்கள் ேங்களின் ேனிப்பட்ட சுற்றுப் பயணத்ேிற்கு பசாந்ே 

வாகனங்கதளப் பயன்படுத்ேலாம். இது தபான்ற ேனிப்பட்ட சுற்றுப் பயணத்ேின்தபாது 
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அதமச்சர்களின் அலுவல் ாீேியான பணியாளர்கள் உடன் பசல்லக் கூடாது. ஏோகிலும் ஒரு 

அத்ேியாவசிய தநரத்ேில் அதமச்சர் பபாதுமக்களின் நலன் கருேி ேவிர்க்க இயலாே 

நிதலயில், ேன் ேதலதமயகத்தே விட்டு பசல்ல தநாிடுதகயில், அேற்கான 

சான்றளிக்கப்பட்ட கடிேம் துதறச் பசயலாளர் மூலம் ேதலதமச் பசயலாளருக்கு 

அனுப்பப்பட்டு, அேன் நகல் தேர்ேல் ஆதணயத்ேிற்கு அனுப்பப்பட தவண்டும். இது 

தபான்ற அலுவல் ாீேியான பயணத்ேில் அதமச்சருக்கு அவரது அலுவல் வாகனத்தேத் 

ேதலதமச் பசயலாளர் வழங்கி, ேங்குேல் மற்றும் வழக்கமான பிற நதடமுதற வசேிகதள 

பசய்துக் பகாடுக்கலாம். இருப்பினும், இந்ே அலுவல் சார்ந்ே சுற்றுப்பயணம் உடனடியாக 

நிதறவுறுவோக இருப்பினும் அல்லது போடர்ந்ோலும் இந்ே சுற்றுப் பயணத்தே 

தமற்பகாண்ட எந்ே அதமச்சரும் ோன் அலுவல் முதறயிலான சுற்றுப் பயணம் 

தமற்பகாண்டிருக்கும் பகுேியில் தேர்ேல் பிரசாரம் பசய்யக் கூடாது. அத்ேதகய 

ஏற்பாடுகதள தேர்ேல் ஆதணயம், ேதலதம தேர்ேல் அேிகாாி மூலமாகக் கண்காணிக்கும். 

 

3. தேர்ேல் அறிவிக்கப்பட்டு தேர்ேல் பணிகள் நதடபபறும் சமயத்ேில் தேர்ேல் பணியில் 

ஈடுபட்டிருக்கும்  ஒரு குறிப்பிட்ட போகுேிதயச் தசர்ந்ே அல்லது மாநில அளவில் உள்ள 

எந்ே அேிகாாிதயயும் அலுவல் போடர்பான ஆதலாசதனக்கு எந்ே ஓர் அதமச்சரும் 

அதழக்கக் கூடாது.  சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சிதன அல்லது இயற்தகப் தபாிடர் அல்லது அது 

தபான்ற பநருக்கடியான நிதலயில் ேன் துதறதயச் சார்ந்ேோக இருந்ோதலா அல்லது அது 

போடர்பாக முேலதமச்சர் அந்ே போகுேியில் தமற்பார்தவயிடதவா, நிவாரண உேவிகள் 

தமற்பகாள்ளதவா வருதக புாிந்ோல் அந்ே அதமச்சர், முேலதமச்சரும் பசல்ல தவண்டிய 

அவசியம் தநர்ந்ோல் இேற்கு விேிவிலக்கு உண்டு. 

 

4. அதமச்சர்கள் ேங்களுதடய அலுவலகப் பணி நிமித்ேம் அவர்களது அரசு இல்லத்ேிலிருந்து 

ேங்களுதடய அலுவலகத்ேிற்தகா அலுவல் பணிகதள தமற்பகாள்ளதவா பசன்று 

வருவேற்கு மட்டுதம அலுவலக வாகனத்தேப் பயன்படுத்ே தவண்டும். தேர்ேல் 

பணிகளுக்தகா அல்லது அரசியல் நிகழ்வுகளுக்தகா இந்ே வாகனத்தே 

பயன்படுத்ேக்கூடாது. 

 

5. எந்ே ஒரு மத்ேிய அல்லது மாநில அதமச்சதரா ேன்னுதடய அலுவல் சார்ந்ே சுற்றுப் 

பயணத்துடன் தேர்ேல் பணிதயயும் இதணத்து தமற்பகாள்ளக் கூடாது. 

 

6. மாநில அரசு ஆயுேதமந்ேிய காவலர்கள் பாதுகாப்பிற்கு அனுமேி அளித்ேிருந்ோலும், எந்ே 

ஒரு ேனிப்பட்ட அல்லது அலுவல் சார்ந்ே பயணத்ேிற்கும் எந்ே நிறத்ேிலும் சுழல் விளக்கு 

பபாருந்ேப்பட்ட பாதுகாப்பு வாகனம் அல்லது வாகனங்கதள உடன் அதழத்துச் பசல்லக் 
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கூடாது. அரசு அல்லது ேனியார் வாகனங்கதள இந்ே பயணங்களுக்குப் பயன் 

படுத்ேினாலும் சுழல் விளக்தகப் பபாருத்ேக்கூடாது. 

 

7. தேர்ேல் பணியின் தபாது, எந்ே ஒரு அதமச்சரும் ேன் போகுேிக்கு ேனிப்பட்ட சுற்றுப் 

பயணத்தே தமற்பகாள்ளும்தபாது, அவதர யாதரனும் ஒரு அரசு அலுவலர் சந்ேித்ோல், 

பணி விேிகளின்படி அந்ே அரசு அலுவலர் நடத்தே ேவறிய குற்றவாளியாகக் 

கருேப்படுவார். 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரேிநிேித்துவ சட்டம் பகுேி 129(1)-ன் படி, இந்ே 

அரசு அலுவலர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்தக தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

தேர்ேல் தேேி அறிவித்ேேில் இருந்து தேர்ேல் நதடமுதற முடிவுக்கு வரும் வதரயில் 

தவட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாேதவ 

தபான்றவற்றிற்கான பிற வழிகாட்டு பநறிமுதறகள் 

 

  தேர்ேல் தேேி அறிவித்ேேிலிருந்து தேர்ேல் நதடமுதற முடிவுக்கு வரும் வதரயில் 

தவட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் பசய்யக்கூடிய மற்றும் பசய்யக்கூடாேதவ 

தபான்றவற்றிற்கான வழிகாட்டு பநறிமுதறகள் குறித்ே பட்டியல் தேர்ேல் ஆதணயத்ோல் 

வதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.  இது குறித்ே ேகவல்கள் பரந்ே அளவில் விளம்பரம் மூலம் அதனத்து 

தவட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அந்ேந்ே மாநில ஆட்சி பமாழியில் 

போிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

 பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாேதவ தபான்வற்றிற்கான வழிகாட்டு பநறிமுதறகள் 

குறித்ே பட்டியல் விளக்கம் ேருவேற்காக மட்டுதம, இது விாிவானேல்ல மற்றும் தேர்ேல் குறித்ே 

பிற அறிவுறுத்ேலுக்கான மாற்றும் அல்ல என்றும் தவட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு 

போிவிக்கப்படுகிறது. இதவ கண்டிப்பாக பின்பற்ற தவண்டியதவ எனவும் போிவிக்கப்படுகிறது. 

பசய்யக் கூடியதவ  

 

1. தேர்ேல் தேேி அறிவிக்கப்படுவேற்கு முன்னதர போடங்கப்பட்ட ேிட்டங்கதளத் போடர்ந்து 

தமற்பகாள்ளலாம். 

 

2. பவள்ளம், வறட்சி, பகாள்தள தநாய்கள், மற்றும் பிற இயற்தகச் சீற்றங்களால் 

பாேிக்கப்படும் பகுேிகளில் மக்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்தககதளத் 
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போடங்கி தமற்பகாள்ளலாம். 

 

3. ேீராே மற்றும் மிக தமாசமான தநாயால் பாேிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்களுக்குத் ேகுந்ே முன் 

அனுமேி பபற்று, மருத்துவ உேவிகள் மற்றும் நிேி உேவி வழங்கலாம். 

 

4. ேிடல் தபான்ற பபாது இடங்கள் அதனத்து அரசியல் கட்சிகள் / தவட்பாளர்கள் தேர்ேல் 

கூட்டங்கள் நடத்துவேற்கு எவ்விே சார்புமின்றி வழங்கப்பட தவண்டும்.  சிறுவிமானங்கள் 

இறங்கும் ேளங்களும் (பெலிதபட்) இந்ே ேிடல்களில் அரசியல் கட்சிகள் / 

தவட்பாளர்கள்களுக்கு எவ்விே சார்புமின்றி வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

5. பிற அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தவட்பாளர்களின் பகாள்தககள், ேிட்டங்கள், கடந்ே கால 

சாேதனகள் மற்றும் பணி போடர்பாக மட்டுதம விமர்சனங்கள் இருக்க தவண்டும். 

 

6. தேர்ேலின்தபாது ேனிமனிே உாிதம மற்றும் அவர்களின் அதமேியான வாழ்வுக்கு குந்ேகம் 

விதளவிக்காமலும் இருத்ேல் உறுேி பசய்யப்பட தவண்டும். 

 

7. தேர்ேல் கூட்டங்கள் நதடபபறும் இடம் தநரம் குறித்து உள்ளூர் காவல் துதற 

அேிகாாிகளுக்குத் போிவிக்கப்பட்டு முன் அனுமேியும் பபறப்பட தவண்டும். 

 

8. தேர்ேல் கூட்டங்கள் நதடபபறும் இடத்ேில் கூட்டங்கள் நடத்ே ஏதேனும் கட்டுப்பாடு 

அல்லது ேதட விேிக்கப்பட்டிருந்ோல் அதனவரும் அேதன மேித்து நடக்க தவண்டும்.   

இேிலிருந்து விலக்கு தேதவப்படின், குறித்ே தநரத்ேில் விண்ணப்பித்து அனுமேி பபறலாம். 

 

9. தேர்ேல் கூட்டங்களில் ஒலிப்பபருக்கிகள் மற்றும் இதுதபான்ற பிற வசேிகதளப் 

பயன்படுத்ே அனுமேி பபற தவண்டும். 

 

10. தேர்ேல் கூட்டங்களில் அதமேிக்கு ஊறு விதளவிக்கும் அல்லது இதடயூறு பசய்யும் 

நபர்கதளக் கட்டுப்படுத்ே காவல் துதறயின் உேவிதய நாடலாம். 

 

11. ஊர்வலம் போடங்கும், பசல்லும் மற்றும் முடியும் தநரம் மற்றும் இடம் குறித்து காவல்துதற 

அேிகாாிகளுக்கு முன்னதர போிவிக்கப்பட்டு முன் அனுமேியும் பபற தவண்டும். 

 

12. ஊர்வலம் பசல்லும் பாதேயில் ஏதேனும் ேதட உத்ேரவு இருப்பின் அந்ே உத்ேரவிற்கு 



48 

 

இணக்கமாக நடந்துபகாள்வதோடு, தபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகதளயும் முழுதமயாக 

கதடப்பிடிக்க தவண்டும். 

 

13. ஊர்வலம் நதடபபறும் பாதேயில் தபாக்குவரத்ேிற்கு இதடயூறு ஏற்படுத்ேக்கூடாது. 

 

14. தேர்ேல் அதமேியாகவும் தநர்தமயாகவும் நதடபபற தேர்ேல் அேிகாாிகள் அதனவருக்கும் 

ஒத்துதழப்தப நல்க தவண்டும். 

 

15. கட்சித் போண்டர்கள், பணியாளர்கள் அதனவரும் கட்சியின் சின்னம் அல்லது அதடயாள 

அட்தடதய அணிய தவண்டும். 

 

16. வாக்காளர்களுக்கு வழங்கப்படும் அலுவல் முதறயில் அல்லாே அதடயாளச் சீட்டுக்களில், 

அரசியல் கட்சியின் சின்னதமா அல்லது தவட்பாளாின் பபயதரா இருக்கக் கூடாது. 

 

17. தேர்ேல் பிர சாரம் மற்றும் வாக்குப் பேிவு நதடபபறும் நாளில் பயன்படுத்ேப்படும் 

அதனத்து வாடதக வாகனங்கதளயும் தேர்ேல் நடத்தே விேிகளுக்கு  கீழ்ப்படிந்து 

பயன்படுத்ே தவண்டும். 

 

18. வாக்காளர்கள், தவட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவர்கதளத் ேவிர்த்து, தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேிடம் உாிய அனுமேி பபற்ற நபர்கள் மட்டுதம வாக்குச் சாவடிக்குள் 

நுதழயலாம்.  எந்ே       அரசியல்  பிரமுகர்களுக்கும் (முேலதமச்சர், அதமச்சர், 

நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்பட) இந்ே நிபந்ேதனயிலிருந்து விலக்கு 

கிதடயாது. 

 

19. தேர்ேல் நடத்தே போடர்பான        புகார் அல்லது பிரச்சதனதயயும், தேர்ேல் 

ஆதணயத்ோல் / தேர்ேல் அலுவலரால்/ மண்டல/ பகுேி குற்றவியல் நீேிபேியால் அல்லது 

இந்ேிய தேர்ேல் ஆதணயத்ோல் நியமிக்கப்பட்ட தேர்ேல் பார்தவயாளாிடம் 

போியப்படுத்ேலாம். 

 

20. தேர்ேல் ஆதணயம், தேர்ேல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட தேர்ேல் அலுவலர் ஆகிதயார் 
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அளிக்கும் வழிகாட்டுேல்கள்/ ஆதணகள்/ அறிவுறுத்ேல்கள் ஆகியவற்தறக் கதடப்பிடிக்க 

தவண்டும். 

 

21. குறிப்பிட்ட போகுேிதயச் தசர்ந்ே வாக்காளராகதவா, தவட்பாளராகதவா அல்லது 

தவட்பாளாின் முகவராகதவா இல்லாேவர்கள் தேர்ேல் பிர சாரம் முடிந்ேவுடன் அந்ே  

போகுேிதய விட்டு பவளிதயற தவண்டும். 

 

பசய்யக் கூடாேதவ 

 

1. அரசு பசலவில் தமற்பகாள்ளப்படும் கட்சி மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் சாேதனகள் 

போடர்பான அதனத்து விளம்பரங்களுக்கும் ேதட விேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. வாக்காளராகதவா அல்லது தவட்பாளராகதவா இல்லாே பட்சத்ேில்        அதமச்சரும் 

வாக்குச் சாவடிக்குள்தளா அல்லது வாக்கு எண்ணிக்தக நிதலயத்ேிற்குள்தளா 

நுதழயக்கூடாது. 

 

3. தேர்ேல் பிர சாரம் மற்றும் தேர்ேல் பணியுடன் தசர்த்து அலுவலகப் பணியிதன 

தமற்பகாள்ளக் கூடாது. 

 

4. பணம் பகாடுத்தோ தவறு வதகயிதலா வாக்காளர்கதளத் தூண்டிவிடக் கூடாது. 

 

5. சாேி/ இன ாீேியான உணர்வுகள் தேர்ேலில் எேிபராலிக்க ேதட விேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. பல்தவறு சாேிகள், சமூகங்கள் அல்லது மே அல்லது பமாழி குழுக்கள் இதடதய 

தவறுபாடுகதள அேிகாிக்கும் வதகயிதலா அல்லது பவவ்தவறு ேரப்பினாிதடயில் 

பவறுப்தப ஏற்படுத்தும் விேத்ேிதலா, பேற்றம் ஏற்படுத்தும் வதகயிதலா        

பசயதலயும் தமற்பகாள்ளக் கூடாது. 

 

7. ேதலவர்கள் மற்றும் போண்டர்களின் ேனிப்பட்ட வாழ்க்தக அல்லது பபாதுவாழ்வில் 

போடர்பில்லாே அவர்களின் பசயல்கதளப் பற்றிய விமர்சனங்கள் தமற்பகாள்வது 

அனுமேிக்கப்பட மாட்டாது. 
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8.        கட்சியினதரா போண்டதரா உறுேிப்படுத்ேப்படாே குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தோ, 

அவற்தற  ேிாித்தோ யாதரயும் விமர்சனம் பசய்யக்கூடாது. 

 

9. தகாயில்கள், மசூேிகள், தேவாலயங்கள், குருத்துவாராக்கள் அல்லது பிற வழிபாட்டுத் 

ேலங்களில் தேர்ேல் பிர சாரம் பசய்வது, தேர்ேதலப் பற்றி தபசுவது, சுவபராட்டிகள் 

ஒட்டுவது, பிர சாரப் பாடல்கதள இதசப்பது தபான்ற எந்ே பசயல்களிலும் 

ஈடுபடக்கூடாது. 

10. ஊழல் பசயல்களில் ஈடுபடுேல், தகயூட்டு அளித்ேல், தேதவயற்ற பசல்வாக்தகப் 

பயன்படுத்துேல், வாக்காளர்கதள அச்சுறுத்துேல், ஆள்மாறாட்டம் பசய்ேல், வாக்குச் 

சாடியிலிருந்து 100 மீட்டர் போதலவுக்குள் வாக்கு தசகாித்ேல், தேர்ேல் பிர சாரம் முடிந்து, 

வாக்குப் பேிவு நதடபபறுவேற்கு 48 மணி தநரத்ேிற்கு முன்னர் பிரசாரம் தமற்பகாள்ளுேல், 

வாக்குச் சாவடிக்கு வந்து பசல்ல வாகன ஏற்பாடு பசய்ேல் ஆகிய தேர்ேல்       குற்றச் 

பசயல்களுக்குத் ேதட விேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

11. ேனிநபர்களின் கருத்தே எேிர்க்கும் வதகயில்,  அவர்களது வீடுகளின் முன்பு தபாராட்டம் 

அல்லது மறியல் பசய்ேல், ஆர்ப்பாட்டம் பசய்ேல் தபான்றதவ ேதட பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

12. எந்ே ேனிநபாின் நிலம், கட்டடம், சுற்றுச்சுவர், வாகனம் தபான்ற       சுவபராட்டிகள் 

ஒட்டதவா, போதககதள தவக்கதவா, தேர்ேல் முழக்கங்கதள எழுேதவா அல்லது 

பகாடிகதளக் கட்டதவா உள்ளூர் சட்டப்படி, உாிதமயாளர்களின் முன் அனுமேிதயப் 

பபற தவண்டும்.  பபறப்பப்டட முன் அனுமேிதய மாவட்ட தேர்ேல் அேிகாாியிடம் 

காண்பித்து, அதே அவாிடம் பேிவு பசய்து தவக்க தவண்டும். 

 

13. பிற அரசியல் கட்சிகளின் பபாதுக் கூட்டங்களிதலா அல்லது ஊர்வலங்களிதலா எந்ே ஒரு 

இதடயூறும் ஏற்படுத்ேக்கூடாது. 

 

14. தவறு ஒரு கட்சி, கூட்டம் நடத்தும் இடத்ேில் ஊர்வலம் நடத்ே அனுமேி கிதடயாது. 

 

15. ஊர்வலம் பசல்பவர்கள் ேங்களுடன் பகாண்டு பசல்லும் பபாருட்கள் ஆயுேமாக 
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பயன்படுத்ேப்படும் வதகயில் இருந்ோல், அவற்தற எடுத்துச் பசல்லக்கூடாது. 

 

16. பிற அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தவட்பாளர்களின் சுவபராட்டிகதள நீக்குவதோ 

தசேப்படுத்துவதோ கூடாது. 

 

17. வாக்குப்பேிவு நதடபபறும் நாளில், வாக்குச் சாடிக்கு அருகிதலா அல்லது 

வாக்காளர்களுக்கு அதடயாளச் சீட்டுகள் வழங்கும் இடத்ேிதலா சுவபராட்டிகள், 

பகாடிகள், சின்னங்கள் அல்லது பிர சாரத்ேிற்குப் பயன்படுத்தும் தவறு எந்ே ஒரு 

பபாருதளயும் தவக்கக்கூடாது. 

 

18. ஒலிபபருக்கிதய காதல 6.00 மணிக்கு முன்னரும் இரவு 10.00 மணிக்கு பின்னரும் ஓர் 

இடத்ேில் தவத்து பயன்படுத்ே தவா அல்லது நகரும் வாகனங்களில் தவத்து 

பயன்படுத்துவதோ ேதட பசய்யப்பட்டுள்ளது.  தமலும், ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ே 

சம்பந்ேப்பட்ட அேிகாாிகளிடம் எழுத்துமூலமாக முன்அனுமேி பபற தவண்டும். 

 

19. சம்பந்ேப்பட்ட அேிகாாிகளிடம் எழுத்துமூலமாக முன்அனுமேி பபறாமல் பபாதுகூட்டங்கள் 

மற்றும் ஊர்வலங்களில் ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ேக் கூடாது.  இரவு 10.00 மணிக்கு 

தமல் பபாதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்வலங்கள் நடத்ே பபாதுவான ேதட உள்ளது.  

தமலும், ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ே உள்ளூர் சட்டங்கள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், 

வானிதல நிலவரம், ேிருவிழா காலங்கள், தேர்வுகள் தபான்றதவயும் கருத்ேில் 

பகாள்ளப்படும். 

 

20. தேர்ேல் தநரத்ேில் மது வதககதள வழங்குேல் கூடாது. 

 

21. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்ேல் உள்ள நபர், வாக்குப் பேிவு நாளன்று ேன்னுதடய பாதுகாப்பு 

காவலருடன் வாக்குச் சா டிக்கு 100 மீட்டருக்குள்ோன் பசல்லக் கூடாது.  தமலும், இந்ே 

நபர் ேன்னுதடய பாதுகாப்பு காவலருடன் போகுேிக்குள் வலம் வருேல் கூடாது. 

பாதுகாப்பு பபறப்பட்டவர் வாக்கு பசலுத்துவேற்கு மட்டுதம பாதுகாவலருடன் வரலாம். 

 

22. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்ேல் உள்ள, அரசால் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர் அல்லது 
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ேனியார் பமய்க்காவல  தவத்ேிருப்தபா   தேர்ேல் முகவராகதவா, வாக்குச் சாவடி 

முகவராதவா அல்லது வாக்கு எண்ணிக்தக முகவராகதவா நியமிக்கப்படக் கூடாது. 

 

குறிப்பு : 

தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாேதவ 

தபான்றவற்றிற்கான வழிகாட்டு  பநறிமுதறகள் குறித்ே பட்டியல் விளக்கம் ேருவேற்காக 

மட்டுதம, இது விாிவானேல்ல, மற்றும் தேர்ேல் குறித்ே பிற அறிவுறுத்ேலுக்கான மாற்று 

அல்ல என்றும் தவட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு போிவித்து, இதே 

கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற தவண்டும் எனவும் போிவிக்கப்படுகிறது. 

 

 இேில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், இந்ேிய தேர்ேல் ஆதணயம்/மாநில ேதலதமத் 

தேர்ேல் அேிகாாி ஆகிதயாதர அணுகி விளக்கம் பபறலாம்.  ேயவு கூர்ந்து இக்கடிேத்ேிற்கு 

ஒப்புதகதய அனுப்பவும். 
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c¤juÎ bjhl® v©.6 

 மத்ேிய அரசின் அதமச்சரதவ பசயலாளர், அதனத்து மாநில மற்றும் யூனியன் 

பிரதேச ேதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் ேதலதம தேர்ேல் அலுவலர்கள் 

ஆகிதயாருக்குத் தேர்ேல் ஆதணயம் எழுேிய 05.03.2009-ம் நாளிட்ட, 437/6/2009-

CC&BE என்ற எண்ணிட்ட கடிேம். 

 

பபாருள் : பபாதுத் தேர்ேல்கள் – தேர்ேல் நடத்தே விேிகதளச் 

பசயல்படுத்துேல். 

 

அய்யா, 

 பபாதுத் தேர்ேல் தநரத்ேில், தேர்ேல் நடத்தே விேிகதளச் பசயல்படுத்துவேற்குத் தேர்ேல் 

ஆதணயம் பல்தவறு சூழ்நிதலகதள ஆராய்ந்தும், மத்ேிய மற்றும் மாநில அரசின் பல்தவறு 

ேிட்டங்கதளச் பசயல்படுத்துேல், ஊரக வளர்ச்சி ேிட்டங்கள் தபான்றவற்தறச் பசயல்படுத்துவது 

குறித்ே கீழ்க்கண்ட வழிகாட்டு பநறிமுதறகதளத் போிவிக்குமாறு நான் பணிக்கப்பட்டுள்தளன். 

 

1. தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் அதனத்தும் தேர்ேல் ஆதணயத்ோல் மட்டுதம வழங்கப்பட 

தவண்டும்.  மத்ேிய அதமச்சக பசயலகம் அல்லது தவறு அரசு நிறுவனங்கள் அதனத்தும், 

தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் நடத்தே விேிகதள  வலியுறுத்ேதவண்டும் என்றும், 

சம்பந்ேப்பட்டவர்களுக்கு அந்ே விேிகதளப் பகிர்ந்து பகாள்ள தவண்டும் என்றும் 

வலியுறுத்ேப்படுகிறது. 

 

2. நிேிக் பகாள்தககள் போடர்பான முடிவுகதள இந்ேிய ாிசர்வ் வங்கி தமற்பகாள்ள எவ்விே 

ேதடயுமில்தல. 

3. தேர்ேல் நடத்தே விேிகள் நதடமுதறக்கு வந்ே பின்னர், பகாள்தக முடிவுகதள 

அறிவித்ேல், நிேி குறித்ே பசயல்பாடுகள், வாி விேிப்பு பற்றியதவ மற்றும் நிவாரண நிேி 

வழங்குேல் தபான்றதவ போடர்பாக ஏதேனும் நடவடிக்தக தமற்பகாள்ள மத்ேிய நிேி 

அதமச்சகம் தேர்ேல் ஆதணயத்ேிடம் முன் அனுமேி பபற தவண்டும்.   இதேப் தபான்தற 
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பிற அதமச்சகங்கள் மற்றும் துதறகள் நிவாரணம் மற்றும் சலுதககள் வழங்குவது 

போடர்பாக தேர்ேல் ஆதணயத்ேிடம் முன்அனுமேி பபற தவண்டும். 

4. தேர்ேல் நடத்தே விேிகள் நதடமுதறக்கு வந்ே பின்னர், ஏற்கனதவ போடங்கப்பட்ட கீழ்க் 

கண்ட பணிகதள அரசு, தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் அனுமேி பபறாமல் போடரலாம். 

 

 அ. நிேி ஒப்பளிப்பு முழுவதும் வழங்கப்பட்டு ஏற்கனதவ போடங்கப்பட்ட ேிட்டங்கள். 

 ஆ. தேர்ேல் நடத்தே விேிகள் நதடமுதறக்கு வரும் முன்னதர பயனாளிகள் 

கண்டறியப்பட்ட பயனாளிகள் சார்ந்ே ேிட்டங்கள். 

 இ. மகாத்மா காந்ேி ஊரக தவதல உறுேி ேிட்டத்ேின் வரம்புக்குள் வரும் பேிவு 

பசய்யப்பட்ட பயனாளிகதள அத்ேிட்டச் பசயல்பாடுகளின் கீழ் பகாண்டுவரலாம்.  

ஏற்கனதவ ஆதண பிறப்பிக்கப்பட்ட, சட்ட வரம்பிற்குட்பட்ட, ஏற்கனதவ 

ஏற்பளிக்கப்பட்டு, ஒப்புேளிக்கப்பட்ட புேிய ேிட்டங்கள் மகாத்மா காந்ேி ஊரக 

தவதல உறுேி ேிட்டத்ேின் கீழ் போடங்கப்படலாம். 

 

5. ஒரு ேிட்டத்ேில் ஒரு பகுேி நிதறவுற்று, நதடமுதற பசயல்பாடுகதளக் கதடப்பிடித்து, 

நிேித்துதறயின் இதசவிதனயும் பபற்றிருந்ோல், அப்பணிக்கான நிேிதய வழங்குவேற்கு 

எவ்விே ேதடயுமில்தல. 

 

6. தேர்ேல் நடத்தே விேிமுதறகள் நதடமுதறக்கு வருவேற்கு முன்பு, நிபந்ேதனகள் 

பின்பற்றப்படும் கீழ்க்கண்ட பணிகள் (பயனாளிகள் அல்லது பணி போடர்பானதவ) 

தேர்ேல் ஆதணயத்ேிற்குத் போிவித்ே பின் தமற்பகாள்ளப்படலாம்.  

 அ. முழுதமயாக நிேி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட ேிட்டங்கள். 

 ஆ. நிர்வாக, போழில்நுட்ப மற்றும் நிேி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்ட ேிட்டங்கள். 

 இ. ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகாரப்பட்டு, மேிப்பீடு பசய்யப்பட்டு மற்றும் அனுமேி 

அளிக்கப்பட்ட ேிட்டங்கள். 

 

 ஈ. குறித்ே தநரத்ேில் போடங்கி நிதறவு பசய்யப்படாமல், ஒப்பந்ேோரருக்கு 

ேண்டத்போதக விேிக்கப்பட்ட ேிட்டங்கள். 
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 உ. தமற்கண்ட நிபந்ேதனகதள நிதறவு பசய்யாே தநர்வுகளில் தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் 

ஒப்புேதல முன்கூட்டிதய பபற தவண்டும். 

 

7. உலகளாவிய ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகாரப்பட்டு, மேிப்பீடு பசய்யப்பட்ட மற்றும் 

அனுேிக்கப்பட்ட ேிட்டங்கள்.  

 

8. உலகளாவிய ஒப்பந்ேப் புள்ளிகதளக் ேவிர்த்ே பிற ஒப்பந்ேப் புள்ளிகள் தகாரப்பட்டும், 

மேிப்பீடு பசய்யப்பட்டும் ஆனால் நிதறவு பசய்யப்படாமல் இருப்பின் அதவ தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேி பபற்தற நிதறவு பசய்யப்பட தவண்டும்.  ஏற்கனதவ 

ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகாரப்படாமல் இருப்பின், அதவ தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேி 

பபற்தற தகாரப்பட தவண்டும். 

 

9. மனிேனால் அல்லது இயற்தகயால் ஏற்படும் சீற்றங்களுக்கு உண்டான பணிகளில் தேர்ேல் 

ஆதணயம் மனிோபிமான அணுகுமுதறதயக் கதடப்பிடிக்கும். 

 

 அ. தபாிடர்களால் பாேிக்கப்பட்தடாருக்கு கருதணத் போதக, நிவாரணத் போதக 

ஆகியவற்தற தேர்ேல் ஆதணயத்ேிடம் போிவித்துவிட்டு, தநரடியாக வழங்கலாம். 

ஆனால், அளிக்கப்படும் போதக தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேியில்லாமல் 

நிர்ணயிக்கப்பட்டதே விட தவறுபட்டோக இருக்கக்  கூடாது. 

 

 

 ஆ. தநாயாளிகளுக்கு (பயனாளிகள்) மருத்துவச் பசலவுகளுக்கான பணம் அவர்களிடம் 

வழங்குவேற்கு மாற்றாக, முேலதமச்சர் / பிரேமர் நிவாரண நிேியிலிருந்து 

மருத்துவமதனக்கு தநரடியாகச் பசலுத்ேப்பட தவண்டும்.  இதேத் தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேின் கவனத்ேிற்குக் பகாண்டுவர தவண்டிய அவசியம் இல்தல. 

 

 இ. தபாிடரால் பாேிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவர்களின் துன்பங்கதள தநரடியாகவும் 

முற்றிலும் தபாக்கிட அவசர கால நிவாரணப் பணிகதளத் தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் 

அறிவிப்பின் கீழும் தமற்பகாள்ளலாம். 
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 ஈ. தபாிடரால் பாேிக்கப்பட்ட பகுேிகளில் நிவாரணப் பணிகதள விதரந்து தமற்பகாள்ள 

ஏாிகள் மற்றும் கால்வாய்கதளச் சாி பசய்ேல் தபான்றதவ தேதவ என்றால், தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேின் அனுமேி பபற்று அப்பணிகதள தமற்பகாள்ளலாம். 

 

 உ. தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேிதயப் பபறாமல் எந்ே ஒரு பகுேிதயயும் வறட்சி 

அல்லது பவள்ளத்ோல் பாேிக்கப்பட்ட பகுேியாக அறிவிக்கக் கூடாது.  ஏற்கனதவ 

தபாிடரால் பாேிக்கப்பட்டோக அறிவிக்கப்பட்ட பகுேிதய விாிவுபடுத்ே 

தவண்டுமானால் தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேிதயப் பபற தவண்டும். 

 

 ஊ. பிரேம மந்ேிாி மற்றும் முேலதமச்சர் ஆகிதயாாின் நிவாரண உேவிகதள ஒரு 

குறிப்பிட்ட குழுக்களுக்கு வழங்க தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேிதயப் 

தவண்டும். 

10. கீழ்க்கண்ட நடவடிக்தககளுக்கு தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேிதயப் பபற 

தவண்டும். 

 

 அ. விருப்புாிதம நிேியில் தமற்பகாள்ள  ட்டும் எந்ேப் புேிய ேிட்டங்களும் 

எத்ேதகய ேன்தமயாயினும் போடங்கப்படக் கூடாது. தேர்ேல் நடத்தே 

விேிகள் நதடமுதறக்கு வரும் முன்னர் நிேிநிதல அறிக்தகயில் நிேி 

ஒதுக்கப்பட்டும், கண்டறியப்படாே ேிட்டங்களும் விருப்புாிதம நிேியில் 

அடங்கும். 

 

 ஆ. நலிந்ே அரசு நிறுவனங்கதள மீட்க கருத்துரு அனுப்புவதோ, பிற 

நிறுவனங்கதள அரசு தகயகப்படுத்துவதோ (அல்லது இது தபான்ற 

பபாருண்தமகளில் பகாள்தக முடிவுகள்) தமற்பகாள்வதோ கூடாது. 

 

 இ. தேர்ேல் நடத்தே விேிகள் நதடமுதறயில் உள்ள காலத்ேில் மது 

விற்பதனக்கான ஆண்டு ஏல தேேி அதமந்ோலும் அேற்கான புேிய 

ஏலங்கதள விடக் கூடாது. தேதவப்பட்டால் சட்ட விேிகளுக்குட்பட்டு 

இதடக்கால ஏற்பாடுகதளச் அரசு தமற்பகாள்ளலாம். 
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 ஈ. ஏற்கனதவ நதடமுதறயில் உள்ள ேிட்டங்கள் பசயல்படும் இடத்ேிதன 

விாிவுபடுத்ேக்கூடாது. 

 

 உ. ேனிநபருக்கு பசாந்ேமான அல்லது தவறு ஒரு குழுமத்துக்குச் பசாந்ேமான 

எந்ே ஒரு நிறுவனத்ேிற்கும் நிலத்ேிதன அரசு ஒதுக்கீடு பசய்யக் கூடாது. 

 

 ஊ.                             , புாிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்க     

அல்லது                        தபான்றவற்றிற்கு, தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேின் முன் அனு ேி          . 

 

11. மத்ேிய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாதணயம், மாநில அரசுப் பணியாளர் 

தேர்வாணயம் அல்லது பணியாளர் தேர்வாதணயம் அல்லது சட்டப்படியான 

பணியமர்த்தும் அதமப்புகளின் மூலம் வழக்கமாக தமற்பகாள்ளப்படும்        

பணியமர்வுகள் அல்லது பேவி உயர்வுகள் ஆகியவற்தறத் போடரலாம். 

சட்டப்படியான அதமப்பில்லாே           தமற்பகாள்ளப்படும் 

பணியமர்வுகளுக்குத் தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் முன் அனுமேி தவண்டும். 

 

 

 12. v›éj¥ gâia (vªjéjkhd Û£ò¥ gâ c£gl)mšyJ ts®¢Á¥ gâia¤ 

       nghJ VnjD« muÁaš rh®ªj ãUth»ia  <LgL¤Â tH¡fkhd éHh vJÎ« 

el¤j¥gl¡ TlhJ.                       K‹åiyæš eilbgW»w tH¡fkhd 

éHh¡fŸ k‰W« és«gu§fis¡ Tl Fiwªj msényna it¤J¡ bfhŸtJ xU ešy  nj®jš 

eilKiwahf mikÍ«. 

 13. gâfis nk‰bfhŸS« nghJ mšyJ g‹dh£L mséš bghW¥òfis 

ããwnt‰W»w tifæš mšyJ ãfœÁÁfis el¤J»w nghJ Miza¤Â‹ K‹ ÏirÎ 

bgw¥gl nt©L«. 
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 14. ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‰F ÏªÂa muÁ‹ mid¤J foj¥ 

ngh¡Ftu¤JfS« mik¢ruit brayf¤Â‹ têahfnt mD¥g¥gl nt©L«. khãy muRfis¥ 

bghW¤jtiuæš, nkny brh‹dit mid¤J« bjhl®òila khãy¤Â‹ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhç Kykhfnt ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‰F mD¥g¥gl nt©L«. 

 bjhl®òila  mid¤JmÂfhçfë‹ ftd¤Â‰F Ïit bfh©L tu¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.7 

 òJ blšè, mik¢ruit¡ FG¡ brayf¤Â‹ Ïiz¢ bray® ÂU. v°. Ã. 

m¡ånAh¤ç¡F mD¥g¥g£l 09.03.2009 « ehë£l437/6/INST /2009-CC&BE M« v©â£l 

ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

 bghUŸ: muÁ‹ gšntW Â£l§ffŸ/Â£l¥gâfŸ Kjèa t‰¿‰F khÂç¤ nj®jš   

   éÂfë‹ ga‹ghL. 

 Jiznj®jš Miza® ÂU. b#.Ã. ÃufhZ mt®fS¡F mD¥g¥g£l 04.03.2009-« 

ehë£l JS(SBA)/ 2009/04M« v©â£l c§fSila ne®Kf¡ foj¤ij¡ F¿¥ÃL«goa« 

c§fSila foj¤Âš F¿¥Ãl¥g£LŸs Ã‹tU« Â£l§fë‹ Ñœ VnjD« TLjš gâia¢ 

brŒtj‰F Miza¤Â‹ K‹ mDkÂ bgw¥gl nt©L« v‹W Miza« Ô®khå¤jŸsJ 

v‹gij¤ bjçé¡F« goÍ« vd¡F c¤Âuél¥g£LŸsJ:- 

1. éiuÎgL¤j¥ g£l  ghrd  ga‹fŸ Â£l«(AIBP) Ú® Mjhu§fŸ mik¢rf«. 

2. njÁa r_f cjé¤ Â£l« (NSAP) Cuf ts®¢Á mik¢rf«. 

3. #tf®yhš njÁa efu¥ gFÂòduik¥ò¤ Â£l«(JNNURM) - (ef®¥ gFÂ ngh¡Ftu¤J   

V‰gh£o‰fhf ngUªJfŸ bfhŸKjš brŒtj‰fhd  Â£l« c£gl- ef®¥gFÂ ts®¢Á   

mik¢rf«) 

4. éiuÎgL¤j¥g£l ä‹r¡Â ts®Á   Ó®ÂU¤j¤ Â£l« (APDRP) – ä‹r¡Â mik¢rf«. 

5. ÏªÂuh Å£LtrÂ¤Â£l«  nah#dh(IAY) -. Cuf ts®¢Á mik¢rf« 

6. bgh‹éHh »uhk RantiythŒ¥ò¤ Â£l« (SGSY) -  Cuf ts®¢Á mik¢rf«. 

7. KGikahd »uhk ntiythŒ¥ò¤Â£l« Cuf ts®¢Á mik¢rf« 

8. kªÂç Cuf¢ rhiy¤Â£l« rj¡ nah#dh(PMGSY) -  Cuf ts®¢Á mik¢rf«. 

9. bjhêšE£g nk«ghL ãÂ¤ Â£l«(TUFS) – Jâüš mik¢rf« (#Îë¤Jiw) 

10. njÁa Cuf ntiythŒ¥ò cWÂ Â£l« (NREGA) - Cuf ts®¢Á mik¢r«. 

11. Å£L trÂ k‰W« ef®¥òw tWik jâ¥ò f£L¥goah»w bryéš mik¢rf«   

 brašgL¤jÎŸs Å£LtrÂ   Ï¡foj« bg‰wik¡F x¥òjš bjçé¡fÎ«.   
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c¤juÎ bjhl® v©. 8 

 ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit¢ brayf®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa  muÁ‹ neuo  

M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F 

mD¥g¥g£l 19.03.2009 M« ehë£l 437/6/INST/2008/CC BE – M« v©â£l ÏªÂa¤ nj®jš  

Miz¤Â‹ foj« . 

                           bghUŸ :  mÂfhu k‹w§fŸ, fHf§fŸ,  k‰W«  FG¡fŸ  Kjèat‰W¡F khÂç                                                   

                                              nj®jš  el¤ij éÂfë‹ ga‹ghL. 

               fhk‹btš¤ ehLfë‹ éisah£L V‰gh£L FG blšè bgUefu nk«gh£L Miza«, 

ä‹r¡Â xG§F Kiw Miza§fŸ Ú® thça§fŸ, ngh¡Ftu¤J¡ fHf§fŸ, Vida Ãw 

ts®¢Á mÂfhu k‹w§fŸ ngh‹w  k¤Âa muR mšyJ VnjD« khãy muRfshš 

KGtJkhfnth gFÂahfnth ãÂaë¡f¥gL« mid¤J mik¥òfŸ/ FG¡fŸ, fHf§fŸ/ 

Miza§fŸ Kjèat‰W¡F  khÂç nj®jš el¤ij éÂfë‹ éÂ¤JiwfŸ ga‹gL¤j¥gL« 

vd és¡Ftj‰F  nj®jš Miza«  Ô®khå¤JŸsJ v‹gij¡ F¿¥ÃLkhW  eh‹ 

c¤juél¥g£LŸns‹. muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fshš mt®fSila 

rhjidfisÁw¥òw vL¤J¡fh£o  F¿¥ÃL« mšyJ òÂa khåa§fŸ, f£lz§fŸ mšyJ 

Â£l§fis m¿é¡F« mt®fSila  és«gu§fisbt¿æLjš c£gl muÁaš f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghs®fS¡fhd  khÂç nj®jš el¤ij éÂfëš  ml§»ÍŸs éÂ¤jiwfS¡F  Kuzhd  

v›éjkhd brašghL«, khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfë‹ éÂ¤JiwfS¡F¥ bghUªJ« 

v‹gnjhL ftd¤J¡Fçajhf miktnjhL mt‰¿id  ÛWtj‰F ãfuhdjhF«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 9 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤ÂamuÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 25.3.2009-M« v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

 

                        bghUŸ : 2009-M« M©L k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš khÂç¤ nj®jš el¤ij    

   éÂfë‹ ga‹ghL  és¡f« bjhl®ghf. 

  jiyik¤ nj®jš mYty®fŸ mt®fSila khãy§fëš gšntW JiwfëèUªJ 

khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfë‹ ga‹ghL F¿¤J és¡f« bgWtj‰fhf, vªjbthU 

foj§fis  mt®fŸ bg‰whY«, nj®jš Miza¤Â‹  tiy¤ js¤Âš V‰fdnt  

»il¡f¥bgW«  nj®jš Miza¤Â‹ gšntW ãiyahd c¤juÎfŸ/ tê¡fh£Ljšfis¡ 

fU¤Â‰bfh©L mt‰iw gçÓè¡fhkš m¥gona   nj®jš Miza¤Â‰F mD¥Ã tU»w 

ngh¡F, jiyik nj®jš mÂfhçfëilna ts®ªJ tUtij nj®jš Miza« ftd¤Âš 

bfh©LŸsJ. 

 Ïj‹ éisthf  v©z‰w foj§fŸ Fétjhš, nj®jš Miza¤Â‹ mYty®fŸ 

k‰W« gâahs®fŸ Ï¡ ffj§fŸ F¿¤J eoto¡if vL¡»w  gâfëš KGtJ« <Lg£LŸs 

NHèš,  nj®jš el¤JtÂš khãy muR¤  Jiwfë‹ m‹whl¢ brašghLfëš, kht£l 

ã®thf¤Â‹  Ñœ tU«  äf¢ Á¿a t£l¤Â‹   brašghLfëš Tl Miza« <LgL»w tifæš 

Ãw K¡»akhd Ãu¢Áidfis¡ ifahŸtÂš  neuäšyhj  ãiy V‰gL»wJ 

 nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfŸ mid¤J« ãil¡f¥bgW« Ïªj ãiyæš 

v›éj¤ÂY«  gçÓè¤j¥  gh®¡fhJ, Áªijia¢ brY¤jhkš mid¤J¥ foj§fisÍ« 

Miza¤Â‹  c¤jué‰fhf,  mD¥Ã tU»w jiyik¤ nj®jš  mÂfhçfŸ ju¥Ãš ts®ªJ 

tU« nk‰brh‹d ngh¡»id ftdKl‹ fU¤Â‰ bfh©l Ã‹d®, m¤jifa ne®ÎfŸ 

bjhl£hghf nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfŸ  Â£lt£lkhf ÏU¡Fäl§fëš   m¤jifa 

ne®ÎfŸ F¿¤J eoto¡if vL¥gj‰fhf, vªjbthU foj¤ijÍ«  ÏJ Kj‰bfh©L jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçfŸ Miza¤Â‰F  mD¥g¡ TlhJ v‹W«,   Rªnjf« ÏU¡Fäl§fëY«,   

Miza¤Â‹ j‰nghija c¤juÎfë‹,  Ïl«bgwhj ÃuÁidfŸ F¿¤j foj§fis k£Lnk 

mt®fSila F¿¥Ã£l fU¤J¡fŸ k‰W« gçªJiufSl‹ jiyik nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš 

Miza¤Â‰F mD¥g nt©L« v‹W« nj®jš Miza« c¤jué£LŸsJ. 

 Ïij¥ bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òif më¡fÎ«. V‰òiu¢ brŒaÎ« k‰W« Ïz¡f¤ij 

cWÂ¥gL¤jÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.10 

  mik¢ruit¡ FG¢ bray®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuoM£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F  mD¥g¥g£l 

01.04.2009-M« ehë£l 437 / 6/ INST-2008 / CC & BE   M« v©â£l ÏªÂa¤ nj®jš 

Miza¤Â‹ foj«. 

bghUŸ: muR mYtyf§fŸ/ tshf§fëš njÁa¤ jiyt®fŸ k‰W« K¡»a¤Jt« 

thŒªj jiyt®fë‹ òif¥gl§fŸ / eh£fh£ofŸ, Kjèat‰¿id fh£Á¥gL¤Jjš. 

 nkny cŸs bghUŸ g‰¿ 28.03.2009 - M« ehë£l Ïnj v©QŸs Miza¤Â‹ foj« 

g‰¿ ¿td¤ij <®¥gj‰F« th¡fhs®fëY« äFªj bršth¡if¥ bg‰Wt®fshfÎ« Ï‹dK« 

bghJ thœéš Ôéu¥ g§fh‰w¡Toat®fshfÎ« muÁaš el¥ò bghJ¤ nj®jšfëš ngh£oæl¡ 

Toat®fshÎ« cŸs ã®th»fŸ òif¥gl§fŸ, k‰W« cUt§fŸ muR f£ll§fŸ, k‰W« 

tshf§fëš fh£Á¥gL¤j¡ TlhJ. Vbdåš, mJ Ãw muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ 

muÁaš bra‰ghLfëš ÏilôW V‰gL¤J« v‹gJ nj®jš Miza¤Â‹ neh¡f« v‹gij¤ 

bjçé¡fÎ« eh‹ c¤juél¥ g£LŸns‹. 

bgw¥g£oU¡»‹w juÎfë‹ mo¥gilæš nknyÍŸs c¤juit Miza« 

btëæ£LŸsJ. Ïj‰»ilæš   flªj fhy¤ij nr®ªj  Áy njÁa¤ jiyt®fŸ, féP®fŸ 

k‰W« K¡»a¤Jt« thŒªj jiyt®fë‹ cUt§fë‹ Ú¡f« g‰¿ F¿¥Ã£l rªnjf§fŸ 

vG¥g¥g£L és¡f§fS« nfhu¥g£LŸsd.  Ïij¥ bghW¤jtiuæš, nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs 

cŸsh®ªj neh¡fKŸs MizahdJ brašgL¤j¥gL« nghJ KGtJ gçªJbfhŸs¥gl 

nt©L« v‹W Miza« F¿¥Ãl éU«ò»wJ.  Ãujk kªÂç, mik¢r®fŸ Kjik¢r®fŸ, k‰W« 

Ãw muÁaš ãUth»fë‹ òif¥gl§fŸ fh£Á¥gL¤jyhfhJ vD«, mnj ntisæš flªj 

fhy¤ij¢ nr®ªj njÁa¤ jiyt®fŸ, féP®fŸ k‰W« K¡»a¤Jt« thŒªj tuyh‰W¤ 

jiyt®fŸ, FoauR¤ jiyt® k‰W« MSe®fis¥ bghW¤jtiuæš Ïªj c¤juit¥ 

ga‹gL¤jyhfhJ.  nkY«, VnjD« òif¥gl« mšyJ cUt§fë‹ Ú¡f« F¿¤J VnjD« 

rªnjf« ÏUªjhš Ï›étfhu¤Âš elto¡if vL¥gj‰F K‹d® bjhl®òila khãy« / k¤Âa 

muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçæ‹  Mnyhridia¡ nfhç¥  bgwyh« 

v‹W .s¡f« më¡f¥g£LŸssJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.11 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 26.04.2009-M« ehë£l 437/ 

6/ INST-2009-M« v©â£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: bghJ¤ nj®jš 2009 - khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ - r«gªjkhf. 

th¡F¥gÂÎeilbg‰W Koªj mid¤J khãy§fëY«, VnjD« kWth¡F¥gÂÎ 

ãYitæYŸs kht£l§fŸ jéu Ãwt‰¿š Ã‹tU« bra‰ghLfis mDkÂ¥gj‰F Miza« 

Ô®khå¤JŸsJ v‹gij¤ bjçé¥gj‰F eh‹ c¤juél¥g£LŸns‹. 

1. kht£l§fS¡F mik¢r®fŸ nk‰bfhŸ»w R‰W¥gaz§fŸ k‰W« m¤jifa¢ R‰W¥ 

gaz§fë‹ nghJ mYty®fŸ clåU¤jš 

2. fs¤Âš eilbg‰WtU« Â£l§fis MŒÎ brŒjš k‰W« bra‰gL¤Jjš 

3. nj®jš gâæYŸs mYty®fis¤ jéu k‰w fs mYty®fSl‹ nr®ªJ  MŒÎfŸ 

nk‰bfhŸSjš 

4. nj®jš gâæYŸs mYty®fŸ jéu Vida mYty®fSl‹ jiyikaf§fëš 

MŒÎ¡ T£l§fis el¤Jjš. 

5. X¥gªj¥ òŸëfis¡ nfhUjš, x¥gªj¥ òŸëfis kÂ¥ÃLjš, x¥gªj¥ òŸëfis 

ÏWÂah¡Fjš k‰W« x¥gªj§fis (khãy¢ r£lk‹w¤Â‰fhf bghJ¤ nj®jšfŸ 

eilbg‰W¡ bfh©oU¡F« khãy§fŸ jéu) tH§Fjš 

bjhl®òila mid¤J ju¥Ãdç‹ ftd¤Â‰F« ÏJ bfh©Ltu¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.12 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤ÂamuÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 05.04.2011-M« ehë£l 437/ 

6/ INST-2011–CC  & BE -M« v©â£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: efuh£ÁfŸ T£l« el¤Jjš bjhl®ghf muÁaš f£ÁfŸ k‰W«                   

    nt£ghs®fë‹ têel¤JjY¡fhd khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ –  

    r«gªjkhf. 

Iah, 

 khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ bra‰gh£oš cŸs fhy¤Â‹ nghJ Fšo efuh£Ák‹w 

cW¥Ãd®fŸ T£l« eilbgw¡ TlhJ v‹W m¿é¡f¡ nfhç, fšf¤jh ca®ÚÂk‹w¤Âš 

brašg£lJ v‹W ÚÂ¥ nguhiz  kD v©. 4766 / 2011 ($ Rí¤ uhŒ vÂ® nk‰F t§f muR k‰W« 

Vidnah®) bjçé¥gj‰F eh‹ c¤juél¥g£LŸns‹. 

 Ï›tH¡F F¿¤j édh nj®jš Miza¤jhš Ô®khå¡f¥gLtj‰FçaJ v‹w 

fU¤JiuÍl‹  kh©gik ca®ÚÂk‹w« 11.03.2011 - M« ehë£l jdJ Mizæš Ï«kDit 

jŸSgo brŒJ é£lJ.  nkY«, Ïªj Mizæ‹ efiy nj®jš Miza¤Â‰F mD¥gÎ« 

c¤jué£LŸsJ mjdo¥gilæš, kh©gik ca®ÚÂk‹w¤Â‹ Mizæ‹ xU efš nj®jš 

Miza¤Â‰F mD¥Ã it¡f¥g£LŸsJ. 

 nj®jš Miza¤jhš Ï›éfhu« gçÓè¡f¥g£LŸsJ nj®jš eilbg‰W Kotil»w 

tiuæš v›éj òÂa bfhŸif KoÎfŸ k‰W« m¿é¥òfŸm¤jifa T£l§fëš  

nk‰bfhŸs¥gl¡ TlhJ v‹w ãgªjid¡F£g£L, efuh£ÁfŸ k‰W« Cuh£ÁfŸ k‰W« Ãw 

cŸsh£Á k‹w§fŸ  jé®¡f Koahj r£lßÂahd T£l§fis el¤Jtj‰F« tH¡fkhd 

m‹whl ãUthf étfhu§fŸ, k‰W« mtrufhy étfhu§fŸ F¿¤J Ï¤jifa T£l§fëš 

KoÎfŸ vL¡f¥glyh« v‹gj‰F« j‹Dila ju¥Ãš v›éj kW¥òäšiy vd nj®jš 

Miza« Ô®khå¤JŸsJ.  
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c¤juÎ bjhl® v©.13 

 ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit FG¢ bray®, khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ bray®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 

11.10.2011 -M« ehë£l 437 / 6/ 2011 /CC & BE -M« v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 

foj«. 

  bghUŸ: k¡fsit / khãy r£l k‹w§fŸ / mitfS¡fhd bghJ¤ nj®jš /    

                   Ïil¤nj®jšfŸ khÂç nj®jš el¤ij éÂfë‹ bra‰gh£L¡ fhy« -   

               r«gªjkhf. 

  nj®jš Miza« Ñœ¡f©lthW Ô®khå¤JŸsJ vdW bjçé¡FkhW eh‹ 

c¤juél¥g£LŸns‹.  

I. k¡fsit / khãy r£lk‹w bghJ¤ nj®jšfis¥ bghW¤j tiuæš nj®jš 

m¿é¡iffëš F¿¥Ã£LŸsthW nj®jš KoªÂU¡f nt©oa ehis¡ (eh£fis) 

fU¤Â‰ bfhŸshJ bjhl®òila òÂa mit (mitfis) V‰gL¤Â Kiwahd murik¥ò 

m¿é¡if btëahd clndna nj®jš Miza¤jhš nj®jš fhy m£ltiz 

m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ braeš cŸs khÂç nj®jš el¤ij éÂfë‹ brašghL 

Ïånkš m‰W¥nghF«. 

II. k¡fsit / khãy r£lk‹w§fë‹ bghW¤j Ïil¤ nj®jšfis¥ bghW¤j tiuæš 

bjhl®òila nj®jš el¤J« mÂfuhç Ïil¤ nj®jš KoÎfis Kiwahf m¿é¤j 

clndna khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfë‹ brašghL R‰W¥nghF«. 

III. khãy r£l nkyitfS¡fhd mid¤J¤ nj®jšfis¥ bghW¤j tiuæš, khÂç¤ nj®jš 

el¤ij éÂfŸ ga‹gh£oš ÏU¡Fäl§fëš, bjhl®òila nj®jš el¤J« mÂfhçahš 

nj®jš KoÎfŸ m¿é¡f¥g£l clndna khÂç nj®jš el¤ij éÂfë‹ brašghL 

m‰W¥nghF« 

 bjhl®òila midtç‹ ftd¤Â‰F« ÏJ bfh©L tu¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 14 

 ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit¡ FG bray®, MªÂu¥ Ãunjr«, nfhth, #h®¡f©£, nfush, 

k¤Âa¥Ãunjr«, kfhuhZouh, jäœehL, Âçòuh, c¤Âu¥ Ãunjr« k‰W« nk‰F t§f« M»a 

khãy§fis¢ nr®ªj jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F 

mD¥g¥g£l  26.04.2012-M« ehë£l 437 / 6/ INST/2012 – CC & BE M« v©â£l ÏªÂa¤ 

nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

   bghUŸ: k¡fsit / khãy¢  r£lk‹w¤Â‰fhd Ïil¤ nj®jšfŸ - khÂç    

                nj®jš el¤ij éÂfis bra‰gL¤Jjš F¿¤j c¤juÎfŸ –    

    r«gªjkhf. 

 gšntW khãy§fëš F¿¥Ã£l ehlhSk‹w k‰W« r£lk‹w¤ bjhFÂfS¡fhd 

Ïil¤nj®jšfis 24.04.2012-M« ehë£l g¤Âçif¡ F¿¥Ãš f©LŸsthW nj®jš 

Miza« m¿é¤JŸsij¤ bjçé¥gj‰F eh‹ c¤juél¥g£LŸns‹.  khÂç¤ nj®jš el¤ij 

éÂfë‹ éÂ¤Jiwis mjDila KGik ãiyæš eilKiw¥gL¤j¥gLtj‰fhf v‹W  

r£lk‹w / ehlhSk‹w¤ bjhFÂ mikªJŸs kht£l¤Âš (kht£l§fëš), khÂç¤ nj®jš 

el¤ij éÂfë‹ éÂ¤JiwfŸ eilKiw¥gL¤j¥gL«  nj®jš Miza« mªj g¤Âçif¡ 

F¿¥Ãš c¤juÎfis btëæ£oU¡»wJ. 

 Ïil¤nj®jè‹ nghJ kht£l¤Â‹ xU gFÂ k£L« nj®jš brašghLfëš 

<Lg£oUªjhY«, kht£l« KGtJ« khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ eilKiw¥gL¤j¥gLtjhš, 

kht£l« KGtJ« ts®¢Á¥ gâfŸ ghÂ¡f¥gLtjhš, khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfis 

kht£l« KGtJ« eilKiw¥gL¤Jtij kWgçÓyid brŒÍ«go Miza¤ij, gy khãy 

ã®thf§fŸ nf£L¡ bfh©LŸsd. 

 ÏJ F¿¤j mid¤J  bghU¤jkhd fhuâfisÍ« ftd¤Âš vL¤J¡ bfh©l Ã‹d®, 

24.04.2012 M« ehë£l g¤Âçif¡ F¿¥Ãš m¿é¡f¥g£LŸs Ïil¤ nj®jšfS¡fhf, 

nrhjid mo¥gilæš V‰fdnt cŸs khÂç nj®¤š el¤ij éÂ bjhl®ghd c¤juÎfëš 

gFÂasÎ kh‰¿aik¡f¥g£L  ÑœfhQ« c¤juÎfŸ Ã‹g‰w¥glnt©L« v‹W nj®jš 

Miza« KoitL¤JŸsJ. 

1.  kfh¤kh fhªÂ njÁa Cuf ntiythŒ¥ò cWÂ r£l¤Â‹ ÑœtU« 

Â£l§fis eilKiw¥gL¤Âiy xG§FgL¤Â, Ïa‰if¥ ngçl®, tw£Á, btŸs«, FoÚ®, 
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MœFHhŒ »zWfŸ njh©Ljš, fhšeil¤ Ôtd«, étrhæfS¡F ntsh©ik ÏLbghU£fŸ 

k‰W« ÏLbghUŸ khåa§fŸ, òÂa nk«gh£L¥gâfŸ (Mjha« <£Lgit mšyJ gâ 

neh¡fKilait) ehlhSk‹w cW¥ÃdU¡fhd bjhFÂ nk«gh£L ãÂ, r£lk‹w k‰W« 

r£lnkyit cW¥ÃdU¡fhd bjhFÂ nk«gh£L ãÂæ‹ Ñœ eilbgW« gâ c£gl òÂa 

Â£l§fŸ, ãfœ¢ÁfŸ, rYiffŸ, ãÂ cjéfŸ, brh¤J¡fis Ó®Fiy¤jš nj®jš 

gu¥òiu¡fhf muR¢ brh¤J¡fis ga‹gL¤Jjš, M»ait bjhl®ghd nj®jš Miza« 

btëæ£l c¤juÎfŸ Ïil¤nj®jš eilbgwÎŸs, r£lk‹w¤ bjhFÂ (bjhFÂfŸ) 

ehlhSk‹w¤ bjhFÂfë‹ ÑœtU»w gFÂfëš k£Lnk ga‹gL¤j¥gL«,  m¤jifa bjhFÂ 

mikªJŸs kht£l« (kht£l§fŸ) KGtJ« ga‹gL¤j¥glhJ  

2. våD«, mik¢r®fë‹ R‰W¥gaz«, thfd§fŸ, és«gu§fŸ, muR éUªÂd® 

khëifia¥ ga‹gL¤Jjš ngh‹w eilKiwæYŸs nj®jš Miza¤Â‹ mid¤j 

c¤juÎfŸ  k‰W« (1)-M« g¤Âæš F¿¥Ãl¥g£LŸsit Ú§fyhf  mYty®fë‹ gâælkh‰w« 

Kjèa khÂç nj®jš el¤ij éÂ F¿¤j eilKiwæYŸs Miza¤Â‹ mik¤J 

c¤juÎfS« Ïil¤ nj®jš eilbgW« bjhFÂ mikªJŸs kht£l« (kht£l§fŸ) 

KGik¡F« bjhl®ªJ  eilKiw¥gL¤j¥gL«. 

bjhl®òila midtç‹ ftd¤Â‰F« ÏJ bfh©L tu¥glyh«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.15 

 mik¢ruit¡ FG¢ bray®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 

21.10.2013 -M« ehë£l 437 / 6/ INST/2013/ CC & BE –M« v©â£l ÏªÂa¤ nj®jš 

Miza¤Â‹ foj«. 

bghUŸ: k¡fsit / khãy¢ r£lk‹w¤Â‰fhd nj®jšfŸ - khÂç nj®jš el¤ij         

      éÂfis eilKiw¥gL¤Jtj‰fhd c¤juÎfŸ - r«gªjkhf 

     k¡fsit / khãy¢ r£lk‹w§fS¡fhd Ïil¤ nj®jY¡fhd khÂç¤ nj®jš el¤ij 

éÂfë‹ gšntW éÂ¤Jiwfis eilKiw¥gL¤JtJ F¿¤j 26.04.2012 M« ehë£l 438 / 6/ 

INST/2012/ CC & BE –M« v©â£l Miza¤Â‹ j‰nghija c¤juÎfis gFÂasÎ 

kh‰¿aik¤J Ã‹tUkhW c¤juél¥g£LŸsJ. 

khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂæ‹ Ñœ 

I. Û£ò¥ gâfŸ c£gl mid¤J ts®¢Á¥ gâfis¥ bghW¤jtiuæš f£L¥ghLfŸ. 

II.  

mYty®fë‹ gâæl kh‰w« F¿¤j jil ( kht£l¤ nj®jš mÂfhç, nj®jš el¤J« 

mÂfhç, cjé¤ nj®jš el¤J« mÂfhç, k‰W« kht£l fhtš Jiw f©fhâ¥ghs® k‰W« 

nj®jš el¤JtJl‹ neuoahf¤ bjhl®òila Ãw mYty®fŸ jéu) M»ait, Ïil¤nj®jš 

eilbgw¥nghF« r£lk‹w¤ bjhFÂ (bjhFÂfŸ)/ ehlhSk‹w¤ bjhFÂ (bjhFÂfëš) 

k£Lnk eilKiw¥gL¤j¥gL« m¤jifa bjhFÂ mikªJŸs kht£l« (kht£l§fŸ) 

KGik¡F« eilKiw¥gL¤j¥glkh£lhJ. bjhl®òila midtç‹ ftd¤Â‰F« ÏJ 

bfh©L tu¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 16 

 ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit¡ FG bray® k‰W« mid¤J khãy§fë‹k‰W« k¤Âa 

muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 05.03.2014 - M« ehë£l 437 / 6 / 1 /2014 - CC & BE – M« 

v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj« 

 

  bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfë‹ ga‹ghL - k¡fsit¡fhd bghJ¤ 

nj®jš - 2014 k‰W« MªÂu¥ Ãunjr«, xo°[h k‰W« Á¡»« khãy§fë‹ r£lk‹w§fS¡fhf 

xnu neu¤Âš eilbgW« nj®jš k‰W« Áy F¿¥Ã£l Ïil¤ nj®jšfŸ - r«gªjkhf 

1. Áy khãy§fë‹ r£lk‹w§fS¡F Áy F¿¥Ã£l Ïil¤nj®jšfŸ c£gl 

k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš k‰W« MªÂu¥ Ãunjr«, xo°[h k‰W« Á¡»« 

khãy§fë‹ r£lk‹w§fS¡fhd nj®jšfŸ el¤Jtj‰fhd fhy m£ltizia 

Miza« m¿é¤JŸsij¤ bjçé¥gj‰F eh‹ c¤juél¥g£LŸns‹. (Miza¤Â‹ 

tiy¤ »il¡f¥ bgW« 05.03.2014 - M« ehë£l ECI / PN / 10 / 2014                   - 

M« v©â£l g¤Âçif¡ F¿¥ò -www.eci.gov.in)  

 

2. Ïªj m¿é¥òl‹, muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fSila têfh£LjY¡fhf khÂç 

nj®jš el¤ij éÂfŸ cldoahf eilKiw¡F tU»‹wd k‰W« bghJ¤ nj®jšfŸ 

ãiwÎ bgW« tiuæY« mit brašgh£oš ÏU¡F«.  Ïªj m¿é¥ò, k¤Âa / khãy 

muRfŸ, mid¤J mik¢r§fŸ / JiwfŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ k‰W« khãy¤Â‹ khãy 

muÁ‹ Vida  mid¤J mYtyf§fë‹ ftd¤Â‰F« bfh©L tu¥glyh«. 

 

3. muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ têel¤JjY¡fhd khÂç¤ nj®jš el¤ij 

éÂfë‹ éÂ¤JiwfŸ k‰W« Miza¤jhš btëæl¥bg‰w gšntW c¤juÎfŸ  ÛJ 

c§fSila F¿¥ghd ftd« <®¡f¥gL»wJ.  mÂš Vidat‰W¡»ilna k¤Âæš 

mšyJ khãy¤Âš mšyJ bjhl®òila khãy§fëš M£Áæš ÏU¡F« f£ÁahdJ 

mjDila nj®jš gu¥òiu neh¡f§fS¡fhf j‹Dila mÂfhu¤ij (mYš rh®ªj 

gjéia) ga‹gL¤ÂæU¡»wJ v‹w v›éjkhd òfhU¡F« fhuzkhf ÏU¡f¡ TlhJ 

v‹gij cWÂ¥gL¤j nt©L« v‹W bjçé¡f¥g£LŸsJ. F¿¥ghf 
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(1)   (a) mik¢r®fŸ j§fSila mYtyš ßÂahd tUifiaÍ«, nj®jš bra‰gh£L¥ 

gâiaÍ« x‹whf Ïiz¡f¡ TlhJ k‰W« nj®jš bra‰gh£L¥ gâfë‹ nghJ mšyJ 

gâahs®fismYtš rh®ªj mik¥ò ga‹gL¤jÎ« TlhJ. 

 

(b)  muR ékhd§fŸ, thfd§fŸ, c£gl muR¥ ngh¡Ftu¤J rhjd§fŸ mYtš rh®ªj 

mik¥ò k‰W« muR¥ gâahs®fŸ M»nahiu M£Áæš ÏU¡F« f£Áæ‹ eyD¡F cjé 

òçtj‰fhf ga‹gL¤j¡ TlhJ. 

 

 (ii)  nj®jš T£l§fŸ el¤Jtj‰fhf k‰W« nj®jšfSl‹ bjhl®ò bfh©l 

th}®ÂfS¡fhd bAèfh¥l® Ïw§Fjs¤Â‰fhf  ikjhd« ngh‹w bghJ Ïl§fis mªj 

MS« f£Á Vfnghfkhf ga‹gL¤j¡ TlhJ  jåÍçikahs¥gl¡ TlhJ. 

 

M£ÁæYŸs f£Á ga‹gLJ»w mnj tiuaiwfŸ k‰W« ãgªjidfë‹ mo¥gilæš, 

m¤jifa Ïl§fis, Ãw f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fŸ ga‹gL¤jÎ« mDkÂ¡f nt©L«. 

 

iii. khãy murhš  ju«  mšyJ mj‰F nk‰g£lmšyJ mj‰F ãfuhf gšntW  khãy muRfŸ 

mšyJ k¤Âa muR j§fSilla r£l¤Â‹go rçrkkhf ghJfh¥ò tH§»ÍŸs    muÁaš 

f£Áfë‹ ãUth»fS¡F nj®jš m¿é¡f¥g£LŸs mšyJ  Ïl¤ÂYŸs XŒÎ Ïšy§fŸ, 

gaâa® éLÂfŸ k‰W«  Ï‹dÃw muR j§Fäl§fŸ tH§fyh«  m¥go¥g£l j§FälkhdJ 

nj®jš bjhl®ghd mYty®¡F mšyj  nj®jš gh®itahs®fS¡F V‰fdnt xJ¡f¥glhkY« 

mt®fshš j§Ftj‰F¥ ga‹gL¤j¥glhkY« ÏU¥gij¥ bghW¤J muÁaš f£ÁædU¡F Ïl« 

xJ¡f¥gL«  muÁaš f£Á rh®ªj ãUth»fŸ muR¡F¢ brhªjkhd éUªÂd® khëiffŸ/XŒÎ 

Ïšy§fŸ, Ï‹d Ãw muR¡F¢ brhªjkhd j§Fäl§fŸ  Ït‰¿š j§»æU¡F«  fhy¤Âš 

vªjéjkhd  muÁaš f£Á brašghLfëY«  <Lgl¡TlhJ.   
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 (iv)    nj®jš fhy¤Âš ãÂæèUªJ muR bryéš k‰W«  Ãw Clf§fëš és«gu«  brŒjš 

k‰W« mYtš rh®ªj k¡fŸ Clf¤ij jtwhf¥ ga‹gL¤Â  xUjiy¥g£rkhf xU f£Á rh®ªj 

és«gu¤ij Clf§fëš btëæLjš, M£Á¥ bghW¥ÃèU¡»‹w  vªj xU muÁaš  f£Áæ‹ 

rhjidfis k¡fŸ Clf§fëš éu«gu«  brŒJ nj®jèš  bt‰¿ bgWtj‰fhd thŒ¥òfis 

mÂfç¤jš ngh‹wt‰¿š X® MS§f£ÁahdJ  jh‹ <LgLtij f©o¥ghf¤ jé®¡f 

nt©L«. 

(v) nj®jš Miza¤jhš, nj®jš  m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ, mik¢r®fŸ k‰W« Ãw mÂfhçfŸ 

j§fŸ éU¥òçik ãÂfëèUªJ khåa§fŸ tH§Fjš/ bjhif tH§Fjš  TlhJ. 

(vi)  M£Á¥ bghW¥ÃèU¡F«  f£Áæ‹ eyD¡F V‰w tifæš  bghJ k¡fis¤ j§fŸ g¡f«  

ÏG¤J,  nj®jèš mt®fsJ th¡Ffis bgW»‹w neh¡»š  mik¢r®fS« k‰W«   Ãw 

mÂfhçfS« (a) nj®jš  Miza« nj®jš  ehis m¿é¤jÃ‹ vªj toéY« khåa§fis 

mšyJ mJ F¿¤j   th¡FWÂfnis m¿é¡f¡ TlhJ, mšyJ    (b) myyJ  vªj  tifahd 

Â£l§fŸ mšyJ  Â£l¥ gâfS¡fhf   f£ll§fŸ vG¥g mo¡fš eh£Ljš ( muR¥ gâahs® 

Ú§fyhf) TlhJ.  

(c)  mšyJ òÂjhf rhiyfŸ mik¤jš FoÚ® trÂfŸ brŒJ bfhL¤jš  Ïitg‰¿a bghJ 

Kjèaik g‰¿ vªjéjkhd  cWÂbkhêÍ« më¡f¡ TlhJ. 

(d) mšyJ M£Á bghW¥Ãš ÏU¡F« f£Á¡F Mjuthf th¡fhs®fis  <®¡f¡Toa  tifæš 

muR rh®ªj  JiwfëY« bghJ¤Jiw  ãWtd§fëY« vªj éjkhd j‰fhèf  gâ ãakd§fŸ  

brŒjš TlhJ. 

4. nkny g¤Â 3 (ÃçÎ iv) Ïš f©LŸsgo   M£Á¥ bghW¥ÃèU¡F« murhdJ  jdJ 

rhjidfis giwrh‰W« t©z« muR bryéš ä‹dQ rh®ªj k‰W« m¢R Clf§fŸ 
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têahf v›éjkhd és«gu§fS« brŒa¡TlhJ.    bjhiy¡fh£Á/thbdhè, mšyJ  m¢R 

Clf§fŸ Ït‰¿š és«gu« xë/ xègu¥ò brŒa¥g£oUªjhš mªj és«gu« xè/ 

xëgu¥g¥glhkš/ cldoahf jL¤J ãW¤j¥gLtij cWÂ brŒa nt©L«.  Ï‹WKjš 

vªjbthU brŒÂ¤jhëš, g¤ÂçiffŸ Kjèat‰¿š mjhtJ m¢R Clf¤Âš m¤jifa 

és«gu« btëæl¥glhkš ÏU¥gijÍ« cWÂ brŒa nt©L« nkY« mªj  és«gu§fis 

ÂU«g¥ bg‰W¡ bfhŸs nt©L«. 

5.  nj®jš  Miza¤Â‹ 5.3.2009 ehë£l  437/6/2009 –CCBE  M« v©. bfh©l  foj¤Âš cŸs 

nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfŸ,  “http://eci.nic.in/ v‹»w Ïiza js¤Âš nj®jš éÂfŸ 

k‰W« ÏªÂa nj®jš Miza« v‹w jiy¥Ãš c§fŸ jftšfS¡fhfÎ« njit¥gL« 

elto¡iffS¡fhfÎ« »il¡F« , 

6. nj®jš el¤J»‹w bghW¥Ãš ÏU¡F« bjhl®òila mid¤J mÂfhçfŸ/ mYty®fis  

gâælkh‰w« brŒtj‰F x£Lbkh¤j  jil éÂ¤J Miza« c¤juÎ Ãw¥Ã¤JŸsJ  Mªj¤ 

jil MizahdJ Ñœ¡fhQ« mÂfhçfŸ/ mYty®fis cŸsl¡»ajhf ÏU¡F«.  Mdhš 

mt®fS¡F k£Lbk‹nw tiuaW¡f¥glhj x‹whf cŸsJ. 

 (i) jiyik¤ nj®jš mÂfhç k‰w« TLjš/Ïiz/Jiz jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ ; 

(ii) nfh£l Miza®fŸ 

(iii)      nj®jš el¤J« bghW¥Ãš cŸs kht£l nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš el¤J« mÂfhçfŸ 

cjé nj®jš el¤J« mÂfhçfŸ k‰W« Ãw tUthŒ¤Jiw mÂfhçfŸ. 

(iv) 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ ÃçÎ 28A-Ï‹ Ñœ nj®jš Miza¤Â‰F 

Kfikæš ãaä¡f¥g£oU¡F« fhtš Jiw f©fhâ¥ghs® nj®jš gâ nkyh©ik 

bjhl®ghd fhtš Jiw¤ jiyt®fŸ k‰W« fhtš Jiw¤ Jiz¤ jiyt®fŸ, fhtš Jiw 
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KJãiy f©fhâ¥ghs®fŸ  k‰W«  fhtšJiw  Jiz f©fhâ¥ghs®fŸ, c£nfh£l fhtš 

Jiw mÂfhçfŸ k‰W« Ãw fhtš Jiw mÂfhçfŸ  

  nj®jš m¿é¡f¥gLtj‰F K‹dhš Ãw¥Ã¡f¥g£L Mdhš nj®jš m¿é¡f¥g£l ehŸ 

tiuæš brašgL¤j¥glhkš ÏJ bjhl®ghf cŸs nk‰brh‹d tif¥gh£il¢ nr®ªj 

mÂffçfë‹ gâæl kh‰w§fŸ F¿¤j MizfŸ nj®jš Miza¤Â‹ Â£lt£lkhd 

mDkÂæ‹¿ braš tot« më¡f¥gl¡TlhJ.   

(vi) nj®jš Ko»w tiuæš  Ïªj¤jil brayh¡f¤Âš ÏU¡F«. khãy muRfŸ nj®jš 

nkyh©ik bjhl®ghd gâæš cŸs KJãiy mÂfhçfis gâælkh‰w§fS¡F 

c£gL¤Jtij jé®¡f nt©Lbk‹W« nj®jš Miza« m¿ÎW¤J»‹wJ. 

(vii) xU mÂfhçia gâælkh‰w« brŒa nt©oa f£lha¤  njit xU khãy muR¡F vGªjhš, 

r«gªj¥g£l mªj khãy muR,  mj‹ ju¥Ãyhd ãahakhd fhuz§fSl‹ K‹ mDkÂ 

bgWtj‰fhf Miza¤ij mQfyh«.. 

7.   Ï¡foj« bgw¥g£lj‰F x¥òif më¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.17 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F  mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš 

Miza¤Â‹ 14.03.2014 ehë£l 437/6/INST/2014  CC & BE - M« v© foj«. 

  bghUŸ: bghJ¤ nj®jšfŸ - khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂKiwfis brašgL¤Jjš –    

      bjhl®ghf. 

 k¤Âa / khãy muRfŸ _ykhf brašgL¤j¥gL»w / gçÓè¡f¥gL»w gšntW 

Â£l§fŸÂ£l¥gâfŸ  k‰W« gšntW Cuf Â£l§fŸ bjhl®ghf nj®jš Miza« 

tH§»ÍŸs têfh£o be¿fŸ F¿¤j 05.03.2009 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/2009 

CC & BE – M« v©QŸs foj¤ij¡ F¿¥ÃLkhW  eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 kåj®fshš éisÍ« mšyJ Ïa‰if¥ ngçl®fshš éisÍ« nrj§fS¡Fça 

ãthuz¥ gâfS¡F¤ njit¥gL»w bjhifia¥ bghW¤j tiuæš, nj®jš Miza¤Â‰F 

bjçé¡f¥glhknyna,  ghÂ¡f¥g£l jåa®fshd nehahëfS¡F (gadhëfS¡F )neuoahf 

gz cjé më¡f¥gLtj‰F gÂyhf, kU¤JtkidfS¡F neuoahf Kjyik¢r® ãthuz 

ãÂæèUªJ / Ãujk® ãthuz ãÂæèUªJ bjhif  tH§f mDkÂ¡f¥glyh« v‹W« 

nk‰brh‹d 5.3.2009 M« ehë£l  Ï¡foj¤Â‹ g¤Â 9 (b) - Ïš F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

 F¿¤j fhy¤nj brŒa¥glnt©oaJ«, nehahëæ‹ clš eyD¡F  mgha« neu¡ TlhJ 

v‹w neh¡»š jŸëit¡f¥gl KoahjJkh»a  Ïja mWitÁ»¢I,r kh‰W ÁWÚuf« 

bghU¤Jjš, ò‰WnehŒ¡F më¡f¥gl nt©oa Á»¢ir, Ïit ngh‹w gšntW kU¤Jt 

Á»¢irfS¡fhf /mWit Á»¢irfS¡fhf ÃukjUila ãthuz ãÂæèUªJ / 
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Kjyik¢rUila ãthuz ãÂæèUªJ kU¤Jt Á»¢ir¡fhd cjé¤bjhif 

éLé¡f¥gLtJ« Miza¤Â‹ fyd¤Â‰F tªJŸsJ. 

 kU¤Jt Á»¢ir¡fhf/ mWit Á»¢ir¡fhf Ãujk kªÂ  æ‹/ Kjyik¢rç‹ ãthuz 

ãÂæèUªJ bjhif tH§f¥gLtJ F¿¤J Miza« kåjhÃkhd mo¥gilæš fU¤J 

x‹iw¡ bfh©LŸsJ.  kU¤Jt Á»¢irfS¡fhf nk‰brh‹d ãthuz ãÂfëèUªJ ãÂ 

tH§f¥gLtÂš, mj‰F kW¥Ã vJäšiy Mdhš, r«gªj¥g£l muR mYty®fŸ  / jåah® 

kU¤Jtkid jiyik mÂfhçfŸ k£Lnk nehahëfis¤ bjçÎ brŒa nt©L«. 

 nk‰F¿¤j nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎ bjhl®òila midtU¡F« bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 18 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ mik¢ruit¡ FG 

brayhs®, jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F  mD¥g¥g£l 

20.03.2014 M« ehë£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/INST/2014  CC & BE - M« v© 

foj«. 

bghUŸ: ehlhSk‹w k¡fsit  k‰W« r£lk‹w¤ bjhFÂfS¡fhd bghJ¤ nj®jš / Ïil¤ 

nj®jš fhy¤Âš Ïizajs¤Âš Ïl«bg‰WŸs muÁaš thÂfŸ / mik¢r®fŸ g‰¿a 

mid¤J¡  F¿¥òfisÍ« Ú¡»éLjš  bjhl®ghd c¤juÎfŸ- r«gªjkhf. 

 ehlhSk‹w k¡fsit k‰W« r£lk‹w¤ bjhFÂfS¡fhd bghJ¤ nj®jš / Ïil¤ 

nj®jš fhy¤Âš Ïiza js¤Âš Ïl«bg‰WŸs muÁaš thÂfŸ / mik¢r®fŸ g‰¿a 

mid¤J¡ F¿¥òfisÍ« Ú¡»éLjš bjhl®ghf nj®jš Miza« tH§»ÍŸs 21.11.2007 M« 

ehë£l 437/6/2007  (INST) - PLN-III -  v© foj¤Âš f©LŸs c¤juÎfis¤  bjçé¡FkhW 

eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 nj®jš fhy¤Âš k¤Âa khãy muRfshš nk‰brh‹d éÂKiwfŸ Ã‹g‰w¥gLtÂšiy 

v‹gJ nj®jš Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F tªJŸsJ. 

 muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡F têfh£Ltj‰fhf khÂç nj®jš el¤ij 

éÂKiwfëš ÃçÎ  VII (iV)  Ã‹tUkhW bjëthf¡ F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

VII .M£Á æYŸs f£Á, 
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 k¤Âænyh khãy¤Ânyh khãy§fënyh / M£Áæš ÏU¡»‹w f£ÁahdJ, jdJ nj®jš 

gu¥òiu¡fhf M£Á mÂfhu¤ij¥ ga‹gL¤Â ÏU¥gjhf vªj éjkhd  òfhU« vHéšiy 

v‹gij cWÂbrŒa nt©L«.   

 nj®jš fhy¤Âš, muR bryéš ehëjœfëš k‰W« Ãw Clf§fëš és«gu« brŒjš 

k‰W« mYtš rh®ªj k¡fŸ Clf¤ij¤ jtwhf¥ ga‹gL¤Â, xUjiy¥g£rkhf xU f£Á rh®ªj 

és«gu¤ij Clf§fëš btëæLjš M£Á¥bghW¥Ãš ÏU¡»w vªjbthU muÁaš f£Áæ‹ 

rhjidfis k¡fŸ Cl§fëš és«gu« brŒJ nj®jèš bt‰¿ bgWtj‰fhd thŒ¥òfis 

mÂfç¤jš ngh‹wt‰¿š X® MS§f£Á  <LgLtJ f©o¥ghf¤ jé®¡f¥gl nt©L«. 

 mik¢r§fë‹ tiy¤js§fëš k‰W« khãy muRfS¡Fça tiy¤js§fëš  gy 

muR¤ JiwfŸ k‰W« muR ãWtd§fë‹ rhjidfŸ muÁašthÂfë‹ / mik¢r®fë‹ 

jå¥g£l rhjidfshf fh£l¥ bg‰WŸsJ g‰¿a  nj®jš Miza« F¿¥òfis gçÓè¤JŸsJ. 

 mj‹ mo¥gilæš, j‰nghJ eilbg‰WtU»‹w ehlhSk‹w, k¡fsit /r£lk‹w¤ 

bjhFÂfS¡fhd bghJ¤ nj®jš bjhl®ghd  khÂç nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ braèš cŸs 

fhy mséš m¤jifa jftšfŸ Ïizajs§fëèUªJ Ú¡f¥gl nt©Lbk‹W nj®jš 

Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

 nk‰F¿¤j nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎ f©o¥ghf¥ Ã‹g‰w¥gLtj‰fhf bjhl®òila 

midtU¡F« bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.19 

 k¤Âa muÁ‹ ghJfh¥ò mik¢rf¢ brayhsU¡F mD¥g¥g£l 27.03.2014 M« ehë£l 

ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/CG/2014  CC & BE - M« v© foj«. 

bghUŸ: 2014 M« M©L #dtç Â§fŸ 31 M« ehs‹W  x¥gªj¥òŸë  elto¡if _y« %ghŒ 

65.77 nfho kÂ¥Ãš 6400 bk£ç¡ l‹ mséyhd rikaš  v©bzia ÏuhQt¥ gil 

Åu®fS¡fhf thyha Kiwæš  bfhŸKjš brŒjtj‰fhd mDkÂ. 

2) Ïªj M©L¡F« mL¤j M©L¡Fkhd ÏuhQt Åu®fS¡fhd msÎ  ã®zæ¡f¥g£l 

czÎ g§Ñ£LÃ bghU£fë‹ V‰bfdnt x¥òjš tH§f¥g£LŸs msÎfëš  mªjªj      -¡fŸ 

V‰gë¤jthW thyha bfhŸKjš brŒa mDkÂ- bjhl®ghf   

 Ïªj 26.03.2014 M« ehë£l nk‰F¿¤j bghU©ik ml§»a 1/ACDP/2013 -PAO – M« 

v© bfh©l j§fsJ ne®Kf¡  foj¤ij¡  F¿¥ÃLkhW« khÂç nj®jš el¤ij  éÂKiwfŸ 

ÏuhQt¥  gil¡fhd MŸnr®¥ò ÏuhQt Åu®fë‹ gjé ca®ÎfŸ mt®fSila gâ 

bjhl®ghd mYtšfŸ, ÏuhQt¥ gil¡fhd mid¤J tifahd bghUŸfisÍ« bfhŸKjš 

brŒjš  ÏuhQt¥ gil¡fhd njitfis ãiwÎ brŒa x¥gªj¥òŸëfŸ nfhuš Ïit ngh‹w 

ÏuhQt¥ gilÍl‹ neuo¤ bjhl®òila  vt‰¿‰F« bghUªjhJ.  v‹W«, vdnt Ïªj 

étfhu§fëš  khÂç nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ g‰¿a vªjéjkhd foj§fisÍ« nj®jš  

Miza¤Â‰F mD¥Ã it¡f¤ njitæšiy v‹W bjçé¡FkhW« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 tU§fhy¤Â‰fhd nj®jšfS¡F« bghUªJ»‹w  tifæš Ïªj c¤juÎfŸ  nj®jš 

Miza¤Â‹ ãiyahd Mizfshf¡ fUj¥glnt©L« tU§fhy¤Â‰fhd 

têfh£LjY¡fhf mikªÂU¡FkhW  r«gªj¥g£l midtç‹ ftd¤Â‰F« Ï¤jftš  

bfh©Ltu¥gl nt©L«. 
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 mj‹go Ïªj Ïu©L F¿¥òfS« Ïªj c¤juÎfë‹ Ñœ ml§FtdthF«.  Ú§fŸ 

mj‹go elto¡if vL¡fyh«. 



80 

 

C.Áw¥ò thŒªj eh£fis bfh©lhLjš 

c¤juÎ bjhl® v©.20  

             mik¢ruit¡ FG brayhs®, òJošè, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥gFÂfë‹  jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤  nj®jš mÂfhçfS¡F 

mD¥g¥g£l 10.01.1998 M« ehë£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/PLN-III-M« v© foj«. 

                       bghUŸ: FoauR ehŸ bfh©lh£l« -muÁaš f£Áahs®fë‹ tUif. 

     FoauR ehŸ bfh©lh£l¤Âš muÁaš f£Áfis¢ nr®ªj ãUth»fŸ  fyªJbfhŸtij¥ 

g‰¿ jftšfŸ tªJbfh©oU¡»‹wd.  eilbgwÎŸs ehlhSk‹w k¡fsit,   r£lk‹w 

bghJ¤ nj®jšfŸ k‰W« Áy Ïil¤ nj®jšfis¡ fU¤Â‰ bfh©L bjhl®òila mid¤J 

m«r§fisÍ« nj®jš Miza« fUÂ¥gh®¤JŸsJ.  gšntW   Ïl§fëš eilbgW« FoauR 

ehŸ bfh©lh£l§fë‹  K¡»a ãfœÎfëš k¤Âa mik¢r®fŸ/khãy mik¢r®fŸ / khãy 

Kjyik¢r®fŸ g§nf‰f v›éj jilÍ« éÂ¥gJ Ïšiy v‹W Miza« KoÎ brŒJŸsJ.  

Mdhš m¤jifa ãfœ¢Áfëš g§nf‰ngh® jhŒ¤ ÂU eh£o‹ mUik bgUikfis¥ g‰¿ 

vL¤Jiu¡fÎ« eh£L éLjiy¡fhf¤ jkJ Ï‹Dæiu <ªJ mU« bgU« brašfŸ òçªj 

Âahf¢ br«kšfë‹ ãidit¥ ngh‰W»w tifæš k£Lnk mt®fŸ ciuah‰w nt©L« v‹w 

ãgªjid¡F c£g£L, mt®fis m¤jifa ãfœ¢Áfëš g§nf‰f nj®jš Miza« mDkÂ 

tH§»ÍŸsJ vªj¢ ÅœãiyæY« muÁaš f£Áfë‹ gu¥òiufis ãfœ¤Jtj‰fhd 

js§fshf (nkilfshf) mªj Ïl§fis kh‰¿él¡TlhJ. 

    muÁaš f£ÁfŸ k‰W« T£lâ¡ f£Áfë‹ nt£ghs®fshf¡ Tl cŸs k¤Âa mik¢r®fŸ, 

kjyik¢r®fŸ k‰W« khãy ik¢r®fŸ nj®jš  eilKiwia nk‰bfh©oU¡F« fhy¤Âš 

FoauR ehŸ bfh©lh£l§fëš  fyªJ bfhŸs¡ TL« v‹W fUÂ¥gh®¤j nj®jš Miza«,   
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m¤jifa jUz§fëš brhªj kht£l§fëèUªJ mšyJ brhªj kht£l§fëYŸs 

bjhFÂfëèUªJ nj®jèš ngh£oæL»w nt£ghs®fshf m¿é¡f¥gLŸst®fŸ mšyJ 

ngh£oæš fyªJbfhŸs fUÂÍŸst®fŸ v‹w ãiyæYŸs  vªj xU muÁaš f£Áia¢ nr®ªj  

k¤Âa  mik¢r®fŸ / khãy Kjyik¢r®fŸ k‰W« khãy mik¢r®fŸ vtU«  m¤jifa 

éHh¡fëš v¤jifnahiuÍ« Áw¥ò brŒÍ« ãfœ¢Áfëš g§Fbgw¡TlhJ. v‹W nj®jš 

Miza« c¤jué£LŸsJ. 

     våD«, FoauR ehŸ éHh bfh©lh£l« bjhl®ghf  nghJ fiy ãfœ¢ÁfŸ féij 

mu§f§fŸ k‰W« Ï‹d Ãw fiy g©ghL rh®ªj ãfœ¢ÁfŸ, el¤j¥bgWtj‰F Miza« 

jil VJ« éÂ¡féšiy.  m¤jifa ãfœ¢ÁfS¡F tUif jªJ gh®itæl k¤Âa 

mik¢r®fŸ, khãy Kjyik¢r®fŸ k‰W« khãy Ãw mik¢r®fŸ k‰W« muÁaš f£Á 

ãUth»fS¡F« jil VJ« éÂ¡f¥gléšiy.     ÏU¥ÃD« mªj ãfœ¢Áfë‹ nghJ muÁaš 

rh®ªj ciufŸ ãfœ¤j¥glhÂU¥gij cWÂ brŒÍ« tifæš äFªj ftd« nk‰bfhŸs¥gl 

nt©L«. 

     j‰nghJŸs kuigbah£o njÁa k‰W« khãy mséš (gjé¥ Ãukhz« brŒJit¤J ) 

gjéæš  mk®¤jjš, éLjiy¥ nghuh£l Åu®fS¡F jhäu g¤Âu§fŸ tH§Fjš M»ait 

eilbgw nt©L«  v‹W Miza« KoÎbrŒJŸsJ. 

     nk‰F¿¤j nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎ f©o¥ghf¥ Ã‹g‰w¥gLtj‰fhf¤  bjhl®òila 

midtU¡F« bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.21 

 mik¢ruit¡ FG brayhs®, òJošè ,  mid¤J khãy§fŸ  (Õfh® Ú§fyhf) k‰W« 

k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfS¡F efš Ïiz¡f¥g£L gh£dh, jiyik nj®jš mÂfhç¡F mDg¥g£l 27.01.1998 

M« ehë£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹  ECI /GE98-437/6/BR/98-PLN-III M« v© 

foj«. 

bghUŸ: khãy Kjyik¢rç‹ Ïšy¤Âš, muR bryéš 10,000 éUªÂd®fŸ Ï°yhäa 

bgUehshd Ïukyh‹ neh‹òéUªJ ãfœ¢Á¡F miH¡f¥g£lJ – bjhl®ghf. 

     Õfh® khãy¤ij¢ nr®ªj khãy Kjyik¢rç‹ Ïšy¤Âš muR bryéš 10,000 éUªÂd®fŸ 

Ï°yhäa bgUehshd Ïukyh‹ neh‹òéUªJ ãfœ¢Áæš g§nf‰fyhkh v‹w nfŸé nj®jš 

Miza¤Â‰F mD¥g¥g£LŸsJ F¿¥ghf nj®jš eilKiwfŸ bjhl®ªJ brašg£LtU« 

neu¤Âš kj« rh®ªj ãfœ¢Áæš (g©oifæš)  khãy¢ bryéš vªjbthU nfë¡ifiaÍ« 

mDkÂ¥gJ rçahdj‹W v‹W Miza« fU¤J bjçé¤JŸsJ våD« vªj xU jåahU« 

Ï¥go¥g£l éHh¡fis,mtUila (M©/bg©)   brhªj¡»z¡»š  bryéš el¤Jtj‰F¤ 

jilæšiy khãy muRfS« k¤Âa neuo M£Á¥gFÂfëYŸs muRfS« mik¢ruit¢ 

brayU« cça elto¡ifia nk‰bfhŸtj‰F VJthf mt®fŸ midtç‹ ftd¤Â‰F« ÏJ 

bfh©Ltu¥gL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.22 

 mik¢ruit FG¢ brayhs®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ 

gFÂfë‹  jiyik¢ brayhs® k‰W« jiyik¢ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 28.07.1999 

M« ehë£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/99-PLN-III M« v© foj«. 

  bghUŸ:  RjªÂu ehŸ bfh©lh£l« muÁaš f£Áahs®fë‹ tUif 

 RjªÂu ehŸ bfh©lh£l¤Âš muÁaš f£Áfis¢ nr®ªj ãUth»Ÿ  fyªJbfhŸtij¥ 

g‰¿ jftšfŸ tªJ¡bfh©LŸsd eilbgwÎŸs ehlhSk‹w k¡fsit, r£lk‹w bghJ¤ 

nj®jšfŸ k‰W« Ïil¤nj®jšfis¡ fU¤Âš, bfh©L  bjhl®òila mid¤J m«r§fisÍ« 

nj®jš Miza« fUÂ¥ gh®¤JssJ.  gšntW Ïl§fëš eilbgW« FoauR ehŸ 

bfh©lh£l§fëš K¡»a ãfœÎfëš k¤Âa mik¢r®fŸ / khãy mik¢r®fŸ / khãy 

Kjyik¢r®fŸ g§nf‰f v›éj jilÍ« éÂ¥gÂšiy v‹W Miza« KoÎ brŒJŸsJ.  

Mdhš m¤jifa ãfœ¢Áfëš g§nf‰ngh® jhŒ¤ÂU eh£o‹ mUik bgUikfis g‰¿ 

vL¤Jiu¡fÎ« eh£L éLjiy¡fhf jkJ Ï‹Dæiu <ªJ mU« bgU« brašfŸ òçªj Âahf¢ 

br«kšfë‹ ãidit¥ ngh‰W»w stifæš k£Lnk mt®fŸ ciuah‰w nt©L« v‹w 

ãgªjid¡F c£g£L mt®fis m¤jifa ãfœ¢Áfëš g§nf‰f nj®jš Miza« mDkÂ 

tH§»ÍŸsJ. vªj¢  œãiyæY« muÁaš f£Áfë‹ gu¥òiufis ãfœ¤Jtj‰fhd 

js§fshf (nkilfshf) mªj Ïl§fis m¤jifnah® kh‰¿él¡TlhJ. 

 muÁaš f£ÁfŸ k‰W« T£lâ¡f£Áfë‹ nt£ghs®fshf¡ Tl cŸs k¤Âa 

mik¢r®fŸ, khãy mik¢r®fŸ k‰W« Kjyik¢r®fŸ nj®jš eilKiwfia 

nk‰bfh©oU¡F« fhy¤Âš RjªÂu ehŸ bfh©lh£l§fëš fyªJ bfhŸs¡ TL« v‹W 

fUÂ¥ gh®¤j nj®jš Miza¡  m¤jifa jUz§fëš brhªj kht£l§fëèUªJ mšyJ 
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brhªj kht£l§fëYŸs bjhFÂfëèUªJ nj®jèš ngh£oæL»w nt£ghs®fshf mšyJ 

ngh£oæš fyªJbfhŸs fUÂÍŸst®fŸ v‹w ãiyæYŸs vªj xU muÁaš f£Áia¢ nrh®ªj 

k¤Âa mik¢r®fŸ / khãy Kjyik¢r®fŸ k‰W« khãy mik¢r®fŸ vtU« m¤jifa 

éHh¡fëš v¤jifnahiuÍ« Áw¥ò brŒÍ« ãfœ¢Áfëš g§Fbgw¡TlhJ. v‹W nj®jš 

Miza« c¤jué£LŸsJ ÏU¥ÃD«,  Ú©l eh£fshf ÏUªJtU« kuòfS¡nf‰g ÏªÂa¥ 

ÃujkU« khãy Kjyik¢rU« Kiwna njÁa¤ jiyefçY« khãy¤ jiyefu§fëYUªJ«  

RjªÂu ehŸ bfh©lh£l¤Â‹ nghj Áw¥ò brŒÍ« ãfœ¢Áæš g§F bgwyh«. 

                RjªÂu ehŸ éHh bfh©lh£l« bjhl®ghf  fiyãfœ¢ÁfŸ, féij mu§f§fŸ k‰W« 

Ï‹dÃw fiyg©ghL rh®ªj ãfœ¢ÁfŸ el¤j¥bgWtj‰F Miza«  jil VJ« 

éÂ¡féšiy.  m¤jifa ãfœ¢ÁfS¡F tUif jªJ gh®itæl k¤Âa mik¢r®fŸ, khãy 

Kjyik¢r®fŸ k‰W« Ãw mik¢r®fŸ k‰W« muÁaš f£Á ãUth»fS¡F«  jil VJ« 

éÂ¡f¥gléšiy.  ÏU¥ÃD« mªj ãfœ¢Áfë‹nghJ,  M£ÁæyŸs f£Áæ‹ rhjidfis 

és¡» ciufŸ ãfœ¤j¥glhÂU¥gij cWÂbrŒÍ« tifæš äFªj ftd« 

nk‰bfhŸs¥glnt©L«. 

 j‰nghJŸs kuigbah£o njÁa k‰W« khãy mséš gjé¥ Ãukhz¥ brŒJ it¤J 

gjéæš  mk®¤Jjš éLjiy¥ nghuh£l Åu®fS¡F jhäu¥ g¤Âu§fŸ tH§Fjš k‰W« 

ÏJngh‹w ãfœ¢ÁfŸ eilbgwyh« v‹W  Miza« KoÎ tH§»lÎ« Miza« mDkÂ¡f 

KoÎ brŒJŸsJ. 

 nk‰F¿¤j nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎ f©o¥ghf¥ Ã‹g‰w¥gLtj‰fhf  

bjhl®òila midtU¡F« bjçé¡f¥glyh«. Ïjid¥ bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òif 

më¡fyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.23 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l 16.08.1999M« ehë£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/99-

PLN-III M« v© foj«. 

  bghUŸ:  r¤ghtd ehŸ bfh©lh£l« muÁaš f£Á ãUth»fë‹  g§nf‰ò 

 ehL KGtJ« bfh©lhl¥gL« r¤ghtd ehŸ éHhéš muÁaš f£Áfë‹  ãUth»fŸ  

g§FbgWtJ F¿¤J foj§fŸ tªJŸsd v‹W bjçé¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  

ehlhSk‹w k¡fsit k‰W« Áy khãy§fS¡fhd r£lk‹w¤  nj®jš eilbgwÎŸs 

Ï›ntisæš ÏJ F¿¤j fU¤J¡fis Miza« e‹F MŒÎ brŒJ k¤Âa mik¢r®fŸ / 

khãy Kjyik¢r®fŸ / khãyy§fëYŸs  Ãw mik¢r®fŸ  "r¤ghtd ehŸ" bfh©lh£l¤Âš 

fyªJ bfhŸS« nghJ mt®fŸ M‰W« ciu k¡fëilna  ešèz¤ij ts®¡F« tifæš 

k£lnk ÏU¡f nt©L« k‰W« M£ÁæYŸs f£Áæ‹ rhjidfis¥  giwrh‰W« tifæyhd 

muÁaš rh®ªj ciuahf  ãgªjid ÏšyhÂU¥gij cWÂbrŒtÂš äFªj ftd« brY¤j 

nt©L« v‹w mo¥gilæš mt®fŸ g§FbgWtj‰F mDkÂ tH§f¥gL«  vªjbthU 

NœãiyæY« mJ, muÁaš Ãu¢rhu¤Â‰fhf nkilahf M»él¡ TlhJ mik¢r®fë‹ 

bgaçš brŒÂfŸ VnjD« btëæl¥g£lhš, mit njÁa xUik¥gh£o‰fhd Áªjid¥ 

ngh¡»‰fhd fU¤jhf mikªÂU¡fnt©L«.  r«gªj¥g£l mik¢rç‹ òif¥gl« mÂš Ïl« 

bgw¡TlhJ. 

 nk‰F¿¤j nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎ f©o¥ghf¥ Ã‹g‰w¥gLtj‰rfhf 

bjhl®òila midtç‹ ftd¤Â‰F« bfh©Ltu¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.24  

 k¤Âa  mik¢ruit¡FG brayf¤Â‹ mik¢ruit¡ FG brayhs® k‰W« njÁa 

jiyef® gFÂahd òJošè, nk‰F t§f«,  c¤ju¥Ãunjr«, Ïuh#°jh‹, gŠrh¥, ehfhyhªJ, 

kâ¥ó® k¤Âa¥Ãunjr«, f®ehlf«, #«K fhZÛ®, Ïkh¢ry Ãunjr«, F#uh¤, nfhth, Õfh®, 

m°[h«, M¤Âu¥ Ãunjr«, kfhuhZouh, mUzh¢rš Ãunjr« M»a khãy§fëYŸs jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçfŸ M»nahU¡F mD¥g¥g£l 28.09.2004 M« ehë£l ÏªÂa¤ nj®jš 

Miza¤Â‹ 437/6/2004-PLN-III M« v© foj«. 

  bghUŸ: fhªÂ b#aªÂ bfh©lh£l« - muÁaš r£Á ãUth»fë‹ g§nf‰ò. 

 ehL KGtJ« fhªÂ b#aªÂ, 2004M« M©L m¡nlhg® Â§fŸ 2 M« ehŸ 

bfh©lhl¥gLtij c§fS¡F¤ bjçé¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. MªÂu¥ Ãunjr«, 

kuh£oa« M»a  khãy§fS¡fhd r£lk‹w bghJ¤ nj®jšfŸ k‰W« Áy Ïil¤nj®jšfŸ 

éiuéš éU¥ggij¡ fU¤Â‰bfh©L, Ïªj Miza«, bjhl®òila mid¤j m«r§fisÍ« 

gçÓè¤J, eh£Ll éLjiy¡fhf kfh¤kh fhªÂ.‹  rhjid ä¡f gâfŸ F¿¤J ghuh£L« 

tifæš k£Lnk m›éHhéš g§FbgWnthç‹  ng¢R¡fŸ mikant©L« v‹W«, 

M£ÁæYŸss f£Áæ‹ rhjidfshš giwrh‰W« éj¤Âš muÁaš rh®ªj ciufŸ 

mikahÂau¥gÂš äFªj ftd« brY¤j nt©L« v‹w ãgªjid¡F£g£L, k¤Âa 

mik¢rr®fŸ/ khãy mik¢r®fŸ/ khãy Kjšt®fŸ fhªÂ b#aªÂ éahéš g§nf‰fyh« v‹W 

Miza« KoÎ brŒJŸsJ.  vªjbthU NœãiyæY« mJ, muÁaš f£Á¥ gu¥òiu¡fhd 

jskhf mJ mikªJél¡TlhJ.  mik¢r®fŸ bgauhš btëæl¥g£l VnjD« brŒÂfŸ, 

kfh¤kh fhªÂæ‹ nfh£gh£oš mikªj fU¤J¡fis bfh©ljhf k£Lnk ÏU¡f nt©L«.  

mnj neu¤Âš r«gªj¥g£l mik¢rUila òif¥gl« mÂš Ïl« bgw¡TlhJ. 

 nk‰brh‹d c¤juÎfŸ, f©o¥ghf¥ Ã‹g‰w¥gLtj‰fhf, bjhl®òila midtç‹ 

ftd¤Â‰F« bfh©Ltu¥glyh«.   Ïjid¥ bg‰W¡bfh©lik¡fhf x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.25 

 nfhth, gŠrh¥, kâ¥ó®, c¤jufh©£ k‰W« c¤Âu¥Ãunjr« M»a khãy§fëYŸs  

jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« jiyik¢ brayhs®fS¡F mD¥g¥g£l 24.01.2014 M« 

ehë£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/INST/2012-CC & BE M« v© foj«. 

  bghUŸ: FoauR ehŸ bfh©lh£l« - muÁaš f£Á¡fhu®fë‹ tUif F¿¤j bjëÎiu  

      - bjhl®ghf. 

 28.12.2011 M« ehë£l Miza¤Â‹ 437/6/INST/2012-CC & BE v‹w v©â£l 

foj¤ij F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. mÂš ÑœtUtdt‰iw Miza« bjçé¤JŸsJ   

 nj®jš eilKiwfë‹ nghJ bfh©lh£l¥gL« FoauR ehŸ éHhéš fyªJbfhŸS« 

muÁaš f£ÁfŸ k‰W« mj‹ T£lâ¡ f£Áfis¢ nr®ªj k¤Âa mik¢r®fŸ Kjyik¢r®fŸ 

k‰W« khãy mik¢r®fŸ nt£ghs®fshf¡Tl ÏU¡fyh« v‹gjhš, mitU¡F« rkthŒ¥ò 

më¥gij¡  fU¤Â‰ bfh©L ahbjhU k¤Âa mik¢rnuh / khãy Kjyik¢rnuh / khãy¤Â‹ 

mik¢r® mšyJ muÁaš f£Á ãUth» / K‹dhŸ ehlhSk‹w cW¥Ãd®fŸ j§fsJ brhªj 

kht£l¤Ânyh bjhFÂænyh mšyJ mt® ngh£oæL»w / ngh£oæl¡ fUJ»w  bjhFÂænyh 

ahbjhU Ïl¤Âš ahbjhU FoauR ehŸ bfh©lh£l¤ÂY« fyªJ bfh©L kçahij brY¤j¡ 

TlhJ vd Miza« c¤juéL»wJ.  

  ÑœtUtdt‰iw¡ F¿¥ÃL« 23.11.2007 M« ehë£l 437/6/2007- PLN-III M« v©â£l 

Miza¤Â‹ foj¤Â‹ g¤Â 3Ï‹ nkš c§fsJ ftd«  <®¡f¥gL»wJ. 

(3) mik¢r®fŸ j§fSila jiyikaf¤Âš j§fSila ÏU¥Ãl¤ÂèUªJ mt®fSila 

mYty¤Â‰F¢ bršy mt®fSila  mYtyf thfd§fis¥ ga‹gL¤jyh«. Mshš,  

mt®fŸ, nj®jš bjhl®ghd gâ¡fhf mšyJ ahbjhU muÁaš brašgh£o‰fhff£Á 
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mYtyf¤Â‰F¢ brštj‰fhf (mJ mtUila gaz têæš mikªÂUªjhY« Tl) 

mYtyf thfd¤ij¥ ga‹gL¤j¡ TlhJ. 

  mt®fsJ tUifia m¿é¡F« t©z« ahbjhU ãw¤ÂYŸs ahbjhU  NHš 

és¡Fl‹ Toa K‹nd bršY« fh®fŸ mšyJ v¢Áç¡if xè vG¥ò« rhjd« 

bghU¤j¥fg£l ahbjhU C®Â mtç‹ nj®jš bjhl®ghd gâæ‹ nghJ khãy munr 

MÍj§fŸ VªÂa ghJfh¥ò¥  gâahsUl‹  m¤jifa thfd¤ij mDkÂ¤ÂUªjhY«  Tl 

mt®fŸ mjid¥ ga‹gL¤j¡TlhJ". 

 gŠrh¥ khãy Kjyik¢r®  Ïuhkh k©oæš Ãu¢rhu« brŒJ bfh©LtU»wh® v‹W«,  

m§»UªJ bgnuh°óU¡F 26.01.2012 m‹W njÁa¡ bfho V‰Wtj‰fhf Ãuahz« brŒaéU¥gJ 

g‰¿Í« jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F foj« tu¥bg‰WŸsJ. 

 Kjyik¢r® Ïuhkh k©oæèUªJ bgnuh°ó® tiu br‹W ÂU«ò« thfd¢ bryit 

khãy munr V‰f nt©L« v‹W Kjyik¢rç‹ Kj‹ik¢ brayhs® nt©odh®. 

 nkny F¿¥Ã£LŸs c¤juÎfë‹ têtifæ‹gomªj¢ brŒÂ Miza¤jhš fU¤Âš 

bfhŸs¥g£lJ, Áw¥ò ne®thf, m¤jifa ÃuKf®fŸ FoauR ÂdéHh bfh©lh£l¤Â‹ nghJ  

njÁa¡ bfho V‰w neUkhdhš, mt®fŸ mªj Ïl§fS¡F, VnjD«  nj®jš Ãu¢rhu« brŒÍ« 

Ïl¤ÂèUªJ nenu bršyh« vd Miza« KoÎ brŒJŸsJ.  Ïj‰fhd gaz¢ bryit 

r«gªj¥g£l khãy muR V‰W¡bfhŸS«.  Ïila jiyikaf¤Â‹ têahf Ïªj Ïl§fS¡F 

mt®fŸ gaz« brŒa¤ njitæšiy. ÏU¥ÃD«,   mik¢r®fŸ nj®jèš ngh£oæL»w Ïl«  

mt®fë‹ brhªj kht£l§fënyh mikªJŸs  mšyJ kht£l§fënyh bfhona‰w« 

brŒa¡TlhJ v‹gij Miza« Û©L« tèÍW¤J»wJ. 
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D. és«gu§fis btëæLjš 

c¤juÎ bjhl® v©.26 

 ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit brayhs®, ÏªÂa muÁ‹ brŒÂ k‰W« xë¥gu¥ò¤ Jiw 

mik¢rf brayhs®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa neuo M£Á¥ gFÂfë‹ muR jiyik¢ 

brayhs®fŸ M»nahU¡F« muÁ‹ mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik ne®jš mÂfhçfS¡F efš mD¥g¥g£l  nj®jš Miza¤Â‹ 

08.03.2004M« ehë£l 437/6/2004–PLN III, M« v© foj«. 

bghUŸ: muR bryéš és«gu§fŸ k‰W« és«gu gyiffis fh£Á¥gL¤Jjš. 

 mÂfhu¤ÂyŸs f£Áæ‹ rhjidfis giwrh‰W»‹w v©z‰w és«gu¤ gyiffŸ 

muR bryéš, k¤Âa k‰W« khãy§fŸ/k¤Âa neuo M£Á¥ gFÂfë‹ fh£Á¥gL¤ÂÍŸsJ 

murhš   Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F tªJŸsJ.   muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ 

têfh£L khÂç el¤ij éÂfŸ - mÂfhu¤ÂYŸs f£Á -VII M« g¤Âæ‹ (iv)M« Jiz¥ 

g¤Âæš  Ï‹ Ñœf©lt‰¿‹ ÛJ c§fë‹ ftd« <®¡f¥gL»wJ. 

 k¤Âa mšyJ r«gªj¥gg£l khãy«/k¤Âa neuo M£Á¥ gFÂæš mÂfhu¤ÂYŸs 

muÁaš f£Á, mj‹ nj®jš Ãu¢rhu braš neh¡f§fS¡fhf mj‹ muR¥ gjéia 

ga‹gL¤ÂÍŸsJ v‹W«, F¿¥ghf (iv)muR bryéš brŒÂ¤jhŸfŸ k‰W« Ïju Cl§fëš 

és«gu« btëæ£lJ v‹w ahbjhU òfhU¡F v›éé MjhUK« Ïšiy v‹W« cWÂ 

brŒtJl‹ nj®jèš  MS« f£Áæ‹bt‰¿ thŒ¥òfis nk«gL¤J« neh¡»š rhjidfŸ 

bjhl®ghd és«gu§fŸ k‰W« muÁaš brŒÂfis xUjiyg£rkhf btëæl muR Cl§fis 

jtWjyhf ga‹gL¤Jjš ngh‹wit ftd¤Jl‹ jé®¡f¥gl nt©L«.  2004M« M©L 

Ã¥utç 29M« ehs‹W k¡fsit k‰W« MªÂu Ãunjr«, f®ehlf«, xç[h k‰W« Á¡»« khãy 

r£l¥nguit¤ bjhFÂfë‹ nj®jšfë‹ m£ltiz m¿é¥òl‹ khÂç nj®jš el¤ij 

éÂfŸ cldoahf bray¡F tªjJ.  nj®jš ehŸ m¿é¥Ã‰F K‹dnu és«gu¤ j£ofŸ, 

és«gu§fŸ mšyJ Rtbuh£ofŸ muR¥ gz¤Âš fh£Á¡F it¡f¥g£L ÏU¥ÃD« m¤jifa 

és«gu¤ j£ofŸ k‰W« és«gu§fis bjhl®ªJ fh£Á¡F it¥gjhš mit mÂfhu¤ÂYŸs 

muÁaš f£ÁfS¡F k£L äŠÁa  cçikaë¤J th¡fhs®fis mÂfhu¤ÂYŸs f£Á¡F 

rhjfkh¡Ftjhš éisÎfis c©lh¡FtJ khÂç nj®jš el¤ij éÂfis ÛW« brayhF«. 
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 fh£Á¥gL¤j¥g£LŸs m¤jifa és«gu¤ j£ofŸ, és«gu§fŸ Kjèait 

r«gªj¥g£l mÂfhçfshš cldoahf mf‰w¥g£L, mJ F¿¤j ãiwnt‰Wif m¿¡if x‹W 

Miza¤Â‰F më¡f¥gl nt©L« vd Miza« c¤Âué£LŸsJ. 

 nkY«, nj®jš neu§fë‹ nghJ muR¥ gz¤Âš brŒÂ¤jhŸfŸ k‰W« ä‹dQ 

Clf§fŸ cŸë£l Ïju Clf§fŸ thæyhf és«gu§fis btëæl¡ TlhJ k‰W« 

mÂfhu¤Âš cŸs f£Áfë‹ bt‰¿ thŒ¥ig nk«gL¤J« neh¡»š rhjidfŸ bjhl®ghd 

és«gu§fŸ k‰W« muÁaš brŒÂfis xUjiyg£rkhf btëæl Clf§fis jtwhd 

neh¡»š ga‹gL¤Jjš ngh‹wit ftd¤Jl‹ jé®¡f¥gl nt©L« vdÎ« Miza« 

c¤jé£LŸsJ. 

 Miza¤Â‹ c¤juÎfis cldoahf ãiwnt‰w k¤Âa muR k‰W« khãy muRfë‹ 

mid¤J mik¢rf§fŸ/ JiwfŸ/ mYtyf§fS¡F bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 27 

 mid¤J khãy§fŸ/k¤Âa neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F 

mD¥gg£l nj®jš Miza¤Â‹ 15.04.2004M« ehë£l 50 9/75/2004/JS-1 M« v© foj«. 

 bghUŸ: bjhiy¡fh£Á miytçir k‰W« nfÃŸ be£bth®¡ M»at‰¿š    

               muÁaš ãiy és«gu§fŸ bjhl®ghd 13.04.2004M« ehë£l    

                            c¢rÚÂk‹w Miz. 

 kh©gik c¢rÚÂk‹w«, Áw¥ò mDkÂ kD(C) v©: 6679/2004-Ïš (jftš k‰W« 

xëgu¥ò¤ Jiw mik¢rf« vÂ® ÂUths®fŸ. b#äå bjhiy¡fh£Á ãWtd¤jh® k‰W« 

Vidnah®) Ãw¥Ã¤j 13.04.2004M« ehë£l Mizæid bjhl®ªJ nj®jš Miza¤jhš 

Ãw¥Ã¡f¥g£l 15.04.2004M« ehë£l Mizæ‹ efš.  X‹iw Ï¤Jl‹ Ïiz¤J mD¥òkhW 

eh‹ gâ¡fg£LŸns‹.  

 2. blšèæš jiyikæl¤ij bfh©LŸs ahbjhU m§Ñfç¡f¥g£l muÁaš f£Á 

mšyJ ahbjhU r§f§fŸ/ fHf§fshš bjhiy¡fh£Á miytçirfŸ k‰W« nfÃŸ 

be£bth®¡Ffëš xëgu¥g¥gL« és«gu§fS¡F rh‹wë¤jš, T®ªjhŒÎ brŒjš k‰W« K‹ 

MŒé‰fhf Ïªj Mizæ‹ 6(i) M« g¤Âæš m¿ÎW¤j¥g£lthwhf blšèæYŸs jiyik¤ 

nj®jš Miza® FG x‹iw mik¡f nt©L« vd Miza«  c¤jué£LŸsd ftd¤Âš 

bfhŸs¥glyh«. mnj¥ ngh‹W  6(iii) M« g¤Âæš Tw¥g£lthW, khãy§fëš/ k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂfëš jiyikæl¤ij¡ bfh©LŸs muÁaš f£ÁfŸ k‰W« Vida 

fHf§fŸ/FG¡fŸ M»at‰whš më¡f¥gL« é©z¥g§fis gçÓyid brŒa Vida 

khãy§fë‹/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ  FG¡fis 

mik¡f nt©L«. Mizæ‹ 6(V) M« g¤Â v©] [fh©f .  r«gªj¥g£l bjhFÂæ‹ 

nj®jèš ngh£oæL« jå¥g£l nt£ghs®fë‹ és«gu§fis K‹ MŒÎ, T®ªjhŒÎ k‰W« 

rh‹wë¡F« ãakd mÂfhçahf x›bthU ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mYty® 

m¿é¡f¥g£LŸsh®.  MªÂu¥ Ãunjr«, fUehlf«, xç[h k‰W« Á¡»« khãy r£lk‹w 

bjhFÂfë‹  j‰nghija bghJ¤ nj®jèY« Áy khãy§fë‹ Ïil¤ nj®jšfëY«  

ngh£oæL« nt£ghs®fë‹ és«gu§fS¡F rh‹wë¡f nfhU« é©z¥g§fis r«gªj¥g£l 

r£lk‹w bjhFÂ ml§»ÍŸs ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mYty® V‰W¡ 

bfhŸs nt©L«. 
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 3. és«gu§fS¡F rh‹wë¡f nfhU« é©z¥g§fë‹ ÛJ ãakd mÂfhçfë‹ 

FG¡fë‹ KoÎfŸ bjhl®ghd òfh®fis/Fiwfis fisa nkY« xU FGéid mid¤J 

khãy§fŸ /k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ V‰gL¤j 

nt©oaJ mtÁakh»wJ. 

 4. rh‹wë¡f nfhU« x›bthU é©z¥g§fS« Ïªj  Mizæš 

Ïiz¡f¥g£LŸs Ã‰nr®¡if -A éš tH§f¥g£LŸs totik¥Ãš étu m¿¡if x‹¿š 

r«gªj¥g£l FG mšyJ r«gªj¥g£l ãakd mÂfhçæ‹ K‹ghf më¡f¥gl nt©L«.  

és«gu« x‹iw xëgu¥òtj‰fhd rh‹¿jœ Ïªj Mizæš Ïiz¡f¥g£LŸs Ã‰nr®¡if-

B Ïš tH§f¥g£LŸs totik¥Ãš FGthš ãakd mÂfhçahš tH§f¥gl nt©L«. Ïj‹ 

rh‹bwh¥gäl¥g£l vG¤J¥goÍl‹, ä‹dQ toéš, fUj¥g£l és«gu§fë‹ Ïu©L 

efšfisÍ« më¡f nt©L«. 

5.  rh‹wë¡f nfhç bgw¥g£l mid¤J é©z¥g§fS« gÂnt£oš Kiwahf it¤J 

tu¥glnt©L«. x›bthU é©z¥gK« Kiwahf tçir v© Ïl¥g£L, ä‹dQ got¤Â‹ 

Ïu©L efšfëY« mªj tçir v© F¿¥Ãl¥gl nt©L«. é©z¥g« bgW« mYty® mtuJ 

ifbah¥g¤Âid ä‹dQ efèš Ïlnt©L«.  rh‹W tH§»a Ã‹d®, xëgu¥ò brŒa rh‹W 

tH§f¥g£l és«gu¤Â‹ ä‹dQ go x‹iw FG/ ãakd mÂfhç it¤ÂU¤jš nt©L«. 

6. khãy/k¤Âa muÁ‹ neuo¤ M£Á¥ gFÂæYŸs FG¡fŸ k‰W« ãakd mÂfhçfŸ 

és«gu§fis K‹ MŒÎ brŒjš k‰W« T®ªjhŒÎ brŒjš braš neh¡f§fS¡fhf 

njit¥gl¡ Toa bjhiy¡fh£Á, éÁM® VCR, éÁo VCD (FWªjfLfŸ) ngh‹w njitahd 

rhjd§fis/cŸf£lik¥ò trÂfis thlif¡F vL¤jš mšyJ th§Ftj‹ thæyhf 

mid¤J jiyik¢ nj®jš mÂfhçfS« cldo elto¡ifia nk‰bfhŸsyh«. 

xnu tifæyhd bghU£fS¡F khãy muRfshš V‰gë¡f¥g£l éiyfŸ k‰W« 

eilKiwffë‹go vªjbthU bfhŸKjY« nk‰bfhŸs¥gl nt©L«. 

7. nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfS¡F vëa mséš és«gu¥gL¤j¥glyh«. nkY«, 

khãy«/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfëš cŸs mid¤J kht£l nj®jš 

mYty®fŸ/kht£l khí°Ânu£LfŸ, nj®jš el¤J« mYty®fŸ, bjhiy¡fh£Á 

miytçirfŸ, nfÃŸ Ïa¡Fgt®fŸ k‰W« muÁaš f£Áæd® ftd¤Â‰F F¿¥Ãl¤j¡f 

tifæš bfh©L tu¥glyh«. 

8. Ïjid¥ bg‰W¡bfh©lik¡F x¥òif më¡fÎ«. 
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efš 

ÏªÂa¤ nj®jš Miza« 

ã®th¢r‹ rj‹, mnrhfh rhiy, òJblšè-110001 

 

v©. 509/75  2004/JS-I      ehŸ:   15.04.2004 

Miz 

1. xU és«gu«, tiuaW¡f¥g£l és«gu F¿pLfS¡FŸ ÏU¥gJ cWÂ 

brŒa¥g£lhy‹¿, k‰wgo vªj xU egU« ahbjhU és«gu¤ij nfÃŸ nrit thæyhf 

xëgu¥ò mšyJ kW xëgu¥ò brŒa¡TlhJ vd 1995 M« M©L nfÃŸ bjhiy¡fh£Á 

(Kiw¥gL¤Jjš) r£l« tifbrŒtjhY«; k‰W« 

2. 1994 M« M©L nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥ò (Kiw¥gL¤Jjš) éÂfë‹ 7 M« 

éÂæ‹ (3) JizéÂ, nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs 6 M« Ãçé‹ go és«gu¡ F¿p£il 

tiuaW¤J,  “KGikahf mšyJ K¡»akhf kj« rh®ªj mšyJ muÁaš rh®ªj és«gu« 

mDkÂ¡f¥gl¡ TlhJ,; kj« mšyJ muÁaiy¢ rh®ªj tifæš és«gu§fŸ Ïa¡f¥gl¡ 

TlhJ” v‹gj‰F tifbrŒtjhY«; k‰W«  

3. MªÂu¥Ãunjr ca®ÚÂk‹w« 5214/ 2004 M« v© ÚÂ¥nguhiz gytif kDéš (b#äå 

o.é jåah® ãWtd« vÂ® ÏªÂa¤nj®jš Miza« k‰W« Vidnah®) 23.03.2004 M« ehë£l 

mjDila Ô®¥ò k‰W« Mizæš 1994 M« M©L nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥ò 

(Kiw¥gL¤Jjš) éÂfë‹ 7(3) M« éÂæ‹ nk‰ brh‹d éÂ¤Jiwfis u¤J brŒtjhY«; 

k‰W« 

4. ÏªÂa c¢rÚÂk‹w« 6679/2004 M« v© Áw¥ò mDkÂ kDéš (cçikæaš) (jftš 

k‰W« xëgu¥ò mik¢rf« vÂ® ÂUths®fŸ. b#äå o.é k‰W« Vidnah®) 2.4.2004 M« 

ehë£l mjDila Ïil¡fhy Mizæš vÂ®¡f¥g£LŸs Miz¡F gÂyhf Ã‹tUkhW 

c¤jué£LŸsjhY«; mit tUkhW; 

(i )  e« eh£o‹ r£lÂ£l§fS¡F bghUªjhj tifæš mikªj vªjéjkhd 

és«gu§fisÍ«, ÚÂKiwik, ehfßf« Ït‰¿‰F òw«ghd k‰W« rªnjf¤Â‰Fça 

fU¤J¡fisÍ«, bghJk¡fS¡F mÂ®¢Áaë¤jš, btW¥ó£Ljš k‰W« fyf« 

bratj‰fhd cz®¢Áfis¤ Jh©lš Ï›tifæyikªj és«gu§fisÍ«, vªjbthU 

nfÃŸ Ïa¡Fgt® mšyJ bjhiy¡fh£Á ãWtd« xëgu¥g¡ TlhJ; 

(ii) Ïªj xëgu¥ò ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤jhš f©fhâ¡f¥gl nt©L«. 
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(iii) m¤jifa és«gu¤ij btëæ£lj‹ ngçš nt£ghs® nk‰bfh©l bryéd« 

nrh®¡f¥gl nt©Lkh mšyJ nr®¡fg¥gl nt©lhkh v‹gJ 5.4.2004 M« ehs‹W 

fUÂ¥gh®¡f¥glL«; k‰W«  

(iv) m¤jifa és«gu§fŸ r£l¤Â‰F£g£l tifæYŸsjh v‹gj‰fhd têtiffŸ 

ÏªÂa jiyik¤ nj®jš Mizauhš tiuaW¡f¥gl nt©L«. 

5. ÏªÂa c¢rÚÂ k‹w« 6679/2004 M« v© Áw¥ò mDkÂ kDéš (cçikæaš) 

nk‰bfh©L Ãw¥Ã¤j 13.4.2004 M« ehë£l Mizæš Ã‹tUkhW c¤jué£LŸsjhY«; 

mit tUkhW 

 ” eh§fŸMiz Ãw¥Ã¥gj‰F K‹d®, m›t¥nghJ ÂU¤j¥g£lthwhd 1995 M« M©L 

nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥ò (Kiw¥gL¤Jjš) r£l« k‰W« mj‹Ñœ Ïa‰w¥g£l éÂfŸ 

M»at‰¿‹ F¿¥Ã£l Áy éÂ¤Jiwfis ftd¤Âš bfhŸtJ gaDilajhf ÏU¡F«. eh£oš 

nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥Ã‹ brašgh£il Kiw¥gL¤JtJ Ï¢r£l¤Â‹ neh¡fkhF«. 

xU és«gu« tiuaW¡f¥g£l és«gu¡ F¿pLfS¡FŸ ÏU¥gJ cWÂ brŒa¥g£lhy‹¿, 

k‰wgo vªj xU egU« ahbjhU és«gu¤ijÍ« nfÃŸ bjhiy¡fh£Á  nrit thæyhf xëgu¥ò 

mšyJ kWxëgu¥ò brŒa¡TlhJ vd Ï¢r£l¤Â‹ 6 M« ÃçÎ tif brŒ»wJ.  

mDkÂaë¡f¥g£l VnjD« mÂfhç, Ï¢r£l¤Â‹ tÂ¤JiwfŸ VnjD« nfÃŸ bjhiy¡fh£Á 

Ïa¡Fgtuhš Ûw¥g£LŸsJ mšyJ Ûw¥g£L tU»wJ v‹W e«òtj‰F fhuz« ÏUªjhš 

nfÃŸ bjhiy¡fh£Á  f£lik¥ig Ïa¡Ftj‰fhf m¤jifa nfÃŸ bjhiy¡fh£Á Ïa¡Fgt® 

ga‹gL¤Â tU»w rhjd¤ij g¿Kjš brŒtj‰F Ï¢r£l¤Â‹ 11 M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. 

Ï¢r£l¤Â‹ VnjD« éÂ¤JiwfŸ Ûw¥gL»w ne®éš rhjd¤ij mt® g¿Kjš brŒayh« vd 

Ï¢ r£l¤Â‹ 12 M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. mij¥ngh‹nw rhjd¤ij g¿Kjš brŒtj‰F«, 

j©lid më¥gj‰F« Ï¢r£l¤Â‹ 13M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. Ï¢r£l¤Â‹ éÂ¤Jiwfis  

Ûw¥gLtj‰fhd j©liz më¥gj‰F Ï¢r£lÂ‹ 16-M« ÃçÎ nkY« tif brŒ»wJ. 

mÂfhu« bg‰w mYty® xUt®, bghJey‹ fUÂ m›thW brŒtJ mtÁakhdJ mšyJ 

cfªjJ vd mt® fUJthuhæ‹ VnjD« és«gu« tiuaW¡f¥g£l ãfœ¢Á F¿pL k‰W« 

és«gu F¿pL M»at‰¿‰F Ïz¡fkhf ÏšyhJ k‰W« mJ kj«, Ïd«, bkhê, rhÂ mšyJ 

rKjha« mšyJ VnjD« Ãw fhuz§fë‹ ngçš gifikia ts®¡f¡ Toa k‰W« bt›ntW 

rhÂæd®, Ïd¤Âd®, bkhêæd® mšyJ kj« rh®ªj FGéd® mšyJ rKjha¤Âd® Ïilna 

Ïz¡fä‹ik mšyJ gifik cz®Î, btW¥ò mšyJ Ôa v©z¤ij V‰gL¤jyh« mšyJ 

bghJ mikÂ¡F Fªjf« éisé¡f¡ Toa VnjD« és«gu¤ij, ahbjhU nfÃŸ 

bjhiy¡fh£Á Ïa¡Fgt® xëgu¥òtÂèUªJ mšyJ kW xë¥gu¥ò brŒtÂèUªJ Miz 



95 

 

thæyhf jil brŒtj‰F Ï¢r£l¤Â‹ 19-M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. Ï¢r£l¤Â‹ 22-M« 

ÃçÎ, Ï¢r£l¤Â‹ éÂ¤Jiwfis eilKiw¥gL¤Jtj‰fhd éÂfis Ïa‰Wtj‰F k¤Âa 

muR¡F mÂfhu« më¡»wJ. nk‰brh‹d r£l¤Â‹ 22-M« Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸs 

mÂfhu§fis¡ bfh©L k¤Âa muR¡F 1994-M« M©L, nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥ò 

éÂfŸ v‹wiH¡f¥gL»‹w éÂfis Ïa‰Wtj‰F mÂfhu« më¡f¥g£LŸsJ. (RU¡fkhf 

“éÂfŸ”) Ïªj éÂfë‹ 7M« éÂ, xU és«gu« nfÃŸ nrit thæyhf xëgu¥g¥gL»w nghJ 

mJ mªj eh£o‹ r£l§fS¡F x¤Âirthf ÏU¡F« tifæš totik¡f¥gl nt©L« 

v‹W«, rªjhjhu®fë‹ e‹bd¿, g©ghL, kj cz®Îfis ò©gL¤J« tifæš ÏU¡f¡ 

TlhJ v‹W« tif brŒ»wJ. Vidat‰W¡»ilna Jiz éÂ(2), ÏªÂa murik¥ò r£l¤Â‹ 

VnjD« éÂ¤Jiw¡F khwhf VnjD« Ïd«, rhÂ, ãw«, rka¡ nfh£ghL, eh£od« M»at‰iw 

vŸë eifahL»w k‰W« VnjD« tifæš k¡fis F‰w« brŒa. ö©L»w, mikÂæ‹ik 

mšyJ t‹Kiw mšyJ r£l ÛWif mšyJ Ñœjukhd elto¡if¡F fhuzkhf mik»w 

és«gu« vJÎ« mDkÂ¡f¥gl¡ TlhJ v‹gj‰F tif brŒ»wJ. nkY« (3)-M« Jiz éÂ, 

KGikahf mšyJ K¡»akhf kj« rh®ªj mšyJ muÁaš rh®ªj és«gu« mDkÂ¡f¥gl¡ 

TlhJ; Ïªj Ã‹dåæš eh§fŸ j‰nghJ Ã‹tUkhW Miz Ãw¥Ã¡f fUÂÍŸnsh«. 

 bjhiy¡fh£Á miytçir k‰W«/mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš és«gu¤ij xëgu¥g¡ 

fUJJ»w gÂÎbg‰w x›bthU njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Á k‰W« nj®jèš ngh£oæL»w 

x›bthU nt£ghsU«, m¤jifa és«gu¤ij xëgu¥òtj‰F fUj¥g£l ehS¡F K‹d® 

_‹W eh£fS¡F Fiwahj fhy mséš nj®jš Miza¤Âl«/ãakd mÂfhçæl« (nj®jš 

Miza¤jhš ãaä¡f¥g£lthW) é©z¥Ã¡f nt©L«. ntW VnjD« eg® mšyJ gÂÎ¥ 

bgwhj muÁaš f£Áfis¥ bghW¤j ne®éš, xëgu¥ò ehS¡F K‹d® VG eh£fS¡F Fiwahj 

fhy mséš é©z¥Ã¡f nt©L«. Ï¤jifa é©z¥g¤Jl‹, xëgu¥g¡ fUÂa 

és«gu¤Â‹ Ïu©L efšfŸ ä‹dQ toéš cçathW rh‹bwh¥gäl¥g£l vG¤J¥goÍl‹ 

Ïiz¡f¥gl nt©L«. Kjš f£l nj®jšfë‹ nghJ é©z¥g« tu¥bg‰w Ïu©L 

eh£fS¡FŸ Ô®Î brŒa¥gl nt©L. mJ F¿¤J KoÎ vL¡f¥gL»w tiuæš v§fSila 

02.04.2004M« ehë£l Miz bghUªJ«. mL¤j f£l nj®jè‹ nghJ é©z¥g« tu¥bg‰w 

_‹W eh£fS¡FŸ Ô®Î brŒa¥gl nt©L«. mJF¿¤J KoÎ vL¡f¥gL« tiuæš 

02.04.2004M« ehë£l Miz bghUªJ«. m¤jifa é©z¥g§fis Ô®Î brŒ»w nghJ 

és«gu¤Â‹ VnjD« gFÂia Ú¡FkhW/kh‰¿aik¡FkhW c¤juél nj®jš 

Miza¤Â‰F/ãakd mÂfhç¡F mÂfhu« c©L. 
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rh‹wë¥ò¡fhd é©z¥g« ÑœfhQ« étu§fis¡ bfh©oU¡f nt©L«.  

a) és«gu¤ jahç¥ò¡fhd bryÎ;  

b) ãfœ¢Á¡»ilæš xëgu¥gh»w v©â¡if g‰¿a étu§fSl‹ m¤jifa 

x›bthU és«gu Ïil¢nr®¥Ã‰fhf tNè¡f fUj¥g£l f£lz« M»a étu§fSl‹ 

bjhiy¡fh£Á miytçir mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš xëgu¥g¡ fUj¥g£l m¤jifa 

és«gu¤Â‹ njhuhakhd bryÎ;  

c) nt£ghsç‹/nt£ghs®fë‹/muÁaš f£Áfë‹ nj®jš bt‰¿ thŒ¥Ã‰F ga‹gl¡ 

Toajh v‹gJ F¿¤j m¿¡if x‹iwÍ« mJ bfh©oU¡f nt©L«. 

d) és«gu«, xU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghs® jéu ntW VnjD« eguhš 

më¡f¥g£oU¥Ã‹, mJ muÁaš f£Áæ‹ mšyJ nt£ghsç‹ Mjha¤Â‰fhf 

më¡f¥gléšiy v‹W« nk‰brh‹d és«gu« VnjD« muÁaš f£Á mšyJ nt£ghsuhš 

Mjç¡f¥gléšiy mšyJ juF¤ bjhif tH§f¥gléšiy mšyJ bjhif tH§f¥gléšiy 

v‹gij mªj eg® r¤Âa¥ Ãukhz¤Âš bjçé¡f nt©L«. 

e) mid¤J bjhiffS« fhnrhiy mšyJ nf£ò tiunthiy _y« brY¤j¥gL« 

v‹gj‰fhd m¿¡if. 

Ï¢r£l¤Â‹ 2(a) ÃçÎ cŸq® mÂfhu tu«Ã‰FŸ “mÂfhukë¡f¥g£l mÂfhç” 

v‹gj‰F 

a) kht£l khí°Ânu£L 

b) c£nfh£l khí°Ânu£L mšyJ 

c) fhtšJiw Mizahs® v‹W bghUŸ és¡f« më¡»wJ vd eh« f©l¿ªnjh«. 

mJ¥ngh‹w 1951M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 28-A ÃçÎ, nj®jš el¤J« 

mYty®, nj®jš el¤J« cjé mYty®, th¡F¢rhto jiyik mYty®, th¡F¥gÂÎ jiyik 

mYty®, k‰W« Ï¥gFÂæ‹ Ñœ ãaä¡f¥g£LŸs Vida Ãw mYty® k‰W« VnjD« nj®jš 

el¤Jtj‰fhf khãy murhš m¥nghij¡F ãaä¡f¥g£l VnjD« fhtš Jiw mÂfhç M»nah® 

m¤jifa nj®jY¡fhd m¿é¡if btëæl¥g£l ehëèUªJ« mªehŸ Kj‰bfh©L« 

bjhl§» m¤jifa nj®jš KoÎfŸ m¿é¡f¥gL»w ehSl‹ Kotil»w fhy msé‰F 

nj®jš Miza¤Â‰F Kfik¥gâæš cŸst®fshf fUj¥gLt®. m¤jifa mYty®, 
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m¤jifa fhy mséš nj®jš Miza¤Â‹ f£L¥ghL, f©fhâ¥ò k‰W« 

xG§FKiwfS¡F c£g£ltuhf ÏU¥gh®. 

gšntW nfÃŸ f£lik¥òfëY«, bjhiy¡fh£Á miytçirfëY« mid¤J 

és«gu§fisÍ« neuoahf K‹dnu jâ¡if brŒtJ nj®jš Miza¤Â‰F rh¤Âaäšiy 

v‹gjhš, ÏJ bjhl®ghf nj®jš Miza« mjDila mÂfhu§fis c£nfh£l khí°Ânu£L 

gjé¤ ju¤Â‰F mšyJ khãy muÁ‹ Foik¥gâ mYty® gjé¤ ju¤Â‰F Fiwahj, 

mid¤J khãy§fë‹ mšyJ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ mªjªj kht£l 

khí°Ânu£LfS¡F g»®ªjë¥gJ mtÁakhf M»ÍŸsJ. nj®jš Miza¤jhš 

Ãw¥Ã¡f¥g££ xU bghJthd Miz thæyhf Ï›thW brŒayh«. Ïªj mÂfhçfŸ nj®jš 

Miza¤Â‹ f£L¥ghL, nk‰gh®it k‰W« xG§F Kiwæ‹ Ñœ brašgLth®. nj®jš 

Miza«, ne®é‰nf‰g mj‹ mÂfhu§fis x›bthU khãy¤Â‹ mšyJ k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F g»®ªjë¡fyh«. 

és«gu« x‹¿‰F rh‹wë¥gJ mšyJ rh‹wë¡f kW¥gJ F¿¤j KoÎ bjhl®ghf 

VnjD« muÁaš f£Áæ‹ mšyJ nt£ghsç‹ mšyJ Vida Ãw egç‹ òfh®fis mšyJ 

Fiwfis V‰gj‰fhd FG x‹iw x›bthU khãy¤Â‹/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ 

jiyik¤ nj®jš mÂfhç ãaä¡fyh«. m›thW ãaä¡f¥g£l FG mjDila Koit nj®jš 

Miza¤Â‰F bjçé¡F«. 

m›thW mik¡f¥g£l FGthdJ, ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ x£Lbkh¤j 

f©fhâ¥ò, be¿¥gL¤jš k‰w« f£L¥gh£o‹ Ñœ Ïa§F«. 

nkny bjçé¡f¥g£LŸsj‰F c£g£L ä‹dQ Clf¤Âš és«gu§fS¡fhf 

é©z¥Ã¡»w muÁaš f£ÁfŸ,  nt£ghs®fŸ mšyJ Vida ahbjhU eg®/FG bjçé¡»w 

KoÎ¡F f£L¥g£L« Ïz¡fkhfÎ« el¡f nt©L«.  

 ne®é‰nf‰g, Ú¡Ftj‰fhd mšyJ kh‰¿aik¥gj‰fhd fU¤J¡fŸ k‰W« 

fU¤Jiufis mit tu¥bg‰w 24 kâ neu¤Â‰FŸ bjhl®òila muÁaš f£Á mšyJ 

nj®jèš ngh£oæL»w nt£ghs® mšyJ Vida Ãw eg® f£L¥g£L« Ïz¡fkhfÎ« el¡f 

nt©L«. m›thW kh‰¿aik¡f¥g£l és«gu« MŒé‰fhfÎ« rh‹wë¥Ã‰fhfÎ« Û©L« 

më¡f¥gL«. 
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1951M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 126-M« Ãçé‹ éÂ¤JiwfŸ Ïªj 

Mizæ‹ Ñœ Ïl« bg‰WŸs és«gu¤Â‰F¥ bghUªJ«. 

FG mšyJ ãakd mÂfhç/nj®jš Miza« vL¤j Koédhš VnjD« muÁaš f£Á, 

nt£ghs® mšyJ Vida ahbjhU eg® ghÂ¡f¥g£oU¥Ã‹ és¡f« bgWtj‰fhf mšyJ cça 

Mizfis¥ bgWtj‰fhf Ïªj ÚÂ k‹w¤ij k£Lnk mQf nt©L«. m¤jifa 

és«gu¤Â‰F vÂuhd òfh® bjhl®ghd vªjbthU kDitÍ« vªjbthU ÚÂk‹w«, eLt® k‹w« 

mšyJ mÂfhu k‹w« V‰fhJ. 

Ïªj Miz 16.04.2004M« ehëèUªJ braY¡F tUtJl‹ 10.05.2004 m‹W tiuæš 

bjhl®ªJ braèš ÏU¡F«. 

Ïªj Miz, ÏªÂa murik¥ò r£l¤Â‹ 142M« Ãçé‹ ÑGŸs mÂfhu§fis 

ga‹gL¤Â btëæl¥gL»wJ. ÏJ nfÃŸ f£lik¥ò k‰W«/mšyJ bjhiy¡f£Á 

miytçirfŸ k‰W« nfÃŸ Ïa¡Fgt®fŸ c£gl ä‹dQ Clf¤Âš és«gu¤ij 

btëæLtj‰F fUJ»‹w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ, eg®fŸ, eg®fë‹ bjhFÂ 

mšyJ mik¥òfŸ M»nahiu f£L¥gL¤J«. 

m¤jifa és«gu§fŸ xëgu¥g¥gLtij f©fhâ¥gj‰F mtÁa« vd 

fUj¥g£lthwhd m¤jifa gâahsiu nfhç bgWtj‰F nj®jš Miza¤Â‰F 

mÂfhuK©L. Ïªj Miz mšyJ Ï¢r£l¤Â‹ ahbjhU éÂ¤JiwfŸ Ûw¥gL»wJ vd 

nj®jš Miza« fUJkhæ‹, m¤jifa Ûwšfis cldoahf ãW¤JkhW ÛWgtU¡F Miz 

x‹iw Ãw¥Ã¥gJl‹, rhjd§fis neuoahf g¿Kjš brŒtj‰F« mÂfhuK©L. m¤jifa 

Miz tH§f¥g£l eg®/eg®fŸ clD¡Fl‹ mj‰F Ïz§» el¡f nt©L«. 

és«gu§fis f©fhâ¥gj‰F MF« bryÎfS¡fhd ãÂfŸ g‰¿ k¤Âa murhš 

nj®jš Miza¤Â‰F bjçé¡f¥glnt©L«. Ïªj Miz g‰¿ ä‹dQ Clf¤ÂY«, m¢R 

Clf« thæyhfÎ« k¤Âa murhš nghJkhd msé‰F és«gugL¤j¥gl nt©L«. Ïªj 

MizahdJ 02.04.2004 m‹W Ïªj ÚÂk‹w¤jhš Ãw¥Ã¡f¥g£l Mizæ‹ bjhl®¢ÁahF«. 

ÏJ xU Ïil¡fhy elto¡ifahf 10.05.2004 m‹W tiuæš braèš ÏU¡F«.  

nk‰brh‹d Miz¡F£g£L 23.03.2004M« ehë£l MªÂu¥Ãunjr¤Â‹ ca®ÚÂk‹w 

Ô®¥ghdJ ãW¤Â it¡f¥gl nt©L«. Ïªj r£l¤Â‹ éÂKiw ÛWjš bjhl®ghd k¤Âa 
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muÁ‹ mÂfhu§fS¡F TLjyhf mikÍ« tifæš Ïªj Miz Ãw¥Ã¡f¥g£oU¡»wnj jéu 

muÁ‹ ju¤ij jhœ¤J« neh¡»š tH§f¥g£lj‹W. 

6. vdnt, j‰nghJ kh©gik c¢rÚÂk‹w¤Â‹ nk‰brh‹d c¤juÎfë‹ bjhl®¢Áahf, 

nj®jš Miza« Ã‹tU« c¤juÎfis¥ Ãw¥Ã¡»wJ. 

i) ÑœfhQ« g¤Â (ii)-Ïš F¿¥Ãl¥g£LŸs muÁaš f£ÁfŸ k‰W« mik¥òfshš 

tH§f¥gL« é©z¥g§fŸ ÛJ elto¡if vL¥gj‰F Ñœf©l eg®fŸ ml§»a FG x‹iw 

V‰gL¤j blšè jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F Ïjdhš c¤juél¥gL»wJ.  

a) Ïiz jiyik¤ nj®jš mÂfhç- jiyt®. 

b) blšè ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mYty®. 

c) jftš k‰W« xëgu¥ò¤ Jiw mik¢rf¤Âl« ÏUªJ nf£L¥ bgw¥gl nt©oa tif 1 

gjé¤ju¤Â‰F Fiwahj tifæyhd mYtyuhf cŸs xU tšYe®. 

ii) ÑœfhQ« Kiwæyhd bjhiy¡fh£Á miytçiræš mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš 

xëgu¥g¥gL« ahbjhU és«gu§fS¡F rh‹W bgw bgw¥gL« é©z¥g§fis nk‰f©l FG 

V‰W¡bfhŸS«. 

a) njÁa jiyefu gFÂahd blšèæš jiyikæl¤ij bfh©LŸs gÂÎ¥bg‰w 

mid¤J muÁaš f£ÁfŸ. 

b) njÁa jiyefu gFÂahd blšèæš jiyikæl¤ij bfh©LŸs FG¡fŸ 

mšyJ r§f§fŸ mšyJ fHf§fŸ mšyJ jåeg®fŸ. 

iii) ÑœfhQ« g¤Â (iv) Ïš F¿¥Ãl¥g£LŸs muÁaš f£ÁfŸ mšyJ mik¥òfë‹ 

é©z¥g§fŸ ÛJ elto¡if vL¥gj‰F Ã‹tU« FGéid mik¡FkhW Ãw 

khãy§fŸ/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš mYtyU¡F Ïjdhš 

c¤juél¥gL»wJ. 

a) TLjš, Ïiz¤ jiyik¤ nj®jš mÂfhç – jiyt®. 

b) khãy¤Â‹ jiyefu¤Âš cŸs ahbjhU ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš 

el¤J« mYty®. 
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c) jftš k‰W« xëgu¥ò¤Jiw mik¢rf¤ÂläUªJ bgw¥gl nt©oa tif 1 

gjé¤ ju¤Â‰F Fiwahj tifæyhd mYtyuhf cŸs xU tšYe®. 

iv) nk‰f©l g¤Â (iii)Ï‹go mik¡f¥g£l FGthdJ, Ñœ¡fhQ« tifæš 

bjhiy¡fh£Á miytçir mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš xëgu¥g¥gL« és«gu§fë‹ 

rh‹¿jœ¡fhd é©z¥g§fis V‰W¡bfhŸS«. 

a) mªj khãy¤Â‹/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæš jiyikæl¤ij¡ 

bfh©LŸs gÂÎ¥bg‰w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ. 

b) mªj khãy¤Âš/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæš mt®fë‹ gÂÎ¥bg‰w 

mYtyf§fis bfh©LŸs mid¤J mik¥òfŸ mšyJ eg®fë‹ bjhFÂ 

mšyJ fHf§fŸ. 

v)  ghuhSk‹w¤ bjhFÂæš ngh£oæL« jå¥g£l nt£ghs® xUtuhš nfÃŸ 

f£lik¥ò k‰W« bjhiy¡fh£Á miytçir thæyhf és«gu¥gL¤j¡ fUj¥gL« 

és«gu§fS¡fhd é©z¥g§fis gçÓè¤J rh‹W tH§Ftj‰fhd neh¡»š eh£oš 

cŸs x›bthU ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mÂfhç Ïj‹ _y« ãakd 

mÂfhçahf m¿é¡f¥gL»wh®. ghuhSk‹w bjhFÂ¡FŸ ml§F« r£lk‹w 

bjhFÂfëš ngh£oæL« nt£ghs®fS¡F« m¤jifa ãakd mÂfhçna nj®jš 

el¤J« mÂfhç Mth®. é©z¥g§fë‹ Ûjhd rh‹wë¡F« gâæš cjél khãy 

Foik¥gâia rh®ªj xU Jiz c£nfh£l khí°Ânu£L gjé¤ ju¤Â‰F Fiwahj 

tifæyhd vªjbthU nj®jš el¤J« cjé mYtyiu nk‰f©l nj®jš el¤J« 

mÂfhç ãaä¤J¡ bfhŸsyh«. 

7. és«gu¤Â‰F rh‹W tH§FjY¡F ÏirÎ mšyJ kW¥ò bjçé¡»‹w tifæyhd 

KoÎ bjhl®ghf, ahbjhU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghs® mšyJ ntW VnjD« egç‹ 

òfh®fis/Fiwfis V‰W¡bfhŸs Ñœ¡f©l xU FGit x›bthU khãy¤Â‹/k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhç V‰gL¤Jth®. 

i. jiyik¤ nj®jš mÂfhç – jiyt®. 

ii. ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤jhš ãaä¡f¥g£l ahbjhU gh®itahs®fŸ. 

iii. nk‰brh‹d g¤ÂfŸ 6(i) & 6(iii) Ïš F¿¥Ãl¥g£LŸs xUtiu¤ jéu 

FGthšjh‹ éU¥g¤Â‰nf‰g xU tšYe® ãaä¡f¥glyh«. 
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8. gÂÎ¥bg‰w muÁaš f£ÁfŸ x›bth‹W«, nj®jèš ngh£oæL« nt£ghs®fŸ 

x›bthUtU« ahbjhU és«gu§fS¡F rh‹¿jœ nfhU« é©z¥g§fis FG¡fël« 

më¡f nt©L«; mšyJ ne®é‰nf‰g, nk‰brh‹d g¤ÂfŸ 6(i), 6(iii) k‰W« 6(iv)Ïš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs ãakd mÂfhçæl«, bjhiy¡fh£Áæš m¤jifa és«gu§fŸ xëgu¥ò 

brŒa¥gL« ehS¡F _‹W eh£fŸ K‹ghfnt m¤jifa é©z¥g§fŸ më¡f¥gl nt©L«. 

Kj‰f£l nj®jšfëš, m¤jifa é©z¥g§fŸ bgw¥g£l Ïu©L eh£fS¡FŸ Ô®Î 

brŒa¥gl nt©L«. m¤jifa é©z¥g§fë‹ Ûjhd KoÎ vL¡f¥gL« tiuæš 

02.04.2004M« ehël¥g£l c¢rÚÂk‹w c¤juÎ Ïj‰F bghUªJ«. 

9. Vida ahbjhU eg® mšyJ gÂÎ¥bgwhj muÁaš f£Áfëdhš és«gu§fS¡F 

rh‹W nfhç më¡f¥gL« é©z¥g§fŸ m¤jifa és«gu« xëgu¥g¥gL« ehS¡F VG 

eh£fS¡F K‹djhf mD¥Ã it¡f¥gl nt©L«. 

10. m¤jifa x›bthU é©z¥g§fS« Ã‰nr®¡if-Aéš tH§f¥g£l Kiwæš 

Ñœf©lt‰Wl‹ Ïiz¤J më¡f¥gl nt©L«. 

i) cçathW rh‹bwh¥gäl¥g£l vG¤J¥ goÍl‹ ä‹dQ toéyhd fUj¥g£l 

és«gu¤Â‹ ÏU gofŸ. 

ii) rh‹W nfhç mD¥g¥gL« é©z¥g§fŸ Ñœf©l étu§fis¡ bfh©oU¡f 

nt©L«. 

a) és«gu¤Â‰fhd jahç¥ò¢ bryÎ 

b) nfÃŸ f£lik¥Ãš mšyJ bjhiy¡fh£Á thæyhfnth xëgu¥g¥gL« 

m¤jifa és«guÂ‰fhd njhuha bryÎ g‰¿a étu§fis mit v¤jid 

Kiw xëgu¥g¥gL« v‹gijÍ«, x›bthU Kiw xëgu¥òtj‰fhd 

f£lz¤ijÍ« jå¤jåna F¿¥Ã£L më¡f nt©L«. 

c) nt£ghsç‹/nt£ghs®fë‹/f£Áfë‹ bt‰¿ thŒ¥Ãid nk«gL¤J« 

tifæš m¤jifa és«gu§fŸ cŸsdth v‹gJ F¿¤j xU 

m¿¡ifiaÍ« Ï¤Jl‹ më¡f nt©L«. 

d) és«gu«, xU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghs® jéu ntW VnjD« eguhš 

më¡f¥g£lhš, mJ muÁaš f£Áæ‹ mšyJ nt£ghsç‹ Mjha¤Â‰fhf 

më¡f¥gléšiy v‹W« nk‰brh‹d és«gu« VnjD« muÁaš f£Á 
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mšyJ nt£ghsuhš Mjç¡f¥gléšiy mšyJ juF¤ bjhif 

tH§f¥gléšiy mšyJ bjhif tH§f¥gléšiy v‹gij mªj eg® 

r¤Âa¥Ãukhz¤Âš bjçé¡f nt©L«. 

e) mid¤J bjhiffS« fhnrhiy mšyJ nf£ò tiunthiy thæyhf 

brY¤j¥gL« v‹gj‰fhd m¿¡if x‹W. 

11) xU és«gu¤Â‰F rh‹wë¡f nfhU« é©z¥g¤Â‹ ÛJ KoÎ vL¡F« nghJ, 

nk‰brh‹d g¤Â 6(i) k‰W« 6(iii)Ïš F¿¥Ã£LŸsgo mik¡f¥g£LŸs FG¡fŸ mšyJ 

nk‰brh‹d g¤Â 6(v) cŸsthwhd ãakd mÂfhç mšyJ nk‰brh‹d g¤Â 7Ïš 

F¿¥Ã£LŸsthwhd MŒÎ¡FG és«gu¤Â‹ vªjbthU gFÂiaÍ« Ú¡FkhW/kh‰WkhW 

c¤ÂuéLtj‰F mÂfhuK©L. és«gu¤Â‹ gFÂia Ú¡Ftj‰F« kh‰Wtj‰F« fU¤J¡ 

F¿¥òfis bjçé¡F« tifæš mikªj m›thwhd x›bthU MizÍ« midtiuÍ« 

f£L¥gL¤j¡ Toajhf ÏU¡f nt©L«. 

 nkY«, m¤jifa Miz F¿¤j jftš »il¡f¥bg‰w 24 kâ neu¤Â‰FŸ r«gªj¥g£l 

muÁaš f£Á mšyJ ngh£oæL« nt£ghs® mªj Miz¡F f£L¥gL« éj¤Âš elªJ bfhŸs 

nt©L«. m¤jifa kh‰w« brŒa¥g£l és«gukhdJ kW MŒÎ¡F« rh‹wë¥Ã‰F« Û©L« 

mD¥g¥gL«. 

12. ne®é‰nf‰g nk‰brh‹d g¤Â 6(i) k‰W« 6(iii)-Ïš F¿¥Ãl¥g£lthW mik¡f¥g£l 

FG¡fŸ mšyJ ãakd mÂfhç mšyJ nk‰brh‹d g¤Â 6(ii)Ïš F¿¥Ã£LŸsgo 

mik¡f¥g£LŸs MŒÎ FG, nk‰brh‹d g¤ÂfŸ (4) k‰W« (5)-Ïš c£òF¤j¥g£l c¢rÚÂk‹w 

c¤juÎfS¡F V‰gÎ«, r£l¤Â‹ njitfis ãiwÎ  brŒÍ« tifæY« m¤jifa és«gu« 

mikªJŸsJ vd kdãiwÎ bfhŸSkhæ‹ mit xëgu¥g jFÂahdit v‹gj‰fhd 

rh‹¿id tH§f nt©L«. 

Ï¢rh‹W tH§Ftj‰fhd got« Ïiz¥ò-Bæš ju¥g£LŸsJ. 

13. 13.04.2004M« ehs‹W c¢rÚÂk‹w¤jhš tH§f¥g£LŸs Mizæš f©LŸs 

c¤juÎfŸ 10.05.2004M« ehŸ tiuæY« brašgh£oš ÏU¡F«, mit midtuhY« f©o¥ghf 

Ã‹g‰w¥gl nt©L«. nkY«, nj®jš bjhl®ghd és«gu§fis bjhiy¡fh£Á miytçirfŸ, 

nfÃŸ f£lik¥òfŸ k‰W«/mšyJ nfÃŸ Mgnu£l®fŸ c£gl ä‹dQ Clf¤Âš  
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és«gu§fis xëgu¥g fUJ»w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ,  eg®fŸ, FG eg®fŸ 

mšyJ mik¥òfis Ïªj c¢rÚÂk‹w Miz f£L¥gL¤J«. 

 

Ã‰nr®¡if -m 

I. és«gu§fS¡F rh‹W nfhUtj‰fd é©z¥g«. 

 

i. é©z¥gjhuç‹ bga® k‰W« Kftç. 

ii. muÁaš f£Á / ngh£oæL« nt£ghs® ahbjhU eg® / eg®fë‹ fHf« / r§f« / 

mw¡f£lis _ykhd és«gu§fŸ ( bgaiu tH§fÎ«)  

iii. (a) xUntis muÁaš f£Á våš, m¡f£Áæ‹ ãiy (m§Ñfç¡f¥g£l njÁa/khãy 

f£Áah / m§Ñfhu« bgwhj f£Áah) 

(b)  xUntis nt£ghs® våš, mnt® nth£oæL« r£lk‹w / ghuhSk‹w¤ 

bjhFÂæ‹ bga®. 

 

iv. muÁaš f£Á / FG mšyJ eg®fë‹mik¥ò / fHf« / r§f« / mw¡f£lisæ‹ 

jiyikæl Kftç. 

 

v. Ïªj és«gu« xëgu¥ò¢ brŒa fUj¥g£LŸs miytçirfŸ / nfÃŸ be£bth®¡FfŸ 

 

vi. (m) Ïªj és«gu« ahbjhU nt£ghs® / nt£ghs®fS¡F nj®jèš bt‰¿ thŒ¥ò¡F 

ga‹gL« tifæš cŸsjh  

 

(M) M« våš, m¤jifa  nt£ghs® / nt£ghs®fë‹ bga® / bga®fŸ, KG 

KftçÍl‹ k‰W« bjhFÂ / bjhFÂfë‹ bga® / bga®fŸ. 

 

vii. és«gu« më¡f¥g£l ehŸ 

viii. Ïªj és«gu¤Ây ga‹gL¤j¥g£LŸs bkhê / bkhêfŸ (cçathW 

rh‹bwh¥gäl¥g£l vG¤J¥goÍl‹ ä‹dQ toéyhd Ïu©L gofSl‹ Ïªj 

és«gu« më¡f¥gl nt©L«)  
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ix. és«gu¤Â‹ jiy¥ò  

 

x. és«gu« jahç¥gj‰F V‰g£l bryÎ  

 

xi. xëgu¥ò brŒtj‰F fUj¥g£l és«gu§fë‹ xëgu¥g¥gL« F¿¥Ã£l fhy 

Ïilntisfë‹ v©â¡ifÍl‹ mj‰fhd njhuhakhd bryÎ, k‰W« x›bthU 

xëgu¥ò¡Fkhd f£lz«. 

 

xii. bkh¤jkhf bryél¥g£l bjhif (Ughæš )                    

...........................   v‹gtç‹ kfdh»a / kfsh»a / kidéahf ÂU/ÂUkÂ 

…………………………….   v‹»w eh‹ (KG Kftç)                                    

Ïªj és«gu¤ij jahç¤J xëgu¥òtJ k‰W« bjhl®ghd mid¤J bjhiffS« 

fhnrhiy / nf£ò fhnrhiy thæyhf brY¤j¥gL« v‹W cWÂaë¡»nw‹. 

  

 

Ïl«:       é©z¥gjhuç‹ ifbah¥g«. 

ehŸ : 

(muÁaš f£Á / nt£ghs® Ú§fyhf, eguhš / eg®fshš xëgu¥g¥gL« és«gu¤Â‰F 

bghUªJ«) 

...........................   v‹gtç‹ kfdh»a / kfsh»a / kidéahf ÂU/ÂUkÂ  

…………………………….   v‹»w eh‹ (KG Kftç)                                     

Ï¤Jl‹ më¡f¥g£LŸs és«gu§fŸ / ahbjhU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghsç‹ 

Mjhu¤Â‰fhdJ mšy k‰W« vªjbthU muÁaš f£Á mšyJ és«gu« / és«gu§fshd 

bryé¥ bghW¥ig V‰féšiy.  juÎ¤bjhif më¡féšiy mšyJ bjhif 

brY¤jéšiy v‹W  Ïj‹  _y« bjçé¤J cWÂaë¡»nw‹. 

Ïl«:       é©z¥gjhuç‹ ifbah¥g«. 
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ehŸ : 
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Ã‰nr®¡if -M 

Xëgu¥ò brŒtj‰fhd és«gu¤Â‰F rh‹wë¤jš 

I 

i. é©z¥gjhu® / muÁaš f£Á / nt£ghs® eg®/ eg®fë‹ FG / fHf«: mik¥ò / 

mw¡f£lisæ‹ bga® k‰W« Kftç.  

ii. és«gu¤Â‹ jiy¥ò 

iii. és«gu¤Â‹ fhy msÎ  

iv. és«gu¤Âš ga‹gL¤j¥g£LŸs bkhê / bkhêfŸ  

v. és«gu« më¡f¥g£l ehŸ:   

vi. xëgu¥òtj‰F rh‹wë¡f¥g£l ehŸ:  

 

II 

 

kh©gik ÏªÂa c¢rÚÂk‹w¤Âdhš tiuaW¡f¥g£l têfh£o F¿¥òfë‹go 

nk‰brh‹d és«gu« xëgu¥g¤ jFÂahdJ v‹W rh‹wë¡f¥gL»wJ. 

 

jiytç‹ / FG cW¥Ãd®fë‹ / ãakd mÂfhçæ‹ ifbah¥g« 

Ïl«:        

ehŸ : 
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c¤juÎ bjhl® v©.28 

 mid¤J khãy§fŸ k‰w« k¤Âa muÁ‹  neuoM£Á¥gFÂfë‹  jiyik nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£LŸs 24.08.2004 M« ehë£l 3.09.2004/J.S.II M« v© foj«. 

bghUŸ: J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ Kjèadt‰iw 

m¢ÁLtJ F¿¤j f£L¥ghLfŸ. 

 

 nj®jšbjhl®ghf J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ Kjèadt‰iw m¢Á£L, 

btëæLtJ bjhl®ghf 1951« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt r£l¤Â‹ 127-A M« Ãçé‹ 

éÂ¤Jiwfis bjhl®ªJ  mj‹ têfh£o F¿¥òfis btëæ£LŸs nk‰brh‹d bghU©ik 

F¿¤jMiza¤Â‹ 2.9.94 M« ehë£l3/9/(ESOG8)/94 – JS –II M«       v©    Mizæ‹     ÛJ    

j§fŸ    ftd¤ij    <®¡f  eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  

Ïªj éÂ¤JiwfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. 

“127A nj®jš bjhl®ghd J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ Kjèadt‰iw m¢ÁLtJ F¿¤j 

f£L¥ghLfŸ. 

1. vªjbthU nj®jš bjhl®ghd J©L btëpLfŸ mšyJ Rtbuh£oæ‹ Kf¥ò¥ 

gFÂæš, mjidm¢Á£L, btëæLgtç‹ bga® k‰W« Kftç Ïšyhkš, vªjbthU 

egU« m¢Ál¡TlhJ mšyJ btëæl¡TlhJ mšyJ m¢ÁLtj‰f mšyJ 

btëæLtj‰F fhuzkhf ÏU¡f¡TlhJ. 

 

2. vªjbthU egU«, ahbjhU nj®jš  J©L  btëpLfŸ,  Rtbuh£ofis 

m¢Álnth mšyJ m¢ÁLtj‰F V‰ghL brŒanthTlhJ. 

 

a. m¢ÁLgtiumilahs« fhQ»‹w tifæš, mjidbtëæLgt® 

cWÂbkhêx‹iw më¤J,  mÂš mt® ifbah¥gä£L mt® e‹F m¿ªj 

ÏU eg®fshš rh‹wë¡f¥g£L, mjid Ïu£o¥ògot¤Âš m¢ÁLgtU¡F 

më¤ÂUªjhy‹¿;  k‰W« 
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b. fârkhd fhy msé‰FŸ, Ïªj Mtz¤ij m¢Á£lÃwF, m¢rÁ£ltU¡F 

mD¥g¥g£LŸs cWÂbkhê xU efiyÍ«, Mtz¤Â‹  efš x‹Wl‹ 

c. vªjkhãy¤Â‹ jiyefçš 

m¢Ál¥g£lnjhmªjjiyefçYŸs jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F; k‰W« 

d. Vida Ãw ahbjhU nj®éš vªjkht£l¤Âš m¢Ál¥g£lnjh 

mªj kht£l khí°Ânu£L¡F m¢ÁLgtuhš cWÂbkhê efš mD¥Ã 

it¡f¥g£lhy‹¿, k‰wgo ahbjhU J©L btëpL mšyJ Rtbuh£oia 

m¢ÁLtj‰F fhuzkhf ÏU¡f¡TlhJ. 

 

3. Ï¥Ãçé‹ brašneh¡f¤Â‰fhf 

a. Mtz¤ij ifahš vGÂ efš vL¥gij jéu, Mtz¤ij gy efšfŸ 

vL¡»‹w vªjbthU brašKiwÍ« “m¢Ál¥gLtjhf¡ fUj¥g£L,  

mj‰»z§f Ïªj Mtz¤Âš m¢ÁLgt® v‹w brh‰bwhluhf bghUŸ 

bfhŸsnt©L« ; k‰W« 

b. “nj®jš J©L btëpL mšyJ Rtbuh£o” v‹gJ, nj®jèš ngh£oæL»‹w  

nt£ghs®  mšyJ nt£ghs®fŸ FGé‹ nj®jš bt‰¿ thŒ¥ig 

nk«gL¤jtj‰F mšyJ ghÂ¡F« tifæš éãnah»¡f¥g£l ahbjhU 

m¢Ál¥g£l J©L btëpL J©l¿¡if mšyJ Vida Mtz« mšyJ 

nj®jš g‰¿a F¿¥Ãid bfh©oUªJ Mdhš, nj®jš Kft®fS¡F mšyJ 

gâahs®fS¡F thyhakhd c¤juÎfŸ mšyJ nj®jš T£l« x‹¿‹ ehŸ, 

neu«, Ïl« k‰W« Vida étu§fis btWknd m¿é¡»‹w ahbjhU 

J©l¿¡if, Rt® és«gu« mšyJ Rtbuh£o bfh©ouhj ahbjhU Rt® 

és«gu« mšyJ Rtbuh£o vd bghUŸgL«.  

 

4. c£ÃçÎ (1) mšyJ  c£ÃçÎ (2)-Ï‹ ÑGŸs éÂ¤ Jiwfis ÛW»‹w ahbjhU egU«, 

F¿¥Ã£l fhy msé‰F Áiw¤ j©lid éÂ¥gj‰F c£ltuhth®.   Ï¡fhy msÎ 

MW khj§fŸ tiuæY« Ú£o¡f¤j¡fjhF« mšyJ Ïu©lhæu« %ghŒ msé‰F 

mguhj« éÂ¡f¡TL« mšyJ Ï›éu©L« éÂ¡f¥gl¤j¡fjhF«. 

 

2.  nj®jš fhy§fëš F¿¥ghf muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡F vÂuhf m¢R 

Clf¤Âš K¡»akhf brŒÂ¤ jhŸfëš Jiz és«gu§fŸ tUtJ 
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f©l¿a¥g£LŸsJ. gy ne®Îfëš, m¤jifa és«gu§fŸ F¿¥Ã£l 

nt£ghs®fë‹ bt‰¿ thŒ¥ig nk«gL¤Jtj‰fhf btëæl¥gL»wJ. 1951 M« 

M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt r£l¤Â‹ 77(1) M« Ãçé‹ go, ahbjhU nt£ghsç‹ 

nj®jš bjhl®ghd m¤jifa és«gu§fS¡F V‰g£l bryéid mªj¥ Ãçé‹ Ñœ 

it¤J tu¥gl nt©oa nt£ghsç‹ nj®jš bryéd¤njhL nr®¡f¥gl nt©L«.  

nkY«,  nkY«, nt£ghsç‹ mDkÂæšyhkš, nt£ghsç‹  nj®jš bt‰¿ thŒ¥ig 

nk«gL¤Jtj‰F és«gu«, R‰w¿¡if mšyJ btëp£lj‰F MF« bryéd¤ij  

ÏªÂa j©lid éÂ¡nfhitæ‹ 171-H M« ÃçÎ jil brŒ»wJ.  Jiz 

és«gu§fŸ nk‰brh‹d r£l éÂ¤Jiwæ‹ neh¡f§fis njhšéÍw¢ brŒ»wJ. 

 

(3) nkny F¿¥Ãl¥g£l r£l éÂKiwfë‹ njitfS¡F cjÎ« bghU£L, nj®jš 

fhy¤Âš, m¢R Clf¤Âš ahbjhU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghsU¡F rhjfkhf 

mšyJ vÂuhf ahbjhU és«gu§fŸ/nj®jš étfhu« F¿¤j ne®éš, m¤jifa 

étfhu¤Jl‹/és«gu¤Jl‹ btëæLgtç‹ bga® k‰W« KftçÍ« më¡f¥gl 

nt©L« vd Miza« c¤jué£LŸsJ. 

(4) Ïªj c¤juÎ, c§fŸ  khãy¤ÂYŸs kht£l nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« m¢R 

Clf« c£gl r«gªj¥g£lt®fŸ midtç‹ jftš k‰W« x¤Âiré‰fhf, mt®fŸ 

ftd¤Â‰F bfh©L¢ bršy¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.29 

  ef®¥òw ts®¢Á k‰W« tWik jâ¥ò Jiw, ef®¥òw ts®¢Á k‰W« tWik jâ¥ò 

mik¢rf¤Â‹ k¤Âa muR brayhsU¡F mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 29.09.2004 M« 

ehë£l 437/6/28/2004/PLN –III M« v© foj«. 

 

bghUŸ: 04.01.2004 m‹W njÁa ehëjœfëš, cyf tÁ¥Ãl Âd« 

F¿¤J és«gu« btëæLjš. 

 

  nk‰brh‹d bghU©ik bjhl®ghf 28.09.2004 M« ehë£l c§fë‹ 1706-D/Dir (UPA) 

M« v© foj¤ij gh®itæLkhW«, Ã‹tU« ãgªjidfS¡F£g£L fife  és«gu§fis 

btëæl kW¥ò bjçé¡féšiy v‹gij c§fS¡F bjçé¡FkhW« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 

i. r«gªj¥g£l mik¢rç‹ ãH‰gl«, és«gu¤Âš ÏU¡f¡TlhJ. 

ii. xU nj®jš muÁaš f£Á mšyJ f£ÁfŸ T£lâahf F¿¥ÃLtij jé®¡f 

nt©L« 

iii. K«ig k‰W« bfhšf¤jhéèUªJ btëtU« ehëjœfëš, Ïit 

btëæl¥gl¡ TlhJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.30 

  Õfh® k‰W« #h®f©£ jiyik brayhs®fŸ/ jiyik nj®jš  mÂfhçfS¡F nj®jš 

Miza« mD¥ÃÍŸs 24.12.2004 M« ehë£l 437/6/2006- PLN III M« v© foj«. 

 

bghUŸ: muR bryéš és«gu§fŸ k‰W« és«gu gyiffis 

fh£Á¥gL¤Jjš. 

 

  mÂfhu¤ÂYŸs f£Áæ‹ rhjidfis giwrh‰W»‹w v©z‰w és«gu¥ 

gyiffŸ muR bryéš, k¤Âa k‰w« khãy§fŸ / k¤Âa neuo M£Á¥ gFÂfë‹ murhš 

fh£Á¥gL¤ÂÍŸsJ Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F tªJŸsJ.  muÁaš f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghs®fë‹ têfh£L F¿¥òfS¡¡hd khÂç el¤ij éÂfŸ – mÂfhu¤ÂYŸs f£Á-VII 

M« g¤Âæ‹ (iv) M« Jiz¥ g¤Âæš Ñœf©lt‰¿‹ ÛJ c§fë‹ ftd« <®¡f¥gL»wJ. 

 “k¤Âa mšyJ r«gªj¥g£l khãy« / k¤Âa neuo M£Á¥ gFÂæš mÂfhu¤ÂYŸs 

muÁaš f£Á, mj‹ nj®jš Ãu¢rhu braš neh¡f§fS¡fhf mj‹ muR¥ gjéia 

ga‹gL¤ÂÍŸsJ v‹w«, F¿¥ghf (iv) muR bryéš brŒÂ¤jhŸfŸ k‰W« Ïju Clf§fëš 

btëæ£lJ v‹w ahbjhU òfhU¡F v›éj MjhuK« Ïšiy v‹w« cWÂ brŒtJl‹ 

nj®jèš MS« f£Áæ‹ bt‰¿ thŒòfis nk«gL¤J« neh¡»š rhjidfŸ bjhl®ghd 

és«gu§fŸ k‰W« muÁaš brŒÂfis xUjiyg£rkhf btëæl muR Clf§fis 

jtWjyhf ga‹gL¤Jjš ngh‹wit ftd¤Jl‹ jé®¡f¥gl nt©L«. 

 2. 2004 M« M©L Ã¥utç 29M« ehs‹W k¡fsit k‰W« Õfh®, mçahdh k‰W« 

#h®f©£ khãy r£l¥ nguit¤ bjhFÂfë‹ nj®jšfë‹ m£ltiz m¿é¥òl‹ khÂç 

nj®jš el¤ij éÂfŸ cldoahf bray¡F tªjJ.  nj®jš ehŸ m¿é¥Ã‰F K‹dnu 

és«gu¤ j£»Ÿ, és«gu§fŸ mšyJ Rtbuh£ofŸ muR¥ gz¤Âš fh£Á¡F it¡f¥g£L 

ÏU¥ÃD« m¤jifa és«gu¤ j£ofŸ k‰W« és«gu§fis bjhl®ªJ fh£Á¡F it¥gjhš 

mit mÂfhu¤ÂYŸs muÁaš f£ÁfS¡F k£L  äŠÁa                      

                                                               

                                           .  
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  3. k¡fS¡F, FL«g f£L¥ghL, r_f ey¤ Â£l§fŸ        F¿¤j bghJ¤ jftš 

mšyJ bghJ brŒÂfis bjçé¡F« fU¤J¡fis cila és«gu¥ gyiffŸ, és«gu§fis 

murhš fh£Á¥gL¤j¥glyh« vd Miza« c¤jué£LŸsJ.  MæD«, m¤jifa mid¤J 

és«gu gyiffŸ, és«gu§fŸ, ahbjhU thG« muÁaš           / muÁaš f£Áæ‹ 

rhjidfis bjçé¡»w mšyJ fU¤J¤ bjçé¡F« bghU£L mt®fë‹ ãH‰gl§f  mšyJ 

bga  mšyJ f£Á¢ Á‹d§f                  clnd Ú¡f¥gl nt©L«.  

Vbd‹whš, muÁaš          mšyJ muÁaš f£Á,                         

     òf    mšyJ     mšyJ ahbjhU muÁaš jiytç‹ jå¤j‹ikia 

ca®¤Jtj‰                                                 

            .  m¤jifa és«gu¥ gyiffŸ                              

                                     . 

                                                         

                                                             

                                                                  

                                                            

                                                        

                                      . 

                                                         

                                    . 

                                                        . 
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c¤juÎ bjhl® v©.31 

 

  mid¤J khãy§fŸ k‰w« k¤Â muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik nj®jš 

mÂfhçfS¡F nj®jš Miza« mD¥ÃÍŸs 3.08.2007 M« ehë£l 3/9/2007/JS –II M« v© 

foj«. 

bghUŸ: brŒÂ¤jhŸ k‰W« Vida m¢R Clf¤Âš nj®jš 

bjhl®ghd és«gu§fŸ - nj®jš Ãu¢rhu« - bjhl®ghf. 

 

 ÑnH ju¥g£LŸs, 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹  126 M« 

Ãçé‹ éÂ¤JiwfŸ ÛJ ftd« <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  

      ÃçÎ -126 th¡F¥gÂÎ Kotiltj‰F ã®zæ¡f¥g£l 48 kâ neu¤Âš 

bghJ¡T£l§fis jil brŒjš. 

(1) ahbjhU egU« 

(a)    nj®jš x‹nwhL bjhl®òila, ahbjhU bghJ¡T£l« mšyJ C®ty¤ij 

T£LtJ, el¤JtJ mšyJ g§nf‰gJ mšyJ ciuah‰WtJ TlhJ ; mšyJ 

(b) Âiu¥gl¡fUé, bjhiy¡fh£Á mšyJ Vida mnj ngh‹w  rhjd§fŸ 

thæyhf, ahbjhU nj®jš étfhu¤ij bghJk¡fS¡F fh£ÁgL¤j¡TlhJ. 

(c) ahbjhU nj®jèY«, th¡F¥gÂÎ gFÂæš, th¡FgÂÎ Kotiltj‰F 

ã®zæ¡f¥g£l 48 kâ neu¤Âš ahbjhU th¡F¥gÂÎ gFÂæš bghJk¡fis 

<®¡F« tifæš Ïirau§f ãfœ¢Á mšyJ Âiuau§f ãfœ¢Á mšyJ Vida 

ahbjhU bghGJngh¡F mšyJ nfë¡if ãfœ¢Á el¤Jtj‹ thæyhf mšyJ 

V‰ghL brŒtj‹ thæyhf bghJk¡fS¡F nj®jš étfhu§fis gu¥òjš 

TlhJ. 
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(2) c£ÃçÎ (1)‹ éÂ¤Jiwfis ÛW»‹w ahbjhU egU«, Ïu©lh©LfS¡F 

Ú£o¡f¤j¡f msé‰F Áiw¤ j©lid mšyJ mguhj« mšyJ Ï›éu©L« 

éÂ¡f¥gL«. 

(3) Ï¥Ãçéš, “nj®jš étfhu«” v‹gJ nj®jš x‹¿‹ Koéid ghÂ¡F« tifæš 

mšyJ jh¡f¤ij V‰gL¤J« tifæš fUj¥g£l mšyJ fz¡»l¥g£l ahbjhU 

étfhu« vd bghUŸgL«. 

(2) nk‰brh‹d 48 kâneu fhy mséš nj®jš bjhl®ghd étfhu¤ij thbdhè 

_y« xègu¥gyhkh vd Áy khãy§fëèUªJ nfŸéfŸ vG¥g¥g£LŸsd. 

(3) nj®jš étfhu¤ij, bjhiy¡fh£Á mšyJ mJngh‹w rhjd§fŸ thæyhf 

fh£Á¥gL¤Jtij, 126 M« Ãçé‹ (1) M«  c£Ãçit¢ nr®ªj (b) gFÂ jil 

brŒ»wJ. Ïªj braš neh¡f¤Â‰fhf, thbdhèahdJ, Vida mJngh‹w 

rhjdkhf fUj¥gL« vd bjëgL¤j¥gL»wJ. vdnt ahjhU nj®jš étfhu¤ij 

thbdhè _y« xègu¥òtJ/ gu¥òtJ v‹gJ (b) gFÂæ‹ Ñœ tUtJl‹ 

nk‰brh‹d Ãçéš F¿¥Ãl¥g£l 48 kâ neu¤Âš m›thW brŒtj‰F 

mDkÂ¡f¥glkh£lhJ. 

(4) ÏJF¿¤J VnjD« IaäU¥Ã‹ mjid fistj‰F c§fŸ khãy¤ÂYŸs 

mid¤J muÁaš f£ÁfŸ c£gl r«gªj¥g£l mid¤J eg®fë‹ ftd¤Â‰F 

bfh©L¢ bršy¥glyh«. 

(5)    Ï¡foj« bg‰wik¡F x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.32 

 

  mid¤J khãy§fë‹/ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ 

k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F nj®jš Miza« mD¥ÃÍŸs 3/9/2007 M« ehë£l 

3.09.2007/JS-II M« v© foj«. 

bghUŸ: J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ m¢ÁLtÂš 

f£L¥ghLfŸ. 

 

1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂã¤Jt¢ r£l¤Â‹ 127- M« Ãçé‹ éÂ¤JiwfŸ 

bjhl®ghf Miza¤Â‹ 24-8-2004 M«  ehë£l 3/9/2007/JS-II M« foj¤Â‹ ÛJ 

ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 2. és«gu§fŸ, m¢R Clf§fëèUªJ ntbwhU bgaçY«, Áy ãWtd§fë‹ 

bgaçY« btëæl¥gL»‹wd v‹gJ Miza¤Â‹  ftd¤Â‰F 

bfh©Ltu¥g£LŸsJ. 

 3. nj®jš fhy§fëš F¿¥Ã£l muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡F 

MjuthfÎ«, vÂuhfÎ« m¢R Clf¤Âš K¡»akhf brŒÂ¤ jhŸfëš 

btëæl¥gL»‹w és«gu§fis bghW¤jtiuæš  Ã‹tU« fU¤J¡fŸ ftd¤Âš 

bfhŸs¥glyh«. 

      [a] és«gu§fis¥ bghW¤jtiuæš, mj‰fhd _yhjhu¤ij  f©l¿a Ã‹tU« 

elto¡if vL¡f¥glyh«. 

 (i) és«gu«, nt£ghsç‹ r«kj¤Jl‹ mšyJ mtU¡F bjçªnj  

btëæl¥g£oU¥Ã‹ r«gªj¥g£l nt£ghsuhš/nt£ghs®fshš 

m§Ñfç¡f¥g£LŸsjhf fUj¥g£L, nt£ghsç‹/nt£ghs®fë‹ nj®jš bryéš 

fz¡F it¡f¥gL«. 
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 (ii) nt£ghsç‹ mDkÂæ‹¿ és«gu« btëæl¥g£oU¥Ã‹,   ÏªÂa j©lid 

éÂ¡nfhitæ‹ 171-H M« Ãçit Û¿aj‰fhf és«gu btëp£lhs® ÛJ tH¡F 

bjhl®tj‰fhf elto¡if vL¡f¥glyh«. [r«gªj¥g£l 

nt£ghs®/nt£ghs®fëläUªJ vG¤J  ó®tkhd mDkÂæ‹¿ és«gu¤Â‰F 

brŒa¥g£l bryéd«] 

[b] és«gu¤Âš btëæLnth® milahs« R£o¡fh£l¥gléšiy våš Ã‹d® 

Ú§fŸ r«gªj¥g£l brŒÂ¤jhŸ ãWtd¤ij bjhl®òbfh©L jftš bg‰W 

nk‰brgh‹dthW cça elto¡if nk‰bfhŸtJ F¿¤J fUÂ¥gh®¡fyh«. 

4. nkny F¿¥Ãl¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfis Ã‹g‰Wtj‰fhf Vida 

nj®jš mYty®fSl‹ kht£l nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš el¤J« mYty®fS¡F 

bjçé¡f¥glyh«.   kht£l nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš el¤J« mYty®fŸ 

KjènahU¡F tH§f¥g£l c¤juÎfë‹ efš x‹W, Miza¤Â‰F 

nk‰F¿¥bgGJtj‹ thæyhf  ÏJbjhl®ghf vL¡f¥g£l elto¡if g‰¿ 

cWÂbrŒa¥glnt©L«. 

5. Ïjid bg‰W¡ bfh©lik¡F jaÎT®ªJ x¥òif mD¥gÎ«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.33 

ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit brayhs® k‰W« mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F nj®jš 

Miza« mD¥ÃÍŸs 21.11.2007 M« ehë£l 437/6/2007(INST) – PLN III M« v© foj«. 

  

bghUŸ: k¡fsit k‰W« khãy r£lk‹w nguitfS¡fhd 

bghJ/Ïil¤ nj®jš fhy¤Âš, muR Ïizajs¤Âš 

muÁašthÂfŸ / mik¢r®fŸ Ûjhd mid¤J 

F¿¥òfisÍ« Ú¡»éLtJ bjhl®ghd c¤juÎfŸ 

bjhl®ghf. 

 

  khãy muÁ‹ Ïizajs§fŸ/ mik¢rç‹ mYtyf  Ïizajs§fëš, gšntW  Jiw 

k‰W« murik¥ò rh®ªjt®fŸ j§fŸ rhjidfis Áw¥Ã¤J¡ T¿, mij muÁašthÂfŸ/ 

mik¢r®fë‹ brhªj rhjidfshf òfœªJ ngRtJ ngh‹W j‰nghJ »il¡f¡Toa gšntW 

F¿¥òfŸ F¿¤j nfŸéfis Miza« fUÂ¥gh®¤JŸsij bjçé¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹.  k¡fsit/khãy r£lk‹w nguitfë‹ bghJ¤nj®jš bjhl®ghf khÂç 

nj®jš el¤ij éÂ eilKiwæèU¡F« nghJ m¤jifa khãy muÁ‹/ k¤Âa muÁ‹ mYtš 

Ïizajs¤Âš mid¤J mik¢r®fŸ, muÁaš thÂfŸ mšyJ muÁaš f£Áfë‹ F¿¥òfŸ 

»il¡f¡Toa  vL¤Jél¥glnt©L«/ Ú¡f¥gl nt©L« vd Miza« KoÎbrŒJŸsJ. 

Ïil¤nj®jšfë‹nghJ, m¤jifa Ïil¤nj®jèš nt£ghsuhf ÏU¡F« m¤jifa 

muÁašthÂfŸ/ mik¢r®fS¡F k£Lnk  Ïªj c¤juÎfŸ tiuaW¡f¥glyh«. 

   Ïjid f©o¥ghf Ã‹g‰Wtj‰fhf, r«gªj¥g£l midtç‹ ftd¤Â‰F 

Ïij¡ bfh©L¢ bršyyh«. 

   Ïjid bg‰W¡ bfh©lj‰F jaÎT®ªJ x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.34 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ 

k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F ÏªÂa nj®jš Miza« mD¥ÃÍŸs 23.02.2009 M« 

ehë£l 437/6/INST/2009 – CC  BE M« v© foj«.    

bghUŸ cyf tÁ¥Ãl Âd«, nghènah brh£LkUªJ/ bA¢Ié 

éê¥òz®Î Ãu¢rhu« k‰W« RjªÂu Âd«, FoauR Âd«, 

fhªÂ b#aªÂ, khãy cUth¡f Âd« ngh‹w gšntW 

Âd§fë‹ bfh©lh£l jUz§fSl‹ bjhl®òila 

és«gu§fë‹ btëpL. 

 

  k¡fsit/ khãy r£lk‹w bghJ/ Ïil¤nj®jšfëš khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

eilKiwæèU¡F«nghJ cyf tÁ¥Ãl Âd«, nghènah brh£LkUªJ/ HIV éê¥òz®Î 

Ãu¢rhu«  F¿¤j és«gu§fis btëæLtj‰F mDkÂ nfhç mik¢r®fëläUªJ / 

JiwfëläUªJ gšntW F¿¥òfis Miza« bgW»wJ.   

 K¡»akhd r_f¥ Ãu¢ridfŸ g‰¿a és«gu§fŸ btëæLtij Miza« xUnghJ« 

vÂ®¡f fUjéšiy. mÂfhu¤ÂèU¡F« f£Á, muR ÏaªÂu§fis/ mik¥òfis¤ jtwhf¥ 

ga‹gL¤Â, rkthŒ¥òfŸ më¥gj‰F  vÂuhd r_f jftšfis¥ gu¥Ã mjdhš RjªÂukhd 

k‰W« ne®ikahd nj®jš bfhŸifia ÛW«tifæš brašgléšiy v‹gij k£Lnk mJ 

cWÂ brŒa éU«ò»wJ.  vdnt th¡fhs®fis tr¥gL¤Â mt®fS¡F rhjfkhf th¡fë¡f 

Jh©l¡Toa ahbjhU mik¢r®/muÁaš ca® gjéæš ÏU¡F« egç‹ ãH‰gl« mšyJ nj®jš 

brŒÂfŸ Ïšyhkš k‰W« f£Áæ‹ rhjidfis Áw¥Ã¤J¡ Twhkš ÏU¡F« m¤jifa 

és«gu§fS¡F jilæšiy v‹w bjëthd ãiygh£il nj®jš Miza« vL¤JŸsJ.  

RjªÂu Âd«, FoauR Âd«, fhªÂ b#aªÂ k‰W« khãy cUth¡f Âd« ngh‹w bt›ntW 

K¡»akhd tuyh‰W Áw¥òä¡f Âd§fis nfhyhfykhf bfh©lhl¥gL«nghJ, mÂš 

g§nf‰F« k¤Âa/khãy mik¢r®fŸ, mªneu¤Âš, mÂfhu¤ÂYŸs f£Áæ‹ mšyJ nj®jèš 
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ngh£oæL»‹w mt®fë‹ muÁaš f£Áfë‹ rhjd§fis vL¤Jiu¥gj‹ thæyhf muÁaš 

Mjha« bgw xU jskhf ga‹gL¤Â¡ bfhŸt®. Ïij Miza« fLikahf fUÂ¥gh®¤J, 

mik¢r®fŸ m¤jifa bfh©lh£l§fëš g§nf‰F«nghJ, mt®fŸ ng¢Rfë‹/ 

brh‰bghêÎfë‹ ika¡fU¤jhdJ, tuyh‰W¥ Ã‹dâ, rç¤Âu ehaf®fë‹ rhjidfŸ 

brašfŸ F¿¤J k£Lnk ÏU¡f nt©L« v‹W« mt®fŸ muÁaš ng¢RfŸ ngrhkš, 

bghJél¤ij, muÁaš Ãu¢rhu nkilahf kh‰wyh« äFªj ftd¤Jl‹ ÏU¡f nt©L« v‹W 

KoÎ brŒjJ. 

 m¤jifa jUz§fŸ, M£ÁæèU¡F« f£Áæ‹ rhjidfis ca®¤Jtj‰fhf 

ga‹gL¤j¥gLtjhš Ïªj fhyf£l¤Âš mJngh‹w fhuz§fS¡fhf M£ÁæèU¡F« “ XXX 

M©LfŸ/eh£fŸ” ngh‹w bfh©lh£l§fS¡F KGikahd jil éÂ¡f¥gL«.  . 
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c¤juÎ bjhl® v©.35 

  mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¢ brayhs®fŸ 

k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£LŸs ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 13.04.2009 

M« ehë£l 437/6/INST-2008-CC &BE M« v© foj«. 

bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂ ga‹gL¤jik – muR¢ bryéš 

és«gu§fŸ  k‰W« és«gu¥ gyiffis fh£ÁgL¤Jjš. 

        

            khãy muR/ k¤Âa muR, M£Áæè»‹w  f£Áæ‹ rhjidfis és¡F»w és«gu¢ 

r£l§fis mÂf  v©â¡ifæš muR¢ bryéš  fh£Á¥gL¤Âajhf Miza¤Â‹ 

ftd¤Â‰F tªJŸsJ. g¤Â VII, c£gg¤Â (iv) –  muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ 

têfh£LjY¡fhd khÂç nj®jš el¤ij éÂæ‹ 4M« g¤Âia¢ nr®ªj Jiz¥g¤J (iv)-¡F 

M£ÁæèU¡F« f£Á  j§fsJ ftd« <®¡f¥gL»wJ.  mtit Ã‹tUkhW 

      “ k¤Âæš mšyJ khãy§fëš/ k¤Âa mur‹ neuo M£Á¥ gFÂæš, M£ÁæèU¡F« 

r«gªj¥g£l f£Á, nj®jš Ãu¢rhu neh¡f¤Â‰fhf, j‹Dila mÂfhu ãiyia 

ga‹gL¤ÂÍŸsjhf bjçé¡f¥gL»w ahbjhU òfhU¡F« fhuz« vJÎ« f‰Ã¡f¥gléšiy 

v‹gij cWÂ brŒa nt©L« k‰W« F¿¥ghf (iv) M£ÁæYŸs f£Áæ‹ bt‰¿ thŒ¥òfis 

mÂfç¡»w neh¡f¤Jl‹, nj®jš fhy¤Âš muÁaš rh®ªj brŒÂfis ghug£rkhf 

btëæLtj‰fhf, rhjidfŸ bjhl®ghf Ãu¢rhu« brŒtj‰fhfÎ«, muR bryéš 

brŒÂ¤jhŸfëY« Ãw Clf§fëY« és«gu« brŒjš k‰W« mYtyš rh®ªj k¡fŸ 

Clf¤ij jtwhf¥ ga‹gL¤Jjš ngh‹wit ftdkhf¤ jé®¡f¥gl nt©L«.” 

  k¡fsit¡F« gšntW khãy§fS¡fhd r£lk‹w¥ nguit bghJ¤ nj®jšfë‹ 

m£ltiz m¿é¥òl‹, khÂç nj®jš el¤ij éÂ, 2.3.2009 m‹WeilKiw¡F tªjJ. mur 
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bryéš, m¤jifa és«gu§fŸ k‰W« és«gu¥gyiffis bjhl®ªJ fh£Á¥gL¤JtJ, 

m¤jifa és«gu gyiffŸ, és«gu§fŸ mšyJ Rtbuh£ofis nj®jš ehŸ m¿é¥gj‰F 

K‹du fh£Á¥gL¤j¥g£oUªjhY« Tl mit khÂç nj®jš el¤ij éÂia ÛWtjhfnt 

mikÍ«.  Vbd‹whš, mJ M£ÁæèU¡F« f£Á¡F msÎ¡fÂfkhd  cçikia më¥gJl‹, 

M£ÁæèU¡F« f£Á¡F rhjfkhf th¡fhs®fis <®¡f¡  ToajhfÎ« cŸsjhš mti nj®jš 

šl¤ij éÂfis Û¿ajhh¡ fUj¥gL»‹wd. 

 muR bryéš fh£ÁgL¤j¥g£l m¤jifa mid¤J és«gu¥ gyiffŸ, és«gu§fis 

r«gªj¥g£l mÂfhçfŸ clnd mt‰iw mf‰¿é£L Ïz¡f m¿¡ifia Miza¤Â‰F 

më¡F«go Miza«  c¤jué£LŸsJ. 

 ÏåtU fhy§fëš, nj®jš neu¤Âš, muR bryéš, ehëjœfŸ k‰W« ä‹dQ Clf« 

c£gl Ïju Clf§fëš és«gu§fis btëæl¡TlhJ vd Miza« c¤jé£LŸsJl‹  

M£ÁæèU¡F« f£Áæ‹ nj®jš fhy¤Âš, nj®jš brŒÂh¡fhf, f£Á¡fhu® k‰W« f£Áæ‹ 

rhjidfis és«gu¥gL¤JtJ, vÂ®fhy thŒ¥Ãid nkY« äif¥gL¤Â bjçé¡F«bghU£L  

k¡fŸ Clf¤ij jtwhf¥ ga‹gL¤JtijÍ«  ftdKl‹ jé®¡f¥gl nt©L«. 

  

cldoahf elto¡if nk‰bfhŸtj‰fhf, k¤Âa muR k‰W« khãy muÁ‹ mid¤J 

mik¢rf§fS¡F«/JiwfS¡F«/ mYtyf§fS¡F« Miza¤Â‹ Ïªj c¤juÎfŸ 

bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.36 

 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ mik¢ruit¡FG 

brayhs®, jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£LŸs 

ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹  25.06.2013 M« ehë£l 437/6 INST-2013/ CC  BE  M« v© foj«.  

bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂ - k¡fsit/ khãy r£lk‹w 

nguit¡fhd Ïil¤nj®jšfŸ eilbgW« fhy¤Âš, 

k¤Âa/khãy muRfshš és«gu§fŸ btëæLjš – bjhl®ghf. 

  

 k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jiy¥ bghW¤jtiuæš ehL khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ, 

KGtj‰F« bghUªJ« v‹gjidÍ« r«kªj¥g£l ahbjhU khãy¤Â‹ r£lk‹w¤Â‰fhd 

bghJ¤ nj®jè‹ nghJ, mit bjhl®òila khãy¤Â‰F« bghUªJ«  v‹gijÍ« Ú§fŸ 

m¿Å®fŸ. Ïil¤nj®jšfis¥ bghW¤j k£oš mik¢r®fë‹ R‰W¥gaz§fŸ, és«gu§fŸ, 

muÁd® éUªÂd® khëiffis ga‹L¤Jjš, mÂfhçfë‹ gâælkh‰w« Kjèa 

Ïil¤nj®jš eilbgW»w kht£l« KGtj‰F« bghUªJ»w Áy têtiffŸ Ú§fyhf, 

th¡F¥gÂÎ eilbgwéU¡»w kht£l« KGtj‰Fnk khÂç Ïil¤nj®jš el¤ij 

bghWªJ»‹wJ. 

(Miza¤Â‹, 26.04.2012 M« ehë£l 437/6 INST-2013/ CC  BE  M« v© foj¤ij fh©f) 

2. k¤Âa k‰W« khãy§fŸ muR Ïu©oY«, ãiwnt‰w¥g£l Â£l§fŸ k‰W« rhjidfŸ 

F¿¤j és«gu§fŸ ml§»a gšntW tifahd és«gu§fŸ btëæLtij¡ fhz Ko»wJ. 

m¤jifa és«gu§fŸ, FoauR Âd«, RjªÂu Âd«, òfœthŒªj jiyt®fë‹ Ãw¤ Âd§fŸ, 

muR éHh¡fŸ ngh‹w Áw¥ghd jUz§fëš mo¡fo btëæl¥gL»‹wd. m¤jifa 

jUz§fëš, Ïil¤nj®jšfŸ eilbg‰¿UªJ, m¤jifa és«gu§fŸ btëæl¥gL« 

neu¤Âš, khÂç nj®jš el¤ij éÂ étfhu« F¿¤j édh vG¥g¥gL«.  Ïil¤nj®jè‹nghJ 
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m¤jifa és«gu§is, Ãw Ïl§fëš btëæl¥gL«nghJ, khÂç nj®jš el¤ij éÂæ‹ Ñœ 

tU»w F¿¥Ã£l Ïl§fëš, m¤jifa és«gu§fis, F¿¥ghf m¢R Clf¤Âš jil brŒtJ  

v‹gJ bjhêšE£g ßÂah Ïayhj x‹whF«. 

3. Miza« Ïªj étfhu« F¿¤J fUÂ¥gh®¤JŒaJ. Ïªj étfhu« F¿¤j mid¤J 

m«r§fisÍ« fU¤Â‰bfh©L, Ïil¤nj®jnyhL bjhl®òila khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

eilKiwæèU¡F« fhy¤Âš, muR bryéš, és«gu§fis btëæLtJ F¿¤J Ã‹tUkhW 

Kiw¥gL¤j¥gL« vd Miza« c¤jué£LŸsJ. 

(i) F¿¥Ã£l K¡»akhd rªj®¥g§fSl‹ bjhl®òila bghJ¥gilahd és«gu§fŸ 

btëæl¥glyh«. MæD« m›thW btëæl¥gL« és«gu§fŸ, F¿¥Ã£l jUz§fëš 

eh£fSlD« Ïirthd eh£fSlD« tiuW¡f¥gl nt©L«, mit Vida eh£fëš 

btëæl¡TlhJ.  és«gu¤Âš  ahbjhU mik¢r® k‰W« Vida muÁaš bghW¥ghs®fë‹ 

ãH‰gl§fŸ Ïl« bg‰¿U¡f¡ TlhJ. 

(ii) Ïil¤nj®jš bjhFÂfëŸ ml§»ÍŸs gFÂfëš, ahbjhU Â£lt£lkhd/ F¿¥Ã£l 

F¿¥òfisÍila/kiwbghUŸ ml§»a és«gu«, Ïil¤ nj®jšfhy mséš vªjbthU 

ehëY« btëæl¥gl¡ TlhJ 

4) Ïªj c¤juÎfŸ, Ïil¤ nj®jš bjhl®ghdt‰¿‰F k£Lnk bghUªJ« v‹gij 

ftd¤Âš bfhŸsyh«.  bghJ¤ nj®jiy¥ bghW¤jtiuæš, muR bryéš brŒa¥gL« 

és«gu§fŸ ÛJ brašgL¤j¥gL« jil ahdJ fLikahf bra‰gL¤j¥gl nt©L«. 

5) Ïå tU§fhy§fëš Ït‰iw Ã‹g‰¿ elti¡if nk‰bfhŸtj‰fhf Ïªj têfh£o 

F¿¥òfis ftd¤Âš bfhŸs nt©L«. nkY«, r«gªj¥g£l mid¤J mÂfhçfë‹ 

ftd¤Â‰F« bfh©L bršy¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.37 

 ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 09.10.2013 M« ehë£l 437/6/CG/2013/CC & BE M« 

v©â£l foj« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« jiyik brayhs®fŸ mik¢ruit¢ FG brayhs®fS¡F 

mD¥g¥g£lJ. k¤Âa muR brayhs®, brŒÂ k‰W« xègu¥ò Jiw mik¢rf«, rh°Âç gt‹, 

òJošè k‰W« jiyik Ïa¡Fe®, és«gu« k‰W« xè - xë fh£Áaf és«gu Ïa¡Feuf«, 

òJošè M»nahU¡F efš mD¥g¥g£LŸsJ. 

bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ - k¤Âa muÁ‹ ahbjhU és«gu§fis th¡F¥ gÂÎ 

eilbgW« khãy§fëš mšyJ th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš ga‹gh£oYŸs brŒÂ¤ 

jhŸfëš btëæLjš - bjhl®ghf. 

k¤Âa k‰W« khãy muRfë‹ ey¤Â£l§fŸ k‰W« rhjidfë‹ K¡»a¤Jt¤ij¡ F¿¥ÃL«  

és«gu§fis th¡F¥gÂÎ eilbgwhj Áy khãy muRfshš btëæl¥g£L tUtJl‹, 

th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš cŸs brŒÂ¤jhŸ gÂ¥òfëY« btëæl¥g£L tU»‹wd 

v‹gij Miza« ftå¤J tU»wJ v‹gijÍ«, ÏJ khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂia Û¿ajhf 

Miza« fUJ»wJ v‹gijÍ« bjçé¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 ÏåtU« fhy§fëš, khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ braèš ÏU¡F« fhy¤Âš nj®jš 

eilbgwhj khãy§fshš btëæl¥gL»‹w ÏJ ngh‹w mid¤J és«gu§fS« mit 

brŒÂ¤jhŸ gÂ¥ghf btëæLtj‰F K‹d® mšyJ th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš 

ga‹gh£oš cŸs g¤Âç¡iffëš btëæL« K‹d®, ÏirÎ nt©o Miza¤Â‰F  

mD¥g¥gl nt©L« v‹W Miza« c.jjué£LŸsJ. 

Ï¡foj¤ij bg‰W¡ bfh©lj‰F x¥òif më¡fÎ«. 



125 

 

c¤juÎ bjhl® v©.38 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik nj®jš 

mÂfhçfŸ k‰W« jiyik brayhs®fŸ, mik¢ruit FG brayhs® M»nahU¡F 

mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 17.10.2003 M« ehë£l 437/6/CG/2013/CC & BE 

M« v© foj«. 

bghUŸ: k¤Âa Ãunjr«, änrhu«, uh#°jh‹, r£o°f® k‰W« njÁa jiyef® M£Á¥ gFÂahd 

blšè M»a khãy§fë‹ r£lk‹w¥nguit¡fhd bghJ¤ nj®jš - és«gu§fis k¤Âa 

k‰W« khãy muRfë‹ btëæLjš - bjhl®ghf. 

 nj®jš Miza¤Â‹ 09.10.2013M« ehë£l 437/6/CG/2013/CC & BE M« foj¤Â‹ 

ÛJ j§fë‹ ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  (efš Ïiz¡f¥g£LŸsJ ) mÂš 

mid¤J és«gu§fS« khãy muÁ‹ nj®jš eilbgwhj khãy muRfŸ k‰W« nj®jš 

eilbgW« khãy§fë‹ brŒÂ¤jhŸfëš btëæLtj‰F c¤njÁ¡f¥g£LŸs mid¤J 

és«gu§fS« khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ mkèš ÏU¡F« fhy¤Âš mt®fshš, brŒÂ¤ 

jhŸfëš gÂ¥ghf mšyJ nj®jš eilbgW« khãy§fëš ga‹gL¤j¥gL« brŒÂ¤jhŸfëš, 

btëæl¥gLtj‰fhf mit mD¥g¥gL« K‹d® Miza¤Â‹ mDkÂia bgw nt©L« vd 

Miza« tèÍW¤J»wJ.   

 nk‰brh‹d c¤juÎfŸ tH§f¥g£oUªª nghÂY« Miza¤Â‹ ÏirÎ bgwhkš, 

th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš ga‹gh£oYŸs brŒÂ¤jhŸfëš  mšyJ brŒÂ¤jhŸ 

gÂ¥òfshf nj®jš eilbgwhj Áy khãy§fshš és«gu§fŸ btëæl¥g£L tUtij 

Miza« m¿ªJŸsJ. m›thW mj‹ c¤juÎfëš Ûw¥gLtJ F¿¤J Miza« mj‹ 

tU¤j¤ij bjÂé¤JŸsJ.  mj‹ c¤juÎfŸ Ûw¥gLtJ F¿¤J ftd¤Â‰F 

bfh©Ltu¥gLkhæ‹, r«kªj¥g£l muÁ‹ jftš k‰W« k¡fŸ bjhl®ò¤ Jiw 
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brayhs®/Ïa¡Fenu m¤jifa jtW¡F neuoahf bghW¥ng‰f nt©L« v‹W Miza« 

nkY« m¿ÎW¤ÂÍŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.39 

 k¤Âa muR brayhs®, brŒÂ k‰W« xègu¥ò¤Jiw mik¢rf«, rh°Âç gt‹, òJošè 

mt®fS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš  Miza¤Â‹ 30.10.2013M« ehë£l 

437/6/CG/2013/CC & BE M« v© foj«. 

gh®it:  mik¢rf¤Â‹ 24.10.2013 M«  ehë£l 1/54/2010 MVC M« v© foj«. 

bghUŸ: K‹dhŸ Ãujk® ÂUkÂ ÏªÂuh fhªÂæ‹ ãidÎ ehŸ M©L ãiwÎ éHh k‰W« 

r®jh® tšyghŒ g£onlè‹ Ãwªj ehŸ M©L  ãiwÎ éHh ngh‹wt‰iw DAVP'S 

brŒÂ¤jhŸfëš és«gukhf F¿¤j nj®jš Miza¤Â‹ mDkÂ - bjhl®ghf. 

 nk‰brh‹d bghU©ik bjhl®ghf 30.10.2013M« ehë£l Miza¤Â‹ mnj v© 

foj¤ij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 Ï¥bghU©ik F¿¤J Miza« kW gçÓyid brŒJ rÛg¤Âš kiwªj jiyt®fis 

jé®¤J, fhyŠbr‹w muÁaš jiyt®fŸ bjhl®ghd brŒÂfŸ k‰W« òif¥gl§fis 

btëæLtÂš kW¥ngJäšiy vd Ïªj KoÎbrŒa¥g£LŸsJ. 

 Ïjid fU¤Âš bfh©L, Miza« gh®itæš f©LŸsthW j§fŸ foj¤Jl‹ 

Ïiz¡f¥g£LŸs, c¤njÁ¡f¥g£oU¡F« és«gu¤ÂYŸs òif¥gl§fŸ k‰W« brŒÂfis 

btëæl  mDkÂ¡f¥g£LŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.40 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« ÏªÂa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹  jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l Miza¤Â‹ 01.04.2014M« ehë£l 437/6/1/2014/CC & BE M« 

v©foj«. 

bghUŸ: gšntW khãy§fëš Mjh® bjhl®ghd és«gu§fis¤ bjhlUjš – F¿¤J. 

 khÂç¤ nj®jš éÂfŸ braY¡F tUtj‰F K‹d® Mjh® m£il bjhl®ghd  és«gu« 

brŒa¥g£LŸs és«gu§fis¤ bjhluyhkh, nt©lhkh v‹W khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂæ‹ 

neh¡»š Áy khãy§fŸ Ia§fis vG¥Ã mj‹ Ûjhd és¡f§fis¥ bgw, nj®jš 

Miza¤ij mQ» tU»‹wd v‹gij¡ Tw eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  Ïªj éõa« 

Miza¤jhš gçÓè¡f¥g£L tU»wJ. Mjh® bjhl®ghf brŒa¥gL« és«gu§fëš bghJ 

k¡fS¡F Mjh® m£il F¿¤j jftš më¡F« neh¡f¤ij k£Lnk bfh©ljhf ÏU¡f 

nt©L« v‹W Miza« bjëÎgL¤ÂÍŸsJ. Â£l§fŸ bjhl®ghf Miza« (m) muÁ‹ 

rhjidfis Kj‹ik¥gL¤J« ahjbhU és«gu¤ij¢ brŒa mDkÂ¡f¥glkh£lhJ.  Ïªj 

jftš c§fŸ khãy¤ÂYŸs r«kªj¥g£l VIDAI mÂfhçfë‹ ftd¤Â‰F bfh©L bršy¥gl 

nt©L«. 
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E. thDh®ÂfŸ / thfd§fis¥ ga‹gL¤Jjš 

c¤juÎ bjhl® v©.41 

1) mik¢ruit FG  brayhs®  uhZ£ugÂ gt‹, òJošè 

2) ÏªÂa muR brayhs®, cŸétfhu Jiw mik¢rf«, òJošè 

3) ÏªÂa muR brayhs®, r£l«, ÚÂ  & ãUtd étfhu Jiw mik¢rf«, òJošè 

4) mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¢ brayhs®fŸ 

5)mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 20.10.1994 M« ehë£l 

437/6/94/MSC- bjhFÂ -5 M« Miz v© foj«. 

bghUŸ:  th}®Â k‰W« býèfh¥l®fis thlif¡F mk®¤Jjš. 

Miz: 

 1. nj®jš fhy¤Âš, nj®jš bjhl®ghd gaz§fS¡fhf mšyJ nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf, nj®jš gâ¡fhf mYtyf thfd§fŸ ga‹gL¤JtJ KGikahf 

jiléÂ¤J  Miza« V‰fdnt c¤juÎfis¥ Ãw¥Ã¤JŸsJ. 

 2. Áy muÁaš f£ÁfŸ, muR nj®jš gâ¡fhf/bghJ¤ Jiw ãWtd§fS¡F¢ 

brhªjkhd thDh®ÂfŸ / býèfh¥l®fŸ jåah® ãWtd§fë‹ thæyhf thlif¡F vL¤J 

ga‹gL¤JtJ Vida muÁaš f£ÁfS¡F k‰w ãiyia V‰gL¤J»wJ v‹gJ nj®jš 

Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F bfh©L tu¥g£LŸsJ.  vdnt, nj®jš Miza« muR 

ékhd§fŸ/bAèfh¥l®fis thlif¡F vL¤J ga‹gL¤J« nghJ (bghJ¤Jiw ãWtd§fŸ 
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k‰W« fHf§fS¡F¢ brhªjkhdit c£gl) thlif¡F vL¤J ga‹gL¤J« nghJ K‰¿Y« 

rkÅj thŒ¥ò tH§f¥gl nt©L« k‰W« bgçaséš és«gu¥gL¤j¥gl nt©L« v‹w 

eilKiw Ã‹g‰w¥gl nt©L« v‹W Miza« c¤jué.lLŸsJ. Ïªj eil Kiwæ‹ go 

mid¤J muÁaš f£ÁfS« C®Â ga‹ghLfis rk mséš bgW»‹w tifæš Áy 

Fiwªj¥g£r ãgªjidfŸ Ïªj eilKiwæš nr®¡f¥gl nt©L«.  mitahtd:- 

2.1. MS« f£Áia xUòwK«, Vida f£ÁfŸ k‰W« nj®jš fs¤Âš ngh£oæL« nt£ghs®fŸ 

kWòw« vd ÏUju¥ÃdU¡Fäilna  vªj ghFghL« fh£l¡ TlhJ. 

2.1. Ïj‰fhd bryéd§fis r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfnsh mšyJ ngh£oæL« 

nt£ghs®fnsh V‰W¡ bfhŸs nt©L«.  m¤Jl‹ mj‰fhd gÂÎU¡fis Kiwahf 

guhkç¡f¥gl nt©L«. 

2.3 f£lz§fS«, éÂKiwfS« k‰W« Ïit F¿¤j ãgªjidfS« midtU¡F« xnuÓuhf  

ÏU¡f nt©L«. 

2.4 cŸsgoahf xJ¡ÑL, Kjèš tUgt®fS¡nf K‹Dçik  v‹w éj¤Âš ÏU¡f nt©L«.  

Ïªj neh¡f¤Â‰fhf, kDit bgW« mÂfhçædhš Kiw¥go kD bg‰w njÂÍ«, neuK« F¿¤J 

it¡f¥g£oU¡f nt©L«. 

2.5 mçjhd ne®thf Ïu©L (m) mj‰F nk‰g£l é©z¥gjhu®fŸ xnu ehëš xnu neu¤Âš 

kD¡fŸ më¤ÂUªjhš, m¤jifa jUz§fëš FY¡fš Kiwæš xJ¡ÑL KoÎ brŒa¥gL«. 

2.6 nt£ghs®fŸ j§fŸ kD¡fëš Miza¤Â‹ éÂKiwfë‹ go, nf£f¥g£LŸs 

étu§fis KGikahf më¡fhkš ÏUªJ mšyJ bjhêE£g fhuz§fshš, m«kD¡fŸ 

ãuhfç¡f¥gl¡ Toa beU¡foahd f£l¤Âš cjél ahU¡bfšyh« Û©L« kD¡fŸ 
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njit¥gL»‹wnjh mt®fS¡bfšyh« mªj kDé‹ got« x‹W »il¥gj‰fhd tê tif 

brŒa¥gl nt©L«. 

2.7 vªjbthU jåegU¡F«, ãWtd¤Â‰F«, f£Á¡F« mšyJ nt£ghsU¡F« xnu neu¤Âš 

_‹W  eh£fS¡F nkš thDh®Âia / býèfh¥liu thlif¡F tH§f mDkÂ¡fTlhJ.  Ïªj 

njitia cWÂ brŒahj vªjbthU kDÎ« ãuhfç¡f¥gl nt©L«. 

 3. Ïªj eil Kiwæš nk‰Tça ãgªjidfŸ / tiuaiwfŸ xU vL¤J¡fh£L mséš 

k£Lnk nr®¡f¥g£LŸsdnt jéu éçthd mséš mit Ïšiy.  Ïa‹w tiuæš Ïªj 

eilKiwahdJ mid¤J f£ÁfS¡F« / nt£ghs®fS¡F« ãahakhfÎ«, rk thŒ¥ò 

më¡f¥gL« éj¤Âš Ã‹g‰w¥gL« tifæš Ka‰Áia nk‰bfhŸs nt©L«. 

 4. Ïªj eilKiw mid¤J« mikªj jftšfŸ ahÎ«, btë¥gilahfÎ«, guªj mséš 

és«gu« brŒa j¡fjhfÎ« njit¥g£lhš brŒÂ¤jhŸfŸ k‰W«  ä‹dD Clf§fŸ 

têahfÎ« K‹djhfnt më¡f¥gl nt©L«. 

 5.ÏJ bjhl®ghf tH§f¥g£l c¤juÎfë‹ efš tH§f¥g£l Ã‹d® cldoahf nj®jš 

Miza¤Â‰F mD¥Ã it¡f¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.42 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa  muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤  nj®jš 

mÂfhçfŸ k‰W« jiyik¢ brayhs®, mik¢ruit FG brayhs® M»nahU¡F mD¥g¥g£l 

ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹09.04.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-III M« v© foj«. 

bghUŸ: bghJ¤ nj®jšfŸ - mik¢r®fŸ / nt£ghs®fis cŸsl¡»a ghJfh¥ò. 

1.muÁaš rh®ªj ÃuKf®fŸ mYtyf¤nyh (m) btëæš ÏU¡F« nghnjh, nj®jš bjhl®ghd 

nkh£lh® Á‰WªJfŸ k‰W« thfd§fŸ k‰W« thDh®ÂfŸ / býèfh¥l®fŸ ga‹gh£o‰fhd 

édh¡fŸ m›t¥nghJ c¤juÎfshf btëæl¥gL»‹wd.  ÏJ bjhl®ghd Vida mid¤J 

c¤juÎfS« bjhF¥ò / ÂU¤jkhf Ã‹tU« c¤juÎfshf btëæl¥g£ld.  Ïit braY¡F 

tªjÎl‹ ftdkhf Ã‹g‰w¥gl nt©L«.  

2.1 khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ F¿¤j j‰nghJŸs m¿ÎW¤jšfë‹ vªj¥ gFÂiaÍ« vªj 

fhuz« g‰¿Í« ahU¡fhfÎ« js®¤j¡ TlhJ.  gaz«, ngh¡Ftu¤J. ghJfh¥ò F¿¤j 

cWÂfis bgWtÂš éÂKiwfë‹ K‹ghf midtU« rkkhfnt fUj¥gLt®.  ahU¡F« 

v›éjkhd rYifÍ« fh£l¥gl¡ TlhJ.  f£Á rh®Ãš nj®jš gâ¡fhf eh£o‹ Ãujk® 

R‰W¥gaz« nk‰bfh©lhY« Ï›éj éÂfŸ mtU¡F« bghUªJ« vdnt j‰nghJ 

eilKiwæèU¡F« éÂfŸ äFªj ftd¤Jl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L«. 

2.2 vŠÁÍŸs mid¤J muÁaš ca®ãiyæš ÏU¥gt®fŸ cjhuzkhf k¤Âa muÁ‹ mik¢r® 

mšyJ Kjyik¢r® khãy muÁ‹ mik¢r® mšyJ thça¤Â‹ jiytuhf ÏU¥gt® khãy 

fHf¤Â‹ jiyt® bghW¥ÃYŸst® T£LwÎ mik¥Ã‹ bghW¥ghs® ngh‹nwh® Ïªj 

éÂfS¡F f£L¥gh£lt®fŸ Mt®.  MæD« muR gâæš ÏšyhjtU¡F Ïit bghUªjhJ. 
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2.3 ghJfh¥ò mšyhj Ãw  vªj fhuz¤Â‰fhfÎ«  muÁ‰F brhªjkhd / muR ãÂÍjé bg‰W 

Ïa¡f¥gL»‹w thlif, mo¥gilæyhd ngh¡Ftu¤J thfd§fŸ  ga‹ghL F¿¤j KG 

jilæèUªJ vªj éjkhd éÂ js®Î« më¡f¥gl ÏayhJ.  Ï¤jifa Ú¡f§fŸ t©oæ‹ 

Mô£fhy«, mj‹ éiy k‰W« mid¤J tifahd t©ofŸ ngh‹w khÂçfis¡ 

F¿¥ÃL»‹wd. 

2.4 ghJfh¥ò cŸë£l vªj fhuz¤ij K‹å£L« muR¡F brhªjkhd thDh®Âia (Ïw¡if 

bghU¤j¥g£l mšyJ býèfh¥l® ) muR bryéš Ïa¡»L« tifæš bg‰nwh, thlif¡F 

muÁläUªJ mDkÂ bg‰W ga‹gL¤j mDkÂ Ïšiy.  ÏJ bjhl®ghf éÂ éy¡FfŸ VJ« 

më¡f¥gl kh£lhJ. 

2.5 ghJfh¥ò¡F c£g£l, F¿¥Ã£l eg®fis bghU¤j tiuæš csÎ Ãçit rh®ªj mÂfhçfŸ 

cŸë£l ghJfh¥ò KftuikfŸ, ã®zæ¤JŸs ga‹gh£L Kiwfisbah£o muR¡F 

brhªjkhd F©L Jis¡fhj thfd¤ij xU F¿¥Ã£l eg® ga‹gL¤Â bfhŸtj‰F 

mDkÂ¡f¥gLt®.  ghJfh¥ò mÂfhçfŸ Â£l t£lkhf ã®zæ¤JŸs tu«ig Û¿ j‰fhèf 

njit v‹w bgaçš mÂfkhd fh®fis nj®jš gâ¡fhf ga‹gL¤Jtij mDkÂ¡f¡ TlhJ.  

vªjbthU egU« gjéæš ÏUªjhY« Ïšyhé£lhY« mt® nt£ghsuhf ÏUªjhY« 

Ïšyhé£lhY« mt® ga‹gh£o‰bf‹W xJ¡f¥gL« F©L Jis¡fhj thfd¤Â‹ 

ga‹gh£L¢ bryit mtnu V‰f nt©L«. 

2.6 fh®fëš bršy¡Toa K‹ tçiræš ghJfh¥Ã‰F bršnth®, ghJfhty®fŸ cŸë£l 

fh®fŸ mâtF¥Ãš Ïa¡f¥gl¡ Toa fh®fë‹ v©â¡if ghJfh¥ò mÂfhçfshš 

tF¡f¥g£oU¡F« tÂfS¡F V‰g jtwhJ ÏU¡f nt©L«.  vªj ÅHèY«, Ïªj v©â¡if 

mÂfkhf ÏU¡f¡ TlhJ. muÁ‰F brhªjkhd t©ofshf ÏUªjhY« thlif¡F mk®¤j¥g£l 

t©ofshf ÏUªjhY« m¥go¥g£l t©ofS¡fhd Ïa¡f bryit khãy munr V‰W¡ 



134 

 

bfhŸS« ghJfh¥ò Åu®fŸ tH§»a tifæš V‰g£l bryit Tl r«gªj¥g£ltçläUªJ 

tÅè¡f njitæšiy. 

2.7 v¡fhuz¤Â‰fhfÎ«, xU muÁaš f£Á (m) nt£ghs® jåahU¡Fça thDh®Âia / 

býèfh¥liu thlif¡F mk®¤J«  jUz§fëš všyh« mj‰fhf brythF« bjhifia 

nj®jš bryéd fz¡»‹ xU gFÂahf v›éj éÂéy¡»‹¿ nr®¤J¡bfhŸs nt©L«. 

2.8 K‹dhŸ Ãujk®fŸ v‹w tifæš ml§F« midtU« Ïªj éÂKiwfëš ml§Ft®. 

gjéæš ÏU¡F« ÃujkU¡F tH§f¥gL« Áw¥ò rYiffS¡F mt®fŸ cçikÍilat® Mf 

kh£lh®fŸ. 

2.9 thfd§fë‹ ÛJ bghU¤Ânah mšyJ Ãw tifænyh xè bgU¡»fis ga‹gL¤J« 

vªjbthU egU¡F« ghJfh¥ò cŸë£l ga‹fëš vªj éjkhd éÂ¤ js®Î« 

brŒa¥glkh£lhJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.43 

  mdd¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfŸ, jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« mik¢ruit¡ FG òJošè M»nahU¡F 

mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 08.01.1998M« ehë£l 437/6/98-PLN-III M« v© 

foj«. 

bghUŸ: muÁaš f£Áfshš ga‹gL¤j¥gL« thDh®ÂfŸ- bjhl®ghf. 

 muR k‰W« bghJ¤ Jiw ãWtd§fS¡F¢ brhªjkhd muR thDh®Âfë‹ ga‹ghL 

F¿¤J éçthd c¤juÎfŸ Miza¤jhš V‰fdnt btëæl¥g£LŸsd.  eilKiwæYŸs 

c¤juÎfë‹ go, nj®jš eilbgW« fhy§fëš muÁaš ÃuKf®fshd Kjyik¢r® k‰W« 

mik¢r®fŸ c£gl midtU« thDh®ÂfŸ ga‹gL¤JtJ KGikahf jilbrŒa¥g£LŸsJ.  

gjéæYŸs ÃujkU¡F k£Lnk ÏÂèUªJ éy¡fë¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj c¤juÎfŸ  16.12.1997 

m‹W Û©L« rÛg¤Âš Miza¤jhš tèÍW¤j¥g£LŸsJ. 

Kjyik¢r®fë‹ ghJfh¥ò cŸgl gšntW fhuz§fS¡fhf Ïªj tiuaiwfis js®¤JkhW 

Áy Kjyik¢r®fëläUªJ nfhç¡iffŸ tu¥bg‰WŸsd. 

 ÏJ F¿¤J njitahd gFÂfëèUªJ nkY« gy jftšfŸ Miza¤jhš bgw¥g£L 

T®ªJ MŒÎ¢ brŒa¥g£ld.  ÏJ bjhl®ghd mid¤J fhuâfisÍ« ftd¤Âš bfh©L 

fUÂ¥ gh®¤j Ã‹d®, j‰nghJŸs c¤juÎfns ãiyahdit vdÎ«, ahbjhU 

fhuz¤Â‰fhfÎ« Ïªj étfhu¤Âš ãgªjidfis js®¤j ÏayhJ vdÎ« Miza« KoÎ 

brŒjJ.  

Kjyik¢r®fŸ c£sgl muÁaš ÃuKf®fŸ jåa®® thDh®Âfis ga‹gL¤j 

Miza¤ÂDila eilKiwæYŸs f£L¥ghLfëš jil VJ« éÂ¡f¥gléšiy. 
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mj‰»z§f, Kjyik¢r® cŸgl muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS¡F jåah® thDh®ÂfŸ 

njit¥go‹, mt®fë‹ nj®jš Ãu¢rhu« k‰W« Vida nj®jš bjhl®ghd brašghLfS¡F 

m¤jifa thDh®Âfis ga‹gL¤jyh« vd Miza« bjëÎ¥gL¤ÂÍŸsJ.  m›tifæš 

ga‹gL¤j¥g£l thDh®ÂfS¡fhd bryéd§fis r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfshš 

brY¤j¥gl nt©L« k‰W« ÏJ bjhl®ghd bryÎfŸ cçathW mt®fSila fz¡»š 

nr®¡f¥gl nt©L«. 

 Ïjid bg‰W¡ bfh©lj‰fhd x¥òifia më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.44 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa nj®jš neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš 

Miza®fŸ k‰W« jiyik¢ brayhs®fŸ, mik¢ruit FG brayhsU¡F mD¥g¥g£l 

ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 18.08.1999 M« ehë£l 437/6/98-PLN-III M« v© foj«. 

bghUŸ: nj®jš eilbgW« fhy§fëš thDh®Âfis ga‹gL¤Jjš. 

 muR k‰W« bghJ¤Jiw ãWtd§fS¡F¢ brhªjkhd muR thDh®Âfë‹ ga‹ghL 

F¿¤J éçthd c¤juÎfis Miza« V‰fdnt btëæl¥g£LŸsJ.  eilKiwæYŸs 

c¤jué‹go nj®jš eilbgW« fhy§fëš muÁaš ÃuKf®fshd Kjyik¢r® k‰W« 

mik¢r®fŸ c£gl midtU« thDh®ÂfŸ ga‹gL¤JtJ KGikahf jil brŒa¥g£LŸsJ 

gjéæYŸs ÃujkU¡F k£Lnk ÏÂèUªJ éy¡fë¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj c¤juÎfŸ 

14.07.1999M« ehë£l m‹W  rÛg¤Âš Û©L« Miza¤jhš éèÍW¤j¥g£lJ. 

m) Kjyik¢r®fë‹ ghJfh¥ò cŸgl gšntW fhuz§fS¡fhf Ïªj tiuaiwfis 

js®¤JkhW Áy Kjyik¢r®fëläUªJ nfhç¡iffŸ tu¥bg‰WŸsd. 

M) ÏJ F¿¤J njitahd gFÂfëèUªJ nkY« gy jftšfŸ Miza¤jhš bgw¥g£L 

MHkhf MŒÎ brŒa¥g£ld.  ÏJ bjhl®ghd mid¤J fhuâfisÍ« ftd¤Âš bfh©L 

fUÂ¥ gh®¤j Ã‹d®, j‰nghJŸs c¤juÎfns ãiyahdit vdÎ«, ahbjhU 

fhuz¤Â‰fhfÎ¤ Ïªj étfhu¤Âš ãgªjidfis js®¤j ÏayhJ vdÎ« Miza¤jhš 

KoÎ brŒa¥g£lJ. 

Ï) Kjyik¢r®fŸ cŸgl muÁaš ÃuKf®fŸ  jåah® thDh®Âfis ga‹gL¤j 

Miza¤ÂDila eilKiwæYŸs f£L¥ghLfëš jil VJ« éÂ¡f¥gléšiy, 

mj‰»z§f Kjyik¢r® cŸgl muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS¡F jåah® thDh®ÂfŸ 
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njit¥gL«, mt®fë‹ nj®jš Ãu¢rhu« k‰W« Vida nj®jš bjhl®ghd brašghLfS¡F 

m¤jifa thDh®Âfis ga‹gL¤jyh« vd Miza« bjëÎ¥gL¤ÂÍŸsJ. m›tifæš 

ga‹gL¤j¥g£l thDh®ÂfS¡fhd bryéd§fis r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfshš 

brY¤j¥gl nt©L« k‰W« ÏJ bjhl®ghd bryÎfŸ cçathW mt®fë‹ fz¡»š 

nr®¡f¥gl nt©L«. 

<) Ïjid bg‰W¡ bfh©lj‰fhd x¥òifia më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.45 

 òJošè, Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J Jiwæ‹ ÏªÂa muR brayhsU¡F mD¥g¥g£l 

18.08.1999 M« ehë£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/98-PLN-III M« foj¤Â‹ efš, 

ÏªÂa muR tUthŒ Jiwæ‹ brayhs®, òJošè, Áéš ngh¡Ftu¤J Jiwæ‹ jiyik 

Ïa¡Fe® k‰W« mid¤J khãy§fŸ, k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfŸ / jiyik brayhs®fŸ M»nahU¡F mD¥g¥g£LŸsJ. 

bghUŸ: muÁaš f£ÁfŸ k‰W« muR mÂfhçfŸ m£ltizæl¥g£l tâf ßÂahd 

ékhd§fis jéu k‰w jå egU¡F cçikahd thDh®Âfis¥ ga‹gL¤Jjš. 

 12-tJ k¡fsit fiy¡f¥g£LŸsijÍ«, 13-tJ k¡fsit mik¥gj‰fhf nj®jš 

m¿Î¥ò btëæl¥g£lijÍ« Ú§fŸ e‹F m¿Å®fŸ.  Ïªj brašKiw 10.10.1999 M« ehë‰F 

K‹d® Ko¡f¥gl nt©ÍŸsJ.  ca® gjéæèU¥gt®fshd Kjyik¢r®fŸ k‰W« k¤Âa 

muÁ‹ mik¢r®fŸ _¤j muÁaš jiyt®fŸ k‰W« f£Á jiyt®fŸ, j§fë‹ nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhfÎ«, nj®jš bjhl®ghd gšntW T£l§fëš g§nf‰gj‰fhfÎ«, 

m£ltizæl¥g£l tâf ßÂæyhd ékhd§fis jéu, jåahU¡F cçikÍila 

thDh®Âfis ga‹gL¤jyh«. 

 2. m£ltizæl¥glhj  ékhd§fS¡fhd mid¤J K¡»akhd gÂÎfS«, r£l« 

k‰W« bjhl®òila éÂfë‹ Ñœ njit¥gL»wthwhd cça mÂfhçfshš guhkç¡f¥gL»‹w 

KGikahd gÂÎfŸ Ï‹¿aikahjjhF«. gšntW Ïl§fëš ÏUªJ òw¥gL« k‰W« tªJ 

nrU« thDh®Âfë‹ neu«, gaâa® m¿¡if ngh‹w étu§fŸ guhkç¡f¥gl nt©L«.  

m›t¥nghJ tu¥bgW« gšntW òfh®fŸ bjhl®ghd ét§fŸ rçgh®¡f¥g£L m¤jifa 

jftšfis Miza« nfhuyh«.  mj‰»z§f, k¤Âa k‰W« khãy muRfëš cça 
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mÂfhçfël« Ï›thW ftdkhf it¡f¥g£LŸs gÂÎU¡fë‹ étu§fŸ F¿¤J éê¥òl‹ 

ÏU¡FkhW Miza« j§fis¡nf£L¡ bfhŸ»wJ vd¡ Tw eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 Ï¤jifa neh¡f¤Â‰fhf thDh®ÂfŸ ga‹gh£o‰fhd f£lz§fŸ brY¤JtJ 

bjhl®ghd Miza¤Â‹ gh®it¡F bfh©Ltu¥g£LŸsJ k‰bwhU m«rkhF«. Áy 

ne®Îfëš, jå eguhš / muÁaš f£Áæduhš, f£lz« buh¡fkhf brY¤j¥gLtJ F¿¤J 

m¿¡if më¡f¥ gl nt©L«. 

 3.  ÏªÂa muR brayhs®, tUthŒ Jiw k‰W« mid¤J khãy muRfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F« jftY¡fhfÎ«, njitahd 

elto¡iffS¡fhfÎ«  Ï¡fo¤Â‹ efš és¡f¡ F¿¥òl‹ mD¥g¥g£LŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.46 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 30.03.2001 M« ehë£l 4/2001/ J.S.11  

M« v© foj«. 

bghUŸ: nj®jš eilbgW« nghJ mYtyf thfd§fis jtwhf¥ ga‹gL¤jJtij 

jilbrŒjš - és¡f« 

 1998 M« M©L ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfŸ F¿¤j RU¡f¡ F¿¥Ã‹ 171 

-173 M«  Ãçé‹ Û©L« më¡f¥g£LŸs nk‰ brh‹d bghUŸ F¿¤J 15.01.1996 M« ehë£l  

437/6/96-PLN-III M« v© Mizæ‹  ÛJ j§fŸ ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£Lns‹. 

 2. k¡fsit bghJ¤ nj®jè‹ nghJ, k¡fsit¤ jiyt®, Jiz¤ jiyt®, 

khãy§fsit¤ Jiz¤ jiyt® M»nahiu¥ bghU¤jk£oš,  Ãu¢rhu«, nj®jš bjhl®ghd 

gâfŸ, nj®jš bjhl®ghd gaz« M»at‰¿‰F mYtyf thfd§fis¥ ga‹gL¤JtJ 

F¿¤j nkh‰brh‹d Mizæ‹ tiuaiwfŸ Ït®fS¡F« bghUªJ« vd Miza« 

c¤jué£LŸsJ. 

 3. RjªÂukhd k‰W« ne®ikahd th¡F¥gÂÎ eilbgWtijÍ« nj®jš FiwghLfs‰w 

eilKiwfë‹ ngDtijÍ« cWÂ brŒÍ« bghU£L,  Miza¤Â‹ 15.01.1996 M« ehë£l 

Mizæš, Miza« étç¤JŸsthW Ãu¢rhu« brŒjš, nj®jš gâ mšyJ nj®jš 

bjhl®ghd gaz¤Â‰fhf mYtš rh®ªj thfd§fë‹  ga‹ghL r£lk‹w¤Â‹ mit¤ 

jiyt® / Jiz mit jiyt® m«khãy r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ nj®jèš ngh£oæL»w xU 

nt£ghsuhf Ïšyhé£lhY«, mjid¡ fU¤Â‰ bfhŸshkš ahbjhU r£lk‹w¤Â‰F bghJ¤ 

nj®jš eilbgW»‹w nghJ m«khãy r£lk‹w¤Â‹ mit¤jiyt® k‰W« Jiz¤ jiytiu 
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bghU¤j tiuæš mYtyf t©ofis¥ ga‹gL¤JtJ bjhl®ghd ttuaiwfŸ midtU¡F« 

xnu khÂçna bghUªJ« v‹W ÏªÂa¤ nj®jš Miza« c¤jué£LŸsJ. 

 4. c§fSila khãy¤ÂYŸs mid¤J m§Ñfç¡f¥g£l njÁa k‰W« khãy f£Áfë‹ 

ÃçÎfë c£gl r«kªj¥g£l mid¤J mik¥òfë‹  ftd¤Â‰F« ÏJ bfh©Ltu¥gl 

nt©L« 

 5.  jäœehL jiyik¤ nj®jš MizaçläUªJ tu¥bg‰w 16.03.2001 M« ehë£l 

2243/2001-1 M«  v©QŸs brŒÂia ÏJ bjçé¡»wJ. 

6.   Ï¡foj¤ij bg‰W bfh©lj‰fhd x¥òifia më¡FkhW nf£L¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.47 

 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik 

nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 08.05.2001-M« ehë£l v©.4/2001/JS-II-M« v©â£l 

nj®jš Miza¤Â‹ foj¤Â‹  efš  

1. òJÂšè, Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J Jiwæ‹ jiyik Ïa¡Fe®. 

2. k¤Âa muR brayhs®, R‰Wyh k‰W« Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J¤ Jiw, òJÂšè. 

3. ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit brayhs®, òJÂšè. 

4. mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ muR jiyik 

brayhs®fŸ M»nahU¡F« mD¥g¥g£LŸsJ. 

bghUŸ: th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš muÁaš 

f£Áfë‹ jiyt®fshš jåahç‹ Ïw¡if bghU¤j¥g£l ékhd« k‰W« 

bAèfh¥l®fis¡ bfh©L th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if 

eilKiwfis nk‰gh®itæLjš k‰W« f©fhâ¤jš – F¿¤J. 

 

 th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fë‹nghJ, xU bjhFÂæèUªJ 

k‰bwhU bjhFÂ¡F brštj‰fhf jåahç‹ ãiyahd Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l  th‹ C®Â 

k‰W« bAèfh¥liu¡ bfh©L, th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilKiwfis 

nk‰gh®itælÎ« f©fhâ¡fÎ« muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fŸ mDkÂ¡f¥glyhkh v‹w 

édh vGªJŸsJ. 

 2. nj®jš Miza«, mj‹ mid¤J neh¡f§fëš fhz¥gL« Ia¥ghLfis 

ftd¤Jl‹ gçÓè¤JŸsJ v‹gij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. nj®jš Miza 

el¤ijfë‹ nk‰gh®it, têel¤jš k‰W« f£Lgh£o‰fhd bghW¥ò, murik¥ò¢ r£l¤Â‹ 

324-M«  Ãçé‹go, nj®jš Miza¤Âl« k£L« ãiybg‰WŸsjhš, Ïªj jiyt®fshš 

nk‰bfhŸs¥gL« th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilKiwfë‹ nk‰gh®it k‰W« 

f©fhâ¥ò elto¡iffŸ, nj®jš Miza¤Â‹ elto¡iffë‹ brašgh£o‰F« mjå‹ 

mÂfhu§fis ga‹gL¤Jtj‰F« Ïilôwhf mikÍ«. nkY«, mid¤J f£ÁfëY« 

bgU«ghyhd jiyt®fŸ, bt›ntW ghJfh¥ò ju tif¥gL¤Jjè‹Ñœ tif¥gL¤j¥g£L 

m¤jifa ju tif¥gL¤Jjš têæyhd ghJfhty®fŸ mt®fë‹ ghJfh¥ò¡fhf 

tH§f¥g£LŸsd. th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš, mt®fŸ xU 
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bjhFÂæèUªJ k‰bwhU bjhFÂ¡F¢ bršth®fshæ‹, nghJkhd ghJfh¥ò K‹nd‰ghLfŸ 

nk‰bfh©L mt®fŸ x›bthUtU¡F« ghJfhty®fŸ tH§f¥glnt©L«. th¡F¥ gÂÎ k‰W« 

th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš, Kiwahd r£l«, xG§F k‰W« mikÂahd NHiy 

V‰gL¤J« neh¡»š,  th¡F¢ rhtofŸ k‰W« th¡F v©â¡if ika§fëY« mjid 

R‰¿ÍŸs gFÂfëY« cŸs th¡fhs®fŸ, th¡F¥ gÂÎ f£ÁfŸ k‰W« th¡F¥ gÂÎ 

bghU£fS¡F ghJfh¥ò më¡F« gâ, bjhFÂfëš R‰W¡ fhtš gâæY« fhtš Jiwæd® 

k‰W« Vida ghJfh¥ò gâahs®fŸ <LgL¤j¥gL»‹wd®. xU bjhFÂæèUªJ k‰bwhU 

bjhFÂ¡F muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fŸ bršY«nghJ, mt®fS¡F ghJfh¥ò më¥gj‰fhd 

Ïªj V‰ghLfëš V‰gL« ahbjhU FH¥g« mšyJ ftd kh‰w«, RjªÂukhd k‰W« ãahakhd 

th¡F¥ gÂÎ el¤Jjš k‰W« mikÂahd nj®jšfë‹ ÛJ fLikahd jh¡f¤ij V‰gL¤jyh«. 

muR kuò Kiw¥go, muÁaš f£Á¤ jiyt®fŸ tUif¥ òç»‹wnghJ, Áy trÂfisÍ« 

kÂ¥òfisÍ« bgWtj‰F, Ïªj muÁaš jiyt®fSŸ bgU«ghyhndh® cçikÍilatuhf 

ÏU¥gjhš, Ï¤jifa e£fë‹nghJ, V‰fdnt mÂf¥goahd ãUthf¢ Rikia¡ bfh©LŸs 

kht£l« k‰W« c£nfh£l« mséyhd ãUthf mik¥Ã‹ ÛJ TLjš Rikahf ÏJ fUj¥gL«. 

nkY«, mt®fŸ Xçl¤ÂèUªJ k‰bwhU Ïl¤Â‰F¢ brštJ, F¿¥ghf th¡F¥ 

gÂé‹nghÂyhd Xçl¤ÂèUªJ k‰bwhU Ïl¤Â‰F¢ brštJ jilbrŒa¥g£l fhykhd 48 

kâ neu¤Â‹nghjhd Ãu¢rhukhfÎ« vL¤J¡bfhŸs¥glyh«. th¡F¥ gÂÎ k‰W« th¡F 

v©â¡if eh£fë‹nghJ, muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fshš ga‹gL¤j¥gL« jåahç‹ 

Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l ékhd« k‰W« bAèfh¥l®fŸ, V‰fdnt mÂfç¤J tU« nj®jš 

bryéd§fis fârkhf mÂfç¡F«. nkY«, nj®jš fs¤ij FH¥òtnjhL mšyhkš, 

nj®jšfë‹ mÂf bryéd§fë‹ Ûjhd ãahakhd jil elto¡iffisÍ« Ã‹dila¢ 

brŒayh« v‹gij F¿¥ÃLtJ Ï§F bghU¤jkhdjhf ÏU¡fyh«. Ïjdhš, mÂf gz« 

bfh©ouhj muÁaš f£ÁfS¡F mDTyk‰w NHš cUthfyh«. 

 3.  nk‰T¿a mid¤J étu§fisÍ« fU¤Â‰ bfh©L, th¡F gÂÎ k‰W« th¡F 

v©â¡if eilbgW« eh£fëš, muÁaš f£Áæ‹ vªj jiytU«, nk‰gh®itælÎ« 
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f©fhâ¡fÎ«, jåahç‹ Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l ékhd« k‰W« bAèfh¥l®fis¥ 

ga‹gL¤j¡TlhJ v‹W Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

 4. Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J¤ Jiwæ‹ jiyik Ïa¡Fe®, nk‰T¿a Mizia 

fU¤Â‰ bfh©L, VnjD« mtrukhd ne®éš, nj®jš Miza¤Â‹ K‹ mDkÂ bg‰why‹¿, 

th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš, nk‰brh‹d braš neh¡f¤Â‰fhf, 

muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fë‹ elkh£l¤Â‰fhf ãiyahd Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l jåah® 

ékhd« k‰W« bAèfh¥l®fis gw¥gij mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹W« Miza« KoÎ 

brŒJŸsJ. 

 5. Miza¤Â‰F jftš më¥gj‹ Ñœ, Miza¤Â‹ nk‰brh‹d MizfŸ mid¤J 

muÁaš f£Áfë‹ jftš, têfh£Ljš k‰W« nk‰bfh©L elto¡if vL¡f nt©o, c§fŸ 

khãy¤Âš brašgL»‹w mid¤J muÁaš f£Áfë‹ ftd¤Â‰F«, bfh©Ltu¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.48 

 jiyik¢ brayhs®/mid¤J khãy§fë‹ jiyik/k¤ÂamuÁ‹ neuo  M£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 08.05.2014-M« ehë£l nj®jš 

Miza¤Â‹ 437/6/2004/PLN-III M M« v© foj«. 

bghUŸ: 2004-M« M©L, nyh¡rghé‰fhd bghJ¤ nj®jè‹nghJ RjªÂukhd 

k‰W« ãahakhd nj®jš el¥gij cWÂbrŒtj‰fhf, thfd§fë‹ 

ngh¡Ftu¤J  Ûjhd ãahakhd f£L¥ghLfŸ –  és¡f« F¿¤J. 

 Miza¤Â‹ 16.01.1996-M« ehë£l 437/6/96/ PLN-III M« v©â£l Mizæš 

cŸsthW, thfd§fis X£Ltj‹ Ûjhd f£L¥ghLfŸ, nkh£lh®ir¡»ŸfŸ k‰W« 

°T£l®fŸ ngh‹w ÏU r¡fu thfd§fS¡F« bghUªJkh vdÎ«, nkY« vªj neu¤Â‰F mit 

bghUªJ« v‹w Ia¥ghL« vGªJŸsJ v‹gij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 RjªÂukhd k‰W« ãahakhd nj®jšfŸ eilbgWtij fU¤Âš bfh©L, 

nkh£lh®ir¡»ŸfŸ k‰W« °T£l®fŸ (äÂt©ofŸ Ú§fyhf) ngh‹w mid¤J ÏU r¡fu 

thfd§fS¡F« Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«. nkY«, th¡F¥ gÂÎ Ko¡f¥gLtj‰fhf 

ã®zæ¡f¥g£l neu¤ÂèUªJ 24 kâ neu« K‹ÃèUªJ th¡F¥gÂÎ ãiwtilÍ« tiuæyhd 

fhy§fë‹ nghJ Ïªj c¤juÎfŸ eilKiw¥gL¤j¥gl nt©L«. ÏU¥ÃD«, nj®jš  

gâæYŸs muR Cêa®fS¡F, K‹ò Tw¥g£l Mizæ‹ 8-« g¤Âæš F¿¥Ãl¥g£LŸs 

eg®fSl‹, nehahë mšyJ taJ KÂ®ªj/VyhikÍŸs eg®fis¡ bfh©L brštj‰fhf 

m¤jifa ÏU r¡fu thfd§fŸ ga‹gL¤j¥gL»‹w ne®Îfënyh Ïªj f£L¥ghLfŸ 

bghUªjhJ. 

 Mizia bg‰W¡bfh©lik¡fhd x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 49 

 mrh«, nfush, jäœehL, nk‰F t§fhs« k‰W« òJ¢nrç khãy§fë‹ jiyik nj®jš 

mYty®fS¡F mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 17.03.2006-M« ehë£l 464/INST/ 

2006/PLN-I M« v© foj«. 

bghUŸ: mrh«, nfush, jäœehL, nk‰F t§fhs« k‰W« òJ¢nrç khãy§fë‹ 

r£lk‹w nguit¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ –  thfd§fS¡fhd mDkÂ - 

F¿¤J. 

m§Ñfç¡f¥g£l njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fS¡F« gÂÎbg‰w 

m§Ñfç¡f¥glhj muÁaš f£Áfë‹ (k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77-M« Ãçé‹Ñœ 

ngh¡Ftu¤J bryÎfS¡F éy¡fë¡f¥g£lt®fŸ) jiyt®fS¡F« mt®fsJ bgauhš 

Ã‹tU« got¤Â‹go thfd mDkÂfŸ tH§f¥glyh« vd Miza« éU«ò»wJ. 

 

2006-M« M©L ---------------- r£lk‹w nguit¤ bjhFÂ¡fhd bghJ¤ nj®jš. 

mDkÂæ‹ bjhl® v© : 

muÁaš f£Áæ‹ bga® : 

jiytç‹ bga®  : 

F¿¥ò: 1. ------------ 2006-M« M©L ----------- r£lk‹w nguit¤ 

bjhFÂ¡fhd bghJ¤ nj®jY¡fhf, jiytnu gaz« brŒ»‹w 

thfd§fS¡F k£L« Ïªj thfd mDkÂ bršÂw‹ cŸsjhF«.. 

2. ahUila bgaçš Ïªj mDkÂ tH§f¥g£LŸsnjh, mªj jiyt®, 

f£Áæ‹ ntW vªj ãUth»ahš Ïªj mDkÂahdJ jtwhd 

Kiwæš ga‹gL¤j¥gléšiy v‹gij cWÂ brŒa nt©L«. 

ahUila bgaçš Ïªj mDkÂ tH§f¥g£LŸsnjh, mªj jiytnu, 

mDkÂia jtwhf ga‹gL¤Âaj‰fhf bghW¥ght®. 

k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77(1)-M« Ãçé‹ ÑG cŸs (2)-M« és¡f¤Â‹ go 

tiuaW¡f¥g£LŸs fhy msÎ‰FŸ, c§fël« më¡f¥g£LŸs gšntW muÁaš f£Áfë‹ 
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jiyt®fë‹ bga®fS¡F Ïªj mDkÂfis tH§Ftj‰fhd¤ njitahd elto¡if 

nk‰bfhŸs nt©L«.  

Ïªj mDkÂfŸ fh¥òiw brŒa¥g£L Kiwahd x¥òifæ‹ Ñœ, r«gªj¥g£l f£Áæ‹ 

jiyt®/bghJ brayhsçl« x¥gil¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 50 

 ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit¡ FG brayhs®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik nj®jš mYty®fŸ k‰W« jiyik brayhs®fS¡F 

mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 23.11.2007-M« ehë£l 437/6/2006-PLN-III-M« v© foj« 

bghUŸ: nj®jšfë‹nghJ thfd§fŸ jtwhf¥ ga‹gL¤j¥gLtij¤ jilbrŒjš 

- F¿¤J. 

nj®jšfë‹nghJ thfd§fŸ jtwhf¥ ga‹gL¤j¥gLtij¤ jL¥gJ F¿¤j khÂç 

el¤ij éÂfë‹ ga‹gh£L¤ jFÂ F¿¤J gšntW c¤juÎfis flªj fhy¤Âš nj®jš 

Miza« m›t¥nghJ tH§» tªJŸsJ. r«gªj¥g£l midtç‹ trÂ¡fhf, khÂç nj®jš 

el¤ij éÂfŸ eilKiwæYŸs fhy¤Â‹nghJ, Ïªj c¤juÎfŸ Ã‹g‰w¥gLtj‰fhf, Ïªj 

c¤juÎfŸ j‰nghJ bjhF¡f¥g£LŸsd. nj®jšfë‹nghJ thfd§fŸ jtwhf¥ ga‹gL¤Jjš 

Ûjhd f£L¥ghLfŸ F¿¤j Ïªj c¤juÎfŸ, murik¥ò¢ r£l¤Â‹ 324-M« Ãçé‹ ÑG«, 

ÏJF¿¤J Miza¤ij brašgL¤J»‹w Vida mid¤J mÂfhu§fS¡F¡ ÑG« 

tH§f¥g£LŸsd. 

th¡F¥ gÂÎfë‹nghJ: 

(i)  th¡F¢ rhto¡F« th¡F¢ rhtofëèUªJ th¡fhs®fis Ïytrkhf 

miH¤J¢ brštj‰F« nt£ghs® mšyJ mtuJ nj®jš Kftç‹ x¥òjYl‹, 

nt£ghsuhš mšyJ mtuJ Kftuhš mšyJ Vida ahbjhU eguhš thfd§fŸ 

thlif¡F vL¡f¥gLtJ mšyJ th§f¥gLtJ mšyJ ga‹gL¤JtJ v‹gJ 

CHš elto¡ifahF« v‹W 1951-M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 

123(5)-M« ÃçÎ tH§F»wJ. 1951-M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 

133-M« Ãçé‹ Ñœ m¤jifa “CHš elto¡if” j©lid¡F£g£L IEhW 

%ghŒ tiuæyhd mguhj¤Jl‹ Toa j©lid éÂ¡f¤j¡fjhF«.  

nj®jš Miza¤Â‹ (16.01.1996-M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l c¤juit¡ 

fh©f) 

(ii) k¡fsit¤ nj®jY¡fhf¥ ngh£oæL»‹w x›bthU nt£ghsU«, th¡F¥gÂÎ 

ehë‹nghJ Ã‹tUtdt‰¿‰F cçikÍilatuht®, mitahtd: 

a) bjhFÂ KGtj‰F«, mtuJ brhªj ga‹gh£o‰fhf, xU thfd«. 
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b) bjhFÂ KGtj‰F«, mtuJ nj®jš Kftç‹ ga‹gh£o‰fhf xU thfd«. 

c) TLjyhf, Á1 Mtz§fŸ k‰W«/ãUth»/nkir‹ fâå /23.11.2007/00-9/MCC 

thfd§fS¡fhd cçik tH§Fjš. Mtz« 2. ghuhSk‹w bjhFÂæš cŸs x›bthU 

r£lk‹w bjhFÂæY«, mtuJ nj®jš Kft® mšyJ gâahs® mšyJ f£Á gâahsç‹ 

ga‹gh£o‰fhf xU thfd« (20.11.2006M« ehë£l 437/6/2006-PLN-IIM« v©â£l 

Miza¤Â‹ c¤juit¡ fh©f). 

(iii) r£lk‹w nguit¤ nj®jY¡fhf, mªj bjhFÂæš, th¡F¥gÂÎ eilbgW« 

ehëš, ngh£oæL»‹w x›bthU nt£ghsU« Ã‹tUtdt‰¿‰F 

cçikÍilatuh»wh®, mitahtd: 

a) mtuJ brhªj ga‹gh£o‰fhf xU thfd«. 

b) mtuJ nj®jš Kftç‹ ga‹gh£o‰fhf xU thfd«. 

c) TLjyhf, mtuJ gâahs®fŸ mšyJ f£Á¥ gâahs®fë‹ ga‹gh£o‰fhf xU 

thfd«.  

(24.03.2007 M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¡ fh©f) 

(iv) nk‰F¿¥Ã£l thfd§fS¡fhd mDkÂ, khí°onu£/nj®jš el¤J« 

mÂfhçahš tH§f¥gL«. nt£ghs®fŸ, mt®fsJ thfd¤ij r«gªj¥g£l 

mÂfhçfël« gÂÎbrŒJ, mÂfhçfshš tH§f¥g£l mDkÂia, thfd¤Â‹ 

Kf¥ò¡ f©zhoæš x£l nt©L«. mik¢r®fŸ, gâahs®fŸ, Kft®fŸ k‰W« 

ahbjhU nt£ghsç‹ mDjhÃfŸ c£gl muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fshš ntW 

vªj thfdK« ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gl¡ TlhJ. nt£ghs® vªj ãiyæš 

ÏUªjhY«, Ïj‰F éÂéy¡F më¡f¥gl kh£lhJ.  

(16.01.1996 M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¡ fh©f ) 

(v) Ïj‹Ã‹d®, nt£ghs® mšyJ mtuJ Kft® mšyJ f£Á gâahs®fŸ mšyJ 

gâahs®fŸ, eh‹F/_‹W/ÏU r¡fu thfd§fŸ mjhtJ, fh®fŸ (mid¤J 
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tifæyhd), lh¡ìfŸ, M£nlh ç¡õh¡fŸ, ç¡õh¡fŸ k‰W« ÏU r¡fu 

thfd§fis k£Lnk ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gLth®fŸ vd 

bjëÎgL¤j¥g£LŸsJ. th¡F¥gÂÎ ehë‹nghJ, Ïªj eh‹F r¡fu 

thfd§fëš X£Le®fŸ c£gl 5 eg®fS¡F nk‰g£nlh® gaz« brŒa 

mDkÂ¡f¥gl kh£lh®fŸ. th¡F¥gÂÎ ehë‹nghJ, nt£ghsç‹ mšyJ mtuJ 

nj®jš Kftç‹ ga‹gh£o‰fhf xJ¡f¥g£l thfd§fis ntW ahbjhU egU« 

ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥glkh£lh®fŸ vd nkY« bjëÎ¥gL¤j¥g£LŸsJ. 

(20.11.2006M« ehë£l 437/6/2006-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¡ fh©f) 

(vi) thfd§fis¥ ga‹gL¤JtJ bjhl®ghd Ïªj c¤juÎfŸ, nkh£lh®ir¡»ŸfŸ 

k‰W« °T£l®fŸ (äÂt©ofŸ Ú§fyhf) ngh‹w mid¤J ÏU r¡fu 

thfd§fS¡F« bghUªJ«. th¡F¥gÂit ãiwÎ brŒtj‰fhf ã®zæ¡f¥g£l 

ehëèUªJ 24 kâ neu¤Â‰F K‹dU«  th¡F¥gÂÎ ãiwtilÍ« tiuæY« 

Ïªj c¤juÎfŸ bghUªj¤ j¡fdthf Ã‹g‰w¤ j¡fdthf ÏU¡f nt©L«. 

våD« nj®jš gâæš cŸs muR CêaU¡nfh, nehahë mšyJ 

tajhndh®/Ïayhj eg®fis miH¤J¢ brštj‰fhf m¤jifa thfd« 

ga‹gL¤j¥gL»‹w ne®éš Ïªj f£LghLfŸ bghUªjhJ. (08.05.2004 M« 

ehë£l 437/6/2004-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¡ 

fh©f) 

(vii) nkh£lh® thfd§fŸ r£l¤Â‹ Ñœ k£Lkšyhkš, mjDl‹ nr®¤J, 1951-M« 

M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« k‰W« ÏªÂa j©lid éÂ¡nfhitæ‹ 

IXA-M« m¤Âaha¤Â‹ éÂ¤Jiwfë‹ ÑG«, nk‰Tw¥g£l éÂKiwfis 

ÛWnthU¡F vÂuhd j©lid¡Fça elto¡if vL¡f¥gl nt©L«. Ïªj 

éÂKiwfis ÛWtj‰fhf ga‹gL¤j¥gL»w mid¤J thfd§fS« g¿Kjš 

brŒa¥gl nt©L«. (16.01.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l 

nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¡ fh©f) 

8. våD«, th¡F¥gÂÎ ehë‹nghJ, mid¤J thfd¥ ngh¡Ftu¤Â‰F« KGikahd 

jil éÂ¤J, mjdhš Ï‹dšfis cUth¡fnth, bghJk¡fis miy¡fê¡f¢ brŒatnjh 

Miza¤Â‹ neh¡fkšy. nj®jš jé®¤J ntW ãahakhd fhuz§fS¡fhf, vªj éÂéy¡F« 
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mšyhkš, nj®jš ehë‹nghJ Ã‹tU« tifæyhd thfd§fŸ ga‹gL¤j¥gl mDkÂ¡f¥gl 

nt©L«.  

1. thfd cçikahs®fshš, nj®jšfSl‹ bjhl®Ãšyhj mt®fsJ brhªj¥ 

ga‹gh£o‰fhf¥ ga‹gL¤j¥gL« jåah® thfd§fŸ, 

2. th¡F¢ rhtoæ‹ 200 Û£l® R‰W t£lhu¤Â‰FŸ, ntW v§F« bršyhkš, th¡F¥ gÂÎ 

brŒtj‰fhf th¡F¢rhto¡F brštj‰fhf k£L« thfd cçikahsuhš jd¡fhf mšyJ 

mtuJ brhªj FL«g¤Â‹ cW¥Ãd®fS¡fhf, ga‹gL¤j¥gL»w jåah® thfd§fŸ, 

3. kU¤Jtkid nt‹fŸ, mtru C®Â, ghš nt‹fŸ, j©Ù® yhçfŸ, mtru ä‹rhu¥ 

gâ nt‹fŸ, gâæYŸs fhty®, nj®jš gâæYŸs mYty®fŸ ngh‹w mtÁa 

¤njitfS¡fhf¥ ga‹gL¤j¥g£l thfd§fŸ 

4. F¿¥Ã£l C®fS¡»ilna, ãiyahd tê¤ jl§fëš brš»‹w ngUªJfŸ, ngh‹w 

bghJ¥ngh¡Ftu¤J thfd§fŸ. 

5. ékhd ãiya§fŸ, Ïuæš ãiya§fŸ, khãy§fS¡»ilnaahd ngUªJ ãiya§fŸ, 

kU¤JtkidfŸ ngh‹w Ïl§fS¡F brštj‰fhf lh¡ìfŸ, _‹W r¡fu °T£l®fŸ, 

ç¡õh¡fŸ ngh‹w jé®¡f Koahj thfd§fŸ. 

6. clšey« F‹¿a eg®fŸ mšyJ kh‰W¤ Âwdhëfshš mt®fsJ brhªj 

ga‹gh£o‰fhf¥ ga‹gL¤j¥gL« jåah® thfd§fŸ. 

(16.01.1996 M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«) 

nt£òkD jh¡fè‹nghJ: 

 nj®jš el¤J« mYty®fŸ/cjé nj®jš el¤J« mYty®fë‹ mYtyf§fë‹ 100 

Û£l®fŸ všiy¡FŸ, tu mDkÂ¡f¥gl¡Toa thfd§fë‹ causÎ v©â¡if _‹whf 

ÏU¡f nt©L«. 

(09.02.2007 M« ehë£l 464/6/INST/2007 PLN-IM« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«) 
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nj®jš fhy¤Â‹nghJ: 

9. nj®jš ehë‹nghJ, nt£ghsç‹ Mjuths®fis bjhFÂ¡FŸ bfh©L brštj‰fhf, 

nt£ghs®fŸ, mt®fsJ Kft®fŸ k‰W« f£Á jiyt®fŸ k‰W« Mjuths®fshš jåah® 

thfd§fŸ ga‹gL¤j¥g£lJ«, F¿¥Ã£l f£Á/nt£ghsU¡fhf th¡fhs®fŸ th¡fë¥gh®fŸ 

mšyJ th¡fë¥gÂèUªJ bkh¤jkhf éy»éLth®fŸ v‹gjhš, th¡fhs®fë‹ kdÂš 

m¢r¤ij cUth¡f, gy neu§fëš clš tèik bg‰w r_f énuhj r¡ÂfŸ btë¥gilahf 

cŸEiHªj Ïj‰F K‹ eilbg‰WŸsJ. nj®jšfë‹nghJ, ÏilÍW brŒÍ« v©z¤Âš, 

jilbrŒa¥g£l MÍj§fŸ k‰W« bto bghU£fis¡ fl¤Jtj‰fhfÎ« Áy neu§fëš Ïªj 

thfd§fŸ ga‹gL¤j¥g£ld. m¤jifa éU«g¤jfhj/r£lénuhj elto¡iffis¤ 

jilbrŒtj‰fhf, r£l énuhj bghU£fŸ k‰W« MÍj§fis¡ bfh©L bršYjš ngh‹w F‰w 

elto¡iffŸ c£gl jtWfŸ el¡f thŒ¥òŸsjhš, ngh£oæL»‹w nt£ghs®fŸ k‰W« 

mt®fsJ f£Áæ‹ jiyt®fŸ bršY« thfd§fis kht£l ãUthf« Ôéukhf f©fhâ¡f 

nt©Lbk‹W Miza« nkY« MizæL»wJ. m¤jifa elto¡ifæš mšyJ 

th¡fhs®fis äu£L»‹w mšyJ mt®fsJ kdÂš m¢r¤ij cUth¡F»‹w v©z¤Âš, 

r_f énuhj r¡Âfis miH¤J¢ brštj‰fhf f£Áæ‹ mšyJ jåegç‹ thfd§fSŸ, 

VnjD« thfd« <Lg£LŸsJ f©l¿a¥g£lhš, m¤jifa thfd§fis ÁiwÃo¤J, nj®jš 

KotilÍ« tiuæš mt‰iw éLé¡fhkš ÏU¥gJ kht£l ãUthf¤Â‹ flikahF«. 

TLjyhf m¤jifa r£lénuhj elto¡iffëš <Lg£LŸs thfd cçikahs®, thfd¤Âš 

br‹wt®(fŸ) k‰W« nt£ghs®/muÁaš f£ÁfS¡F vÂuhd F‰wéaš elto¡if, r£l¤Â‹go 

vL¡f¥gl nt©L«. (16.01.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-IIIM« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

10. RjªÂukhd, ãahakhd k‰W« mikÂahd nj®jšfis cWÂbrŒtj‰fhf, nj®jšfŸ 

m¿é¡f¥g£lÎlnd thfd§fis nrhjid  brŒtj‰fhf elto¡ifia kht£l ãUthf« 

bjhl§f nt©L«. nj®jš eilKiw ãiwtilÍ« tiu Ïªj elto¡ifia¤ bjhlu nt©L«. 

(16.01.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-IIIM« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ 

gh®¡fÎ«) 

11. vªj¤ bjhFÂæY«, nj®jš m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ, nj®jš elto¡if 

ãiwtilÍ« tiuæš, vªj Nœãiyfë‹ ÑG«, nj®jšfS¡fhf¥ ga‹gL¤j¥gL»‹w 

fh®fŸ/thfd§fŸ, _‹¿‰F« nk‰g£l thfd§fis¡ bfh©l mâtF¥Ãš bršy 
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mDkÂ¡f¥gl¡ TlhJ. VnjD« k¤Âa mšyJ khãy muÁ‹ mik¢r® mÂš Ïl« 

bg‰¿UªjhY« , mid¤J¥ bgça thfd mâtF¥òfS« xU§nf bršy mDkÂ¡f¡ TlhJ. 

våD«, m¤jifa ahbjhU jåegç‹ ne®éš tH§f¥g£l ghJfh¥ò c¤juÎfS¡F« ÏJ 

bghUªJ«. ntW tifæš TWtbj‹whš, vªj NœãiyæY«, mªj F¿¥Ã£l egç‹ ghJfh¥ò 

tif¥gh£oid¡ fU¤Â‰bfh©L, mDkÂ¡f¥g£l ghJfh¥ò thfd§fŸ c£gl cça egç‹ 

thfd mâtF¥ò _‹W thfd§fS¡F äfhkš ÏU¡f nt©L«.  (18.03.1997M« ehë£l 

437/6/97-PLN-IIIM« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«) Ãç¡f¥g£l 

m¤jifa thfd mâtF¥òfS¡»ilna FiwªjJ 200 Û£l® Ïilbtë ÏU¡f nt©L«. 

(05.04.2007M« ehë£l 464/UP-LA/2007M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ 

gh®¡fÎ«). 

12. mâtF¥ò Ãç¡f¥g£l Ã‹dU«, Miza¤Â‹ c¤juÎfis Û¿a nkny 

tiuaW¡f¥g£l thfd v©â¡ifiaél mÂfkhd v©â¡ifæyhd thfd mâtF¥Ãš 

VnjD« xUt® brš»whbuåš, nj®jš eilKiwfŸ ãiwtilÍ«tiu, m¤jifa thfd§fŸ 

mDkÂ¡f¥gléšiy v‹gij cWÂ brŒtJ, kht£l  ãUthf¤Â‹ flikahF«. 

13. 1951M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77(1)M« Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸs 

és¡f¤Â‹ (m) gFÂæ‹ gyid¥ bgW»‹w muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fshš, rhiy 

ngh¡Ftu¤J Kiw nt©l¥gL»‹w ne®éš, xU jiytuhš  khãy KGtJkhd nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf xnu thfd« ga‹gL¤j¥gl nt©oæUªjhnyh, m¤jifa f£Á¤ jiyt®fshš 

gšntW gFÂfëš gšntW thfd§fŸ ga‹gL¤j¥gl nt©oæUªjhnyh, vJthfæU¥ÃD«, 

mj‰fhd xUKfkhd mDkÂ jiyik nj®jš mÂfhçahš tH§f¥gl nt©L«. ahbjhU 

gFÂæš, mtuhš (M©/bg©) ga‹gL¤j¥gL»‹w thfd¤Â‹ Kf¥ò¡ f©zhoæš 

bjëthf¤ bjçÍ«go x£l¡ToathW cça ,  egç‹ bgaçš mDkÂ tH§f¥gL«. jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçahš m›thW tH§f¥g£l mDkÂ¢ Ó£LfŸ, nt£ghs®fS¡fhf, kht£l nj®jš 

mYty®fshš/ nj®jš el¤J« mYty®fshš tH§f¥glÎŸs mDkÂ¢ Ó£oèUªJ  K‰¿Y« 

ntWg£l ãw¤Âš ÏU¡f nt©L«. (05.04.2007M« ehë£l 464/UP-LA/2007M« v©â£l 

ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

14. khãy§fŸ KGtJkhd Ãu¢rhu¤Â‰fhf, muÁaš f£Áahš Åonah-nt‹fŸ 

ngh‹wit ga‹gL¤j¥gléU¡»‹w ne®éš, Ãu¢rhu¤Â‰fhf Åonah-nt‹fis¥ 

ga‹gL¤Jtj‰fhf VnjD« mDkÂ tH§f¥gLtj‰F K‹d®, thfd¤Â‹ m¤jifa ga‹ghL, 
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nkh£lh® thfd¢ r£l¤Â‹goÍŸsjh v‹W jiyik nj®jš mYtyuhš cWÂ brŒa¥gl 

nt©L«. 2006M« M©L 3648(MB)-‹ ç£ kDéš myfhgh¤ ca®ÚÂk‹w¤Â‹ 23.06.2006 

k‰W« 14.02.2007M« ehë£l Ô®¥òfë‹ ÛJ ftd« <®¡f¥gL»wJ. 

(05.04.2007M« ehë£l 464/UP-LA/2007M« v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

15. vªj¤ bjhFÂæY«, nj®jš m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ, nj®jš eilKiwfŸ 

KotilÍ« tiuæš, ngh£oæL« nt£ghs®fshš ga‹gL¤j¥g£l thfd§fis, 

ngh£oæL»‹w nt£ghs®fŸ k‰W« Vida f£Á¤ jiyt®fSl‹ brš»‹w eg®fis, kht£l 

ã®thf« c‹å¥ghf¡ ftå¤J Miza¤Â‹ c¤juÎfŸ  Ûw¥gléšiy v‹gij cWÂ brŒa 

nt©L«. (18.03.97M« ehë£l 437/6/97 PLN-III M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

16. nj®jš Ãu¢rhu« bjhl§Ftj‰F K‹, ÏJ F¿¤J kht£l nj®jš mYt® mšyJ 

mtuhš Ïj‰fhd F¿¥ghf mÂfhukë¡f¥g£ /mYty®fël«, nj®jš Ãu¢rhu¤Âš 

ga‹gL¤J»‹w mid¤J thfd§fë‹ étu§fis gÂÎ brŒJ bfhŸSkhW, ngh£oæL»‹w 

nt£ghs®fŸ nf£L¡bfhŸs¥gl nt©L«. TLjš thfd§fis ga‹gL¤Jtj‰F K‹d®, 

nt£ghs® mšyJ mtuJ Kftuhš ÏJ F¿¤J étu« btëæl¥g£l Ãwnf TLjš thfd§fŸ 

nk‰bfh©L ga‹gL¤j¥glyh«. nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf ga‹gL¤j¥gL»‹w thfd§fë‹ 

étu§fis¤ bjçé¡»‹wnghJ, mªj thfd« ga‹gL¤j¥gL« gFÂfŸ, t£l«/ t£l§fë‹ 

étu§fS« bjça¥gL¤j¥gl nt©L«. (18.03.97M« ehë£l 437/6/97 PLN-III M« v©â£l 

nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

17. m›thW bgw¥g£l étu§fŸ, kht£l nj®jš mYtyuhš, nj®jš bryéd¥ 

gh®itahs®fël« bjçé¡f¥gl nt©L«. nt£ghs®fŸ mšyJ mt®fsJ nj®jš Kft®fshš 

Ï¤jifa nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf¥ gâak®¤j¥g£l thfd§fis kht£l ãUthf« 

nfhu¡TlhJ. Ãu¢rhu¤Â‰fhf, kht£l ãUthf¤Âl« gÂÎbgwhj VnjD« thfd«, 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf ga‹gL¤j¥gLtJ f©l¿a¥g£lhš,  mJ mDÂaë¡f¥glhj Ãu¢rhukhf mJ 

fUj¥g£L m¢ braš  nkY« ÏªÂa j©lid¢ r£l¤Â‹  éÂ¡nfhitæ‹ IX V’ 

m¤Âaha¤Â‹ goahd  j©lid¡F£gL«. Mjyhš Ãu¢rhu elto¡ifæèUªJ mit 

cldoahf Ú¡f¥gl nt©L«. (18.03.97-M« ehë£l 437/6/97-PLN-III M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 
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18. 1951M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 160M« Ãçéš 

és¡fkë¡f¥g£lthW, ir¡»Ÿ ç¡õhÎ« nj®jš Ãu¢rhu¤Âš ga‹gL¤j¡ Toa xU 

thfdkhF«., Ïj‰fhd bryéd¤ij, nt£ghs® mtuJ nj®jš bryéd¡ fz¡Ffëš nr®¡f 

nt©L«. Ïjid cWÂ brŒtj‰fhf, nt£ghs® mtuJ Ãu¢rhu¤Â‰fhf¥ ga‹gL¤J»‹w 

m¤jifa ç¡õh¡fŸ g‰¿a jftšfis më¡f nt©L«. ç¡õhit milahs¥gL¤Jtj‰fhf, 

vªjbthU efuh£Á gÂÎ/mDkÂia ç¡õh bg‰¿U¡féšiyba‹whš, ç¡õh X£Leç‹ 

jå¥g£l bgaçyhd mDkÂ¢ Ó£L, nj®jš el¤J« mYtyuhš ç¡õh X£Leçl« 

më¡f¥glyh«. nj®jš brašneh¡f§fS¡fhf, mªj ç¡õhit¥ ga‹gL¤J»‹wnghJ, ç¡õh 

X£Le®, mªj mDkÂia it¤ÂU¡f nt©L«. våD«, rhjhuz rka§fëš gaâfis 

miH¤J¢ brštj‰fhd bghJthd fhuz§fS¡fhf¥ ga‹gL¤j¥gL« ç¡õh¡fS¡F, ç¡õh 

X£Le® mtuJ brhªj éU¥g¤Â‹ngçš, nt£ghsç‹ bga® mšyJ mtuJ f£Á Á‹d¤ij¡ 

fh£L»‹w xnu xU Rtbuh£oia k£L«  mt®fŸ fh£Á¥gL¤J»whbuåš  

éÂéy¡fë¡f¥glyh«.  

(12.07.2006M« ehë£l 437/6/2006 PLN-III (bjhF¥ò-9)M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

 2., nk‰F¿¥Ã£l c¤juÎfŸ tGthJ filÃo¤jš nt©o r«gªj¥g£l midtç‹ 

ftd¤Â‰F« bfh©L brašgl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.51. 

1) r£O°f®, uh{ó® 2) #«K & fhZÛ®, #«K 3)  k¤Âa Ãunjr«, nghghš, 4) änrhu«, 

V°thš, 5) Âšèæ‹ njÁa jiyefu¥ gFÂ, Âšè 6) uh#°jh‹, b#Œ¥ó® M»a  khãy§fë‹ 

jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 19.10.2008-M« ehë£l 437/6/2008-CC&BE-M« 

v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

bghUŸ: 2008 M« M©L, r£lk‹w¥ nguitfS¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ – gšntW 

thça§fŸ/Miza§fë‹ ã®th»fshš, mYtyf thfd« 

ga‹gL¤j¥gLtJ - F¿¤J. 

gšntW j‹dh£Á ãWtd§fë‹ jiyt®, Jiz¤ jiyt®, Miza®fŸ ngh‹w 

mYtšrhuh ãUth»fS¡F khãy murhš tH§f¥g£LŸs thfd§fŸ, nj®jè‹nghJ jtwhf¥ 

ga‹gL¤j¥gLtjhf Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F bfh©Ltu¥g£lJ. ngh£oæL»‹w f£ÁfŸ 

k‰W« nt£ghs®fS¡»ilna ãahakhd nj®jš fs¤ij cWÂbrŒtj‰fhf, nj®jš 

brašneh¡f§fS¡fhf mYtyf thfd« ga‹gL¤j¥gLtij, khÂç el¤ij éÂfS« 

m›t¥nghJ tH§f¥g£l gšntW c¤juÎfS« jil brŒ»‹wJ. 

ÏJ bjhl®ghd mid¤J fhuz¡ TWfisÍ«, fU¤Âš bfh©l ÃwF, j‹dh£Á 

ãWtd§fë‹ mid¤J ã®th»fS«, mYtyf¤Â‰F« Å£o‰Fäilna gaz« brŒtj‰F«, 

jiyikaf¤J¡FŸ el¡F« VnjD« mYtyf¡ T£l§fëš fyªJ bfhŸtj‰F« k£L« 

mYtyf thfd¤ij¥ ga‹gL¤JkhW c¤juél¥glyh« v‹W Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

midtU« Ï›têKiwfis¤ jtwhJ filÃo¡f nt©o, r«gªj¥g£l midtç‹ 

ftd¤Â‰F« ÏJ bfh©L bršy¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.52 

 mik¢ruit brayhs®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik brayhs®fŸ/jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l  24.10.2008 M« 

ehë£l 437/6/1/2008-CC& BE M« v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ : K‹dâ Ãu¢rhuf®fë‹ gaz¤Â‹ Ûjhd nj®jš bryéd« - nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf bAèfh¥liu ga‹gL¤Jjš-bjhl®ghf 

 1951 M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77 M« Ãçé‹ (1) c£Ãçé‹go, 

nj®jèš ã‰F« x›bthU nt£ghsU« jhdhfnth mšyJ mtuJ Kft® _ykhfnth mt® 

nt£ghsuhf m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ nj®jš KoÎ m¿é¡f¥gL« ehŸtiu (ÏU ehŸfS« 

cŸë£l) mtuhš mšyJ mtuJ nj®jš Kftuhš bryÎ brŒa¥g£l mšyJ bryÎ brŒa 

mÂfhukë¡f¥g£l nj®jš bjhl®ghd mid¤J bryéd§fë‹ rçahd fz¡if 

it¤Jtunt©L« v‹gij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. m¤jifa mid¤J 

étu§fS«  tiuaW¡f¥g£LŸsthW fz¡»š ÏU¡f nt©Lbk‹W (2) M« c£Ãçé‹Ñœ 

tH§f¥g£LŸsJ. m¤jifa bkh¤j bryédkhdJ, tiuaW¡f¥g£LŸs bkh¤j¤ bjhifia 

él mÂfkhf ÏU¡f¡ Tlhbjd, (3) M« c£Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸsJ. 

(2)  muÁaš f£Áæ‹ Ãu¢rhu ãfœ¢Á¡fhf, muÁaš f£Áæ‹ jiyt®fshš (bghJthf 

e£r¤Âu Ãu¢rhuf®fŸ vd v§fshš F¿¥Ãl¥gLgt®fŸ) th‹ têahf mšyJ ntW VnjD« 

ngh¡Ftu¤J Kiwæš brŒa¥g£l gaz« F¿¤j bryéd«, mªj muÁaš f£Á¡fhf, 

nt£ghsuhš bryÎ brŒa¥g£l mšyJ bryÎ brŒa mDkÂaë¡f¥g£l nj®jš bjhl®ghd 

bryédkhf¡ fUj¥gl¡TlhJ.  

(3) 77(1) M« Ãçé‹ éÂ¤JiwfS« mj‹ ÑGŸs (1) M« és¡fK«, 77(1) M« Ãçé‹ 

éÂ¤Jiwfë‹ K¡»a neh¡f¤ij¢ bghUŸ bfhŸs¥glnt©L«. nt£ghsuhš mšyJ mtuJ 

nj®jš Kftuhš bryÎ brŒa¥g£l mšyJ bryÎ brŒa mDkÂaë¡f¥g£l mid¤J nj®jš 

bryÎfisÍ« g‰¿a fz¡»id¥ guhkç¡f nt©Lbk‹W 77(1) M« ÃçÎ bjëthf¡ 

F¿¥ÃL»‹wJ.  nt£ghs®fë‹ nj®jš bjhl®ghf, muÁaš f£Áæ‹ jiyt®fshš brŒa¥g£l 

bryéd¡ fz¡»èUªJ (1) M« és¡f« éy¡fë¡»wJ.  mjdhš, mtuJ bjhFÂæš, mtuJ 

muÁaš f£Áæ‹ jiyt®fshš, nk‰bfhŸs¥gL« nj®jš Ãu¢rhu« bjhl®ghd ahbjhU 

tifæyhd gaz« /ngh¡Ftu¤J Ûjhd nj®jš bryéd«, nt£ghsç‹ bkh¤j bryéd§fëš 
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nr®¡f¥gl¡TlhJ. nt£ghs®, Vida bjhFÂfëYŸs mtuJ f£Áæ‹ Ãw nt£ghs®fSl‹ 

vªj ãiygh£oš cwÎ bfh©oUªjhY«, 77(1) M« Ãçé‹ (1) M« és¡f¤Â‹ tu«Ã‰FŸ, 77(1) 

M« Ãçé‹ és¡f¤Â‹ gomuÁaš f£Áæ‹ jiyt®mtuJ brhªj¤ bjhFÂæš, mtuJ 

muÁaš f£Áæ‹ jiytuhf¡ fUj¥glkh£lh®, mtuJ brhªj bjhFÂæš / bjhFÂfëš, 

Kjèš mt® xU nt£ghs® Mth®. Mjyhš, bAèfh¥l®/ékhd« mšyJ ntW tifæyhd 

ngh¡Ftu¤J Kiwæš mtuJ bjhFÂ/ bjhFÂfS¡FŸ mtuJ  brŒÍ« gaz¤Â‰fhf 

mid¤J  bryédK«, mtuJ bjhFÂ¡fhf tiuaW¡f¥g£l bkh¤j causÎ bryéd¤JŸ 

fz¡»l¥gl nt©L«. mtuJ bjhFÂæèUªJ Ãw bjhFÂ¡F e£r¤Âu Ãu¢rhfuhf mt® 

brš»‹wnghJ, mt® bjhFÂæèUªJ Ãw bjhFÂ¡F gaz« brŒtj‹ Ûjhd bryéd«, 

éÂéy¡fë¡f¥g£l tifgh£o‹ Ñœ fz¡»l¥gL«. mnj ngh‹W mtuJ brhªj 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf, Ãw bjhFÂæèUªJ mtuJ brhªj bjhFÂ¡F ÂU«òjY¡fhd gaz¢ 

bryÎ¡F« éy¡fë¡f¥gL«. Mdhš mtuJ bjhFÂia milªj ÃwF m¤ bjhFÂ¡FŸ  

mtUila gaz« Ûjhd bryéd« mtuJ fz¡»š fh£l¥gl nt©L«. nk‰F¿¥Ãl¥g£LŸs 

têtiffëš brŒa¥gL« Vida ahbjhU kh‰w«, 77(1) M« Ãçé‹ K¡»a neh¡f¤ij 

Áij¤JéL«. Ïil¤nj®jèš, muÁaš f£Á x‹W, e£r¤Âu ng¢rhsuhf mj‹ nt£ghsç‹ 

bgaiu nr®¥gj‹ thæyhf mtuJ bjhFÂ¡FŸ ahbjhU ngh¡Ftu¤J Kiwia¥ ga‹gL¤Â, 

mt® gaz« brŒtj‰F« mjid¡ fz¡»š fh£lhkš ÏU¥gj‰F« mtU¡F cçik më¡F« 

v‹gJ«  Ïjdhš bjëth»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.53 

 jiyik¢ brayhs®/mid¤J khãy§fë‹/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik nj®jš mYty®fS¡F  vGj¥g£l  31.10.2008 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2008–CC/ BE v©â£l  foj«. 

  bghUŸ : 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« 77 ÃçÎ (1) ‹ Ñœ, gFÂ (a) æš 

më¡f¥g£LŸs és¡f¤Â‹go muÁaš f£Á Ãurhuf®fŸ rhiyngh¡Ftu¤J  trÂfshš  

ga‹gL¤Jjš – bjhl®ghf. 

 nj®jš Miza¤Â‹ 16/10/2007 M« ehë£l 437/6/2007/VOL–IV/ PLN-III k‰W« 

7/10/2008 M« ehë£l 3/7/2008/S-III M« v©fSŸs foj§fS»z§f mâtF¥Ãš 

thfd§fis¥ ga‹gL¤Jjš, thfd§fëš bfhofŸ k‰W« x£LéšiyfŸ (Stickers) 

ga‹gL¤Jjš F¿¤j têfh£L¡F¿¥òfŸ V‰fdnt nj®jš Miza¤jhš 

kh‰¿aik¡f¥g£LŸsd v‹W bjçé¡fkhW eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. Ã‹d® nkny 

bjçé¡f¥g£l Kªija c¤juÎ, 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« 77 ÃçÎ (1) ‹ Ñœ, 

gFÂ (a) æš më¡f¥g£LŸs és¡f¤Âid¥ ga‹bfhŸ»w jiytç‹ (jiyt®fŸ) thfd 

(Caravan) tçiræš mDkÂ¡f¥gL»w thfd§fë‹ v©â¡if, F¿¤j Kªija c¤juÎ,  

Ïªj c¤jué‹ _y« kh‰¿aik¡f¥g£L, u¤J brŒa¥gL»wJ.  

(i) mâtF¥Ãš brš»w thfd§fë‹ v©â¡if F¿¤j f£L¥ghL 

éy¡»¡bfhŸs¥g£LŸsJ. ÏU¥ÃD« mâtF¥Ãš brš»w thfd§fŸ Ã‹d®  

bjçé¡f¥g£LŸs ãgªjid¡F c£g£L  ÏU¡f nt©L«. 

(ii) 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« 77 ÃçÎ (1) ‹ Ñœ, gFÂ (a) æš 

më¡f¥g£LŸs és¡f¤Âš, khãy« KGtÂY« nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf VnjD« 

jiytuhš mnj thfd« ga‹gL¤j¥g£oUªjhš mšyJ m¤jifa f£Á jiyt®fŸ 

bt›ntW gFÂfëš bt›ntW thfd§fis ga‹gL¤ÂæUªjhš mjid¡ fU¤Âš 

bfhŸshkš jiyikj nj®jš mÂfhçahš mDkÂ tH§f¥gL«. bjhl®òila egç‹ 

bgaçš mDkÂ tH§f¥g£L« mt® (M©/bg©) mij vªj¥ gFÂæš 

ga‹gL¤ÂdhY« mªj thfd¤Â‹ K‹g¡f f©zhoæš e‹F bjçÍ« éj¤Âš 

x£o it¡f nt©L«. jiyik¤ nj®jš mÂfhç m›thW tH§F»w mDkÂfŸ, 

nt£ghs®fS¡fhf kht£l nj®jš mÂfhçfŸ/ nj®jš el¤J« mÂfhçfŸ 
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nt£ghs®fS¡F tH§F»w mDkÂ¢ Ó£lfis¥ nghy‹¿ bt›ntW ãw§fis¡ 

bfh©oU¡F«. 

 

(iii) nkny (ii) Ïd¤Âš m›thW mDkÂ¡f¥g£l thfd¤ij (ii) Ïd¤Âš F¿¥Ãl¥g£LŸs 

jiyt® Ú§fyhf, ntW VnjD« xUt® mjid¥ ga‹gL¤Âdhš ne®éš, mªj 

bryéš 50% mªj¤ bjhFÂæèUªJ ngh£oæL»w m¡ f£Á nt£ghsç‹ bryéš 

gÂÎ brŒa¥gL«. 

 

(iv) khãy§fŸ KGtÂY« Ãu¢rhu« brŒtj‰fhf muÁaš f£Á x‹¿‹ fh£Á ng%ªJfis 

(Åonahnt‹) Ãu¢rhu¤Â‰fhf¥ ga‹gL¤j mDkÂ më¥gj‰F K‹d®  

ga‹gL¤Âdhš m¤jifa thfd¤Â‹ ga‹ghL nkh£lh® thfd¢r£l¤Â‰F 

Ïz¡fkhf cŸsjh v‹gij jiyik¤ nj®jš mÂfhç cWÂ brŒant©L«. Ïªj 

tifæš, myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w¤Â‹ 3648 (MB) /2006 v‹å£l  ÚÂ¥nguhiz 

kDéš tH§f¥g£l 23.6.2006 k‰W« 14.0.2007 M»a eh£fë£l Ô®¥Ã‹ ÛJ ftd« 

<®¡f¥gL»wJ. mj‹ efš Ï¤Jl‹ Ïiz¡f¥g£LŸsJ.  m¤jifa thfd§fŸ 

F¿¤J brŒa¥g£l bryÎ mªj ng%ªJ / thfd§fŸ ga‹gL¤j¥g£LŸs 

gFÂfëYŸs / bjhFÂfëYŸs f£Áæ‹ ngh£oæL»w nt£ghsç‹ bryéš 

Åjh¢rhu Kiwæš g»®ªjë¡f¥g£LŸsjh v‹gij mªjªj kht£l nj®jš 

mÂfhçfŸ cWÂbrŒant©L«. 

Ïjid mid¤J muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nj®jš bjhl®òila mid¤J nj®jš rh®ªj 

mYty®fŸ M»nahç‹ ftd¤Â‰F cldoahf¡ bfh©L tunt©L«. 

. 
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c¤juÎ bjhl® v©.54 

 jiyik¢ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 28/03/2009 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2008-CC & BE v© foj«. 

  bghUŸ: nj®jè‹nghJ thfd§fis jtwhf¥ ga‹gL¤Jtij¤ jL¤jš –                        

                bjhl®ghf. 

Iah, 

 nj®jš Miza¤Â‹ 23/11/2007 M« ehë£l 437/6/2006-PLN-III Mizæ‹ 

bghUis¡F¿¤J 31/10/2008 M« ehë£l 437/6/INST/2008-CC & BE foj v©âš 1951M« 

M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt r£l« 71 ÃçÎ (1)‹ Ñœ, gFÂ (a) æš më¡f¥g£LŸs 

és¡f¤Â‹go, muÁaš jiyt®fS¡F mâtF¥Ãš  brš»w thfd§fë‹ v©â¡if 

F¿¤j f£L¥ghL ÂU«g¥bgw¥g£LŸsJ.  nkš F¿¥Ã£l 23/11/2007 M« ehë£l Miza¤Â‹ 

c¤juéš gFÂ kh‰w«  brŒJ,  Ã‹ tU« têfh£o¡ F¿¥òfis Miza« tH§F»wJ. 

 2.  xU mâtF¥Ãš bršY« thfd§fë‹ v©â¡if¡F vªj éj f£L¥ghL« 

Ïšiy  v‹W j‰nghJ bjëÎiu tH§f¥gL»wJ Ï¥bghUŸ bjhl®òila midtU¡F« ÏJ 

bghUªJ«. 

 3. mid¤J muÁaš f£ÁfŸ / nt£ghs®fŸ / mid¤J nj®jš bjhl®òila mÂfhçfŸ 

M»nah® Ïjid¡ filÃo¡f nt©o mt®fë‹ ftd¤Â‰F cldoahf Ïjid¡ bfh©L 

bršyyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.55 

 jiyik¤ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 09/04/2009 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2008-CC & BE v© foj«. 

  bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ bghUªJ« ne®ÎfŸ - muÁaš f£Áfshš 

býèfh¥l® / thDh®Â ga‹gL¤Jjš bjhl®ghf. 

bghJ¤Jiw ãWtd§fŸ k‰W« muR¡F¢ brhªjkhd býèfh¥l® / muR thDh®Âfë‹ 

ga‹gL¤jš bjhl®ghf éçthd m¿ÎW¤jšfis Miza« V‰fdnt tH§»ÍŸsij¡ 

F¿¥ÃLkhW eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  j‰nghija c¤jué‹ go, nj®jš eilKiwfë‹ nghJ, 

mik¢r®fŸ k‰W« Kjyik¢r® c£gl muÁaš jiyt®fŸ th}®Âfis¥ ga‹gl¤jj‰F 

KGtJ« jiléê¡f¥g£LŸsJ. gjéæYŸs ÃujkU¡F k£L« éÂéy¡F më¡f¥g£LŸsJ. 

 ghJfh¥ò c£gl gšntW fhuz§fS¡fhf Ï¤jifa f£L¥ghLfis js®¤JkhW gy 

Kjyik¢r®fëläUªJ nfhç¡if bgw¥g£lJ. 

 Miza«, Ï¥ bghUŸg‰¿ éçthf MuhŒªJ, cça ju¥ÃdçläUªJ nk‰bfh©L« 

jftšfis¥ bg‰wJ bjhl®òila mid¤J m«r§fisÍ« gçÓè¤j Ã‹d® Ï¥ 

bghU©ikæš  eilKiwæYŸs c¤juÎfns bjhlU«  v‹W«,  vªj xU fhuz¤Â‰fhfÎ« 

Ïªj étfhu¤Âš js®Î më¡f¥glkh£lhJ v‹W« KobtL¤JŸsJ. 

 ÏU¥ÃD«, Miza¤Â‹ j‰nghija be¿KiwfŸ Kjyik¢r® cŸë£l  muÁaš 

jiyt®fŸ jåah® ékhd¤ij¥ ga‹gL¤Jtij¤ jil brŒaéšiy.  mj‰»z§f 

Kjyik¢r®fŸ cŸë£l muÁaš jiyt®fŸ nf£L¡bfh©lhš jåah® ékhd§fis 

thlif¡F vL¤J mt®fSila muÁaš Ãu¢rhu¤Â‰fhfÎ« Ãw nj®jš 

elto¡iffS¡fhfÎ« ga‹gL¤jyh« v‹gij Miza« bjëÎgL¤J»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.56 

 jiyik¢ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 25/10/2009 M« ehë£l 437/6/INST/2008-CC & BE 

v© foj«. 

  bghUŸ: nj®jš Ãu¢rhu¤Â‹nghJ thfd§fis¥ ga‹gL¤Jjš -ghJfh¥ò 

fhuz§fS¡fhf F©LJis¡fhj thfd§fŸ ga‹ghL - bjhl®ghf. 

 nk‰brh‹d bghUŸ bjhl®ghd nj®jš Miza¤Â‹ 24/10/2007 M« ehë£l 

437/6/2006-PLN-III foj¤ij fh©f.  nk‰brh‹d foj¤Âš ghJfh¥ig¡fU¤Âš bfh©L Z-

Ãs° ghJfh¥ò më¡f¥g£L F©L Jis¡fhj thfd« xJ¡ÑL brŒa¥g£l eg®fis¥ 

bghW¤j ne®éš, khÂç el¤ij éÂ eilKiwæš ÏU¡»w  fhy¤Âš m› thfd¤ij 

ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gLt® v‹W F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

 Ï¤jifa F©L Jis¡fhj thfd§fis Ïa¡Ftj‰fhd bryÎ murhš V‰f¥gL« 

v‹W« mÂš F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

 Ï¥ bghUŸ ÛJ Miza« kWgçÓyid brŒJŸsJ.  m¤jifa kWgçÓyidæ‹ ngçš, 

ghJfh¥ò fhuz§fS¡fhf, F©L Jis¡fhj thfd§fis muÁaš jiyt® ga‹gL« tif 

brŒ»wnghJ, khÂç el¤ij éÂ braèš ÏU¡F« nghJ m¤jifa thfd§fis mt®  mYtš 

rhuhj neh¡f§fS¡fhf ga‹gL¤Âdhš mj‰fhd bryit bjhl®òila eg® 

V‰fnt©Lbk‹W« 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢r£l« 77(1) Ãçé‹ (1) k‰W« (2) M« 

és¡f¤Â‹ go mªj eg® muÁaš f£Áæ‹ xU jiytuhf ÏUªjhš, nk‰brh‹d 77(1) Ãçéš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs  gaz¤Â‰fhd  bryit, bjhl®òila muÁaš f£Á V‰f nt©L«.  vªj xU 

ne®éY« Ï¤jifa bryéd¤ij muR V‰fhJ. 

 Ïªj c¤juÎfis mid¤J nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« khãy¤ÂYŸs bjhl®òila Ãw 

mÂfhçfŸ, mid¤J muÁaš f£Áfë‹ khãy ÃçÎfŸ c£gl c§fSila khãy¤ÂYŸs  

mid¤J muÁaš f£Áæd® M»nahç‹ ftd¤Â‰F bfh©L tuyh«. 

 

 



165 

 

c¤juÎ bjhl® v©.57 

 jiyik¢ bryhs® / mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 05.10.2010M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2010-CC & BE v©â£l foj«. 

  bghUŸ: nj®jè‹nghJ thfd§fis¤ jtwhf ga‹gL¤Jjiy¤ jL¤jš -bjhl®ghf. 

 nj®jš Miza¤Â‹ 28/03/2009M« ehë£l foj« v© 437/6/INST/2008-CC & BE 

æ‹ bghUë‹ Ûjhd j‰nghija m¿ÎW¤jšfëš el¤ij éÂ eilKiwæš cŸsnghJ, 

mâtF¥Ãš bršY« thfd§fë‹ v©â¡if¡F v›éj¡ f£L¥ghL« Ïšiy v‹W 

Miza« Ô®khå¤J m¿é¤ÂUªjij¡ fh©gj‰F eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 #«K k‰W« fhZÛç‹ $efçš, 2010 #&‹ khj¤Âš elªj jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfë‹ kheh£oš, nk‰F¿¥Ã£l Ô®khd¤ij kWgçÓyid brŒJ el¤ij éÂ mkèš 

cŸsnghJ, måtF¥Ãš bršY« thfd§fS¡F VnjD« Áy f£L¥ghLfis éÂ¡FkhW 

nfhu¥g£lJ.  m«kheh£oš eilbg‰w éthj§fë‹ mo¥gilæš m›éra« Miza¤jhš 

kWgçÓyid brŒa¥g£lJ.  el¤ij éÂ mkèš cŸsnghJ, mâtF¥Ãš bršY« 

nt£ghs®fŸ k‰W« muÁaš f£Áædç‹ thfd§fŸ, nt£ghs®fŸ muÁaš f£Á jiyt®fŸ 

M»nah®fë‹ ghJfh¥ò thfd§fŸ Kjèad VJäUªjhš, mij¤ jé®¤J g¤J 

thfd§fS¡F  äifahf mªj mâtF¥Ãš ÏU¡f¡ TlhJ.  kht£l¤ nj®jš mÂfhç Óuhd 

Kiwæš f©fhâ¤jiy cWÂ brŒÍ« bghU£L, mâtF¥Ãš bršyéU¡»w thfd§fë‹ 

F¿¤j v©â¡if k‰W« mj‹ milahs étu§fis K‹ T£ona V‰gh£lhs®fëläUªJ 

bgwyh«. bjhl®òila midtç‹ gh®it¡F« Ïªj m¿é¥Ãid¡ bfh©LtªJ Ïjid 

fLikahf eilKiw¥gL¤j nt©L«. 

 

 

 

 



166 

 

c¤juÎ bjhl® v©.58 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿‹ jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© foj«. 

  bghUŸ: r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ¤ nj®jšfŸ nt£ghs®fŸ, muÁaš f£Áfë‹ 

jiyt®fŸ M»nah® Ãu¢rhu¤Â‰F ga‹gL¤J« býèfh¥l®fŸ – cça gÂntLfis Kiwahf¥ 

ngQjš - bjhl®ghf. 

 nj®jš fhy§fëš, nt£ghs®fŸ muÁaš f£Áfë‹ e£r¤Âu Ãurhu®fŸ(k) Ãw muÁaš 

ÃuKf®fŸ M»nah® nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhfÎ«, Ãw fhuz§fS¡fhfÎ« býèfh¥l® / 

thDh®Âfis ga‹gL¤j¡ TL« v‹gijÍ« gšntW kht£l§fëš mt®fŸ jiuæw§f¡ 

TL« v‹gijÍ« bjçé¥gj‰F gâ¡f¥g£LŸns‹.  ÏJ F¿¤J muÁaš f£Áæd® Â£lä£l 

gaz étu« (k) gaz« brŒÍ« eg®fŸ g‰¿a étu§fŸ (k) býèfh¥l® / thDh®Âfëš 

V‰¿¢bršy¥ gl nt©oa bghU£fŸ g‰¿a étu§fis _‹W eh£fS¡F K‹djhfnt 

bjçé¡f nt©L« kht£l ãUthf« / kht£l¤ nj®jš mYty®fŸ x® m£ltiz ò¤jf¤ij 

guhkç¤J mt®fë‹ kht£l¤Âš býèfh¥l®fŸ / thDh®Â M»at‰¿‹ jiuæw§»a (k) 

nknyG«Ãa étu§fŸ (k) mitfŸ vj‰fhf jiuæw§»d (k) F¿¥Ã£l mªj ékhd« / 

býèfh¥lçš ÏUªj eg®fŸ M»at‰¿‹ étu§fisÍ« mªj thDh®Â / býèfh¥l® jiwæu§f 

mDkÂ bg‰wjh v‹gij F¿¤J« gÂÎ brŒa nt©L« v‹W Miza« nkY« 

c¤jué£LŸsJ.  kht£l¤ nj®jš mYty®fŸ, m¤jifa býèfh¥l®fŸ / thDh®Âfë‹ 

tUif (k) òw¥ghL g‰¿a Âdrç m¿¡ifia bjhl®òila jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F mD¥Ã 

it¥gJl‹, mj‹ efiy Miza¤Â‰F« mD¥Ãit¡f nt©L«.  mid¤J kht£l¤ 

nj®jšmÂfhçfS« Ïjid eilKiwgL¤Jtj‰fhf mt®fë‹ ftd¤Â‰F Ïij¤ jh§fŸ 

bfh©L tU«go nf£L¡ bfhŸs¥gL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.59 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿š jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: nk‰F¿¥Ã£l khãy§fS¡fhd r£lk‹w§fë‹ bghJ¤ nj®jšfŸ- 

nj®jšfëš T£lâ mšyJ Ïl¥g§ÑL bfh©LŸs f£Áædç‹ f£Á¡ bfhofis 

gw¡féLtj‰fhd mDkÂ - bjhl®ghf. 

 ÕfhU¡F Miza¤Â‹ m©ik tUifæ‹ nghJ, muÁaš f£ÁfŸ j§fŸ 

nt£ghs®fë‹ Ãu¢rhu thfd§fëš j§fSl‹ T£lâ mšyJ Ïl¥g§ÑL bfh©LŸs 

m¤jifa f£Áædç‹ bfhofisÍ« bghU¤Â¡bfhŸs mDkÂ¡FkhW Miza¤Âl« nf£L¡ 

bfh©ld® v‹gij¤ bjçé¡FkhW eh‹ gâ¡f¥g£Lns‹.  Miza¤jhš Ï¥bghUŸ 

gçÓyid brŒa¥g£lJ.  VnjD« muÁaš f£Á (f£ÁfŸ) nj®jš T£lâ mšyJ Ïl¥g§ÑL 

it¤ÂUªjhš, mt® mj‰fhd KG étu§fSl‹ é©z¥Ã¤jhš brŒjhš, Ãu¢rhu 

thfd§fëš jh§fŸ ahUl‹ m¤jifa T£lâ / Ïl¥g§ÑL it¤JŸshnuh m¤jifa 

f£Áædç‹ bfhofis gw¡fél mDkÂ tH§fyh« v‹W Ô®khå¡f¥g£LŸsJ.  ÏU¥ÃD«, 

thfd§fëš bfhofë‹ ga‹ghL v‹gJ nkh£lh® thfd¢ r£l¤Âš 

F¿¥Ãl¥g£LŸst‰¿‹gona mikÍ«.  ÏJ mid¤J muÁaš f£Áæd® c£gl bjhl®òila 

midtç‹ ftd¤Â‰F« bfh©L tu¥glš nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.60 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿š jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: khãy§fS¡fhd r£lk‹w¥ bghJ¤ nj®jšfŸ – gu¥òif¥ bghU£fŸ 

ngh¡Ftu¤Â‰F thfd mDkÂ¡fhd muÁaš f£Áædç‹ nfhç¡if - bjhl®ghf. 

 muÁaš f£Á khãy¤Âš cŸs j§fë‹ gšntW f£Á mYtyf§fS¡F j§fë‹  

gu¥òif¥ bghU£fis éãnahf« brŒtj‰F, thfd mDkÂ tH§F«go jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçæl« nt©LnfhŸ éL¤jhš, jiyik¤ nj®jš mÂfhç m¤jifa thfd§fS¡F 

mDkÂ tH§fyhbk‹W Miza« Ô®khå¤JŸsJ.  ÏU¥ÃD«, bjhl®òila muÁaš f£Á 

(é©z¥gjhu®) kht£l¤Â‹ bga®, tiugl« k‰W« nk‰F¿¥Ã£l ga‹gh£o‰F thfd« 

njit¥gL« ehŸfŸ M»at‰iw F¿¥Ãl nt©L«.  m¤jifa thfd§fS¡F jiyik¤ 

nj®¤š mÂfhç mDkÂ tH§Fth®, våD« m¤jifa thfd§fS« rhjhuz gçnrhjid¡F 

c£g£lit k‰W« mitfis nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰F ga‹gL¤Jjš TlhJ.  thfd mDkÂ 

nfhça m¤jifa thfd§fS¡fhd bryéd« m¡f£Áæ‹ r£lk‹w¤ bjhFÂfë‹ 

nt£ghs®fshš  rkkhd é»j¤Âš g»®ªJ bfhŸ¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.61 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿š jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: khãy r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ¤ nj®jšfŸ - 2011 m§Ñfç¡f¥g£l muÁaš 

f£Áæ‹ kht£l¥ bghW¥ghs®fS¡fhd thfd mDkÂ - bjhl®ghf. 

 vªj muÁaš f£ÁahtJ, nj®jš ga‹gh£o‰fhf j§fë‹ kht£l mséyhd 

bghW¥ghs®fŸ / jiyt®fŸ ( e£r¤Âu Ãu¢rhuf®fŸ jéu) kht£l¤Â‰FŸ cŸs gy r£lk‹w¤ 

bjhFÂfS¡F nj®jè‹ fhuzkhf gaz« brŒtj‰F thfd§fë‹ mDkÂ nfhç 

é©z¥Ã¤jhš njit¥gL« mDkÂ kh£l« bjhl®òila, kht£l nj®jš mÂfhçahš 

tH§f¥gL« v‹W Ô®khå¡f¥g£LŸsJ v‹W F¿¥Ãl gâ¡f¥g£LŸns‹, mJ ngh‹w ÅHèš 

egç‹ bgaçš, thfd gÂÎ v©izÍ« F¿¥Ã£L mDkÂ¡f¥gL«.  Ïªj thfd¤Â‰fhd 

bryéd« mt®fŸ gaz« brŒj  kht£l¤Â‹ f£Áæ‹ nt£ghs® (nt£ghs®fŸ) bryÎfëš 

gÂÎ / g»®Î brŒa¥gL«.  Ïªj mDkÂia Ãw kht£l§fëš gaz« brŒtj‰F¥ 

ga‹gL¤j¡TlhJ. 

 muÁaš jiytç‹ bga®, thfd¤Â‹ v© (gÂÎ) k‰W« tH§f¥gL« fhy msÎ 

M»at‰iwÍ« F¿¥Ã£L mDkÂ tH§f¥gl nt©L« v‹W m› c¤juéš nkY« 

bjçé¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj mDkÂahdJ nt£ghs®fŸ (k) e£r¤Âu Ãu¢rhu®fS¡F 

më¡f¥gL« mDkÂia ntWgL¤Â¡fh£L« tifæš, t©z fh»j¤Âdhš vëjhf 

milahs« fhQ« tifæš tH§f¥glš nt©L«.  thfd¤Â‹ rh‹bwh¥gäl¥g£l mDkÂæ‹ 

efš, f©zhoæš e‹F bjçÍ« tifæš x£l¥g£oU¥gJl‹, mj‹_y¥go fhtšJiw mšyJ 

Ãw mÂfhçfë‹ gçnrhjid¡fhf cçatçl« ÏU¡f  nt©L«.  ÏJ F¿¤J f©fhâ¥ò¡ 

FG¡fS¡F« bjça¥gL¤Jjš nt©L«. 
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F.Ãu¢rhu« brŒjš 

c¤juÎ bjhl® v©.62 

 jiyik¢ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 26/12/2000 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

3/8/2000  J.S.II v©â£l  foj«. 

  bghUŸ: nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf xè¥bgU¡»fis¥ ga‹gL¤Jjš - bjhF¡f¥g£l 

c¤juÎfŸ. 

 mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ mt®fSila bjh©l®fŸ, Mjuths®fŸ 

k‰W« mDjhÃfŸ j§fSila nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf xè¥bgU¡»fis¥ ga‹gL¤J»‹wd®.  

Ïªj xè¥bgU¡»fŸ muÁaš f£Á¡T£l« eilbgW»‹w nkilfëš k£Lä‹¿ ou¡FfŸ, 

bl«ngh¡fŸ, k»GªJfŸ, thlif C®ÂfŸ, ng%ªJfŸ (nt‹)  th‹fŸ _‹W r¡fu 

thfd§fŸ ir¡»Ÿ ç¡õh¡fŸ ngh‹w thfd§fë‹ ÛJ« bghU¤j¥g£L / mt‰¿‹ ÛJ 

f£l¥g£L ga‹gL¤j¥gL»‹wd.  bgU¤j Ïiu¢rš vG¥ò« xè¥bgU¡»fSl‹ Toa Ïªj 

thfd§fŸ mid¤J« rhiyfŸ, bjU¡fŸ, rªJfŸ k‰W« »uhk« KGtJ« cŸs  FoæU¥ò 

gFÂfëš  ty« tU»‹wd.  Ïªj xè bgU¡»fŸ V‰gL¤J»w Ïiu¢rš, xèæ‹ khÁid 

V‰gL¤JtJl‹ bghJk¡fŸ mikÂ¡F« CW éisé¡»wJ.  mÂfhiyæY« eŸëuéY«, 

ehŸ KGtJ«, Ïªj xè¥bgU¡»fŸ V‰gL¤J»w xèædhš k¡fS¡F,  F¿¥ghf khzt®fë‹ 

mt®fŸ fšé¡F bgU« ÏilôW V‰g£L  mtUila fšé fLikahf  ghÂ¡f¥gL»wJ.   

ãWtd§fŸ, kU¤Jt kidfŸ Kjèat‰¿š mšyJ ÅLfëš cŸs taJ KÂ®ªjt®fS« 

Ïayhjt®fS« Ïjdhš  fLikahd ÏilôW¡F Msh»‹wd®. 

 2.  xè¥bgU¡»fŸ nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhd xU rhjdkhf ÏU¥gJl‹ bghJk¡fS¡F¤ 

jftiyÍ« më¥gjhš, nj®jš fhy¤Âš xè¥bgU¡»fŸ ga‹gL¤j¥gLtij K‰¿Ykhf 

ãW¤j ÏayhJ, v‹gij Miza« m¿Í«.  Mdhš mnj rka¤Âš ntis jt¿a neu§fëY«, 

ga‹gL¤j¡Tlhj Ïl§fëY« bgU¤j xèÍl‹ bghJk¡fë‹ mikÂ¡F ÏilôW 

V‰gL¤ÂÍ« nehÍ‰wt®fS¡F F¿¥ghf khzt®fS¡F ÏilôW V‰gL¤J»w 

tifbjhifa‰w k‰W«  jila‰w xè¥bgU¡»¥ ga‹gh£il mDkÂ¡f ÏayhJ.  ãahakhd 

Áy f£L¥ghLfŸ Ï‹¿aikahjitahF«. 
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 3.  Ïªj étfhu¤Â‹ mid¤J m«r§fisÍ« fUÂ¥gh®¤j Ã‹d®, nj®jš Miza« 

murik¥ò¢ r£l¤Â‹ 324M« Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸs mÂfhu§fis¡ bfh©L« ÏJ 

bjhl®ghf Miza¤Â‰F tH§f¥g£LŸs mÂfhu§fis¡ bfh©L«,  nj®jš Miza¤Â‹ 

Kªija c¤juÎfis éy¡»¡ bfh©L mj‰F gÂyhf Ïå tU« fhy¤Âš mid¤J¤ 

nj®jšfë‹ nghJ« xè¥bgU¡»fë‹ ga‹ghL, Ã‹tUkhW fLikahf Kiw¥gL¤j¥gL« 

v‹W Ïj‹_y« c¤juél¥g£LŸsJ. 

 (i) nj®jš m¿é¥ò btëæl¥gL»w ehëèUªJ bjhl§» nj®jš KoÎfŸ 

m¿é¡f¥gL»w ehŸ tiuæyhd nj®jš fhy« KGtÂY« nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf 

bghJ¡T£l§fëš ãiyahd X® Ïl¤Âš bghU¤j¥g£L ga‹gL¤j¥gL»w mšyJ 

thfd§fëš bghU¤j¥g£l xè¥bgU¡»fŸ Cuf¥gFÂfë‹ mjhtJ khefuh£Á mšyJ 

efuh£Á všiyfS¡F btënaÍŸs gFÂfëš fhiy 6 kâ Kjš ÏuÎ 11 kâ tiuæY« Ãw 

gFÂfëš mjhtJ  khefuh£Á¡F£g£l mšyJ efuh£Á všiy¡F£g£l tU»w gFÂfëš 

fhiy 6 kâ Kjš ÏuÎ 10 kâ tiuæY« k£Lnk ga‹gL¤j¥glnt©L«.  (Ïªj¥ g¤Â 

Ú¡f¥g£L, nj®jš Miza¤Â‹ 26/9/2005 M« ehë£l 3/8/2005/JS-II v© foj¤Â‹ 184M« 

Ïd¤Âš Ã‹tUkhW kh‰w¥g£LŸsJ.)  

 3(i) nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf bghJ¡T£l§fëš ãiyahd X® Ïl¤Âš bghU¤j¥g£L 

ga‹gL¤j¥gL»w mšyJ VnjD« thfd§fëš bghU¤j¥g£l xè¥bgU¡»fŸ, mšyJ 

Ï›tifæyhd Ãw rhjd« ÏuÎ 10 kâ¡F« fhiy 6 kâ¡F« Ïil¥g£l neu¤Âš  

ga‹gL¤j¥gl¡TlhJ. 

 (ii) bghJ¥Ãu¢rhu¤Â‰fhf mšyJ bghJ¡T£l§fS¡fhf mšyJ C®ty¤Â‰fhf 

k‰W« ef®ªJ brš»w thfd§fëš mšyJ ntWtifæyhd mid¤J xè¥bgU¡»fS« 

mit nkny Ï¥gFÂ F¿¥Ãl¥g£LŸs tiuaW¡f¥g£l neu§fëš k£Lnk ga‹gL¤j¥gl 

nt©L«, mj‰F nk‰g£l fhymséš ga‹gL¤j¡TlhJ. 

 (iii) nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs neu¤ij Û¿ ga‹gL¤j¥gL»w mid¤J xè¥bgU¡»fS«, 

cça Jiz rhjd¤Jl‹ g¿Kjš brŒa¥gL«. 

 (iv) ou¡FfŸ, bl«ngh¡fŸ, fh®fŸ, lh¡ìfŸ, nt‹fŸ, _‹W r¡fu °T£l®fŸ, 

ir¡»Ÿç¡õh¡fŸ Kjèa thfd§fŸ k£Lnk v‹W tiuaW¡f¥glhkš, m¤jifa thfd§fŸ 

c£glÎ« VnjD« thfd§fëš ÛJ bghU¤j¥g£l VnjD« xè¥bgU¡»fis ga‹gL¤J»w 
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mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« Vida Ãw eg®fŸ xè¥bgU¡»fis 

ga‹gL¤Jtj‰F mDkÂaë¡»w mÂfhçfël« mªj thfd§fë‹ gÂÎ v©iz¤ 

bjçé¡f nt©L«.  mªj thfd§fë‹ m¤jifa gÂÎ milahs tH§F»w mDkÂ¢ 

Ó£Lfëš  F¿¥Ãl¥glnt©L«. 

 (v) vG¤J _ykhf nk‰brh‹d mDkÂæšyhkš ga‹gL¤j¥gL»w xè¥bgU¡» 

bghU¤j¥g£l vªj xU thfdK«, xè¥bgU¡» mjDl‹ Ïizªj mid¤J rhjd¤Jl‹ 

nr®¤J cldoahf g¿Kjš brŒa¥gL«. 

 (vi) ef®»‹w thfd¤Âš mšyJ ãiyæny bghU¤j¥g£l xè bgU¡»ia ga‹gL¤J»w 

m§Ñfhu« bg‰w muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« Ãw eg®fŸ mJ g‰¿  

 1) m¤bjhFÂæš nj®jš el¤J« mÂfhçÍl‹ k‰W«  

2)  xè¥bgU¡»fis¥ ga‹gL¤Jtj‰F K‹d® mt®fŸ bg‰w  mDkÂfë‹ KG 

étu§fis fhtš Jiw¡F vG¤J _ykhf¤ bjçé¡f nt©L«.  elkhL« xè¥bgU¡»fis¥ 

bghW¤j ne®éš mt®fŸ  nj®jš el¤J« mÂfhç¡F« cŸq® fhtš Jiw mÂfhç¡F« 

thfd§fë‹ gÂÎ v©fisÍ« bjçé¡f  nt©L«. 

 

V) mÂfhçfŸ nk‰brh‹d c¤juÎfis Û¿, ahU« v›éj xèbgU¡»Í« ga‹gL¤j¡ TlhJ 

v‹gij¡ fLikahf brašgL¤j nt©oa bghW¥ò xèbgU¡»fis¥ ga‹gL¤Jtj‰fhd 

mDkÂ tH§F« khãy muR k‰W« cŸq® fhtš Jiw mÂfhçfis¢ rhU« ahbjhU nj®jš 

gFÂæš, nj®jš KoÎ¡fhf ã®zæ¡f¥g£l neu« Kotilªj 48 kâ neu fhy¤Âš ahbjhU 

tifæY« mšyJ ahbjhU thfd§fë‹ ÛJ v›éj xè¥bgU¡»fisÍ« bghU¤Jtj‰F 

mDkÂ¡f¡ TlhJ. th¡fë¤jš KoÎ milªj ÃwF«, nj®jš KoÎfŸ m¿é¡f¥g£L n j®jš 

eilKiw KoÎ bgW«tiu Kiwahd r£l« k‰W« xG§F guhkç¡f¥gl nt©L«. bghJthf 

xèbgU¡»fis¥ ga‹gL¤JtJ bghJk¡fS¡F¤ bjhšiy¤ jUtjhf fUj¥gL»wJ k‰W« 

Ïj‹ ga‹ghL muÁaš jh¡f« äFªj Nœãiyæš »s®¢Áia cUth¡f¥g£lë¡»wJ. kht£l 

ãUthf§fŸ, nj®jš KotilÍ« tiuæš, Kiwahd r£l« k‰W« xG§if guhkç¡f nt©o 

nkny Tw¥g£l 48 kâ neu jil¡fhy¤Â‰F¥ ÃwF xè bgU¡»fis ga‹gL¤j ahnuD« 

é©z¥Ã¤jhš mjid nj®jš KoÍ« tiu Kiwahd r£l«, xG§if¥ guhkç¥gj‹ 

mtÁa¤ij  mDkÂ¥gj‰fhd  fUÂ¥ gh®¡f nt©L«. 
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r«gªj¥g£l mid¤J khãy muR mÂfhçfshš, xè khRghL k‰W« k¡fë‹ mikÂ¡F CW 

éisé¥gij¤ jL¤J mikÂia ghJfh¡f, Miza¤Â‹ nk‰brh‹d c¤juÎfŸ 

f£lhakhf¢ brašgL¤j¥gl nt©L« ahbjhU éÂÛwš ÏUªjhš mJ g‰¿ Miza¤jhš 

äFªj m¡fiwÍl‹ fUÂgh®¡f¥g£L, jt¿iH¤j mYty®fS¡F vÂuhf fLikahd xG§F 

elto¡if vL¡f¥gL«. 

Ïªj Mizæ‹ efš, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« khãy¡ f£Áfë‹ cŸq® 

ÃçÎfS¡F M§»y«, ÏªÂ k‰W« cŸq® mYtyf bkhêfëš, x›bthU 10 nt£ghs®fŸ, 

mt®fë‹ nt£ò kDit¤ jh¡fš brŒÍ« neu¤Âš, x¥òifæ‹ Ñœ »il¡FkhW brŒa¥gl 

nt©L«. 

Ïªj¡ foj« tu¥ bg‰wik¡F cldoahf x¥òif më¡f¥gl nt©L«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.63  

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fS¡F«, jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F« mD¥ÃÍŸs 8.01.2007 M« ehë£l 464-

INST/2077- PLN-1 M« v© foj« 

  bghUŸ : Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF bjhFÂæš muÁaš jiyt®fŸ ÏUªjš Ûjhd 

f£L¥ghLfŸ. 

1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt® r£l¤Â‹ 126 M« Ãçé‹ Ñœ, th¡fë¤jš  KoÎ 

bgWtj‰F ã®zæ¡f¥g£l 48 kâ neu« KotilÍ« fhy¤Âš nj®jš Ãu¢rhuK« Kotila 

nt©L« Ïil¤nj®jš Ãu¢rhu¡ fhy§fëš, mªj¥ Ãu¢rhu¤Â‰F cjÎ« bghU£L, muÁaš 

f£ÁfŸ, nj®jš bjhFÂ¡F btëæèUªJ mt®fë‹ Mjuths®fis mâ Âu£lyh«. 

Ãu¢rhu¡ fhy« Kotilªj ÃwF, v›éj Ãu¢rhuK« m¤bjhFÂ¡FŸ eilbgw¡ TlhJ 

v‹gij¡ fU¤Âš bfh©L, bjhFÂæ‹ th¡fhs®fshf Ïšyhjt®fŸ k‰W,« bjhFÂ¡F 

btëæèUªJ bfh©L tu¥g£l muÁaš f£Áæd®  -f£Á bjh©l®fŸ- bghW¥ghs®fŸ-

C®ty mÂfhçfŸ ngh‹wt®fŸ bjhl®ªJ m¤bjhFÂæš bjhl®ªJ ÏU¡f¡TlhJ. Vbdåš, 

nj®jš Kotilªj Ã‹D« bjhl®ªJ mt®fŸ bjhFÂæš ÏUªjhš mJ RjªÂukhd k‰W« 

ãahakhd nj®jY¡fhd  Nœãiy FiwÎgL« c£gL¤jyh«. 

3. vdnt, kht£l nj®jš ãUthf«, fhtš ãUthf«, nj®jš Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, 

m¤jifa mid¤J muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS« cldoahf Ãu¢rhu« KotilªjÎl‹ 

bjhFÂia é£L btënaWtij cWÂ brŒa nt©L« v‹W nj®jš Miza« 

c¤jué£LŸsJ. Ïªj brašgh£L¡F mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« 

mt®fë‹ Kft®fŸ Ïz§F« bghU£L, mt®fë‹ ftd¤Â‰F bfh©L tu¥gl nt©L«. 

4. nk‰brh‹d c¤juÎ nk‰bfhŸs¥gLtij cWÂ brŒa, nj®jš ãUthf«-fhtš ãUthf« 

Ã‹tUtdt‰iw nr®¤J, mid¤J njitahd elto¡iffis vL¡fyh« v‹W Miza« 

nkY« MizæL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.64 

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹-k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fS¡F«, Kj‹ik nj®jš mÂfhçfS¡F« mD¥ÃÍŸs 12.10.2007 M« ehë£l 464-

c¤juÎ-2007-PLN-1 M« v© foj«. 

  bghUŸ: Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, bjhFÂæš cŸs muÁaš f£ÁfŸ Ûjhd 

f£L¥ghLfŸ. 

1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 126 M« Ãçé‹ Ñœ, th¡fë¤jš KoÎbgW« 

neu¤Â‰F 48 kâ neu« K‹ghf nj®jš Ãu¢rhuK« KoªÂU¡f nt©L«. 

2. Ïil¤nj®jš Ãu¢rhu¡ fhy§fëš, mªj Ãu¢rhu¡ fhy§fëš, mªj Ãu¢rhu¤Â‰F cjÎ« 

bghU£L, muÁaš f£ÁfŸ, nj®jš bjhFÂ¡F btëæèUªJ mt®fë‹ Mjuths®fis mâ 

Âu£lyh«. Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, v›éj Ãu¢rhuK« mªj bjhFÂ¡FŸ eilbgw¡ TlhJ 

v‹gij¡ fU¤Âš bfh©L, bjhFÂæ‹ th¡fhs®fshf Ïšyhjt®fŸ k‰W« bjhFÂ¡F 

btëæèUªJ bfh©ltu¥g£l muÁaš rh®ªjt®fŸ, f£Á¤ bjh©l®fŸ, C®ty¤Â‹ 

bghW¥ghs®fŸ, Ãu¢rhuf®fŸ ngh‹nwh® m¤bjhFÂæš bjhl®ªJ ÏU¡f¡ TlhJ.  Vbdåš, 

nj®jš Kotilªj Ã‹D« bjhl®ªJ mt®fŸ m§»U¥gJ RjªÂukhd k‰W« ãahakhd nj®jš 

ju¤ij¡ Fiw¥gjhf mikÍ«. 

3. vdnt, kht£l nj®jš ãUthf« fhtš ãUthf«, nj®jš Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, 

m¤jifa mid¤J muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS« Ãu¢rhu« KotilªjÎl‹ cldoahf  

bjhFÂia é£L btënaWtij cWÂ brŒa nt©L« v‹W nj®jš Miza« 

c¤jué£LŸsJ. Ïªj c¤Âuéid mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« mt®fë‹ 

Kft®fŸ fil¥Ão¡F« bghU£L, mt®fë‹ ftd¤Â‰F bfh©Ltu¥gl nt©L«. 

4.nk‰brh‹d c¤juÎ brašgL¤j¥gLtij cWÂ brŒÍ« bghU£L, nj®jš ãUthf«, fhtš 

ãUthf« Ã‹tUtdt‰iw nr®¤J, mid¤J njitahd elto¡iffis vL¡fyh«. v‹W 

Miza« nkY« c¤juéL»wJ. 

1. m¤jifa k¡fŸ j§f it¡f¥g£LŸs fšahz k©lg§fŸ-rKjha¡ Tl§fŸ ngh‹wt‰¿š 

btëah£fŸ, mªj tshf¤Âš j§»ÍŸsduh, v‹gij rçgh®¡f nt©L«. 
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2. j§F« éLÂfŸ k‰W« éUªÂd® khëiffëš j§»ÍŸst®fë‹ g£oaiy¡ f©fhâ¤J 

rçgh®¡f nt©L«. 

3. bjhFÂf¡F btëæèUªJ tU« thfd§fë‹ ngh¡Ftu¤ij¡ f©fhâ¡f bjhFÂæ‹ 

všiyfëš jâ¡if¢ rhtofis mik¡f nt©L«. 

4. k¡fŸ / k¡fŸ T£l¤Â‹ milahs¤ij rçgh®¡f, mt®fŸ th¡fhs®fsh mšyJ 

th¡fhs®fŸ Ïšiyah v‹gij m¿Í« bghU£L, mt®fë‹ milahs¤ij rçgh®¡f nt©L«. 

5. bjhl®òila midtç‹ ftd¤Â‰F« nk‰fh© éÂKiwfis¡ fil¥Ão¡f nt©o 

bfh©Lbršy¥gl nt©L«.  Ïj‹ ÛJ vL¡f¥g£l elto¡ifia Miz¤Â‰F¤ bjçé¡f 

nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.65  

nj®jš Miza« Ïuh#°jh‹, b#Œ¥ó® Kj‹ik nj®jš mÂfhç¡F mD¥g¥g£l 02.12.2008  

ehë£l 464-c¤juÎ-2008 EPS M« v© foj« k‰W« mid¤J khãy§fë‹- k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂfë‹ (Ïuh#°jh‹ jé®¤J) Kj‹ik nj®jš mÂfhçfS¡F efš 

mD¥g¥g£lJ. 

bghUŸ: Ãu¢rhu« Kotilªj Ã‹d®, bjhFÂæš cŸs muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fŸ Ûjhd 

f£L¥ghLfŸ  

Ãu¢rhu« Kotilªj Ã‹d®, bjhFÂ¡F- khãy¤Â‰F btëæèUªJ tªÂU¡F« eg®fŸ 

Ûjhd f£L¥ghLfŸ F¿¤j Miza¤Â‹ 8.01.2007 M« ehë£l 464- c¤juÎ-2007-PLN-1, 

k‰W« 27.02.2008 M« ehë£l 464-c¤juÎ-2008 PLN-I M« v© foj¤Jl‹ (efšfŸ 

Ïiz¡f¥g£LŸsJ) go¤J gh®itæl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. Ïuh#°jhå‹ r£lk‹w¥ 

nguit¡F eilbgW« j‰nghija bghJ¤nj®jšfS¡F nk‰brh‹d c¤juÎfŸ bghUªJkh 

v‹gJ F¿¤j bjëÎiu nf£f¥g£LŸsJ. el¥ÃYŸs Ïuh#°jh‹ khãy¤Â‹ bghJ¤nj®jiy 

bghW¤j tiuæš, nk‰brh‹d c¤juÎfŸ nt©oa khWjšfSl‹ filÃo¤jš nt©L« v‹W 

bjëÎ¥gL¤j¥gL»wJ. c¤juÃunjr«, F#uh¤, f®ehlfh, k¤Âa Ãunjr«, njÁa jiyef® 

gFÂahd ošè, r£O°fŸ k‰W« änrhu« M»at‰¿‹ khãy r£lk‹w¤ nj®jšfS¡fhd 

bghJ¤ nj®jš rka¤Âš nk‰brh‹d c¤juÎfŸ Kiwahf brašgL¤j¥g£ld v‹W Ï§F 

F¿¥Ãl¥gL»wJ. mj‹gona, nk‰brh‹d c¤juÎfŸ fLikahf brašgL¤j¥gLtij v‹W 

cWÂ brŒant©L«. 

1. m¤jifa k¡fŸ j§f it¡f¥g£LŸs fšahz k©lg§fŸ-rKjha¡Tl§fŸ ngh‹wt‰¿š 

btëah£fŸ, mªj thshf¤Âš j§»ÍŸsduh, v‹gij rçgh®¡f nt©L«. 

2. j§F« éLÂfŸ k‰W« éUªÂd® khëifæš j§»ÍŸst®fë‹ g£oaiy¡ f©fhâ¤J 

rçgh®¡f nt©L«. 

3. bjhFÂ¡F btëæèUªJ tU« thfd§fë‹ ngh¡Ftu¤ij¡ f©fhâ¤J rçgh®¡f 

nt©L«. 

4. k¡fŸ/k¡fŸ T£l¤Â‹ milahs¤ij rçgh®¡f, mt®fŸ th¡fhs®fsh Ïšiyah v‹gij 

m¿Í« bghU£L, mt®fë‹ milahs¤ij rçgh®¡f nt©L«. 
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5. midtç‹ ftd¤Â‰F« Ïit bfh©L bršy¥gl nt©L« k‰W« Ïj‰fhd f©o¥ghd 

x¤Âirit cWÂ brŒant©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.66 

nj®jš Miza« mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ Kj‹ik 

nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 18.03.2009 M« ehë£l 464-c¤juÎ-2009-EPS M« 

v©â£l foj«. (všyh muÁaš f£ÁædU¡F« efèl¥g£lJ). 

  bghUŸ : nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf gŸë éisah£L¤ Âliy¥ ga‹gL¤Jjš. 

  RjªÂukhd, ãahakhd nj®jš eilbgWtij cWÂ brŒtj‰F Miza« v¥nghJ« 

bgUKa‰Á vL¤J tU»wJ. ahbjhU egU¡F« mšyJ cilik¡F« v›éj nrjK« V‰glhkš 

ÏU¥gij cWÂ brŒa, nj®jš eilKiwæ‹ gšntW m«r§fŸF¿¤J m›t¥nghJ 

c¤juÎfis btëæ£LŸsJ. Miza«, nj®jš brašKiwæ‹ xUik¥gh£o‰F« 

btë¥gil¤j‹ik¡F« mÂf K¡»a¤Jt« më¡»wJ. mid¤J muÁaš f£ÁfS¡Fça 

rdneh¡»yhd nj®jš fs¤ij cWÂ brŒtJ«, k¤Âa k‰W« khãy§fëYŸs MS§f£ÁfŸ, 

mt®fë‹ M£Á mÂfhu¤ijÍ« M£Á mik¥igÍ« nj®jš neh¡f¤Â‰fhf¥ ga‹gL¤j¡ 

TlhJ v‹gij cWÂ brŒtJ« Miza¤Â‹ K¡»a neh¡fkhF«. vdnt nj®jš Ãu¢rhu«, 

mid¤J bghJ k¡fëilna br‹wiltÂY«, th¡bfL¥ò éê¥òz®it mt®fëilna 

cUth¡FtÂY« muÁaš f£ÁfS¡F« xU gaDŸs rhjdkhf és§F»wJ. 

2. nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰F ÂlšfŸ g‰wh¡Fiw bjhl®ghf gšntW khãy§fëläUªJ« – k¤Âa 

muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfëèUªJ KiwpLfis Miza« bg‰W tU»wJ. muÁaš f£ÁfŸ 

muÁaš T£l§fŸ el¤Jtj‰fhf gŸë k‰W« fšÿç¤ Âlšfis mt®fŸ ga‹gL¤j 

mDkÂ¡FkhW Miza¤ij m›t¥nghJ tèÍW¤Â tU»wJ. Miza« Ïªj bghUŸikia¡ 

fUÂ¥ gh®¤J, muÁaš T£l§fS¡fhf tH§f¥g£l gŸë k‰W« fšÿç Âlšfis¥ ga‹gL¤j 

mDkÂ tH§f KoÎ brŒJŸsJ. 

  mid¤J khãy§fë‹ - k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik nj®jš 

mÂfhçfŸ(gŠrh¥ k‰W« mçahdh jé®¤J) nj®jš brašKiwæ‹ nghJ, Ãu¢rhu 

neh¡f§fS¡fhf gŸë¤ Âliy¥ ga‹gL¤JtJ – bjhl®ghf, 
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m) vªjbthU NœãiyæY«, gŸëfŸ k‰W« fšÿçfë‹ fšé¥gâ¡F CW 

V‰gL¤j¡TlhJ. 

M) neh¡f¤Â‰fhf gŸë fšÿç ãUthf« Ïj‰F v›éj kW¥òiuÍ« bjçé¡f¡ TlhJ. 

m¤jifa Ãu¢rhu¤Â‰fhd K‹ mDkÂ gŸë/fšÿç ãUthf¤ÂläUªJ« k‰W« nfh£lh£Á 

mYtyçläUªJ« bgw¥gl nt©L«. 

Ï) m¤jifa mDkÂ Kjèš tUgt®fS¡F K‹Dçik më¡f¥g£L tH§f¥gLnk jéu, vªj 

muÁaš f£ÁÍ« mªj Âlšfis¥ ga‹gL¤j K‹Dçik bfh©lhl mDkÂ¡f¡ TlhJ. 

<) muÁaš T£l§fS¡fhd gŸë-fšÿç Âlšfë‹ xJ¡ÑLfëš ahbjhU éÂÛwš 

ÏUªjhš, mit Miza¤jhš fLikahf vL¤J¡bfhŸs¥gL«.  Ïj‰F cça nfh£lh£Áa® 

bghW¥ghth®. 

c) muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« Ãu¢rhu« brŒtgt®fŸ nk‰brh‹dt‰¿š v›éj éÂ 

ÛwY« Ïšyhjij cWÂ brŒjš nt©L«. 

3.Ãu¢rhu neh¡f¤Â‰fhf m¤jifa ÂlšfŸ ga‹gL¤j¥g£lhš, mit cça mÂfhçfël« 

v›éj nrjKäšyhkš ÂU¥Ã më¡f¥glnt©L« mšyJ nrj« VnjDäU¥Ã‹ mj‰fhd 

ÏH¥Õ£L¤ bjhif më¡f¥glnt©L« v‹W« cça gŸë – fšÿç mÂfhçfël« 

m›éisah£L¤ Âliy ÂU«g x¥gil¡F« muÁaš f£Á/f£ÁfŸ m›éH¥Õ£L¤ 

bjhifæid brY¤Jtj‰F« bghW¥òilat® Mt® v‹W nkY« Miza« c¤juéL»wJ. 

4. Ïªj étfhu¤Âš gŠrh¥ k‰W« mçahdh ca® ÚÂk‹w¤Â‹ jil ÏU¥gjhš, gŠrh¥ k‰W« 

mçahdhit¤ jéu mid¤J khãy§fS¡F«, k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡F« 

nk‰brh‹d c¤juÎ bghUªJ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.67 

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹-k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ Kj‹ik 

nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 15.09.2009 M« ehë£l 437-6-2009-CCBE M«  v©. foj«. 

  bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂfis brašgL¤Jjš -nj®jš m¿é¥Ã‰F Ã‹ 

rhÂ, kj« bkhê tH¡f§fŸ mo¥gilæyhd T£l§fis kuòfis jil brŒtj‰fhd 

K‹bkhêÎ- bjhl®ghf. 

  31.08.2009M« ehë£l DPAR 106 CUMMASAM 2009 M« v©QŸs j§fŸ foj¤Âš 

brhšy¥bg‰w Ï¥bghUŸ Miza¤jhš fUÂ¥gh®¡f¥g£L, m¤jifa T£l§fis T®ªJ 

ftå¤J Åonah glbkL¡f nt©L« v‹W« muÁaš k‰W« nj®jš neh¡f§fS¡fhf rhÂia¥ 

ga‹gL¤JtJ F¿¤J VjhtJ Mjhu« »il¤jhš, r£l¤Â‹ cça éÂKiwfë‹go khÂç 

nj®jš el¤ij éÂfë‹ Ñœ  elto¡if vL¡f¥g£L mj‹ égu« Miza¤Â‰F¤ 

bjçé¡f¥gl nt©L«. Ï¡foj¤ij bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òif më¡f nt©L»nw‹. 
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c¤juÎ bjhl® v©.68 

nj®jš Miza«, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« khãy muÁaš  

f£Áfë‹ jiyt®-bghJ brayhsU¡F mD¥ÃÍŸs 04.12.2013 ehë£l 437/6/INST/2013/CC&BE 

M«  v©bfh©l foj«. 

  bghUŸ: muÁaš f£ÁfS¡F bghJthd m¿ÎiufŸ – bjhl®ghf. 

ghJfh¥ò¥ gil¥ ÃçÎfis¢ nr®ªj muÁaš f£ÁfŸ gâahsç‹ òif¥gl§fis jiyt®fŸ 

k‰W« nt£ghs®fŸ j«Kila nj®jš és«gu§fëš ga‹gL¤Jtj‰fhf ghJfh¥ò mik¢rf« 

Ï›thiza¤Â‰F¡ bfhz®ªJ  ÏJ F¿¤J Miza« cça c¤juÎfis btëæl nt©L« 

v‹W nfhçÍŸsJ. 

xU eh£o‹ gilfŸ, eh£o‹ všiy muzhfÎ« muÁaš mik¥Ã‹ fhtyhfÎ« cŸsd® v‹W 

Ï§F F¿¥ÃLtJ bghU¤jkhdJ. mt®fŸ j‰fhy k¡fsh£Áæš muÁaš rhuhj k‰W« 

eLãiyahd bghW¥ghs®fŸ Mth®. vdnt muÁaš f£ÁfŸ k‰W« jiyt®fŸ j«Kila 

muÁaš Ãu¢rhu§fëš, gil¥ÃçÎfis nj®jš gu¥òiu¡fhf¥ ga‹gL¤J« nghJ mÂf 

v¢rç¡if njit. muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ nj®jš bjhl®ghf, ÏuhQt jsgÂ 

mšyJ  Vida gil¥ÃçÎ gâahsç‹ xë¥gl« k‰W« gil¥ÃçÎ éHh¡fë‹ òif¥gl§fis 

nj®jš Ãu¢rhu§fŸ/ és«gu§fŸ / bfhŸif gu¥òif M»a vªj tifæY« ga‹gL¤j¡TlhJ 

v‹W Miza« fUJ»wJ. 

mj‹gona, muÁaš f£ÁfŸ mt®fë‹ nt£ghs®fS¡F«, jiyt®fS¡F«, gil¥ÃçÎ¥ 

gâahs®fë‹ xë¥gl§fis mšyJ és«gu§fëš gil¥ÃçÎ¥  gâahs®fŸ <Lg£LŸs 

éHh¡fë‹ xë¥l§fis mšyJ k‰w tifæš mt®fë‹ nj®jš gu¥gè‹ / Ãu¢rhu¤Â‹ 

gFÂahf fh£l¥gLtij jé®¡FkhW všyh muÁaš f£ÁædiuÍ« Miza« 

nf£L¡bfhŸ»wJ. 

vdnt, Ï¥bghUŸ F¿¤J j¡f elto¡if nk‰bfh©L j§fŸ nt£ghs®fŸ/ jiyt®fŸ / 

f£Á¤ bjh©l®fŸ M»nahiu¤ j¡fthW M‰W¥gL¤JkhW j§fis¡ nf£L¡bfhŸ»nw‹.                                                   
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c¤juÎ bjhl® v©.69  

nj®jš Miza«, mid¤J m§Ñfç¡f¥g£l njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ 

jiytU¡F bghJ brayhsU¡F-jiytU¡F mD¥Ã mid¤J khãy§fë‹-k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F efš mD¥g¥g£l 04.03.2014 M« 

ehë£l 509-35-2014 RCC M« v© bfh©l foj«.  

  bghUŸ: Ãujh¥ rªÂuh-vÂ®-ÏªÂa ôåa‹ k‰W« Ãw® cyfhgh¤ ca®ÚÂ 

k‹w¤Â‹ y¡ndh mk®Î tH§»a 603/2014  ç£kD v© (PIL-Áéš) rh®ªj Ô®¥ò. 

muÁaš f£Áfë‹ Âusâfëš njÁa¡ bfhoia¥ ga‹gL¤JtJ F¿¤j tH¡»š kh©gik 

myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w¤Â‹ y¡ndh mk®Î 30.01.2014 m‹W Ãw¥Ã¡f Mizæ‹ efiy 

Ï¤Jl‹ eh‹ mD¥òkhW gâff¥g£LŸns‹. muÁaš f£Áfë‹ Âusâfëš njÁa¡ 

bfhoia¥ ga‹gL¤j mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹W vÂ®thÂfS¡F (k¤Âa muR, c¤ju¥ 

Ãunjr¤Â‹ khãy muR, nj®jš Miza«     k‰W« khãy nj®jš Miza«) c¤juéLkhW 

Ï›tH¡»š nt©l¥g£LŸsJ. Âusâfëš muÁaš f£ÁfŸ njÁa¡ bfhoia Kiwahf¥ 

ga‹gL¤Jtj‰F v›éj¤ jilÍ« Ïšiy v‹W T¿, kh©gik myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w« 

kDit¤ Ô®Î brŒj nghJ, 1950 M« M©L ÏªÂa njÁa¡ bfho, K¤Âiu k‰W« bga®fŸ 

(xG§F Kiw) r£l« k‰W« 1971 M« M©L njÁa Á‹d mtkÂ¥ò jL¥ò¢r£l¤Â‹ TWfis 

tGthJ fil¥Ão¤jš cça mÂfhçfë‹ jiyaha flikahF« v‹W fU¤j¿é¤JŸsJ. 

kh©gik ca®ÚÂ k‹w¤Â‹ nk‰brh‹d Mizia¡ ftz¤Âš bfh©L, mid¤J¡ 

f£Áfë‹ všyh¤ bjh©l®fŸ, jiyt®fë‹ f£Áæ‹ gâãiy¥ ÃçÎfë‹ ftd¤Â‰F« 

bfh©L br‹W, Mizæš F¿¥Ãl¥g£l njÁa¡bfho éÂ¤ bjhFÂ k‰W« r£l¤Â‹ 

têtiffëš v›éj éÂ ÛwšfŸ Ïšiyba‹gij cWÂ brŒa nt©L«. 

Ïij bg‰W« bfh©lik¡F x¥òif më¡fÎ«. 

efš 

r£l« rh®ªjit – myfhgh¤ ca® ÚÂk‹w Ô®¥ò jftš Kiw (m¢R têæyhd Ô®¥òiu –  

ÏJ jftš / gh®it¡fhd, rh‹wë¡f¥glhj efyhF«. 
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Kiwahd ga‹gh£o‰F rh‹wë¡f¥g£l efiy k£Lnk gh®itæl nt©L«. ahbjhU jtW 

V‰gL« ne®éš, Jiz¥ gÂthsç‹ (efY¡F) ftd¤Â‰F bfh©L tuÎ«. 

myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w¤Â‹, y¡ndh mk®Î 

ÚÂk‹w v©.2 

tH¡F – gštif mk®Î v©.603/2014 

kDjhu® Ãujh¥ rªÂuh (PIL)  

vÂ®kDjhu® - cŸ mik¢rf« k‰W« Vidnah® têahf ÏªÂa muR-cŸJiw brayhs® 

têahf kDjhuç‹ tH§FiuP® - é#ŒFkh® gh©nl  

vÂ®kDjhuç‹ tH¡FiuP®-Á.v°.Á, V.°.í, m¥uhíjh g‹rhš, kåZ khö®. 

kh©òäF Ï«oah°, n#.kh©òäF njntªÂu Fkh® cgh¤ahah.n#. 

kDjhuU¡fhd tH¡FiuP®  é#ŒFkh® gh©nl  

vÂ® kDjhuU¡fhd tH¡FiuP®: Á.v°.Á,, V.v°.Á., m¥uhíjh g‹rhš, kåZ kh¤ö®  

ahbjhU muÁaš f£Áfë‹ ahbjhU jå¥g£l Âusâfëš njÁa¡ bfhoia ga‹gL¤j 

mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹W vÂ®kDjhu®fS¡F c¤ÂuéLkhW Ïªj¥ bghJ ey‹ tH¡F 

thæyhf nfhu¥g£LŸsJ. ‘ 

ÏªÂa murhš m¿é¡f¥g£l njÁa¡ bfho éÂ bjhF¥Ãš, njÁa¡ bfhoia Kiwahf 

ga‹gL¤Jtj‰fhd  Áy be¿KiwfŸ tF¡f¥g£ld.  nk‰F¿¥Ã£l éÂ¤ bjhF¥Ã‹ g¤Â 2.1-

‹go, 1950 M« M©L ÏªÂa njÁa¡ bfho K¤ÂiufŸ k‰W« bga®fŸ (jtwhd ga‹gh£il¤ 

jL¤jš) r£l« k‰W« 1971 M« M©L njÁa Á‹d mtkÂ¥ò jL¥ò¢ r£l« mšyJ bjhl®òŸs  

ahbjhU Vida r£l¡TWfis Ûwhkš bghJ k¡fŸ, jåah® mik¥òfŸ, fšé ãWtd§fŸ 

njÁa¡ bfhoia¥ ga‹gL¤j vªj¡ f£L¥ghL« Ïšiy. 

1950 M« M©L njÁa Á‹d§fŸ k‰W« bga®fŸ (jtwhd ga‹gh£il¤ jL¤jš) r£l¤ij Û¿ 

tâf neh¡f§fS¡fhf njÁa¡ bfhoia¥ ga‹gL¤Jtij njÁa¡ bfho éÂ¡nfhit 

F¿¥ghf jil brŒ»wJ. murhš btëæl¥g£l c¤juÎfS¡»z§f, bghJ¡ f£ll§fë‹ ÛJ 

miu¡f«g¤Âš bfho gw¡F« ntisfis¤ jéu njÁa¡ bfho ahbjhU egU¡F« tz¡f« 
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brY¤J« tifæš rhŒthfnth mšyJ bjhŒthfnth miu¡f«g¤Âš gw¡f él¡TlhJ 

vdÎ« ÏJ bjëthf tiuaW¤JŸsJ. njÁa¡ bfho éÂ¤ bjhF¥Ãš  Vida Áy  

be¿KiwfS« bfhL¡f¥g£LŸsd.  

njÁa¡ bfho éÂ¤bjhF¥ò k‰W« nkny F¿¥Ãl¥g£l Vida r£l§fŸ M»ait mt®fë‹ 

fLikahd fil¥Ão¤jY¡fhf btëæl¥g£LŸsd. 1950 M« M©L njÁa Á‹d§fŸ k‰w« 

bga®fë‹ (Kiwa‰w tifæš ga‹gL¤Jitij jil brŒjš) r£l§fë‹ éÂKiwfëš 

ÛwšfŸ ÏU¥Ã‹ mJ, j©lid¡FçaJ v‹gijÍ« bjçé¤J¡bfhŸ»nwh«. 

muÁaš f£ÁfŸ njÁa¡ bfhoia Kiwahf¥ ga‹gL¤JtÂš VnjD« jil cŸsjh v‹W 

kDjhuç‹ tH¡FiuPçl« vG¥Ãa F¿¥ghd édhÎ¡F, mtuhš ÚÂk‹w¤Â‰F gÂš më¡f 

Ïayéšiy. våD« 1971 M« M©L njÁa Á‹d mtkÂ¥ò jL¥ò¢ r£l« k‰W« 1950 M« 

M©L njÁa Á‹d§fŸ k‰W« bga®fŸ (Kiwa‰w tifæš ga‹gL¤Jtij jil brŒjš) 

r£l§fë‹go, ÏªÂa njÁa¡ bfhoæYŸs éÂKiwfS¡F Ïz§», njÁa¡ bfhoia 

Kiwahd tifæš k£Lnk ga‹gL¤j nt©L« v‹gij cWÂ brŒtJ khãy mÂfhçfë‹ 

flikahF« v‹W bjçé¤JŸsh®. ÏªÂa njÁa¡ bfhoæ‹ kÂ¥igÍ« kh©igÍ« ghJfh¡F« 

bghU£L,  nkny F¿¥Ãl¥g£l ÏªÂa njÁa¡ bfhoæ‹ k‰W« r£l§fë‹ éÂ¤ Jiwfë‹ 

fUÂ¥gh®¤J, f©o¥ghd fil¥Ão¤jiy cWÂ brŒtJ cça mÂfhçfë‹ flikba‹W 

brhšy¤ njitæšiy. 

bjhl®òila midtuhY« Ï›éÂfŸ f©o¥ghf fil¥Ão¡f¥gL« v‹gij eh§fŸ 

e«Ã¡ifÍl‹ vÂ®gh®¡»nwh«. 

nk‰brh‹d fU¤Jl‹, Ïªj kD ÏWÂahf jŸSgo brŒa¥gL»wJ. 

Miz ehŸ: 30.01.2014 

MFA/- 
 

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do  v‹w Ïiza Kftç¡FŸ br‹W 

myfhgh¤ ca®ÚÂk‹w¤Â‹ y¡ndh mk®éš më¡f¥g£l Ô®¥òfis¥ gh®¡fyh« – 

MizfS¡F  cçik¡ iféLjš. 

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do
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c¤juÎ bjhl® v©.70. 

nj®jš Miza«, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ 

jiytU¡F / bghJ brayhsU¡F mD¥ÃÍŸs 28.11.2013 M« ehë£l437/ 6 / c¤juÎ  / 2013- 

CC & BE M« v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: muÁaš f£Áfë‹ k‰W« nt£ghs®fë‹ têfh£LjY¡fhd khÂç 

nj®jš el¤ij éÂfŸ - nj®jš Ãu¢rhu¤Â‹ ca® ju¤Âid¡ fh¤jš - bjhl®ghf - r£o°f®, 

k¤Âa Ãunjr«, änrhu«, Ïuh#°jh‹, ošè M»a IªJ r£lk‹w nguit nj®jšfS¡fhf 

eilbg‰W¡ bfh©oU¡F« nj®jš Ãu¢rhu¤Â‹ jhœªj ãiy f©L Miza« äFªj 

ftiyÍ«, Mœªj ntjidÍ« bfh©LŸsJ. 

2. Miza¤jhš bgw¥g£l bjhl®¢Áahd òfh®fŸ k‰W« vÂ® òfh®fŸ Ã‹tU« 

c©ikfis¢ R£o¡ fh£L»wJ. 

m)  gu°gu btW¥ò, énuhj« mšyJ gifikia V‰gL¤J»w M¤Âu_£L»w k‰W« 

vç¢rÿ£L»w ng¢RfS« m¿¡iffS«,  

M)  e‰gh§»‹ tu«ò Û¿a k‰W« jtwhd bkhê ga‹ghL  

Ï) Ï¤jifa ntWghLfis¡ fisa/mf‰w nj®jš el¤ij éÂfëš tif brhšy¥g£thW  

Rtbuh£o / gjhiffŸ thæyhf muÁaš vÂçfë‹ jå¥g£l j‹ik k‰W« el¤ijia 

jh¡»¡ TWjš, xUt®  ÛJ xUtU¡F btW¥ò, gifik mšyJ énuhj¤ij ö©LtnjhL,  

kj«, rhÂ, r_f« ngh‹wt‰¿‹ mo¥gilæš gšntW muÁaš f£ÁfS¡F« tF¥ÃdU¡F« 

Ïilna cŸs ntWghLfis mÂfkh¡Fjš.  Ï¤jifa ntWghLfis fisa / mf‰w khÂç  

3. muÁayik¥Ã‹ ÃçÎ 19 (1) (a) -Ï‹ Ñœ ÏªÂa Fok¡fS¡F tH§f¥g£LŸs mo¥gil 

ng¢Rçik k‰W« fU¤J RjªÂu¤ij Miza« Kiwahf V‰W¡ bfh©LŸsJ.  Mdhš 

m¤jifa  ng¢Rçik k‰W« fU¤J RjªÂu« KGikahdjšy v‹gijÍ« Ï§F R£o¡fh£l 

nt©L«.  mªj ÃçÎ 19-‹ gFÂ (2) ‹ éÂKiwæš, m¤jifa Kiwæš mt‰iw¡ 

ifahS« nghJ, g©ò ey‹fëš, e‹dl¤ijæš v›éj éÂ ÛwšfŸ ÏšyhkY«, k¡fŸ 

xG§F Kiw¡F bjhšiy juhkY«, bgaU¡F¡ fs§f« éisé¡fhkY« mšyJ 

jtWfis¤ ö©lhj tifæY« m›Îçik éÂ¡f¥g£LŸsJ. gšntW éÂKiwfë‹go, 

mªj K¡»akhd neh¡f¤ij miltij khÂç nj®jš el¤ij éÂ Ïy¡fhf bfh©LŸsJ. 

4. 1968 M« M©L nj®jš Á‹d§fŸ (xJ¡ÑL k‰W« g§ÑL) r£l¤Â‹ 

g¤Â 16-Ï‹ Ñœ, khÂç nj®jš el¤ij éÂfë‹ bjhl®ªj éÂ ÛwšfS¡fhf, 

x›bthUtç‹ m§Ñfhu¤ij u¤J brŒa nt©Lbk‹W m§Ñfç¡f¥g£l Ïu©L njÁa 

f£ÁfëläUªJ kD¡fis Miza«  bg‰WŸsJ.  ÏÂèUªJ jh¡f¤ij m¿ayh«. 

5. Ïªj ãiyæš, Ïu©L njÁa f£ÁfS« nf£LŸsthW Miza« elto¡if vL¡f 

KayhJ  våD«, Miza« khÂç nj®jš el¤ij éÂfëš ahbjhU bjhl®ªj éÂ 

ÛwšfS¡F«, k£L Û¿a k‰W« jtwhd bkhêia¥ ga‹gL¤J«, m¤jifa jt¿iH¡F« 
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muÁaš f£ÁfS¡F vÂuhf elto¡if vL¡f¥gL« v‹W mid¤J muÁaš f£ÁfS¡F« 

m¿é¡»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.71. 

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g£l 26,04,2014 M« ehë£l 437/6 / c¤juÎ / 2014 M« v© foj« 

bghUŸ: muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fŸ jéu Vida eg®fshš nk‰bfhŸs¥gL« 

nj®jš bjhl®ghd Ãu¢rhu brašghLfŸ. 

Áy muÁaš f£ÁfS¡F mšyJ nt£ghs®fS¡F Mjuthf mšyJ vÂuhf nj®jš 

Ãu¢ru« brŒtj‰F X¥ghf rªÂ¥òfŸ, T£l§fŸ, nahfh¥ gæ‰Á, bghJ¡T£l§fŸ 

nguâfŸ ngh‹wt‰iw el¤Jtjhf òfh®fŸ bgw¥g£LŸsJ. Ï¤jifa mik¥òfŸ j§fŸ 

Ãu¢rhu¤Â‹nghJ kj cz®¢Áfis¤ ö©L« tifæš th¡fhs®fS¡F nt©LnfhŸ 

éL¥gjhfÎ« m¥òfh®fëš bjçé¡f¥ g£LŸsJ. 

2. mt®fŸ ahbjhU egiuÍ« jå¥g£l Kiwæš jh¡»nah, mtuJ g©ò ey‹ k‰W« 

e‹dl¤ij¡F Ô§»iH¡F« tifænyh m¿¡if VJ« él¡TlhJ. 

3. bghJ ãfœ¢ÁfŸ el¤j mik¥òfŸ k‰W« eg®fŸ mDkÂ nfhU« nghJ nk‰brh‹d 

têfh£o KiwfS¡F Ïz§» el¥gjhf cWÂ bkhê më¡FkhW mt®fŸ nf£L¡ 

bfhŸs¥gl nt©L«. 

 m¤jifa eg®fë‹ k‰W« mik¥òfë‹ bghJ ãfœ¢ÁfŸ Åonahfh£ÁfŸ thæyhf 

T®ªJ f©fhâ¡f¥gl nt©L«. nk‰brh‹d têfh£o F¿¥òfis ÛWtJ, m¤jifa 

ne®Îfëš r£l« xG§F guhkç¡F« kht£l mÂfhçfŸ cça j©lid eoto¡iffis 

éiuthf vL¡f nt©L«.  nkY«, cWÂ bkhêia ÛW« m¤jifa eg®fS¡F kht£l 

ãUthf«, mªj nj®jš fhy§fë‹ nghJ, ahbjhU ãfœ¢Áfis el¤j ahbjhU 

mDkÂiaÍ« tH§f¡ TlhJ v‹gij cWÂ brŒa nt©L«. 

4. ahbjhU F¿¥Ã£l nt£ghs® mšyJ nt£ghs®fë‹ nj®jš elto¡iffis neuoahf 

nk«gL¤Jtj‰F V‰g£l bryédkhf ÏUªjhš, ÏªÂa j©lid¢ r£l¤Â‹ 171H-Ï‹ 

Ãçé‹ Ñœ njit¥gL»w Áw¥ò x¥òjš K‹djhfnt nt£ghsçläUªJ vG¤J _ykhf 

bgw¥gl nt©L«.  m¤jifa x¥òjš 4kâ neu¤Â‰FŸ kht£l nj®jš mÂfhçæl« 

më¡f¥gl nt©L«. ÏÂš ahbjhU éÂ Ûwš ÏUªjhš, cça egç‹ ÛJ tH¡F 

bjhL¥gj‰fhd elto¡if vL¡f¥gL«. 

khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfëYŸs nj®jš bjhl®ghd mÂfhçfë‹ 

f©o¥ghd fil¥Ão¤jY¡fhf Ïªj têfh£o¡ F¿¥òfŸ bfh©L tunt©L«. 

bjhl®òila midtç‹ jftY¡fhf ÏJÎ« éçthf és«òif brŒa¥glnt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.72 

nj®jš Miza«, Açahdh, #«K fhZÛ®, #h®¡f©£, k‰W« fhZÛç‹ Kj‹ik nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 11.09.2014 M« ehë£l 437-6-c¤juÎ-2007 CCBE, 

  bghUŸ: k¡fsit-r£lrigfS¡fhd bghJ-Ïil¤nj®jšf khÂç el¤ij éÂfis 

bra‰gL¤Jjš - gadhë m£ilfŸ, ä‹f£lz m£ilfŸ, f£Lkhd Ïl§fŸ, 

bga®¥gyiffŸ Kjèat‰¿š muÁaš f£Áædç‹ òif¥gl§fis fh£Á¥gL¤jš - 

bjhl®ghf. 

i)gadhë m£ilfŸ, f£Lkhd Ïl§fŸ, ä‹ f£lz m£ilfŸ Kjèat‰¿š muÁaš 

f£Áædç‹ òif¥gl§fis fh£Á¥ gL¤Jjš it¤jš bjhl®ghf gšntW jiyik nj®jš 

mÂfhçfŸ Áy és¡f§fis nfhçÍŸsd® v‹gij bjçé¡FkhW ehd gâ¡f¥g£LŸns‹. 

nj®jš Miza« ÏJ F¿¤J gçÓè¤J Ã‹tUkhW KobtL¤JssJ. mit tUkhW. 

khÂç nj®jš el¤ij éÂfis brašgL¤J« nghJ, gadhëfS¡F tH§f¥g£l gadhs®fŸ 

m£ilfŸ, f£Lkhd Ïl§fëš bga®¥gyiffis ãWÎifæš mt‰¿‹ òif¥gl§fŸ, 

Kjyik¢rç‹ brŒÂfŸ, mik¢r®fŸ k‰W« Vida muÁaš f£Áfis cŸsl§f»æU¡f¡ 

TlhJ ÏU¥ÃD«, khÂç el¤ij éÂfis bra‰gL¤Jtj‰F K‹d®, gadhë m£ilfëš 

muÁaš f£Áfë‹ òif¥gl§fSl‹ tH§Fjš, f£Lkhd Ïl§fëš bga®¥gyiffis 

ãWÎjš M»at‰iw¥ bghU¤j tiuæš ahbjhU jiypL« ÏU¡fhJ. 

ii) mnj nghš, khÂç el¤ij éÂfŸ brašgL¤j¥g£lÃ‹, ä‹f£lz«, FoÚ® f£lz« 

ngh‹wt‰W¡fhd g£ofis cUth¡F« nghJ ahbjhU f£Áæ‹ -muÁaš mik¥òfë‹ 

Á‹d§fŸ - òif¥gl§fŸ mšyJ brŒÂfis mit cŸsl¡»æU¡f¡TlhJ. 

iii) nj®jš Miza¤Â‹ 13.11.2013 (efš Ïiz¡f¥g£LssJ) M« ehë£l 437-6-c¤juÎ-

2013CCC&BEM« v© foj¤Âš f©LŸs c¤juÎfis ftdKl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L«. 
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G..fhbzhë¡ fh£Á 

c¤juÎ bjhl® v©.73  

nj®jš Miza«, ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit¢ brayhs®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa 

muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂæ‹ jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa 

muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ Kj‹ik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 30.12.2004 M« 

ehë£l 437-66.2004- PLNIIIM« v© foj« 

  bghUŸ:  khÂç el¤ij éÂfŸ- fhbzhë¡ fh£Áia¤ jil brŒjš - bjhl®ghf. 

nj®jš m¿é¡f¥g£l Ã‹d® khãy§fë‹ Kjyik¢r®fŸ, mik¢r®fŸ k‰W« Miza k¤Âa 

k‰W« khãy muRfë‹ muÁaš mik¥òfŸ k‰W« mYty®fŸ fhbzhè¡fh£Á¡fhd 

btëpLfŸ bjhl®ghd étfhu¤ij Miza« fUÂ¥gh®¤JŸsJ. k‰W« khãy§fë‹ 

muÁaš mik¥òfŸ k‰W« mYty®fŸ jåahfnth mšyJ bjhF¥ ghfnth nj®jš 

m¿é¡f¥g£l Ã‹d®, k‰W« khãy¤Âš mšyJ bjhFÂæš, khÂç el¤ij éÂfŸ 

bra‰gL¤j¥g£l Ã‹d® ahbjhU fhbzhè¡ fh£ÁÍ« eilbgw¡ TlhJ vd nj®jš 

Miza¤Â‹ 1996 M« M©L #dtç Â§fŸ 17 M« ehë£l (efš Ïiz¡f¥g£LŸsJ) 

m437-6-96-PLN-III M« v© foj¤ij gh®itæl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

Ï¡foj« bg‰wik¡F x¥òjš më¡fÎ«  
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c¤juÎ bjhl® v©.74  

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ Kj‹ik 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 18.03.2014 M« ehë£l 437-

6-c¤juÎ-2014 CC&BE M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: khÂç el¤ij éÂfŸ fhbzhè¡ fh£Áia¤ jil brŒjš - bjhl®ghf 

nk‰brh‹d bghUëš nj®jš miza¤Â‹ 30.12.2004 – PLN-IIIM« v© foj¤ij eh‹ 

gh®itæl¥ gâ¡f¥g£LŸns‹. nk‰brh‹d foj¤Âš k¤Âa muÁ‹ neuo M£ÁF£g£l 

gFÂfŸ mšyJ khãy muRfë‹ mYty®fSl‹ jiyik mik¢r®-mik¢r®fŸ muÁaš 

mik¥òfS¡fhd khÂç el¤ij éÂfis bra‰gL¤J« fhy¤Âš ahbjhU fhbzhè¡ 

fh£ÁÍ« bra‰gL¤j¥gl¡TlhJ. 

2. Miza«, Ïa‰if ngçlç‹ nghJ Nœãiyia fâ¡f-f©fhâ¡f F¿¥Ã£l 

nt©Lnfhë‹go, fhbzhè¡ fh£Áia mDkÂ¡f kWgçÓyid brŒa¥gL«. F¿¥Ãl¤j¡f 

msÎnfhš - msé‰F nkš ngçl® V‰g£l cl‹, fhbzhè¡ fh£Á mtÁankd fUj¥g£lhš 

Ñœ¡f©l ãgªjidfSl‹ bjhl®òila mYty®fSl‹ xU fhbzhè¡ fhlÁia 

bjhl®òila Kjyik¢r® mšyJ mik¢r® el¤jyh« vd Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

i) fhbzhè¡ fh£Áiz el¤Jtj‰F Kd, bjhl®òila Jiw khãy jiyik nj®jš mYtyiu 

mQ», jiyik nj®jš mYtyç‹ mDkÂia bgw nt©L«. ahbjhU mL¤J tU« 

fhbzhè¡ fh£Á¡F« Miza¤ÂläUªJ mDkÂ bgw¥gl nt©L«.  

ii) Ïa‰if ngçlU¡fhd ãthuz¤Â‰F bghW¥ng‰W¡ bfh©l mªj¥ gFÂia¢ rh®ªj kht£l 

M£Áa®-kht£l F‰wéaš ÚÂgÂ k‰W« mYty®fŸ k£Lnk fhbzhè¡ fh£Áia ftå¡f 

miH¡f¥gLth®. 

iii) ngçlç‹ Û£ò ãthuz« k‰W« Vida m«r§fis¤ jéu ahbjhU Ãu¢ridÍ« fhbzhè¡ 

fh£Áæš gl¡ TlhJ. 

iv) fhbzhè¡ fh£r¡F K‹ngh mšyJ Ã‹ngh ahbjhU brŒÂ és«gu fhbzhè¡ fh£Áæš 

tH§f¥gl¡ TlhJ. 

v) Clf¤Âš fhbzhè¡ fh£Á btëæl¥gl¡TlhJ. 
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vi) fhbzhè¡ fh£Áæ‹ braš KiwfS¡fhd Monah, Åonah gÂÎfŸ bjhl®òila Jiwahš 

guhkç¡f¥gl nt©L« k‰W« jiyik nj®jš mYtyU¡F mj‹ efš më¡f¥gl nt©L«. 

vii) fhbzhè¡ fh£Áæ‹ _ykhf th¡fhs®fS¡F cWÂ tH§FkhW mikÍ« m¿é¥òfŸ, 

ahbjhU ãÂ¡fhd m¿é¥òfŸ mšyJ th¡FWÂ gz« mšyJ Ïd¤Â‰fhd cjéfŸ k‰W« 

muÁaš tif¡fhd m¿¡iffŸ ngh‹wit tH§f¥gl¡TlhJ. 

viii) fhbzhè¡ fh£Áæ‹nghJ jiyik nj®jš mYtyç‹ ÃuÂãÂ ÏU¤jš nt©L«. 

3. nk‰f©l éy¡fë¥ò, F¿¥Ã£l msÎnfhš-msÎ ngçlU¡F Ã‹ cldoahf k£Lnk 

brašgL¤j¥gL«. fhbzhè¡ fh£Áia¤ jil brŒtJ mik¢r®fŸ k‰W« muÁaš 

mik¥òfŸmYty®fshš khÂç el¤ij éÂfis bra‰gL¤J«nghJ bghJ éÂahf 

bjhlu¥glyh«.  

4. Ïªj c¤juÎfŸ khãy muR k‰W« khãy¤Â‹ md¤J nj®jš mYtyç‹ ftd¤Â‰F 

bfh©L bršy¥gL«.  

éUªÂd® Ïšy§fŸ Kjèat‰iw ga‹gL¤Jtj‰fhd f£L¥ghLfŸ 
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c¤juÎ bjhl® v©.75  

 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂæ‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ,  cŸSiw Miza®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F 

mD¥ÃÍŸs08.01.1998 M« ehë£l 437/6/98- PLN –III  M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

foj«. 

bghUŸ : 

nj®jš neh¡f« bjhl®ghd muÁaš f£Áæ‹ T£l§fis el¤Jtj‰F muÁ‹ 

éUªÂd® Ïšy§fŸ, gt‹fŸ k‰W« khãy rj‹fŸ ga‹gL¤Jtj‰fhd f£L¥ghLfŸ 

Miza«, Áy muÁaš f£Áfë‹ nj®jš bjhl®ghd elto¡iffS¡fhf ntWg£l khãy 

éUªÂd® Ïšy§fŸ, blšèæYŸs gt‹fŸ k‰W« khãy rj‹fŸ ga‹gL¤Jtij F¿¥Ãš 

bfh©LŸsJ.  Ïit, f£Á T£l§fŸ,  g¤Âç¡ifahs® rªÂ¥ò k‰W« fyªj¿jš ngh‹wt‰iw 

el¤Jtij cŸsl¡»ÍŸsd.  Miza«, mid¤J fhuz¡ TWfisÍ« ftd¤Âš bfh©l 

Ã‹, V‰fdnt F¿¥Ã£l tiffŸ k‰W« ahbjhU muÁaš elto¡iffS¡fhfÎ«, m¤jifa 

tshf¥ gFÂfŸ ga‹gL¤j¥gl¡ TlhJ v‹W KoÎ brŒJŸsJ. blšèÍŸs mid¤J 

khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ cŸSiw Miza®fS«, 

bjhl®ò mYty®fS«, Ïj‹ bjhl®ghf ahbjhU éÂKiw ÛwY« V‰gl éšiybad 

cWÂgL¤jkhW m¿ÎW¤j¥gL»wh®fŸ. 

 ÏU¥ÃD«, c©ikahd njitfshd mYty®fS¡fhd ÏU¥Ãl« k‰W« blšè¡F 

mYtyf neh¡f§fS¡fhf k£Lnk R‰Wyh tªJŸs gh®itahs®fŸ ga‹gL¤jtÂš ahbjhU 

f£L¥ghLfS« Ïšiy. cŸSiw/bjhl®ò mYty®fŸ jk¡fhd miwfis xJ¡Ñ£il  

ne®ikahd k‰W« rkkhd Kiwæš  nk‰bfhŸs nt©L«  k‰W« muÁaš mik¥òfŸ k‰W« 
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f£ÁfŸ KG js§fŸ k‰W« bgça gFÂfis jå¥ ga‹gh£o‰fhf,  Ú©l fhy¤Â‰fhf 

tH§FtJ Kiwahdjšy v‹W m¿ÎW¤j¥gL»wh®fŸ. 

bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òif më¡fÎ« 



195 

 

c¤juÎ bjhl® v©. 76 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ 

jiyik brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l 

gFÂfë‹ jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 06.04.2004 M« ehë£l 

437/6/38/2004- PLN –III  M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

bghUŸ: 

 khÂç el¤ij éÂfŸ – XŒÎ Ïšy§fŸ, gaâa® éLÂ k‰W« Vida muR 

FoæU¥òfis ga‹gL¤Jjš  Miza«, XŒÎ  Ïšy§fŸ, gaâa® éLÂ k‰W« Vida muR 

FoæU¥òfis k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfŸ k‰W« gšntW khãy§fëš khÂç 

el¤ij éÂfis Û¿ Óu‰w j‹ikæš xJ¡ÑL brŒjš k‰W« ga‹gL¤JtJ bjhl®ghf 

Miza¤Â‰F KiwpLfŸ tªJŸsd. 

 Miza«, gšntW Ãç¢ridfis fU¤Â‰ bfh©lÃ‹D«, bjhl®òila fhuâfis¡ 

ftd¤Âš bfh©L«, khÂç el¤Â éÂfë‹ éÂ¤Jiwfis brhšèY« braèY« brašgL¤j 

Miza« fUÂÍŸsJ k‰W« ne®ikahd k‰W« rkkhd Kiwæš FoæU¥òfis xJ¡ÑL 

brŒa nt©L« v‹W« mJ KobtL¤JŸsJ. mit bjhl®ghd TWfŸ ÑnH 

bfhL¡f¥g£LŸsd. 

 Ïd« VII M£ÁæèU¡F« f£Á,  (iii)  XŒÎ Ïšy§fŸ. gaâa® éLÂfŸ mšyJ  

Vida muR FoæU¥òfŸ, M£ÁæèU¡F« f£Á mšyJ mj‹ nt£ghs®fŸ JŒ¥gj‰fhd 

jåÍçikah¡f¥gl¡ TlhJ k‰W« m¤jifa FoæU¥òfŸ Vida f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghs®fshY« ne®ikahd Kiwæš ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gl nt©L«.  Mdhš Ãu¢rhu 

mYtyfkhfnth (mjndhL bjhl®òila tshf§fisÍ« nr®¤J) mšyJ nj®jš Ãu¢rhu 
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neh¡f¤Â‰fhd ahbjhU bghJ¡ T£l¤ijÍ« el¤Jtj‰F vªj f£Ánah mšyJ nt£ghsnuh 

ga‹gL¤Jtj‰fhd Ïlkhfnth mDkÂ¡f¥glyhfhJ. 

 R‰Wyh khëifia, gaâa® éLÂia vªj brayhsU« gu ¥òiu mYtyfkhf 

ga‹gL¤j mDkÂ¡f¡Tlhbj‹gij vd cWÂ brŒant©L«. Vbdåš, R‰Wyh khëiffŸ / 

gaâa® éLÂfŸ m¤jifa brayhs®fŸ j§fŸ gaz§fS¡F Ïilna flªJ bršY«nghJ 

j‰fhèfkhf czÎ c©L j§»æU¡f (c©Liw éLÂ) k£Lnk ga‹gL¤j¥gl nt©L«. 

 Miza« nkY« gâ¡f¥gL»wJ mjhtJ : 

(i) (khÂç el¤ij éÂfis ÛWtjhf¡ fUj¥g£lhš k‰W« ahbjhU éÂÛwY«) 

muÁaš f£Áfis rh®ªj cW¥Ãd®fshš, muR¡F¢ brhªjkhd éUªÂd® 

Ïšy§fŸ j‰brayhd T£l§fŸTl el¤j¥gl mDkÂ¡f¥glkh£lhJ. 

(ii) éUªÂd® Ïšy¤Âš FoæU¥ò xJ¡f¥g£l egç‹ thfd« k‰W« mªeguhš 

ga‹gL¤j¥gL« Vida Ïu©L¡F thfd§fŸ k£Lnk éUªÂd® Ïšy 

tshf¤Â‰F« mDkÂ¡f¥gL«. 

(iii) ahbjhU jå eguhš 48 kâ neu¤Â‰F nkš miwfŸ ga‹gL¤j¥gl¡ TlhJ. 

ÏU¥ÃD«, F¿¥Ã£l gFÂæš th¡F¥gÂÎ Kotj‰F 48 kâ neu¤Â‰F K‹ò«, th¡F¥gÂÎ 

mšyJ kWth¡F¥gÂÎ KotilÍ« tiu m¤jifa xJ¡ÑLfŸ ãW¤Â it¡f¥gL«. Ï¤jifa  

be¿KiwfŸ jiyik nj®jš mYty®fshš fLikahf k‰W« eLãiyahf 

brašgL¤j¥gL»wjh vd nk‰gh®itæl Miza« f£lisæL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.77 

 ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit¡ FG brayhs® mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa 

muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš 

mYty®fS¡F 1.4.2006 M« ehë£l 437/6/2006- PLN –III (bjhFÂ-II) M« v©QŸs 

nj®jš Miza¤Â‹ foj«.  

bghUŸ: muR éUªÂd® Ïšy§fis xJ¡ÑL brŒjš – bjhl®ghf 

 ahbjhU muR éUªÂd® Ïšy«/ XŒÎ Ïšy«/ k¤Âa mšyJ khãy muRfë‹ 

bghJ¤Jiw ãWtd§fë‹ éUªÂd® Ïšy¤Âš, nj®jš m¿é¡f¥g£l Ã‹d® mšyJ nj®jš 

el¡F« Ïl§fëš nj®jš bjhl®ghd mYty®fŸ mšyJ gh®itahs®fis j§f it¡f 

nt©o ÏU¥gjhš ahbjhU k¤Âa mšyJ khãy muÁ‹ mik¢r®, k¡fis cW¥Ãd®fŸ mšyJ 

r£lrig cW¥Ãd®fŸ mšyJ muÁaš mik¥Ãd® FoæU¡if¡F mJ tH§f¥gl kh£lhJ vd 

14.3.2000 M« ehë£l 437/6/2006- PLN –III (bjhFÂ-II) M« v©â£l Miza¤jhš 

btëæl¥g£l foj¤Â‹ gh®itæš F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

 ntWg£l muÁaš jiyt®fë‹ ghJfh¥ò fhuz§fis fU¤Â‰ bfh©L Ï¤jifa 

éÂKiwfŸ js®¤j¥gl nt©Lbkd gšntW khãy§fë‹ muRfŸ k‰W« muÁaš 

mik¥ÃdçläUªJ KiwpLfŸ bgw¥g£LŸsd. 

 nj®jš m¿é¡f¥g£l Ïl§fëš mšyJ el¡F« Ïl§fë‹ muÁd® éUªÂd® 

Ïšy§fŸ/XŒÎ Ïšy§fŸ mšyJ k¤Âa mšyJ khãy muÁ‹ bghJ¤Jiw ãWtd§fë‹ 

éUªÂd® Ïšy§fëš, khãy¤jhš  `Z’ ÃçÎ msÎnfhš mšyJ gšntW  khãy murhš 

r£l§fë‹ têKiwfë‹ Ñœ rkkhd Kiwæš mj‰F ãfuhd mséyhd ghJfh¥ò 

më¡f¥g£lt®fS¡F,  j§f Ïlkë¡fyh« vd bgw¥g£l nfhç¡iffis fU¤Â‰bfh©L 

Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 
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 Ï¤jifa FoæU¥òfŸ V‰fdnt nj®jš bjhl®ghd mYty®fŸ mšyJ 

gh®itahs®fS¡F xJ¡ÑL brŒa¥glnth mšyJ j§» ÏU¡fnth Ïšiy v‹w ãgªjid¡F 

c£g£litahF«. muÁ‹ éUªÂd® Ïšy§fŸ/XŒÎ Ïšy§fŸ mšyJ bghJ¤Jiw 

ãWtd§fë‹ éUªÂd® Ïšy§fëš j§»æU¡F«nghJ, muÁaš mik¥Ãduhš ahbjhU 

muÁaš elto¡ifÍ« eilbgwéšiybad nkny F¿¥Ãl nt©L«. 
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I.mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ 

c¤juÎ bjhl® v©.78  

 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹  jiyik¤ 

nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 21.10.1994 M« ehë£l 437/6/ES0025/94/MCS M« 

v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©. 

  bghUŸ: nj®jš fhy«- mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ  

mYtyf thfd§fis, Ãu¢rhu«, muÁaš gâfëš nj®jš <LgL¤Jjš mšyJ nj®jš 

bjhl®ghd gaz§fis nj®jè‹nghJ ga‹gL¤Jtj‰F KGikahf¤ jil éÂ¤jiyÍ« 

k‰W« K‰¿Ykhf ÂU«g¥ bgWjš k‰W« nj®jYl‹ bjhl®òila Vida ahbjhU eg® mšyJ 

nt£ghs®, nj®jYl‹ bjhl®òila ahbjhU muÁaš f£ÁÍ« ahbjhU fhuz¤Â‰fhfÎ«, 

ahbjhU thfd¤ijÍ« ga‹gL¤JtJ K‰¿Ykhf jil brŒa¥g£LŸsijÍ«  (1993 M« 

M©L or«g® 31 M« ehë£l Miza¤Â‹ 437/6/93/PS-II M« v©â£l foj¤ij fh©f) 

jdJ fo¤j¤Âš Miza¡ tèòaW¤ÂæUªjJ. 

2) 02.02.1994 M« ehë£l 437/6/94 M« v©â£l Miza¤Â‹ foj¤Â‹ thæyhf 

cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 01.11.1989 M« ehë£l 10/17/89/-M&G M« v©â£l R‰w¿é¡ifæ‹ 

ftd¤ij <®¤J, nj®jš Ãu¢rhu« bjhl®ghd mik¢r®fë‹ gaz§fŸ bjhl®ghd 

F¿¥òfëèUªJ, j©lid më¥gÂèUªJ ahbjhU tifæY« òwªjŸSjnyh, ÂU¤j« 

brŒtnjh mšyJ ghÂ¥giltÂèUªnjh 01.11.1989 M« ehë£l cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 

F¿¥òfSl‹ btëæl¥gl¡TlhJ. 

 3) c¢rÚÂk‹w¤Â‹ 29.04.1994 M« ehë£l 312 Ï© 1994 M« v©â£l ç£ kD (Áéš) 

Mizæš (jäœehL khãy« vÂ® jiyik nj®jš Miza® k‰W« Vidnah®) jäœehL 

Kjyik¢rç‹ ne®éš Ã‹tU« éÂéy¡»id më¡f¡nfhç gâ¡f¥g£LŸsJ. 

 “ nj®jš eilKiwfŸ JhŒikahf ÏU¡fnt©L« v‹gijÍ« RjªÂukhfÎ«, 

ne®ikahd KiwæY«, ghJfh¥ghf nj®jš eilbgWtijÍ«, cWÂ brŒÍ« bghU£L nj®jš 

Miza« nk‰bfhŸS« Ka‰Áfis eh§fŸ m¿nth«. våD«, Áy K¡»a muÁaš 

ÃuKf®fS¡F, ÔéuthÂfŸ elto¡iffëdhš mt®fë‹ cæU¡F         

             ,                                     v‹gij nj®jš 
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Miza« ftd¤Âš bfhŸshJ é£Lél¡TLbkd eh§fŸ mŠR»nwh«. Ãujk kªÂç¡F 

k£L« ghJfh¥ò më¥gij cWÂbrŒJé£L k‰wt®fS¡F m¥ nj®jš Miza« 

mDkÂ¤JŸsthW m›thiza¤Â‹ 31.3.1994 ehë£l Mizæ‹go, ghJfh¥ig kW¥gJ 

v‹gJ Ï¥bghUŸ rh®ªj Á¡fiy rçahf cz®ªJ m¿ªjjhf¡ bfhŸs KoahJ. všyh 

ãiyfëY« cça r£l¡TWfis nj®jš Miza« ftd¤Âš bfhŸs nt©L«. våD«, ÏÂš 

x‹iw eh« bjëthf¡ fU¤Âš bfhŸsnt©L«. JhŒikahd nj®jš eilKiwæid 

cWÂ¥gL¤Jtj‰fhd nj®jš Miza¤Â‹ bghW¥òfisÍ« flikfisÍ« fU¤Â‰ 

bfhŸS«nghJ, jäœehL Áw¥ò¥ ghJfh¥ògil (TNSSG) Ïa¡Feç‹ ghJfh¥ò g‰¿a kÂ¥ÕlhdJ, 

kiwKfkhf f£Á rh®ªj elto¡iffS¡F Jiz nghF« msÎ¡F tu«ò Û¿ äifahfÎ« 

btë¥gilahf¤ bjçÍksé‰F« ÏU¥gjhf IÍWtj‰F jFªj Mjhu« ÏU¥Ã‹, nj®jš 

Miza«, mjid njitahd ÂU¤j elto¡iffis nk‰bfhŸtj‹ bghU£L khãy muÁ‹ 

ftd¤Â‰F bfh©L bršyyh«. 

 4. mik¢ruit brayhsç‹ 3.5.1994 M« ehë£l 10/22/094-ES M« v©â£l 

foj¤Â‹go 1988 M« M©L Áw¥ò ghJfh¥ò¡ FG r£l¤Â‹ éÂKiwfë‹ Ñœ Ã‹tU« 

ghJfh¥Ãid tH§f m¿Îiufis btëæ£LŸsJ. 

( i)  Ãujk® k‰W« mtç‹ beU§»a FL«g cW¥Ãd®fŸ  

(ii) vªj nkdhŸ Ãujk® mšyJ mªj nkdhŸ Ãujk® j« gjéia é£L éy»a 

ehëèUªJ Iªjh©L fhy«tiu mtuJ beU§»a FL«g cW¥Ãd®fŸ 

5. c¢rÚÂk‹w¤Â‹ nk‰brh‹d Mizfis¡ fU¤Â‰bfh©L, 31.12.1993 M« ehë£l 

437/6/93/PS-II M« v© foj¤Â‹ 3 M«go 8.5.1994 M« ehë£l mnj v©QŸs foj¤Â‹ 6 

v©QŸs g¤Â T¿ÍŸsgo, 31.12.1992 M« ehë£l 437/6/93/P-II M« v©â£l R‰w¿¡if 

foj¤Âš nk‰brh‹d 3 M« g¤Âæš Ñœ¡f©lt‰iw  mj‰F¥ gÂyhf kh‰w Miza« KoÎ 

brŒJŸsJ.  

3 (A) - nk‰F¿¥Ã£l 2 M« g¤Âæš F¿¥Ãl¥g£l jilÍ¤juÎfëš xnu éÂéy¡fhdJ,  

k¡fsit mšyJ r£lrigæ‹ ahbjhU r£l têtiffë‹ _y« ã®t»¡f¥gL»‹w 

ghJfh¥ò¤ njitfis, mÂf mséš ghJfh¥ò njit¥gL« (Ãujk® k‰W« Vida muÁaš 

ÃuKf®fŸ, mt®fë‹ rh®ghf) cæU¡F Mg¤J V‰gl¡Toa  mÂfg£r k‰W« Ôéuthj 

elto¡iffŸ k‰W« gaKW¤jšfis¡ f©fhâ¡f nt©L«.  

3 (B) - nj®jš têKiwfŸ bjhl®ghd JhŒikia cWÂ brŒÍ« bghU£L bjhl®ghd 

bghW¥òfŸ k‰W« f£L¥ghLfisÍ« bjëÎgL¤j Miza« éU«ò»wJ. nk‰F¿¥Ã£l Áw¥ò 

r£l§fë‹ Ñœ mÂfhçfshš ghJfh¥ò njitfis kÂ¥ÕL brŒtj‰fhd bghU£fëš VnjD« 
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Ia« ÏU¥Ã‹ mšyJ f£Á rh®ªj th¡F¥gÂÎ éU¥g¤Â‰fhf, ca®é‰fhf, bjëé‹¿nah 

mšyJ ne®ikæ‹¿nah muÁ‹ ahbjhU Áw¥ò F¿¥òiufŸ Ûw¥gL«nghJ«,  Ï¤jifa ne®éš 

mjid rçbrŒtj‰fhd, Kiwahd gofis brašgL¤Jtj‰fhf, k¤Âa muR k‰W« / mšyJ 

khãy muÁ‹ ftd¤Â‰F bfh©L bršynt©L«. 

3 (C) - Ïjid mila, Miza« ahbjhU egiuÍ« ghJfh¥ò¤ njitfŸ bjhl®ghd ahbjhU 

jftiyÍ« bgw, k¤Âa muR mšyJ khãy muÁläUªJ miH¡fyh«. m¤jifa jftš, 

bjhl®òila murhš, Miza¤J¡F më¡f¥gl nt©L«.  

 6. c¢rÚÂk‹w¤Â‹ Mizfis¡ fLikahf¡ filÃo¡f, mid¤J khãy muRfŸ 

k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l ã®thf¤Âdiu 14.5.1994 M« ehë£l 437/6/94 M« 

v©â£l Miza¤Â‹ foj¤Âš nkY« bjëÎgL¤j¥g£oU¡»wJ.  nkY«,  r£l ó®tkhd 

mÂfhu§fŸ mšyJ ahbjhU mÂfhu¤Â‹ Ñœ më¡f¥g£l jåeg®fS¡fhd ghJfh¥ò 

bjhl®ghdit KGtJkhf kÂ¡f¥gl nt©L«. 

 7. m¤jifa jåeg®fŸ nj®jš bjhl®ghd gâfŸ k‰W« muÁaš nj®jY¡fhf khãy« / 

bjhFÂ¡F¥ gaâ¡F« nghJ, jil mu©/Kf¥ò myF Kjèa ghJfh¥ò V‰ghLfëdhš 

V‰gL« bryéd§fŸ bjhl®òila mªjªj muÁaš f£Áfshš V‰W¡ bfhŸs¥glnt©L« vd 

Miza« nkY« m¿ÎW¤ÂÍŸsJ / Miz Ãw¥Ã¤JŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.79 

 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 17.01.1996 M« ehë£l 437/6/96/PLN-III M« 

v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©. 

bghUŸ: bghJ¤ nj®jšfŸ- mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ  

 

nj®jš Ãu¢rhu¤Jl‹ bjhl®òila mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fS¡fhd RU¡f¡ 

F¿¥òfë‹ bjhF¥Ã‹ kW M¡f¤ij ÏªÂa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 1989 M« M©L 

et«g® 1 M« njÂ ehë£l 10/17/89- M&G M« R‰w¿é¡ifæ‹  thæyhf bjçé¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹. 

Ï¤jifa F¿¥òfŸ nj®jš fhy¤Â‹nghJ, ÏªÂa muÁ‹ jå¥g£l k‰W« mYtyf 

R‰Wyh¡fS¡fhd jå¤jåahf F¿¥Ã£l Áy têtiffŸ ftå¡f¥gL»‹wd. k‰W«, 

Ï¤jifa R‰Wyh¡fŸ, bghJthf x‹¿‹ nkš x‹whf mika¥gl¡ TlhJ. nk‰F¿¥Ã£l 

R‰w¿é¡ifæ‹ efš 1989 M« M©L et«g® 1 M« ehë£l cŸJiw mik¢rf¤Â‹ Ïiz¥ò 

I-Dl‹ Ïiz¡f¥g£LŸsJ. 

2. k¤Âa muR k‰W« khãy muR Ïu©o‹ mik¢r®fshš nj®jšfŸ eilbgW« 

Ïl§fŸ, k‰W« Vida mU»èU¡F« k‰W« ahbjhU khãy¤Â‹ mik¢r®fŸ, muÁaš nj®jš 

fhy¤Â‹nghJ cŸJiw mik¢rf¤Â‹ nk‰F¿¥Ã£l m¿ÎW¤jšfŸ 

filÃo¡f¥go¡f¥gL»wjh vd Miza« ftdkhf¥ gh®itæL»wJ. 

nk‰F¿¥Ã£l cŸJiw mik¢rf¤Â‹ m¿ÎiufŸ bjëé‹¿, cWÂæ‹¿ k‰W« 

ÏirÎ¤ j‹ikÍilajhf mikªJ ÏU¥gjhÎJ, mit j©lidæèUªJ 

éy¡fë¡f¥gl¤j¡fjhfÎ«, jtwhf¥ ga‹gL¤j¥gLtjhfÎ«, nj®jš fhy¤Â‹ nghJ mÂf 

bghJ mYtyf eg®fshš ghug£rk‰w ãiyia cUth¡FtjhfÎ« és§» tUtjhš, nj®jš 

elto¡iffëš JhŒikia¥ guhkç¥gÂš Ïliu V‰gL¤Â, th¡fhs®fë‹ th¡fë¡F« 

mÂfhu cçikia fs§f¥gL¤ÂÍ« mik»w éj¤Âš k¤Âa k‰W« khãy muRfë‹ 

mÂfhukë¡f¥g£l MS§f£Áæd® jªÂu§fis¤ Âwikahf ifahStjhf Miza« 

ftiyÍW»wJ. 

3. m©ik¡ fhy§fëš Miza« nj®jšfis f©fhâ¡F«nghJ, MS« f£Áæš 

cW¥Ãd®fshf ÏU¡F« k¤Âa k‰W« Áy khãy mik¢r®fŸ, éUªÂd® Ïšy« cŸë£l 
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muR¡F¢ brhªjkhd jsthl§fŸ k‰W« mYtyf f£ol§fis muR¤ Â£l§fis¡ 

f©fhâ¡f¢ brštJ ngh‹w nghèahd njh‰w¤ij cUth¡» c©ikæš j§fŸ f£Áfë‹ 

nj®jš Ãu¢rhu¤Âš g§nf‰F« ufÁa v©z¤Jl‹ ÏU¥gij, Miza« ntjidÍl‹ 

ftå¡»wJ.  

nkny F¿¥Ãl¥g£l mYtyf¥ gaz§fëš, m¤jifa mik¢r®fŸ j§fŸ Jiw 

mYty®fis miH¤J¢ brštjhf  m¿é¡f¥glhÂU¥gÂèUªnj muÁaš f£Áfë‹ 

mik¥ÃdUl‹ nk‰bfhŸtjhf m¿ªJbfhŸs Ko»wJ. mj‹ éisthf, m¤jifa 

gaz§fŸ k‰W« T£l§fë‹ nghJ ahbjhU Jiw mYty®fŸ clåU¡féšiy v‹W 

bjçé¡f¥gLtÂèUªJ« mYtyf gaz« Kiwahf mikaéšiy vdÎ« m¿a Kow»wJ. 

4. kht£l ã®thf« k‰W« khãy muÁ‹ cŸsh£Á mYty®fŸ nj®jš el¤JtJ 

bjhl®ghd r£lßÂahd k‰W« Vida gâfis nk‰bfhŸs nt©oa ãiyæš, m¤jifa 

mik¢r®fë‹ ã®thf k‰W« ghJfh¥ò V‰ghLfë‹ bgaçš, mt®fŸ mik¢r®fis¡ 

ftå¤J¡ bfhŸS«go¡ f£lha¥gL¤j¥gLtjhdJ, nj®jšfŸ RjªÂukhf eilbgwnt©oa 

njitia¢ Áij¥gJl‹, fLikahf Miza« vÂ®¡fnt©oa mÂfhçfë‹ ghug£r 

ngh¡ifÍ« bt£l btë¢rkh¡F¿J. 

5. nk‰F¿¥Ã£l Nœãiyfëš, muÁayik¥Ã‹ ÃçÎ 324 ‹go Miza« KGikahd 

mÂfhu§fis¡ bfh©L cçik më¡f¥g£LŸsJ, k‰W«, mj‹ mid¤J mÂfhu§fisÍ« 

fU¤Âš bfh©L ne®ikahd k‰W« RjªÂukhd th¡F¥gÂé‰fhd têfh£Ljšfis btëæl 

KoÎ brŒJŸsJ. 

6. Miza¤Â‹ Ï¤jifa F¿¥òiufŸ, nk‰F¿¥Ã£l F¿¥òfshd 1989 M« M©L 

et«g® 1 M« ehë£l 10/17/89- M&G M« v©â£l ÏªÂa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 

F¿¥òfis v›éj¤ÂY« òw¡fâ¡fnth, k£L¥gL¤jnth mšyJ ghÂ¥ò V‰gL¤Jtijnah 

brŒaéšiy. Miza« jdJ Kªija Mizfis u¤J brŒJé£L Ã‹tUkhW 

c¤juéL»wJ. 

6.1  Ï¤jUz« Kj‰bfh©L, Miza¤jhš nj®jšfŸ m¿é¡f¥g£lÃ‹, nj®jš 

bjhl§Ftjhf m¿é¡f¥g£l fhy¤ÂèUªJ nj®jš elto¡iffŸ KotilÍ« tiu, k¤Âa 

mšyJ khãy muÁ‹ vªj mik¢rU« ahbjhU bjhFÂ¡F« gârh®ªj gh®itæid 

nk‰bfhŸs¢ bršy¡ TlhJ. 

6.2 nj®jšfŸ m¿é¡f¥g£l ahbjhU khãy¤Ânyh mšyJ bjhFÂænyh, bjhFÂ¡F 

nj®jšfŸ bjhl§Ftjhf m¿é¡f¥g£l fhy¤ÂèUªJ, nj®jš elto¡iffŸ KotilÍ« 

fhy« tiuæY«, ahbjhU gârh®ªj fyªJiuahlY¡fhf nk‰brh‹d bjhFÂ¡F btëna, 
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vªj Ïl¤Â‰nfh mšyJ mYtyf¤Â‰nfh mšyJ éUªÂd® Ïšy¤Â‰nfh ahbjhU nj®jš 

bjhl®ghd mYtiuÍ« vªj mik¢rU« miH¥ghiz éL¡f¡ TlhJ vd Miza« 

m¿ÎW¤J»wJ. 

6.3  Ï¤jifa F¿¥òfëš, xU éÂéy¡F ahbjåš, r£l« xG§F Ó®Fiyjš 

mšyJ Ïa‰if nguêÎ mšyJ Vida ahbjhU mtrufhy njitfë‹ nghJ, m¤jifa 

fhuz¤Â‰fhf mik¢r®fŸ/ Kjyik¢r®fŸ nk‰gh®itæLjš/ Û£LgL¤Jjš/ ãthuz« 

ngh‹w F¿¥Ã£l fhuz§fS¡fhf jå¥g£l K‹åiy njit¥gL«nghJ bjhl®òila 

Jiwæš bghW¥ÃYŸs mik¢r® mšyJ Kjyik¢r® bjhFÂ¡F, gâ rh®ªj tUif 

nk‰bfhŸsyh« mšyJ m¤bjhFÂæ‹ nj®jš bjhl®ghd mYty®fis bjhFÂ¡F btëna 

tu miH¥ò éL¡fyh«. 

7. ahbjhU muÁaš nj®jš mšyJ ahbjhU muÁaš elto¡if¡fhf Ï‹¿, 

mik¢r®fŸ mt®fS¡F tH§f¥g£LŸs mYtyf¥ gâ¡fhf, jkJ mYtyf thfd§fis 

jiyikæl¤ÂèUªJ jh« tÁ¡F« Ïl¤Â‰F mšyJ mYtyf¤Â‰F ga‹gL¤j 

cçikÍilatuh»wh® vd bjëth¡f¥gL»wJ. 

8. Ï¤jifa c¤juÎfëš VnjD« Ûwš ÏU¥Ã‹, mit khÂç el¤ij éÂfis 

KGtJkhf ÛWtjhf k£L« fUj¥glhJ. nkY« Miza mYty®fshš mikÂahd, 

ne®ikahd k‰W« RjªÂukhd th¡F¥gÂéid cWÂbrŒtj‰fhd k¡fë‹ c©ikahd 

éU¥g¤Âid btë¥gL¤J« tifæš, Ãw¥Ã¡f¥g£l f£lisfŸ nt©Lbk‹nw KGikahd 

mséyhd m¤JÛ¿a bra‰gh£L tiffëyikªj Ûwšfshf¡ fUj¥g£L Miza¤jhš, 

NœãiyfS¡F V‰g fLikahd elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¤ j¡fitahfÎ« fUj¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.80 

 òJ ošèæYŸs $.é.v‹.kh¤ö®, brayhs®, uæšnt thça«, uæšnt mik¢rf¤Â‹ 

uæšnt gtD¡F mD¥ÃÍŸs 28.12.2004 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹437/6/7/2004/PLN-III 

M« v© foj«. 

 bghUŸ ÏªÂa uæšnt mik¢rç‹ R‰wyh¡fŸ. 

 Ã‹tU« fU¤J¡fS¡fhd bjëÎiufis nt©LtJ 25.12.2004 M« ehë£l 

2004/G/32/1 M« v© foj¤Âš fh©f. 

1. mik¢ruit Jiz¡ FG¡fhd T£l§fŸ k‰W« mik¢ruit¡ T£l§fëš g§nf‰gJ 

mšyJ uæšnt ãÂãiy m¿¡if bjhl®ghd bghU©ikfëš g§nf‰gj‰fhf, 

kÂ¥Ã‰Fça uæšnt mik¢r® gh£dhéèUªJ blšè jiyikaf¤Â‰F ÂU«g 

nt©Lifæš mtç‹ blšè tUif gâ rh®ªjjhf¡ fUj¥gl¡TL«. 

2. nk‰F t§fhs¤Âš gšntW uæšnt Â£l§fëš g§nf‰gj‰fhf gh£dhéèUªJ (nj®jš 

Ãu¢rhu« brŒÍ« bghGJ«) bfhšf¤jh tiuæš kh©òäF uæšnt mik¢r® gâ rh®ªj 

gaz§fis nk‰bfhŸSjš, gh£dhéèUªJ bfhšf¤jh gaz¤Â‹ nghJ« k‰W« 

uæšnt gâfëš g§nf‰gj‰fhf bAèfh¥l® _y« nk‰F t§fhs¤Â‹ gšntW 

Ïl§fis mik¢r® gh®itæL«nghJ«, mit gâ rh®ªjjhfnt fUj¥gl¡TL«. 

3. kh©òäF uæšnt mik¢r® jdJ  ékhd gaz§fë‹nghJ k¡fsit cW¥ÃdU¡fhf 

milahs m£il / rYiffis ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«bghGJ« k‰W« k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¡F£g£l gFÂæ‹ mik¢r® gh£dhé‰F muÁaš gâ¡fhf bršY«nghJ« 

k‰W« blšèæYŸs jiyikæl¤Â‰F ÂU«òtj‰fhf uæš/ékhd gaz§fis 

nk‰bfhŸS« nghJ«, vG¥g¥g£l Ï›étfhu§fis Miza« gßÁè¤J, Ã‹tUkhW 

bjëÎgL¤ÂÍŸsJ. 

i. kh©òäF mik¢r® nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf gh£dhéš ÏU¡F«bghGJ, uæšnt 

ãÂãiy m¿¡if bjhl®ghd T£l§fŸ mšyJ mik¢ruit¡ T£l§fŸ mšyJ 

mik¢ruit Jiz¡FG T£l§fëš, gârh®ªj g§nf‰Ã‰fhf gh£dhéèUªJ 

blšè¡F tu¡TlhJ. 

ii. KG gaz¤Â‰Fkhd bryéidÍ« jhnd V‰W¡bfh©lnghÂY«, kh©òäF mik¢r® 

gh£dhéèU¡F«nghJ jdJ muÁaš mšyJ jå¥g£l gaz¤ij bfhšf¤jh mšyJ 

ntW v§nfD« mYtyf gaz¤Jl‹ Ïiz¡f ÏayhJ. mYtyf¥ gaz¤ij 

Mu«Ã¡F« K‹ kh©òäF  mik¢r® jiyikæl¤Â‰F¤ ÂU«g nt©L«. vªjéj 

rªj®¥g NœãiyfëY«, khãy muR mšyJ k¤Âa muÁ‹ M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ 
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mik¢r®fŸ muÁaš rh®ªj mšyJ jå¥g£l gaz¤Â‹nghJ Õfh® mšyJ #h®¡f©£ 

mšyJ Açahdh khãy¤Â‰nfh ÏªÂahé‹ Vida ahbjhU Ïl¤Â‰nfh j§fsJ 

brhªj mšyJ muÁaš rh®ªj gaz§fis mYtš rh®ªj gaz¤Jl‹ 

Ïiz¡f¡TlhJ. 

iii. kh©òäF mik¢r® k¡fsit cW¥Ãd®fS¡fhd rYiffshd Ïytr uæšnt/ ékhd 

EiHÎ ÏirÎ¢ Ó£L ngh‹w Ïašghd rYiffis ga‹gL¤Â¡ bfhŸsyh«. Mdhš 

k¤Âa uæšnt mik¢r® v‹w Kiwæš gh£dh br‹W jiyefuhd ošè¡F¤ ÂU«g 

Ïytr Ïuæš gaz¢ rYif / ékhd¥ gaz¢ rYif Ït‰iw¥ bgw cçika‰wtuhth®. 



207 

 

c¤juÎ bjhl® v©. 81 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš mYty®fŸ ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit brayhsU¡F 

mD¥ÃÍŸs 2007 M« M©L et«g® 23 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹437/6/7/2004/PLN-III 

M« v©â£l foj«. 

bghUŸ:  mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ -bghJ¤ nj®jšfŸ 

 

gh®it:   

1. nj®jš Miza¤Â‹ 17.01.1996 M« ehë£l 437/6/96/2004/PLN-III M« v©â£l 

foj«. 

2. nj®jš Miza¤Â‹ 15.07.1999 M« ehë£l 437/6/99/2004/PLN-III M« v©â£l 

foj«. 

3. nj®jš Miza¤Â‹ 12.06.2003 M« ehë£l 437/6/4/2003/PLN-III M« v©â£l 

foj«. 

nj®jš muÁaš bjhl®ghf,  mik¢r®fŸ, nj®jš eilbgW« Ïl§fëš mšyJ 

m¿é¡f¥g£l Ã‹ k‰W« khÂç el¤ij éÂfŸ brašgh£oš ÏU¡F« khãy«/khãy§fëš 

gaz§fis nk‰bfhŸs¡ TlhJ vd m¿ÎW¤j eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. Miza«, 

RjªÂukhd k‰W« ne®ikahd Kiwæš nj®jšfŸ eilbgWtj‰F K‹, njitÍŸs 

V‰w¤jhœt‰w (rkkhd) ãiyia cWÂbrŒÍ« bghU£L, mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fis, 

neu¤Â‰F neu« ã®t»¡F« bghU£L Áy têfh£L« be¿Kiwfis F¿¥Ã£LŸsJ.  mYtyf 

jsthl§fis R‰Wyh ca® gjéahs® nj®jš bjhl®ghd ahbjhU gâ¡fhfÎ« ga‹gL¤j¡ 

TlhJ v‹gJ« cWÂ brŒa¥glnt©L«. c¢rÚÂk‹w¤Â‹ 16.08.99 M« ehë£l ÏªÂa ç£ kD 

1999 ‹-339 M« v©â£l enuªÂuFkh® bfs® vÂ® nj®jš Miza tH¡»š cWÂ 

brŒa¥g£LŸsJ. 

2. foj¤Âš cŸsl§»ÍŸs Miza¤Â‹ F¿¥òfŸ Ñœ¡f©l g¤Âfëš ÏyFthf¥  

òçÍ« t©z«, gh®it¡fhf¤ bjhF¡f¥g£LŸsJ. 

1.  k¤Âa muÁ‹ mik¢r® KGtJ« mYtš rh®ªj gaz¤Â‰fhf jdJ 

jiyikaf¤ÂèUªJ khãy/kht£l bjhFÂ všiy¡F bršy nt©o ÏU¥Ã‹, bghJ k¡fŸ 

ey‹rh®ªj, jé®¡f Ïayhj ãiyæš, mik¢r® vªj khãy¤Â‰F gaâ¡f éU«ò»whnuh, 

m«khãy¤Â‹ jiyik¢ brayhsU¡F Miza¤Â‹ efYl‹ ÏªÂa muÁ‹ bjhl®òila 
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Jiw/ mik¢rf¤Â‹ brayhsçläUªj Ïj‹ éisthf rh‹wë¡f¥g£l foj« mD¥g¥gl 

nt©L«. Ï¤jftiy brayhs® bg‰W¡ bfh©ljhf më¤j uÓÂ‹go k¤Âa mik¢r® 

ahbjhU éj¤ÂY« muÁaš elto¡ifia m¥gaz¤Â‹nghJ ÁªÂ¡féšiybaåš, 

elto¡ifia KGtJ« gâ rh®ªj m¥gaz¤ij nk‰bfhŸtjhf¤ bjçé¡F«nghJ jiyik¢ 

brayhs® k¤Âa mik¢rU¡F muR thfd« k‰W« j§Fäl« k‰W« mtç‹ mYtš 

gaz¤Â‰fhd Vida tH¡fkhd kçahijfis më¡fyh«. Ïjid nk‰bfhŸS«nghJ, 

khãy¤Â‹ nj®jš elto¡iffis¡ f©fhâ¡F« bghW¥ò x¥gil¡f¥g£l khãy jiyik¤ 

nj®jš mYty®, khÂç el¤ij éÂfŸ KGikahf brašgL¤j¥gL»wjh v‹gJ F¿¤J« 

jiyik¢ brayhsuhš K‹dnu v¢rç¡f¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.82 

              ,                                

                                    2009               18 

                  437 /6/ INST/ 2008- CC&BE 

      :                           (1951) 77                      

                                                        … 

                                                   ,       

    ,                                                         

                                                                

           .                      . 

2)                             /                      / 

                    /                     /                

                                       . 

i) 77 (1)                (                  )                  

                                               

     .                                        

                                                       

               ,                               , 

                                             

                        . 

ii)                                ,                

                               ,                    

       ,                     ,          

                                          .      

           ,          ,                             

                                . 
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                  ,                                     

            2009               18                   437 /6/ INST/ 2008- 

CC&BE 
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c¤juÎ bjhl® v©. 83 

 ÏªÂa muR bray®, cŸJiw mik¢rf« (Ã.k ÃçÎ), b#Œršk® Ïšy«, òJÂšè¡F 

mD¥g¥g£l 07 #&‹ 2010 ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/6/ c¤juÎ / 2010 -CC&BE. 

  bghUŸ: Áw¥ò¥ ghJfh¥ò¥ gilæduhš ghJfh¡f¥gLnthuJ ( Ãujk kªÂç jéu) 

nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf ga‹gL¤j¥gL« F©L Jis¡fhj thfd§fŸ- rh®ªj  .  

                        16.03.2010      17.04.2010                 

                                          .              .3  

                                                   . 

I. Áw¥ò¡fhtš gilæduhš ghJfh¡f¥gLgt®fŸ 25.03.2009 ehë£l Miza¤Â‹ foj 

v©âš 437 / Inst / 2009 - CC&BE Ïš F¿¥Ã£LŸs têfh£L be¿KiwKiwfë‹ 

Ñœ cWÂbrŒa¥gL»‹wd®. 

II. ghJfh¥ò¡ fhuz§fS¡fhf, ghJfh¥ò mÂfhçfshš, Áw¥ò fhtš gilæd®fshš 

ghJfh¡f¥gLgt®fshš ga‹gL¤j¥gL«,  äifahd  gšntWg£l thfd§fS¡F« muR 

rh®Ãš bryéid tH§f mDkÂ¡f¥gL«.  (Áw¥ò¥ ghJfh¥ò¥gilahš ghJfh¡f¥ 

gLgtiu¤ jéu ntW VnjD« thfd§fS¡F) 

III. 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢r£l« ÃçÎ 77(1) Ñœ  Áw¥ò¥ghJfh¥ò¥gilahš   

ghJfh¡f¥gLgt® mšyJ mtuJ muÁaš f£Á rh®Ãš F©LJis¡fhj thfd¤Â‰fhd 

bryéid V‰F« g£r¤Âš ghJfh¡f¥gLgtUl‹ jåahŸ B,R thfd¤Âš tUtj‰fhd 

jil VJ« Ïšiy. (mjhtJ r«gªj¥g£l muÁaš f£Á¤ jiyt® m¡f£Áæ‹ e£r¤Âu¥ 

ng¢rhs® v‹wiH¡f¥gL»wh®.)  xUntis Áw¥ò¥ ghJfh¥ò¥ gilæduhš 

ghJfh¡f¥gLgtUl‹ ntW VnjD« muÁaš ÃuKf® cl‹ tU« Nœãiyfëš, 31 

m¡nlhg® 2008 ehë£l foj v© 437 / 6 / / Inst / 2008 – CC & BE Ïš 50 gaz¥go 

F¿¥Ã£l r«gªj¥g£l r£lk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš bryéèUªJ Ão¡f¥gL«.  våD«, 

ÃçÎ 77(1) ‹ Ñœ, mªeg® e£r¤Âu¥ng¢rhs®  våš, bryéd¤ij¥ Ãç¤J¡bfhL¤jš 

jé®¡f¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 84 

 mik¢ruit¡FG¢bray® òJ Âšè, mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr jiyik 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J ôåa‹ Ãunjr k‰W« khãy jiyik¤ nj®jš mYty®fŸ 

mt®fS¡F mD¥g¥g£l 24 kh®¢ 2011 M« ehë£l  ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj v©.                

437/ 6 / c¤juÎ / 2011- CC & BE  

  bghUŸ:  Kjyik¢r®fë‹  R‰W¥gaz« - rh®ghf. 

 nk‰f©l  bghUë‹goÍ«, Miza¤Â‹ j‰nghJŸs têfh£Ljšfë‹ goÍ«, 

têfh£L be¿KiwfŸ k‰W« el¤ij éÂfis¥ Ã‹g‰W«bghGJ, Kjyik¢rç‹ jå 

mYtynuh mšyJ Ãw mik¢r®fnsh Kjyik¢rç‹ jå / brhªj R‰W¥gaz¤Â‹nghJ cl‹ 

bršy mDkÂ¡f¥glkh£lh®fŸ v‹gij¡ F¿¥Ã£L¡ fh£l eh‹ gâ¡f¥gL»nw‹.  

2. Ïªj bghU©ik Miza¤Âdhš kW Mnyhrid brŒa¥glyh«.  el¤ij 

éÂKiwfS¡fhd fhyf£l¤Âš khãy / ôåa‹ Ãunjr§fë‹ Kjyik¢r®fë‹ jå 

mYty®fëš xUt® k£L« mtUl‹ jå / brhªj R‰W¥gaz« brŒayh« vd¤ 

Ô®khå¡f¥g£lJ.  våD«, mªj jå mYty® vªjéjkhd muÁaš rh® ãfœÎfënyh mšyJ 

Kjyik¢rç‹ muÁaš gâfëš cjÎtnjh TlhJ. 

3. ÏJF¿¤J r«gªj¥g£lt®fS¡F bjça¥gL¤j¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 85 

 mik¢ruit¡ FG¢brayhs®, òJÂšè, mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ 

jiyik brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik nj®jš 

mÂfhçfS¡F« mD¥g¥g£l  01 V¥uš 2011 M« ehë£l Ï.nj.M.Ï‹ foj v©. 437/ 6 /  

F¿¥òfŸ  / 2011- CC & BE.  

  bghUŸ:  Kjyik¢r®fë‹  R‰W¥gaz« - rh®ghf. 

 Kjyik¢r®fë‹  R‰W¥gaz« g‰¿a 24 kh®¢ 2011 ehë£l foj¤Â‹ têKiwfë‹ 

g¤Â (2)-‹ go, gFÂahf ÂU¤j« brŒa¥g£l  Miza¤Â‹ têfh£Ljšfëš têfh£L 

be¿Kiwfë‹ fhy¤Âš khãy / ôåa‹ Ãunjr Kjyik¢rUl‹ brhªj / jå R‰W¥gaz« 

brŒa mDkÂ¡f¥g£l mYty®fëš xUt® muÁjœ gÂÎ brŒa¥g£ltuhf ÏU¤jš TlhJ.  

nkY«, K‹dnu T¿athW, mªj mYty® vªjéjkhd muÁaš rh® eoto¡iffŸ mšyJ 

Kjyik¢rU¡F muÁaèš cjÎtJ TlhJ v‹gJ« Miza¤jhš Ô®khå¡f¥g£lJ. 

 Ïªj éÂKiwfŸ Ãujk kªÂç / k¤Âa mik¢ruit¡F mik¢r®fŸ ngh‹wt®fS¡F« 

bghUªJ« vd Miza« Ô®khå¤JŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 86 

 mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik bray®fŸ k‰W« jiyik 

nj®jš mÂfhçfS¡F« mD¥g¥g£l 5 V¥uš 2011 M« ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 / 

c¤juÎ / 2010- CC & BE /Vol. II. 

  bghUŸ: nj®jš Ãu¢rhujÂ‰F¥ ga‹gL¤j¥gL« thfd§fë‹ ga‹ghL ghJfh¥ò 

fhuz§fS¡fhf tH§f¥g£l F©L  òfh thfd§fŸ  têKiwfŸ  rh®ghf. 

 nk‰brh‹d bghUë‹go, 25 kh®¢ 2009 M« (efš Ïiz¡f¥g£LŸsJ) ehë£l 

Miza¤Â‹ foj v©. 437/ 6 /  c¤juÎ / 2009 - CC & BE I j§fsJ 

ftd¤Â‰F¡bfh©Ltu eh‹ gâ¡f¥gL»nw‹. 

2. ghJfh¥ò¡fhuz§fŸ fUÂ, muÁaš brayhs®fS¡F VnjD« F©L Jis¡fh 

thfd§fŸ tH§f¥gLkh, m›thW mt®fŸ nj®jš Ãu¢rhu§fS¡F bfhL¥ò bjhif 

mo¥gilæš thfd§fis¥ ga‹gL¤J«nghJ mt®fSl‹ k‰wt®fisÍ« mDkÂ¡f¥gLtuh 

ngh‹w és¡f§fŸ nf£ò¡foj§fŸ Miza¤jhš bgw¥g£LŸsd. 

3. Ï¥bghU©ik Miza¤jhš gçÓyid¡F vL¤J¡bfhŸs¥gL«.  F©L Jis¡fhf 

thfd« tH§f¥g£l  Z+ (Z+    ) tifæyhd muÁaš brayhs® mj‰fhd bjhifæid 

mtnu mšyJ mtuJ f£Ánah V‰W¡bfhŸS« g£r¤Ây muÁaš brayhs® mšyJ nt£ghs® 

c£gl Ãw vtU« m›thfd¤Âš gaz« brŒa v›éj  jilÍ« Ïšiy vd Miza« 

ã®zæ¤JŸsJ. 

4. k¡fŸ ÃuÂãÂjJt¢r£l« 1951, ÃçÎ 77 (1) ‹ és¡f« (2) ‹ go, F©L Jis¡fhj 

thfd« tH§f¥g£l muÁaš ÃuKf® ‘e£r¤Âu¥ ng¢rhs®’ våš F©L Jis¡fhj 

thfd¤Â‰fhd bryéid vªjbthU nt£ghsuJ brhªj bryédkhf¡ fUj¥gl        

v‹W nkY« étç¡f¥g£LŸsJ. 

5. muÁaš bra gh£lhs® e£r¤Âu¥ ng¢rhsuhf ÏšyhÂU¡F« nghJ, F©L – òfh 

thfd¤Â‰fhd brythdJ, mªj thfd« ga‹gL¤j¥g£l nj®jš Ãu¢rhu« brŒa¥g£l 

nt£ghsç‹ fz¡»š nr®¡f¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 87 

 mik¢ruit¡ FG¢brayhs®, òJÂšè, mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr jiyik 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik nj®jš 

mYty®fS¡F mD¥g¥g£l  27 V¥uš 2011  ehë£l Ï.nj.M.Ï‹ foj v©. 437/ 6 / c¤juÎ  / 

2010 - CC & BE. 

  bghUŸ:  Kjyik¢r®fŸ k‰W« k¤Âa mik¢r®fë‹  R‰W¥gaz§fŸ - rh®ghf. 

 Miza¤Â‹ 01 V¥uš 2011 ehë£l gFÂahf¤ÂU¤j« brŒa¥g£l têfh£L¡ F¿¥ò 

v©. 437/ 6 / c¤juÎ  / 2011- CC & BE go, mik¢r®fë‹ jå / brhªj R‰W¥gaz« brŒÍ« 

mYty®f ¡fhd tiuKiw           bghUªjhJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.88 

 Kj‹ik¢bray®, Ãujk kªÂç mYtyf¤Â‰F mD¥g¥g£LŸs 07.10,2014 M« ehë£l 

Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 /CG/2014 – CC & BE. 

  bghUŸ: Ãujk kªÂçæ‹ tUifæ‹ nghJ el¤ij éÂKiwfëš js®Î - 

rh®ghf. 

 nk‰brh‹d bghU     , ÂU. éndh¤  É£î, nj®jš Ïiz MizaU¡F mD¥g¥g£l 

7 m¡nlhg® 2014 M« ehë£l foj¤Â‹ go, Ï›étfhu¤ij¡ fU¤Âš bfh©L,       

                                                              

                                                          

                               . 
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c¤juÎ bjhl® v©. 89 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F 

mDg¥g£l 19.06.2015 ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 /MISC/2015 – CC. 

  bghUŸ: Ãujk kªÂçæ‹ nj®jš R‰W¥ gaz¤Â‹ nghJ khãy ã®thf¤Âdhš 

mik¡f¥gL«  bAèng£fŸ - rh®ghf. 

 nk‰brh‹d bghUë‹go, 18 É‹ 2015 ehë£l Mizaç‹ foj v© cŸJiw 

mik¢rf¤Â‰F jftš k‰W« vÂ®fhy têfh£LjšfS¡fhfÎ« Ï¤Jl‹ Ïiz¡f¥gl 

nt©LbkdÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

      efš 

cŸJiw mik¢rf«, òJ Âšè¡F mD¥g¥g£l 19.06.2015 ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 

/MISC/2015 – CC. 

bghUŸ: Ãujk kªÂçæ‹ nj®jš R‰W¥ gaz tUifæ‹ nghJ khãy ã®thf¤Âdhš 

mik¡f¥gL«  bAèng£fŸ - rh®ghf. 

   ‰f©l bghUë‹go, 22 nk 2015 njÂæ£l foj v©. VI.23014/241/2012-VSI‹ 

go, Ãujk kªÂçæ‹ nj®jš R‰W¥gaz¤Â‹ - ghij fhd bAèng£ mik¥gij khãy 

ã®thf¤Âl« nt©Ljš tH§f¥gl nt©L«.  våD«, m¤jifa  bAèng£fŸ 

mik¡f¤njitahd bryÎfis       r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfns Miza¤Â‹ 

e£r¤Âu ng¢rhs®fs¡fhd bryéd¤Jl‹ bjhl®òila      têfh£L KiwfSl‹ 

nr®nj V‰f nt©L«. 

J. éU¥òçik ãÂæèUªJ tH§f¥gL« bfhL¥ò¤bjhif k‰W« ghuhSk‹w cW¥Ãd® / 

r£l k‹w cW¥Ãdç‹ cŸS® gFÂ nk«gh£L¤Â£l«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 90 

 nj®jš Miza¤Â‹ 09,11,1984 M« ehë£l foj v©.  576 / 17/ 84 èèUªJ 

1) mik¢ruit¡FG¢brayhs®, ÏªÂa muR, mik¢ruit¡FG¤ jiyik¢brayf«, 

òJÂšè. 

2) Mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ muR jiyik¢ brayhs®fŸ 

3) ÏªÂa muÁ‹ brayhs®, cŸJiw mik¢rf« òJÂšè k‰W« 

       mid¤J jiyik¤nj®jš mYty®fŸ.   

bghUŸ: bghJ mšyJ Ïil¤nj®jšfë‹ nghJ éU¥òçik ãÂæèUªJ tH§f¥gL« 

bfhL¥ò¤bjhif - rh®ghf.  

c¢rÚÂ k‹w¤Â‹ 1967 M« M©L fhÁuh« jhŸ Á§ k‰W« Ãw® bkšKiwp£L v©.1632 

(NCE)Ï‹ go, Ñœ¡f©lthW TWkhW eh‹ gâ¡f¥gL»nw‹:- 

 Miza« k¤Âa k‰W« khãy muRfS¡F K‹dnu nghJkhd têKiwfis 

gçªJiu¥gj‹ _y«, nj®jè‹ nghJ éU¥òçik ãÂia mik¢r®fŸ k‰W« Ãw mÂfhçfŸ 

khåa / bfhL¥ò¤bjhifæid x¥gë¡f kh£lh®fŸ.  muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« 

murh§f¤Â‰fhd Miza¤Âdhš cUth¡f¥g£l khÂç nj®jš el¤ijfS¡fhd 

têKiwfŸ m«khÂçahd brašÂ£l§fS¡fhd khåa« / bfhL¥ò¤bjhifæid 

C¡Fé¡fhjthW ÏU¡F«.  

 ÏJF¿¤J k¤Âa / khãy / ôåa‹ Ãunjr muRfŸ njitahd / bghU¤jkhd 

têKiwfisnah mšyJ KGik¡Fkhd kuòrh® têKiwfnah tH§f nt©L«.  Ï¤jifa 

têKiwfŸ mšyJ kuòfŸ mid¤J¤ nj®jšfŸ - bghJ mšyJ Ïil¤nj®jšfëY« 

Ã‹g‰w¥gLkhW / filÃo¡f¥gLkhW nt©l¥gL»wJ. 

2. Ï›étfhu« F¿¤J vL¡f¥g£l elto¡iffis Miza¤Â‰F bjça¥gL¤j 

nt©L«. 

3.  Miza¤Â‹ 10 m¡nlhg® 1979 M« ehë£l foj v©. 576/17/79 Ï‹ Kªija jftš 

u¤J brŒa¥g£ljhf¡ fUj¥gL»wJ. 

4. Ï¡foj¤ij¥ bg‰W¡bfh©lik¡fhd x¥òif nt©l¥gL»wJ.  
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c¤juÎ bjhl® v©.91  

 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs07.11.1989 M« ehë£l 437/6/89 M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: bghJ¤ nj®jšfŸ ãfœit K‹å£L, mik¢r®fë‹ éU¥òçik 

ešifæèUªJ brŒa¥g£l bryÎfŸ – bjhl®ghf 

nk‰f©l bghUë‹ Ûjhd òJÂšè, cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 03.11.1989 M« ehë£l 

26.4.89 (bghJ) M« v© foj¤Â‹ efš x‹iw Ï¤Jl‹ ÂU¥Ã mD¥gÎ«, ÏªÂa nj®jš 

Miza¤Â‹ bjhF¥ghizfŸ ml§»a Á‰nw£oš Ïªj Mizfis¢ nr®¡fÎ«, mªj¢ 

Á‰nw£oš ÏU¡f¥bgW« ãiyahizfë‹ xU gFÂahf Ïjid¡ fUjÎ« j§fël« 

nfhç¡if éL¡fÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

foj« bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òjš më¡fÎ«. 

v©. 26.4.89, bghJ, ÏªÂa muR k¤Âa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf« /                          

»Uf kª¤uhyah, òJ Âšè. 

bgWe® 

Kj‹ik¢ brayhs® 

(mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfŸ ) 

ehŸ: 03.11.1989 

bghUŸ: k¡fsit¤ nj®jiy  K‹å£L, mik¢r®fë‹ éU¥òçik ešifæèUªJ 

brŒa¥g£l bryÎfŸ –T£l« mik¤jš 

Iah, 

nk‰F¿¥Ãl¥g£oU¡F« bghUë‹ Ûjhd Ïªj mik¢rf¤Â‹ 24.11.1984 M« ehë£l, 

bghJ 26.4.84 M« v©â£l fK¡f¡ foj¤ij¥ gh®itæš bfhŸsÎ«, tuéU¡F«  

k¡fsit¤ nj®jiy fU¤Âš bfh©L, Ïªj mik¢rf¤Â‹ 28.01.1977 M« ehë£l, 20.1.77-FFG 

M« v©â£l fK¡f¡ foj¤Âš F¿¥Ãl¥g£oU¡F« T£l§fŸ f©o¥ghf nk‰bfhŸs¥gl 

nt©L« v‹W nfhç¡if éL¡fÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

brayhs®, nj®jš Miza«, ã®t¢r‹ rj‹, mnrhfh rhiy, òJ Âšè mt®fë‹ 

jftY¡fhf efš ÂU¥Ã mD¥g¥gL»wJ. 
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        v©.20/1/77-FFG 

     ÏªÂa muR/ k¤Âa muÁ‹ cŸJiw 

mik¢rf«/»Uf kª¤uhyah, òJ Âšè. 

ehŸ: 28.01.1977 

bgWe® 

 

Kj‹ik¢ brayhs® 

(mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfŸ ) 

bghUŸ:  nj®jiy  K‹å£L, mik¢r®fë‹ éU¥òçik ešifæèUªJ brŒa¥g£l 

bryÎfŸ –T£l« mik¤jš 

Iah, 

 nj®jšfis K‹å£L, j§fsJ éU¥òçik ešifæèUªJ mik¢r®fshš brŒa¥g£l 

bryÎfŸ bjhl®ghf, khãy muRfŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂ ã®thf§fë‹ 

Kj‹ik¢ brayhs®fS¡F mD¥g¥g£l 29.10.1969 M« ehë£l 5/3/68-nj®jš III M« v©â£l 

Ïªj mik¢rf¤Â‹ fK¡f R‰W¡ foj¤Â‹ghš j§fsJ gh®itia <®¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹. kh®¢ 1977 Ïš tuéU¡F« k¡fsit¤ nj®jšfis¡ fU¤Âš bfh©L, 

fUiz mo¥gilæyhd fh  §fS¡F V‰gL« f£lha njitfŸ vG« ne®Îfs‹¿, 

nj®jšfS¡F K‹ éU¥òçik ešifæèUªJ bryÎfŸ brŒjš jé®¡f¥gl nt©L« v‹gJ 

bjhl®ghd T£l« mt‰¿š F¿¥Ãl¥g£lthW f©o¥òl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L«. 

v©. 50/3/68-nj®jš III  

ÏªÂa muR/ k¤Âa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf« /                         

»Uf kª¤uhyah, òJ Âšè. 

ehŸ: 29.10.1969 
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bgWe® 

Kj‹ik¢ brayhs®, 

(mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á gFÂfŸ) 

   

bghUŸ: c¢rÚÂ k‹w¤Â‹ F¿¥òiu - nj®jšfŸ fhy¤Âš mik¢r®fë‹ 

mÂfhu¤Â‹ ÑêU¡F« éU¥òçik ešifæèUªJ brŒ ¥gL« 

bryÎfŸ - kuò cUth¡f« 

 

------ 

 nj®jšfis K‹å£L, mik¢r®fŸ j§fsJ éU¥òçik ešifæèUªJ brŒa¥gL« 

brÎfŸ F¿¤J ÏªÂa muÁ‹ mid¤J mik¢rf§fŸ k‰W« khãy muRfë‹ Kj‹ik¢ 

brayhs®fS  « mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 25.06.1968 M« ehë£l 82/HN/24/67 M« 

v©â£l R‰W foj¤Â‹ ÛJ j§fsJ gh®itia V‰f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 Miza¤Â‹ gçªJiuia ftdkhf  gçÓyid brŒj Ã‹, éU¥òçik ešifæèUªJ 

brŒa¥gL« bryÎfë‹ xG§FKiw F¿¤j éÂfëš ãÂ¤Jiw x‹iw cUth¡Ftj‰F¥ 

gÂyhf bghJ¤ nj®jš Ïil¡fhy nj®jš mšyJ ahbjhU bjhFÂæ‹ Ïil¤nj®jèš 

th¡bfL¥ò eilbgW« _‹W fhy¤Â‰F K‹ÃèUªJ mik¢r®fë  éU¥òçik 

ešifæèUªJ bghJthf ahbjhU bryédK« nk‰bfhŸs¥gl¡TlhJ v‹W« tuit  

Ã‹g‰w nt©L« v‹W ÏªÂa muR KoÎ brŒJŸsJ. ÏªÂa muÁ‹ mid¤J brayhs®fS« 

mD¥g¥g£l Ïªj mik¢rf¤Â‹ 28.10..1969 ehë£l 50/3/68- nj®jš III M« v©â£l 

foj¤Â‹ efš Ïiz¡f¥gL»wJ. khãy muRfŸ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS« x¤j 

kuÃid¥ Ã‹g‰w éU«gyh«. 

Jiw Miz  50/3/68-nj®jš II 

ÏªÂa muR/ k¤Âa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf«/ »Uf kª¤uhyah, 

òJ Âšè 
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ehŸ : 28/10/1969 

brayhs® 

v‹ Ïåa  -------------- 

 nj®jšfŸ fhy¤Âš, mik¢r®fŸ j§fŸJ éU¥òçik ešifæèUªJ bryÎfŸ 

nk‰bfhŸtJ  ¿¤J ÏªÂa muÁ‹ mid J mik¢rf§fŸ k‰W« khãy muRfë‹ Kj‹ik¢ 

brayhs®fS¡F nj®jš Miza¤jhš mD¥g¥g£l 25.01.1968 M« ehë£l 82/HN/24/67 M« 

v© foj¤ij¡ (efš Ïiz¡f¥g£LŸs ) fh©f. j§fsJ gh®itia <®¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹.  Miza¤Â‹ gÂªJiuia¡ ftdkhf¥ gçÓyid brŒjÃ‹, éU¥ çik 

ešifæèUªJ brŒa¥gL« bryÎfë‹ xG§FKiw F¿¤j éÂfëš éÂ¤Jiw x‹iw 

cUth¡Ftj‰F¥  Âyhf, bghJ¤ nj®jš, Ïil¡fhy¤ nj®jš mšyJ ahbjhU bjhFÂæ‹ 

Ïil¤ nj®jèš th¡bfL¥ò eilbgW« _‹W     fhy¤J¡F K‹ÃèUªJ, mik¢r®fë‹ 

éU¥òçik ešifæ  ªJ, bghJthf ahbjhU bryédK« nk‰bfhŸs¥gl¡ TlhJ v‹D« 

kuig¥   ‹g‰w nt©L« vd ÏªÂa muR KoÎ brŒJŸsJ.  ÏªÂa muÁ‹ mid¤J¢ 

brayhs®fS¡F« mD¥g¥g£l Ïªj mik¢rf¤Â‹ 8.10.1969 M« ehë£l 50/3/68- nj®jš III 

jéu, ahbjhU bryédK« bghJthf, mik¢rç‹ éU¥òçik ešifæèUªJ nk‰bfhŸs¥gl¡ 

TlhJ v‹D« kuò cUth¡f¥gl nt©L«. 

 2. mik¢r®fë‹ mÂfhu§fS¡F¡ ÑêU¡F« éU¥òçik ešiffŸ bjhl®ghf, Ï«kuÎ 

f©o¥òl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L« vd¡ nfhu¥ L»wJ. 

 3. Ãujk kªÂçæ‹ x¥òjnyhL ÏJ eilKiw¡F tU»wJ. 

j§fŸ c©ikÍŸs, 

-X«- 

v°.M®.Á§ 

bgWe® 

ÏªÂa muÁ‹ mid¤J¢ brayhs®fŸ  
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ÏªÂa nj®jš Miza« 

jšfnjhuh rhiy, òJÂšè - 

v©. 82/HN/24/67           ehŸ 05.06.1968 

                 4,1890(rhfh) 

 

bgWe® 

 1. ÏªÂ  muÁ‹ mid¤J mik¢rf§fŸ 

 2. mid¤J khãy muRfŸ/mid J k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfŸ ã®thf¤Â‹ 

mid¤J Kj‹ik¢ brayhs®fŸ 

bghUŸ: nj®jšfŸ fhy¤Âš éU¥òçik ešiffëèUªJ bryÎfŸ 

nk‰bfhŸSjš. 

 

Iah,  

 24/1967 v©â£l nj®jš kD Ûjhd gŠrh¥ k‰W« Açahdh khãy§fS¡fhd ca® 

ÚÂk‹w Miz¡F vÂuhd  1632/(NCE)/1967 M« v©â£l cçikæaš nkšKiwp£L 

tH¡»‹  c¢r ÚÂk‹w MizæèUªJ bjhl®òila gFÂfë‹ efš x‹iw Ïiz¡fÎ« 

nj®jšfë‹ ne®ikia¡ fU¤Âš bfh©L, nj®jš fhy¤Âš éU¥òçik ešifæèUªJ gz« 

éãnahf« brŒjš jé®¡f¥gl nt©L« v‹w c¢r ÚÂk‹w¤Â   fU¤ij Miza« kÂ¤J 

V‰W¡bfhŸtjhf¤ bjçé¡fÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. m¤jifa bryÎ  bghJk¡fë‹ 

eyD¡fhf ÏU¡fyh«. mJ CHš brayhf Ïšyhkš ÏU¡fyh«.       ,           

                                   ,                   

                          .                    CHš braiyÍ« 

xU bkšèa nfhLjh‹ Ãç¡»wJ vd ÚÂk‹w« fU¤J bjçé¤ÂU¡»wJ. bghJ eyD¡fhf 

bryél¥gL            M‰wyhdJ nj®jšfŸ fhy¤Ây‹¿, mj‰F äfÎ« K‹dnu 
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brašgL¤j¥g£oU¡f nt©L« v‹gJ« Á¿a Mjhu« Tl, Ïªj¤ Ôa braiy CHš brayhf 

kh‰¿éL«  v‹J« òçªJ  bfhŸs¥gL»wJ. 

 2. F¿¥Ã£l ntW Áy tH¡FfëY« Ï¤jifa Ô®¥òfŸ ÚÂk‹w§fshš 

tH§f¥g£LŸsd. Ô®¥òiufëèUªJ bjhl®òila  FÂfŸ Ñœ¡fhQkhW 

K‹it¡f¥g£LŸsd. 

 (a) ÂU.fhj® br   vÂ® KDRthä fÎ©l® (1955) (c¢r ÚÂk‹w«)  

 " <if  fhça§fS¡fhf e‹bfhil tH§FtJ ghuh£l¤j¡f brašjh‹ v‹whY«, 

nj®jè‹ nghbjh, nj®jš fhy¤ij x£onah mit tH§f¥ £lhš F¿¥Ã£l nt£ghsU¡F 

Mjuhf th¡fhs®fis th¡fë¡f¤ ö©Ltnj mj‹ c©ikahd neh¡f« v‹w 

F‰w¢rh£o‰F cŸsh¡f¥gL« v‹D« fU¤J Û©L« Û©L« F¿¥Ãl¥g£L tU»wJ. 

 (b) g¤bjh‹gjh« ü‰wh©o‹ Ã‹ ghÂæš, Ï§f»yªÂ‹ äfÎ‡l F¿¥Ãl¤j¡f 

             xUtuhd          nght‹ n# mt®fŸ, éf‹ tH¡»š (20' M & H ) Ã‹tUkhW 

F¿¥òiu bjçé¤jh®. 

"mL¤jjhf, ÏJ bjh©Ljh‹ v‹w ÃçªJiu¡F eh‹ gÂyë¡f éU«ò»nw‹.  nj®jš 

fhy§fëš                           muÁašthÂf         it¡f¥gl 

nt©L«.            ,                                            .  

                          ,                         .       , 

                           ,                                 

        nt©oæUªjJ.  mjdhš xnu neu¤Âš Ïu©L gâfis nk‰bfhŸs Ïayhkš 

ÏUªÂU¥gh®fŸ. c©ikæš, bghJthf¤ nj®jš fhy¤Âš ViHfS¡F ãthuz¥ bghU£fŸ 

tH§F«  cz®thdJ, éãnah»¥gt®fŸ m¿ªÂU¡fhé£lhY«, mJ c©ik  š     braš 

mšy.  <ifæ‹       <if v‹D« ntl« jç¤j                              

     MF« v‹W eh‹ v©Q»nw‹. 

 3. k¡fë‹ bghJ eyid¡ fU¤Âš bfh©L, éU¥òçik ešiffŸ mik¢r®fë‹ 

mÂfhu¤J¡ Ñœ ÏUªjhY«,                                             

     . ehL jGéa bghJ¤ nj®jš mšyJ Ïil¡fhy nj®jš mšyJ Ïil¤ nj®jš 
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eilbg‰W tU« fhy§fënyh k‰W« m¤jifa nj®Î¡fhd m¿é¥òfŸ btëtªj Ãwnfh, vªj 

ne®éY« éU¥òçik ešifæèUªJ bryÎfŸ nk‰bfhŸs¥gl¡ TlhJ. F¿¥Ã£l 

ãgªjidfŸ éÂ¡f¥gl nt©L«.  m›thW nk‰bfhŸs¥gL« bryÎfŸ Ïa‹w tiuæš, xU 

F¿¥Ã£l kht£l« mšyJ bjhFÂahš k£Lnk ga‹gL¤j¥glhkš, khãy« KGtJ« xnu Óuhf 

Ãç¤J¡bfhL¡f¥l nt©L«. 

 4. ne®ikahd k‰W«           nj®jšfis¡ fU¤Âš bfh©L, Mnuh¡»akhd 

      m¿Kf¥gL¤j¥gl nt©L«, njitba‹whš, nj®jš fhy¤Âš mªj ãÂæèUªj 

bryÎfŸ brŒanth, bryÎfŸ brŒa¥gL« v‹w th¡FWÂ më¡fnth Ïayhj tifæš, 

mik¢r®fshš éU¥òçik ãÂæèUªJ bryÎfŸ brŒa¥gLt         éÂfëš kh‰w§fŸ 

brŒa¥glÎ« nt©L« v‹W Miza« éU«ò»wJ.  vdnt, njitahd elto¡iffis 

nk‰bfhŸS« tifæš, c¢r ÚÂk‹w« k‰W« gŠrh¥, mçahdh khãy§fS¡fhd ca® 

ÚÂk‹w« M»ait                                              

bjhl®òila mÂfhçfë‹                        . 

 foj« »il¡f¥bg‰wik¡F      më¡fÎ«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

c¤juÎ bjhl® v©.92 

 nj®jš Miza« mik¢ruit FG brayhs®, Â£l¢ brayh¡f Jiw¢ brayhs® 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muR neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ / 

jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ M»nahU¡F vGÂa 5.3.2014 M« ehë£l 437/6/1/2014 CC & 

BE M« v© foj«. 

 bghUŸ: 2014M« M©L k¡fsit¡fhd bghJ¤ bj®jšfŸ k‰W« MªÂu¥ Ãunjr«, 

xorh k‰W« Á¡»« M»a khãy r£lk‹w¥ nguitfS¡fhd nj®jš - ehlhSk‹w 

cW¥Ãd®fŸ / r£lk‹w cW¥Ãd®fë‹ cŸS®¥ gFÂfŸ nk«gh£L¤ Â£l¤Â‹ Ñœ ãÂfis 

tH§Fjš. 

 k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš , Áy  Ïilnj®jšfŸ c£gl MªÂu¥ Ãunjr«, xorh 

k‰W« Á¡»« M»a khãy§fë‹ r£lk‹w§fS¡fhd bghJ¤ nj®jš m¿é¡f¥g£lij¤ 

bjhl®ªJ muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡fhd têfh£LjY¡fhf khÂç el¤ij éÂia 

brašgL¤JtJ g‰¿ nj®jš Miza« m¿é¤JŸsJ. mj‹go, nj®jš Miza¤Â‹ 5.3.2014 

M« ehë£l  ECI/PN/10/2014 M«  v©QŸs g¤Âçif F¿¥ig eh‹ F¿¥Ãl éiH»nw‹ 

(g¤Âçif F¿¥ò nj®jš Miza¤Â‹ www.eci.gov.in   v‹w nj®jš Miza¤Â‹ 

tiyjs¤Âš cŸsJ ) 

 2. ehlhSk‹w cW¥Ãd® cŸq®¥ gFÂ nk«gh£L¤ Â£l§fë‹ Ñœ ãÂfis tH§FtJ 

F¿¤J¤ nj®jš Miza«  gçÓè¤J Ã‹tUkhW KobtL¤JŸsJ.  

(m) nj®jš eilbg‰W tU»w eh£o‹ vªj xU gFÂæY« khãy§fsit cW¥Ãd® c£gl 

ehlhSk‹w cW¥Ãdç‹ cŸq®¥ gFÂ nk«gh£L¤ Â£l ãÂæ‹ Ñœ òÂjhf ãÂ vJÎ« 

tH§f¥gl¡ TlhJ. VnjD« Â£l« brašgL¤j¥g£L tªjhY«, nj®jš eilKiw Ko»w 
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tiuæš mt‰¿‰F r£lk‹w¥ nguit cW¥Ãd® / r£lk‹w nkyit cW¥Ãd® cŸq®¥ gFÂ 

nk«gh£L¤ ãÂæ‹  Ñœ òÂjhf ãÂæid tH§f¡ TlhJ.  

(M) Ï¡foj« btëæLtj‰F K‹ò, gâfS¡fhd Miz tH§f¥g£L Mdhš mj‰fhd 

gâfis bjhl§fhkš ÏUªjhš, m¥gâfis¤ bjhlu¡ TlhJ.  nj®jš eilKiwfŸ Koªj 

Ã‹dnu mt‰¿‰fhd gâfis¤ bjhl§f nt©L«. ÏU¥ÃD«, xU gâæid V‰bfdnt 

bjhl§»æU¥Ã‹ mit bjhluyh«. 

(Ï) mYty®fë‹ KG kdãiwÎl‹ Ko¡f¥g£l gâfS¡F brY¤J bjhif tH§FtÂš 

jilnaJ« Ïšiy. 
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c¤juÎ bjhl® v©.93 

 mik¢ruit  brayhs®, Â£l§fŸ brayh¡f¤ Jiwæ‹ brayhs® k‰W« khãy§fŸ 

ôåa‹ Ãunjr¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ/ jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F 

mD¥g¥g£l 23.04.2014 M« ehë£l 437/6/1/2014 -CC BE M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

foj«. 

bghUŸ: 2014 M« M©L k¡fsit¥ bghJ¤ nj®jšfŸ, k‰W« xnu neu¤Âš 

eilbgW« MªÂu Ãunjr«, f®ehlfh, xç[h k‰W« Á¡»« 

khãy§fS¡fhd r£l¥ nguit¤ nj®jšfŸ k‰W« F¿¥Ã£l Ïil¤ 

nj®jšfŸ- ehlhSk‹w / r£lk‹w cW¥Ãd®fŸ bjhFÂ nk«gh£L¤ 

Â£l¤Â‹ Ñœ ãÂfŸ éLé¤jš. 

---. 

 khÂç nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ eilKiwæš cŸs fhy¤Âš, nk‰f©l bghUë‹ 

ÛJ Miza¤jhš, gçªJiu¡f¥g£l têKiwfŸ ml§»a 05.03.2014 M« ehë£l Miza¤Â‹ 

foj¤ij¡ fhz eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  

Ïªj étfhu« Miza¤jhš Û©L« gçÓè¡f¥g£L, Â£l§fŸ ãiwnt‰w¥g£L, ãÂfŸ 

tH§f¥g£L mšyJ éLé¡f¥g£L, bghU£fŸ bfhŸKjš brŒa¥g£L, k‰W« gâæl¤J¡F¡ 

bfh©L nr®¡f¥g£l Ïl§fëš, Â£lä£lthW m¤jifa Â£l§fŸ brayh¡f¥glyh« vd 

KoÎ brŒa¥g£LŸsJ.  

 ÏªÂa c¢rÚÂ k‹w¤Âš, 

 cçikæaš nkšKiwp£L c¢rtu«ò 

 cçikæaš nkšKiwpL v©. 1632/1967 

fhÁ uh«        -- nkš Kiwp£lhs®. 

vÂ® 

jhš Á§ k‰W« Vidnah®             --   vÂ®kDkjhu®fŸ  
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Ô®¥ò 

 bryéd§fë‹ Kjš jiy¥Ã‹ Ñœ Ï¡uh »uhk Cuh£Á¡F %ghŒ 20,000, uh«uhŒ 

»uhk¤Âš cŸs xU nfhæš Fs¤Â‰F 15.02.1967 m‹W %ghŒ 5,000, g«k‹th° »uhk 

Cuh£Á¡F 9.01.1967 m‹W %.1,000/- ÃÃó® »uhk Cuh£Á¡F or«g® 1966 m‹W %.25,000/- 9-

01-1967 m‹W uh«uhŒ »uhk Cuh£Áæ‹ bghJ¥ gâfS¡fhfÎ« Ïy{Éthdh fyh‹ v‹w 

Cçš jd¡ r_f ey¡ Tl«, nkuh »uhk¤Âš cŸs thšÛ» jhœ¤j¥g£ltU¡fhd r_f ey 

ika§fŸ M»a x›bth‹W¡F« %.500 y{thd FU¤íš cŸs jhœ¤j¥g£nlh® »zW 

gGJgh®¥gj‰fhf %.500 v‹w tifæš bjhif jUtjhf mt® cWÂaë¤jjhf  

F¿¥Ãl¥g£LŸsJ.  Ïªj ãÂ ešiffŸ tH§f¥gLtj‰F K‹ò mik¢r® Ï›thwhd gy 

»uhk§fS¡F tUif jªj nghJ m¡»uhk§fëš cŸs th¡fhs®fŸ mt®fë‹ 

K‹nd‰w¤Â‰F mt® vJÎ« brŒaéšiy v‹W T¿ mtU¡F th¡fë¡f¥ nghtÂšiy v‹W 

bjçé¤jjhfÎ«, nk‰brh‹d bjhiffis më¥ghf mt® bfhL¤j th¡FWÂia¥ Ã‹d® 

V‰wjhfÎ«, mjdhš Ïªj¡ »uhk§fë‹ fârkhd th¡FfisÍ« vÂ®kDjhu® bg‰wjhfÎ« 

Tw¥gL»wJ. Ïªj¡ F‰w¢hh£Lfis cWÂ brŒtj‰fhd Mjhu§fis ca® ÚÂk‹w« 

ftdkhf¥ gçÓyid brŒjÃ‹, r£l¤Â‹ 123 M« Ãçé‰fhd njitfis¥ ó®¤Â brŒaéšiy 

v‹w Koé‰F tªJŸsJ. r£l¤Â‹ mo¥gilæY«, c©ikæ‹ mo¥gilæY« KoÎ vL¥gÂš 

ca® ÚÂk‹wÂš ÃiH ne®ªjjhf¡ fUj ne®»wJ. Ïªj¢ Nœãiyæš CHš brayhf eh« 

fUJtij MŒÎ brŒtj‰F K‹d® c©ikfis Kjèš vL¤J¡Tw nt©L«. 

 nk¤jh¥ Á§ (RW.10) v‹gtuhš më¡f¥g£l Mjhu« _ynk »uhk gŠrha¤Â‰F 

m‹gë¥ò më¤jJ cWÂ brŒa¥gL»wJ.  vÂ®kDjhu® ts®¢Á t£lhu¤Â‹ jiytuhf %.5000 

më¥gjhf th¡FWÂ më¤ÂUªjhh®. Mdhš më¡féšiy.  th¡F nrfç¥gj‰fhf mt® tªj 

nghJ, th¡FWÂia¡ fh¥gh‰whj fhuz¤jhš mtU¡F th¡fë¡f¤ jahuhf Ïšiy.  Ã‹d® 

mt® »uhk k¡fis mikÂ¥ gL¤Â, mtU¡F MjuÎ bjçé¤jhš, F¿¥Ã£l bjhifia 

më¡f¥nghtjhf th¡FWÂ më¤jh®. Ïªj¢ rh£Á gâ¥ bghW¥ÃèUªJ éLé¡f¥g£l 

fhtšJiw rh® MŒths® v‹W« nj®jš kDjhuç‹ th¡F¢ rhto Kft® v‹W« ca® ÚÂk‹w« 

F¿¥Ã£oUªjJ.  th¡FWÂ më¤j 7 eh£fS¡F¥ Ã‹d® bjhif bgw¥g£ljhf mt® 

bjçé¤jJ bghŒ v‹W m¿a¥g£lJ.  Vbdåš, Ïªj¤ bjhif th¡F¥gÂÎ eilbg‰w xU 

khj¤Â‰F¥ Ã‹d® kh®¢ 1967-Ïš tH§f¥g£l étu§fŸ Mtz§fë‹ _y« bjëthf¤ 

bjç»‹wd.  xU »uhk¥ gŸëæ‹ f£Lkhd¥ gâfŸ Ko¡f¥glhj ãiyæš ÏUªjjhfÎ«, 

mjid Ko¥gj‰F¥ gz« njit¥g£ljhfÎ« y¡» uh«  vÂ®kDjhuç‹ rh£Á 5 
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x¥ò¡bfh©lh®.  Ïªj¤ bjhif ahbjhU th¡fhsU¡nfh, th¡fhs®fS¡nfh 

më¡f¥gléšiy v‹gJ F¿¡f¥gl nt©L«.  »uhk gŠrha¤Âl« mj‹ ga‹gh£L¡fhf 

x¥gil¡f¥g£lJ. vdnt Ïªj¤ bjhif vÂ®kDjhuU¡F MjuÎ më¡f nt©oat®fŸ k‰W« 

mtiu vÂ®¥gt®fŸ M»nahç‹ eyD¡fhf¢ bryél¥g£oU¡F«.  CHš v‹W bghUŸ V‰gL« 

tifæš, th¡FfS¡fhd ahbjhU nguK« ãfHéšiy v‹W rh£Áahs® T¿aij 

ca®ÚÂk‹w« e«géšiy.  rh£Áa¤ij¥ go¤J¥ gh®¤jjÂš »uhk rKjha¤Âd® mtçl« cjé 

nfhçd® v‹W« bghJ¥ga‹gh£L¡fhf vÂ®kDjhuU« mtU¡F cjéaë¤jjhf eh§fŸ 

Iakw¤ bjë»nwh«. nj®jš Kotilªj Ã‹d® mªj¤ bjhif tH§f¥g£lJ. 

 mij¥ ngh‹nw, %.5,000/- uh«uhŒ »uhk rig¡F tH§f¥g£LŸsjhf¤ 

bjçé¡f¥g£LŸsJ.  ÏJ njé jahŸ (RW -11) k‰W« k§fŸ Á§ (RW-12) M»nahç‹ rh£Áa« 

_y« ã%Ã¡f¥g£LŸsJ.  Ï¤bjhif fh§»u° f£Á vÂ®kDjhuU¡F Ó£oid tH§Ftj‰F 

K‹dnu, mjhtJ 08.12.1966 m‹nw mDkÂ¡f¥g£lJ.  Ï§F bjçé¤JŸs rh£ÁaK« 

th¡Ffis¥ bgWtj‰fhf VnjD« ngu« eilbg‰wjhf¤ bjçé¡féšiy.  Ïu©L rh£ÁfŸ, 

gÂyë¡»w vÂ®kDjhuU¡F¥ Ãwœ rh£ÁfŸ v‹gJ ãUÃ¡f¥g£lJ.  njé jahŸ1952 M« 

M©oš mtiu vÂ®¤J¥ ngh£oæ£l nt£ghsuhæUªjh®, gÂyë¡»w vÂ®kDjhuU¡F  

vÂuhf¥ gy kD¡fis më¤ÂUªjh®.  fh§»u° Ó£L¡fhd é©z¥g¤ij, gÂyë¡»w 

vÂ®kDjhu® 06.12.1966 m‹W më¤ÂUªjh®.  mj‰F 08.12.1966 m‹W mDkÂ më¡f¥g£lJ.  

nt£òkD jh¡fš brŒj Ã‹d® bjhif tH§f¥g£lJ v‹w njé jahë‹ rh£Áa« ã¢rakhf 

c©ik¡F khwhdJ.  k§fŸ Á§, thuhªÂu g¤Âçif x‹¿‹ MÁçauhf cŸsh®.  mtuJ Ïjœ 

vÂ®kDjhuU¡F vÂuhd gy òfh®fis vGÂ btëæ£LŸsJ. vÂ®kDjhu® mik¢r® Mtj‰F 

K‹ng K‹dnu, nfhæš Fs¤Â‰fhf %.25,000/- tÅè¤jh® v‹W« mtUila Ka‰ÁfŸ _y« 

xU ãuªju rhiy, xU kUªjf«, xU fhšeil kU¤Jtkid X® mŠryf« M»ait 

mik¡f¥g£ld k‰W« Ú®ãiy¥ gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£ld v‹W« bjhl¡f¥ gŸë  x‹iwÍ« 

mt® ãiy ca®¤Âdh® v‹W« vÂ®kDjhu® F¿¥Ã£LŸsh®.  uh«uhŒ mtUila brhªj Cuhf 

ÏUªjjhš, Cuh£Á¥ gâæš mt® m¡fiw fh£odhš v‹W« Ú® j£L¥ghL ÏUªjhš nfhæš 
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Fs¤ij nk«gL¤Jtj‰fhf cjé brŒÍ« tifæš »uhk Cuh£Á¡F tH§»dh® v‹W« 

gÂyë¡»w vÂ®kDjhu® bjçé¤jh®.  r£l¤Â‹ 123 M« Ãçé‰FŸ tU»w étfhu¤ij¡ 

bfh©L tU»w rh£Áa« vJÎ« ca®ÚÂ k‹w¤J¡F¡ »il¡féšiy.  Ïªj¥ Ãwœ rh£Áfis 

mJ e«g kW¡»wJ.  rh£Áa¤ij¡ fUÂ¥ gh®¤jj‹ ngçš KoÎ jtwhdJ v‹W eh§fŸ Iakw¤ 

bjëaéšiy.  

 ghk‹th° »uhk Cuh£Áæ‹ bjhl¡f¥ gŸë¡F %.1000/- bjhif tH§f¥g£lJ.  ÏJ, 

nj®Y¡F xU khj« mšyJ x‹nw fhš khj¤Â‰F K‹ngh më¡f¥g£lJ.  Ïuh«j¤ (RW -20) 

_y« ÏJ ã%Ã¡f¥gl nt©L«.  Ïuh«j¤ kDjhu®, Ïtç‹ thfd¤ij¥ ga‹gL¤J« msé‰F  

nj®jš kDjhuçl« e£ghf ÏUªJŸsh® v‹gJ rh‹Wl‹ cŸsJ.  Áy fhy« m¥gŸë Tiu 

Ïšyhkš, khzt®fŸ ku¤joæ‹ Ñœ mk®ªJŸsd® v‹W rh‹W fh£L»wJ.  Ï¤bjhifia¡ 

ifô£lhf¡ fUj ÏayhJ v‹W eh§fŸ kd ãiwtil»nwh«. 

 ÃÃóU¡F %.2500/- brY¤j¥g£lij ã%Ã¡f rh‹W VJäšiy.  nkY«, nj®jš 

kDjhuU¡F vÂuhdJ v‹W R£o¡fh£l ahU« v§fë‹ ftd¤Â‰F¡ bfh©L tuéšiy. 

 rKjha¡ Tl§fis nk«gL¤Jtj‰fhf eh‹F bjhiffshd x›bth‹W¡F« %.500/- 

brY¤j¥g£ld.  mt®fŸ ngu¤Â‹ xU m§fkhf brašg£lij ã%Ã¥gj‰F vL¤J 

bfhŸs¥g£l Ka‰Á, ca® ÚÂk‹w¤jhš V‰f¥gléšiy.  yh{thdh fhyD¡F  bjhif 

tH§f¥g£lij bghW¤jtiuæš nj®jš kDjhuç‹ th¡F¥gÂÎ Kftuhd uh«Á§ (RW-13), 

ÚÂauruhš el¤ij g‰¿ fU¤J bjçé¡f¥g£l ÿóyh (RW-14) nt£ghs®fë‹ xUtuhd 

k§nfuh« (RW-19) k‰W« k‰bwhU nt£ghsç‹ cjéahsuhd b#Œuhš (RW-21) M»nah® 

rh£ÁfŸ Mt®.  mt®fëilna mšyJ Vida nt£ghs®fëilna bfh©l <LghL fhuzkhf 

mšyJ Ku©ghLfŸ k‰W« FiwghLfŸ fhuzkhf mt®fŸ rh£Áa« ÂU¥Âfukhf Ïšiy  
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v‹W f©l¿a¥g£lJ.  eh§fŸ rh£Áa¤ij go¤J¥ gh®¤njh«, mÂš khWgLtj‰fhd vªj 

fhuz¤ijÍ« eh§fŸ f©l¿aéšiy. 

 x›bthUtU¡F« U.500/- tH§f¥g£l Vida Ïu©L bjhif tH§fiy¥ 

bghW¤jtiuæš, fhd¡ k‰W« thšÛ» rKjha§fë‹ th¡Ffis¥ bgWtj‰fhd 

neh¡f¤Jl‹ m¤bjhif tH§f¥g£lJ v‹w kW¥òiu k£Lnk v§fël« vG¥g¥g£lJ. 

Vbdåš Ïªj¡ »uhk§fëš rKjha ey¡ Tl« vJÎäšiy v‹W bjçé¡f¥g£lJ.  ÏU¥ÃD« 

Ïªj¡ »uhk§fëš MÂÂuhél rKjha¤Âd® TL»w Ïl§fŸ cŸsd v‹gij rh£Áa« 

bjçé¡»wJ.  c©ikæš, kW k‰W« Ïªj¢ rh£Áa§fëš rKjha ey¡Tl§fshf Ïit 

F¿¥Ãl¥gL»‹wd.  gÂyë¡F« kDjhuç‹ Ïªj¢ braš, CHš elto¡if¡F x¥ghF« v‹gJ 

f©l¿a¥gléšiy.  rh£Áa¤ij¢ fUÂ¥ gh®¤jÂš ca® ÚÂk‹w¡ fU¤Âš eh§fŸ 

cl‹gL»nwh«.  v§fSila fU¤Â‹go ifô£L th§FtJ r«gªj¥g£l xU CHš elto¡if 

K‰¿Ykhf ã%Ã¡f¥gl nt©L« r£l« nfhU»wJ.  neuoahf mšyJ kiwKfkhf th¡fhs® 

xUtiu th¡fë¥gj‰F mšyJ  th¡fë¥gÂèUªJ jé®¥gj‰F neuoahf mšyJ 

kiwKfkhf¥ gçR më¡»w  th¡FWÂ F¿¤j ne®éš Mjhu« bjëthf¡ fh£l¥gl nt©L«.  

mik¢r® xUtç‹ ãiyik fodkhdJ.  mtUila nj®jš cŸsnghJ mtUila braš 

KoÎ¡F tu ÏayhJ.  mt® FiwghLfis¡ ftå¡f nt©oaJ mtÁakhF« Ïšiybaåš 

mt® njhšéailth®.  mt® bghJk¡fŸ K‹åiyæš ãUthf« g‰¿a mtUila njh‰w¤ij 

nk«gL¤j nt©L«.  ne®ikÍl‹ nk‰bfhŸs¥g£l mtUila brašghLfŸ x›bth‹W« 

mtU¡F vÂuhf fUj¥g£L mt‰¿‹ ÛJ bfLneh¡f« f‰Ã¡f¥g£lhš ãUthf« xU bray‰w 

ãiy¡F tªJéL«.  mçahdh khãy« 1.11.1966 brašgl¤ bjhl§»aJ.  nj®jš beU§F« 

ãiyæš muÁaš f£Á bghJthd brašghLfë‹ <Lgl nt©o ÏU¡F«.  éU¥òçikæ‹ 

mo¥gilæš bghJthd Â£l§fS¡fhf tH§f¥gL«  ãÂ ešifædJ rKjha nk«gh£L¤ 

Â£l§fis nk«gL¤Jtj‰F« bghJ k¡fS¡fhd cldoahd Fiwfis¡ fistj‰F« 
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cçajhF«.  Ïj‰fhd ãÂ Vw¤jhH _‹W khj§fS¡FŸ brytê¡f¥gl nt©oajhF«.  

mik¢rç‹  x¥gë¥ghdJ mtUila rh®ãiy mYty®fë‹ x¥òjiyÍ« gçªJiuiaÍ« 

bghJthf cŸsl¡»ajhF«.  Ï¡fhuz¤Â‰fhf¤jh‹ FoÚ® tH§Ftj‰fhd MizfŸ 

tèÍW¤j¥gléšiy.  Ïit Kjyh« vÂ® kDjhuU¡F vÂuhf mt‰iw¡ bfhŸs KoahJ.  

vdnt, gz« bfhL¡f¥gLtJ g‰¿ k£Lnk  Ï§F fUj¥gl nt©L«.  neuoahf th¡fhsU¡F¥ 

gz« tH§f¥glhJ  bghJthf  Cuh£Á¡F Ï¤bjhif tH§f¥g£lJ.  Ïªj¥ gz¤ij¥ 

bghW¤jtiu th¡fhs®fS¡F rh®ghf cŸst®fS¡F« vÂuhf cŸst®fS¡F« e‹ik 

brŒant ga‹g£oU¡f nt©L«.  Ia¤Â‰F Ïlä‹¿ mtUila thj§fis K‹bdL¤J¢ 

brštj‰F cçajhf ÏUªjhY« mjid¤ jé®¡f ÏayhJ.  ãÂ VJ« bryél¥glhé£lhY«, 

ešy ã®thfkhdJ k¡fë‹ thœãiyia kh‰¿ÍŸsJ.  vdnt ÏÂš CHš eilKiw VJäšiy 

v‹W eh§fŸ fUJ»nwh«.  th¡Ffis¥ bgWtj‰fhf mªj mik¢r® neuoahfnth 

kiwKfkhfnth ngu« ngÁaj‰F ešy rh£Áa« VJ« ÏUªÂU¥Ã‹ mjDila KoÎ 

ntWkhÂçahf ÏUªÂU¡F«.  Mdhš mj‰fhd rh£Áa« VJäšiy. 

 Ïªj tH¡»š Kjš vÂ®kDjhuç‹ elto¡ifahdJ m¿ahkš ãfœªjJ v‹W v§fshš 

KoÎ vL¡f¥g£lhY« muÁDila mQFKiw ghuh£l¤j¡fjhf Ïšiy v‹W eh§fŸ 

bjçé¡f éiH»nwh«.  nj®jš v‹gJ ne®ikahf el¤j¥gl nt©oajhF«. gšntW 

bjhFÂfëš nj®jš eilbgWtj‰F K‹d® ãÂ bryéLtJ v‹gJ bghJe‹ik¡fhf 

ÏUªjhY« Tl mJ CHš eilKiwahf Ïšyhé£lhY« xU Ô§fhd eilKiwahfnt 

bfhŸs¥gL«.  Ô§fhd eilKiw¡F« CHyhd eilKiw¡F« Ïilna cŸs ntWghlhdJ äf 

E£gkhdjhF«.  e‹ik brŒtj‰fhd M‰wiy nj®jY¡F K‹òjh‹ ga‹gL¤j nt©L« 

v‹gÂšiy. Ï‹D« btFfhy« K‹dnu mjid¥ ga‹gL¤jyh« ÏÂš Á¿a rh£Áa« 

ÏUªjhY« Tl xU Kiwa‰w eilKiw v‹gJ CHšäF eilKiwahf khw¡TL«  v‹gij¡ 

ftd¤Âš bfhŸs nt©L«.  vdnt, nj®jY¡F r‰W K‹ghf éU¥òçik ãÂia tH§FtJ 

jé®¡f¥gl nt©L«. 

x¥g«/- 

M. Ïja¤Jšyh, 
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x¥g«. 

K.S. bA¡nl 

òJ Âšè 

Ã¥utç 07, 1968  



237 

 

K.mYty®fë‹ ãakd« k‰W« mYty®fë‹  

gâælkh‰w¤Âš jil 

c¤juÎ bjhl® v©.94 

kfhuhZouh muÁ‹ jiyik¢ brayhs® k‰W« kfhuhZouhé‹ jiyik¤ nj®jš mYty® 

M»nahU¡F¤ nj®jš Miza« mD¥Ãa v©.437/6/1/2004-PLN III, 11.08.2004 ehë£l foj«. 

bghUŸ:  kfhuhZouh r£l¥ nguit¡fhd ¡fhd bghJ¤ nj®jš –  

mYty®fë‹   ãakd«- K«ig kfhuhZouh ã®thf¤  

Ô®¥gha¤Â‹  xsu§fhgh¤ »isæ‹ Ô®¥òiu - bjhl®ghf. 

 

  kfhuhZouh r£l nguit¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ ne®ikahd k‰W« RjªÂukhd 

Kiwæš  eilbgw nt©L« v‹gij¡   fU¤Âš bfh©L khãy¤Â‹ nj®jš eilKiwfnshL 

bjhl®òila mYty®fŸ j§fsJ brhªj kht£l§fëš gâòçaéšiy v‹gijÍ«,  eh‹F 

M©LfŸ mšyJ mj‰F nkš  xnu  kht£l¤Âš gâòçÍ« mYty®fŸ gâæl kh‰w« 

brŒa¥gLt® v‹gijÍ« cWÂ  brŒÍ« tifæš, Miza¤jhš btëæl¥g£l éçthd 

éÂKiwfŸ ml§»a, 5.08.2004 M« ehë£l  Miza¤Â‹ foj¤ij (cldo gh®it¡fhf 

Ïiz¡f¥g£lJ) fh©f. ÏJ bjhl®ghf, uhk¢rªÂu ghòuh› gth® vÂ® kfhuhZouh khãy« 

k‰W« Vidnah® étfhu¤Âš K«ig, kfhuhZuh ã®thf¤  Ô®¥gha¤Â‹ xsu§fhg¤ »isahš 

tH§f¥g£l 22.06.2004 M« ehë£l  222/2004 M« mYtyf elto¡if v©â£l Mizæ‹  

ÛJ j§fsJ ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. nk‰brh‹d  mYtyf elto¡ifæš, 

ÏªÂa nj®jš Miza« _‹whtJ ÃuÂthÂahf Ïiz¡f¥g£lJ. nk‰brh‹d mYtyf 

elto¡if jŸSgo brŒa¥g£lhY«, kh©òäF Ô®¥ghakhdJ, 26.06.2004 M« ehë£l jdJ 

Mizæ‹ 11 M« g¤Âæš Ñœ¡fhQkhW F¿¥g£l fU¤Jiufis¥ gÂÎ brŒJŸsJ. 

  " ehlhSk‹w nj®jšfS¡fhd m¿é¥ò #dtç mšyJ Ã¥utç 2004 M« 

khj¤Âš m¿é¡f¥g£lJ.  muR Cêaç‹ F¿¥Ã£l xU Ïl¤Â‰fhd ãakd§fŸ k‰W« 

gâælkh‰w§fŸ bjhl®ghd F¿¥Ã£l bfhŸif x‹iw nj®jš Miza« V‰W¡bfh©lJ. 

11.02.2004 M« ehëš Miza¤jhš tH§f¥g£l éçthd éÂKiwfëš F¿¥Ã£L¥ 

g£oaè£lthW nj®jš eilKiwnahL bjhl®òila mYty®fŸ k‰W« brhªj Cçš  
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gâòçgt®fŸ mšyJ xnu Ïl¤Âš eh‹F M©LfŸ fhy¤ij ãiwÎ brŒjt®fŸ, mªj 

Ïl¤ÂèUªJ ntW Ïl¤Â‰F¥ gâæl kh‰w« brŒa¥gl nt©L«. nj®jš Miza« k‰W« 

khãy muÁ‹ ãUth»fŸ Ïªj¤ Â£l¤ij c©ikÍlD« ne®ikÍlD« brašgL¤j¡ 

flik¥g£oUªjd®.  ÏU¥ÃD«, Ï¤jifa Â£l¤Â‹ ngh®itæš F¿¥Ã£l Cêa®fis¥ 

gâæl kh‰w« brŒaÎ«, Mjha« milÍ« Vidnahiu mnj Ïl¤Âš j¡f it¤J¡bfhŸsÎ«, 

Ï›thW F¿¥Ã£l éÂKiwfis tF¤jš xU eif¥ò¡Fça brany vd eh‹ fUJ»nw‹. 

Jiz M£Áa® ÂU.o.v«.nghUnl (ntiythŒ¥ò c¤juthj¤ Â£l«) mt®fshš më¡f¥g£l 

kD xU Áwªj cjhuzkhF«.  mt® mfk¤ef® kht£l¤ij¢ rh®ªjt®. mtuJ ntiythŒ¥ò 

c¤juthj¤ Â£l¤Â‹ Jiz M£Áa® gjé, nj®jš el¤J« cjé mytyuhf V‰bfdnt 

m¿é¡f¥g£lJ.  mfk¤ efç‹ M£Áa® 26.03.2004 M« ehs‹W mtiu¥ gâæl khw‰w« 

br›j‰fhd nfhç¡ifia K‹it¤jh®.  ÏU¥ÃD«, mt® v‹d fhuznkh, mnj Ïl¤Âš 

j¡fit¡f¥g£lh®. kDjhu® nkY« j§nl, yth©nl, #hnu ngh‹wt®fis vL¤J¡fh£o 

mt®fŸ midtU« mfk¤ef® kht£l¤ij¢ nr®ªjt®fŸ vd¡ F¿¥Ã£lh®. ÂU. yth©nl 

Jiz kht£l nj®jš mYtyuhf¥ gâah‰¿dh®. ÏUªjhY«, mt®fŸ midtU« mªj 

Ïl¤ÂèUªJ gâæl kh‰w« brŒa¥gléšiy.  nj®jš Miza¤jhš F¿¥Ã£l bfhŸif 

Ã‹g‰w¥gLtij nfè¡T¤J vd eh‹ miH¥gj‰F ÏJÎ« xU fhuzkhF«.  Kf§fis¥ 

gh®¤J¢ brašgL¤Jtj‰fhfnt Ïªj¡ bfhŸif Ã‹g‰w¥gLtj‹¿ ntW fhuz§fS¡fhf 

mšy.  c©ikæš, nj®jš MizakhdJ, xU j‹dh£Á mik¥ghF«.  nj®jšfëš, 

ne®ikahd KoÎfŸ btëæl¥gl nt©L« vd Miza« KoÎ brŒjJ.  brhªj Cçš 

gâòçÍ« mYty® xnu Ïl¤Âš eh‹F M©LfŸ fhy¤ij ãiwÎ brŒj myty®fisÍ« 

gâæl kh‰w« bfhŸifia V‰W¡bfh©lJ.  ÏU¥ÃD« nk‰brh‹d m¡bfhŸifahdJ 

ne®ikahd Kiwæš brašgL¤j¥gléšiy. khwhf, NJ ãid¡F« Ôa r¡ÂfŸ Ô§FfŸ 

brŒJ jtwhd nfhç¡iffis / Â£l§fis K‹it¡»‹wd®.  nj®jšfŸ vD« ngh®itæš 

Miza¤Â‹ Ñœ gâòçÍ« mYty®fŸ, k‰W« F¿¥ghf muR ãUth»fŸ, Ï¢NHiy¤ 

jtwhf¥ ga‹gL¤JtÂšiy v‹gij xU j‹dh£Á mik¥ghd nj®jš Miza« f©fhâ¡f 

nt©L« vd eh‹ fUJ»nw‹.  nj®jš Miza® Ï¤jifa ãfœÎfis¥ bghW¤J¡ bfhŸsÎ« 

òw¡fâ¡fÎ« brŒjhš, Ô§F éisé¡F« v©z« bfh©l Ôa r¡ÂfŸ j§fsJ 

mÂfhu§fis¢ r£l¤J¡F òw«ghd fhuz§fS¡fhf¤ jtwhf¥ ga‹gL¤j neU«.  mjdhš 

Ïªj ešy mYty®fS« ghÂ¥ò¡F cŸsht®.  Ïªj étfhu¤ij Ôéukhf¥ gçÓè¡fÎ« cça 

elto¡if vL¡fÎ«  nj®jš Miza¤Âl« nfhç¡if éL¡f eh‹ flik¥ g£LŸns‹. 
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 Miza« jdJ MizfŸ jtwhf¥ ga‹gL¤Jtij¤ Ôéukhf vL¤J¡ bfh©LŸsJ.  

khãy ã®thf« k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®, Ï¤jifa FiwghLfŸ vÂ®fhy¤Âš V‰glhJ 

v‹gij cWÂ brŒÍ« tifæš nkY« éê¥òl‹ ÏU¡f nt©L« v‹W Miza« éU«ò»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.95 

 muÁ‹ mik¢ruit¡FG¢ brayhs®, jiyik¢ brayhs® k‰W« #«K fhZÛ® 

khãy¤Â‹ jiyik¤ nj®jš mYtyU¡F mD¥g¥g£l 19.10.2008 M« ehë£l 437/6/1/2008 M« 

v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

 bghUŸ: nj®jš khÂç el¤ij éÂæ‹ ga‹ghL - khãy r£l¥ 

nguit¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ - bjhl®ghf.  

 

 #«K-fhZÛ® khãy r£l¥nguit¡fhd bghJ¤ nj®jš el¤Jtj‰frhd m£ltizia 

Miza« m¿é¤ÂU¥gjhf¡ Tw eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 2. Ïªj m¿é¥nghL, muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡F têfh£L« khÂç nj®jš 

el¤ij éÂæ‹ éÂKiw eilKiw¡F tU»‹wd. muR k¤Âa muR k‰W« #«K-fhZÛ® khãy 

muÁ‹ mid¤J mik¢rf§fŸ / JiwfŸ k‰W« mid¤J Ïju mYtyf§fë‹ fU¤Â‰F¡ 

bfh©Ltu¥gl nt©L«. 

 3. nj®jš khÂç el¤ij éÂæ‹ VII (Vi) M« gFÂæ‹ ÛJ j§fŸ F¿¥Ã£l ftd« 

<®¡f¥gL»wJ.  k‰wt‰¿‰»ilæš mJ Ã‹tUkhW F¿¥ÃL»wJ. 

 nj®jšfŸ Miza¤jhš m¿é¡f¥g£l fhy¤ÂèUªJ mik¢r®fŸ k‰W«  mÂfhçfŸ 

M»nah® Ã‹tUtdt‰iw¢ brŒa¡ TlhJ. 

 (a) vªj toéYkhd ahbjhU ãÂ ešiffS« mšyJ mt‰W¡fhd th¡FWÂfisÍ« 

bfhL¤jš mšyJ 

 (b) (M£Á gâahs®fŸ Ú§fyhf) Â£l¥ gâfŸ mšyJ ahbjhU tifæyhd 

Â£l§fS¡F« mo¡fš eh£Ljš mšyJ 

 (c) rhiyfŸ mik¤jš, FoÚ® trÂfS¡fhd têKiwfŸ ngh‹wit bjhl®ghf 

ahbjhU th¡FWÂ më¤jš mšyJ 

 (d) muR bghJ¤Jiw ãWtd§fŸ ngh‹wt‰¿š M£ÁæèU¡F« f£Á¡F Mjuthf, 

th¡fhs®fis th¡fë¡f¤ ö©L« mÂfhu« ä¡f gjéfëš j‰fhèf ãakd§fŸ brŒjš. 
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 4. nj®jnyhL bjhl®òila mid¤J mÂfhçfŸ/ myty®fë‹ gâæl kh‰w§fŸ ÛJ 

KGikahd jil éÂ¡f nt©L« v‹W Miza« c¤juéL»wJ.  Ïit Ñœ¡fhQ« 

mÂfhçfŸ/ mYty®fŸ cŸsl¡»nahiu¡ f£L¥gL¤JtÂšiy. 

 (i) jiyik¤ nj®jš mYty® k‰W« TLjš/Ïiz/Jiz jiyik¤ nj®jš 

mYty®fŸ. 

 (ii) nfh£l Miza®fŸ 

 (iii) nj®jš eilKiwfnshL bjhl®òila kht£l nj®jš mYty®fŸ, nj®jš el¤J« 

mYty®fŸ, nj®jš el¤J« cjé mYty®fŸ k‰W« Vida tUthŒ mYty®fŸ 

(iv) 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் 28-அ பிரிவின் கீழ்   ததர்தல் 

ஆணையத்தால் மாற்றுப் பைியமர்த்தப்பட்ட ததர்தல் நிர்வாகத்தில் காவல்துணை 

ததாடர்புணடய அதிகாரிகளான மண்டை காவல்துணை தணைவர் மற்றும் காவல்துணை 

துணை  தணைவர், முதுநிணை காவல்துணை கண்காைிப்பாளர்கள்,          

                                .  

 

(v) பகுதி மற்றும் மண்டை அலுவைர்கள், தபாக்குவரத்து பிரிவு, மி  ணு வாக்குப் 

பதிவு இயந்திரப் பிரிவு (இவிஎம்), வாக்குச்சாவடிக்குத் ததணவயான தபாருட்கணளக் 

தகாள்முதல் தசய்தல் மற்றும் பகிர்ந்தளித்தல் பிரிவு, பயிற்சிப் பிரிவு, அச்சுப் பிரிவு 

ஆகியவற்ைின் அலுவைர்கள் மற்றும் மாநிை ததர்தல் நிர்வாகத்தின் முதுநிணை 

அலுவைர்கள் ஆகிதயாரும் இவற்ைில் அடங்குவர். 

 

(vi) தமற்தசான்ன பிரிவுகளில் உள்ள அலுவைர்களுக்கு வழங்கப்படும் பைி மாறுதல் 

ஆணை ததர்தல் அைிவிப்பிற்கு முன்னதர வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், ததர்தல் நடத்ணத 

விதிமுணை நணடமுணைக்கு வந்த பின்னர், ததர்தல் ஆணையத்தின் சிைப்பு 

அனுமதிணயப் தபைாமல் தசயல்படுத்த இயைாது. 
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(vii) ததர்தல் ஆணையத்தின் முன் அனுமதிணயப் தபைாமல் அரசு மற்றும் தபாதுத்துணை 

நிறுவனங்களில் பைி நியமனங்கள் அல்ைது பதவி உயர்வுகள் ஆகியவற்ணை 

வழங்கக் கூடாது. 
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c¤juÎ bjhl® v©.96 

 mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fë‹ 

k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 18.2.2009 M« ehë£l,  ÏªÂa nj®jš 

Miza¤Â‹ foj v©.437/6/c¤juÎ/2009-CC&BE 

bghUŸ:  nj®jš gâfS¡fhf mYty®fis ãaä¥gJ F¿¤J 04.02.2009 nj®jš Miza¤Â‹ 

MizfŸ bjhl®ghd és¡f§fëš 4.2.2009 M« ehë£l mnj foj¤Âš nj®jš Miza¤Â‹ 

ÛJ c§fŸ ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  mj‹go jiyik¤ nj®jš mYty®fŸ 

fU¤ju§»Y«, jiyik¢ brayhs®fSl‹ nj®jš Miza« el¤Âa T£l¤ÂY« 

bjçé¡f¥g£l fU¤JfŸ F¿¤jhd és¡f§fŸ nf£fg£lijÍ« eh‹ c§fŸ ftd¤Â‰F 

bfh©L tu éU«ò»nw‹. 

 Ïªj¥ bghUŸ F¿¤J nj®jš Miza« éçthf¥ fUÂ¥ gh®¤J Ñœ¡f©l Kiwæš 

nkY« xU têfh£o be¿ia ÏJ bjhl®ghf m¿é¡f KoÎ brŒJŸsJ. 

 bgça khefu jiy efu§fëš / Fiwªj v©â¡ifæyhd kht£l§fis¡ bfh©l ÁW 

khãy§fëš xU F¿¥Ã£l fhtšJiw mÂfhçia nk‰brh‹d nj®jš éÂKiwfS¡F x¥g 

gâæl kh‰w« brŒa¥gLtJ v‹gJ fodkhf ÏU¡f¡ TL«.  m¥go¥g£l NHšfëš 

c£nfh£l všiy¥ gFÂ¡FŸshf F¿¥Ã£l fhtš Jiw mÂfhçæ‹ gâæl kh‰w« v‹gJ xU 

éÂ éy¡fhf mik»wJ.  Ãw ne®Îfëš mjhtJ kht£l všiy¥ gFÂ¡FŸ gâæl kh‰w« 

brŒtJ nj®jš Miza¤Â‹ K‹ mDkÂ bg‰nw brŒa¥gl nt©L«.  gâæl kh‰w§fŸ 

F¿¤J KoÎ brŒayh«. 

 Ïªj c¤juÎ MdJ fhtš Jiw cjé MŒthsU¡F bghUªJkh vd xU édh 

vG¥g¥g£LŸsJ.  xU fhtš ãiya¤Â‰F bghW¥ghd fhtš Jiw cjé MŒthsuhf mªj 
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mYty® ÏU¡F«nghJ    mt® Ïªj  éÂKiwfS¡F  f£L¥g£LŸst®  Mt®   v‹W  és¡f«  

ju¥g£LŸsJ.  vdnt nk‰f©l  têfh£o be¿fë‹go mt® gâæl kh‰w« brŒa¥gLtj‰F 

cçat® Mt®. 
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c¤juÎ bjhl® v©.97 

 mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡fhd jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 9.1.2014 M« ehë£l nj®jš 

Miza¤Â‹ foj v©.437/6/1/2014 CC&BE 

bghUŸ: 2014M« M©o‹ k¡fsit¡fhd nj®jèš gâahsiu mÂfhçfis ãaä¥gJ – 

bjhl®ghf 

 2014M« M©L¡fhd k¡fis¤ nj®jš éiuéš eilbgw ÏU¥gij Ú§fŸ m¿Å®fŸ 

 nj®jšfis¢ RjªÂukhfÎ« ne®ikahÎ« el¤j nt©oa bghW¥ig V‰W¡ 

bfh©oU¡F« nj®jš Miza« khãy§fëš nj®jš gâfis nk‰bfh©oU¡F« Ú©l 

fhykhf X® Ïl¤Ânyna gâah‰¿ tU« mYty®fis ahU« mt®j« brhªj C®fŸ mšyJ 

kht£l§fëš bjhl®ªJ gâah‰Wtij mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹gij cWÂ brŒa Ko.t 

brŒJŸsJ. 

(a) mjhtJ mtUila brhªj kht£l¤Âš gâak®¤j¥g£lhš  

(b) mt® mªj kht£l¤Âš flªj 4 M©Lfëš 3 M©Lfhy nritia Ko¤ÂU¤jhnyh 

31.5.2014M« ehS¡F K‹ghf 3 M©L  gâ¡ fhy¤ij ãiwÎ brŒJ ÏUªjhnyh 

(i) Miza« ÏJ F¿¤J ã®za¤JŸs ehis gy khãy muRfŸ Ã‹g‰WtÂšiy 

v‹gij¤ nj®jš Miza« m¿ªJŸsJ.  vdnt _‹wh©L fz¡Ñ£oš nj®jš 

Miza« ã®zæ¤JŸs ehëid khãy muRfŸ f©o¥ghf¥ Ã‹g‰w nt©L« 

v‹W tèæÍW¤J cŸsJ.  mj‹go, 31.05.2014M« ehS¡F K‹djhf 

_‹wh©L v‹w fhy mséid fU¤Âš bfh©L fz¡»l¥gl nt©L«. 
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(ii) Ïªj c¤juÎfŸ F¿¥Ã£l nj®jš gâfS¡fhf ãaä¡f¥g£LŸs kht£l 

nj®jš mÂfhçfŸ kht£l Jiw nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš el¤J« mYty®fŸ 

k‰W« nj®jš el¤J« Jiw mYty®fŸ ngh‹w mÂfhçfS¡F k£Lä‹¿ 

TLjš kht£l eLt® Jiz M£Áa®fŸ, c£nfh£l F‰wéaš eLt®fŸ, 

t£lh£Áa®fŸ t£lhu ts®¢Á mYty®fŸ mšyJ nj®jš gâ¡fhf 

<L¥gL¤j¥g£oU¡F« Ãw mÂfhçfŸ cŸë£l k‰w kht£l mÂfhçfS¡F« 

Ï›éÂfŸ bghUªJ«. 

fhtš Jiwia bghW¤jtiuæš nj®jš neu¤Âš kht£l¤Âš nj®jš gâfS¡fhf 

<L¥gL¤Jtj‰F bghW¥ghf és§F« fhtš Jiw¤ jiyt®, fhtš Jiw¤ jiyt® 

khãy MÍj¥ gilæ‹ fhtš Jiwæd®, Áw¥ò¡ fhtš Jiw f©fhâ¥ghs®, TLjš 

fhhš Jiw f©fhâ¥ghs®fŸ, c£nfh£l jiyik¡ fhtš mÂfhç, MŒths®fŸ 

mšyJ mj‰F rkkhd ãiyæš gjé  t»¥gt®fŸ M»nahU¡F« Ïªj nj®jš 

bjhl®ghd c¤juÎfŸ bghUªJ«.  fâåkakh¡f ÃçÎfŸ, Áw¥ò¥ ÃçÎ,  gæ‰Á rhhªj 

ÃçÎ cŸë£l Jiwfëš ãaä¡f¥gL«. fhtš Jiw mÂfhçfS¡F Ï›éÂfŸ 

bghUªjh.  Ïit jéu fhtš Jiw rh®ò MŒths®fŸ  mÂfhçfŸ ãiyæyhd fhtš 

Jiw mÂf®çfŸ mt®fŸ t»¡F« brhªj r£l¥ nguit¤ bjhFÂfëš gâak®¤j¡ 

TlhJ.  fhtš Jiw rh®ò MŒths® ãiyæyhd fhtš Jiw mÂfhçfŸ mªj 

c£nfh£l¤Âš 4 M©Lfëš 3 M©LfS¡F gâ Ko¤ÂU¥Ã‹ mšyJ 31.5.2014M« 

ehŸ mšyJ mj‰F _‹W M©LfŸ ãiwÎ brŒaéU¥Ã‹ mt®fSila fhtš 

c£nfh£l§fëš k£Lä‹¿ r£lk‹w bjhFÂæèUªJ« gâkh‰w« brŒa¥gl¡ TlhJ. 

(iii) vdnt mid¤J kht£l§fëY« éçthd  MŒÎ x‹W nk‰bfhŸs¥g£L 

nk‰brh‹d ehëš flªj 4 M©Lfëš 3 M©LfŸ gâ fhy¤ij Ko¤JŸs 

mšyJ Ko¡F« m¤jifa mid¤J mÂfhçfS« cldoahf mt®fSila 
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brhªj kht£l§fŸ  mšyJ kht£l§fS¡F btëna gâak®¤j¥gl nt©L«  

vd nj®jš Miza« éiH»wJ. mYty®fŸ mt®fSila brhªj 

kht£l§fëš gâak®¤j¥gléšiy v‹giij¡ ftd¤Âš bfhŸs nt©L«.  

3 M©LfŸ gâ¡fhy¤ij fz¡»L« nghJ kht£l¤Â‰FŸ mªj gâ¡fhd 

gjé ca®Î« fz¡»l¥gl nt©L«.  Ïªj MŒéid nk‰bfhŸ»‹w nghJ 

khãy jiyik Ïl§fëš gâak®¤j¥g£l mÂfhçfS¡F Ïªj c¤juÎfŸ  

bghUªjhJ v‹gij kdÂš bfhŸs nt©L«. 

(iv) flªj fhy§fëš nj®jš  mšyJ nj®jšfë‹ bjhl®ghd gâfë‹ nghJ 

mYty®fŸ, gâahs®fŸ  jt¿iH¤jhf¡ F‰w« rh£l¥g£oUªjhnyh, nj®jš 

Miza« mt®fŸ ÛJ xG§F elto¡if  vL¤ÂUªjhnyh, m¤ija mÂfhçfŸ 

mYty®fS¡F¤ nj®jš gâ xJ¡»l¡ TlhJ vd Miza« éU«ò»wJ. 

(v) VnjD« xU mÂfhç mYty®fS¡F vÂuhd Fiw  tH¡F ÚÂ k‹w¤Âš 

ãYitæš  ÏU¡Fkhæ‹ m¤jifnahU¡F« vªj nj®jš gâianah, nj®jš 

bjhl®ghd gâianah tH§f¡ TlhJ v‹W Miza« éU«ò»wJ. 

(vi) nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎ¡»z§f gâæl kh‰w« brŒa¥g£l mÂfhçfŸ/ 

mYty®fŸ,  kh‰wš ãä¤j« mt®fŸ vªbjªj C®fS¡F nghŒ gâah‰w 

nt©Lnkh m¥go brŒahkš m¤jifa  kh‰wšfë‹ neh¡f¤ij Âir ÂU¥ò« 

t©z« éL¥ò vL¤J¡bfh©L mt®fŸ brhªj gFÂænyna j§» 

éL»‹wd® v‹gJ ngh‹w òfh®fŸ flªj fhy¤Âš nj®jš Miza¤Â‰F 

tªÂU¡»‹wd.  ÏJ F¿¤J fLikahf MŒªj nj®jš Miza«, m¥go¥g£l 

khWjš Mizfis bg‰w mÂfhçfŸ/ mYty®fŸ cldoahf K‹ò gâòçªJ 

tªj Ïl§fis é£L (kht£l§fis é£L) f©o¥ghf Ïl« bgau nt©L« 

v‹W KoÎ vL¤JŸsJ. 
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(vii) nkY« nj®jš Miza¤Â‹ nk‰f©l c¤juÎfis¢ brašgL¤J«nghJ Ïl 

kh‰wš Mizfis¥ bg‰W cça Ïl§fS¡F¢ br‹W bghW¥òfis V‰W¡ 

bfhŸshkš éL¥Ãš br‹WŸst®fë‹ fhèahf cŸs Ïl§fS¡F  ntW 

Ïl§fëš ÏUªJ mÂfhçfis / mYty®fis kh‰W« jUz§fëš mid¤J 

khãy§fë‹  jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ / k¤Âa muÁ‹  neu 

M£Á¥gFÂfS¡fhd  jiyik¤ nj®jš mÂfhçfis¡ fyªjhnyhÁ¤j Ã‹dnu 

ãakd§fŸ tH§f¥gl nt©L«.  Ïªj c¤juÎfë‹ Ñœ tH§f¥gL« gâæl 

kh‰wšfS¡fhd Mizfë‹ efšfŸ (gofŸ) f©o¥ghf cça jiyik¤ 

nj®jš mÂfhç¡F ju¥gl nt©L«. 

(viii) th¡fhs® g£oašfŸ ÂU¤j gâæš <L¥g£oU¡F« mÂfhçfŸ vtiunaD« 

kh‰Wtjhf ÏUªjhš, mt®fis m¤jifa th¡fhs® g£oašfŸ ÏWÂ 

brŒa¥g£L mit btëæl¥g£l Ã‹dnu jiyik¤ nj®jš mÂfhçÍl‹ 

fyªjhnyhÁ¤J  mt®fS¡F kh‰wš Mizfis tH§f nt©L«. 

(ix) mL¤J tU« 6 Â§fëš VnjD« xU mÂfhç gâ XŒÎ bgWtjhf ÏUªjhš, 

mtU¡F Miza¤Â‹ Ïªj c¤juÎfŸ / MizfŸ bghUªjhJ.  nkY« brhªj 

kht£l§fëš /  3 M©LfS¡F« mj®¡F« nkyhf¥ gâ òçªJ tªÂU¡F« 

mÂfhçfS¡F nj®jš fhy§fëš, nj®jš gâfŸ  vijÍ« x¥gil¡f TlhJ.  

vdnt, m¤jifa ÃçédU« nk‰brh‹d nj®jš éÂKiwfS¡F 

c£glhjt®fŸmikt®. 

(x) jiyik¤ nj®jš mYty®fë‹  mYtyf§fëš gâah‰¿tU« mÂfhçfŸ / 

mYty®fŸ jéu khãy§fëš  k‰W« k¤Âa muÁ‹  neuo M£Á¥ gFÂfëš 

gšntW gâ¤Âw‹ tiffëš gâ Ú£o¥ò bg‰WŸst®fŸ mšyJ Û©L« 
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gâæš  mk®¤j¥g£LŸst®fŸ  ahbjhUtU¡F« nj®jš bjhl®ghd vªj¥ 

gâiaÍ« më¡f¡ TlhJ v‹W nkY« bjëÎW¤j¥gL»wJ. 

          2.    vL¡f¥g£LŸws elto¡iffë‹ étu§fis¤ nj®jš  Miza¤Â‹ 

jftY¡fhf cldoahf  më¡f¥glyh«.  våD« m¥go¥g£l étu§fŸ             

5-02-2014 ehS¡F K‹djhfnt më¡f¥gLkhW gh®¤J¡ bfhŸs¥glnt©L«. 

          3.     gâæl kh‰w« F¿¤J és¡f« / bjëÎ nfhç gšntW 

khãy§fëèUªJ« v©z‰w F¿¥òfŸ  flªj fhy¤Âš bghJ¤ nj®jè‹ nghJ 

bgw¥g£LŸsd.   ÏJ F¿¤j étfhu§fŸ  mid¤J«,  jiyik¤ nj®jš 

mYty® ãiyænyna ifahs¥gl nt©L« v‹W  Miza« m¿ÎW¤J»wJ. 

   jiyik¤ nj®jš mYty® mséš, nk‰F¿¤j étfhu§fë‹  

mid¤J TWfS« myÁ  Muha¥g£l Ã‹dU« mªj mÂfhç mit F¿¤J 

és¡f«  më¤JŸs ãiyæš, KoÎ vL¡f¥gl Ïayhkš ÏUªjhš cça 

gçªJiufë‹ mo¥gilæš äf mtrukhd ãiyæš jå¤jåahd  

étfhu§fis¤  nj®jš Miza¤Â‰F mD¥g nt©L«.   

 4.   Ïªj m¿ÎW¤jšfŸ  cçat®fŸ midtç‹ ftd¤Â‰F« vL¤J¢ 

bršy¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.98 

mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹  neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ  k‰W« 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 21-02-2014 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

foj v© 437/6/1/2014. 

bghUŸ:    2014 M« M©o‹ k¡fsit¡fhd  bghJ¤ nj®jš – gâælkhWjšfŸ/ 

mÂfhçfis¥ gâæl§fS¡F ãaä¤jš – bjhl®ghd és¡f§fŸ. 

 

  9-01-2014 M« ehël¥g£l mnj v©âš nk‰f©l bghUëš mikªj 

ÏštYtyf¤Â‹ foj¤ij¥ go¤J gh®¡FkhW eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 

  mj‹go Áy khãy muRfëläUªJ nj®jš  Miza¤Â‹ éÂfSŸ x‹whf 

mikªÂU¡F« gâ Ïl kh‰w§fŸ bjhl®ghd X® Mizæš “ nj®jš gâfëš neuoahfnth, 

kiwKfkhfnth <LgL¤j¥g£oU¡F« mYty®fŸ  mtut®j« brhªj kht£l§fëš gâòçtJ 

bjhlu¡TlhJ ”   v‹W m¿ÎW¤J« tifæš  mikªJŸsJ.  mij¢ brašgL¤J« nghJ, 

nj®jš gâfëš kiwKfkhf <LgL¤j¥g£oU¡F« mYty®fŸ  äf bgW« v©â¡ifæš 

ÏU¥gjhš  mt®fis  kh‰WtJ fod«.   vdnt,  ÏJ F¿¤J Mizia kW gçÓyid brŒa 

nt©L« v‹ khãy muRfŸ nf£L¡bfh©ld.  nj®jš Miza¤Âl« Ïªj  éÂKiwia kW 

gçÓyid  brŒa mt®fŸ éL¤ÂU¡F« nfhç¡ifia MuhŒªJ gh®¤J mj‹ ÛJ  nj®jš 

Miza« xU KoÎ vL¤JŸsJ.  mªj Koé‹ mo¥gilæš Ã‹ tUkhW xU éÂ ÂU¤j¤ij 

mJ brŒJŸsJ. 

 

 “ nj®jšfSl‹ neuoahf¤ bjhl®ò bfh©LŸs vªj xU mYtyU« 

bjhl®ªJ brhªj kht£l¤Âš gâ òça mDkÂ¡f¡ TlhJ ”  v‹gnj mªj 

éÂ¤ÂU¤jkhF«   våD«, nj®jšfSl‹  kiwKfkhf¤ bjhl®ò bfh©LŸs 
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vªj mYty®fŸ ÛJ«, mo¥gil ÏU¡F« tifæyhd òfh®fŸ bgw¥g£lhš, 

mªj mYty®fŸ ÛJ« j¡f elto¡ifia Miza«  cWÂahf nk‰bfhŸS«.  

Mdhš gFÂ mYty®fshf (Sector br¡lh® mYty®fshf) 

ãaä¡f¥g£LŸst®fŸ, nj®jš gâfSl‹ neuoahf  <LgL¤j¥g£oUªjhY«, 

mt®fŸ Ïªj éÂKiwfS¡F (MizfS¡F) c£gL¤j¥glkh£lh®fŸ.  

Vbdåš, fs¥gâfëš <L¥gL¤j¥g£oU¡F« mt®fŸ mt®fsJ fs§fŸ 

F¿¤J m¿ªÂU¥gj‹_y«, m§F nj®jèš mt®fsJ brašM‰wš 

ÂwDilajhf ÏU¡F« v‹gjhš mt®fis mªjªj¥ gFÂfënyna nj®jš 

gâah‰w mDkÂ¡fyh« v‹W nj®jš Miza« bjëÎ¥gL¤ÂÍŸsJ.  våD« 

fs¥gâæš cŸs m¤jifa mYty®fŸ Á¿J« ghFghL fh£lhkš / xU 

jiy¥g£rkhf Ïšyhkš ne®ikahf elªJ bfhŸ»wh®fsh / brayh‰W»wh®fsh 

v‹gij cWÂ brŒÍ« éj¤Âš, jiyik¤ nj®jš mYyt®, kht£l nj®jš 

mYty® k‰W« nj®jš el¤J« mYty® M»nah® Ôéukhf mt®fis¡ 

f©fhâ¡f nt©L«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.99 

 mid¤J khãy§fë‹ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ 

bray®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 16.08.2014 M« ehë£l 

437/6/1/2014 M«  v©â£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: ehlhSk‹w / r£l¥ nguit¤ bjhFÂfS¡F eilbgW« Ïil¤nj®jš 

mYty®fë‹ gâæl kh‰w« / gâ ãakd« - bjhl®ghf. 

 khãy§fëš eilbgW« Ïil¤nj®jYl‹ bjhl®òila mYty®fŸ Ú©lfhykhf 

mt®fŸ gâòçÍ« Ïl§fŸ r£lk‹w / ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ (bjhFÂfë‹) tu«Ã‰FŸ 

tuéšiy v‹gijÍ« mt®fSila brhªj¤ bjhFÂahf Ïšiy v‹gijÍ« cWÂ¥gL¤J« 

ãiyahd bfhŸifia RjªÂukhd k‰W« ãahakhd nj®jšfis el¤J« j‹Dila 

bghW¥òl‹ nj®jš Miza« fil¥Ão¤J tU»wJ. 

2) r£lk‹w bjhFÂ (fS¡F)¡F Ïil¤ nj®jš 

2.1) eilKiwæYŸs c¤juÎfis Ïu¤J brŒJé£L nj®jš Miza« Ñœ f©lthW 

Ô®khå¤ÂU¡»wJ. 

 1. Ïil¤ nj®jYl‹ neuoahf¤ bjhl®òila xU mYty® 

 2. mtŸ / mt®, mtSila / mtUila brhªj r£l¥ nguit¤bjhFÂæ‹ tu«ò¡FŸ 

gâæèUªjhš 

 3. flªj eh‹F M©Lfëš mtŸ mt® _‹W M©LfŸ m§nfna gâah‰¿æUªjhš, 

xUntis m¢r£l¥ nguit¤ bjhFÂ fhèælkhf neç£l ehëèUªJ MwhtJ khj¤Â‹ ÏWÂ 

ehs‹nwh mšyJ mj‰F¥ K‹dnuh 3 M©LfŸ gâia ãiwÎ brŒÂUªjhnyh 
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 m¢r£l¥nguit¤ bjhFÂæ‹ tu«bgšiy¡FŸ j‰nghija gjéæš bjhl®tj‰F vªj 

mYtyU« mDkÂ¡f¥glkh£lh®. 

 m¤jifa mYty®fŸ r£l¥nguit¤ bjhFÂæ‹ všiy¡F btëna Ïlkh‰w« 

brŒa¥gLth®fŸ. 

 2.2 (1). Ïil¤ nj®jšfŸ eilbgw¥ nghF« r£l¥nguit¤ bjhFÂfë‹ nj®jš el¤J« 

mYtšfŸ k‰W« nj®jš el¤J« cjé mYty®fis Ïªj c¤juÎfŸ f£L¥gL¤J«  

r£l¥nguit¤ bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ mikªJŸs Jiz / cjé M£Á¤ jiyt®fŸ,  

c£nfh£l ã®thf  eLt®fŸ nfh£l M£Á¤ jiyt®fŸ k‰W« t£lhu ts®¢Á¤ jiyt®fŸ 

ngh‹w Ïju mYty®fisÍ« Ïªj c¤juÎfŸ f£L¥gL¤J«. 

 (i) nj®jš mYty®fshf ãaä¡f¥gL« gFÂ mYty®fŸ nj®jš gâfëš neuoahf 

<Lg£lhY«  nj®jš eilbgW« gFÂfŸ / fs§fŸ  g‰¿a mt®fSila mDgt m¿Î gaDW 

bra‰gh£o‰F K¡»a« v‹gjhY« mt®fŸ fs¢ brašgh£oš gâak®¤j¥g£LŸsjhY« 

mt®fŸ Ïªj c¤jué‹ Ñœ gukh£lh®fŸ ÏU¥ÃD« nj®jš eilbgW«nghJ mt®fSila 

gâ¢ brašghL KGikahd eLãiyæš cŸsJ v‹gij cWÂ¥gL¤Jtj‰F mt®fis 

jiyik¤ nj®jš mYty®, kht£l¤ nj®jš mYty® k‰W« nj®jš el¤J« mYty® M»nah® 

ftdkhf f©fhâ¡f nt©L«. 

 (ii) fhtš JiwæYŸs mYyt®fis¥ bghW¤jtiuæš, fhtš Jiwæ‹ c£nfh£l¤ 

jiyt® / Jiz¡ f©fhâ¥ghs®fŸ / t£l¡ fhtš mYty®fŸ, MŒths®fŸ, Jiz 

MŒths®fŸ mšyJ m¤JiwæYŸs rkkhd juãiyæYŸs mYty®fS¡F r£l¥nguit¤ 

bjhFÂ¡FŸshf Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«  
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(2.3)  flªj eh‹F M©Lfëš mnj r£lk‹w¤ bjhFÂæš _‹W M©LfŸ gâia nkny 

brh‹d njÂæš ãiwÎbg‰WŸsduh mšyJ ãiwÎ bg‰WéLth®fsh v‹gij¤ bjçªJ 

bfh©L, m¤jifa mid¤J mYty®fisÍ« mt®fSila brhªj¡ bjhFÂ¡F btëna 

gâak®¤Jtj‰nf‰g nj®jš MizaK« cldoahf xU éçthd MŒÎ brŒayh«  vd 

éU«ò»wJ.  jéuÎ« Óuhd j‹ik¡fhf¥ g¤Â 2.1 (ii)-Ïš F¿¥Ã£lthW MwhtJ khj¤Â‹ 

ÏWÂ ehëèUªJ Ã‹ndh¡» M« _‹W M©Lfis¡ fz¡»l nt©L«. 

3. ehlhSk‹w¤ bjhFÂ(fS¡F)¡F eilbgW« Ïil¤nj®jš 

3.1 eilKiwæYŸs c¤juÎfis Ïu¤J brŒJé£L Ïil¤nj®jš eilbgw¥ nghF« 

ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ Ïil¤ nj®jšfSl‹ bjhl®òila Ã‹tU« vªj xU mYtyU« 

mnj ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiyfS¡FŸ j‰nghija gjéæš bjhl®tj‰F 

mDkÂ¡f¥glkh£lh®fŸ vd¤ nj®jš Miza« Ô®khå¤ÂU¡»wJ. 

(i) mt® bjhl®òila bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ  tU«  mtUila brhªj kht£l¤Âš 

gâæèUªjhš 

(ii) flªj eh‹F M©Lfëš mt® _‹W M©LfŸ m§nfna gâah‰¿ ÏUªjhš m¤bjhFÂ 

fhèælkhd ehëèUªJ MwhtJ khj¤Â‹ ÏWÂ ehënyh mšyJ mj‰F K‹dnuh 3 

M©LfŸ gâia ãiwÎ brŒÂUªjhš 

 m¤jifa mYty®fŸ mªehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiy¡F btëna gâæl kh‰w« 

brŒa¥gLt®fŸ. 

3.2 Ïil¤ nj®jšfŸ eilbgw¥ nghF« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mYty®fŸ 

k‰W« cjé¤ nj®jš el¤J« mYty®fŸ Ïªj c¤jué‹ Ñœ tU»wh®fŸ.  nj®jš el¤J« 

mYtyuhf ãaä¡f¥g£LŸs kht£l¤ nj®jš mYtyiu k£Lnk Ïªj c¤juÎfŸ 
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f£L¥gL¤J«. Vida kht£l nj®jš mYty®fis¥ bghW¤jtiuæš Ïil¤nj®jšfŸ 

eilbgw¥ nghF« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæš mt®fSila kht£l¤Â‹ Áy gFÂ tªjhY« Tl 

Ïªj c¤juÎfŸ mt®fS¡F¥ bghUªjhJ.  ÏU¥ÃD« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ 

mikªJŸs¥ gFÂfëYŸs TLjš M£Áa®, TLjš kht£l eLt®, Jiz M£Áa®fŸ, 

Jiz¡ nfh£l eLt®fŸ, nfh£l M£Á¤ jiyt®fŸ k‰W« t£lhu ts®¢Á mYty®fŸ ngh‹w 

Vida mYty®fS¡F Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«. 

 ÏU¥ÃD« gFÂ mYty®fë‹ gaDW bra‰gh£o‰F gFÂ / fs¤Âid¥ g‰¿a 

mt®fSila mDgt m¿Î K¡»akhf¤ njit¥gL«  Ïl§fëš fs¥ gâah‰w mt®fŸ 

gâak®¤j¥gLtjhš neuoahf¤ nj®jš gâæš <Lg£lhY« gFÂ mYty®fshf ãaä¡f¥gL« 

mYty®fŸ Ïªj c¤juÎfë‹ Ñœ tukh£lh®fŸ vd bjëÎgL¤j¥g£LŸsJ.  ÏU¥ÃD« 

nj®jš eilbgW« nghJ mt®fSila gâ¢bra‰ghL KGikahf eLãiyahdJ v‹gij 

cWÂ¥gL¤Jtj‰F mt®fis¤ jiyik¤ nj®jš mYty®, kht£l¤ nj®jš mYyt® k‰W« 

nj®jš el¤J« mYyt® M»nah® ftdkhf¡ f©fhâ¡f nt©L«. 

 fhtšJiwæYŸs mYty®fis¥ bghW¤jtiuæš, nj®jš el¤J« mYtyuhÎ« cŸs 

kht£l nj®jš mYtyç‹ kht£l¤Âš gâæš ÏU¡f¡ Toa fhtš f©fhâ¥ghsU¡F  

Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«.  Ïil¤nj®jšfŸ eilbgw¥ nghF« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæš 

mt®fSila kht£l¤Â‹ Áy gFÂfŸ mikªjhY« Tl, Vida fhtš f©fhâ¥ghs®fŸ 

Ïªj c¤juÎfë‹ Ñœ tu kht£lh®fŸ.  ÏU¥ÃD« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ 

mikªJŸs Ïl¤Âš gâæYŸs TLjš fhtš f©fhâ¥ghs®, c£nfh£l fhtš jiyt® 

Jiz fhtš f©fhâ¥ghs® / t£l MŒths®fŸ, MŒths®fŸ, cjé MŒths®fŸ mšyJ 

rkkhd juãiyæYŸs gâæèU¥nghiu Ïªj c¤juÎfŸ f£L¥gL¤J«. 
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3.3 Mjyhš xU éçthd MŒÎ nk‰bfhŸs¥g£L, flªj eh‹F M©LfSŸ r£lk‹w nguit¤ 

bjhFÂ všiyæš nk‰brh‹d ehs‹W , _‹W M©L fhy« gâ Koªj mšyJ gâ brŒJ 

Ko¡f nt©oa, m¤jifa mid¤J mÂfhçfS« mt®fSila brhªj¤ bjhFÂašyhj ntW 

bjhFÂæš cldoahf¥ gâak®¤j¥gl nt©L«, vd Miza« nkY« éU«ò»wJ.  nkY«, 

xnu Óuhd j‹ik¡fhf _‹wh©L fhykhdJ g¤Â 3.1 (ii)š F¿¥Ã£LŸsthW, MwhtJ 

khj¤Â‹ filÁ ehëèUªJ Ã‹ndh¡» fz¡»l¥gl nt©L«. 

 4. xG§F elto¡iffŸ vL¡f gçªJiu¡f¥g£LŸs mšyJ flªj fhy¤Âš VnjD« 

nj®jš / nj®jšfŸ bjhl®òila gâæš VnjD« jtWfS¡fhf F‰w« rh£l¥g£LŸs 

mYty®fS¡F mÂfhçfŸ nj®jš bjhl®òila gâ xJ¡ÑL brŒa¥gl¡TlhJ v‹W« 

nj®jš Miza« TW»wJ. 

 5.VnjD« ÚÂk‹w¤Âš F‰wéaš tH¡F ãYitahf cŸs ahbjhU mÂfhç / 

mYtyU« nj®jš gâ mšyJ nj®jš bjhl®òila gâæš <LgL¤j¥gl¡TlhJ v‹W nj®jš 

Miza« éU«ò»wJ. 

 6.  nj®jš Miza« btëæ£l c¤juitbah£o khãy muR nk‰brh‹d gjéfëš 

cŸs mYty®fis¥ gâælkh‰w« brŒ»‹wnghJ jå eg®fŸ vªj kht£l¤ÂèUªJ 

gâælkh‰w« brŒa¥gL»wh®fnsh mªj kht£l¤ÂèUªJ  btënawhkY«, éL¥Ãš 

brštj‹ _yK«  Ïªneh¡if Ïªelto¡ifia Kl¡f Kaš»‹wd® v‹W, nj®jš 

Miza¤Â‰F flªj fhy¤Âš òfh®fŸ tu¥bg‰WŸsd. Miza« Ïjid fLikahdjhf¡ 

fU»wJ.  nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs c¤juÎfisbah£o gâælkh‰w« brŒa¥gL»w m¤jifa 

mYty®fŸ gâælkh‰w Mizfis¥ bg‰w clndna mt®fŸ gâælkh‰w« brŒa¥g£l 

kht£l¤ÂèUªJ btënaWkhW nf£L¡bfhŸs¥gl nt©L«. 
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 7. tH¡fkhf fhèæl« V‰g£l njÂæèUªJ (Miza¤Â‹ f£L¥gh£o‰F ÛW« Åœãiy 

Ú§fyhf ) MW khjfhy msé‰FŸ mªj fhèæl¤ij ãu¥ò« bghU£L Ïil¤ nj®jš 

eilbgW«.  vdnt, xU bjhFÂæš fhèæl« V‰g£l clnd Ïªj têfh£L be¿Kiwfis¢ 

brašgL¤j khãy muR bjhl§f nt©L« vd m¿ÎW¤j¥gL»wJ.  vdnt,  mÂfhçfë‹ 

ÏWÂ neu Ïl«bga®jiy¤ jé®¡fyh«. 

 8.  ahbjhU mYtyU« tU« MW khj¤Â‰FŸ gâ XŒÎ bgWthuhæ‹ nk‰F¿¥Ã£l 

Miza¤Â‹ f£lisæ‹ go mt® éÂéy¡F bgW»wh®.  nkY«, nj®jšfë‹ nghJ nj®jš 

gâfis nk‰bfhŸstj‰F (cŸJiw / +3 msÎnfhš ) tifæid¢ rh®ªj mYty®fŸ 6 

khj¤Â‰FŸ gâ XŒÎ bgWgtuhf ÏU¥Ã‹ <gl¡ TlhJ. 

 9. vL¡f¥g£l elto¡iffë‹ étu§fŸ  jftY¡fhf, Miza¤Âl« 

bjçé¡f¥glyh«. 

10. nj®jš Miza« m¿é¤j Ïil¤nj®jšfŸ  Kj‰bfh©L Ïªj c¤juÎfë‹ 

ga‹ghL brašgl¤ bjhl§F«.  (nj®jš Miza¤Â‹ 16.08.2014 M« ehë£l ECI/PN/37/2014 

M«  v©â£l g¤Âçif¡ F¿¥ig¡ fh©f) Ïit, m›t¥nghJ eilbgw¡Toa r£l¥nguit¤ 

bjhFÂ¡fhd / ehlhSk‹w¤ bjhFÂ¡fhd (bjhFÂfS¡fhd ) mid¤J Ïil¤nj®jšfëY« 

f©o¥ghf¥ ga‹gL¤j¥gl nt©L«.  
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L.gštif 

c¤juÎ bjhl® v©.100 

1) ÏªÂa muÁ‹ brayhs® ékhd ngh¡Ftu¤J k‰W« R‰Wyh¤iw mik¢rf«, r®jh® 

gnlš gt‹, òJ Âšè  2) brayhs®, uæšnt thça«, uæš gt‹, òJÂšè¡F mD¥g¥g£l 

31.12.1993M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©.437/6/93/J.S.11/ 

bghUŸ: bghJ¤nj®jšfŸ k‰W« Ïil¤nj®jšfŸ ne®ikahfÎ«, RjªÂukhfÎ« el¤Jtj‰fhf 

Ïytr thfd mDkÂ¢Ó£Lfis jtwhf¥ ga‹gL¤Jtij jilbrŒtJ bjhl®ghd Áw¥ò 

be¿Kiw¡f£lisfŸ. 

 

  Ïkhry¥ Ãunjr«, k¤Âa Ãunjr«, än#huh«, uh#°jh‹, c¤ju¥Ãunjr« k‰W« njÁa 

jiyefu M£Á všiy (Âšè) M»a khãy§fëš m©ikæš elªJKoªj r£l¥nguit¡fhd 

bghJ¤nj®jšfë‹ nghJ khãy§fŸ/bjhFÂfS¡F/gFÂfS¡F uæšnt k‰W« muR ékhd 

ngh¡Ftu¤J ãWtd§fshš tH§f¥g£l mDkÂ Ó£Lfis jtwhf¥ ga‹gL¤j¥g£ld.  Ïªj 

Ïytr¥ gaz¢Ó£il it¤ÂU¥ngh® RjªÂukhd, ãahakhd nj®jš Kiwia  ÛW« tifæš 

Ïytkhf gaz« brŒJŸsd®.  ÏJ bjhl®ghf Miza¤Â‰F tªj nfhç¡iffë‹ 

mo¥gilæš Áy c¤juÎfŸ Ãw¥Ã¡f gâ¡f¥gL»nwh«. 

(2 Ï›éjkhd ãfœÎfis jL¡fnt©L« vd Miza« KoÎ brŒjJ.  bghJ¤nj®jšfŸ / 

Ïil¤nj®jšfë‹ nghJ khãy§fŸ / bjhFÂfŸ / gFÂfëš R‰¿ tUtj‰F tH§f¥gL« 

mDkÂ¢Ó£Lfis, rYif¢Ó£Lfis, cŸë£l mDkÂ¢Ó£LfŸ, bjhFÂfënyh, 

khãy§fënyh, gFÂfënyh gaz«  brŒa ga‹gL¤j tU« fhy¤Âš tH§f¥glkh£lhJ vd 

Miza« c¤jué£LŸsJ.  Ïªj jilahdJ bghJ¤nj®jš/Ïil¤nj®jš m¿é¥ò 

tªjÂèUªJ  brašgh£L¡F tU« k‰W« nj®jš KoÎfŸ tU« tiu brašgh£oš ÏU¡F«. 

3)Ï›éjkhd jilMizæèUªJ ahU¡F« éÂéy¡F »ilahJ.  R‰Wyh Ïa¡Fgt®fŸ 

k‰W« thfd Kft®fS¡F k£L« Ïªj jilæèUªJ éy¡F më¡f¥gL«. 

4) Ïªj bghU©ik bjhl®ghf tU§fhy¤Âš el¡F« bghJ¤nj®jšfŸ/Ïil¤nj®fë‹ 

nghJ Ïªj têKiwfŸ f©o¥ghf Ã‹g‰w¥glnt©L« v‹W« 

nf£L¡bfhŸs¥g£LŸsJ.  tH§f¥g£l têKiwfë‹ efèš Miza« x¥òif 

ifbah¥gä£LŸsJ. 

jaÎbrŒJ uÓJ¡fhd x¥òif¢ Ó£oid tH§fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.101 

 mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡fhd jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡fhd jiyik 

nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 22.03.1996 M« ehë£lnj®jš Miz¤Â‹ foj v©. 

434/96/PLN-III. 

bghUŸ: bgça mséyhd x¥gªj¥òŸëfŸ k‰W« Vy§fŸ – bjhl®ghf. 

 kJghd«, bl©L ÏiyfŸ cŸë£lt‰W¡fhd gšntW bgça x¥gªj¥òŸëfŸ, Vy§fŸ 

bjhl®ghf Miza¤Â‹ gh®it¡F bfh©L tu¥g£LŸsJ.  Ï¤jifa Áy Vy§fŸ 

mÂfhu¤Âš cŸs VidnahU¡F rhjfkhfnt, ghjfkhfnt miktj‰fhd rh¤Âa« c©L 

v‹gij¥ òw¡fâ¡f ÏayhJ. 

2) vdnt, bgça mséyhd m¤jifa Vy§fŸ Kjèad el¤j¥gl ÏU¡»‹w mid¤J 

ne®ÎfëY«, mªjªj¥ gFÂfëš nj®jš  KotilÍ« filÁ ehŸ tiuæš mt‰iw 

x¤Â nghl nt©L« v‹W« jé®¡f Ïayhj ãiyæš khãy muR Ïil¡fhy 

V‰ghLfis¢ brŒant©L« v‹W Miza« c¤juéL»wJ.   

3) ÏÂèUªJ ÛWtJ nj®jš el¤ij éÂ Ûwšffshf fLikahf fUÂ gh®¡f¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.102 

 mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á gFÂfë‹ jiyik nj®jš 

mYtyf®fS¡F mD¥g¥g£l 23.1.1998M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©.437/6/98-

PLN-III 

  bghUŸ:   muÁaèš Ôéukhf <LgLnthç‹ kidé/fzt® M»a mYty®fis éL¥ò 

më¥gJ. 

 ÏªÂa M£Á¥gâ, ÏªÂa fhtš gâ k‰W« Vida khãy muÁ‹ _¤j mÂfhçfë‹ 

thœ¡if JizfŸ muÁaš fs¤Âš nj®jš nt£ghs®fshf mšyJ muÁaš f£Á cW¥Ãduhf 

K«Kukhf ÏU¥Ã‹ ÏJ bjhl®ghf gšntW bghU©ikfŸ Miza¤Â‰F 

tªJbfh©oU¡»wJ.   

 nj®jš RjªÂukhfÎ«, ãahakhfÎ« el¤ÂL« ey‹ fUÂ bjhl®ò‰w mÂfhçfŸ 

jiyefu¤Âid é£L btëna bršy¡TlhJ.  mJ éL¥ò MdhY« R‰Wyh MdhY« 

nj®jšfŸ KoÍ« tiu btëna bršyTlhJ vd midtU¡F« Miza« MizæL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.103 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfŸ/jiyik brayhs®fS¡F mD¥g¥g£l 25.1.2002M« ehë£l ÏªÂa nj®jš 

Miza¤Â‹ v©.437/6/2002-PLN-III jh§»a foj«. 

 bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ – khãy ãÂ ãWtd§fsŸ _y« tNš brŒa¥gl 

nt©oa fl‹fŸ k‰W« thuh¡ fl‹fŸ nj®jš fhy¤Âš jŸSgo brŒa¥gLjš F¿¤J. 

 2. j‰nghJ khãy muÁ‹ gšntW tifahd ãWtd§fŸ tâf k‰W« t§» 

elto¡ifæš <Lg£L tU»‹wd.  »®ghš Á§-vÂ®-c¤j«Á§ (AIR1986 SC300) v‹w tH¡»š 

c¢r ÚÂk‹w« tH§»a Mizæš “Ï‹iwa fhyf£l¤Âš khãy muÁ‹ têfh£L 

nfh£ghLfë‹ mo¥gilæš Áwªj nkyh©ik neh¡f¤ij ãiwnt‰W« bghU£L gšntW 

ãWtd§fis (fHf§fis) V‰gL¤J« msÎ¡F khãy§fë‹ brašghLfŸ bgU»é£ljhš 

mªãWtd§fŸ khãy muÁ‹ cW¥ò mik¥òfshfnt cŸsd” v‹W bjçé¤JŸsJ.  nkY« 

r¤Urh®yh rªÂunrf®-vÂ®-itçnr®yh ÃuÔ¥Fkh® (AR 1992 SC1959) v‹w tH¡»š j« 

fU¤ij bjçé¡ifæš, murh§f¤jhš ãWt¥gL« ãWtdkhdJ muir¢ rhuhjJ nghš 

njh‹¿dhY«, njh‰w¤Âš muR rhuhj RjªÂukhd mik¥ghf ÏUªjhY«, MHkhf¥ gh®¤jhš 

cŸsh®ªj ãiyæš mJ muÁ‹ kW cUthfnt bfhŸs nt©oÍŸsJ.  vdnt, muR rh®ªj ãÂ 

mik¥òfŸ fl‹ tH§Fjš, fl‹fis ÂU«g¢ brY¤J« mik¥ig kh‰¿ mik¤jš, mnef 

ne®Îfëš thuh¡ fl‹fis jŸSgo brŒjš ngh‹w tâf« k‰W« t§» elto¡iffis 

nk‰bfh©L tU»‹wd.  Ï›thwhd muRrh® mik¥òfë‹ eilKiwfŸ Ïašghf 

nk‰bfhŸs¥g£L tªjhY«, nj®jš eilKiwfŸ nk‰bfhŸs¥gL« fhy¤Âš, Áy ntisfëš 

mit jtwhf¡ fUj¥g£L muÁaš f£ÁfŸ nt£ghs®fŸ, bghJk¡fŸ M»nahuhš 

Ia¡f©nzhL gh®¡f¥gL»wJ.  M£Áæš ÏU¡F« f£ÁahdJ muÁ‹ ÛJ jdJ ngusÎ 

bršth¡if brY¤j KoÍ« v‹gJ« mjdhš Û©L« nj®jèš ngh£oæ£L mÂfhu¤Â‰F 

Û©L« tuKoÍ« v‹gJ«, thuh¡fl‹fis jŸSo brŒa¡Toa ãiy ÏU¥gjhY«, Ï›thW 

fl‹ jŸSgo brŒa¥g£l jåeg® mšyJ tâf ãWtd« f£Á ãÂ¡F e‹bfhil bfhL¤J, 

mt®fSila nj®jš th¡F nrfç¥Ã‰F cjé brŒ»wJ v‹w F‰w¢rh£L¡F cŸshtJ« 

jé®¡f ÏayhjJ.  k¡fël« bršth¡F bgwnt©L« v‹w neh¡f¤Â‰fhf Vuhskhd fl‹ 

tH§F« elto¡iffëš <Lg£L th¡Ffis if¥g‰WtJ v‹w F‰w¢rh£L« c©L.  Ïjdhš 

fl‹ tH§F« ãWtd¤Â‹ bgaU¡F, fhy¥ngh¡»š  CW éisé¥gj‰fhd thŒ¥ò« c©L. 
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3) nk‰brh‹d ãiyiaÍ« Nœãiyæ‹ c©ikfisÍ« fUÂ¥gh®¡ifæš khãy muRfshš 

KGtJkhf mšyJ xU gFÂahf ãÂÍjé më¡f bg‰w mid¤J ãÂ ãWtd§fS«, nj®jš 

Miza¤Â‹ K‹ x¥òjš Ï‹¿ nj®jš el¤ij éÂ braèš ÏU¡»‹wnghJ ahbjhU jå 

eg®, ãWtd« Kjèat‰W¡F më¡f¥g£l fl‹fis jŸSgo brŒtj‰F elto¡if 

nk‰bfhŸs¡TlhJ v‹W nj®jš Miza« fUJ»wJ.  mnj¥ngh‹W, Ïªj ãWtd§fë‹ 

fl‹ tH§Ftj‰fhd ãÂ tu«òfŸ, khÂç nj®jš el¤ij éÂ braèš ÏU¡F«nghJ 

gadhëfS¡F f©_o¤jdkhd fl‹fŸ tH§Ftj‹ thæyhf ca®¤j¥gl¡TlhJ. 

4) nj®jš Miza¤Â‹ nk‰brh‹d c¤juthdJ, nk‰brh‹d mid¤J ãÂ ãWtd§fS« 

Vida ãWtd§fS« f©o¥ghf Ã‹g‰Wtj‰fhf cldoahf mt‰¿‹ ftd¤Â‰F bfh©L 

bršy¥gl nt©L«.  ÏJ bjhl®ghf mt®fS¡F tH§f¥g£l c¤jué‹ efš x‹W 

Miza¤Â‹ jftY¡fhfÎ«, gÂÎU¡fhfÎ« mD¥g¥gl nt©L«. 

 Ï¡foj« bg‰W¡bfh©lj‰F cldoahf x¥òif më¡FkhW nf£L¡bfhŸs¥gL»wJ. 
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            எண்.104 

 தேர்ேல் ஆதணயம், இந்ேிய அரசின் அதமச்சரதவக்குழுச் பசயலாளர், உள்துதற 

அதமச்சரக அரசுச் பசயலாளர், கிராமப்புற தமம்பாடு (ம) வறுதம ஒழிப்பு அதமச்சக 

அரசுச் பசயலாளர், அவர்களுக்கும், அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரதேசங்கதளச் தசர்ந்ே ேதலதமச் பசயலாளர்கள் /ேதலதமத் தேர்ேல் அேிகாாிகளுக்கு 

எழுேிய, 19.02.2004 ஆம் நாளிட்ட, 437/6/3/2004/PLN-II என்ற எண்ணிட்ட கடிேம். 

பபாருள்:  அனுமேி பபறாே கட்டட அதமப்புகதள அகற்றுேல் / இடித்ேல்  

நடவடிக்தககள் மீோன கட்டுப்பாடுகள் – போடர்பாக 

 13 ஆவது மக்களதவ கதலக்கப்பட்டதும், சில மாநிலங்களின் சட்டமன்ற 

தபரதவத் தேர்ேல்கதளாடு மக்களதவப் பபாதுத் தேர்ேலும் விதரவில் 

நதடபபறவுள்ளதும் ோங்கள் அறிந்ேதே. 

2. கிராம நலம் மற்றும் பிற தமம்பாட்டுத் ேிட்டங்கதளச் பசயல்படுத்தும் அரசின் பல்தவறு 

முகதமகள், அங்கீகாரம் பபறாே கட்டட அதமப்புகதளயும் ஆக்கிரமிப்புகதளயும் 

அகற்றும் பணியிலும், மக்கதள ஓாிடத்ேிலிருந்து மற்தறார் இடத்ேிற்கு மாற்றிக் 

குடியமர்த்ேல் தபான்ற பணியிலும் ஈடுபட்டு வருவது தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் 

கவனத்ேிற்குக் பகாண்டுவரப்பட்டது. போடர்புதடய முகதமயின் சட்ட 

விேிகளின்படியும், சில சமயங்களில் நீேிமன்ற ஆதணயின்படியும் அத்ேதகய 

நடவடிக்தககள் தமற்பகாள்ளப்படுகின்றன என்பேில் சிறிதும் ஐயமில்தல. இத்ேதகய 

நடவடிக்தககதள தமற்பகாண்டு சிறப்பாகப் பணியாற்றும் அரசு முகதமகளின் 

தநாக்கங்கதளத் தேர்ேல் ஆதணயம் உளமார வரதவற்கும் அதே தநரத்ேில், சில 

மாநிலங்களின் சட்டப்தபரதவத் தேர்ேல்கதளாடு கூடதவ, மக்களதவக்கும் 

பபாதுத்தேர்ேல் நதடபபறவிருக்கும் இத்ேருணத்ேில், இத்ேதகய இடமாற்றங்கள், 

தேர்ேலுக்கான வாக்காளர் பட்டியலின் நம்பகத்ேன்தமதயப் பாேிக்கும் எனத் தேர்ேல் 

ஆதணயம் கருதுகிறது. 

3. எந்ேபவாரு தேர்ேதலயும் நடத்துவேற்கு அடிப்பதட ஆவணமாக அதமவது வாக்காளர் 

பட்டியதல. அதனத்துத் தேர்ேல் நடவடிக்தககளும் அதேச் சார்ந்தே அதமகின்றன. 
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மக்களதவத் போகுேிக்தகா அல்லது மாநில சட்டப்தபரதவத் போகுேிக்தகா ஓர் 

உறுப்பினதரத் தேர்ந்பேடுத்ேல் என்பது, வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பபற்றுள்ள 

உறுப்பினர்கள் மக்களதவக்தகா அல்லது சட்டப்தபரதவக்தகா ஓர் உறுப்பினதரத் 

தேர்ந்பேடுக்க தவண்டும் என்பது பபாருளாகும். அரசியல் சட்டத்ேின் 326ஆவது 

பிாிவின்படி குறிப்பிட்ட தேேியில் 18 வயது பூர்த்ேியதடந்ே அல்லது அேற்கு தமற்பட்ட 

வயதுதடய ஒவ்பவாரு இந்ேியக் குடிமகனும், (ேகுேியின்தம இல்லாேவராய் இருப்பின்), 

ோன் வசிக்கும் மக்களதவத் போகுேியிதலா அல்லது சட்டப்தபரதவத் போகுேியிதலா 

ேன்தன ஒரு வாக்காளராகப் பேிவு பசய்து பகாள்ளலாம். ஆனால், 1951 ஆம் ஆண்டு, 

மக்கள் பிரேிநிேித்துவச் சட்டத்ேின் 62 வது பிாிவின்படி, ேற்தபாது ஒரு போகுேியின் 

வாக்காளர் பட்டியலில் பபயர் தசர்க்கப்பட்டுள்ள வாக்காளர்கள் மட்டுதம 

அத்போகுேிகளில் வாக்களிக்கும் உாிதம பபற்றவர்கள் ஆவர். ஆகதவ, தேர்ேதலச் 

சுேந்ேிரமாகவும், தநர்தமயாகவும் நடத்துவேற்கு ஏதுவாக, போகுேிக்கான வாக்காளர் 

பட்டியல் துல்லியமாகவும், ேற்தபாதேய நிலவரப்படியும் இருக்கதவண்டும். தேர்ேல் 

நதடபபறவிருக்கும் மாநிலங்களின் வாக்காளர் பட்டியலுக்கான ேகுேியான நாள் 

01.01.2004 என முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. எனதவ வாக்காளர்கள் ோங்கள் வசிக்கும் 

பகுேிதயச் சார்ந்ே சட்டப்தபரதவத் போகுேியின் வாக்காளர் பட்டியலின் சாியான 

பாகத்ேில் ேங்கள் பபயதரச் தசர்த்துக் பகாள்ளலாம். அரசு அதமப்புகள் தமற்பகாள்ளும் 

ஆக்கிரமிப்புகதள அகற்றுவேன் மூலமாக வாக்காளர்கள் ேங்கள் வசிப்பிடங்களிலிருந்து 

இடம்பபயர தநர்ந்ோல், குறிப்பிட்ட சட்டப்தபரதவத் போகுேிக்கான வாக்காளர் பட்டியல் 

பாேிக்கப்படும்; எத்ேதன வாக்காளர்கள் இடம்பபயர்ந்ோர்கதளா அத்ேதன 

வாக்காளர்களும் ேங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட போகுேியில் வாக்களிக்கும் உாிதமதய 

இழக்கும் வண்ணம் பட்டியல் அதமந்துவிடும். பபரும்பாலான நிகழ்வுகளில், 

ஆக்கிரமிப்புகதள அகற்றும்தபாது ேங்கள் சட்டதபரதவத் போகுேிக்கு பவளிதய தவறு 

இடங்களில் குடியமர்த்ேப்படும் வாக்காளர்கள், ோங்கள் வசிக்கும் புேிய சட்டதபரதவத் 

போகுேியில் குறித்ே காலத்ேிற்குள், வாக்காளர் பட்டியலில் ேங்கள் பபயதரச் தசர்க்க 

இயலாமல் தபாய்விடுகின்றனர். இதுதபான்ற ேவறான வாக்காளர் பட்டியல்களின் 

அடிப்பதடயில் தேர்ேல் நதடபபறும்தபாது ேனக்கு வாக்குாிதம இருக்கும் 

இடத்ேிலிருந்து மற்தறார் இடத்ேிற்கு மாற்றப்படும் பபரும்பாலான மக்களுக்கான வாய்ப்பு 

மறுக்கப்படுகிறது. தமலும், ேவறான வாக்காளர் பட்டியல், வாக்குப்பேிவு நதடபபறும்  

போகுேியில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படுவோல் இடமாற்றம் பசய்யப்பட்ட மக்களுக்குப் 
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பேிலாக, தவண்டத் ேகாே சக்ேிகள் கள்ள வாக்குகள் தபாடுவேற்கும் வழிவகுக்கும். 

இதவயதனத்தும் சுேந்ேிரமாகவும், தநர்தமயாகவும் நதடபபறும் தேர்ேதலச் 

சீரழிப்பதோடு, போடர்புதடய போகுேியில் தேர்ேல் முடிதவயும் பாேிக்கும். 

4. தேர்ேல்கதளச் சுேந்ேிரமாகவும், தநர்தமயாகவும் நடத்துவேற்காகவும், வாக்காளர் 

பட்டியலின் நம்பகத்ேன்தமதய நிதலநாட்டவும், இப்தபாது முேல் தேர்ேல் முடிவதடயும் 

வதரயில், யாபோரு அரசு / உள்ளாட்சி அதமப்புகள் எவ்விே ஆக்கிரமிப்புகதளயும் 

அகற்றும் நடவடிக்தககதள தமற்பகாள்ள தவண்டாம் என தேர்ேல் ஆதணயம் முடிவு 

பசய்துள்ளது. தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் தமற்பசான்ன முடிவிதன நதடமுதறப்படுத்துேல் 

போடர்பாக நீேிமன்றம் ஏோவது ஆதண பிறப்பித்ேிருந்ோல், அதேச் பசயல்படுத்தும் 

வதகயில் ஆதணகதளப் பிறப்பிக்க தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் கவனத்துக்கு மத்ேிய, மாநில 

அரசுகள் பகாண்டுவரதவண்டும். இட மாற்றம் ேவிர்க்க முடியாேோயின், ேக்க 

மறுவாழ்வுத் ேிட்டங்கள் உள்ளிட்ட அதனத்து விளக்கங்கதள / காரணிகதள தேர்ேல் 

ஆதணயத்ேிடம் அரசு வழங்க தவண்டும். அேன் மூலம் போடர்புதடய தேர்ேல் 

அேிகாாிகளுக்கு வாக்காளர் பட்டியதலத் ேிருத்ேம் பசய்வது போடர்பாக தேர்ேல் 

ஆதணயம், உாிய ஆதணகதளப் பிறப்பித்து, இடமாற்றம் பசய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 

உாிய வசேிகதளப் பபற்றபிறகு ேங்கள் வாக்களிக்கும் உாிதமதயப் பயன்படுத்ே 

இயலாே நிதலதயத் ேடுக்க இயலும். 
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            எண்.105 

 ஆந்ேிரப் பிரதேசம்  ,கர்நாட கம்  ,மகாராகடி ரம்  ,ேமிழ்நாடு மற்றும் ஜார் க்கண்ட் 

மாநில ேதலதமச் பசயலர்களுக்குத் தேர்ேல் ஆதணயர் எழுேிய 11.03. 2004ம் நாளிட்ட 

437/6/23/ 2004 PLN.III என்ற எண்ணிட்ட கடிேம். 

பபாருள் : பபாதுத் தேர்ேல்கள் 2004 - வறட்சி நிவாரணப் பணிகதள 

தமற்பகாள்வது - போடர்பாக . 

 

  ேங்களது மாநிலங்களில் வறட்சி பகுேியாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுேிகளில் வறட்சி 

நிவாரணப் பணிகதள நிதறதவற்றுவேில் தமற்பகாள்ள தவண்டிய நதடமுதற குறித்து 

மாநில அரசுகளிடமிருந்து பல்தவறு கடிேங்கள் தேர்ேல் ஆதணயத்ேிற்கு வந்துள்ளன. 

இது போடர்பான பபாருண்தமகதளக் கருத்ேில் பகாண்டு தேர்ேல் ஆதணயம் 

கீழ்க்கண்ட அறிவுறுத்ேல்கதள வழங்குகிறது. 

 

i. மத்ேிய அரசின் தபாிடர் தமலாண்தம நிேி வழங்க உகந்ேோக வழிகாட்டு 

பநறிமுதறயில் கூறியவாறு வறட்சிப் பகுேியாக அறிவிக்கப்பட்ட இடத்ேில் மாநில 

அரசால் நிவாரணப் பணிகள் உடனடியாக தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும். 29 

பிப்ரவாி 2004 அன்று தேர்ேல் தேேி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் எந்ே ஒரு புேிய 

பகுேிதயயும் ஏற்கனதவ உள்ள வறட்சி பாேித்ே பகுேிகளின் பட்டியலில் தசர்க்கக் 

கூடாது. ஏதேனும் புேிய பகுேி அல்லது கிராமத்தேச் தசர்க்க தவண்டுமானால், 

தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் இதசதவப் பபறுவதோடு தேசிய தபாிடர் நிேிதயப் 

பயன்படுத்ே மத்ேிய அரசால் பிறப்பிக்கப்பட்ட வழிகாட்டு பநறிமுதறகளின் கீழ் 

உேவிதயப் பபற தவண்டும். 

 

ii. உடனடியாக நிவாரணம் தேதவப்படும் வறட்சி பாேித்ே இடங்களில் கீழ்க்கண்ட 

நிவாரணப் பணிகதள தமற்பகாள்ள தேர்ேல் ஆதணயம் ேற்காலிகமாக அனுமேி 

அளிக்கிறது. 

 அ. குடிநீர் வழங்கும் வாகனங்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்குேல். 

 ஆ. வறட்சி பாேித்ே பகுேியில் நீர் வற்றிப் தபான ஆழ்துதளக் கிணறுகளுக்கு 
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மாற்றாக புேிோக ஆழ்துதளக் கிணறுகதள அதமத்ேல். 

 

 இ. தபாிடர் நிவாரண நிேியின் வழிகாட்டுேலின்படி பணிக்குச் பசல்ல 

முடியாேவர்களுக்கும், தகவிடப்பட்டவர்களுக்கும் இயற்தகப்தபாிடர் 

நிவாரண நிேித் ேிட்டத்ேின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதலயில் அாிசி மற்றும் 

தகாதுதம வழங்குேல். 

 

 ஈ. கால்நதடகளுக்குத் ேீவனம் அளித்ேல் 

 உ. கூலி தவதல (தவதலக்கு உணவு) தபான்ற புேிய பணிகள் நிதறவு 

பசய்யப்பட தவண்டும். 

 

iii. தேர்ேல் நடத்தே விேிகள் பசயல்பாட்டில் உள்ளதபாது வறட்சி நிவாரணப் பணிகள் 

தமற்பகாள்தகயில் எவ்விே அரசியல் நிகழ்ச்சிகளிலும் எந்ே ஒரு அதமச்சரும் 

அரசியல் பிரமுகரும் தமற்பார்தவ பசய்ேல் அல்லது தவறு எந்ே 

காரணத்ேிற்காகவும் கலந்து பகாள்ளக் கூடாது. 

 

iv. தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட பிரேிநிேிகள் மற்றும் அலுவல் சாராே நபர்கதளத் 

ேவிர்த்துவிட்டு, ஒட்டு பமாத்ே வறட்சி நிவாரணப் பணிகளும் மண்டல, மாவட்ட, 

வட்ட, துதண மற்றும் நிர்வாகத்ேினால் மட்டுதம தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும். 

 

  தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் வழிகாட்டுேலுக்குக் கீழ்ப்படிவேற்கான ஒப்புதகதய 

அனுப்பவும். 
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            எண்.106 

 மத்ேிய அதமச்சரதவ பசயலாளர்  ,அதனத்து மாநில மற்றும் யூனியன் 

பிரதேசங்களின் ேதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் ேதலதமத் ேதலதம தேர்ேல் 

அேிகாாிகளுக்கு தேர்ேல் ஆதணயத்ேின்  24 .10. 2007ம் நாளிட்ட  437 /6/ 2007 PLN.III 

என்ற எண்ணிட்ட கடிேம். 

 
பபாருள் : குஜராத் சட்டமன்றப் தபரதவக்கான 2007 ம் ஆண்டு பபாதுத் 

தேர்ேல் - அதமச்சர்கள் மற்றும் தவட்பாளர்களின் பாதுகாப்பு - 

போடர்பாக . 
 

 

  தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் 437/6/96-PLN.III என்ற எண்ணிட்ட, 09.04.1996ம் 

நாளிட்ட வழிகாட்டு பநறிமுதற குறித்ே கடிேத்ேின் பத்ேி 2.5ன் மீது ேங்கள் கவனத்தே 

ஈர்க்க விதழகிதறன். பாதுகாப்பு முகதமகள் மற்றும் உளவுத்துதற அேிகாாிகளால் 

கண்டறியப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்ேல் உள்ள நபருக்குப் பாதுகாப்பளிக்க மாநில 

அரசுக்குச் பசாந்ேமான குண்டு துதளக்காே ஒரு வாகனத்தேப் பயன்படுத்ேிக் 

பகாள்ளலாம்.  பாதுகாப்பு அேிகாாிகளால் பாிந்துதரக்கப்படாே வதரயில் ஒன்றுக்கு 

தமற்பட்ட வாகனங்கதளப் பயன்படுத்ேக்கூடாது. அவர்கள் பேவியில் இருந்ோலும் 

இல்லாவிட்டாலும் அவர் தவட்பாளராக இருந்ோதலா அல்லது இல்தலபயன்றாதலா 

இந்ே வாகனங்கதளப் பயன்படுத்துவேற்கான பசலதவ  ஏற்கதவண்டும். 

 

  2.   தேர்ேல் ஆதணயம் தமற்கண்ட பபாருண்தமதயயின் மீது ஆய்வு 

தமற்பகாண்ட பின்னர், தமற்கண்ட கடிேத்ேின் பத்ேி 2.5ல் பசய்துள்ள மாற்றம் 

பின்வருமாறு:  உள்துதற அதமச்சகத்ோல் “இசட் பிளஸ்” பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள 

நபர் அரசின் குண்டு துதளக்காே வாகனத்தேப் பயன்படுத்ேலாம்.   தேர்ேல் நடத்தே 

விேிகள் நதடமுதறயில் இருக்கும்தபாது தமற்குறிப்பிட்ட “இசட் பிளஸ்” பாதுகாப்பு 

வழங்கப்பட்ட பேவியில் இருந்ோலும் இல்தலபயன்றாலும், அவர் தவட்பாளராக 

இருந்ோலும் இல்தலபயன்றாலும் குண்டு துதளக்காே ஒரு வாகனத்தே மட்டுதம தேர்ேல் 
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பிரசாரத்ேிற்குப் பயன்படுத்ேலாம்.  பாதுகாப்பு அேிகாாிகளால் பாிந்துதரக்கப்படாே 

வதரயில் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட வாகனங்கதளப் பயன்படுத்ேக்கூடாது. அந்ே 

வாகனத்தேப் பயன்படுத்துவேற்கான பசலதவ அரதச ஏற்கலாம். 

 

 3. அதனத்து சம்பந்ேப்பட்ட அேிகாாிகளுக்கும் இத்ேகவல் 

பசன்றதடந்ேதமக்கான இக்கடிேத்ேின் ஒப்புதகதய வழங்குமாறு போிவிக்கப்படுகிறது.  

இது போடர்பான ஒரு நகல் தேர்ேல் ஆதணயத்ேின் தகாப்புக்கு தவக்கப்படுகிறது.  
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            எண்.107 

 ÏªÂa nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 

9.3.2009 M« ehë£l 437/6/INST/2009–CC& BE M« v© foj«. 

  bghUŸ : k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš-2009- ãÂ ãiy m¿¡if jh¡fš khÂç nj®jš 

el¤ij éÂ-bjhl®ghf 

2009 M« M©L k¡fsit¡fhd bghJ¤nj®jš, Miza¤jhš m¿é¡f¥g£lJ k‰W« 

2009 M« M©L kh®¢ khj« 22M« ehŸ Kjš, khÂç nj®jš el¤ij éÂ eilKiw¡F tªjJ  

v‹gij Ú§fŸm¿Å®fŸ. 2009-10 M« M©L¡fhd ãÂ ãiy m¿¡if jh¡fš brŒtJ F¿¤J, 

gy F¿¥òfis gšntW khãy§fëläUªJ Miza« bg‰wJ. 

2.  eilbgwéU¡»w bghJ¤ nj®jšfŸ beU§F« ãiyæš mšyJ bghJ¤nj®jY¡fhd 

eilKiw m¿é¡f¥g£L, khÂç nj®jš el¤ij éÂ braèYŸs nghJ KGikahd 

m¿¡if¡F¥ gÂyhf, 3-4 khj§fS¡F cça bryÎfS¡fhf, r£l¥nguitæš ãÂãiy 

m¿¡if¡F x¥òjš bgWtJ bgU«ghyd khãy§fëš cŸs eilKiw v‹W FG R£o¡fh£l 

éU«ò»wJ. ÏJ ešybjhU k¡fsh£Á eilKiw¡F cjÎ»wJ. 

3. khãy r£l¥nguitfS¡F khwhfÎ«, m¤jifa kuò k‰W« cçik M»ait 

bjhl®ghfÎ«, nj®jY¡F V‰ghL brŒJ el¤Jtj‰fhf vG¤J _y« tif brŒtj‰nfh, 

bjhl®¢Áahd elto¡if tiuaW¥gj‰nfh éU«géšiy. ÏU¥ÃD«, r£l¥nguit th¡F¥gÂÎ 

eilbgwéU¡»w khãy§fis bghW¤jtiuæš, Ïil¡fhy ãÂ ãiy m¿¡if ãiwntwyh« 

vd m¿ÎW¤J»wJ. 

4. nk‰brh‹d c¤juÎfŸ, r«gªj¥g£l midtç‹ ftd¤Â‰F« bfh©L tu¥glyh« 

k‰W« Ï¡foj« bg‰wik¡F jaÎT®ªJ x¥òif më¡fÎ«. 
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            எண்.108 

 ÏªÂa nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥gFÂæ‹ jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 24.03.2009 M« ehë£l 

437/6/2009/CC& BE M« v© foj«. 

bghUŸ: kJghd« é‰gid brŒtj‰fhd, xJ¡ÑL /khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

brašKiwæš  ÏU¡F« fhy¤Âš kJghd«  bkh¤j é‰gid¡fhd KoÎ 

brŒjš F¿¤J mDkÂ-bjhl®ghf 

j‰nghJ khÂç nj®jš el¤ij éÂ eilKiwæš ÏU¥gij¡ fU¤Âšbfh©L, 

khãy¤Âš kJghd« é‰gid brŒtj‰F xJ¡ÑL brŒÍkhW mDkÂ nfhç, gšntW 

khãy§fëèUªJ F¿¥òfis Miza« bg‰W tU»wJ. Áy ne®éš, x¥gªj§fS¡fhd 

é©z¥g§fis btëæLtj‰F nfhu¥g£lJ k‰W« Áy ne®éš, brašfis¤ bjhl§Ftj‰F 

k‰W« FY¡fš Kiw c£gl gšntW Kiwfë‹ têahf xJ¡ÑL brŒtj‰F mDkÂ 

nfhu¥g£lJ. 

 X›bthU khãyK« kJé‰gid xJ¡Ñ£oid ã®t»¥gj‰F jå¥g£l khãy 

Ma¤Ô®it¢ r£l¤ij Ïa‰¿ÍŸsJ. Miza¤jhš bgw¥g£l F¿¥òfë‹go, bt›ntW 

khãy§fëš, é‰gidahs®fŸ _ykhf, kJghd é‰gid¡fhf khWg£l khÂçfŸ cŸsd 

v‹gJ ftå¡f¥g£lJ. Áy khãy§fëš/ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂæš, khãy munr 

khãy¤jhš el¤j¥gL»‹w fHf§fë‹/ bghJ¤Jiwfë‹ filfŸ thæyhf kJghd é‰gid 

brŒ»wJ. nkY« Áy khãy§fëš, Ma¤Jiwahš më¡f¥g£l é©z¥g§fë‹ mo¥gilæš, 

nj®ªbjL¡f¥g£l Ášyiw é‰gidahs®fS¡F, khãy muR, kJghd« tH§F»wJ. muR 

ã®zæ¤j éiyæš, FY¡fš Kiwæš mšyJ x¥gªj Kiw V‰gh£L thæyhf neuoahf khãy 

mséš mšyJ kht£l mséš kJghd x¥gªj§fis më¡F« Kiwahf Áy khãy§fëš 

cŸsJ. 

ãÂah©o‰fhd x¥gªj« M©LnjhW« tH§f¥gL»wJ. ãÂah©L Koªj Ã‹dU«,  

Á¿J fhy msé‰F, murhš, x¥gªj¤ij Ú£o¡F« tifbrŒ»w éÂKiwfŸ, Áy khãy 

Ma¤Ô®itfëš ml§»ÍŸsd. ntW Áy khãy§fëš, m¤jifa tifbrŒ»w éÂfŸ, 

j‰nghÂU¡F« r£l¤Âš Ïl«bgwéšiy. 
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nkny cŸs ãiyia gh®¡F«nghJ, khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

eilKiwæèU¡F«nghJ, kJghd é‰gid xJ¡ÑL étfhu¤Âš, Ã‹tU« eilKiwfis¥ 

Ã‹g‰wyh« vd¤ nj®jš Miza« c¤Âué£LŸsJ. 

(i) el¥ò ãÂah©o‰F¥ ÃwF«, Ïil¡fhy V‰gh£il nk‰bfhŸs khãy muR¡nfh, 

mÂfhçfS¡nfh Ma¤Ô®it r£l§fŸ tif brŒ»‹wd. m¤jifa Ïil¡fhy 

V‰ghL j‰nghija tiuaiwfŸ, ãgªjidfë‹ Ñœ cça 

x¥gªjjhu®/é‰gidahsUl‹ nk‰bfhŸs¥gL«. 

(ii)   j‰nghJ eilKiwæèU¡F« Ma¤Ô®itfëš, m¤jifa tifbrŒ»w éÂfŸ 

Ïšyhj ãiyæš, tU« ãÂah©oš tH§f¥glnt©oa òÂa 

cçk§fŸ/x¥gªj§fS¡fhf, khãy muR, flªj M©Lfëš Ã‹g‰w¥g£l  

tH¡fkhd eilKiwfis¤ j‰nghÂU¡F« r£l§fë‹go/ r£l¤Â‰»z§f 

nk‰bfhŸsyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.109 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 26.04.2009 M« ehë£l 

nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/c¤juÎ -2009-CC & BE M« v©â£l foj«  

bghUŸ: bghJ¤ nj®jš, khÂç el¤ij éÂfŸ -2009 – jiyik¢ brayhs® / cŸJiw 

brayhsU¡F fhtšJiw mÂfhçfshš RU¡f¡ F¿¥ò tH§Fjš - bjhl®ghf. 

mtÁabkd fUj¥gL« neu¤Âš, Kjyik¢r® mšyJ cŸJiw mik¢r®fS¡fhd 

ghJfh¥ò F¿¤J F¿¥òfis gâæèU¡F« fhtšJiwæd®, cŸJiw brayhs® mšyJ 

jiyik¢ brayhs® M»nahU¡F¤ bjçé¥gJ bjhl®ghf Miza« F¿¥Ã£LŸsJ F¿¤J 

m¿é¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  nkY«,  mtÁa« v‹whš, fhtšJiwæd®, mÂfhçfŸ 

M»nah® ÏJ F¿¤J F¿¥òfŸ tH§F«nghJ clåU¡f nt©L« vdÎ« fU¤J 

bjçé¡f¥gL»wJ. 

 2.  Miza¤Â‹  Ï¡fU¤Â‰fhd neh¡f«  v‹dbtåš, RjªÂukhd, ne®ikahd 

k‰W« btë¥gilahd nj®jiy cWÂ brŒjš; k‰W« mid¤J muÁaš f£ÁfS¡F« 

rçrkkhd ãiyia tH§Fjš; nkY« k¡fŸ òfh¥ TW« tifæš muÁaš fhuz¤Â‰fhf 

mÂfhu mik¥ig muR jtwhf¥ ga‹gL¤Jtj‰F¢ Á¿J« Ïlkë¡fhj tifæš 

brašgL¤jš; r£l« xG§if ghJfh¡F« fhtšJiwædç‹ ghJfh¥ò bjhl®ghd gâfS¡F 

Ïit K£L¡f£ilahf ÏUªJél¡TlhJ v‹gJ Û©L« tèÍW¤j¥gL»wJ. vdnt, 

njit¥gL« Åœãiyfëš r£l« xG§F eilKiw¥gL¤J« fhtšJiwæd® brašglhj 

tifænyh, elto¡if jhkÂ¡F« tifænyh nj®jš Miza¤Â‹ m¿ÎW¤jY¡ fh¤ÂU¡f¤ 

njitæšiy.  njit V‰gL« Nœãiyæš, khãy fhtšJiw Ïa¡Fe® muÁaš f£ÁædU¡F¤ 
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bjçé¥gJ mt®fsJ têfh£Ljšfis¥ bg‰W¢ brašgLtJ cŸë£l ãiy vJth»D« 

j§fsJ flik mšyJ mÂfhu¤ij¥ ga‹gL¤Â¢ brašgl nt©L«. 

 bjhl®òila midtU¡F« ÏJ mt®fsJ ftd¤Â‰F bfh©Ltuyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.110 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfëš mik¢ruit 

brayhs®, muÁaš f£ÁfŸ, jiyik brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F 

mD¥ÃÍŸs 21.02.2012 M« ehë£l 437/6/c¤juÎ -2012/CC & BE M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfis bra‰gL¤Jtij¤ bjëÎgL¤Jjš k‰W« 

bryÅd¤ij¡ f©fhâ¥gj‰fhd têfh£L« be¿KiwfŸ - bjhl®ghf. 

 nt£òkD jh¡fš brŒtj‰F K‹ nt£ghs®fS¡F khÂç el¤ij éÂKiwfŸ 

bghUªJkh v‹w nfŸé vGªJŸsij¤ bjçé¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  khÂç el¤ij 

éÂKiwfë‹ Áy éÂKiwfŸ nt£ghs®fS¡F¥ bghUªJ«, Mdhš khÂç el¤ij 

éÂKiwfë‹ Áy éÂfŸ nt£ghs®fS¡F« gy éÂKiwfŸ muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ 

k‰W« nj®jš gu¥òiufëš <LgL« Ï‹d Ãw eg®fS¡F« bghUªJ«.  nj®jš Miza¤jhš 

nj®jY¡fhd ehŸ m¿é¤jÃ‹ nj®jèš nt£ghsuhféU¡F« mid¤J eg®fS¡F« khÂç 

el¤ij éÂKiwfë‹ bghJ éÂKiwfŸ bghUªJ« v‹gJ bjëÎgL¤j¥gL»wJ.  k¡fsit 

/ khãy r£l¥nguitfS¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ / Ïil¤ nj®jšfŸ ne®éš nj®jš 

Miza¤jhš nj®jš m£ltiz Miza¤jhš brŒÂ¡ F¿¥ò tH§f¥g£l ehëèUªJ« 

m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ« nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ mkY¡F tU»‹wd v‹w 

Miza¤Â‹ foj v© 437/6/2011CC & BE 11.10.2011 M« ehë£l foj¤Â‹ Ûjhd j§fŸ 

ftd¤ij <®¡»nw‹. nt£ghs® nt£òkD jh¡fš brŒj ehëèUªJ mtç‹ nj®jš bryÎfŸ 

fz¡»š bfhŸs¥gL«.  våD«, nt£òkD jh¡fš brŒj ehS¡F K‹ ga‹gL¤j¥g£l 

bghUŸfë‹ Ûjhd bryÎfŸ nt£òkD¤ jh¡fY¡F¥ ÃwF« brŒa¥g£lhš, mJ nj®jš 

bryÎfëš nr®¡f¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 111 

k¤Âa ä‹rhu xG§F Kiw Miza« k‰W« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa neuo M£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F bjçé¡f¥g£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 

29.03.2014 M« ehë£l 437 / 6 / 2014 / CC  BE. M« v© foj« 

  bghUŸ:- khãy ä‹rhu xG§FKiw  Miza¤jhš - ä‹rhu¡ f£l¥g£oaš k‰W« 

bjhlhghd MizfŸ btëæLjš bjhl®ghf. 

  ÂU¤j¥g£l / òÂa ä‹ f£lz§fŸ k‰W« mJ bjhl®ghd Mizfis Ãw¥Ã¥gj‰fhf 

khÂç el¤ij éÂ nfhz¤ÂèUªJ Ïªj Miza¤Â‹ x¥òjš nfhç gšntW khãy§fë‹ 

khãy ä‹rhu xG§F Kiw Miza‡fëläUªJ Ïªj Miza¤Â‰F F¿¥òiufŸ 

tu¥bgW»‹wd v‹gij bjçé¥gj‰F eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  ÏJ F¿¤J Miza¤jhš 

fUÂ¥gh®¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj étfhu¤Âš Miza¤Â‹ bfhŸif k‰W« ãiy¥ghL g‰¿ 

Ã‹tUkhW bjçé¡f¥gL»wJ. 

  “ä‹ f£lz« g‰¿ KobtL¥gj‰fhd brašKiwia bjhlUtj‰F Miza« v›éj 

kW¥ò« Ïšiy. våD«, bjhl®òila khãy¤Âš th¡F¥gÂÎ Koªj Ã‹dnu.  mjhtJ mªj 

khãy¤Âš th¡F¥gÂÎ ehŸ / eh£fŸ Koªj Ã‹d® ä‹ f£lz Miz btëæl¥glyh«”. 

c§fŸ khãy¤ÂYŸs khãy ä‹rhu xG§FKiw Miza¤Â‹ ftd¤ÂwF cldoahf 

Ïjid bfh©L bršYkhW Ú§fŸ nf£L¡bfhŸs¥gL»Ö®fŸ. 
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M. nj®jš m¿¡iffŸ 

c¤juÎ bjhl® v©. 112 

mid¤J m§Ñfç¡f¥g£l njÓa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ jiytU¡F/ 

bghJ¢brayhsU¡F mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 19.02.2014 M« ehë£l 437 / 6/ nj®jš 

m¿¡if / 2013 M« v© foj«. 

bghUŸ: S. R¥Ãukâ« ghyhí vÂ® jäœehL muR k‰W« Vidnah® / Áw¥ò mDkÂ kD 

(C) v©. 21455 / 2008 k‰W« TC   v© 112 / 2011 Ïš kh©gik c¢r ÚÂ k‹w« më¤j 

05.07.2013 M« ehë£l Ô®¥ò - nj®jš m¿¡iffS¡fhd têfh£o F¿¥òfis jahç¤jš - 

ÏWÂ têfh£o¡ F¿¥òfŸ bjhl®ghf. 

  31.01.2014 M« ehë£l mnj v©QŸs Ïªj mYtyf foj¤ij F¿¥ÃLkhW eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹. mÂš khÂç el¤ij éÂfëš nr®¥gj‰fhd nj®jš m¿¡iffŸ F¿¤j 

tiuÎ têfh£o¡ F¿¥òfŸ më¡f¥g£LŸsd. mÂš, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« 

khãy muÁaš f£ÁfŸ nk‰brh‹d tiuÎ têfh£o F¿¥òfŸ F¿¤j mt®fSila 

fU¤Jiufis / fU¤J¡fis 07.02.2014 M« ehS¡FŸ më¡f nt©L« v‹W 

nf£L¡bfhŸs¥g£LŸsJ.  muÁaš f£Áfël« ÏUªJ tu¥bg‰w fU¤Jiufis / 

fU¤J¡fis fU¤Â‰bfh©L«, nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs c¢r ÚÂ k‹w¤Â‹ c¤juÎfis 

fU¤Â‰ bfh©L«, nj®jš Miza«, nj®jš m¿¡iffŸ F¿¤j têfh£o¡ F¿¥òfis ÏWÂ 

brŒJŸsJ.  mJ j‰nghJ muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ têfh£LjY¡fhf khÂç 

el¤ij éÂæ‹ ghf« VIII Mf nr®¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj têfh£o¡ F¿¥òfŸ tU§fhy 

nj®jšfŸ mid¤Â‰F« cldoahf bghUªJ« tU§fhy¤Âš mid¤J nj®jšfS¡fhd 

khÂç el¤ij éÂæ‹ xU gFÂahfÎ« brašgL¤j¥gL«. 

  nj®jš m¿¡iffŸ F¿¤j ghf« VIII c£gl muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ 

têfh£LjY¡fhf khÂç el¤ij éÂæ‹ KGikahd ciufë‹ efš x‹W c§fSila 

jftY¡fhf Ï¤Jl‹ më¡f¥g£LŸsJ. 

  bjhl®òila midtç‹ jftY¡fhfÎ«, Ïz§» el¥gj‰fhfÎ« Ïjid bjhl®òila 

midtç‹ ftd¤Â‰F bfh©LtUkhW Ú§fŸ nf£L¡ bfhŸs¥gL»Ö®fŸ.
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c¤juÎ bjhl® v©.113 

 njÁa k‰W« khãy¤Â‹ gÂÎbg‰w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ f£Á¤ jiyt® / bghJ 

brayhs® / jiyt® / xU§»iz¥ghs® M»nahU¡F mD¥g¥g£l 24.04.2015 M« ehë£l 

ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/nj®jš m¿¡if (bfhŸif és¡f m¿é¥ò) /2015 /CC M« 

foj« . 

bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ - nj®jš m¿¡iffŸ (bfhŸif és¡f) m¿é¥Ã‰fhd 

tê¡fh£o F¿¥òfŸ - c¤juÎfŸ - bjhl®ghf. 

 kh©gik c¢r ÚÂk‹w c¤jué‹ go c§fSl‹ Miza« fyªjhnyhrid brŒj 

ÃwF nj®jY¡fhd m¿¡if tê¡fh£o F¿¥òfŸ cUth¡f¥g£L mit muÁaš f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghsU¡fhd khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfSl‹ Ïiz¡f¥g£ld v‹gij Ú§fŸ 

m¿Å®fŸ nk‰T¿a têfh£o F¿¥òfë‹ efš Ï¤Jl‹ Ïiz¡f¥g£L c§fŸ gh®it¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

 2. Miza¤jhš nj®jš el¤j¥gL« nghJ, muÁaš f£Áfshš btëæl¥gL« nj®jš 

m¿¡if bk‹goÍl‹ nr®¤J c©ik¥goiaÍ« gÂé‰fhf Miza¤Â‰F mD¥g¥gl 

nt©L« vd Miza« éiH»wJ.  Ïå c§fë‹ f£Á brayhs®fS¡F cça 

nj®jšfS¡fhd c¤juÎfis¡ bfhL¡FkhW eh‹ nf£L¡ bfhŸ»nw‹. 
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c¤juÎ bjhl® v©.114  

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¢ brayhs®fŸ 

k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 24.04.2015 

M« ehë£l 437/6/ nj®jš m¿¡if /20150CC M« foj«, 

bghUŸ: khÂç¤ nj®jš  el¤ij éÂfŸ - nj®jš m¿¡if tê¡fh£o F¿¥òfŸ- c¤juÎfŸ - 

bjhl®ghf. 

 nk‰brh‹d bghU©ik R£o Ïiz¡f¥g£l efèš, 24.04.2015 M« ehë£l 

Miza¤Â‹ mnj foj v©âš étu¤ij më¡fÎ«, mÂš Miza« nfhçÍŸsthW khãy 

k‰W« njÁa mséš gÂÎ bg‰w muÁaš f£Áfë‹ nj®jš m¿¡if efiy mD¥Ã mÂš 

btëæLkhW TwÎ«, eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 2.  Miza¤Â‹ c¤jué‹go jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ muÁaš f£ÁfëläUªJ 

nj®jš m¿¡if xU efiy¥ bg‰W, mjid Miza¤Â‹ bfhŸif és¡f m¿é¥òl‹ 

neU¡F neuhf it¤J gF¥ghŒÎ brŒJ, mj‹ F¿¥òiuia éiuéš Miza¤Âl« më¤Âl 

nt©L«. 

 3. ÏJ Kj‰bfh©L, nj®jšfŸ el¤j¥gL« nghJ Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«. 
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