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மனித உrைமகைளப் புrந்து ெகாள்ேவாம் 

 

மனிதர்கள், மனிதர்களாகப் பிறந்த காரணத்தினால் அவர்களுக்குக் கிைடத்த 
அடிப்பைடயான, விட்டுக் ெகாடுக்க இயலாத, மறுக்க முடியாத சில உrைமகைள நாம் மனித 
உrைமகள் என்று அைழக்கிேறாம். சாதி,மதம்,பால்,இனம்,நாட்டுrைம ஆகியவற்றிற்கு அப்பால், 
ஒவ்ெவாரு தனி மனிதருக்கும் ெபாதிந்திருக்கக் கூடிய பிறப்புrைமகைள, மனிதனின் 
சுதந்திரத்திற்கும்,கண்ணியத்திற்கும்,நலன்களுக்கும் அவசியமான உrைமகைள,மனித உrைமகள் 
என்று நாம் அைழக்கிேறாம். 

மனிதர்களுக்கு மனித உrைமகள் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகக் கருதப்படுவதால் சில 
ேநரங்களில் மனித உrைமகைள அடிப்பைட உrைமகள் என்றும், இயற்ைக உrைமகள் என்றும், 
பிறப்புrைமகள் என்றும், உள்ளார்ந்த உrைமகள் என்றும் நாம் அைழக்கிேறாம். ஒவ்ெவாரு 
நாட்டிலும் அதற்ேகற்ற, உrயச் சட்டமியற்றும் வழிமுைறக்கு ஏற்ப இந்த மனித உrைமகள் சட்ட 
வடிவம் ெபறுகின்றது.டி.ேக.பாசு அவர்கள் மனித உrைமகைள வைரயறுக்கும் ெபாழுது “எவ்வித 
மறுபயனுமின்றி மனிதனாகப் பிறந்த காரணத்தினாேலேய அரசிற்கு எதிராக ஒவ்ெவாரு 
தனிநபருக்கும் இருக்கக்கூடிய குைறந்தபட்ச உrைமகேள மனிதஉrைமகள்” என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 

1993 ஆம் ஆண்டு வியன்னா நகrல் நைடெபற்ற மனித உrைமகள் குறித்த உலக 
மாநாட்டின் பிரகடனத்தில் “மனிதனின் மதிப்பிலிருந்தும், கண்ணியத்திலிருந்தும் 
விைளவேத மனித உrைமகள்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

மனித உrைமகள் என்பது யாராலும் உருவாக்கப்பட்டதல்ல, அது ேபால் மனித உrைமகள் 
எவராலும் வழங்கப்பட்டதுமல்ல.எனேவ தான் மனித உrைமகள் எவராலும் பறிக்கப்படமுடியாத 
உrைமகள் என அறிஞர்களால் அைழக்கப்படுகின்றது. மனிதனாகப் பிறந்த காரணத்தினால், 
ஒருவனுக்கு இயற்ைகயிேலேய உடன் பிறந்த உrைமகள் மனிதஉrைமகள்.  இந்த உrைமகள் 
எந்த ஒரு சமுதாயத்தினாேலா, அரசினாேலா அல்லது அரசியல் அதிகார அைமப்புகளினாேலா 
உருவாக்கப்பட்டதல்ல. அதனால்தான் எந்த ஒரு அரசிற்கும்,அதிகார அைமப்பிற்கும் மனித 
உrைமகைள மீறுவதற்கான அதிகாரம் அளிக்கப்படவில்ைல. இந்தியாைவப் ெபாறுத்தமட்டில் 
“மனித உrைமகள்” என்றபதத்திற்கான வைரயைற 1993 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட மனித 
உrைமகள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பிrவு 2(d)ல் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.அப்பிrவின்படி 
மனித உrைமகள் என்பது, 

“இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டத்தினால் உறுதிெசய்யப்பட்ட அல்லது இந்திய 
நீதிமன்றங்களால் அமல்படுத்தக்கூடிய பன்னாட்டு உடன்படிக்ைகயில் 
உள்ளடங்கிய வாழ்வு, சுதந்திரம், சமத்துவம், தனிநபர் மாண்பு பற்றிய 
உrைமகைளக் குறிக்கும்.” 

 

நமது உrைமகள்: 
 

மனித உrைமகள் ெபாதுவாகப் பிrக்கப்பட முடியாதைவ. ேமலும்,அைவ ஒன்ேறாடு 
ஒன்று சார்ந்து இருப்பைவ. அதனால் பல்ேவறு வைகயான மனித உrைமகள் இருப்பதற்குச் 
சாத்தியமில்ைல. முக்கியத்துவத்தின் அடிப்பைடயிலும், அைனத்து மனித உrைமகளும் சமமான 
முக்கியத்துவத்திைனப் ெபறுகிறது.அதனால்தான் அய்க்கிய நாடுகள் அைமப்பின் ெபாதுச்சைபயால் 
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பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட உலகளாவிய மனித உrைமகள் பிரகடனத்தில் எவ்விதமான 
வைகப்பாடுகளும் காணப்படவில்ைல.ஆனால் அதற்குப் பின்னர் ஐ.நா.வின் உறுப்பு நாடுகள் மனித 
உrைமகைள ஐந்து வைககளாகப் பிrத்தது.  
அைவ : 

1) குடிைமயியல் உrைமகள்; 
2) அரசியல் உrைமகள்; 
3) ெபாருளாதார உrைமகள்; 
4) சமூக உrைமகள்; 
5) கலாச்சார உrைமகள்.  

 
தனி மனிதருக்கு உrய உrைமகள் 

மனித உrைமகள் குறித்து அகில உலக உடன்படிக்ைககள் ஒப்பந்தங்களில் தனிநபருக்கும், 
குழுக்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ள பல்ேவறு உrைமகைள இங்ேக ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இன்ைறய சூழலில் கீேழ ெசால்லப்பட்டுள்ள உrைமகள் அைனத்தும் நமக்கு உள்ளனவா என்ற 
ேகள்வி நமக்குள் எழுகின்றது. என்ெனன்ன உrைமகள் நமக்கு உண்டு என்பைதயாவது ெதrந்து 
ெகாள்ேவாம். 
குடிைமயியல் உrைமகள் (Civil Rights) 
 உயிர் வாழ்வதற்கான உrைம 
 சட்டத்திற்கு முன் சமமாக நடத்தப்படுவதற்கான உrைம 
 ேதசிய இனத்திற்கான உrைம 
 நீதிமன்றத்ைத அணுகுவதற்கான உrைம 
 ெவளிப்பைடயான விசாரைணக்கான உrைம 
 குற்றமற்றவர் என அனுமானிக்கப்படுவதற்கான உrைம 
 இலவச சட்ட உதவிக்கான உrைம 
 குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் முன்னிைலயில் விசாரைண நடக்கவும், அவேர எதிர் வாதாடவும் 

உள்ள உrைம 
 சாட்சிகைள விசாrப்பதற்கான உrைம 
 உறுதியளிக்கப்பட்ட உrைமகள்மற்றும் சுதந்திரங்கள் மீறப்படும் ேபாது குைற தரீ்க்கும் 

அைமப்புகைள அணுகுவதற்கான உrைம. 
 ஒேர குற்றத்திற்காக இரு முைற தண்டிக்கப்படுவதிலிருந்து விடுதைலப் ெபறுவதற்கான 

உrைம. 
 ேமல் முைறயீடு,மறுபrசலீைன ெசய்வதற்குமான உrைம 
 தகவல்கைளப் ெபறவும்,ேதடவும், ெபற்றைத வழங்குவதற்குமான உrைம 
 மதம் மற்றும் அரசியல் நம்பிக்ைககள் உட்படக் கருத்து ெகாண்டிருக்க உrைம 
 தனது வடீ்டில் தனியாக இருக்க உrைம. 
 தன்மாண்பும் நற்ெபயரும் காக்கப்படுவதற்கான உrைம 
 நடமாட்டச் சுதந்திரத்திற்கான உrைம 
 நீதி தவறாக வழங்கப்படுைகயில் நிவாரணம் ெபறும் உrைம 
 தன்னிச்ைசயாக நாடு கடத்தப்படாமல் இருப்பதற்கான உrைம 
 ஒரு நாட்டில் நுைழவதற்கான உrைம 
 ஒரு நாட்ைடவிட்டு ெவளிேயறுவதற்கான உrைம 
அரசியல் உrைமகள் (Political Rights) 
 கருத்துக்கைள ெவளியிட உrைம 
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 கூட்டம் கூடுவதற்கான உrைம 
 சங்கமாகச் ேசருவதற்கான உrைம 
 வாக்களிப்பதற்கான உrைம 
 அரசியல் பங்ேகற்புக்கான உrைம 
 ெபாதுப் பணிகளில் சமவாய்ப்பு ெபறுவதற்கான உrைம 
ெபாருளாதாரச், சமூகப்,பண்பாட்டு உrைமகள் (Economic, Social and Cultural Rights) 
 ேவைலக்கான உrைம 
 ேவைலையத் ெதrவு ெசய்யும் உrைம 
 ெசாத்து ைவத்திருப்பதற்கான உrைம 
 ேபாதிய வாழ்க்ைகத் தரத்ைதக் ெகாண்டிருப்பதற்கான உrைம 
 கல்வி ெபறுவதற்கான உrைம 
 குடும்பம் அைமத்துக் ெகாள்வதற்கான உrைம 
 சமூகப் பாதுகாப்புக்கான உrைம 
 ஆயுள் காப்பீட்டுக்கான உrைம 
 சமூக, மருத்துவ உதவிப்ெபறும் உrைம 
 அறிவியல் முன்ேனற்றங்களின் பலன்கைள அனுபவிப்பதற்கான உrைம 
 சுகாதாரம்,பாதுகாப்புக்கான உrைம 
குழுக்களின் உrைமகள் 
 சம ஊதியத்திற்கான உrைம (ஒேர வைகப்பட்ட ேவைலக்குச் சமமான ஊதியம்) 
 கூட்டாகப் ேபரம் ேபசுவதற்கான உrைம 
 ெதாழிற் சங்கங்கைள அைமப்பதற்கும், ெதாழிற் சங்கங்களில் ேசர்வதற்குமான உrைம 
 ேபாராட்ட உrைம 
 பணி நீக்கம் ெசய்யப்படுவதற்கு முன் முன்னறிவிப்புப் ெபறும் உrைம 
 பதவி உயர்வில் சமவாய்ப்பும், பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான பணிச்சூழலில் 

பணிபுrவதற்குமான உrைம 
 ேவைல வாய்ப்புக்கான வழிகாட்டுதல், பயிற்சி ெபறும் உrைம 
 சம்பளத்துடன் கூடிய விடுப்புக்கான உrைம 
 நியாயமான ஊதியத்திற்கான உrைம 
 வைரயறுக்கப்பட்ட ேவைல ேநரத்திற்கான உrைம (வாராந்திர ஓய்வுக்கான உrைம) 
ெபண்களுக்கான உrைமகள் 
 சம ஊதியம் ெபறுவதற்கான உrைம 
 பாலியல் சமத்துவத்திற்கான உrைம 
 தம்பதியருக்கிைடயில் சமத்துவ உrைம 
 சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாப்பு ெபற உrைம 
 கர்ப்பிணிப் ெபண்கள் மகப்ேபறு விடுப்புrைம 
குழந்ைதகள், இளங்குற்றவாளிகளுக்கான உrைமகள் 
 கல்வி ெபறுவதற்கான உrைம 
 ெதாழிற்பயிற்சி மற்றும் பணியிைடப் பயிற்சிகைள இலவசமாகப் ெபற உrைம 
 ைகது ெசய்யப்பட்ட இளம்குற்றவாளிகள் புனர்வாழ்வுெபற உrைம 
 மரணத் தண்டைன விதிக்கப்படாமலிருப்பதற்கான உrைம 
 சித்திரவைத, சுரண்டல்,கவனிக்கப்படாைமயிலிருந்து பாதுகாப்பு ெபறுவதற்கான உrைம 
 ேவைலக்கான குைறந்தபட்ச வயைத நிர்ணயிக்கும் பாதுகாப்பு உrைம 
 விைளயாட்டு,ெபாழுதுேபாக்கிற்கான வாய்ப்பு ெபறும் உrைம 
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 சமூகச் ேசைவகைளப் ெபறுவதற்கான உrைம 
சிைறக் ைகதிகளின் உrைமகள் 
 சிைறக் ைகதியாகப் பதிவு ெசய்யப்படுவதற்கான உrைம 
 சிைறக் ைகதிகைள வைகப்படுத்திப் பிrத்து ைவப்பதற்கான உrைம 
 சிைறயில் தனியாகத் தங்க ைவக்கப்படுவதற்கான உrைம 
 ேபாதிய காற்ேறாட்டம், ெவளிச்சம்,உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரத்திற்குத் ேதைவயான 

வசதிகளுக்கான உrைம 
 துணிமணிகள், படுக்ைக, ேபாதிய உணவு, தண்ணரீ், மருத்துவ வசதி ெபற உrைம 
 பயிற்சி, விைளயாட்டுக்கான உrைம 
 ெகாடூரமான,ேகவலமான தண்டைனகளிலிருந்து பாதுகாப்பு ெபறும் உrைம 
 அதிகாrகளிடம் ேவண்டுேகாள் மற்றும் புகார்கள் ெகாடுப்பதற்கான உrைம 
 குடும்பம், நண்பர்களுடன் ெதாடர்பு ெகாள்வதற்கான உrைம (கடிதத்ெதாடர்பு,ேநர்காணல் 

மூலம்) 
 ெவளி உலகச் ெசய்திகைளத் ெதாடர்ந்து ெபறுவதற்கான உrைம 
 சிைறச்சாைலயின் நூலகத்ைதப் பயன்படுத்திக் ெகாள்வதற்கான உrைம 
 மதத்ைதப் பின்பற்றுவதற்கான உrைம 
 ெசாந்தச் ெசாத்துக்கைள ைவத்துக் ெகாள்வதற்கான உrைம 
 ெபண் சிைறக் ைகதிகள் ெபண் அதிகாrகளாேலேய பாதுகாக்கப்படுவதற்கான உrைம. 
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1. அகில உலக மனித உrைமப் பிரகடனம்-1948 

ãÇî – 1 

 cy»š ãw¡F« kÅj® midtU« Rjªâu¤njhL«, RakÇahijnahL« cŸsh®ªj 

cÇikfnshL« ãw¡»‹wd®. ït®fŸ midtUnk gF¤j¿î« kdrh£áí« ïašãnyna 

bg‰wt®fŸ. vdnt k¡fŸ midtU« xUtU¡bfhUt® rnfhju¤Jt cz®nthL elªJ 

bfhŸs nt©L«.  

ãÇî – 2 

 ï¥ãufld¤âš ju¥gL« cÇikfŸ, Rjªâu§fŸ mid¤J« Ãw«, ghš, bkhÊ, rka«, 

muáaš nfh£ghL, njr«, rKjha¥ ã‹dÂ, brh¤J, ãw¥ò, jFÃiy (Status) vD« 

mo¥gilÆš ghFgho‹¿ midtU¡F« cÇad.  

 nkY« xUt® rh®ªj ehL, ïiwah©iknahL Toa Rjªâu ehlhf ïUªjhY« 

mšyJ rh®òila ehlhf ïUªjhY« ï›to¥gilÆY« ghFghLfh£l¡ TlhJ. 

nt‰WikfŸ ïašghdit v‹ngh«. ghFghLfis ÄwšfŸ v‹ngh«. nt‰WikíŸS« 

g‹ikia ts®¤jš _y« x‰Wik fh©ngh«.  

ãÇî – 3 

 x›bthUtU¡F« cÆ®thHî« cÇikí©L. ï›thœit¢ Rjªâu¤njhL« 

ghJfh¥nghL« thœtj‰F« cÇikí©L.  

ãÇî – 4 

 ahU« ahiuí« moikahf¡ bfhŸsnth el¤jnth cÇik ïšiy. moik 

KiwfË‹ m¤jid tot§fS« jil brŒa¥gl nt©L«.  

ãÇî – 5 

 ahiuí« á¤utij brŒa¡TlhJ. bfh^ukhf, kÅj¤ j‹ika‰W nftykhf el¤j¡ 

TlhJ. bfh^ukhd kÅj¤ j‹ika‰w, nftykhd j©lid¡F c£gL¤j¡ TlhJ.   

ãÇî – 6 

 x›bthUtU« v›Él¤âY« r£l¤â‹ K‹ X® MŸ v‹w ÃiyÆš (Person) rkkhf 

V‰W¡ bfhŸs¥gLj‰F cÇikíilnah®.  

ãÇî – 7 
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 r£l¤â‹ K‹ midtU« rkkhdt®fŸ; r£l¤â‹ rkkhd ghJfh¥ò¡FÇat®fŸ. 

ï¥ãufld¤ij ÛW»‹w tifÆš kÅjÇlÄUªJ kÅjiu¥ ghF¥gL¤Jjš mšyJ 

ghFgL¤j ö©Ljš v‹gt‰¿ÈUªJ ghJfh¥ò¥ bgW»‹w cÇik midt®¡F« c©L.  

ãÇî – 8 

 xU eh£o‹ muáaš rhrdK«, r£l§fS« tH§F« mo¥gil cÇikfŸ 

Ûw¥gL»‹w nghJ, mªeh£o‹ Úâk‹w§fË‹ _y« j¡f gÇfhu« bgW« cÇik 

x›bthUtU¡F« c©L.  

ãÇî – 9 

 rÇahd fhuzÄ‹¿ r£l¤â‰F¥ òw«ghf¡ ifJ brŒanth, áiw¥gL¤jnth, ehL 

fl¤jnth vtU¡F« cÇikÆšiy.  

ãÇî – 10 

 xUt®¡FÇa cÇikfisí«, flikfisí« Ô®khÅ¡»‹w nghJ«, xUt®¡F« 

vâuhf V‰fdnt F‰w¢ rh£LfŸ ïUªjhY« Rjªâukhd Úâk‹w§fŸ _y« 

btË¥gilahd Érhuizia¡ nfhUtj‰F x›bthU FokfD¡F« cÇikí©L.  

 ÚâÉrhuizfŸ btË¥gilahf mikjš nt©L«. ÉrhÇ¡f¥gL« Úâgâ òw cyf 

Ã®¥gªjâ‰F Msh»Él¡ TlhJ.  

ãÇî – 11 

 j©lid¡FÇa F‰w« òÇªjjhf¡ F‰w« rh£l¥g£ljhnyna xUt® 

F‰wthËahthuh? ïšiy! xËî kiwt‰w Úâk‹w§fshš ÉrhÇ¡f¥g£L 

F‰wthËba‹W r£l¥go Ã%gzkhF« tiu mt® F‰wk‰wtnu. F‰w« rh£l¥g£l xUt® 

jdJ ghJfh¥ã‰fhd c¤juthj§fis¡ nfhuî« cÇikí©L. xUt® brŒayhj 

F‰w¤â‰fhf xUtiu¥ gÊ¡fnth j©lid tH§fnth ahU¡F« cÇik ïšiy.  

ãÇî – 12 

 xUtÇ‹ mªju§f«, FL«g«, ïšy«, foj§fŸ-ït‰¿š r£l¤â‰F¥ òw«ghf¡ 

FW¡ÑL brŒa vtU¡F« cÇikÆšiy. xUtÇ‹ kh©ò¡F«, e‰bgaU¡F« fs§f« 

f‰ã¡f vtU¡F« cÇik ïšiy. ï«khâÇahd Kiwa‰w FW¡ÑLfËÈUªJ ghJfh¥ò 

bgw midt®¡F« cÇik c©L.  

ãÇî – 13 

 brhªj eh£oDŸ ÉU«ãathbwšyh« nghŒ tuyh«. brhªj eh£il É£L ï‹bdhU 

eh£o‰F¡ Fo bgauyh«. xUt® ÉU«ò»‹w nghJ Û©L« brhªj eh£o‰F¤ âU«ghy«.  

ãÇî – 14 
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 xUt® j« eh£oš jh§f Koah bfhLikfS¡F cŸshthuhÆ‹, ï‹bdhU eh£oš 

jŠr« òf cÇikí©L. Mdhš bfhiy¡ F‰w« òÇªj xUtnuh, mŒ¡»a eh£L¢ rigÆ‹ 

neh¡f§fS¡F òw«ghf el¡F« xUtnuh v§F« jŠr« òf cÇik ïšiy.  

ãÇî – 15 

 xUt®¡F xU eh£il¢ rh®ªjtuhf ïU¥gj‰F cÇikí©L. xUtÇ‹ njáa ïd 

milahs¤ij¥ g¿¡f ahU¡F« cÇik ïšiy. xUt® jh‹ rh®ªj njáa ïd 

milahs¤ij kh‰¿¡ bfhŸs ÉU«ãdhš, kh‰¿¡ bfhŸsî« cÇikí©L.  

ãÇî – 16 

 cÇa tajilªj M©fS«, bg©fS« kz« òÇªJ bfhŸsî« FL«g« mik¤J¡ 

bfhŸsî« cÇikí©L. xUt® rh®ªj ïd«, njáa ïd«, rka«  M»ad 

ï›îÇikfS¡F¤ jilahŒ ïU¡f¡. TlhJ. âUkz cwî¡fhd cÇik nghynt, âUkz 

cwit u¤J brŒíî« MQ¡F«, bg©Q¡F« rk cÇik c©L. âUkz¤âš ahUila 

t‰òW¤jY¡F« ïlÄšiy. xUt® rh®ªj eh£o‹ muR¡F FL«g§fisí«, FL«g 

cW¥ãd®fisí« ghJfh¡F« flikí©L.  

ãÇî – 17 

 jÅ¤njh, ãwnuhL nr®ªnjh brh¤J it¤J¡ bfhŸS« cÇik midt®¡F« 

c©L. Kiwahd fhuzÄ‹¿ xUt® brh¤âid¥ g¿¡F« cÇik ahU¡FÄšiy.  

ãÇî – 18 

 x›bthUtU¡F« áªâ¡f, kd rh£á¥go el¡f, xU kj¤ij¤ bjÇî brŒa mšyJ 

nj®ªJ bfh©l kj¤ij kh‰¿¡ bfhŸs cÇikí©L. kj e«ã¡iffis¤ jÅahf mšyJ 

FGthf mªju§fkhf mšyJ btË¥gilahf¥ nghâ¡fî« filão¡fî« tÊglî« 

cÇikí©L.  

ãÇî – 19 

 x›bthUtU«, j§fSila fU¤J¡fis¥ ng¢R _ynkh, vG¤J _ynkh 

btË¥gL¤j cÇikí©L. m›thnw jftšfis¥ bgWtj‰F«, bg‰w jftšfis¥ 

gÇkh¿¡bfhŸsî« gu¥òj‰F« cÇikí©L. ïªjftšfŸ njr všiy jh©o r®tnjr 

msÉY« mikayh«.  

ãÇî – 20 

 x›bthUtU«, mikâahd KiwÆš T£lkhf¡ Tlî«, r§fik¡fî« 

cÇikí©L. Mdhš r§f¤âš nrU«go vtiuí« f£lha¥gL¤j KoahJ.  

ãÇî – 21 
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 eh£o‹ murâfhu¤âš neuoahfnth Rjªâukhf¤ nj®ªbjL¡F« ãuâÃâfŸ 

_ykhfnth¥ g§nf‰f cÇikí©L. muRfŸ k¡fË‹ e«ã¡ifia nj®jšfŸ _y« 

bjhl®ªJ bgw nt©L«; ï¤nj®jšfŸ ïufáakhf ïU¤jš nt©L«. th¡FÇik 

všnyh®¡F« rkkhf ïU¤jš nt©L«. j‹ eh£o‹ muR¥ gÂÆš rkthŒ¥ò bgW« cÇik 

x›bthUtU¡F« c©L.. k¡fS« muR« xUt®¡bfhUt® gâš brhšY« fl¥ghL©L 

v‹gJ« Äf¥ bgÇa flikahF«. 

ãÇî – 22 

 r_f cW¥ãd® x›bthUtU¡F« r_f¥ ghJfh¥ã‰fhd cÇik c©L. FokfÅ‹ 

kh©ã‰F«, ts®¢á¡F« njitahd bghUshjhu, r_f, g©gh£L cÇikfis 

Ãiwnt‰¿¡ bfhŸS« cÇik c©L. ï¥ghJfh¥ò eh£L ts«, r®tnjr x¤JiH¥ò, 

muRfŸ ts®¢á¡fhf K‹bdL¡F« Kid¥ò M»aitfis x¤J mikí«.  

ãÇî – 23 

 ntiy¡fhd cÇik, jFâ¡nf‰g ntiyia¤ bjÇî brŒí« cÇik, rhjfkhd 

gÂ¢NHš, ntiyÆ‹ik¡F vâuhd ghJfh¥ò bgW« cÇik, Ãahakhd Câa«, 

rkntiy¡F¢ rk Câa«, Câa¤njhL Toa r_f¥ ghJfh¥ò bgwš ngh‹w cÇikfŸ 

midt®¡F« cÇad. ï›îÇikfis¡ fh¡F« tifÆš bjhÊ‰r§f§fis mik¤jš. 

r§f¤âš cW¥ãduhf¢ nruš ïitbašyh« khDl cÇikfns.  

ãÇî – 24 

 x›bthU egU¡F« XŒî¡F«, ïis¥ghwY¡F« cÇikí©L. bjhÊyhs®fË‹ 

ntiy neu« tiuaW¡f¥gl nt©L«. CÊa®fŸ Câa¤njhL Toa ÉLKiw bgw 

cÇikíilat®fŸ. 

ãÇî – 25 

 x›bthUtU« czî, åL, cil, kU¤Jt«, r_f¥ gÂ ngh‹w mo¥gil¤ 

njitfis Ãiwî brŒJ bfhŸs¡ Toa cÇikíilat®fŸ. ntiyÆ‹ik, nehŒ, 

ïayhik, Éjit Ãiy, KJik, thœtj‰fhd mo¥gil trâÆ‹ik ngh‹w ÃiyfËš 

r_f¥ ghJfh¥ig¥ bgW« cÇikí©L.  

 FHªijfS«, f®¥ãÂ¥ bg©fS« áw¥ò¡ ftd« bgW« cÇikíilat®fŸ. kz 

cwÉš mšyJ kzîw¡f¥ghš ãwªj FHªijahÆD« rkkhd ftÅ¥ò¡FÇatnu. 

ãÇî – 26 

 fšÉ bgW« cÇik x›bthUtU¡F« c©L.  

o Mu«g¡ fšÉ f£lha¡ fšÉahf, ïytr¡ fšÉahf ntzL«. ca®fšÉ 

midtU« bgW« tifÆš rk thŒ¥ò¡FÇajh¡f¥ bgw nt©L«.  

fšÉ  
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 khDl MSikÆ‹ KG ts®¢áia, kÅj cÇikfis, mo¥gil Rjªâu§fis, 

g‹ik¢ r_f¡ FG¡fS¡»ilna ešÈz¡f¤ij, r»¥òz®it, e£òz®it 

ts®¤jiy neh¡fkhf¡ bfh©oU¤jš nt©L«.  

 j« FHªijfS¡fhd fšÉia¤ bjÇî brŒí« cÇik bg‰nwhU¡F c©L.  

ãÇî – 27 

rKjha fyh¢rhu thœÉš g§nf‰fî«, fiyfis¤ JŒ¡fî«, m¿Éaš ts®¢á 

jU« bt‰¿fËš g§nf‰î« midt®¡F« cÇikí©L. xUt® gil¡F« fiy, ïy¡»a 

m¿ÉaÈ‹ ga‹fis¥ ghJfh¡fî« ï¥ga‹fis mD¥gÉ¡fî« cÇikí©L.  

ãÇî – 28 

cÇikfisí«, Rjªâu§fisí« cŸsl¡»a ï¥ãufld§fŸ njáa msÉY« cyf 

msÉY« cUth¡f¥bgW« ‘xG§F’ _ynk rh¤âa« v‹gjdhš ï›bthG§if¡ nfhU« 

cÇik x›bthU¡F« c©L.  

ãÇî – 29 

 xU kÅj‹ jh‹ njh‹¿a r_f¤J¡FÇa flikfis KGikahf M‰W»‹w 

nghJ jh‹ KG kÅjdh»wh‹.  

 xU kÅj‹ jh‹ ãwªj eh£o‹ r£l§fis kâ¡f nt©L«. rf kÅj®fË‹ 

cÇikfis, Rjªâu§fis m§ÑfÇ¡f nt©L«. ï§F bghJ mikâ, bghJ 

ey‹ v‹gd k£Lnk Kj‹ik bgwš nt©L«.  

 mikâ, É£L¡ bfhL¡F« kd¥gh‹ik, ne®ik thœÉ‹ kâ¥ÕLfshf£L«.  

ãÇî – 30 

 ï›îÇik¥ ãufld§fS¡F vâuhf¢ bra‰glnth, mÊ¡fnth ahU¡F« vªj 

eh£L¡F« cÇik ïšiy.  
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ïªâa muáayik¥ò¢ r£l« 

( THE  CONSTITUTION  OF  INDIA ) 

Kf¥òiu  (Preamble)  :   ïªâa k¡fsh»a eh« ïªâahit ïiwah©ik ó©l, rkj®k, 

rka rh®g‰w k¡fsh£á Foaurhf [Sovereign, Socialist, Secural Democratic Republic] 

mik¥gbjd cWâ¥ ó©LŸnsh«.  ïj‹ _y« ïªâahÉ‹ mid¤J¡ Fok¡fisí« 

ghJfh¥ngh«.  

Úâ12[Justice] :  r_f«,  bghUshjhu, muáaš, Úâ. 

Rjªâu«12[Liberty]:  v©z, vL¤J¢ brhšy, e«ã¡if it¡f, c©ikia¢ brhšy, 

tÊghL brŒa Rjªâu«. 

rk¤Jt« [Equality]: jFâ¥gh£oY« thŒ¥ãY« rk¤Jt« M»at‰iw mË¤J mt®fis 

ca®îw¢ brŒjš. 

rnfhju¤Jt« [Fraternity]: jÅ kÅj bfsut«, njr¤â‹ x‰Wik k‰W« 

xUik¥gh£o‰F cWâ mË¤jš. 

ïUg¤J Mwh« ehŸ et«g® 1949 ïš ekJ muáayik¥ò mitÆš, V‰W, 

ïa‰¿, ïªj muáayik¥ig ek¡F tH§»¡ bfh©oU¡»nwh«. 

ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¤â‹ _‹whtJ ghf¤âš, jÅeg®fS¡F tH§f¥g£l 

kÅj cÇikfis eh« mo¥gil cÇikfŸ v‹wiH¡»nwh«.  

 c¢rÚâk‹wK« ï›to¥gil cÇikfis “ïa‰if cÇikfshf” 

m§ÑfÇ¤âU¡»wJ. fhy« fhykhf ïa‰if cÇikfŸ v‹W eh« miH¤J tªj 

cÇikfis¤ jh‹ j‰bghGJ kÅj cÇikfŸ v‹W miH¡»nwh« v‹W c¢rÚâk‹w« 

TW»wJ.  

 xU kÅj‹ kh©òl‹ cÆ®thH njit¥gL« mo¥gil¤ njitfns mo¥gil 

cÇikfshf ï¢r£l¤âš c¤âuthj« mË¡f¥g£LŸsJ. 

 ïa‰ifahd ï›îÇikfŸ kW¡f¥gL»‹wnghJ kÅjuhš kh©òl‹ thH KoahJ 

v‹gjdhš ïªâa murik¥ò¢ r£l¤âš _‹wh« ghf¤âš F¿¥ã£LŸs mo¥gil 

cÇikfŸ xU egU¡F kW¡f¥gL»‹wnghJ muir vâ®¤J tH¡F bjhlu Koí«. 
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mo¥gil¥ g©òfŸ 

 rhjhuz¢ r£l¤âdhš ek¡F¡ »il¡f¥ bgwhkš Äf ca®ªj r£lkh»a 

muáayi¥ò r£l¤â‹ _y« ek¡F »il¤jJ.  

 ï›îÇikfis rhjhuz r£l§fis kh‰WtJ nghy vËâš kh‰w KoahJ. 

muáayik¥ò¢ r£l¤ âU¤j¤â‰fhd fLikahd eilKiwfis¥ ã‹g‰¿a 

ã‹dnu kh‰w« brŒa Koí«. m«kh‰w§fS« ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¤â‹ 

“mo¥gil f£lik¥ò¡F” ghâ¥ò V‰glhj t©z« ïUªjhšjh‹ c¢rÚâk‹w« 

m«kh‰w¤ij m§ÑfÇ¡F«.  

 muáaiyik¥ò¢ r£l¤â‹ _‹wh« ghf¤âš tH§f¥g£LŸs cÇikfis ÛW« 

tifÆnyh, g¿¡F« tifÆnyh muR r£lÄa‰w¡TlhJ. m›thW ïa‰w¥g£lhš 

m¢r£l« bršyh Ãiy¢ r£lkhf M»ÉL«.  

 ïnjnghš muáayik¥ò¢ r£l« eilKiw¡F tUtj‰F K‹ (mjhtJ 26.1.1950¡F 

K‹) ïa‰w¥g£l r£l§fŸ mo¥gil cÇikfis ÛW« tifÆš ïUªjhš bršyh 

Ãiy¢ r£lkhf M» ÉL« 

 rhjhuz¢ r£l¤â‹ Ñœ bgw¥gL« cÇikfŸ Ûw¥gL« bghGJ eh« mj‰bfd 

mik¡f¥g£oU¡F« Úâk‹w§fËš jh‹ tH¡F bjhL¤J cÇikia¥ ghJfh¡f 

Koí«. Mdhš mo¥gil cÇikfŸ Ûw¥g£lhš neuoahf muáayik¥ò¢ r£l¥ãÇî 

32‹ Ñœ c¢rÚâk‹w¤ijnah mšyJ muáayik¥ò¢ r£l¥ãÇî 226‹ Ñœ 

ca®Úâk‹w¤ijnah mQ» Ãthuz« bgw¡Toa cÇik c©L. 

tif¥ghLfŸ 

1. rk¤Jt¤â‰fhd cÇik - ãÇîfŸ 14 Kjš 18tiu 

2. Rjªâu¤â‰fhd cÇik (ãÇîfŸ 19 Kjš 22) 

3. Ru©lY¡bfâuhd cÇik (ãÇîfŸ 23 k‰W« 24) 

4. kj¢ Rªâu¤â‰fhd cÇik (ãÇîfŸ (25 Kjš 28 tiu) 

5. áWgh‹ikÆdU¡fhd cÇikfŸ (ãÇîfŸ 29 k‰W« 30) 

6. muáayik¥ò¢ r£l Ãthuz« bgW« cÇik ãÇî 32 
 

mo¥gil cÇikfŸ 

1)  rk¤Jt cÇik  

 rk¤Jt« v‹gJ ï¢r_f¤âš muáaš, bghUshjhu k‰W« fyh¢rhu 
mo¥gilÆš Äfî« ã‹ j§»íŸnsh®fis rfy trâfnshL«, cÇikfnshL« 
thœ»‹w k¡fnshL rk¤Jt¥gL¤JtJ. 
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 rkÄšyhjt®fis¢ rkkh¡FtJ 

 cjhuzkhf R¥g‹ v‹w jÈ¤ bjhÊyhË nfhÉÈ‹ cŸ ãufhu¤âš EiHa 
Koahj Ãiy. Mdhš r§fu‹ v‹w ca® rhâ¡fhu® cŸns EiHayh« v‹w 
Ãiy¡F¥ bga® ghFghL 

 v§bfšyh« ghFghL fhz¥gL»wnjh m§F rk¤Jt« ïU¡fhJ 

 v§bfšyh« rk¤Jt« ïšiynah m§F ml¡FKiwjh‹ ïU¡F«.  

 v§bfšyh« ml¡FKiw ïU¡»wnjh m§F r£l¤â‹ M£á el¡fhJ 

 vdnt rk¤JtÄ‹ik xU kÅj cÇik Ûwš MF« 

 ï¢r_f¤âš bg©fŸ, FHªijfŸ, áWgh‹ikÆd®, Ô©lhik¡F gÈahF« 
jÈ¤J¡fŸ rk¤JtÄ‹¿ thœ»‹wd®. 

ãÇî 14 

 r£l¤â‹ K‹ rk« mšyJ r£l¤â‹ rkkhd ghJfh¥ãid ïªâa všiy¡FŸ 

muR vªjbthU egU¡F« kW¡f¡TlhJ. 

ãÇî 15 

kj«, ïd«, rhâ, ghš, ãw¥ãl« mšyJ ït‰¿š VnjD« x‹¿‹ mo¥gilÆš 

Fok¡fËilna muR ghFghL fh£Ljš TlhJ. 

ãÇî 15 (2) 

 filfŸ, bghJk¡fŸ j§F« ÉLâ, czî ÉLâ, bghJk¡fË‹ 
bghGJngh¡»‰fhd ïl§fŸ M»a ïl§fËš mDkâ¥gj‰F«  

 »zWfŸ, Fs§fŸ, ÚuhL« JiwfŸ, rhiyfŸ, bghJk¡fË‹ ga‹gh£o‰fhf muR 
Ãâíl‹ guhkÇ¡f¥gL« bghJk¡fŸ TL»‹w ïl§fis¥ ga‹gL¤Jtj‰F« 

 kj«, ïd« rhâ, ghš, ãw¥ãl« mšyJ ït‰¿š VnjD« x‹¿‹ mo¥gilÆš 
vªjbthU Fokfidí« f£L¥ghL mšyJ Ãgªjid¡F c£gL¤j¡TlhJ. 

ãÇî 15 (3)  

FHªijfS¡F« bg©fS¡F« K‹DÇik k‰W« rYiffŸ tH§Ftij ï¥ãÇî 

jil brŒa¡TlhJ.  

ãÇî 15 (4)  

 r_f k‰W« fšÉbgw thŒ¥g‰w ã‰g£nlh® k‰W« jhœ¤j¥g£nlh® gH§FoÆdiu 

K‹nd‰w rYiffŸ tH§Ftij ï¥ãÇî jil brŒa¡TlhJ.  

ãÇî 16 (1) 

 muR gjÉfS¡F Ãakd« mšyJ ntiy thŒ¥ãš mid¤J Fok¡fS¡F« 

rkthŒ¥ò mË¡f¥gl nt©L«. 
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ãÇî 16 (2)  

 kj«, ïd«, rhâ, ghš. t«rhtÊ, ãw¥ãl« mšyJ ït‰¿‹ VnjD« x‹¿‹ 

mo¥gilÆš muR gjÉfS¡F Ãakd« mšyJ ntiythŒ¥ò bjhl®ghf vªjbthU 

Fokfidí« jFâa‰wtuhf¡ fUj¡ TlhJ k‰W« ghFghL  fh£l¡ TlhJ. 

ãÇî 17 

 Ô©lhik xÊ¡f¥g£L É£ljhš, vªj toÉY« Ô©lhikia¡ filão¥gJ jil 

brŒa¥g£oU¡»wJ. Ô©lhikia¡ fil¥ão¥gJ r£l¤â‹go F‰wkhF«. 

2)  Rjªâu¤â‰fhd cÇik 

 v›Éj jilíÄ‹¿ ãw® ghâ¥gilaht©z« xUt‹ j‹ cz®îfis 
btË¥gL¤JtJ« mij brašgL¤JtJ« RjªâucÇik  

 r£l¤â‰F£g£L xUt® j‹id¥ g‰¿í«, r_f muáaš bghUshjhu ÃiyfŸ 
g‰¿í«, muá‹ â£l§fŸ g‰¿í« jftš bgW»‹w cÇik Rjªâu cÇik 

 ï¢Rjªâu cÇik r£l¤â‹ tiuaiw¡F c£g£lJ 

 ml¡FKiw, bfh¤joik Kiw, kÅj®fis gšntW ntiyfS¡fhf fl¤jš 
Kiw ïJngh‹w brašfŸ xU jÅkÅjÅ‹ Rjªâu cÇikia¥ g¿¡»wJ. 

 Rjªâu« v‹gJ x›bthU jÅ kÅjÅ‹ ïašghd ïa¡f« ïj‰F jilfŸ 
ïU¥ã‹ mJ mtÅ‹ Rjªâu cÇikia g¿¥gjhF«.  

ãÇî 19 (1) 

 mid¤J Fok¡fS¡F« Ñœ¡f©l cÇikfŸ c©L 

ãÇî 19 (1) (a) 

 ng¢R k‰W« fU¤J¡fis btË¥gL¤J« cÇik 

ãÇî 19 (1) (b) 

 Míj§fŸ ïšyhkš mikâahf¡ TL« cÇik 

ãÇî 19 (1) (c) 

  r§f§fŸ mik¡F« cÇik 

ãÇî 19 (1) (d) 

  ïªâa všiy¡FŸ Rjªâukhf¢ br‹W tU« cÇik 

ãÇî 19 (1) (f) 

  VnjD« bjhÊy, ntiy, tÂf« mšyJ Éahghu« brŒí« cÇik 

ãÇî 20 (1)  
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  eilKiwÆš ïU¡F« r£l¤âš F‰w« vd¡ F¿¥ãl¥g£l braiy¤ jÉu ntW 

vªj braY¡fhfî« xUt® j©o¡f¥gl¡ TlhJ. nkY« m¢braš òÇªj neu¤âš 

eilKiwÆÈUªj r£l¤âš gÇªJiu¡f¥g£l j©lidiaÉl mâf¥goahd 

j©lid tH§f¡TlhJ.  

 

ãÇî 20 (2) 

  xnu F‰w¤â‰fhf xUtiu x‹W¡F« nk‰g£l Kiw j©o¡f¡TlhJ.  

ãÇî 20 (3) 

  F‰w« rh£l¥g£l vªj xU egiuí« mtU¡F vâuhf¢ rh£áaË¡f 

t‰òW¤j¡TlhJ.  

m) cÆ®thG« cÇik  

 jÅeg® kh©ò, kâ¥òl‹ cÆ®thœjš  

 elkh£l¢ Rjªâu¤njhL cÆ®thœjš  

 RaáªjidnahL brašgL« cÇik 

 M‰¿Èid btË¥gL¤J« cÇik. thœîÇik v‹gJ btWknd cÆ®thœjš v‹w 

bghUŸ mšy. khwhf ïa‰if thœthjhu«, fšÉ, kU¤Jt«, clšey«, 

kÅjhãkhdk‰w KiwÆš el¤j¥glhkÈU¤jš ngh‹w caÇa cÇikfis 

mDgÉ¥gJ thœjš  

ãÇî 21  

  r£l¤jhš V‰gL¤j¥g£l eilKiwÆš ïšyhkš ntW Éj¤âš xU egÇ‹ 

cÆiunah mšyJ mtÇ‹ jÅeg® Rjªâu¤ijnah g¿¡f¡TlhJ.  

ãÇî 22 (1) 

 ifJ brŒa¥gL« egiu ifâ‰fhd fhuz¤âid¤ bjÇÉ¡fhkš fhtÈš 

it¡f¡TlhJ.  

 ifjhdt® mtUila ÉU¥g¥go tH¡FiuP® xUtiu fyªjhnyhá¤J mtUila 

ju¥ãš tH¡FiuP® xUtiu thâl mDkâ tH§f nt©L«.  

ãÇî 22 (2) 

  ifjhd ïl¤âÈUªJ Úâk‹w« brštj‰fhd neu« Ú§fyhf 24 kÂ neu¤â‰FŸ 

ifjhdt®fŸ mU»YŸs Úâ¤Jiw eLt® K‹ò M#®gL¤j¥gl nt©L«.  

ãÇî 22 (3) 
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  ï¥ãÇÉš brhšy¥g£oU¡F« cÇikfŸ Ñœf©lt®fS¡F¥ bghUªjhJ.  

1. e« eh£o‰bfâuhf¥ ngh® bjhL¡F« eh£oid¢ nr®ªjt®fŸ. 

2. jL¥ò¡ fhtš r£l¤â‹ Ñœ ifJ brŒa¥g£L fhtÈš it¡f¥g£oU¥gt®fŸ 

M)  fšÉ cÇikí«  thœîÇikna! 

 Éy§»‰F« kÅjD¡F« ïilna cŸs ntWgh£il btË¡bfhzu fšÉ 
milahskhf¥ ga‹gL»wJ. 

 xU kÅj‹ M‰wYl‹ ï¢r_f¤â‰F¥ gaDŸs tifÆš  khwnt©LbkÅš 
mtD¡F fšÉ mtáa« 

 muR ï¡fšÉia f£lhakhf, ïytrkhf 6 Kjš 14 taJ cŸs mid¤J¡ 
FHªijfS¡F« tH§f nt©L« v‹W c‹Å»UZz‹ vâ® Mªâu¥ãunjr« 
v‹w tH¡»š c¢rÚâk‹w« Ô®¥ò mË¤JŸsJ. 

 ïytr, jukhd, f£lha¡ fšÉia tH§F« muR 0-6taJŸs FHªijfS¡F« 
mij Ú£o¡f nt©L« v‹gJ« mo¥gil cÇikahF«. 

 

ï)  öŒikahd R‰W¥òw¢ NHš thœîÇikna 

 ïa‰if mid¤J k¡fS¡F« tH§»íŸs thœthjhukh»a Ú®, Ãy«, fh‰W Mfha 

k©ly« M»at‰iw midtU« rkg§ÑL brŒJ mDgÉ¥gJ x›bthUtÇ‹ 

mo¥gil cÇikahF«. 

 thœthjhu§fis¤ jÅah® ÃWtd§fŸ khRgL¤JtJ k‰W« mÊ¥gJ v‹gJ 

jÅkÅjÅ‹ thœîÇikia eR¡F« brayhF«.  

 gÂÆl§fËš bg©fS¡bfâuhf el¡F« ghÈaš t‹Kiw v‹gJ« thœîÇikia 

ÛW« brayhF«. 
 

3)  Ru©lY¡bfâuhd cÇikfŸ 

ãÇî 23 

 kÅj®fis É‰gJ th§FtJ k‰W« mid¤J tifahd bfh¤joik KiwfŸ jil 

brŒa¥g£LŸsJ. 

ãÇî 24  

  14 taâ‰F£g£l áWt®fis vªj¤ bjhÊ‰rhiyÆY« Ru§f¤âY« ãw 

mghafukhd bjhÊÈY« ÃaÄ¡f¡TlhJ.  

 14 taâ‰F£g£l áWt®fis mghafukhd bjhÊÈš <LgL¤â mt®fis ciH¥ig 

Ru©Ljš TlhJ 
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 FHªij¤ bjhÊyhs® Kiw xÊ¥ò k‰W« Kiw¥gL¤Jjš r£l¤â‹ go 

FHªijfË‹ eyid ika¥gL¤â¤ bjhÊšfŸ ïU¡f nt©Lnka‹¿, 

bjhÊ‰rhiyfË‹ eyid ika¥gL¤â FHªijfis ntiy¡F mk®¤j¡ TlhJ. 

 bfh¤joik Kiw v‹gJ kÅj cÇik¡F vâuhdJ.  

cÆ®thG« cÇik F¿¤j tH¡FfŸ ãÇî 21 

nkdfh fhªâ vâ® ïªâa muR v‹w tH¡»š muáayik¥ò¢ r£l¥ãÇî 21š 

F¿¥ãl¥g£oU¡F« thœîÇik k‰W« jÅeg® Rªâu« v‹w brh‰bwhl® guªj bghUŸ 

bfh©ljhfî« gšntW tifahd cÇikfis cŸsl¡»ajhfî« cŸsJ v‹W 

c¢rÚâk‹w« fU¤J bjÇÉ¤jJ.  

nkY« fuh¡á§ vâ® c¤âu¥ãunjr muR v‹w tH¡»š ïªâa muáayik¥ò¢ 

r£l¥ãÇî 21š F¿¥ã£LŸs thœîÇik k‰W« jÅeg® Rªâu« v‹w gj¤â‰FŸ 

kÅj®fË‹ m¤jid cÇikfS« ml§F« v‹W c¢rÚâk‹w« fU¤J bjÇÉ¤jJ. ïnj 

ngh‹w fU¤J¡fis c¢rÚâk‹w« gy tH¡FfËš fU¤J bjÇÉ¤jJ.   

btËeh£o‰F¥ gaz« brŒí« cÇik 

 r¤tª¤ á§ áfhÂ vâ® ïªâa muR v‹w tH¡»š btËeh£o‰F¥ gaz« 

brŒí« cÇik ãÇî 21š F¿¥ã£LŸs jÅeg® Rjªâu« v‹w gj¤â‰FŸ ml§»ÆU¥gjhš 

btËeh£o‰F¥ gaz« brŒí« cÇik mo¥gil cÇikahf c¢rÚâk‹w¤jhš 

m§ÑfÇ¡f¥g£lJ. ïnj cÇikia c¢rÚâk‹w« nkdfh fhªâ vâ® ïªâa muR v‹w 

tH¡»Y« mo¥gil cÇikahf m§ÑfÇ¤jJ.  

mªju§f cÇik 

 fuh¡ á§ vâ® c¤âu¥ãunjr muR v‹w tH¡»š fuh¡á§ å£o‰FŸ 

mDkâÆ‹¿ EiHtJ« mtU¡F¤ bjhšiy jUtJ« ãÇî 21š ml§»a mªju§f 

cÇikia¥ ghâ¡F« v‹W« És¡» c¤âu¥ãunjr fhtš ÉâfË‹ Éâ ïuî neu§fËš 

åLfËš nrhjidÆLjš v‹w mâfhu« muáayik¥ò¢ r£l« ãÇî 21‰F Ku©g£LŸsJ 

v‹W m¿É¤J u¤J brŒJ c¢rÚâk‹w« Ô®¥gË¤jJ. 

ïnj cÇikÆid nfhÉª¤ vâ® k¤âa ãunjr muR tH¡»š nkY« Étukhf 

c¢rÚâk‹w« És¡» Ô®¥gË¤jJ. ï›tH¡»š mªju§f cÇik v‹gJ 

å£oÈU¥nghUila beU¡fkhd cwîfŸ, FL«g«, âUkz«, jhŒik miljš, 

fU¤jÇ¤jš FHªijfis ts®¤jš ngh‹w mid¤ijí« cŸsl¡»ajhF« v‹W 

mªju§f cÇik v‹w mo¥gil cÇikia És¡» nk‰go cÇikfis ghJfh¡f¥gl 

nt©L« v‹W« c¢rÚâk‹w« Ô®¥gË¤JŸsJ.  
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uh#nfhghš vâ® jÄHf muR v‹w tH¡»š mªju§f cÇik v‹gJ ïªâa 

muáayik¥ò¢ r£l¥ãÇî 21š c¤âuthjkË¡f¥g£l thœtÇik k‰W« jÅeg® Rjªâu« 

v‹w mo¥gil cÇik¡FŸ ml§»ÆU¡»wJ v‹W c¢rÚâk‹w« És¡»aJ.  

ï›tH¡»š xUtUila r«kj« ïšyhkš mtÇ‹ thœ¡if, FL«g«, âUkz«, 

fU¤jÇ¤jš, FHªij bgWjš ngh‹w Égu§fis btËÆl¡TlhJ v‹W« m›thW 

btËÆ£lhš mJ mtUila mªju§f cÇikia ghâ¡F« v‹W« c¢rÚâk‹w« 

És¡»aJ. 

Éiuthd Érhuiz¡fhd cÇik 

 ï›îÇik ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¤âš btË¥gilahf¡ F¿¥ãl¥ glhÉ£lhY« 

c¢rÚâk‹w¤jhš ï›îÇik ãÇî 21¡FŸ c£»ilahf cWâ brŒa¥g£oU¡f¡Toa 

cÇik v‹W m§ÑfÇ¡f¥g£oU¡»wJ.  

cirduh fh£^® vâ® Õfh® muR v‹w tH¡»š ÉrhuizÆ‹¿ Ú©lfhykhf 

áiwÆš mil¡f¥g£oU¤jš ïªâa muáayik¥ò¢ r£l« ãÇî 21‰F ÉnuhjkhdJ v‹W 

c¢rÚâk‹w« fU¤J bjÇÉ¤J.  

ï›tH¡»š Éiuthd Érhuiz¡fhd cÇik ãÇî 21š c¤âuthjkË¡f¥g£LŸs 

thœîÇik k‰W« jÅeg® Rjªâu¤â‹ K¡»a gFâahF« v‹W« c¢rÚâk‹w« j‹Dila 

Ô®¥ãš bjËîgL¤âíŸsJ.  

 cirduh fh£^‹ 2 vâ® cŸJiw¢ bray® Õfh® muR v‹w tH¡»š 
F‰w« rh£l¥g£lt®fS¡F Éiuthd ÉrhuizÆid el¤j nt©oaJ 
muáayik¥ò¢ r£l¤â‹ Ñœ muRfS¡F c©lhd flik v‹W« 
m¡flikÆid Ãâ mšyJ Ã®thf¡ fhuz§fis¡ fh©ã¤J jÉ®¡f KoahJ 
v‹W« c¢rÚâk‹w« bjÇÉ¤jJ.  

 mo¥gil cÇikfŸ Ûw¥gL«nghJ mâš jiyÆ£L Ãthuz« tH§f nt©oa 
f£L¥ghL ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¤â‹ Ñœ c¢rÚâk‹w¤â‰F cŸsjhš  

 F‰w« rh£l¥g£ltU¡F Éiuthd Érhuiz¡fhd cÇik kW¡f¥gL« nghJ  

 r«gªj¥g£l muRfS¡F¥ òydhŒî¤ JiwÆid¥ gy¥gL¤JtJ F¿¤J 
m¿îW¤JtJ 

 òâa Úâk‹w§fis V‰gL¤JtJ, TLjyhf ÚâgâfŸ ÃaÄ¡f¥gLtJ ngh‹w 
Érhuizia Éiuthf Ko¡f¤ njitahd tÊKiwfis¥ ã‹g‰WkhW 
f£lisÆl nt©oaJ mtáakh»wJ bjÇÉ¤jJ.  

 uh{nj› r®kh vâ® Õfh® muR v‹w tH¡»š Éiuthd Érhuiz¡fhd 

cÇikia m§ÑfÇ¡F« tifÆš F‰wÉaš ÉrhuizfËš VHh©L fhy¤â‰F¡ 

Fiwthd j©lid tH§f¡Toa F‰w§fis ÉrhÇ¡FG Úâk‹w«, rh£á Érhuiz 

KoªjhY« KoahÉ£lhY« muR ju¥ò Érhuizia F‰w¥g¤âÇ¡if jh¡fš 
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brŒa¥g£lâÈUªJ ïu©L M©LfŸ Kotilªjîl‹ Koî¡F¡ bfh©Ltu 

nt©Lbkd c¢rÚâk‹w« bjÇÉ¤jJ.  

VHh©L fhy¤â‰F TLjyhd j©lid tH§f¡ Toa F‰w§fis ÉrhÇ¡F« 

Úâk‹w«, rh£á Érhuiz KotilªjhY« KotilahÉ£lhY« muR ju¥ò Érhuizia 

F‰w¥g¤âÇ¡if jh¡fš brŒa¥g£lâÈUªJ _‹W M©LfŸ Kotilªjîl‹ Koî¡F 

bfh©L tu nt©Lbk‹W« c¢rÚâk‹w« T¿íŸsJ. 

 

ïytr r£l cjÉ bgWtj‰fhd cÇik 

 v«.v¢.MÞfh£ vâ® kfhuhZouh muR v‹w tH¡»š ïytr r£l cjÉ 

bgWtj‰fhd cÇik, ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¥ãÇî 21š cŸsl§»a xU mo¥gil 

cÇikahF« v‹W c¢rÚâk‹w« fU¤J bjÇÉ¤jJ. xU áiw¡ifâ gšntW Ãahakhd 

fhuz§fshš jFâ thŒªj tH¡FiuPiiu ÃaÄ¤J j‹id¡ fh¤J¡ bfhŸs ïayhj 

ÃiyÆš Úâk‹wnk mtU¡fhf thjhl xU jFâ thŒªj tH¡FiuPiu F‰w« 

rh£l¥g£ltÇ‹ r«kj¤Jl‹ ÃaÄ¡f nt©L« v‹W« ï¤Ô®¥ãš c¢rÚâk‹w« 

bjËîgL¤âaJ.  

 cirduh fh£^‹ (2) vâ® cŸJiw bray®, Õfh® muR v‹w tH¡»Y« 

ïytr r£l cjÉ v‹gJ Ãahakhd ne®ikahd r£l eilKiwÆ‹ xU m§fkhf 

ïU¥gjhš bghUshjhu¡ fhuz§fËdhnyh mšyJ ãw ïayhikÆdhnyh Úâia¥ gbW« 

thŒ¥ò xUtÇlÄUªJ g¿¡f¥gl¡TlhJ v‹W« c¢rÚâk‹w«  

 fh¤Ç (2) vâ® Õfh® khÃy muR v‹w tH¡»š ïtyr r£l cjÉaid F‰w« 

rh£¥g£lt® nf£L¤jh‹ bgw nt©Lkh? v‹w Édh vGªjJ. ï›ÉdhÉ‰F ÉilaË¤j 

c¢rÚâk‹w« ïªâahÉš cŸs fšÉa¿É‹ikia fz¡»š vL¤J¡ bfh©L 

gh®¡ifÆš F‰w« rh£l¥g£lt® nf£lhšjh‹ ïytr r£l cjÉ »il¡F« v‹W 

brh‹dhš mJ nfÈ¡FÇajh» ÉL«  

mk®î Úâgâ K‹ghfnth mšyJ F‰w¤Jiw eLt® K‹ghfnth F‰w« 

rh£l¥g£lt® M#uhF«nghJ r«gªj¥g£l Úâgâ F‰w« rh£l¥g£ltÇl« c§fshš 

tH¡FiwP® ÃaÄ¤J tH¡fhl KoaÉšiy v‹whš muR bryÉš tH¡FiuP® 

ÃaÄ¡f¥g£L ïytr r£l cjÉ bgW« cÇik c©L v‹gij vL¤J¢ brhšy 

flik¥g£lt®fŸ v‹W Ô®¥gË¤JŸsJ.  

 F‰w« rh£l¥g£ltÇl« ïytr r£l cjÉ bgW« cÇik F¿¤J bjÇÉ¡fhkš 

ã‹d® m¡F‰w« rh£l¥g£lt® mªÚâk‹w¤jhš j©lid¡F c£gL¤j¥gL«nghJ 

r«gªj¥g£l Úâk‹w« Úâgâ ïytr r£l cÇik F¿¤J bjÇÉ¡fhkš ïytr r£l 

cjÉia bg‰W¤ juhkš tH¡»id ÉrhÇ¤jJ ãÇî 21š tH§f¥g£oU¡F« mo¥gil 
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cÇikia Û¿a brayhF«, muáayik¥ò¢ r£l¤â‰F¥ òw«ghf ïU¥gjhš 

m›Érhuizia¤ jŸSgo brŒa nt©L«.  

ïWâÆš  

 ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¤jhš c¤âuthj« mË¡f¥g£LŸs cÇikfŸ k‰W« 

r®tnjr kÅj cÇik¥ ãufld§fËš Tw¥g£L ekJ eh£L Úâk‹w§fËš 

eilKiw¥gL¤j¡Toa cÇikfshd thœîÇik, Rªâu«, rk¤Jt«, jÅeg® kh©ò 

r«gªj¥g£l cÇikfns. kÅj cÇikfŸ v‹W kÅj cÇik¢ r£l« TW»wJ.     

4)  kj¢Rjªâu¤â‰fhd cÇikfŸ 

ãÇî 25 

midtU« mtut® kdrh£ágo kj¤âid¥ ã‹g‰w rk cÇik c©L. bghJ mikâ, 

xG¡f Kiwik, Rfhjhu« M»at‰¿‰F c£g£L xU kj¤ij¤ jGt, ã‹g‰w, gu¥g 

midtU¡F« cÇikí©L. 

ãÇî 26 

  bghJ mikâ, XG¡f Kiwik, Rfhjhu« M»at‰¿‰F c£g£L x›bthU 

kj¤âdU¡F« mšyJ kj¥ ãÇÉdU¡F« 

 kj k‰W« mwÃiya§fis ÃWtî«, guhkÇ¡fî« 

 kj« r«gªj¥g£l Étfhu§fis nkyh©ik 21òÇaî« 

 mirí« k‰W« mirah brh¤J¡fis¥ bgwî« brhªjkh¡»¡ bfhŸsî«  

 m¢brh¤J¡fis¢ r£l§fË‹ go Ã®t»¡fî« cÇik c©L 

ãÇî 27 

  vªjbthU F¿¥ã£l kj¤âidí« mšyJ kj¥ãÇit ts®¡f mšyJ guhkÇ¡f 

MF« bryÉ‰fhf vtiuí« tÇ brY¤JkhW f£lha¥gL¤j¡ TlhJ.  

ãÇî 28 

  muR Ãâahš KGikahf¥ guhkÇ¡f¥gL« fšÉ ÃWtd§fËš kjnghjid¡ fšÉ 

f‰ã¡f¡TlhJ. k‰w muR Ãâ cjÉ bgW« jÅah® fšÉ ÃWtd§fËš khzt®fŸ k‰W« 

bg‰nwhÇ‹ r«kj¤Jl‹jh‹, m§F el¤j¥gL« kj tÊghLfŸ mšyJ kjnghjid 

tF¥òfËš fyªJbfhŸSkhW nf£L¡bfhŸs Koí«.  

 kj¢ Rjªâu« v‹gJ jÅkÅjÅ‹ milahs¤â‰fhd cÇikahF«. 

5)  áWgh‹ikÆdU¡fhd cÇikfŸ 
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ãÇî 29 (1) 

  ïªâa všiy mšyJ vjhtJ xU gFâÆš tá¡F« Fok¡fË‹ mid¤J¥ 

ãÇÉdU¡F«, mt®fSila bkhÊ vG¤J tot« k‰W« fyh¢rhu« M»at‰iw¥ 

ghJfh¡F« cÇik c©L.  

ãÇî 29 (2) 

murhš mšyJ muá‹ Ãâ cjÉahš el¤j¥g£L tU»‹w fšÉ Ãiya§fËš vªj 

Fok¡fS¡F« kj«, ïd«, rhâ, bkhÊ mšyJ ït‰¿š VnjD« x‹¿š mo¥gilÆš 

nr®¡if mDkâ kW¡f¥gl¡TlhJ.  

ãÇî 30 

1. bkhÊia mo¥gilahf¡ bfh©l mšyJ kj¤âid mo¥gilahf¡ bfh©l mid¤J 

áWgh‹ikÆdU¡F«, mt®fË‹ ÉU¥gj‰»‰nf‰g fšÉ ÃWtd§fis ÃWtj‰F« 

mt‰iw ÃWt»¡fî« cÇik c©L.  

2. fšÉ ÃWtd§fS¡F« Ãâ cjÉ tH§F«nghJ áWgh‹ikÆduhš ÃWt»¡f¥bgW« 

fšÉ ÃWtd« v‹w fhuz¤âdhš áWgh‹ikÆduhš el¤j¥gL« fšÉ 

ÃWtd§fS¡F muR Ãâ cjÉ tH§Ftâš ghFghL fh©ã¡f¡TlhJ.  

 bgU«gh‹ikÆd® mDgÉ¤J tU« mid¤J cÇikfisí« bgWtj‰F 

cÇikí©L 

6)  r£l Ãthuz« bgW« cÇik 

ãÇî 32 

1. muáayik¥ò¢ r£l¤â‹ _‹whtJ ghf¤âš c¤juthj« mË¡f¥g£l 
cÇikfis¢ brašgL¤Jtj‰fhf¤ jFªj tÊKiwfËš c¢rÚâ k‹w¤ij 
mQf¡Toa cÇik c©L.  

2. ï¥ãÇÉ‹ Ñœ c¤âuthjkË¡f¥g£l c¢rÚâk‹w¤âid mQf¡Toa cÇik, 
muáayik¥ò¢ r£l¤âš gÇªJiu¡f¥g£l mšyhkš ntW tÊfËš 
j‰fhÈfkhf u¤J brŒa KoahJ.  

3. tÊKiwfËš mšyhkš ntW tÊfËš j‰fhÈfkhf u¤J brŒa KoahJ.              

nkny F¿¥ã£LŸs mo¥gil cÇikfŸ k£LkšyhJ c¢rÚâk‹w« mj‹ K‹ 

Érhuiz¡F tªj tH¡Ffis ÉrhÇ¤J¤ Ô®¥ò tH§F« bghGJ gšntW cÇikfisí« 

mo¥gil cÇikfshf m§ÑfÇ¡F« tifÆš muáayik¥ò¢ r£l¥ ãÇîfS¡F 

kWÉs¡f« bfhL¤JŸsJ. 
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2. I.ehÉ‹ FHªijfŸ cÇikfS¡fhd cl‹go¡if-1989 

(1989 ஆம் ஆண்  நவம்பர் 20 ஆம் நாள் ஐ.நா ெபா க் கு வால் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . இந்ந உடன்படிக்ைகயில் இந்தியா நவம்பர் மாதம் 1992ல் 
ைகெய த்திட்ட ) 

நான்கு வைகயான அடிப்பைட உரிைமகள் 
1. cÆ® thG« cÇik 

 cÆU¡F 

 jukhd thœ¡if¡F, r¤jhd czî¡F 

 ÉU«ãa bgaiu¡ bfhŸtj‰F 

 njáa, ïd cÇik¡F 

2. ghJfh¥ã‰fhd cÇik 

 Ru©lšfËÈUªJ 

 t‹KiwfËÈUªJ 

 kÅjk‰w KiwfËÈUªJ 

 ngh®¡ fhy bfhLu§fËÈUªJ 

3. K‹nd‰w¤â‰fhd cÇik 

 Éisahl, fšÉ bgw, ts®¢á bgw 

 guhkÇ¥ò bgw, r_f¥ ghJfh¥ò bgw  

 XŒî bfhŸs, fyh¢rhu elto¡iffËš g§nf‰f 

4. g§nf‰ã‰fhd cÇik 

 fU¤J¡fis btË¥gL¤j 

 jftš bgw  

 áªâ¡f, áªjid¥go el¡f  

 kj¤ij V‰f, filão¡f 
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பிrவு 1 - 18 வயதிற்குட்பட்ட அைனவரும் குழந்ைதகேள. 
பிrவு 2- பாகுபாடின்ைம-இனம் நிறம், பால், ெமாழி, சமயம், அரசியல், ேதசியம், ேதசிய 
இனம், இயலாைம, பிறப்பு இைவகளின் அடிப்பைடயில் குழந்ைதகள் மீது பாகுபாடு 
காட்டப் ெபறல் கூடாது. 
பிrவு 3–குழந்ைதைய ைமயப்படுத்துதல்- குழந்ைதகளுக்கான ெசயற்பாடுகளில் 
குழந்ைதகளுக்கான முதன்ைமத் ேதைவகைள மட்டுேம கருத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.  
பிrவு 5-ெபற்ேறார், குடும்பம், சமூகத்தின் உrைமகளும் கடைமகளும் குழந்ைதகளின் 
உrைமகைளக் குழந்ைதகள் சrயாகப் பயன்படுத்தும் வைகயிலும், அவர்களின் 
ஆற்றல்கைளச் சrயாக ெவளிப்படுத்தும் வைகயிலும் வளர்வதற்கான வழிவைககள் 
ெசய்து தருவதிலும் ெபற்ேறார்களுக்கு இருக்கும் ெபாறுப்புகைள, உrைமகைள உறுப்பு  
நாடுகள் மதிக்க ேவண்டும். 
பிrவு 6- வாழ்வும் முன்ேனற்றமும் 

1. ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் அடிப்பைடயிேலேய உள்ளார்ந்த உயிர் வாழும் 
உrைம உண்டு. 

2. குழந்ைதகள் உயிர் வாழவும் வளர்ச்சிைய உத்தரவாதப்படுத்தவும் அரசு உறுதி 
ெசய்யேவண்டும். 

பிrவு 7 – ெபயரும் குடியுrைமயும்-குழந்ைத பிறந்தவுடன் பதிவு ெசய்யப்பட ேவண்டும். 
குழந்ைதகள் தமக்ெகன்று ஒரு ெபயைரயும்,ஒரு ேதசத்ைதயும் ெகாள்ளுவதற்கு 
உrைமயுண்டு. 
பிrவு 8 – அைடயாளத்ைதப் பாதுகாத்தல்- குழந்ைதகளின் தனித்த அைடயாளம், 
ேதசியம், ெபயர் இவற்ைற உறுப்பு நாடுகள் மதித்துப் பாதுகாக்க ேவண்டும். 
பிrவு 9 – ெபற்ேறாrடமிருந்துபிrக்கப்படாமல்இருத்தல்- குழந்ைதகளின் 
விருப்பத்திற்கு மாறாக அவர்களின் ெபற்ேறார்களிடமிருந்து குழந்ைதகைளப் பிrத்து 
ைவப்பதற்கான உrைமயில்ைல. 
பிrவு 10 – குடும்பத்ேதாடு ேசர்ந்து வாழ்தல்-ஒரு குழந்ைத, தன் ெபற்ேறாேராடு வாழ 
விரும்பி அவர்கள் வாழும் நாட்டிற்குச் ெசல்வதற்ேகா அல்லது ேவறு ஒரு 
நாட்டிலிருந்து ெவளிேயறுவதற்ேகா ஒரு குழந்ைதயிடமிருந்து ெபறும் விண்ணப்பத்ைத 
அரசு மனிதாபிமானத்ேதாடு அணுக ேவண்டும். 
பிrவு 11 – சட்டத்திற்குப் புறம்பாக நாட்டிலிருந்து அனுப்புதல்- சட்டத்திற்குப் 
புறம்பாகக் குழந்ைதகைள அந்நியநாட்டிற்கு அனுப்புதைல அனுமதிக்க முடியாது. 
பிrவு 12 – கருத்துக்கைள ெவளிப்படுத்துதல்- ஒரு குழந்ைதக்குத் தனக்கான ெசாந்தக் 
கருத்துக்கைள உருவாக்கிக் ெகாள்ளும் உrைம உண்டு.  அக்கருத்துக்கைளத் 
ைதrயமாக எடுத்துைரக்க முடியும் என்ற உத்திரவாதத்ைத உறுப்பு நாடுகள் 
உறுதியளிக்க ேவண்டும் 
பிrவு 13-கருத்துக்கைளத் ெதrவிக்கவும் ெசய்திகைளப் ெபறுவதற்குமான சுதந்திரம். 
குழந்ைதகளுக்குக் கருத்துக்கைளச் சுதந்திரமாக ெவளிப்படுத்த உrைமயுண்டு. வாய் 
ெமாழியாகேவா, அச்சு வடிவமாகேவா கைல இலக்கிய வடிவிேலா கருத்துக்கைள 
அறியவும் ெபற்றுக் ெகாள்ளவும் உrைம உண்டு. 
பிrவு 14 – மனசாட்சிக்கும் சமயத்திற்குமான சுதந்திரம்- குழந்ைதகளுக்குச் சிந்திக்கின்ற 
உrைமயும் மனசாட்சி உrைமயும்,சமய உrைமயும் உண்டு. 
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பிrவு 15 – சங்கமாகும் உrைம குழந்ைதகள் குழுவாகக் கூடுவதற்கும், பிறேறாடு 
ெதாடர்பு ெகாள்வதற்கும் உrைம உண்டு. 
பிrவு 16 - அந்தரங்கம், மrயாைத, புகழ்- குழந்ைதகளின் அந்தரங்கம், குடும்பம்,  வடீு 
மற்றும் கடிதம் ேபான்ற ேபாக்குவரத்தின் மீது எந்தத் தைலயீடுமின்றி மதிக்கப்பட 
ேவண்டும். 
பிrவு 17 – தகவல் மற்றும் ெதாடர்பு சாதனங்களுக்கான வாய்ப்பு-குழந்ைதகளின் 
முழுவளர்ச்சிைய கருத்தில் ெகாண்டு ேதசிய அளவிலும் அகில உலக அளவிலும் 
சமூகத் ெதாடர்பு சாதனங்கள் மூலம் கிைடக்கின்ற ெசய்திகைளக் குழந்ைதகள் 
ெபறுகின்ற நிைல உருவாக்கப்பட ேவண்டும். 

 குழந்ைதகள் ெதாடர்பான நூல்கள் உருவாக்கப்பட ேவண்டும் 
 சிறுபான்ைமச் சமூகம் சார்ந்த குழந்ைதகளின் ெமாழி சார்ந்த ேதைவகைளக் 

காக்கும் வைகயில் சமூகத் ெதாடர்பு சாதனங்களின் ெசயல்பாடு அைமதல் 
ேவண்டும். 

பிrவு 18 – ெபற்ேறாrன் கடைமகள்- தாய் தந்ைத இருவருக்கும் குழந்ைதைய 
வளர்த்ெதடுக்கவும் அவர்தம் முழுைமயான வளர்ச்சிக்கு வழிகாணவும் கடைமயுண்டு. 
பிrவு-19-தவறான முைறயில் பயன்படுத்தப்படுதலும் புறக்கணிக்கப்படுதலும்  

உடல், மனrதியான வன்முைறகளிலிருந்தும், சுரண்டல் மற்றும் பாலியல் 
வன்முைறயிலிருந்தும் புறக்கணித்தல், அவமானப்படுத்துதலிருந்தும் பாதுகாக்கப்பட 
உrைம உண்டு. 
பிrவு 20 ெபற்ேறார் இல்லாச் சூழலில் குழந்ைதகளுக்குப் பாதுகாப்பு 

ஒரு குழந்ைத அதன் குடும்பச் சூழலிலிருந்து பிrந்து வாழ ேவண்டிய சூழல் 
ஏற்பட்டால் அந்தக் குழந்ைதக்குக் கூடுதல் பாதுகாப்பு ெகாடுக்க ேவண்டியது அரசின் 
கடைமயாகும். 
பிrவு 21 - தத்ெதடுத்தல் 

அங்கீகrக்கப்பட்ட அைமப்புகள் மட்டுேம குழந்ைதகைளத் தத்ெதடுக்கும் உrைம 
ெபற்றுள்ளன என்பைத அரசு உத்திரவாதப்படுத்த ேவண்டும். அங்கீகrக்கப்பட்ட 
அைமப்புகள் மட்டுேம குழந்ைதகைளத் தத்ெதடுக்கும் உrைம ெபற்றுள்ளன என்பைத 
அரசு உத்திரவாதப்படுத்த ேவண்டும்.  
பிrவு 22 – அகதிக் குழந்ைதகள் 

அகில உலக அல்லது உள்நாட்டு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு, அகதி அந்தஸ்து ேகாரும் 
குழந்ைதகளுக்குப் பாதுகாப்பு ெபற உrைம உண்டு. 
பிrவு 23 – ஊனமுற்ற குழந்ைதகள் 

உடல் மற்றும் உள்ள rதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட குழந்ைதகள் முழுைமயான வாழ்வு 
ெபறவும், அவர்தம் மாண்பும், சுயசார்பும், சமூகப் பங்ேகற்பும் பாதுகாக்கப் ெபற உrைம 
உண்டு. 
பிrவு 24 – குழந்ைதகளின் நல உrைம 

ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் ஆேராக்கியமான உடல்நலத்ைத அனுபவித்திட உrைமயுண்டு. 
உடல் நலம் என்பது சத்தான உணைவயும் தூய்ைமயான குடிநீைரயும் உள்ளடக்கியது. 

 அரசு, குழந்ைத மரணத்ைதக் குைறப்பதற்கான நடவடிக்ைககள் எடுக்க 
ேவண்டும். 
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 ஊட்டச்சத்துக் குைறைவயும் ேநாய்கைளயும் எதிர்த்திடப் ேபாதுமான சத்தான 
உணைவயும் தூய்ைமயான குடிநீைரயும் வழங்கிட ேவண்டும். 

 தாய்மார்களுக்குக் கர்ப்பக்காலத்திலும் பிரசவத்திற்குப்பின்பும் ேதைவயான 
நலபாதுகாப்புக் கிைடப்பைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும் 

பிrவு 26 – சமூகப் பாதுகாப்பு 

ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் சமூகப் பாதுகாப்ைபப் ெபறுவதற்கு உrைம உண்டு. 
இப்பாதுகாப்ைப அைனத்துக் குழந்ைதகளும் ெபறும் அளவில் நடவடிக்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். 
பிrவு 27 – குழந்ைதகளின் வாழ்க்ைகத் தரம் 

குழந்ைதயின் உடல், உள்ளம், ஆன்மீகம், ஒழுக்கம், சமூக முன்ேனற்றம் ஆகியவற்றின் 
ஒருங்கிைணந்த வளர்ச்சி கருதிக் குழந்ைதகளின் தரமான வாழ்விற்கு உத்தரவாதம் 
அளிக்க ேவண்டும். 
பிrவு 28 – கல்வி உrைம 

 ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் இலவசத் தரமான கட்டாய ஆரம்பக் கல்விக்கு 
உrைம உண்டு.  

 ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் ெதாழிற்கல்வி உயர்நிைலக்கல்வி வாய்ப்புகள் 
எளிதில் கிட்டக் கூடியதாய் அைமதல் ேவண்டும். 

 குழந்ைதயின் கல்வி என்பது குழந்ைதயின் தனிமனித ஆளுைம, திறைமகள், 
உடல் மற்றும் மனrதியான திறைமகள் ெவளிப்படும் அளவுக்கு அைமதல் 
ேவண்டும். 

பிrவு 29 – கல்வியின் ேநாக்கம் 

குழந்ைதயின் கல்வி குழந்ைதயின் ஆளுைமையயும், திறைமகைளயும் ெவளிப்படுத்தும் 
வைகயிலும், மனித உrைமகைளயும் அடிப்பைட உrைமகைளயும் வளர்த்ெதடுக்கும் 
வைகயிலும் அைமதல் ேவண்டும். 
பிrவு 30 – சிறுபான்ைமயினரும் பூர்விக இனக் குழந்ைதகளும் 

சமய, ெமாழி, இனம், (சிறுபான்ைம) சமூகம் சார்ந்த குழந்ைதகளுக்கு அவர்கள் 
சார்ந்த கலாச்சாரத்ைத அனுபவிக்கவும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்ைதத் தழுவிக் 
கைடபிடிக்கவும் அவர்தம் தாய்ெமாழிையப் பயன்படுத்தவும் உrைமயுண்டு. 
பிrவு 31 – விைளயாட்டு மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு 

அைனத்துக் குழந்ைதகளுக்கும், ஓய்ெவடுக்கவும், விைளயாட்டு மற்றும் 
ெபாழுதுேபாக்ைக அனுபவிக்கவும் கலாச்சார வாழ்க்ைக மற்றும் கைலகளில் 
சுதந்திரமாகப் பங்ெகடுக்கவும் உrைமயுண்டு. 
பிrவு 32 – ெபாருளாதாரச் சுரண்டல் 

ெபாருளாதாரச் சுரண்டலிலிலிலிருந்தும், அபாயகரமான ேவைலகளில் 
ஈடுபடுத்தப்படுதலிலிருந்தும் குழந்ைதகளின் உடல், மன, ஆன்ம, ஒழுக்க, மற்றும் சமூக 
ேமம்பாட்டிற்கு ஊறுவிைளவிக்கக் கூடிய எந்த ஒரு ேவைலையச் ெசய்வதிலிலிருந்தும் 
பாதுகாப்புெபற உrைமயுண்டு. 
பிrவு 33 - ேபாைதப்ெபாருள்உபேயாகம் 
ேபாைதப் ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்துவதிலிலிருந்து குழந்ைதகள் பாதுகாப்பு ெபறும் 
வைகயில் அரசு சட்டப்பூர்வ, சமூக, நிர்வாக நடவடிக்ைககைள எடுக்க ேவண்டும். 
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பிrவு 34 – பாலியல் சுரண்டல் 
எல்லா வைகயான பாலியல் rதியான சுரண்டல்களிலிருந்தும் ெகாடுைமகளிலிருந்தும் 
குழந்ைதகள் பாதுகாக்கப்பட உrைமயுண்டு. 
பிrவு 35 – விற்றலும் கடத்தலும் 
எந்த ேநாக்கத்திற்காகவும் எந்த விதத்திலும் குழந்ைதகைள வாங்குவைத, 
விற்கப்படுவைதக், கடத்தப்படுவைத, இடம்ெபயர்க்கப்படுவைத தடுப்பதற்குத் 
ேதைவயான ேதசிய அளவிலான இரு நாடுகளுக்கிைடேயயான 
பலநாடுகளுக்குகிைடேயயான எல்லா நடவடிக்ைககைளயும் உறுப்பு நாடுகள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.  
பிrவு 36 சித்ரவைத, சுதந்திரமின்ைம, ெகாடூரத்தண்டைன 

எந்தக் குழந்ைதையயும் சித்ரவைத, மனிதாபிமானமற்ற நடவடிக்ைக, ெகாடூரமான 
தண்டைனக்கு உட்படுத்தக்கூடாது. 
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bg©fŸ Ûjhd mid¤J tif ghFgh£o‰bfâuhd r®tnjr cl‹go¡if 

(1979)CEDAW 

ãÇî- 1 ghFghL fh£lhik 

ghÈaš mo¥gilÆš kÅj cÇikfis, mo¥gil¢ Rjªâu§fis bg©fŸ 

mDgÉ¥gâÈUªJ ghFgL¤jnth, xL¡fnth, xJ¡fnth TlhJ. 

ãÇî- 2 r£l ghJfh¥ò k‰W« vâuhd r£l§fŸ xÊ¥ò 

mŒ.ehÉ‹ cW¥ò ehLfŸ j§fŸ muáaš rhrd§fËš, bg©fŸ cÇik¡bfâuhd 

gFâfis mf‰w¥bgw nt©L«. vªj xU eguhnyh  ÃWtd¤jhnyh bg©fŸ 

ghFgL¤j¥gLthuhÆ‹ cÇa elto¡if vL¡f nt©L«. V‰fdnt ïU¡»‹w r£l§fŸ, 

gH¡f tH¡f§fŸ, xG§FfŸ, bg©fŸ Ûjhd ghFgL¤jY¡F¤ Jiz nghFkhdhš 

m¢r£l§fŸ xÊ¡f¥gl nt©L«. 

ãÇî- 3 mo¥gil kÅj cÇikfŸ k‰W« Rjªâu¤ij c¤juthj« 

bg©fË‹ KGts®¢áia¡ ftd¤â‰ bfh©L, muR cÇa elto¡if vL¥gnjhL 

njitahd r£l§fisí« cUth¡f nt©L«. 

ãÇî- 4 ne®kiw¥ ghFghL 

bg©fË‹ c©ikahd rk¤Jt« fUâ muR K‹bdL¡F« bg©fS¡F Mjuthd 

elto¡iffis, M©fS¡F vâuhd ghFghlhf¡ fUj¡ TlhJ. 

ãÇî- 5 f‰ãj§fŸ xÊ¡f¥ bgwš 

bg©fŸ ÛJ kuòßâahf r_f, fyh¢rhu ßâahf cUth¡f¥g£oU¡F« K‹ Ô®khd¡ 

fU¤J¡fis, ca®î jhœî f‰ã¡F« f‰ãj§fis ngh¡f muR Kaynt©L«. 

ãÇî- 6 ghÈaš Ru©lš xÊ¥ò 

bg©fis fl¤jš, ghÈaš ßâahf¢ Ru©lš v‹gd jil brŒa¥gl nt©L«. 

ãÇî- 7 muáaš k‰W« bghJ thœifÆš g§nf‰ò 

nj®jÈš g§F bgwî«, muR¤ â£l§fis tF¤jÈY« eilKiw¥gL¤JtâY« , muR 

rhuh ÃWtd§fËš g§F bgwî« bg©fS¡F cÇikí©L. 

ãÇî- 8 g§nf‰ò 

v›Éj ghFgL¤jY¡F« cŸsh¡f¥bgwhkš, njr, r®tnjr ÃWtd§fË‹ gÂÆš 

g§FbgW« cÇik kW¡f¥bgw TlhJ. 

ãÇî- 9 njáa ïd« 

jh« rh®ªj njáa ïd§fis kh‰¿¡bfhŸs bg©fS¡F cÇikí©L. 

ãÇî- 

10 

fšÉ¡fhd cÇik 

M©fS¡F Ãfuhf bg©fS« mid¤Jtif fšÉia¥ bgwî«, fšÉ¡fhd 

rYiffis¥ bgwî« cÇikí©L. bjhÊš, Éisah£L k‰W« cl‰gÆ‰á¡ fšÉ bgwî« 
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cÇikí©L. 

ãÇî- 11 ntiythŒ¥ò 

ÉU«ãa ntiyia nj®î brŒí« cÇik bg©fS¡F©L. rk Câa«, rYiffŸ bgwî«, 

rkkhf el¤j¥bgwî«, r_f ghJfh¥ò bgwî« cÇikí©L. r«gs¤njhL Toa kf¥ngW 

fhy ÉLKiw¡F« cÇikí©L. 

ãÇî- 

12 

eyîÇik 

bg©fË‹ eyîÇikfis¥ ghJfh¡F« tifÆš v›Éj¥ ghFghL« fh£l¡TlhJ. 

bg©fŸ fUî‰w ÃiyÆY«, ãurt fhy§fËY« bg©fS¡F ïytrkhf kU¤Jt trâ 

mË¡f nt©LtJ muá‹ flikahF«. 

ãÇî- 

13 

r_f¥ bghUshjhu thŒ¥òfŸ 

ehLfŸ bg©fŸ ÛJ ghFgh£o‹ mo¥gilÆš bghUshju« k‰W« rKjha thœ¡ifÆš 

g§F¥ bgW« cÇikfŸ kW¡f¥glhkš rk¤Jtkhf el¤j nt©L«. t§» fl‹, fyh¢rhu 

k‰W« Éisah£oš g§F¥ bgW« cÇikia cWâ¢ brŒa nt©L«. 

ãÇî- 

14 

»uhk¥òw bg©fŸ ey‹ 

ï›îl‹go¡iffËš ju¥bgW« mid¤J cÇikfS« »uhk¥òw bg©fS¡F« »il¡f 

tif brŒa¥bgwš nt©L«. muá‹ â£l§fËY« eilKiw¥gL¤jÈY« g§Fbgw, 

eilKiw¥gL¤j cÇikí©L. r_f¥ ghJfh¥ò â£l§fËš g§Fbgw, Ra cjÉ¡ 

FG¡fis cUth¡f, r_f elto¡ifÆš fyªJ bfhŸsî« cÇikí©L. 

ãÇî- 

15 

r£l¤â‹ K‹ midtU« rk« 

M©fis¥ nghynt r£l¤â‹ K‹ rkkhf¡ fUj¥gl nt©L«. 

ãÇî- 

16 

âUkz« k‰W« FL«g« 

âUkz« brŒJbfhŸs, fztid¤ bjÇî brŒa, njitbaÅš ÃuhfÇ¡f, FHªijfŸ 

bgWtij¤ Ô®khÅ¡f, FHªijfS¡F nt©oa fšÉia¤ bjÇî brŒâl, FL«g¥ 

bgaiu¤ bjÇî brŒa cÇikí©L. 
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ghFghL (Discrimination) 

ãw¥ngh¡F bkšyh îÆ®¡FŠ áw¥bgh›th 

brŒbjhÊš nt‰Wik ah‹.      

v‹wh® tŸSt¥ bgUªjif. kÅj®fŸ k£Lkšy ï¥óÄgªâš ãwªJ thG« 

x›bthU cÆÇdK« rk mªjÞJ« rk cÇikí« thŒ¡f¥ bg‰wit v‹w mo¥gilÆš 

<uhÆu« M©LfS¡F K‹djhfnt cyf¥ bghJkiwah« âU¡FwŸ cy»‰F ïij 

giwrh‰W»wJ. 

ghFghL xU gh®it 

cyf k¡fŸ ïd§fËilna flªj áy ü‰wh©Lfshf btŸis ïdnk Ms¥ 

ãwªjt®fŸ v‹W« k‰w Ãw¤â‰F ï¤jifa jFâ ïšiy v‹W« ïd§fËilna ghFghL 

fh£l¥g£L tU»wJ. muR mâfhu¤â‹ _y« btŸis Ãwbt¿ia tYthf brY¤j¤ 

bjhl§»a Inuh¥ãa®fŸ cyifna rªijfsh¡» ãw ïdk¡fis F¿¥ghf fW¥g®fis 

(Ú¡nuh¡fis) ML khLfis¥ nghš Éy§Ffshf¡ fUâ moik thÂf« - Éahghu« 

brŒa¤ bjhl§»d®. ïd¥ghFghL cz®¢áí« Mâ¡fK« ïªj ÃiyÆÈUªJ 

bjhl§»aJ vdyh«. ïªj Ãiy 20M« ü‰wh©oš ï£yÇ‹ _ykhf nkY« cuÄ£L 

ts®¡f¥g£lJ. btËÆÈUªJ tªj btŸis Ãw k¡fŸ ïªâa k©Â‹ 

gH§Fok¡fsh»a fUik Ãw k¡fis jhœthf fUâaj‹ Éisthf ïªâa r_f mik¥ò 

rhâa mik¥ghf f£lik¡f¥g£lJ. mj‰F r_f mik¥ãš eh‹F t®z nfh£ghL 

bjË¡f¥g£lJ. mªj eh‹F rhâfS« flîË‹ gil¥òfshf fUâ xU bjŒåf _y« 

f‰ã¡f¥g£lJ. ïªj rhâa mik¥ò ïiwt‹ V‰ghL v‹gjhš mJ khw¡TlhJ 

bjŒåfkhdJ v‹W«, Ãiy¤J Ã‰gJ v‹W«, eh‹F rhâfS« nkš Ñœ v‹W ïiwtdhš 

gil¡f¥g£ljhš ÃahakhdJ v‹W« f‰ãj« brŒa¥g£lJ. ïªj eh‹F rhâfË‹ 

bgU¡fnk eh‹fhÆu« rhâfshf bgU»aJ. ïj‹ãwFjh‹ ïªâa r_f mik¥ò ï¥go 

V‰w¤jhœthd r_f mik¥ghf cUth»aJ. nkÈUªJ Ñœ rhâfŸ v‹W«, ÑÊÈUªJ nkš 

rhâ v‹W« ãsî«, ghFghL« cUth¡f¥g£lJ. ïªj¥ ghFghL kÅjdhš k£Lnk 

cUth¡f¥g£lJ v‹gij cz®ªjt®fŸ ïªj ghFgh£o‰F vâuhf Fuš vG¥ãna 

tªJŸsd®.  

mo¥gilÆš kÅj ïd« xUtU¡F xUt® vªj tifahd ntWghL bfhŸtj‰F« 

ÃahaÄšiy v‹w tifÆš, xUtÇ‹ cÇikÆš k‰w xUt® jiyÆLtj‰F cÇikÆšiy. 

vdnt mL¤jt® cÇikÆš FW¡»LtJ v‹gJ kÅj cÇik Ûwny. vdnt ïd¥ghFghL 

rhâ¥ghFghL kÅj cÇik Ûwšfshfnt tiuaiw brŒa¥gL»wJ. ïªj r_f mik¥ãš 
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rÇ ghâahf cŸs bg©fS« Ñœ Ãiy¡F jŸËÉl¥g£LŸsd®. mjdhš bg©fŸ cÇik 

cŸs ãwÉahfnt fUj¥gLtâšiy.  

Étrha r_jhakh»a e« eh£oš ciH¥ã‹ x›bthU ÃiyÆY« ntWghl‰w 

tifÆš MQ« bg©Q« ciH¤J«, ãiH¤J« tUtij rkkhf g§»£L« fztD« 

kidÉíkhf rk cÇikíl‹ FL«g mik¥ò f£lik¡f¥g£LŸsJ. 

ïªj r_f ghFghLfis Ãaha¥gL¤j Toat®fns bg©fis j§fis Él 

ÑHhdt®fŸ jhœªjt®fŸ vd fUâ bg©fË‹ cÇikfis kW¤jh®fŸ. bg©fS¡F 

vâuhf el¥gJ« bg©fË‹ ÛJ el¤J« t‹Kiw thœÉaš cÇikfË‹ FW¡»LtJ« 

kÅj cÇik Ûwšfns. ïªj V‰w¤jhœthd rhâa r_f mik¥ãšjh‹ bg©fS¡fhd 

cÇikfŸ kW¡f¥gL»‹wd. bg©fŸ kÅj ãwÉfshf fUj¥gLtâšiy.  bg©fis 

moikfsh¡» mt®fŸ j§fŸ cÇikfS¡F Û¿ vG»wnghJ Þl› bto¥gJ m‹whl 

Ãfœîfshf cŸsd. ÉisahLtj‰F«, ÉU«ãathW gŸË¡F br‹W fšÉ bgw 

Koahjt®fshf tWikÆ‹ nfhu¥ãoÆš nfho¡fz¡fhd FHªijfË‹ Fuštis 

be¿¡f¥g£L »l¡»wh®fŸ. ï¥go tWikÆš cŸs FHªijfŸ go¡f trâÆ‹¿ 

bfh¤joik FHªijfshf FHªij¤ bjhÊyhsuhf thœªJ tU»wh®fŸ. 

e« eh£oš bgU«gh‹ikÆduhf fUâ¡bfh©L ïd¤jhš, bkhÊahš, kj¤jhš 

Fiwªj v©Â¡ifÆš thG« áWgh‹ik k¡fS¡F mo¥gil cÇikfis kW¤J kÅj 

cÇik Ûwšfis brŒJ tU»‹wh®fŸ. j§fsJ bkhÊÆid áWgh‹ik k¡fŸ ÛJ 

âÂ¤J áWgh‹ik k¡fË‹ bkhÊ cÇikfis kW¤J ghFghlhf el¤J»wh®fŸ. 

thœîÇik kW¤J mt®fŸ Fok¡fŸjh‹ v‹gijí« m§ÑfÇ¡f kW¡»wh®fŸ. ï¥go xU 

njáa ïd¤ijí« bkhÊ áWgh‹ikÆdiuí« kj¢ áWgh‹ikÆdiuí« ghFghlhf 

el¤JtJ«  kÅj cÇik Ûwny. 

ïªÃiyÆš ïdbt¿¡F vâuhf rhâa ghFgh£o‰F vâuhf, ïÊthf el¤Jtj‰F 

vâuhf, FHªijfis mt®fŸ ngh¡»š thœtj‰F vâuhf, kj, bkhÊ, áWgh‹ik 

cÇikfis kW¡F« Mâ¡fthâfS¡F vâuhf ï¤jifa ghFghLfis¡ bfh©L tU« 

ïd§fS¡bfâuhf, ehLfS¡F vâuhf cyF v§»Y« guªJg£L kÅj cÇik 

M®ty®fS«, kÅj kh©ãid fh¥gj‰fhd mik¥òfS« nghuhoaj‹ Éisthf¤jh‹ 

CERD, CEDAW, CRC cUth¡f¥g£LŸsJ.     

e« eh£oš ï¤jifa rhâa ghFgh£o‰F vâuhfî«, bg©fË‹ cÇikfS¡fhfî«, 

FHªijfis fh¥gj‰fhfî«, bkhÊ, kj áWgh‹ikÆdiu ghJfh¡fî« ïªâa murik¥ò¢ 

r£l§fS« ãw r£l§fS« cWâaË¡»‹wd. 
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ghFghL v‹whš v‹d? 

ghFghL v‹whš ïd, Ãw, ãw¥ò, njáa, kuò, ghÈd, clš CdK‰w mo¥gilÆš 

muáaš, bghUËaš, r_f g©ghL k‰W« bghJ thœÉ‹ mid¤J js§fËY« cŸs 

kÅj cÇikfŸ, mo¥gil Rjªâu§fis kW¡»‹w mt‰¿‹ ga‹gh£L milahs§fis 

mÊ¤J xÊ¡»‹w neh¡f¤ijí«, jh¡f¤ijí« cŸsl¡»a vªj ntWghnlh ãÇÉidnah, 

xJ¡fnth, f£L¥ghnlh mšyJ K‹DÇik mË¤jnyh mJnt ghFghL v‹gjhF«. 

ghFghL - xU f©nzh£l« 

ghFgh£il¡ fisí« neh¡»š cy»‹ gšntW ehLfS« ïªâah c£gl cyf« 

KGtJ« gšntW r£l§fisí«, cl‹ghLfisí« ïa‰¿ eilKiw¥gL¤â tU»‹wd. 

ïU¥ãD« mid¤J Éjkhd ghFgh£o‰bfâuhd gy r«gt§fis eh« m‹whl« neÇY«, 

g¤âÇif, bjhiy¡fh£áfËY« f©Q‰W« tU»nwh«. 

ïj‰fhd K¡»a fhuÂfshf És§Fgit fhy« fhykhf vËatiu ml¡» Ms 

nt©L« v‹w v©zK«, òiunahoa Mzhâ¡fK«, rf kÅjid v©zhj ngh¡F« 

Ãy¥ãu¥ò¤Jt KiwfSnk MF«. 

tsU« ehLfËš ï¥nghJ rÇahd r_f kh‰w§fŸ ÃfœªJ bfh©oU¥gJ 

tunt‰f¤j¡fJ. ï«kh‰w§fŸ ghFgh£il¡ fisí« ehŸ btF bjhiyÉš ïšiy. 

brŒí« bjhÊiy mo¥gilahf¡ bfh©l g©ghL (M©fS¡fhd flikfŸ, 

jiyt®fS¡fhd flikfŸ, rhâa flikfŸ k‰W« gy) fisªbj¿a¥g£L, eåd muá‹ 

mâfhu¤ij¡ bfh©L kÅj kh©òfis cÇik¥gL¤J« cÇikfŸ cUth» cŸsd. 

ï¤jifa cÇikfŸ ïªâahÉš r£l§fŸ _y« tiuaiw brŒa¥g£L 

Fok¡fS¡F tH§f¥g£LŸsd. mij¥nghy r®tnjr cl‹go¡iffŸ _y« cyf mu§»‹ 

K¡»a Twhd I.ehthš tiuaiw brŒa¥g£L cy»‹ gy ehLfshš ifbaG¤âl¥g£L 

V‰W¡bfhŸs¥g£LŸsd. 

ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¤âš ghFgh£o‰F vâuhd r£l¥ãÇîfŸ 

j‰nghJ gutyhf e« midtuhš Éthâ¡f¥gL« kÅj cÇik v‹w brhš V‰fdnt 

ekJ ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¤âš mo¥gil cÇikfŸ v‹W tiuaiw 

brŒa¥g£LŸsJ. r£l¥ãÇî 14 Kjš 32 tiu ekJ mo¥gil cÇikfŸ tiuaiw 

brŒa¥g£LŸsd.  

rk¤Jt¤â‰fhd cÇik 
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ãÇî 14ï‹go r£l¤â‹ K‹ midtU« rk«. ïªâa všiy¡FŸ vªj xU egiuí« 

r£l¤â‹ K‹ ntWgL¤ânah mšyJ r£l¤jhš tH§f¥gL« ghJfh¥ãš ntWgh£ilnah 

muR brŒa¡TlhJ. 

ãÇî 15ï‹ go kj«, ïd«, rhâ, ghÈd, ãw¥ãl« M»at‰iw K‹Åiy¥gL¤â 

ntWgL¤Jtij jil brŒjš 

vªj xU Fokfidí« kj«, ïd, rhâ, ghÈd, ãw¥ãl« mšyJ vt‰iw¡ bfh©L« 

ahtU« ntWgL¤j¡TlhJ. ïJ muá‹ cjÉ¤bjhif, bghJ¡»zW ga‹ghL 

ngh‹wt‰¿‰F« bghUªJ«. mnj ntisÆš murhš bg©fŸ, FHªijfS¡F ïa‰w¥gL« 

r£l§fS¡F bghUªjhJ. 

ãÇî 16ï‹ go muá‹ mid¤J¤ JiwfËY« rk thŒ¥ò mË¡f¥gLjš  

muá‹ vªj¤ JiwÆY« mid¤J¡ Fok¡fS¡F« rk ntiy thŒ¥ò mË¡f¥gl 

nt©L«. mij¥nghš jhœ¤j¥g£nlh® gH§FoÆd® clš CdK‰nwh® M»nahU¡F muR 

tH§» cŸs ïl xJ¡Ñ£il ïJ f£L¥gL¤jhJ.  

ãÇî 17ï‹ go Ô©lhik xÊ¥ò 

Ô©lhik K‰¿Ykhf xÊ¡f¥g£L É£lJ. vªj tifÆY« mJ ã‹g‰w¥gLtJ 

jil brŒa¥gL»wJ. Ô©lhik ã‹g‰w¥gLtjhš ghâ¥ò VnjD« V‰g£lhš mij 

F‰wkhf¡ fUâ r£l¤â‹ thÆyhf j©lid tH§f¥gL«. 

ïd¥ghFghL xÊ¥ò g‰¿a m»y cyf cl‹go¡if 

ãÇî 1 

1. ï›îl‹go¡ifÆš F¿¥ãl¥g£LŸs ïd¥ghFghL v‹gj‹ bghUŸ, ïd¤â‹, 

Ãw¤â‹, ãw¥ã‹, njáa ïd¤â‹, kuã‹ mo¥gilÆš muáaš, bghUËaš, r_f, 

g©gh£L k‰W« bghJthœÉ‹ Vida js§fËY« cŸs kÅj cÇikfŸ, mo¥gil¢ 

Rjªâu§fis x‹WÄšyhkš M¡F»w mt‰¿‹ ga‹gh£L milahs§fis mÊ¤J 

xÊ¡»w neh¡f¤ijí« jh¡f¤ijí« cŸsl¡»a vªj ntWghnlh ãÇÉidnah, 

xJ¡fnyh, f£L¥ghnlh mšyJ K‹DÇik mË¤jnyh MF«. 

ãÇî 2 

1. ïd xJ¡fiy¡ f©ld« brŒaî«, ïd xJ¡fÈ‹ všyh tot§fisí« 

xÊ¥gj‰F¤ njitahd â£l¤ij jhkjÄ‹¿ rÇahd KiwÆš nk‰bfhŸsî« všyh 

ïd§fS¡FÄilna òÇjiy V‰gL¤jî« cW¥ò ehLfŸ Kida nt©L«. mj‰fhf 
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ï) njáa k‰W« cŸq® msÉš ïd xJ¡fiy¤ ö©L« mšyJ ts®¡F« 

r£l§fisí« Éâfisí« âU¤jî«, kWgÇÓyid brŒaî« mšyJ K‰¿Ykhf Ú¡fî« 

muR cWâahd elto¡iffis nk‰bfhŸs nt©L«. 

<) ïd xJ¡fiy nk‰bfhŸS« kÅjiuí« FG¡fisí« mik¥òfisí« všyh 

tÊKiwfisí« r£l§fisí« ga‹gL¤â¤ jL¡fî« mt‰iw Koî¡F bfh©L tuî« 

x›bthU ehL« Kida nt©L« 

c) ïd§fS¡»ilÆyhd jilfis xÊ¤J x‰Wikia V‰gL¤J« gy ïd 

mik¥òfisí« ïa¡f§fisí« ehLfŸ C¡f¥gL¤j nt©L«. khwhf ïd¥ãÇÉidia 

tY¥gL¤Jgt‰iw¤ jL¡f nt©L«. 

2.F¿¥ã£l ïd¡FG¡fŸ k‰W« jÅeg®fŸ kÅj cÇikfisí« mo¥gil 

Rjªâu§fisí« Ãiwthfî« rkkhfî« mDgÉ¡f c¤juthj« mË¡F« neh¡»š r_f 

bghUshjhu g©ghL k‰W« ïju js§fËš mt®fsJ ghJfh¥ò k‰W« KGikahd 

nk«gh£o‰F¢ áw¥ghd cWâahd elto¡iffis ehLfŸ nk‰bfhŸs nt©L«. 

ïªneh¡f« Ãiwnt¿a ãwF gšntW ïd¡ FG¡fË‹ rkk‰w jÅ¤j cÇikfis¥ 

guhkÇ¡f ïªj elto¡iffis¥ ga‹gL¤j¡TlhJ. 

ãÇî 3 

Ãwbt¿ia ïd xJ¡fiy f©ld« brŒaî«, j¤j« všif¡F£g£l gFâfËš 

mt‰iw¤ jL¡fî« jil brŒaî« mt‰¿‹ všyh tot§fisí« xÊ¡fî« cW¥ò 

ehLfŸ elto¡if vL¡f nt©L«. 

ãÇî 4 

ïdbtW¥ig xJ¡fiy VjhtJ xU tot¤âš Ãaha¥gL¤j Kidí« mšyJ 

ts®¤bjL¡F« xU F¿¥ã£l ïd« mšyJ xU F¿¥ã£l Ãw¤ij¢ rh®ªj FGÉ‹ 

nkyh©ik¡ fU¤J¡fisí« nfh£ghLfisí« mo¥gilahf¡ bfh©L brašgL« 

mik¥òfisí« ãu¢rhu§fisí« cW¥ò ehLfŸ f©o¡f nt©L«. m¤jifa ïd 

xJ¡fiy¤ ö©L« brašfis K‰¿Y« xÊ¡f m»y cyf kÅj cÇikfŸ ãufld¤âš 

T¿íŸsgo (F¿¥ghf ãÇî 5) brašgh£L elto¡iffis clnd nk‰bfhŸs nt©L«. 

ïj‰»ilna 

(m) ïd nkyh©ik, btW¥ò mo¥gilÆyhd fU¤J¡fis¥ gu¥òjš, 

ï¥ghFgh£il¤ ö©lš, vªj Ãw¡ FG¡fS¡F« vâuhf t‹Kiwia¤ ö©L« 

brašfŸ, ïd bt¿ brašfis¤ ö©lš, mt‰W¡F Ãj cjÉ brŒjš ngh‹wit 

r£l¥go j©lid¡FÇa F‰w§fshf m¿É¡f nt©L«. 
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(M) ïd xJ¡fiy¤ ö©L»w, ts®¡»w mik¥òfis, ÃWtd§fis k‰W« 

ãu¢rhu§fis¢ r£l¤â‰F¥ òw«ghditahf m¿É¤J jil brŒa nt©L«. ï¤jifa 

ïa¡f§fË‹ brašfËš g§nf‰gij F‰wkhf m¿É¡f nt©L«. 

(ï) njáa, cŸq® k£l¤âyhd muR mâfhÇfis, muR ÃWtd§fis ïd 

xJ¡fiy¤ ö©lnth, ts®¡fnth mDkâ¡f¡TlhJ. 

ãÇî 5 

ï›îl‹go¡ifÆ‹ ïu©lh« ãÇÉš F¿¡f¥g£LŸs mo¥gil flikfË‹go 

ïd xJ¡fÈ‹ všyh tot§fisí« xÊ¡fî«, jil brŒaî«, ïd, Ãw, njáa, kuò 

ßâahd ghFghLfË‹¿ r£l¤â‹K‹ò midtU« rkkhf el¤j¥gLtij, F¿¥ghf 

ÑœfhQ« cÇikfis mDgÉ¥gij cW¥ò ehLfŸ cWâ brŒa nt©L«. 

(m) Ô®¥gha§fŸ k‰W« Úâ tH§F« mik¥òfË‹ K‹ò rkkhf el¤j¥gLtj‰fhd 

cÇik 

(M) muR mâfhÇfnsh, jÅ¥g£l FGnth, ÃWtdnkh jÅ kÅj®fË‹ ÛJ 

t‹Kiwia clš ßâahd J‹òW¤jiy nk‰bfhŸtj‰F vâuhf muR jÅkÅjU¡F 

tH§F»w ghJfh¥ò F¿¤j cÇik 

(ï) muáaš cÇikfŸ F¿¥ghf¤ nj®jÈš g§bfL¥gJ th¡fË¥gJ 

midtU¡Fkhd rk cÇik mo¥gilÆš muáaÈY« bghJthœÉ‹ všyh ÃiyfËY« 

<LgLtJ, bghJ¥gÂÆš rkthŒ¥ò bgW« cÇik. 

(<) k‰w Fo cÇikfŸ F¿¥ghf 

1. eh£o‹ všif¡FŸ v›Él¤â‰F« ïl« bga®ªJ FoÆU¤jY¡fhd Rjªâu« 

(cÇik)  

2. eh£oidÉ£L btËnaWtj‰F« âU«òtj‰F« cÇik 

3. xU njáa ïd¤ij¢ nr®ªâU¥gj‰fhd cÇik 

4. thœ¡if¤ Jizia¤ bjÇîgL¤J« âUkz« òÇtj‰Fkhd cÇik 

5. jÅ¤J« ãwnuhL« ïizªJ« brh¤J it¤âU¥gj‰Fkhd cÇik 

6. thÇR cÇik 

7. Rjªâukhd fU¤JÇik, áªjid cÇik, kj cÇik 

8. Rªâukhd fU¤ij¡ bfh©oU¥gj‰F«, mij btË¥gL¤Jtj‰Fkhd cÇik 

9. mikâahf¡ TLtj‰F« mik¥ò V‰gL¤JjY¡Fkhd cÇik 
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c) bghUËaš r_f k‰W« g©gh£L cÇikfŸ F¿¥ghf 

1. ntiy brŒtj‰fhd cÇik, Rjªâukhf ntiyia¤ bjÇî brŒtj‰fhd cÇik, 

ntiy brŒtj‰nf‰w ïiaªj NHš, ntiyÆ‹ik¡F vâuhd ghJfh¥ò, rk 

ntiy¡nf‰w rk Câa«, Ãahakhd, jFªj Câa« bgWtj‰fhd cÇik 

2. bjhÊ‰r§f§fis cUth¡fî« mâš g§nf‰fîkhd cÇik 

3. tá¥ãl cÇik 

4. bghJ¢ Rfhjhu«, kU¤Jtey«, r_f nrit k‰W« r_f¥ ghJfh¥òfS¡fhd 

cÇik 

5. fšÉ k‰W« gÆ‰á¡fhd cÇik 

6. g©gh£L¢ brašghLfËš rk g§nf‰ã‰fhd cÇik 

7. ngh¡Ftu¤J ÉLâfŸ á‰W©oaf§fŸ âiuau§FfŸ ó§fh¡fŸ ngh‹w 

bghJk¡fŸ ga‹gL¤J« ïl§fËš òH§Ftj‰fhd cÇik 

ãÇî 6 

ï›îl‹go¡if¡F vâuhf kÅj cÇikfŸ k‰W« mo¥gil Rjªâu§fis ÛW»w 

vªj ïd xJ¡fš brašfisí« vâ®¤J j§fŸ Úâ gÇghyd k‰W« Vida muR 

mik¥òfŸ tÊahf jFªj ghJfh¥ò«, Ô®î« midtU« bg‰W¡bfhŸs cW¥ò ehLfŸ 

Kiwahd elto¡iffis nk‰bfhŸs nt©L«. ïd xJ¡fÈ‹ Éisthf V‰g£l 

ghâ¥òfS¡F m›tik¥òfË‹ _ykhf rÇahd Ãthuz« bgW« cÇikiaí« cWâ brŒa 

nt©L«. 

ãÇî 7 

ïd xJ¡fY¡F ï£L¢ bršY« j¥bg©z§fis¤ jL¥gj‰fhf¡ fšÉ, g©ghL, 

gÆ‰á k‰W« jftš ngh‹w js§fËš áw¥ghd brašghLfis clnd cW¥ò ehLfŸ 

Kid¥nghL brašgL¤j nt©L«. njr§fŸ, ïd§fŸ, kuò¡ FG¡fËilÆš òÇjiy 

njhHikia, r»¥ò¤ j‹ikia ts®¡fî«, mŒ.eh rhrd«, m»y cyf kÅj cÇik¥ 

ãufld« ngh‹wt‰¿‹ neh¡f§fisí« bfhŸiffisí« ãu¢rhu« brŒaî«, ïd 

xJ¡fÈ‹ všyh tot§fisí« xÊ¥gJ F¿¤j ãufld¤ij¥ gu¥òtij KL¡» Élî« 

mid¤J Ka‰áfisí« ïit nk‰bfhŸs nt©L«. 
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bg©fS« rk¤JtK« 

- mkh®¤âah br‹ 
 

    nehgš gÇR bg‰w mk®¤âah br‹ ghÈd rk¤Jt« F¿¤J gy K¡»at¤Jt« 

thŒªj MŒîfis nk‰bfh©LŸsd®.  FL«g mik¥ò F¿¤J mtUila nfh£ghlhdJ 

FL«g« v‹gJ T£Lwití« mnj rka¤âš rk¤JtÄ‹ikiaí«  FL«g¤â‰FŸshd 

cW¥ãd®fS¡F ïilÆyhd ghug£r¤ijí« bfh©lJ v‹W ÉtÇ¡»‹wJ.  eh£o‹ 

ts®¢á¥ ngh¡»š bg©fŸ vâ®bfhŸS« ghFghLfŸ mt®fË‹ cÆ® thœjiy¡ 

nfŸÉ¡FŸsh¡F»wJ v‹W TW« br‹ mtUila rf MŒths® #&‹ oÇRl‹ ïizªJ 

ts®¢á¥ngh¡»š vâ® bfhŸS« ghFghLfËdhš bg©fË‹ cÆ® thG« cÇikna 

Kl¡f¥gL»wJ. fU¡bfhiy, áR¡bfhiy, r¤Jzî, kW¥ò Mjhu§fis¥ g»®ªjË¥gâš 

vâ®bfhŸS« ghug£r§fŸ M»at‰¿dhš ïJtiu 100 ÄšÈa‹ bg©fS¡F nkš 

fhzhkš nghÆU¡fyh« v‹W MŒÉ‹ _y« kW¡f¥g£L bg©fns fhzhkš nghtJ 

v‹W ït®fŸ K‹ it¡F« fU¤jh¡fkhdJ ãu¢áidÆ‹ ÔÉu¤ij¥ òÇªJbfhŸs òâa 

tÊia¡ fh£L»‹wJ.  ï§F ï¤jifa f©nzh£l¤Jl‹ br‹ Ah®Lth®L 

gšfiy¡fHf¤âš M‰¿a fU¤JiuÆ‹ RU¡fkhdJ ju¥gL»‹wJ. 

rk¤JtÄ‹ikÆ‹ VG tiffŸ 

 ï‹iwa r_fkhdJ M©, bg©fS¡»ilÆš fLikahd V‰w¤jhœit¡ 

bfh©LŸsJ.  x›bthU r_f¤âY«, njáa ïd¤âY«, t®¡f¤âY« J‹g§fË‹ 

RikahdJ bg©fË‹ Ûnj ÉG»‹wJ.  M©, bg©fS¡F¢ rkk‰w g§ÑLŸs X® 

cyf¤ânyna eh« thœ»nwh«.  cy»‹ bgU«gh‹ikahd gFâfËš #¥ghÅÈUªJ 

bk¡ánfh tiu, cÞbg¡»ÞjhÅÈUªJ mbkÇ¡fh tiu Ãyî»wJ.  Mdhš všyh 

ehLfËY« rk¤JtÄ‹ik xnu khâÇahf ïU¥gâšiy.  rk¤JtÄ‹ikahdJ gy 

tot§fËš tiffËš Ãyî»‹wJ. 

1.  ïw¥ãš rk¤JtÄ‹ik 

 cy»‹ áy gFâfËš M©, bg©fS¡»ilÆyhd rk¤JtÄ‹ikahdJ kuz 

É»j¤âš ntWgh£il¡ fh£Ltj‹ _ykhf¡ bfh^ukhd tot¤ij vL¤JŸsJ.  bkh¤j 

k¡fŸ bjhifÆ‹ kuz É»j¤âš bg©fË‹ kuz É»jkhdJ mâfkhf cŸsJ.  tl 

M¥ãÇ¡fhÉY«, Ódh k‰W« bj‰fháah cŸË£l MáahÉY« bg©fË‹ kuz É»j« 

mâfkhf cŸsij¡ fhzyh«.  Mdhš mnj rka¤âš Rfhjhu guhkÇ¥ãY« r¤JzÉY« 
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ghug£r« fil¥ão¡f¥gL« ehLfËY« bg©fË‹ kuz É»j§fŸ Fiwthf cŸsijna 

fhz Koí«.   

2. M© FHªijia ÉU«òjš 

 bgU«ghyhd Mzhâ¡f¢ r_f§fËš ghÈd rk¤JtÄ‹ikahdJ bg‰nwh®fŸ 

bg© FHªijiaÉl M© FHªijia ÉU«òtâš btË¥gL»‹wJ.  Kªija 

fhyf£l§fËš bg‰nwh®fS¡F ïJ btW« ÉU¥gkhf k£L« ïUªjJ.  ï‹nwh bjhÊš 

E£g§fË‹ _ykhf¥ ãw¡f¥nghF«  FHªijÆ‹ ghÈd¤ij¡ f©l¿ªJbfh©lã‹ 

bg© FHªijahf ïUªjhš mij¡ fUÉnyna bfh‹WÉL« bg©fU¡bfhiy 

fil¥ão¡f¥g£L tU»‹wJ.  ïJ ca® bjhÊš E£g ßâahd ghÈdthjkhF« (high‐tech 

sexism)  »H¡fháah, Ódh, bj‹bfhÇah, á§f¥ó® k‰W« ijth‹, ïªâah cŸË£l 

bj‰fháah ehLfËš mâfkhf cŸsJ. 

3. mo¥gil trâfËš rk¤JtÄ‹ik  

 gy ehLfËš mo¥gil trâfËš bg©fS¡F¢ rk¤Jt« kW¡f¥gL»‹wJ.  

k¡fŸ bjhif v©Â¡ifÆnyh, ïw¥ò É»j¤ânyh ntWghL ïšyhjnghJ k‰w tÊfËš 

bg©fS¡bfâuhf rk¤JtÄ‹ikahdJ fil¥ão¡f¥gL»‹wJ.  cjhuzkhf, 

cy»nyna M¥fhÅÞjh‹ eh£oš k£Lnk bg©FHªijfŸ gŸË¡F¡ fšÉ f‰f 

mDkâ¡f¥gLtâšiy.  Máah, M¥ãÇ¡fh k‰W« y¤Ô‹ mbkÇ¡fh ehLfËY« M© 

FHªijfisÉl bg© FHªijfS¡F thŒ¥ò Äf¡ Fiwthfnt mË¡f¥gL»wJ.  

r¤Jzit¥ bghW¤jtiu M© FHªijfŸ k‰W« M©fŸ c©l ã‹dnu Ä¢r« 

ïUªjhš k£Lnk bg©fS¡F mË¡f¥gL»wJ. 

4. r_f thŒ¥ò¡fËš rk¤JtÄ‹ik 

 Mu«g¡ fšÉÆš M©, bg©fS¡»ilÆš á¿a ntWghLfŸ ïUªjhY«, ca® 

fšÉÆY« bjhÊ‰gÆ‰áÆY« bg©fS¡bfâuhd fLikahd ghug£rnk fil¥ão¡f¥ 

gL»‹wJ.    

5. bjhÊ‰ rh®ªnjhÇilna rk¤JtÄ‹ik  

 ntiy thŒ¥ò¡fËš, ntiyÆš, gjÉ ca®îfËš M©fisÉl¥ bg©fns mâf 

ïl§fis vâ®bfhŸ»‹wd®.  cjhuzkhf #¥ghid vL¤J¡bfhŸnth«.  k¡fŸ 

bjhifÆš mšyJ mo¥gil trâfËš V‹ ca®fšÉÆšTl rk¤Jt¤ij¡ 

bfh©oUªjhY« ntiy thŒ¥ò¡fËš, ntiyÆš gjÉ ca®ÉY« M©fisÉl bg©fŸ 
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Fiwthd thŒ¥igna bgW»‹wd®.  ï«khâÇahd rk¤JtÄ‹ikahdJ nk‰f¤âa 

ehLfËš o.É. bjhl®fËš ieah©o brŒa¥gLtij¥ gh®¡f Koí«.  ï§»yhªâ‹ 

òfœbg‰w vÞ ÄÅÞl® bjhlÇš mik¢rhudt® j‹Dila brayiu¥ gh®¤J ãÇ£oZ 

áÉš r®åáš ca® gjÉfËš v¤jid bg©fŸ ïU¡»‹wd®?  v‹W nf£gh®.  mj‰F¢ 

bray®, rÇahd v©Â¡ifia¢ brhštJ Äfî« fodkhd x‹W.  mij¥ òydhŒî 

brŒnj f©Lão¡f Koí« v‹gh®.  Mdhš mik¢r® Élh¥ãoahf xU ruhrÇahfthtJ 

Tw Koíkh v‹W nf£gh®.  mj‰F ruhrÇahf ahUnk ïšiy v‹W bray® ÉilaË¥gh®. 

6. brh¤JlikÆš rk¤JtÄ‹ik   

 gy r_f§fËš brh¤JÇikÆš rk¤Jtk‰w Ãiyna fhz¥gL»wJ.  åL k‰W« 

Ãy§fŸ V‰w¤jhœthd KiwÆšjh‹ g»®ªjË¡f¥gL»‹wd.  ï¢ brh¤JÇikfŸ 

ïšyhjJ bg©fË‹ Fuiy vLglhkš nghf¢ brŒtJ k£LÄ‹¿, mt®fŸ t®¤jf«, 

bghUshjhu« k‰W« r_f¤JiwÆš EiHªJ ãufhá¡fnt Koahj Ãiy V‰wL»‹wJ.  

ï¢rk¤JtÄ‹ikahdJ bgU«ghY« cy»‹ všyh r_f§fËYnk cŸsJ. 

7. FL«g¤â‰FŸ rk¤JtÄ‹ik 

 FL«g¤â‰FŸ M©, bg© cwîfËš mo¥gilÆnyna rk¤JtÄ‹ik 

Ãyî»‹wJ.  ïJ gy tot§fËY« btË¥gL»‹wJ.  xU FL«g¤âš M© FHªijia 

k£L« ts®¤jš v‹w Ãiy ïšyhÉ£lhY« czî k‰W« mo¥gil trâfËš 

bg©fS¡bfâuhf¥ ghug£r« fh£l¥glhÉ£lhY« FL«g¤âid m‹whl« 

el¤â¢brštâš V‰w¤ jhœnt cŸsJ.  cjhuzkhf, FL«g ntiyfis¥ 

g»®ªJbfhŸtâY«, FHªij¥ ghukÇ¥ig¥ g»®ªJ bfhŸtâY« fLikahd V‰w¤ jhœnt 

cŸsJ.  bgU«ghyhd r_f§fËš M©fŸ å£o‰F btËna ntiy¡F¢ brštJ« 

bg©fŸ FL«g¤â‹ m‹whl¥ gÂfis¢ brŒtJ« ghÈd ntiy¥ ãÇÉidahf cŸsJ.  

ï§F M© brŒí« gÂna m§ÑfÇ¡f¥gLtJ« bg©fË‹ å£L¥gÂfS¡F v›Éj 

m§ÑfhuK«  ïšyhj Ãiyna cŸsJ.  ïâš mâ®¢á¡FÇa Éra« v‹dbt‹whš, cyf 

Rfhjhu mik¥ã‹ btËplhd kÅjD¡F¤ njitahd r¤Jzî (Handbook of Human 

Nutrition  Requirement  –  WHO)  F¿¤j ifna£il eh‹ gh®¡f neÇ£lnghJ å£L¥ 

gÂfS¡F Äf¡ Fiwthd fnyhÇ (Calories) njit¥gL»‹wJ v‹W F¿¥ãl¥g£LŸsJ.  

mid¤J ehLfS«, m§ÑfÇ¡F« ca®thd X® mik¥ãš v¥go ï¥go¥g£l ghug£rkhd 

th®¤ijfŸ ïl« bg‰wd v‹gij v‹dhš Ô®khÅ¡f KoaÉšiy.  (ï›thŒî¡ 
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f£LiuahdJ Äf ÉÇthf ãu©£iy‹ - et«g® 9, 2001ïš btËÆl¥g£LŸsJ.  mj‹ 

RU¡fnk ïJ)     

òâa íf¤âš Ãiyik kh¿íŸsjh?   

  ï¥ãugŠr¤âš kÅj®fS¡»ilna kÅj®fshš cUth¡f¥g£LŸs V‰w¤ 

jhœîfŸ khDl kh©ã‰nf vâuhdjhF«. kÅj ehfÇf« K‹ndh¡»¢ br‹whY«, 

rk¤JtÄ‹ikí«, ghFghLfS« gšntW tot§fËš bfh^ukhŒ bjhl®»‹wd. k‰w 

ehLfisÉl ïªâahÉš ïj‹ ghâ¥ò mâfkhfnt cŸsJ. Rjªâu¤â‰F K‹ng ïj‰F¤ 

Ô®î fhz gšntW js§fËš nghuh£l§fS«, fU¤J¥ gÇkh‰w§fS« eilbg‰wd. mj‹ 

Éisthf Rjªâu¤â‰F¥ ã‹D« k¡fsh£áÆš V‰w¤jhœîfŸ bjhluh t©z« 

f£L¥gL¤j r£l§fŸ cUth¡f¥g£ld. muáaš rhrd¤âš rk¤Jt cÇik mo¥gil 

cÇikah¡f¥g£lJ.  

ehfÇf¤â‹ K‹ndhoahŒ âfG« mbkÇ¡fhÉš Ãwbt¿ia xÊ¡f M¥ufh« 

È§f‹ Kjš kh®£o‹ ÿj® »§ tiu mU«ghLgl nt©oajhÆ‰W. bešr‹ k©nlyhÉ‹ 

Ú©l fhy áiw¥ nghuh£l¤â‰F¥ ã‹ bj‹ M¥ãÇ¡fhÉ‹ Ãwbt¿ Koî¡F tªjJ. 

ïªâahÉš g‹bdL§fhykhŒ bjhlU« Ô©lhik¡ bfhLik RjªâukilªJ miu 

ü‰wh©L¡F nkyh»í« Fiwªj ghošiy. Ô©lhik¡ bfhLikfS¡bfâuhf m«ng£f® 

jÅkÅjdhŒ nghuho jÈ¤ k¡fS¡F áy cÇikfis¥ bg‰W¤ jªjh®.  

rhâ, kj«, M©, bg© ghFghL mo¥gilÆš ntiy thŒ¥òfŸ kW¡f¥g£ld. 

Rjªâu¤â‰F¥ ã‹ng ït‰iwbašyh« jL¡f¢ r£l§fŸ cUth¡f¥g£lJ. Mdhš, 

ï‹wsî« clš CdK‰nwhU¡F rk cÇik mË¡f¥glÉšiy v‹gJ ftiy¡FÇa 

ÉõakhF«.  

rk¤Jt« v‹gJ ï¢r_f¤âš muáaš, bghUshjhu k‰W« g©gh£L¤ js¤âš 

Äfî« ã‹ j§»íŸnshiu K‹nd¿a r_f¤â‰F ïizah¡FtJ, rkÄšyhjt®fis 

rkkh¡FtjhF«.  

ïªâa muáaš rhrd« rk¤Jt cÇikfS¡F c¤juthjkË¤JŸsJ. rk¤Jt 

cÇikba‹gJ IªJ tifahd cÇikfis cŸsl¡»íŸsJ.  mit, (1) r£l¤â‹ K‹ 

midtU« rk« (2) rhâ, kj«, bkhÊ M»at‰¿‰F m¥gh‰g£L r_f¤âš rkkhf thG« 

cÇik. (3) ntiy brŒí« cÇik (4) Ô©lhikÆÈUªJ fh¥gh‰W« cÇik. Ô©lhikia 
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xÊ¡F« cÇik (5) btËehLfËÈUªJ muá‹ mDkâÆ‹¿ g£l§fis¥ bgWtij¤ jil 

brŒjš M»ait ïâš ml§F«.  

ïªâa muáayik¥ò¢ r£l¥ ãÇîfËš rk¤Jt cÇik¡F mË¡f¥g£LŸs 

c¤juthj« ã‹tUkhW:- 

ãÇî 14 

 r£l¤â‹ K‹ midtU« rk«, mšyJ r£l¤â‹ rkkhd ghJfh¥ãid ïªâa 

všiy¡FŸ muR vªjbthU egU¡F« kW¡f¡ TlhJ.  

ãÇî 15 (1)  

 kj«, ïd«, rhâ, ghš, ãw¥ãl« mšyJ ït‰¿š VnjD« x‹¿‹ mo¥gilÆš 

Fok¡fËilna muR ghFghL fh£Ljš TlhJ.  

ãÇî 15 (2)  

 filfŸ, bghJk¡fŸ j§F« ÉLâ, czî ÉLâ, bghJk¡fË‹ bghGJ 

ngh¡»‰fhd ïl§fŸ M»a ïl§fËš mDkâ¥gj‰F«,  

 »zWfŸ, Fs§fŸ, ÚuhL« JiwfŸ, rhiyfŸ, bghJ k¡fË‹ 

g©gh£o‰fhf muR Ãâíl‹ guhkÇ¡f¥gL« bghJk¡fŸ TL»‹w 

ïl§fis¥ ga‹gL¤Jtj‰F«,  

 kj«, ïd«, rhâ, ghš, ãw¥ãl« mšyJ ït‰¿š VnjD« x‹¿‹ 

mo¥gilÆš vªjbthU Fokfidí« f£L¥ghL mšyJ Ãgªjid¡F 

c£gL¤j¡ TlhJ.  

ãÇî 15 (3) 

 FHªijfS¡F«, bg©fS¡F« K‹DÇik k‰W« rYiffŸ tH§Ftij ï¥ãÇî 

jil brŒa¡ TlhJ.  

ãÇî 15 (4)  

 r_f k‰W« fšÉ bgw thŒ¥g‰w ã‰g£nlh® k‰W« jhœ¤j¥g£nlh® gH§FoÆdiu 

K‹nd‰w rYiffŸ tH§Ftij ï¥ãÇî jil brŒa¡ TlhJ.  

ãÇî 16 (1)  
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 muR gjÉfS¡F Ãakd« mšyJ ntiy thŒ¥ghš mid¤J Fok¡fS¡F« 

rkthŒ¥ò mË¡f¥gl nt©L«.  

ãÇî  16 (2)  

 kj«, ïd«, rhâ, ghš, t«rhtÊ, ãw¥ãl« mšyJ ït‰¿š VnjD« x‹¿‹ 

mo¥gilÆš muR gjÉfS¡F Ãakd« mšyJ ntiy thŒ¥ò bjhl®ghf vªjbthU 

Fokfidí« jFâa‰wtuhf¡ fUj¡ TlhJ k‰W« ghFghL fh£l¡ TlhJ.  

ãÇî 17  

 Ô©lhik xÊ¡f¥g£L É£ljhš, vªj toÉY« Ô©lhikia¡ fil¥ão¥gJ jil 

brŒa¥g£oU¡»wJ.  Ô©lhikia¡ fil¥ão¥gJ r£l¤â‹go F‰wkhF«. ïJ jÉu 

muáaš r£l¥ ãÇÉ‹ ãw gFâfËY« rk¤Jt cÇik g‰¿ Tw¥g£LŸsJ. mit, 
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FL«g  t‹KiwÆÈUªJ 

bg©fis¥ ghJfh¡F« r£l« 2005 

 

FL«g¤âš gy tifahd t‹Kiwfshš bg©fŸ ghâ¡f¥gL»wh®fŸ. F¿¥ghf 

tuj£riz¡ bfhLik, ghÈaš ßâahd t‹KiwfŸ, kdßâahd t‹Kiw, clš ßâahd 

J‹òW¤jšfŸ, cÆU¡F«, clik¡F« ghJfh¥g‰w Ãiy, th®¤ijfshš J‹òW¤j¥gLjš 

cwîfis¡ fh£o Äu£lš ngh‹wit. ï›thW ghâ¡f¥gL« bg©fis 

ï›t‹KiwfËÈUªJ ghJfh¤âlî«, ghJfh¥ghd NHÈš thœªâl tif brŒaî« 

ï¢r£l« cjî»wJ.  

bg©fis t‹KiwÆÈUªJ ghJfh¡f gy r£l§fŸ mkÈš ïUªjhY« FL«g 

t‹KiwÆÈUªJ ghJfh¡f jÅ¢ r£l« ïJtiu ekJ eh£oš vJî« ïšiy. FL«g 

t‹Kiwahš ekJ eh£oš ghâ¡f¥gL« bg©fË‹ v©Â¡ifí« ehS¡F ehŸ 

mâfÇ¤J¡ bfh©nl ngh»wJ. ï‹W FL«g mik¥ò bg©fŸ ÛJ mid¤J tif 

t‹Kiwfisí« âÂ¡f m§Ñfhu« bfhL¥gjhfnt cŸsJ. ït‰iw¥ g‰¿¥ 

ngRtj‰F¡Tl midtU« mŠR»wh®fŸ.  

ïªâahÉš ehbsh‹W¡F 14 bg©fŸ j§fSila òFªj åLfËš 

bfhšy¥gL»wh®fŸ. ïªâahÉš tuj£riz Kiw r£l¤â‰F¥ òw«ghdJ v‹whY« 

tUl¤â‰F 5000¡F« nk‰g£l bg©fŸ òFªj åLfËš tuj£riz bfhLikahš k£Lnk 

vÇ¡f¥gL»wh®fŸ. mâfhu¤ij¥ ãunah»¤J¥  bg©fis vªj tifÆš J‹òW¤âdhY« 

mJ FL«g t‹Kiwna.  

1996ïš c¤âuãunjr khÃy¤âš k£L« el¤j¥g£l MŒÉš 45 rjåj« M©fŸ 

j§fsJ kidÉfis t‹Kiw¡F c£gL¤J»wh®fŸ vd x¥ò¡ bfh©ld®. ïªâahÉš 

k£L« tUlªnjhW« 10,000 bg© áR¡bfhiyfŸ gâth»‹wd.   

FL«g t‹Kiw v‹whš v‹d? 

clš, th®¤ij, cz®¢á, ghÈaš mšyJ bghUshjhu ßâahd mtkâ¥ò¡F ï£L¢ 

bršY« el¤ijfŸ, jtwhd brŒiffŸ mid¤J« FL«g t‹KiwahF«. 

 ï¢braš xU bg©Â‹ kdey‹ mšyJ clš eyid¥ ghâ¡»‹wJ.  

 ÃfG« t‹Kiw k£L« m‹¿ t‹Kiw F¿¤j m¢RW¤jšfS«, FL«g 
t‹KiwahF«. 

 r£l¤â‰F òw«ghf tuj£riz nf£L J‹òW¤JtJ« FL«g t‹KiwahF«.  
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clš ßâahd JZãunahf« v‹whš v‹d? 

clš âahd JZãunahf« v‹gJ vªj xU braš mšyJ el¤ij clštÈia 

V‰gL¤âdhnyh cÆU¡nfh mšyJ ghâ¡f¥g£ltÇ‹ clš cW¥òfS¡nfh 

Mnuh¡»a¤â‰nfh, K‹nd‰w¤â‰nfh, CWÉis¥gjhF«. k‰W« jh¡Fjš, F‰wKW 

m¢RW¤jš, F‰wÄu£lš M»aití« cŸsl§F«. 

ghÈaš JZãunahf« v‹whš v‹d? 

ghÈaš JZãunahf« v‹gJ vªj xU branyh mšyJ el¤ijnah ghÈaš ßâÆš 

ghâ¡f¥g£ltiu Ñœik¥gL¤Jtjhfnth mšyJ áWik¥gL¤Jtjh fnth mt®j« 

kh©ò¡F« kÇahij¡F« g§f« V‰gL¤Jtjhf mikªjhš mJ ghÈaš JZãunahf«. 

ghâ¡f¥£lt® 16 taJ¡F£g£ltuhf ïU¥ã‹ mtuJ ÉU¥g¤Jlndh mšyJ 

ÉU¥gÄ‹¿nah clYwî bfhŸtJ ghÈaš JZãunahfkhF«. ghÈaš ßâahfnth brhš 

ãunahf¤âdhnyh csÉaš ßâahfnth bghUshjhu ßâahfnth JZãunahf« brŒjhš 

‘FL«g t‹Kiw’ MF«. 

th®¤ij mšyJ csÉaš ßâahd JZãu nahf« v‹whš v‹d? 

m) ïâš mtkâ¤jš, nfÈ brŒjš, áWik¥gL¤Jjš, ju¡Fiwthf mšyJ nfÈ¥bga® 

N£Ljš F¿¥ghf FHªij ngW ïšiy mšyJ M© thÇR bg‰W¤ juÉšiy vd 

R£o¡fh£Ljš M»ait cŸsl§F« mšyJ 

M) ghâ¡f¥g£l egiu rh®ªj eg® vtÇ‹ eyÅš ghâ¡f¥g£lt®¡F m¡fiu cŸsnjh 

mtiu clš ßâahf J‹òW¤j¥ nghtjhf bjhl®¢áahd m¢RW¤jY« ml§F«. 

bghUshjhu JZãunahf« v‹whš v‹d? 

m) ghâ¡f¥g£ltU¡FÇa Ãâ Mjhuh§fis mit Úâk‹w¤ Ô®¥ò thÆyhf mtU¡F 

»il¤jjhfnth, r£l¥go mtU¡FÇajhfnth tH¡fhW _y« mtU¡F cÇajhfnth 

mtU¡F njitahŒ ïU¥gjid mtÇlÄUªJ ft®ªJ bfhŸtJ mšyJ ft®ªJ 

bfhŸs¥nghtjhŒ m¢RW¤J tnjh ml§F«. å£L¤ njit¡fhd bghU£fŸ 
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k£LÄšyhJ tuj£rid mšyJ ghâ¡f¥g£ltU¡F r£l nt©oa thlif k‰W« 

ghuhkÇ¥ò M»ait cŸsl§F«. 

M) ghâ¡f¥g£ltU¡F mšyJ mtuJ FHªijfS¡F njit¥gL« mšyJ âUkz 

cwÉdhš cgnahf¥gL¤âl mDkâ¡f¥g£l mšyJ ghâ¡f¥g£ltU¡F brhªjkhd 

brh¤J¡fŸ, mit mirí«, mirahjitfŸ, Éií®ªj itfŸ, g§FfŸ, g¤âu§fŸ, 

Mtz§fshf ïUªJ mt‰iw É‰WÉLjš mšyJ mtU¡F cÇajhf ïšyhkš 

brŒJÉLtJ. 

ï) ghâ¡f¥g£ltU¡F mtuJ FL«g cwÉ‹ thÆyhf »£oa, mt® mDgÉ¡f nt©oa 

trâfis mšyJ ts§fis »il¡fÉlhkš jL¥gJ mšyJ f£L¥ghLfŸ Éâ¥gJ.  

ï¢r£l¤jhš  ghJfh¡f¥gLgt® aht®? 

 FL«g t‹Kiw¡F c£gL¤j¥g£ljhf Tw¥gL« vªj xU bg©Q« 

ghâ¡f¥g£ltnu. ïªj bg© kidÉ k£LkšyhJ, kfŸfŸ, ÉjitfŸ, jhah®fŸ 

mšyJ xnu ciwÉl¤ij¥ g»®ªJ bfhŸS« Vida cwîfshfî« ïU¡fyh«. 

kzkhfhkš MQl‹ ïizªJ thG« bg©Q« ï¢r£l¤â‹ Ñœ ghJfh¥ò¥ 

bgW»wh®. ghâ¡f¥g£lt®fË‹ FHªijfS« ï¢r£l¤â‹ Ñœ ghJfh¥ò 

bgW»‹wd®.  

ï¢r£l¤â‹ Ñœ  ah® òfh® brŒayh« ? 

 FL«g t‹Kiw ÃfœªJŸsJ, ÃfœªJ bfh©oU¡»wJ mšyJ ÃfH 

thŒ¥òŸsJ v‹W fUj nghJkhd fhuz« cila vtU« mJ F¿¤j jftiy 

mË¡fyh«. ghâ¡f¥g£lt® k£Lkšy, r_f¥ gÂahs®fŸ, mU»š tá¥gt®fŸ, 

cwÉd®fŸ, muR rhuh mik¥ãd® M»nahU« mt® rh®ãš òfh® gâî brŒayh«.  

ah® ÛJ òfh® mË¡fyh« ? 

 ï¢r£l¤â‹ Ñœ vtU¡F vâuhf Ãthuz« nfhu¥gL»wnjh, mªj taJ tªj, 

ghâ¡f¥g£l tUl‹ FL«g cwÉš cŸs M© ÛJ òfh® mË¡fyh«. 

ghâ¡f¥g£l kidÉ mšyJ kzkhfhkš MQl‹ ïizªJ thG« bg©, 

fztÇ‹ cwÉd® Ûnjh r«kªj¥g£l M© Ûnjh òfh® mË¡fyh«. 

ï¢r£l¤â‹ Ñœ ahÇl« òfh® bfhL¡f nt©L«? 

1.   ghJfh¥ò mâfhÇ 

2. nrit ika§fŸ 
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3. F‰wÉaš eLt® 

4. fhtš Ãiya«  

FL«g  t‹Kiw F¿¤j òfh®fis¥ bgW« egÇ‹ flik  ahJ? 

 ï¢r£l¤â‹ Ñœ Ãthuz« bgw F‰wÉaš eLtU¡F É©z¥ã¥gj‰F cÇik 

cŸsJ v‹W ghâ¡f¥g£l bg©Q¡F¤ bjÇÉ¥gJ. 

 ghJfh¥ò mâfhÇfŸ k‰W« nrit ika§fË‹ cjÉfis¥ bg‰W¡ bfhŸsyh« 

v‹W ghâ¡f¥ g£l bg©Q¡F¤ bjÇÉ¥gJ. 

 r£l¥ gÂfŸ Mza¡ FG Ûjhd r£l« 1987-‹ Ñœ ïytr r£l cjÉfŸ bgw 

cÇik c©L v‹W ghâ¡f¥g£l bg©Q¡F¤ bjÇÉ¥gJ. 

 ïªâa j©lid¢ r£l¤â‹ Ñœ F‰wÉaš tH¡F¥ gâî brŒaî« cÇik c©L 

v‹W ghâ¡f¥g£l bg©Q¡F¤ bjÇÉ¥gJ. 

ï¢r£l¤â‹ Ñœ  ghâ¡f¥g£lt® bgw¡Toa Ô®îfŸ ahit? 

ï¢r£l« mtru Ãiy mo¥gilÆš Ãthuz« tH§F»wJ. Ñœfh©gdt‰¿‹ 

mo¥gilÆš F‰wÉaš eLt® xU rh®ghd c¤juî« tH§fyh«. 

ghJfh¥ò c¤juîfŸ:  

t‹Kiwia cldoahf ÃW¤j t‹Kiw Ãfœ¤âat® ghâ¡f¥g£ltÇ‹ gÂÆl¤â‰F« 

mtuJ FHªijfŸ gÆY« gŸËfS¡F« tUtij¤ jL¡f; ghâ¡f¥g£ltÇ‹ bghUshjhu 

ey‹fis¥ ghJfh¡f. 

ciwÉl c¤juîfŸ : 

ghâ¡f¥g£lt® btËna‰w¥glhkÈU¡f, ghâ¡f¥ g£ltU¡F kh‰W ciwÉl« V‰ghL 

brŒa t‹Kiw Ãfœ¤âatU¡F c¤âuÉl, ghâ¡f¥g£ltÇ‹ å£o‰FŸ t‹Kiw 

Ãfœ¤âat® EiHtij¤ jL¡f, ghâ¡f¥g£ltU¡F »il¡f nt©oa clikfis mt® 

âU«g¥ bgw Mtd brŒjš. 

gztif Ãthuz« : 

ghâ¡f¥g£lt® ïHªj tUkhd¤ij mtU¡F mË¡FkhW«, kU¤Jt¢ bryîfis¤ 

jUkhW«, clikfŸ ïHªâUªjhš mt‰iw mtU¡F tH§FkhW« t‹Kiw 

Ãfœ¤âatU¡F c¤juÉLtJ, ntW r£l§fË‹ ÑG« étdh«r« mË¡f c¤juÉlyh«. 
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mË¡f¥gL« gztif Ãthuz«, ghâ¡f¥g£lt® jd¡F gH¡fkhd thœ¡if¤  ju¤ij¤ 

bjhlu nghJkhdjhf ïU¤jš nt©L«. 

FHªij¥ ghJfh¥ò c¤juîfŸ : 

ghâ¡f¥g£ltÇ‹ FHªijfŸ eyid fU¤âš bfh©L, mt®fsJ j‰fhÈf 

ghJfh¥ò/guhkÇ¥ò Ûjhd c¤juîfis mË¡f. 

ghJfh¥ò mâfhÇ v‹gt® ah®? 

 ghJfh¥ò mâfhÇ (Toa k£L« bg©zhf ïU¤jš nt©L«) khÃy murhš 

ÃaÄ¡f¥ gLgt®. F‰wÉaš eLt® mšyJ muR ï¢r£l¤â‹ Ñœ gÂ¡F« 

flikfis¢ brŒgt®. ït® F‰wÉaš eLtÇ‹ f£L¥ghL k‰W« f©fhÂ¥ã‹ 

Ñœ ïa§Fth®.  

ghJfh¥ò mâfhÇÆ‹ flikfS« gÂfS«  ahit ? 

 ï¢r£l¤â‹ Ñœ cŸs gÂfis¢ brŒtâš F‰wÉaš eLtU¡F cjîtJ. 

 òfh® bg‰wîl‹ mJ ‘F¿¤j FL«g r«gt’ m¿¡if jah® brŒJ, F‰wÉaš 

eLtU¡F mD¥ã mj‹ efiy m¥gFâ fhtš Ãiya¤â‰F bghW¥ghd mâfhÇ 

k‰W« m¥gFâÆš mikªJŸs nrit ika¤â‰F mD¥òtJ.  

 Ãthuz« bgWtj‰fhf¥ ghJfh¥ò c¤juî  nfhÇ ghâ¡f¥g£lt® rh®ghf 

eLtU¡F É©z¥ã¥gJ. 

 r£l¥ gÂfŸ Miz¡FG Ûjhd r£l«, 1981 ï‹ Ñœ ghâ¡f¥g£ltU¡F r£l 

cjÉ tH§f¥gL»wjh v‹W cWâ brŒtJ.  

 njit¥g£lhš ghâ¡f¥g£ltU¡F¥ ghJfh¥ghd òfÈl« tH§» ïjid 

m¥òfÈl« mikªJŸs gFâÆ‹ mâfhu všiy¡F£g£l F‰wÉaš eLt® k‰W« 

fhtš Ãiya¤â‰F m¿É¥gJ.  

 njit¥go‹ ghâ¡f¥g£ltU¡F kU¤Jt¥ gÇnrhjid V‰ghL brŒJ bfhL¤J, 

ïjid¢ r«kgªj¥g£l fhtš Ãiya¤â‰F« F‰wÉaš eLtU¡F« m¿É¥gJ.  

 gztif Ãthuz¤â‰fhd c¤juî, Kiwahf¢ brašgL¤j¥gL»wjh v‹W 

cWâ brŒtJ.  

nrit  ika§fŸ v‹git  vit ? 
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 1860 M« M©L r§f§fŸ gâî¢ r£l«, 1956, f«bgÅfŸ gâî¢ r£l« 

M»at‰¿‹ ÑnHh mšyj ntW r£ló®tkhf gâî brŒa¥g£l j‹dh®t bjh©L 

mik¥òfŸ, bg©fŸ cÇikfŸ ghJfh¥ãš m¡fiwíila r£l ó®tkhd  r£l, 

kU¤Jt, bghUshju Ô®îfis juÉiH»‹w mik¥òfŸ khÃy muál« 

ï¢r£l¤â‹ Ñœ nrit mik¥ò vd j«ik gâî brŒJ¡ bfhŸsyh«. 

nrit ika¤â‹ flikfS« mâfhu§fS« ahit? 

 ‘FL«g r«gt m¿¡if’ gâî brŒJ ïjid¡ FL«g t‹Kiw ÃfœªJŸs 

gFâÆ‹ ghJfh¥ò mâfhÇ¡F« F‰wÉaš eLtU¡F« mD¥òtJ. 

 ghâ¡f¥g£ltU¡F kU¤Jt¥ gÇnrhjid brŒJ mjid r«gªj¥g£l ghJfh¥ò 

mâfhÇ¡F« fhtš Ãiya¤â‰F« m¿É¤J kU¤Jt trâ brŒJ jUtJ. 

 ghâ¡f¥g£ltU¡F¥ òfÈl« njit¥g£lhš mtU¡F¥ ghJfh¥ò ïšy§fËš 

òfÈl« tH§f¥gL»wjh v‹W cWâ brŒtJ. 

ghJfh¥ò ïšy§fË‹ flikfŸ: 

ghJfh¥ò ïšy§fËš cŸs bghW¥ò mâfhÇÆl« ghJfh¥ò ïšy¤âš xU egU¡F 

j§F« mDkâ jUkhW ghâ¡f¥g£ltÇ‹ rh®ghf ghJfh¥ò mYtynuh, nrit mik¥ngh 

mšyJ ghâ¡f¥g£l egnuh nfhÇdhš ghJfh¥ò ïšy¤â‹ bghW¥ghs® mDkâ mË¡f 

nt©L«. 

‘kU¤Jt trâ’Æ‹ flikfŸ: 

ghâ¡f¥g£ltÇ‹ rh®ghf, ghJfh¥ò mâfhÇnah, nrit mik¥ngh mšyJ ghâ¡f¥g£l 

egnuh kU¤Jt cjÉÆš cŸs bghW¥ghsÇl« VnjD« kU¤Jt cjÉia jUkhW 

nfhÇdhš ghâ¡f¥g£l egU¡F kU¤Jt cjÉ mË¡f¥gl nt©L«. 

ï¢r£l¤â‹ Ñœ r£l elto¡if vL¥gj‰F Kjš jftš m¿¡if gâî brŒtJ 

mtáakh? 

ïšiy òfh® mË¡f¥gL« nghJ “FL«g r«gt m¿¡if jah® brŒJ mjid nk‰go 

elto¡if¡fhf¡ F‰wÉaš eLtU¡F mD¥òtJ ghJfh¥ò mâfhÇÆ‹ flikahF«. 

F‰wÉaš eLtU¡F É©z¥g« mË¥gj‰fhd eilKiw v‹d? 
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ï¢r£l¤â‹ Ñœ Ãthuz« bgw tF¡f¥g£LŸs got¤âš É©z¥ã¡fyh«. F‰wÉaš 

eLt® Érhuiz¤ njâia m¿É¥gh®. Kjš Érhuiz ÃfœªJ 60 eh£fS¡FŸ 

m›É©z¥g« Koî¡F¡ bfh©L tu¥gL«. 

ghJfh¥ò c¤juÉid t‹Kiw Ãfœ¤âat® Ñœ¥goahÉoš elto¡if v‹d? 

xU tUl áiw¡fhtš mšyJ %.20,000/- mšyJ ïu©L« j©lidahf Éâ¡f¥gL«. 

Vida j©lid¢ r£l§fË‹ ÑG« tH¡F¥ gâî brŒa¥glyh«. 

ghJfh¥ò mâfhÇ jdJ flikia¢ brŒahÉ£lhš v‹d brŒayh«? 

muá‹ K‹ mDkâíl‹ ghJfh¥ò mâfhÇÆ‹ ÛJ òfh® gâî brŒayh«. F‰w« 

Ã%ã¡f¥g£lhš xU tUl áiw¡ fhtš mšyJ %. 20,000/- mšyJ ïu©L« j©lidahf 

Éâ¡f¥gL«. 
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FHªijfË‹ ïytr, f£lha¡ fšÉ cÇik¢ r£l«-2009 

 

m¤âaha«-1 

(K‹Diu)  

 

 
1. (1) ïªj¢ r£l« “FHªijfË‹ ïytr, f£lha fšÉ cÇik¢ r£l« 2009” 

v‹W F¿¥ãl¥gL«.  

RU¡fkhd 

jiy¥ò«, 

bjhl¡fK« 

 (2) #«K fhZÛ® khÃy« jÉ®¤J ïªâah KGtj‰F« ïªj¢ r£l« bghUªJ«  

 
(3) k¤âa muR mâfhu¥ ó®tkhf muájÊš m¿É¡»w ehËÈUªJ ïJ 

eilKiw¡F tU«  
 

És¡f§fŸ 
2. ïªj r£l¤âš, ntW ÃiyikfŸ v‰glhj NHÈš ã‹tU« brh‰fS¡fhd 

bghUŸfŸ tUkhW; 
 

 (a) “cÇa murh§f«” (m¥nuhãiuna£ ft®bk‹£) v‹gJ-  

 

(I) k¤âa murh§f¤jhš ÃWt¥g£l, mj‰F brhªjkhd mšyJ mjdhš 

f£L¥gL¤j¥gL»w gŸË mšyJ r£lk‹w« ïšyhj ôÅa‹ ãunjr¤â‰F 

bghW¥ò murh§fkhf ïU¡F« k¤âa murh§f« v‹W bghUŸgL«.  

 

 (II) Kjš Jiz¥ ãÇÉš F¿¥ãl¥g£LŸs gŸË¡F m¥ghš  

 (A) xU khÃy¤â‹ všiy¡FŸ, mªj khÃy murh§f« v‹W«  

 
(B) r£lk‹w« cŸs xU ôÅa‹ ãunjr¤âš mªj ôÅa‹ ãunjr murh§f« 

v‹W« bghUŸgL« 
 

 

(b) “jiy¡f£lz«” v‹gJ gŸËahš m¿É¡f¥g£l f£lz« mšyhj vªj 

Éjkhd e¡bfhil mšyJ Ãâ tH§fš mšyJ f£lz« brY¤Jjš 

M»at‰iw¡ F¿¥ãL« 

 

 
(c) “FHªij” v‹gJ 6 Kjš 14 taJ tiu cŸsM© mšyJ bg© 

FHªijia¡ F¿¥ãL« 
 

 

(d) “thŒ¥g‰w ãÇit nr®ªj FHªij” v‹gJ jhœ¤j¥g£nlh®, gH§FoÆd®, 

r_f ßâahfî« ã‰gL¤j¥g£nlh® mšyJ, r«gªj¥g£l murh§f¤jhš 

mâfhu¥ó®t m¿É¡ifÆ‹ _y« tiuaW¡f¥gL« r_f«, fyh¢rhu«, 

bghUshjhu«, Ãy¥gu¥ò, bkhÊ, ghÈd« mšyJ ï¤jifa ïju m«r§fshš 

thŒ¥ò kW¡f¥g£l ãÇit nr®ªj FHªij v‹W bghUŸgL«. 
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(e)  “eÈ¤j ãÇit¢ nr®ªj FHªij”  v‹gJ r«gªj¥g£l murh§f¤jhš 

mâfhu¥ó®t m¿É¡ifÆ‹ _y« tiuaW¡f¥gL« Fiwªjg£r tUlhªâu 

tUkhd¤â‰F« Fiwthd tUkhd« cŸs bg‰nwh® mšyJ ghJfh¥ghsÇ‹ 

(fh®oa‹) FHªij v‹W bghUŸgL«. 

 

 

 
(f)  “bjhl¡f¡ fšÉ” v‹gJ Kjš tF¥ãÈUªJ v£lh« tF¥ò tiuÆyhd 

fšÉ v‹W bghUŸgL«.  
 

 

(g)    FHªijia bghU¤jtiuÆš “ghJfh¥ghs®” (fh®oa‹) v‹gJ 

FHªijia¤ j‹ bghW¥ãš it¤J¡ bfh©LŸs, k‰W« ftÅ¤J¡ bfhŸ»w 

xUt® v‹w bghUŸgL«; ïJ ïa‰ifahd ghJfh¥ghs® mšyJ xU 

Úâk‹w¤jhnyh mšyJ r£l¥ó®tkhfnth ghJfh¥gs® v‹w 

m¿É¡f¥g£ltuhf ïU¡fyh«. 

 

 

(h)  “cŸS® mâfhu¤Jt«” (nyh¡fš m¤jhÇ£o) v‹gJ khefuh£á mšyJ 

efuh£á mšyJ kht£l Cuh£á x‹¿a« mšyJ efu Cuh£á mšyJ »uhk 

Cuh£á vd vªj bgaÇš F¿¥ãl¥g£lhY« mªj Ã®thf¤ij F¿¡F«. ïJ 

mªj gŸËÆ‹ ÛJ mªj Ã®thf« mšyJ mik¥ã‰F Ã®thf mâfhu« 

ïU¥gJ« ïâš cŸsl§F« mšyJ eilKiwÆš cŸs vªjbthU 

r£l¤â‹goí« xU efu« mšyJ C® mšyJ »uhk¤âš cŸsh£á Ã®thfkhf 

brašgl mâfhu« mË¡f¥g£l mik¥igí« F¿¡F«.  

 

 

(I) “njáa FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza«” v‹gJ FHªij cÇikfŸ 

ghJfh¥ò Miza§fŸ r£l« 2005 ãÇî 3‹ Ñœ mik¡f¥g£l njáa FHªij 

cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza¤ij F¿¡F«.  

 

 
(j)  “m¿É¡if” v‹gJ mâfhu¥ó®t muájÊš btËÆl¥gL« m¿É¡if 

v‹W bghUŸgL«. 
2006š 4 

 
(k)  “bg‰nwh®” v‹gJ xU FHªijÆ‹ ïa‰ifahd mšyJ kh‰W mšyJ 

j¤bjL¤J¡ bfh©l jªij mšyJ jhŒ v‹W bghUŸgL«. 
 

 
(l)  “tF¤Jiu¡f¥g£l” v‹gJ ïªj¢ r£l¤â‹ Ñœ cŸs ÉâfË‹go 

tF¤Jiu¡f¥gLtJ v‹W bghUŸ.  
 

 
(m)  “m£ltiz” (bõ£ôš) v‹gJ ïªj¢ r£l¤âš ïiz¡f¥g£l 

m£ltizia¡ F¿¡F«. 
 

 
(n) “gŸË” v‹gJ bjhl¡f¡ fšÉia tH§F»w vªjbthU m§ÑfÇ¡f¥g£l 

gŸËí« v‹W bghUŸgL« -mJ ã‹tU« gŸËfis cŸsl¡»ajhF«.  
 

 
(i)  cÇa murh§f« mšyJ  cŸsh£á Ã®thf¤jhš ÃWt¥g£L, mj‰F 

brhªjkhf cŸs, mjdhš f£L¥gL¤j¥gL»w xU gŸË;  
 

 (ii)  cÇa murh§f« mšyJ Cuh£á Ã®thf¤âlÄUªJ jdJ KG  
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bryîfS¡F mšyJ gFâ¢ bryîfS¡F cjÉ mšyJ Ãâ xJ¡ÑL bgW»w 

xU muR cjÉ bgW« gŸË; 

 (iii) F¿¥ghf R£o¡fh£l¥gL« ãÇit  nr®ªj xU gŸË; k‰W«   

 

(iv)  cÇa murh§f« mšyJ cŸsh£á Ã®thf¤âlÄUªJ jdJ 

bryîfS¡fhf vªjtifahd cjÉ mšyJ Ãâ xJ¡ÑL« bgwhj muR cjÉ 

bgwhj gŸË v‹W bghUŸgL« 

 

 

(o)  “gÇÓyid eilKiw” v‹gJ xU FHªijia¥ gŸËÆš nr®¤J¡ 

bfhŸtj‰fhf¤ bjhl®g‰w KiwÆš mšyhkš x‹W¡F gâyhf ï‹bdh‹W 

v‹w KiwÆš nk‰bfhŸs¥gL« nj®î Kiw v‹W bghUŸgL« 

 

 

(p) “tF¤Jiu¡f¥g£l ãÇî” v‹gJ xU gŸËia¥ bghW¤jtiuÆš, nfªâÇa 

É¤ahyah, enthjah É¤ahyah, irÅ¡ gŸË mšyJ cÇa murh§f¤jhš 

m¿É¡if _y« F¿¥ãl¥gL»w xU jÅ¤j‹ikíŸs vªjbthU gŸËiaí« 

F¿¡F«.   

 

2006š4 

(q) “khÃy FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza«” v‹gJ FHªij cÇikfŸ 

ghJfh¥ò Miza§fŸ r£l« 2005‹ Ñœ mik¡f¥gL»w khÃy FHªij 

cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza¤ij F¿¡F«. 

 

 

m¤âaha«-2 

ïytr f£lha fšÉ cÇik 

 

 3. (1) 6 Kjš 14 taJ tiu cŸs x›bthU FHªij¡F« xU mUfhik¥ 

gŸËÆš bjhl¡f¡ fšÉ Koí« tiuÆš ïytrkhf, f£lhakhf¡ fšÉ 

bgWtj‰F cÇik c©L. 

FHªijÆ‹ 

ïytr f£lha 

fšÉ cÇik 

 (2) nk‰go Kjš Jiz¥ãÇÉš Tw¥g£LŸs neh¡f¤â‰fhf, vªjbthU 

FHªijí« bjhl¡f¡ fšÉia bjhl®ªJ go¤J Ko¥gij jL¡f¡ Toa 

tifÆš vªjÉjkhd f£lznkh, f£lz§fnsh brY¤j nt©oaâšiy 

mšyJ bryîfis¢ brŒa nt©oaâšiy. 

 

1996š1 CdK‰nwh® r£l« 1996 (r« thŒ¥òfŸ, ghJfh¥ò k‰W« KG g§nf‰ò) ãÇî 2‹ 

Jiz ãÇî 1š tiuaW¡f¥g£LŸsgo xU FHªij CdK‰¿U¡Fkhdhš 

m¡FHªij¡F F¿¥ã£l r£l¤â‹ IªjhtJ m¤âaha¤âš cŸs ãÇîfË‹ 

go ïytr f£lha bjhl¡f¡ fšÉ bgW»w cÇik c©L.   

 

 4. 6 taJ¡F nk‰g£l xU FHªij vªjbthU gŸËÆY« nr®¡f¥glÉšiy 

v‹whš mšyJ nr®¡f¥gloUªjhY« jdJ bjhl¡f¡ fšÉia Ko¡f 

ïayÉšiyba‹whš mªj¡ FHªij mj‹ taJ¡F¥ bghU¤jkhd xU 

tF¥ãš nr®¡f¥gL«  

gŸËÆš 

nr®¡f¥glhj 

FHªijfŸ 

mšyJ 

bjhl¡f¡ 
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fšÉia 

Ko¡fhj 

FHªijfS¡f

hd áw¥ò 

ÉâfŸ 

 jdJ taJ¡F bghU¤jkhdtF¥ãšneuoahf nr®¤J¡ bfhŸs¥gL« xU 

FHªij¡F, k‰wt®fS¡F« ïizahf ïU¥gj‰fhf, F¿¥ã£l fhy 

msîfËš, F¿¥ã£l tifÆš tF¤Jiu¡f¥gL»w áw¥ò¥ gÆ‰áia¥ bgW»w 

cÇik c©L.  

 

 nkY«, xU bjhl¡f¥ gŸËÆš nr®¡f¥gL« xU FHªij¡F 14 taJ¡F¥ ãwF« 

Tl bjhl¡f¡ fšÉia Ko¡F«tiuÆš ïytrkhf fšÉ bgw« cÇik c©L.  

 

 5. (1) bjhl¡f¡ fšÉia Ko¥gj‰F tÊÆšyhj, xU gŸËÆš gÆY« xU 

FHªij¡F jdJ bjhl¡f¡ fšÉia Ko¥gj‰fhf ntW gŸË¡F kh‰w¡ 

nfhU« cÇik c©L. ïâš ãÇî 2 c£ãÇî (n) Jiz ãÇî  (iii) k‰W« (iv) 

M»at‰¿š F¿¥ãl¥g£LŸs gŸËfŸ ml§fhJ.  

ntWgŸË¡F 

khWtj‰fhd 

cÇik 

 (2) jdJ bjhl¡f¡ fšÉia Ko¥gj‰fhf xU khÃy¤â‰F cŸnshnah mšyJ 

btËnanah xU gŸËÆš ïUªJ ntbwhU gŸË¡F khwnt©oa mtáa« 

cŸs xU FHªij¡F vªjbthU gŸË¡F« j‹id kh‰WkhW nfhu cÇik 

c©L. ïâš ãÇî 2 c£ãÇî (n) Jiz ãÇî  (iii) k‰W« (iv) M»at‰¿š 

F¿¥ãl¥g£LŸs gŸËfŸ ml§fhJ. 

 

 (3) m¥go¥g£l ntbwhU gŸËÆš nr®¤J¡ bfhŸs¡ nfhUtj‰fhf, filáahf 

mªj¡ FHªij go¤j gŸËÆ‹ jiyik MáÇa® mšyJ bghW¥ghs® 

cldoahf kh‰W¢ rh‹¿jœ tH§f nt©L« 

 

 kh‰W¢ rh‹¿jœ tH§Ftj‰F« jhkjkhF« ÃiyÆš mJ mªj¡ FHªijia 

ï¥go¥g£l ntbwhU gŸËÆš nr®¥gj‰F jhkj¥gL¤Jtj‰fhd mšyJ 

kW¥gj‰fhd fhuz« MfhJ. 

 

 nkY« kh‰W¢ rh‹¿jœ tH§Ftij jhkj¥gL¤J« gŸËÆ‹ jiyik MáÇa® 

mšyJ bghW¥ghs® bghU¤jkhd gÂ ÉâfË‹ Ñœ xG§F elto¡if¡F 

c£gL¤j¥gLth®.  

 

 

m¤âaha«-3 

cÇa murh§f«, cŸsh£á Ã®thf« k‰w« bg‰nwh® flikfŸ  

 

 6. ïªj r£l¤ij brašgL¤Jtj‰fhf cÇa murh§fK« cŸsh£á Ã®thfK« 

m¥go¥g£l gŸË ïšyhj gFâÆš tF¤Jiu¡f¥g£LŸsgo mªj¥ gFâ mšyJ 

mUfhik t£lhu¤â‰FŸ m¥go xU gŸËia, ïªj r£l« eilKiw¡F 

tu¤bjhl§»a  _‹W M©LfS¡FŸ ÃWÉl nt©L« 

gŸËia 

ÃWîtâš 

cÇa murh§f« 

k‰W« 

cŸsh£á 

Ã®thf¤â‹ 
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flik

Ãâ k‰W« ïju 

bghW¥òfŸ 

g§ÑL 

7. (1) ïªj¢r£l¤â‹ Éâfis brašgL¤j k¤âa murh§f¤â‰F« khÃy 

murh§f§fS¡F« Ãâ tH§Ftj‰fhd bghJ bghW¥ò c©L.  

 

 (2) ïªj¢r£l Éâfis brašgL¤Jtj‰F  V‰gL« KjäL k‰W« bryîfŸ 

F¿¤j kâ¥Õ£il k¤âa murh§f« jahÇ¡f nt©L«  

 

 (3) k¤âa murh§f« khÃy murh§f§fS¡F nk‰go Jiz ãÇî (2) š 

F¿¥ãl¥g£LŸs bryîfS¡fhd É»jh¢rhu¤ij tUthŒ Ãâ xJ¡ÑLfshf 

tH§f nt©L« mjid khÃy murh§f§fnshL m›t¥nghJ fyªjhnyhá¤J 

Ã®zÆ¡f nt©L« 

 

 (4) ïªj¢r£l Éâfis brašgL¤j xU khÃy murh§f« jdJ g§F Ãâia 

tH§F« tifÆš, ru¤J 280 ãÇî (3) ‹, Jiz¥ãÇî (b) ‹ Ñœ Ãâ Miza« 

TLjš Ãâ Mjhu§fis tH§FtJ F¿¤J MŒî brŒíkhW Ãâ Miza¤ij 

gÂ¡FkhW FoauR jiytiu k¤âa murh§f« nf£L¡ bfhŸsyh«.  

 

 (5) Jiz¥gÇî (4)š v‹d brhšy¥g£oUªjhY« Jiz¥ ãÇî (3)‹ Ñœ xU 

khÃy murh§f¤â‰F k¤âa murh§f¤jhš tH§f¥gL« Ãâia fz¡»š 

bfh©L ïªj r£l Éâfis¢ brašgL¤Jtj‰fhd Ãâfis tH§FtJ khÃy 

murh§f¤â‹ bghW¥ghF«.  

 

 (6) k¤âa murh§f« ã‹tUk elto¡iffis nk‰bfhŸS«  

 (a) ãÇî 29š F¿¥ãl¥g£LŸs mâfhu¥ó®t fšÉ mik¥ã‹ cjÉnahL njáa 

ghl¤â£l¤â‰fhd xU r£l tiuKiwia cUth¡F«. 

 

 (b) MáÇa®fŸ gÆ‰á¡fhd ju Ã®za§fis tF¤J¢ brašgL¤J«   

 (c)  òâa mQFKiwfŸ, MŒîfŸ, â£lÄLjš k‰W«  âw‹ nk«gh£il  

ts®¥gj‰fhf khÃy murh§f¤J bjhÊš E£g Mjuití« Mjhu§fisí« 

tH§F«. 

 

cÇa 

murh§f¤â‹ 

flikfŸ 

8. cÇa murh§f« ã‹tUkhW brašgl nt©L«.  

 (a) x›bthU FHªij¡F« ïytr, f£lha¤ bjhl¡f¡ fšÉia tH§Fjš   

 cÇa murh§f« mšyJ cŸsh£á Ã®thf¤jhš ÃWt¥glhj, mj‰F¢ 

brhªjkšyhj mjdhš f£L¥gL¤j¥glhj mšyJ neuoahfnth kiwKfkhfnth 

â£lt£lkhf Ãâ tH§f¥glhj ntW gŸËfËš xU FHªij 

nr®¡f¥g£oU¡Fkhdhš mªj FHªijÆ‹ bg‰nwh® mšyJ ghJfh¥ghsU¡F 

m¥go¥g£l ntW gŸËÆš FHªij¡F bjhl¡f fšÉ mË¥gâš V‰gL« bryit 

<Lf£LkhW nfhUtj‰F cÇik ïši.  
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 És¡f« - “f£lha¡ fšÉ v‹w brhšyhlÈ‹ m®¤j«” ã‹tUkhW;  

 (i) cÇa murh§f« 6 Kjš14 taJ tiu x›bthU FHªij¡F« ïytrkhd 

bjhl¡f¡fšÉ tH§FtJ: 

 

 (ii)  6 Kjš 14 taJ tiuíŸs x›bthU FHªijí« f£lhakhf gŸËÆš 

nr®¡f¥gLtJ, gŸË¡F tUtJ k‰W« bjhl¡f¡ fšÉia Ko¥gJ v‹gij 

cWâg¥L¤JtJ.  

 

 (b) ãÇî 6š F¿¥ãl¥g£LŸsgo xU mUfhik¥ g‰¿ »il¥gij cÇa murh§f« 

cWâ¥gL¤j nt©L«.  

 

 (c) eÈªj ãÇití« thŒ¥ò kW¡f¥g£l ãÇití« nr®ªj FHªijfS¡F ghFghL 

fh£l¥glhkš ïU¥gijí«, mt®fŸ vªj fhuz¤â‰fhfî« j§fŸ bjhl¡f¡ 

fšÉia go¤J Ko¥gâÈUªJ jL¡f¥glhkš ïU¥gijí« cÇa murh§f« 

cWâ¥gL¤j nt©L«.  

 

 (d)  gŸË¡ f£ll«, MáÇa®fŸ k‰W« fšÉ¢ rhjd§fŸ cŸËll cŸ 

f£Lkhd§fis tH§f nt©L«  

 

 (e) ãÇî 4š F¿¥ãl¥g£LŸs áw¥ò¥ gÆ‰á trâfis tH§f nt©L«    

 (f) x›bthU FHªijí« gŸËÆš nr®¡f¥g£L, bjhl®ªJ tUif jªJ bjhl¡f¡ 

fšÉia Ko¥gij cWâ¥gL¤â¡ f©fhÂ¡f nt©L«.  

 

 (g)  m£ltizÆš F¿¥ãl¥g£LŸs eilKiwfŸ k‰W« ju§fË‹ go ešy, 

jukhd bjhl¡f¡ fšÉ »il¥gij cWâ¥gL¤j nt©L«.  

 

 (h)  bjhl¡f¡ fšÉ¡fhd ghl¤â£l« cÇa fhy¤âš tF¡f¥gLtijí« ghl 

tF¥òfisí« cWâ¥gL¤j nt©L«.  

 

 (i) MáÇa®fS¡fhd gÆ‰á trâfis tH§f nt©L«    

 9.  x›bthU cŸsh£á Ã®thfK« ã‹tU« elto¡iffis nk‰bfhŸs 

nt©L«: 

cŸsh£á 

Ã®thf¤â‹ 

flikfŸ 

 (a) x›bthU FHªij¡F« ïytr, f£lha fšÉia tH§f nt©L«   

 cÇa murh§f« mšyJ cŸsh£á Ã®thf¤jhš ÃWt¥glhj, mj‰F¢ 

brhªjkšyhj k‰W« mjdhš f£L¥gL¤j¥glhj mšyJ neuoahfnth 

kiwKfkhfnth â£lt£lkhf Ãâ tH§f¥glhj ntW gŸËfËš xU FHªij 

nr®¡f¥g£oU¡Fkhdhš mªj FHªijÆ‹ bg‰nwh® mšyJ ghJfhtyU¡F 

m¥go¥g£l ntW gŸËÆš FHªij¡F bjhl¡f fšÉ mË¥gâš V‰gL« bryit 

<Lf£LkhW nfhUtj‰F cÇik ïšiy 

 

 (b) ãÇî 6š F¿¥ãl¥g£LŸsgo xU mUfhik¥ gŸË »il¥gij cWâ¥gL¤j  
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nt©L« 

 (c) eÈªj ãÇití« thŒ¥ò kW¡f¥g£l ãÇití« nr®ªj FHªifS¡F ghFghL 

fh£l¥glhkš ïU¥gijí«, mt®fŸ vªj¡ fhuz¤â‰fhfî« j§fŸ bjhl¡f¡ 

fšÉia go¤J Ko¥gâÈUªj jL¡f¥glhkš ïU¥gijí« cWâ¥gL¤j nt©L«.  

 

 (d) jdJ mâfhu všiy¡F£g£l gFâÆš, tF¤Jiu¡f¥gL« tÊKiw¥go, 

m¥gFâÆš tá¡F« 14 taJ tiu cŸs FHªijfŸ g‰¿a Mtz§fis¥ 

guhkÇ¡f nt©L« 

 

 (e) jdJ mâfhu všiy¡F c£g£l gFâÆš x›bthU FHªijí« gŸËÆš 

nr®¡f¥g£L, bjhl®ªJ tUif jªJ bjhl¡f¡ fšÉia Ko¥gij cWâ¥gL¤â¡ 

f©fhÂ¡f nt©L«.   

 

 (f) gŸË f£ol«, MáÇa®fŸ k‰W« fšÉ¥ bghUŸfŸ cŸË£l cŸ 

f£Lkhd§fis tH§f nt©L«.  

 

 (g) ãÇî 4š F¿¥ãl¥g£LŸs áw¥ò¥ gÆ‰á trâfis tH§f nt©L«   

 (h) m£ltizÆš F¿¥ãl¥g£LŸs ju§fŸ k‰W« be¿fË‹go ešy, jukhd 

bjhl¡f¡ fšÉ »il¥gij cWâ¥gL¤j nt©L« 

 

 (i) bjhl¡f¡ fšÉ¡fhd ghl¤â£l« cÇa fhy¤âš tF¡f¥gLtijí« ghl 

tF¥òfisí« cWâ¥gL¤j nt©L«. 

 

 (j) MáÇa®fS¡fhd gÆ‰á trâfis tH§f nt©L«  

 (k) òy« bga®ªj FL«g§fË‹ FHªijfŸ gŸËÆš nr®¡f¥gLtij 

cWâ¥gL¤j nt©L«. 

 

 (l)  jdJ mâfhu všiy¡F c£g£l gFâÆš gŸËfË‹ brašgh£il 

f©fhÂ¡f nt©L«.  

 

 (m) fšÉ M©il¤ Ô®khÅ¡f nt©L«.   

 10. j§fŸ FHªij mšyJ j§fŸ bghW¥ãš cŸs FHªij, mªjªj 

Ãiyik¡nf‰g, mUfhik gŸË x‹¿š bjhl¡f¡ fšÉ bgWtj‰fhf gŸËÆš 

nr®¥gJ mšyJ nr®¡f it¥gJ v‹gJ x›bthU bg‰nwh® mšyJ 

ghJfh¥ghsÇ‹ flikahF«.  

bg‰nwh® k‰w« 

ghJfh¥ghs® 

flik 

 11.  3 taJ¡F nk‰g£l FHªijfis bjhl¡f fšÉ bgw 

jah®¥gL¤Jtj‰fhfî«  6 taJ Ãiwtilí« tiuÆš mid¤J¡ 

FHªijfS¡F« bjhl¡f Ãiy FHªij¥ gUt ftÅ¥ò k‰W« fšÉ »il¡f¢ 

brŒtj‰fhfî« cÇa murh§f« ï¥go¥g£l FHªijfS¡F ïytrkhf gŸË¡F 

Kªija fšÉ tH§Ftj‰F mtáakhd V‰gh£il¢ brŒa nt©L«.  

cÇa murh§f« 

gŸË¡F 

Kªija 

fšÉia 

tH§Fjš 

 

m¤âaha«-4 
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gŸËfŸ k‰W« MáÇa®fË‹ bghW¥òfŸ 

 

 12. (1) ïªj¢ r£l¤â‹ neh¡f§fS¡fhf xU gŸË ã‹tUkhW brašgl nt©L«: ïytr f£lha 

fšÉ tH§Ftâš 

gŸËÆš bghW¥ò 

tu«ò 

 (a) nr®¡f¥gL« mid¤J FHªijfS¡F« ãÇî 2 Éâ (n) Jiz Éâ (i) ‹go 

ïytr,  f£lha¡ fšÉ tH§f nt©L«  

 

 (b) ãÇî 2 Éâ (n) Jiz Éâ (ii) ‹go, jdJ tUlhªâu bryî M»at‰W¡F 

c£g£L, FiwªjJ 25 ÉG¡fhL msÉyhd É»jh¢rhu¥go nr®¡f¥g£l 

FHªijfS¡F ïytr f£lha¡ fšÉ tH§f nt©L«  

 

 (c) ãÇî 2 Éâ (n) Jiz Éâ (iii) (iv) ‹go Kjš tF¥ãš FiwªjJ 25 ÉG¡fhL 

FHªijfis mUfhik gFâfËYŸs eÈªj ãÇîfŸ k‰W« thŒ¥ò kW¡f¥g£l 

ãÇîfis nr®ªj  FHªijfshf nr®¤J mt®fS¡F bjhl¡f¡ fšÉ Koí« 

tiuÆš ïytr, f£lha¤ bjhl¡f¡ fšÉia tH§fnt©L«.  

 

 nkY« ãÇî 2 Éâ (n) š F¿¥ãl¥g£LŸs xU gŸË, gŸË¡F Kªija fšÉ¡fhf 

FHªijfis nr®¤J¡ bfhŸtJ v‹gj‰F« ãÇî (a), (c) M»a ÉâfŸ bghUªJ«.  

 

 (2) ãÇî 2 Éâ (n) Jiz Éâ (iv)š F¿¥ãl¥g£LŸsgo, Jiz¥ ãÇî (1) Éâ (c)š 

F¿¥ãl¥g£LŸsgo ïytr, f£lha¡ fšÉ tH§F»w gŸË, murh§f¤jhš xU 

FHªij¡F ï›tsî vd Ã®zÆ¡f¥g£LŸs bryî¤ bjhifia mšyJ 

FHªijÆlÄUªJ tNÈ¡f¥g£l c©ik¤ bjhifia, ït‰¿š vJ Fiwnth 

mªj¤ bjhifia, tF¤Jiu¡f¥g£LŸs tÊKiwfË‹go <L brŒa¡ nfhu 

Koí«.   

 

 ï›thW <L brŒa¡nfhU« bjhifahdJ, ãÇî 2  (n) Jiz Éâ (i)š 

F¿¥ãl¥g£LŸsgo xU FHªij¡F ï›tsî vd murh§f¤jhš Ã®zÆ¡f¥g£l 

bjhif¡F nkš ïU¡f¡ TlhJ 

 

 nkY«, ïytrkhfnth mšyJ rYif ÉiyÆnyh Ãy«, f£ll«, fšÉ¢ rhjd§fŸ 

mšyJ ïju trâfis bg‰W¡bfh©lj‰fhf F¿¥ã£l v©Â¡ifÆyhd 

FHªijfS¡F ïytr¡ fšÉ tH§»ahf nt©oa ÃiyÆš xU gŸË 

ïU¡Fkhdhš mªj¥ gŸË, m›thW ïytr¡ fšÉ tH§»ahf nt©oa msî 

tiuÆyhd bjhifia (murh§f¤âlÄUªJ) <L brŒaa¡nfhu KoahJ.  

 

 (3) x›bthU gŸËí« mªjªj Ãiyikia¥ bghW¤jtiuÆš cÇa murh§f« 

mšyJ cŸsh£á Ã®thf« nfhU»w ï¥go¥g£l jftšfis x¥gil¤jhf nt©L«. 

 

gŸË nr®¡if¡F 

fšÉ f£lznkh 

nrhjid 

eilKiwnah 

13. (1) vªj¥ gŸËí« xU FHªijia nr®¡F« bghGJ mj‹ bg‰nwh® mšyJ 

ghJfh¥ghsÇlÄUªJ vªjbthU fšÉ f£lzK« tNÈ¡f¡TlhJ, FHªijia 

vªjbthU gÇÓyid eilKiw¡F« c£gL¤j¡ TlhJ. 
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TlhJ 

 (2) Jiz¥ãÇî (1)‹ Éâfis Û¿ vªjbthU gŸËahtJ mšyJ vªjbthU 

eguhtJ 

 

 (a) fšÉ¡ f£lz« tNÈ¤jhš tNÈ¡f¥g£l  fšÉ¡ f£lz¤ij¥nghš 10 kl§F 

tiu mguhj« j©lidahf Éâ¡f¥gL«.  

 

 (b) FHªijia¥ gÇÓyid eilKiw¡F c£gL¤âdhš Kjš jlitahf Éâia 

ÛW«bghGJ ïUg¤J IªjhÆu« %ghŒ tiuÆš mguhj« j©lidahf 

Éâ¡f¥gL«. Û©L« Û©L« ÛW«bghGJ x›bthU Kiwí« I«gjhÆu« %ghŒ 

tiÆš mguhj« Éâ¡f¥gL«.  

 

gŸË¢ 

nr®¡if¡fhd 

taJ rh‹W 

14. (1) bjhl¡f¡ fšÉ¡F FHªijia nr®¥gj‰F, mªj FHªijÆ‹ taJ 1986 M« 

M©o‹ ãw¥ò ïw¥ò k‰W« âUkz gâî¢r£l ÉâfË‹Ñœ tH§f¥gL« ãw¥ò 

rh‹¿jÊ‹ mo¥gilÆš mšyJ mJngh‹w ïju Mtz§fË‹ mo¥gilÆš 

Koî brŒa¥gl nt©L«.  

 

 (2) taJ rh‹¿jœ ïšyhj fhuz¤â‰fhf vªjbthU FHªij¡F« gŸË¢ nr®¡if 

mDkâ kW¡f¥gl¡ TlhJ 

1886š 6 

gŸËÆš nr®¡f 

kW¤jyhfhJ 

15. fšÉ M©L bjhl§F« nghJ mšyJ tF¤Jiu¡f¥gL« fhy Ú£o¥ò¡FŸ xU 

FHªij gŸËÆš nr®¡f¥gl nt©L« 

 

 Úlo¡f¥g£l fhy¤ij x£o gŸËÆš nr®¥gj‰F É©z¥ã¡f¥gLkhdhš 

vªjbthU FHªij¡F« nr®¡if mDkâ kW¡f¥glkh£lhJ.  

 

 nkY« Ú£o¡f¥g£l fhy¤â‰F ã‹ nr®¡f¥gL« vªjbthU FHªijí«, cÇa 

murh§f¤jhš tF¤Jiu¡f¥gL« KiwÆš fšÉia Ko¡fyh«.  

 

xnu tF¥ãš 

ïU¡f it¤jš 

k‰W« 

btËna‰Wtj‰F 

jil 

16. xU gŸËÆš nr®¡f¥gL« vªjbthU FHªijí« bjhl¡f¡ fšÉ Koí« tiuÆš 

vªjbthU tF¥ãY« bjhl®ªJ ïU¡f it¡f¥gl¡TlhJ, gŸËÆÈUªJ 

btËna‰w¥glî«  TlhJ 

 

FHªij¡F clš 

ßâahd j©lid 

mšyJ kd 

ßâahd 

J‹òW¤jš 

v‰gL¤j jil 

17. (1) vªjbthU FHªijí« clš ßâahd j©lid¡nfh kd ßâahd 

J‹òW¤jY¡nfh cŸsh¡f¥gl¡TlhJ.  

 

 (2) ïªj Jiz¥gÇî 1 Éâfis Ûw¡Toa vtU« m¤jifa egU¡fhd nrit 

ÉâfË‹go xG§F elto¡fif¡F c£gL¤j¥gLth®.  

 

m§Ñfhu¢ 

rh‹¿jœ bgwhkš 

vªebthU gŸËí« 

18. (1) cÇa murh§f« mšyJ cŸsh£á Ã®thf¤jhš ÃWt¥g£L clikah¡f¥g£L 

f£L¥gL¤j¥gL»w gŸËašyh ntW vªj¥ gŸËí«, ïªj¢ r£l« eilKiw¡F 

tu¤ bjhl§»aãwF tF¤Jiu¡f¥g£LŸsgo cÇa KiwÆš É©z¥ã¤J cÇa 

mâfhu mik¥ãglÄUªJ m§Ñfhu¢ rh‹¿jœ bgwhkš ÃWt¥glnth brašglnth 
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ÃWt¥gl¡TlhJ. TlhJ. 

 (2) Jiz Éâ 91)‹ ÑœTw¥g£LŸs mâfhu mik¥ò, tF¤Jiu¡f¥g£l KiwÆš, 

mj‰FÇa fhy¤â‰FŸ, mj‰FÇa ÃgªjidfS¡F c£g£L m§Ñfhu¢ rh‹¿jœ 

tH§f nt©L«  

 

 ãÇî 19‹ Ñœ tiuaW¡f¥g£LŸs eilKiwfŸ k‰W« ju§fis Ãiwî brŒahj 

xU gŸË¡F ï¥go¥g£l m§Ñfhu¢ rh‹¿jœ tH§f¥glkh£lhJ.  

 

 (3) m§Ñfhu¤â‰fhd ÃgªjidfŸ Ûw¥gLkhdhš tF¤Jiu¡f¥g£l mâfhu 

Ã®thf« mªj m§Ñfhu¤ij vG¤J¥ó®t Miz¥go Éy¡»¡ bfhŸS«.  

 

 ï›thW m§Ñfhu« kW¡f¥gL« gŸËÆš go¡F« FHªijfŸ mL¤J vªj 

mUfhik¥ gŸËÆš nr®¡f¥gLth®fŸ v‹gj‰fhd MizfS« mªj MizÆš 

nr®¡f¥gl nt©L«.  

 

 nkY« tF¤Jiu¡f¥g£LŸsgo cÇa KiwÆš, ï¥go¥g£l xU gŸË 

És¡fkË¥gj‰F thŒ¥gË¡fhkš mj‹ m§Ñfhu« Éy¡»¡ bfhŸs¥glkh£lhJ.  

 

 (4) Jiz¥ ãÇî (3) ‹Ñœ m§Ñfhu« Éy¡»¡ bfhŸs¥gL« njâÆÈUªJ 

vªjbthU gŸËí« bjhl ªJ brašgl¡TlhJ 

 

 (5) m§Ñfhu¢ rh‹W bgwhkš xU gŸËia ÃWî»w mšyJ el¤J»w vªebthU 

egU«, mšyJ m§Ñfhu« Éy¡»¡ bfhŸs¥g£l ãwF bjhl®ªj gŸËia el¤J»w 

vªjbthU egU«, xU y£r« %ghŒ tiuÆš j©lid¤ bjhif¡F 

c£gL¤j¥gLth®. ïªj  Ûwš bjhlU« ÃiyÆš,  Ûwš bjhlU« tiuÆš 

ehbsh‹W¡F g¤jhÆu« %ghŒ mguhj« Éâ¡f¥gL«.  

 

 19. (1) m£ltizÆš F¿¥ãl¥g£LŸs eilKiwfŸ k‰W« ju§fis Ãiwî 

brŒahj vªjbthU gŸËí« ãÇî 18‹ Ñœ ÃWt¥gl¡TlhJ, mj‰F m§Ñfhu« 

mË¡f¥glkh£lhJ.  

gŸË¡fhd 

eilKiw k‰W« 

ju§fŸ 

 (2) ïªj r£l« eilKiw¡F tu bjhl§Ftj‰F K‹ng m£ltizÆš 

Tw¥g£LŸsgo eilKiwfŸ k‰W« ju§fis Ãiwî brŒahj xU gŸË 

ÃWt¥g£oU¡Fkhdhš, m›thW eilKiw¡F tu¤ bjhl§»a _‹W 

M©LfS¡FŸ mªj¥ gŸË jdJ brhªj¢ bryÉš ï¥go¥g£l eilKiwfisí« 

ju§fisí« Ãiwî brŒtj‰fhd  elto¡iffis nk‰bfhŸs nt©L«.  

 

 (3) Jiz ãÇî 2‹ Ñœ Tw¥g£LŸs fhy¤â‰FŸ ïªj eilKiwfŸ k‰W« 

ju§fis Ãiwî brŒa xU gŸË jtWkhdhš, ãÇî 18 Jiz¥ãÇî (1) š 

Tw¥g£LŸs mâfhu mik¥ò mªj gŸË¡F mË¡f¥g£l m§Ñfhu¤ij Jiz¥ 

gÇî 3 ‹Ñœ F¿¥ãl¥g£LŸs eilKiw¥go Éy¡»¡ bfhŸS«.  

 

 (4) Jiz¥ gÇî 3‹ Ñœ m§Ñfhu« Éy¡»¡ bfhŸs¥g£l njâÆÈUªJ vªebthU 

gŸËí« bjhl®ªJ brašgl¡ TlhJ.  

 

 95) m§Ñfhu« Éy¡»¡ bfhŸs¥g£l ãwF gŸËia¤ bjhl®ªJ el¤J»w 

vªjbthU egU«, xU y£r« %ghŒ tiuÆš j©lid¤ bjhif¡F 

c£gL¤j¥gLth®. ïªj Éâ Ûwš bjlU« ÃiyÆš,  Ûwš bjhlU« tiuÆš 

 



 

60	

ehbsh‹W¡F g¤jhÆu« %ghŒ mguhj« Éâ¡f¥gL«.   

 20. k¤âa murh§f«, m¿É¡if _ykhf, vªjbthU eilKiw mšyJ ju§fis 

nr®¤jhš mšyJ Ú¡Fjš _ykhf m£ltizÆš âU¤j« brŒayh«.  

m£ltizia 

âU¤Jtj‰fhd 

mâfhu«  

 21. (1) ãÇî 2 Éâ (n) Jiz Éâ (iv)š tiuaW¡f¥g£LŸs gŸËfŸ mšyhj xU 

gŸË, cŸsh£á Ã®thf¤â‹ nj®ªbjL¡f¥g£l ãuâÃâfŸ, m¥go¥g£l gŸËfËš 

nr®¡f¥g£l FHªijfË‹ bg‰nwh® mšyJ ghJfh¥ghs®fŸ k‰W« MáÇa®fŸ 

bfh©l gŸË Ã®thf¡ FG x‹iw mik¡f nt©L«.  

gŸË Ã®thf¡ FG 

 ï¥go¥g£l FGÉ‹ cW¥ãd®fËš K¡fhš g§»d® bg‰nwh®fŸ mšyJ 

ghJfh¥ghs®fshfnt ïU¡f nt©L«,  

 

 nkY«, thŒ¥òfŸ kW¡f¥g£l r_f§fisí« eÈªj ãÇîfisí« nr®ªj bg‰nwh® 

mšyJ ghJfh¥ghs®fS¡F m¡FGÉš É»jh¢rhu Kiw¥go 

ãuâÃâ¤Jt«mË¡f¥gl nt©L«.  

 

 m¤Jl‹, ï¥go¥g£l FGÉ‹ cW¥ãd®fËš I«gJ ÉG¡fh£od® bg©fshf 

ïU¡f nt©L«  

 

 (2) gŸË Ã®thf¡ FG ã‹tU« gÂfis nk‰bfhŸS«:  

 (a) gŸËÆ‹  brašghLfis¡ f©fhÂ¤jš.  

 (b) gŸË nk«gh£L¤â£l« jahÇ¤jš, gÇªJiu¤jš,  

 (c) cÇa murh§f« mšyJ cŸsh£á Ã®thf« mšyJ ntW _y§fËÈUªJ 

»il¡F« Ãâ xJ¡ÑLfŸ ga‹gL¤j¥gLtij¡ f©fhÂ¤jš k‰W« 

 

 (d) tF¤Jiu¡f¥gL« ï¤jifa ïju gÂfis¢ brŒjš.   

 22. (1) ãÇî 21 Jiz¥ãÇî (1) ‹ Ñœ mik¡f¥gL« x›bthU Ã®thf¡ FGî« 

tF¤Jiu¡f¥gL« tifÆš gŸËnk«gh£L¤ â£l« x‹iw¤ jahÇ¡f nt©L«.  

gŸË nk«gh£L¤ 

â£l«.  

 (2) ï›thW jahÇ¡f¥gL« gŸË nk«gh£L¤â£lnk r«gªj¥g£l cÇa murh§f« 

mšyJ cŸsh£á Ã®thf« Ãâ xJ¡ÑL brŒtj‰fhd mo¥gilahf ïU¡F« 

 

MáÇa®fŸ 

Ãakd¤â‰fhd 

jFâfŸ k‰W« 

gÂfS¡fhd 

eilKiwfS« 

ÃgªjidfS« 

23. (1) k¤âa murh§f¤jhš mâfhu¥ó®t m¿É¡ifÆ‹go mâfhu« mË¡f¥g£l 

xU fšÉ¤Jiw mik¥ò tF¤JŸs Fiwªjg£r jFâfŸ cŸs vªj xU egU« 

MáÇauhf ÃaÄ¡f¥gl¤jFâ cŸstuhth®.  

 

 (2) xU khÃy¤âš MáÇa® gÆ‰á mË¥gj‰F¥ nghJkhd ÃWtd§fŸ ïšyhj 

ÃiyÆš mšyJ Jiz¥ãÇî (1)š F¿¥ãl¥g£l Fiwªjg£r jFâfŸ bfh©l 

MáÇa®fŸ nghJkhd v©Â¡ifÆš ïšyhj ÃiyÆš, njit¥gLkhdhš, k¤âa 

murh§f« MáÇa® Ãakd¤â‰fhd Fiwªjg£r¤ jFâfis mâfhu¥ó®t 
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m¿É¡if _y«  js®¤jyh«: mj‹ _y« Iªjh©LfS¡F Äfhj fhy¤â‰F xU 

ÃaÄ¤J mjid m¿¡ifÆš btËÆl nt©L«.   

 ïªj¢ rll« eilKiw¡F tU»wnghJ JizÉâ (1)š F¿¥ãl¥g£l Fiwªjg£r¤ 

jFâfŸ xU MáÇaU¡F ïšiy v‹whš, mt® Iªjh©LfS¡F Äfhj 

fhy¤â‰FŸ ïªj¡ Fiwªjg£r¤ jFâfis¥ bgw nt©L«.  

 

 (3) MáÇa®fS¡F tH§f¥gL« Câa«, gofŸ mtuJ gÂKiwfŸ k‰W« gÂ 

ÃgªjidfŸ tF¤Jiu¡f¥gL« tifÆš ïU¡F«.  

 

MáÇa®fË‹ 

flikfS« Fiw 

Ô®¥ò« 

24. (1) ãÇî 23, Jiz¥ãÇî (1)‹ Ñœ ÃaÄ¡f¥gL« xU MáÇa® ã‹tU« gÂfis 

nk‰bfhŸs nt©L«:  

 

 (a) gŸË¡F¤ bjhl®¢áahfî« cÇa neu¥goí« tUjš:   

 (b) ãÇî 29, Jiz¥ãÇî (2)š tiuaW¡f¥g£LŸsj‰F V‰g, ghl¤â£l¤ij el¤â 

Ko¤jš; 

 

 (c) KG ghl¤â£l¤ijí« tiuaW¡f¥g£l fhy msî¡FŸ Ko¤jš:  

  (d) x›bthU FHªijÆ‹ f‰wš âwidí« kâ¥ãLjš, njit¥gLkhdhš TLjš 

gÆ‰á tH§» <LbrŒjš; 

 

 (e)  bg‰nwh® k‰W« ghJfh¥ghs®fSl‹ rªâ¥ò¡ T£l§fis¤ bjhl®¢áahf 

el¤â, FHªijÆ‹ bjhl®áahd tUif, f‰wš âw‹, f‰wÈš V‰g£LŸs 

K‹nd‰w« k‰W« ïju bghU¤jkhd jftšfis¤ bjÇÉ¤jš; k‰W« 

 

 (f) tF¤Jiu¡f¥gl¡Toa ï¥go¥g£l ïju gÂfis¢ brŒjš  

 (2) Jiz ãÇî (1) š tiuaW¡f¥g£l flikfis xU MáÇa® brŒa¤ 

jtWthuhdhš mt® bghU¤jkhd gÂÉâfË‹ Ñœ xG§F elto¡if¡F 

c£gL¤j¥gLth®.  

 

 m¥go¥g£l xG§F elto¡if  vL¡f¥gLtj‰F K‹ghf mt® ju¥ò thj¤ij 

nf£gj‰f thŒ¥ò mË¡f¥gL« 

 

 (3) MáÇaU¡F VnjD« Fiw ïU¡Fkhdhš mJ tF¤Jiu¡f¥gL« tÊKiwÆš 

ifahs¥gL«.  

 

khzt® MáÇa® 

É»j« 

25. (1) ïªj r£l« eilKiw¡F tu bjhl§F« 6 khj§fS¡FŸ m£ltizÆš 

tiuaW¡f¥g£LŸsgo x›bthU gŸËÆY« khzt®-MáÇa® É»j« ïU¥gij 

cÇa murh§f« mšyJ cŸsh£á Ã®thf« cWâ¥gL¤j nt©L«.  

 

 (2) Jiz¥ ãÇî (1) š F¿¥ãl¥g£LŸsgo khzt® -MáÇa® É»j¤ij guhkÇ¡f 

xU gŸËÆš ÃaÄ¡f¥gL« vªjbthU MáÇaU« ntW gŸËÆnyh mšyJ 

mYtyf¤ânyh gÂah‰W«go brŒa¡TlhJ, mšyJ ãÇî 27š 

tiuaW¡f¥g£LŸs gÂfŸ mšyh fšÉ rhuhj ntW gÂfS¡F 
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mD¥g¥gl¡TlhJ. 

MáÇa® fhÈ 

gÂÆl§fis 

Ãu¥òjš 

26. cÇa murh§f« mšyJ cŸsh£á Ã®thf¤jhš neuoahfnth kiwKfkhfnth 

ÃWt¥g£L, clikah¡f¥g£L f£L¥gL¤j¥gL»w mšyJ Ãâ tH§f¥gL»w xU 

gŸË bjhl®ghd Ãakd mâfhu« bfh©l mik¥ò, mªj gŸËÆš fhÈahF« 

MáÇa® gÂÆl§fË‹ v©Â¡if mDkâ¡f¥g£l bkh¤j MáÇa® 

gÂÆl§fË‹ v©Â¡ifÆ  10 ÉG¡fh£o‰F nkš bršyhkš ïU¥gij 

cWâ¥gL¤j nt©L«.  

 

fšÉrhuh 

neh¡f§fS¡F 

MáÇa®fis 

mD¥g jil 

27. k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥ò, ngÇl® Ãthuz gÂfŸ mšyJ cŸsh£á 

mik¥ò¡nfh khÃy r£lk‹w¤J¡nfh ehlhSk‹w¤J¡nfh efilbgW« nj®jšfŸ 

bjhl®ghd gÂfŸ mšyh ntW fšÉ rhuhj vªj  neh¡f¤â‰fhfî« vªj xU 

MáÇaU« mD¥g¥glkh£lhJ.  

 

MáÇa®fŸ 

jÅ¥g£l gÆ‰á 

mË¡f jil  

28. vªjbthU MáÇaU« jÅ¥g£l fšÉ gÆ‰á (oôr‹) mšyJ jÅ¥g£l 

gÆ‰WÉ¥ò elto¡ifÆš <Lgl¡TlhJ.  

 

m¤âaha«-5 

ghl¤â£lK« bjhl¡f¡fšÉia Ko¤jY« 

 

 29. (1) cÇa murh§f¤jhš mâfhu¥ó®t m¿É¡ifÆ‹go tiuaW¡f¥gL»w, 

xU fšÉ¤Jiw mâfhu mik¥  bjhl¡f¡ fšÉ¡fhd ghl¤â£l¤ijí« 

kâ¥ãL« eilKiwiaí« tF¤jË¡F«.  

ghl¤â£l« 

k‰W« 

kâ¥Õ£l 

eilKiw 

 (2) Jiz¥ ãÇî (1) ‹ Ñœ ghl¤â£l¤ijí« kâ¥ãL« eilKiwiaí« tF¡»w 

fšÉ¤ Jiw mâfhu mik¥ò ã‹tU« m«r§fis fU¤âš bfhŸS«;  

 

 (a) murik¥ò rhrd¤âš  Tw¥g£LŸs kh©òfS¡F x¤âirªjjhf ïU¤jš.   

 (b) FHªijÆ‹ x£Lbkh¤j nk«ghL,  

 (c) FHªijÆ‹ m¿î M‰wš k‰W« âwid ts®¤jš,  

 (e) FHªij¡F ïd¡fkhd KiwÆY«, FHªijia ika¥gL¤âa KiwÆY« 

braštÊ f‰wš, f©l¿jš k‰W« MuhŒªj¿jš M»at‰iw ts®¤jš, 

 

 (f) gÆ‰W bkhÊ v‹gJ Toa tiuÆš FHªijÆ‹ jhŒbkhÊÆnyna ïU¤jš,  

 (g) FHªij m¢rÄ‹¿í« kd ciy¢rš ï‹¿í« gj£lÄ‹¿í« gÆy brŒjš, 

FHªij j‹ fU¤J¡fis Rjªâukhf btË¥gL¤j cjîjš k‰W« 

 

 (h)  FHªijÆ‹ m¿î òÇjš k‰W« mjid brašgL¤J« âw‹ Máat‰iw 

ÉÇthfî« bjhl®¢áahfî«  kâ¥ãLjš.  
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 30.  (1) bjhl¡f¡ fšÉia Ko¡F« tiuÆš vªjbthU FHªijí« vªjbthU 

thÇa (ngh®L) nj®ití« vGâ nj®¢á mila nt©oa mtáaÄšiy.  

nj®î k‰W« 

go¥ig 

Ko¥gj‰fhd 

rh‹¿jœ 

 (2)  bjhl¡f¡ fšÉia Ko¡»w vªjbthU FHªij¡F« tF¤Jiu¡f¥gL« 

tot¤âY« KiwÆY« xU rh‹¿jœ tH§f¥gL«. 

 

 

m¤âaha«-6 

FHªij cÇik ghJfh¥ò 

 

2006š 4 31.(1) FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza§fŸ r£l« 2005‹ ãÇî (3) ‹ Ñœ 

mk®¤j¥gL« njáa FHªij cÇikfŸghJfh¥ò Miza« mšyJ ãÇî 17‹ Ñœ 

mk®¤j¥gL« khÃy FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza« rll¤â‹go 

mitfS¡F Ã®zÆ¡f¥g£l gÂfnshL nr®¤J ã‹tU« gÂfisí« 

nk‰bfhŸS«  

FHªijÆ‹ 

fšÉ cÇik 

f©fhÂ¤jš 

 (a) ïªj r£l¤jhš mšyJ ïªj r£l¤â‹ Ñœ cÇikfis ghJfh¡f 

tH§f¥g£LŸs V‰ghLfis gÇÓÈ¤jš, kW MŒî brŒjš, mt‰iw ga‹ 

ÉisÉ¡F« tifÆš brašgL¤Jtj‰fhd elto¡iffis¥ gÇªJiu¤jš.  

 

 (n) FHªijÆ‹ ïytr f£lha¡ fšÉ bjhl®ghd òfh®fŸ F¿¤J ÉrhÇ¤jš 

k‰W« 

 

 (c) V‰fdnt brhšy¥g£l FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza§fŸ r£l¤â‹ 

15 k‰W« 24 tJ ãÇîfËš cŸsgo cÇa elto¡iffŸ vL¤jš.  

 

 (2) Jiz¥ ãÇî (1) ‹ Éâ (c)‹ Ñœ FHªijÆ‹ ïytr f£lha¡ fšÉ 

bjhl®ghd vªjbthU ãu¢ridiaík ÉrhÇ¡»w nk‰go  Miza§fS¡F 

FHªij cÇikfŸghJfh¥ò miza§fŸ r£l¤â‹ ãÇî 14,24 M»at‰¿‹ Ñœ 

mt‰W¡F tH§f¥g£LŸs mnj mâfhu§fŸ ïU¡F«.  

 

 (3) xU khÃy¤âš ï¥go¥g£l khÃy FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza« 

mik¡f¥glhj ÃiyÆš, cÇa khÃy murh§fkhdJ Jiz ãÇî (1), ÉâfŸ (a) 

Kjš (c) tiuaW¡f¥g£LŸs brašghLfis nk‰bfhŸS« neh¡f¤â‰fhf 

tF¤Jiu¡f¥gL« eilKiwfŸ k‰W« ÃgªjidfS¡F c£g£ljhf m¥go¥g£l 

xU Miza¤ij mik¡f nt©L«.  

 

 32. (1) ãÇî 31š v‹d Tw¥g£oUªjhY«, ïªj¢ r£l¤â‹ Ñœ xU FHªijÆ‹ 

cÇik bjhl®ghf vtU¡nfD« vnjD« Fiw ïU¡Fkhdhš mt® mjid 

mâfhu všiy¡F£g£l cŸsh£á Ã®thf¤â‰F vG¤J¥ó®tkhd òfhuhf 

mË¡fyh«.   

FiwÔ®¥ò 

 (2) Jiz ãÇî (1) ‹ Ñœ ïªj òfhiu bg‰W¡bfh©lã‹, cŸsh£á  
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Ã®thfkhdJ, r«gªj¥g£lt® ju¥ò thj¤ij nf£gj‰F Ãahakhd thŒ¥ò 

tH§f¥g£l ã‹ò _‹ò _‹W  khj fhy§fS¡FŸ ïJF¿¤J Koî brŒí«.  

 (3) cŸsh£á Ã®thf¤â‹ Kothš ghâ¡f¥gl¡ Toa vªjbthU egU« khÃy 

FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza¤â‰F mšyJ ãÇî 31 Jiz ãÇî (3) ‹ 

Ñœ tF¤Jiu¡F« mâfhu mik¥ã‰F nkš KiwpL brŒayh«.  

 

 (4) Jiz¥ ãÇî (3)‹ Ñœ brŒa¥gL»w nkš KiwpL bjhl®ghf khÃy FHªij 

cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza« mšyJ ãÇî 31 Jiz¥ãÇî (3)š 

tF¤Jiu¡f¥gL« Ã®thf mik¥ò, ãÇî 3 Jiz¥ãÇî (1) Éâ (c) ‹ Ñœ Koî 

brŒí«. 

 

njáa 

Mnyhrid¡ 

FG mik¤jš 

33. (1) k¤âa murh§f« mâfhu¥ó®t m¿É¡ifia btËÆLtj‹ _y«, 

bjhl¡f¡ fšÉ JiwÆY« FHªij nk«gh£oY« m¿î« eilKiw mDgtK« 

cŸs eg®fËš ïUªJ, v©Â¡ifÆš 15 ng®fS¡F Äfhj cW¥ãd®fis¡ 

bfh©l xU njáa Mnyhrid¡ FGit mik¡f nt©L«.   

 

 (2) njáa Mnyhrid¡ FGÉ‹ brašghL, r£l¤â‹ Éâfis ga‹ 

ÉisÉ¡F« tifÆš brašgL¤Jtj‰fhd Mnyhridfis k¤âa 

murh§f¤â‰F  tH§FtjhF«.  

 

 (3) njáa Mnyhrid¡FG cW¥ãd®fŸ Ãakd«, gofŸ k‰W« ïju 

eilKiwfŸ k‰W« ÃgªjidfŸ M»ait tF¤Jiu¡f¥gL« tifÆš Koî 

brŒa¥gL«.  

 

khÃy 

Mnyhrid¡ 

FG mik¤jš  

34. (1) khÃy murh§f« mâfhu¥ó®t m¿É¡ifia btËÆLtj‹ _y«, 

bjhl¡f¡ fšÉ JiwÆY« FHªij nk«gh£oY« m¿î« eilKiw mDgtK« 

cŸs eg®fËš ïUªJ, v©Â¡ifÆš 15 ng®fS¡F Äfhj cW¥ãd®fis 

bfh©l xU khÃy Mnyhrid¡FGit mik¡f nt©L«.  

 

 (2) khÃy Mnyhrid¡FGÉ‹ brašghL, r£l¤â‹ Éâfis ga‹ 

ÉisÉ¡F« tifÆš brašgL¤Jtj‰fhd Mnyhridfis khÃy 

murh§f¤â‰F tH§FtjhF«.  

 

 (3) khÃy Mnyhrid¡ FG cW¥ãd®fŸ Ãakd«, gofŸ k‰W« ïju 

eilKiwfŸ k‰W« ÃgªjidfŸ M»ait tF¤Jiu¡f¥gL« tifÆš Koî 

brŒa¥gL«.  

 

 

m¤âaha« -7 

ïju m«r§fŸ 

 

MizfŸ btËÆL« 

mâfhu« 

35. (1) ïªj¢ r£l Éâfis brašgL¤J« neh¡f¤â‰fhf cÇa murh§f¤â‰nfh 

mšyJ Ãyik¡nf‰g cŸsh£á Ã®thf¤â‰nfh cÇa tÊfh£lšfis k¤âa 

murh§f« tH§fyh«.  
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 (2) ïªj¢ r£l Éâfis brašgL¤JtJ bjhl®ghf cŸsh£á Ã®thf¤â‰nfh 

mšyJ gŸË Ã®thf FGÉ‰nfh Ãyik¡nf‰g cÇa tÊfh£lšfisí« 

Mizfisí«  cÇa murh§f« tH§fyh«.  

 

 (3) ïªj¢ r£l Éâfis brašgL¤JtJ bjhl®ghf gŸË Ã®thf FGÉ‰F 

Ãiyik¡nf‰g cÇa tæfh£lšfisí« Mizfisí« cŸsh£á Ã®thf« 

tH§fyh« 

 

tH¡F 

bjhL¥gj‰fhd K‹ 

mDkâ 

36. cÇa murh§f¤jhš mâfhu¥ó®t m¿É¡ifÆ‹go mj‹ rh®ãš brašgl 

mâfhu« mË¡f¥g£l xU mâfhÇÆ‹ K‹ mDkâ bgwhj ÃiyÆš ãÇî- 13, 

Jiz¥ãÇî (2), ãÇî 18 Jiz¥ãÇî (5) k‰W« ãÇî 19 Jiz¥ãÇî (5) 

M»at‰¿‹ Ñœ j©lid¡FÇa vªjbthU F‰w¤â‰fhfî« tH¡F 

elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¥gl kh£lhJ.  

 

ešby©z¤Jl‹ 

vL¡f¥gL« 

elto¡if¡F 

ghJfh¥ò 

37. ïªj¢ r£l¤ij mšyJ r£l Éâfis brašgL¤J« neh¡f¤â‰fhf ešy 

v©z¤Jl‹ brŒa¥gL»w mšyJ ešy v©z¤Jl‹ brŒjt‰F 

c¤njá¡f¥g£l brašghLfŸ bjhl®ghf k¤âa murh§f«, khÃy murh§f«, 

njáa FHªij cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza«, khÃy FHªij cÇikfŸ 

ghJfh¥ò Miza« cŸsh£á Ã®thf«, gŸË Ã®thf¡ FG mšyJ vªjbthU 

eg® ÛJ« vªjbthU tH¡F mšyJ r£l¥ó®t elto¡if nk‰bfhŸs¥gl 

kh£lhJ.  

r£lÉâfŸ 

ãw¥ã¥gj‰F cÇa 

murh§f¤â‰F cŸs 

mâfhu« 

38. (1) ïªj¢ r£l Éâfis brašgL¤Jtj‰fhf cÇa murh§fkhdJ 

mâfhu¥ó®t m¿É¡ifÆ‹ _y« njitahd Éâfis ãw¥ã¡f nt©L«.  

 

 (2) F¿¥ghfî«, j‰nghJ eilKiwÆš cŸs bghJthd mâfhu mik¥òfS¡F 

Ku©glhj tifÆY« ã‹tU« m«r§fËš midtU¡Fkhd ÉâfŸ 

cUth¡f¥gl nt©L«: 

 

 (a) ãÇî 4¡fhd Kjš ÉâÆ‹ Ñœ áw¥ò gÆ‰á mË¥gj‰fhd eilKiw k‰W« 

fhy msî 

 

 (b) ãÇî 6‹ Ñœ mUfhik¥ gŸË mik¥gj‰fhd t£lhu k‰W« všiyfŸ.  

 (c) ãÇî 9 Éâ (d)‹ Ñœ, 14 taJ tiuíŸs FHªijfË‹Mtz§fis 

guhkÇ¡F« eilKiw.  

 

 (d) ãÇî 12 Jiz¥ãÇî (2) ‹ Ñœ bryî bjhif <Lf£Ltj‰fhd eilKiwÆ‹ 

msî,  

 

 (e) ãÇî 14 Jiz¥ãÇî (1)‹ Ñœ FHªijÆ‹taij Ô®khÅ¥gj‰fhd ntW vªj 

MtzK«, 

 

 (f) gŸËÆš nr®¥gj‰fhd fhy Ú£o¥ò« ãÇî 15‹ Ñœ, Úlo¡f¥g£l fhy¤â‰F  
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ã‹ FHªij nr®¡f¥g£oU¡Fkhdhš go¥ig Ko¥gj‰fhd eilKiw. 

 (g)  ãÇî 18 Jiz¥ãÇî (1)‹ Ñœ m§Ñfhu rh‹¿jG¡F É©z¥ã¡f 

nk‰bfhŸs nt©oa mâfhu mik¥ò, tot« k‰W« eilKiw, 

 

 (h)  ãÇî 18 Jiz¥ãÇî (2)‹ Ñœ m§Ñfhu¢ rh‹¿jœ tot«, fhy msî, 

eilKiw k‰W« ÃgªjidfŸ, 

 

 (i)  ãÇî 18 Jiz¥ãÇî (3)‹ 2tJ tifÆ‹ Ñœ ÉrhuizÆš  r«gªj¥g£l 

ju¥ã‹ thj¤ij nf£f thŒ¥gË¡f¥gLtj‰hd eilKiw.  

 

 (j) ãÇî 21 Jiz¥ãÇî (2) Éâ (d) ‹ Ñœ gŸË Ã®thf FG nk‰bfhŸs nt©oa 

ïju gÂfŸ,  

 

 (k)  ãÇî 22 Jiz¥ãÇî (1)‹ Ñœ gŸË nk«gh£L â£l« jahÇ¥gj‰fhd 

eilKiwfŸ, 

 

 (l) ãÇî 23 Jiz¥ãÇî (3)‹ Ñœ MáÇaU¡F tH§f¥gl nt©oa Câa« k‰W« 

gofŸ k‰W« mtuJ gÂ tu«òfS« gÂ ÃiyfS«, 

 

 (m) ãÇî 24 Jiz¥ãÇî (1)‹ Ñœ MáÇa® nk‰bfhŸs nt©oa flikfŸ. 

 

 

 (n) ãÇî 24 Jiz¥ãÇî (3) ‹ Ñœ MáÇa®fË‹ Fiw Ô®¥ò eilKiwfŸ,   

 (o) ãÇî 30 Jiz¥ãÇî (2)‹ Ñœ bjhl¡f¡ fšÉ Ãiwtilí«  nghJ tH§f¥gl 

nt©oa rh‹¿jG¡fhd totK« eilKiwí« 

 

 (p)  ãÇî 31 Jiz¥ãÇî (3)‹ Ñœ ïjid r£l¥ó®tkh¡Fjš k‰W« ÃWîjš 

k‰W« tu«òfS« ÃgªjidfS«,  

 

 (q) ãÇî 33 Jiz¥ãÇî (3) ‹ Ñœ njáa Mnyhrid¡FG cW¥ãd®fS¡fhd 

gofŸ k‰W« mt®fsJ gÂ tu«òfŸ k‰W« Ãakd ÃgªjidfŸ k‰W« 

 

 (r) ãÇî 34 Jiz¥ãÇî (3) ‹ Ñœ khÃy Mnyhrid¡ FG cW¥ãd®fS¡fhd 

gofŸ k‰W« mt®fsJ gÂ tu«òfŸ k‰W« Ãakd ÃgªjidfŸ.   

 

 (3)  ïªj r£l¤â‹ Ñœ ãw¥ã¡f¥gL« x›bthU Mizí« ãÇî 20, 23 ‹ Ñœ 

k¤âa murh§f¤jhš  vGj¥gL« x›bthU m¿É¡ifí« m›thW btËÆl¥g£l 

ã‹ cldoahf, ehlhSk‹w¡ T£l¤ bjhl® elªJ bfh©o¡F«nghJ mj‹ 

x›bthU mitÆY« jh¡fš brŒa¥gl nt©L«; bkh¤j« 30 eh£fŸ m›thW 

ehlhSk‹w¤âš it¡f¥gloU¡f nt©L«. mJ ehlhSk‹w¤â‹ xnu 

T£lkhfnth mšyJ mL¤jL¤j ïu©L mšyJ mj‰F nk‰g£l 

T£l§fshfnth ïU¡fyh«; T£l¤bjhl® Kotj‰F K‹ghf, mšyJ mL¤j 

T£l¤bjhl® Kotj‰F K‹ghf ïu©L mitfS« r£l Miz (%š) mšyJ 

m¿É¡ifÆš vªjbthU âU¤j« brŒtj‰F x¥ò¡bfhŸSkhdhš, mšyJ mªj 

r£l Miz mšyJ m¿É¡if brŒa¥gl¡TlhJ vd ïU mitfS« 
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x¥ò¡bfhŸSkhdhš, mªj Miznah mšyJ m¿É¡ifnah Ãiyik¡F V‰g 

m›thW âU¤j¥g£l tot¤âš jh‹ braY¡F tU« mšyJ braY¡F tuhkš 

ïU¡F«; vÅD«, F¿¥ã£l r£l Miz mšyJ m¿É¡ifÆ‹ Ñœ V‰fdnt 

brŒa¥g£l vªj x‹WlD« Ku©glhjjhf mªj âU¤j« mšyJ Ú¡f« ïU¡F«.  

 (4)  khÃy murh§f¤jhš ïªj r£l¤â‹ Ñœ bfh©Ltu¥gL« vªebthU r£l 

ÉâfŸ mšyJ m¿É¡if bfh©Ltu¥g£l ã‹ khÃy r£lk‹w¤jhš jh¡fš 

brŒa¥gl nt©L«.  

 

 

m£ltiz 

(19, 25 M»a ãÇîfis fh©f) 

xU gŸË¡fhd eilKiwfS« ju§fS« 

 

tÇir 

v© 

bghUŸ eilKiwfS« ju§fS«

1  MáÇa®fË‹ v©Â¡if nr®¡f¥g£l FHªijfŸ MáÇa®fË‹ 

v©Â¡if 

 (a) Kjš tF¥ò Kjš Iªjh« 

tF¥ò tiu mWgJ tiu  

mWg¤J x‹W Kjš bjh©ûW 

tiu 

ïu©L  

_‹W 

  bjh©û‰W x‹W Kjš ü‰W 

ïUgJ tiu 

eh‹F 

  ü‰W ïUg¤J x‹W Kjš ïUüW 

tiu 

IªJ 

  ü‰W I«gJ FHªijfS¡F nkš IªJ MáÇa®fŸ k‰W« 

xU jiyik MáÇa® 

  ïUüW FHªijfS¡F nkš khzt® MáÇa® É»j« 

(jiyik MáÇa® 

mšyhkš) eh‰gJ¡F nkš 

bršyyhfhJ 

 (b) Mwh« tF¥ò Kjš v£lh« 

tF¥ò tiu 

(1) xU tF¥ò¡F FiwªjJ xU MáÇa®; ïjdhš ã‹tU« 

ghl¥ãÇî x›bth‹W¡F« FiwªjJ xU MáÇa® ïU¥gh® 

  (i) m¿Éaš k‰W« fÂj«  

  (ii) r_fÉaš 
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  (iii) bkhÊfŸ 

  (2) x›bthU K¥g¤ijªJ FHªijfS¡F xU MáÇa® 

  (3) üW FHªijfS¡F« nkš nr®¡f¥gLK ÃiyÆš 

  (i) xU KG neu jiyik MáÇa® 

  (ii) ã‹tU« ghl§fS¡F gFâ neu gÆ‰áahs®fŸ  

(A) fiy¡fšÉ 

(B)  clš ey« cl‰gÆ‰á¡ fšÉ  

(C) ntiy¡ fšÉ 

2.  f£ol« mid¤J j£gbt£g ÃiyikfS¡F« v‰w f£llkhf ã‹tU« 

v‰ghLfSl‹ ïU¡f nt©L« 

  (i) x›bthU MáÇaU¡F« FiwªjJ xU tF¥giw k‰W« 

mYtyfK« bghUŸfŸ it¥giwí« jiyik MáÇa® miwí« 

ïizªJ miw 

  (ii) jila‰w bjhl®ò trâ 

  (iii) M© khzt®fS¡F« bg© khzt®fS¡F« jÅ¤jÅ 

fÊ¥giwfŸ 

  (iv) mid¤J FHªijfS¡F« ghJfh¥ghd nghJkhd FoÚ® trâ 

  (v) gŸËÆš kâa czî rik¥gj‰fhd xU rikayiw 

  (vi) Éisah£L ikjhd«  

  (vii) R‰W¢Rt® mšyJ ntÈ V‰gh£o‹ _y« gŸË¡ f£ll¤â‰F 

ghJfh¥ò mË¡F« V‰ghLfŸ 

3.  xU fšÉah©oš gÂ 

eh£fS¡fhd Fiwªjg£r 

v©Â¡if/gÆ‰á neu§fŸ 

(i) Kjš tF¥ò Kjš Iªjh« tF¥ò tiu ïUüW ntiy eh£fŸ 

  (ii) Mwh« tF¥ò Kjš v£lh« tF¥ò tiu ïUü‰W ïUgJ ntiy 

eh£fŸ 

  (iii) Kjš tF¥ò Kjš Iªjh« tF¥ò tiu xU fšÉ M©oš 

v©ûW  kÂ gÆ‰á neu§fŸ 

  (iv) Mwh« tF¥ò Kjš v£lh« tF¥ò tiu xU fšÉ M©oš 

xuhÆu« gÂ gÆ‰á neu§fŸ 
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4.  MáÇaU¡F xU 

thu¤â‰fhd Fiwªjg£r 

gÂ neu§fŸ 

jahÇ¥ò c£gl eh‰g¤â IªJ kÂ gÆ‰á neu§fŸ 

5.  gÆ‰WÉ¥ò/f‰wš rhjd§fŸ x›bthU tF¥ã‰F« njit¡nf‰g tH§f¥gl nt©L« 

6.  üyf« x›bthU gŸËÆY« xU üyf« ïU¡f nt©L«. brŒâ VL, gUt 

ïjœfŸ k‰W« fij ò¤jf§fŸ cŸË£l mid¤J¥ bghUfŸ 

F¿¤j ò¤jf§fS« ïU¡f nt©L«. 

7.  ÉisahLtj‰fhd 

bghUŸfŸ, Éisah£L¥ 

ngh£o k‰W« Éisah£L¢ 

rhjd§fŸ 

x›bthU tF¥ã‰F« njit¡nf‰g tH§f¥gl nt©L«. 

  

T.K.ÉÞtehj‹,  

bray®, ïªâa muR 

 

bghJ eyD¡fhf bkhÊ¥bga®¥ò 

[ 
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ghÈaš F‰w§fËÈUªJ FHªijfŸ ghJfh¡F« r£l«-2012 

m¤âaha«-01 

01- jiy¥ò 

1. ï¢r£l« ghÈaš F‰w§fËÈUªJ FHªijfŸ ghJfh¥ò r£l«-2012 v‹W miH¡f¥gL«.  

2. #«K fhZÛ® Ú§fyhf ïªâah KGtj‰F« bghUªJ«. 

3. k¤âa muR mâfhu¥ó®t muájÊš btËÆ£l ehËÈUªJ eilKiw¡F tU«. (16.07.2012) 

02- brh‰bghUŸ És¡f« 

1. ï¢r£l¤âš F¿¥ã£l ïl§fËš ntW bghUŸjU« ïl§fŸ jÉu... 

m. CLUî« tifÆyhd ghÈaš jh¡Fjš v‹gJ ãÇî 5ïš cŸsthW bghUŸgL«. 

M. nkhrkhf ghÈaš bfhLik v‹gJ ãÇî 9ïš cŸsthW bghUŸgL«. 

ï. Míj¥ gilfŸ mšyJ ghJfh¥ò gilfŸ v‹gJ k¤âa Míj¥gilfŸ, ghJfh¥ò gilfŸ, fhtš 

Jiw k‰W« m£ltizÆš F¿¥ã£LŸsitfŸ. 

<. FHªij v‹gt® 18 taâ‰F£g£lt®fŸ. 

c. FL«g cwîKiw v‹gJ FL«g t‹KiwfËÈUªJ bg©fis ghJfh¡F« r£l«-2005ïš ãÇî (2) f 

ïš cŸsthW bghUŸgL«. 

C. CLUî« tifÆyhd ghÈaš jh¡Fjš v‹gJ ãÇî 3ïš cŸsthW bghUŸgL«.  

v. tiuªjË¡f¥g£l v‹gJ ï¢r£l¤â‹ ÉâfËš tiuªjË¡f¥g£lJ. 

V. kj ÃWtd§fŸ v‹gJ kj ÃWtd§fŸ (jtwhf ga‹gL¤jiy jL¡F«) r£l« 1988ïš cŸsthW 

bghUŸgL«. 

I. ghÈaš bfhLik v‹gJ ãÇî 7ïš cŸsthW bghUŸgL«. 

x.ghÈaš J‹òW¤jš v‹gJ ãÇî 11ïš cŸsthW bghUŸgL«. 

X.g»®ªJ bfhŸs¥g£l ïU¥ãl« v‹gJ FHªij FL«g ßâahf  cwî bfh©oUªjtuhf mšyJ 

bfh©oU¡F« F‰w« ïiH¤j egUl‹ g»®ªJ bfhŸs¥g£l ïU¥ãl« v‹W bghUŸgL«. 

Xs. áw¥ò Úâk‹w« v‹gJ  ãÇî 28ï‹go V‰gL¤j¥gL« Úâk‹wkhF«.  

 

m¤âaha«-02-FHªijfS¡F vâuhd ghÈaš F‰w§fŸ 

A. CLUî« tifÆyhd ghÈaš jh¡Fjš j©lidfS« 

3. xU eg® nkhrkhd CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjiy Ãfœ¤Jjš v‹gJ..... 

a. xU eg® jdJ ãw¥òW¥ig FHªijÆ‹ ãw¥òW¥ãš, thŒ, MrdthŒ M»at‰¿š 

EiH¤jš mšyJ FHªijia brŒa it¤jš mšyJ ntW egUl‹ brŒa ö©Ljš. 

b. xU egÇ‹ ãw¥òW¥ò mšyhj ntW VnjD« bghUŸ mšyJ jdJ clš ghf§fis 

FHªijÆ‹ ãw¥òW¥ãš, thŒ, MrdthŒ M»at‰¿š EiH¤jš mšyJ FHªijia 

brŒa it¤jš mšyJ ntW egUl‹ brŒa ö©Ljš. 

c. FHªijÆ‹ clÈš vªj ghf¤âY« ãw¥òW¥ò, áWÚ® ghij, MrdthÆš CLUt¤j¡f 

tifÆš ifah©lhš. 
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d. Ô§F ïiH¡F« eg® jdJ Kf¤ij FHªijÆ‹ ãw¥òWU¥ò, áWÚ® FHhŒ, MtdthŒ 

ngh‹w  gFâfËš it¤jš mšyJ FHªijia it¡f ö©Ljš mšyJ ntW egUl‹ 

nk‰f©lthW brŒa ö©Ljš.   

4. nk‰f©l F‰w§fis brŒjhš 7 tUl§fS¡F FiwahkY« mâfg£rkhf MíŸ áiw j©lid tiu 

Éâ¡f¥gL« mšyJ71áiw j©lidíl‹ mguhj« vd ïu©L« Éâ¡f¥gL«.  

B. nkhrkhd CLUî« tifÆyhd ghÈaš jh¡FjšfS« j©lidfS« 

5.  a.  fhtš Jiwia¢ rh®ªj xUt® CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš..... 

i. fhtš Ãiya všiy¡F£g£l mšyJ gÂ mk®¤j¥g£l mšyJ 

ii. fhtš Ãiya« mšyJ jdJ mâfhu všiy¡F mšyhj fhtš Ãiya¤ânyh mšyJ 

iii. gÂÆ‹ nghJ mšyJ gÂÆš ïšyhj ntW tiffËš mšyJ 

iv. fhty® v‹W milahs« fhz¥g£lhny,  

ït® nk‰f©lthW gÂÆš cŸst® v‹W ãw® milahs« fhQ« tifÆš ïU¥gt®.  

 

  b.  Míj¥gil k‰W« ghJfh¥ò gilia¢ rh®ªj xUt® CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ 

Ãfœ¤âdhš..... 

i. jd¡F tiuaW¡f¥g£l gÂ ïl¤ânyh mšyJ 

ii. jd¡F Míj¥ gil mšyJ ghJfh¥ò gilahš xJ¡f¥g£l gÂ všiy¡FŸ mšyJ 

iii. gÂÆ‹ nghJ mšyJ gÂÆš ïšyhj ntW tiffËš mšyJ 

iv. Míj¥gilÆd® mšyJ ghJfh¥ò gilÆd® v‹W milahs« fhz¥g£lhny,  

ït® nk‰f©lthW gÂÆš cŸst® v‹W ãw® milahs« fhQ« tifÆš ïU¥gt®.  

   c. muR¥ gÂia¢ rh®ªj xUt® CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš 

  d. áiw¤ Jiw Ã®thf¤ij rh®ªjt®fŸ mšyJ gÂahs®fŸ mšyJ ghJfh¥ò ïšy§fŸ, T®neh¡F 

ïšy§fŸ k‰W« r£l¤jhš V‰gL¤j¥g£l ïju ghJfh¥ò ïšy§fŸ mšyJ bfh£loÆš gÂah‰W« 

CÊa®fŸ, mâfhÇfŸ CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš  

  e. muR mšyJ jÅah® kU¤Jtkid Ã®th»fŸ mšyJ CÊa®fŸ CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjiy 

FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš. 

  f. fšÉ ÃWtd§fŸ k‰W« rka« rh®ªj ÃWtd§fis¢ rh®ªj Ã®th»fŸ mšyJ CÊa®fŸ CLUtj¡f 

ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš mšyJ 

  g. x‹W¡F« nk‰g£l eg®fŸ T£lhf nk‰f©l F‰w braÈš <Lg£lhš 

  h. kuz¤ij ÉisÉ¡F« Míj§fŸ mšyJ Nnl‰w¥g£l VnjD« bghUŸ mšyJ mÇ¡F« bghUis 

ga‹gL¤â CLUtj¡f ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš mšyJ 

 i. CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjš _y« bfh^ukhd fha« mšyJ clš ßâahd fha«, FHªijÆ‹ ghš    

cW¥ò¡fŸ ghâ¡f¥g£lhš.  

j. FHªijfŸ ÛJ CLUtj¡f ghÈaš jh¡FjÈš <LgLnth®... 

1. kdey r£l« 1987ï‹go kdey« F¿¤j És¡f¤â‹go xU FHªijÆ‹ clš k‰W« kd ey msÉš 

j‰fhÈfkhf mšyJ Ãuªjukhf ghâ¥ig V‰gL¤Jnth®. 

2. ghÈaš jh¡Fjš _y« xU bg© FHªijia fUîw¢ brŒnth®. 
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3. m‹whl gÂfis j‰fhÈfkhnth mšyJ Ãuªjukhf ghâ¡F« tifÆš vŒ£Þ mšyJ cÆiu bfhšY« 

nehŒfŸ mšyJ bjh‰W _y« clš kdey« ghâ¥ig V‰gL¤Jnth®.  

4. clš k‰W« kd ßâahf ïayh FHªijfis mt®fË‹ ïayhikia ga‹gL¤â ghÈaš F‰w§fËš 

<LgLnth®. 

5. X‹W¡F« nk‰g£l mšyJ bjhl®¢áahf ghÈaš F‰w§fËš <LgLnth®. 

6. 12 taâ‰F£g£l FHªijfËl« ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

7. ïu¤j cwî, j¤bjL¥ò, âUkz«, ghJfhty®, ts®¥ò FHªij mšyJ bg‰nwhUl‹ FL«g cwî 

bfh©L xnu å£oš mšyJ FoÆU¥ò gFâÆš ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš.  

8. FHªijfŸ bjhl®ghf gÂÆš <Lg£LŸs xU ÃWtd¤â‹ cÇikahs® mšyJ Ã®th»fŸ mšyJ 

CÊa®fŸ ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

9. FHªijfS¡fhd nrit brŒí« xU ÃWtd¤âš mšyJ fh¥gf¤âš mj‹ bghW¥ghdt®fŸ ghÈaš 

jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

10. FHªij V‰fdnt fUî‰w ÃiyÆš ïU¡F« nghJ ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

11. ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£L FHªijia bfhiy  brŒa K‰gLnth®. 

12. tF¥òthj« mšyJ FG nkhjÈ‹ nghJ FHªijfŸ ÛJ ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

13. V‰fdnt ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£L F‰w«rh£l¥g£l mšyJ ï¢r£l¤â‹ VjhtJ xU ãÇÉ‹ Ñœ 

j©o¡f¥g£l xUt® ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

14. FHªijia ghÈaš jh¡Fjiy bjhL¤J bghJ ïl¤âš Ã®thzkhf XlÉ£lhš. 

ïitfŸ nkhrkhd CLUtj¡f ghÈaš jh¡FjšfshF«.  

6. j©lidfŸ 

nkhrkhd CLUtj¡f ghÈaš jh¡FjÈš <LgL« xUtU¡F 10 M©LfS¡F FiwahkY« mâfg£rkhf 

MíŸ j©lid tiu fL§fhtš j©lid Éâ¡f¥gL« mšyJ áiw j©lidí« mguhjK« 

Éâ¡f¥gL«.  

C-ghÈaš jh¡FjY« j©lidí« 

7. ghÈaš jh¡Fjš v‹gJ-ghÈaš neh¡f¤njhL xU FHªijÆ‹ bg© M© ãw¥òW¥òfŸ, Mdr¡FHhŒ, 

kh®gf§fis bjhLtJ mšyJ  ghÈaš jh¡FjÈš <LgLgtÇ‹ bg© M© ãw¥òW¥òfŸ, 

Mdr¡FHhŒ, kh®gf§fis FHªijia bjhl brŒjš mšyJ ntW ghÈaš t¡»u§fËš <LgLjš. ïâš 

clš ßâahd jh¡Fjš ïU¡F« Mdhš FHªij mšyJ F‰wthËÆl« CLUtj¡f ghÈaš jh¡Fjš 

ÃfHhJ.  

8. nk‰f©l ghÈaš jh¡FjÈš <LgL« egU¡F 3 M©fS¡F FiwahkY« mâfg£rkhf 5 tiuÆY« 

áiw j©lid Éâ¡f¥gL« mšyJ áiw j©lidíl‹ mguhjK« Éâ¡f¥gL«.   

D-nkhrkhd ghÈaš jh¡FjY« j©lidí« 

9. a.  fhtš Jiwia¢ rh®ªj xUt® ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš..... 

i. fhtš Ãiya všiy¡F£g£l mšyJ gÂ mk®¤j¥g£l mšyJ 

ii. fhtš Ãiya« mšyJ jdJ mâfhu všiy¡F mšyhj fhtš Ãiya¤ânyh mšyJ 

iii. gÂÆ‹ nghJ mšyJ gÂÆš ïšyhj ntW tiffËš mšyJ 

iv. fhty® v‹W milahs« fhz¥g£lhny,  

ït® nk‰f©lthW gÂÆš cŸst® v‹W ãw® milahs« fhQ« tifÆš ïUªjhny  

  b.  Míj¥gil k‰W« ghJfh¥ò gilia¢ rh®ªj xUt® ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš..... 

v. jd¡F tiuaW¡f¥g£l gÂ ïl¤ânyh mšyJ 

vi. jd¡F Míj¥ gil mšyJ ghJfh¥ò gilahš xJ¡f¥g£l gÂ všiy¡FŸ mšyJ 

vii. gÂÆ‹ nghJ mšyJ gÂÆš ïšyhj ntW tiffËš mšyJ 



 

73	

viii. Míj¥gilÆd® mšyJ ghJfh¥ò gilÆd® v‹W milahs« fhz¥g£lhny,  

ït® nk‰f©lthW gÂÆš cŸst® v‹W ãw® milahs« fhQ« tifÆš ïUªjhny  

   c. muR¥ gÂia¢ rh®ªj xUt® ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš 

  d. áiw¤ Jiw Ã®thf¤ij rh®ªjt®fŸ mšyJ gÂahs®fŸ mšyJ ghJfh¥ò ïšy§fŸ, T®neh¡F 

ïšy§fŸ k‰W« r£l¤jhš V‰gL¤j¥g£l ïju ghJfh¥ò ïšy§fŸ mšyJ bfh£loÆš gÂah‰W« 

CÊa®fŸ, mâfhÇfŸ ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš  

  e. muR mšyJ jÅah® kU¤Jtkid Ã®th»fŸ mšyJ CÊa®fŸ ghÈaš jh¡Fjiy FHªij ÛJ 

Ãfœ¤âdhš. 

  f. fšÉ ÃWtd§fŸ k‰W« rka« rh®ªj ÃWtd§fis¢ rh®ªj Ã®th»fŸ mšyJ CÊa®fŸ ghÈaš 

jh¡Fjiy FHªij ÛJ Ãfœ¤âdhš mšyJ 

  g. x‹W¡F« nk‰g£l eg®fŸ T£lhf nk‰f©l F‰w braÈš <Lg£lhš 

(És¡f«-cx‹W¡F nk‰g£l eg®fŸ nk‰f©l F‰w braÈš <Lg£lhš jÅegU¡F Éâ¡f¥gL« j©lid 

x›bthUtU¡F« jÅ¤ jÅahf Éâ¡f¥gL«.) 

  h. kuz¤ij ÉisÉ¡F« Míj§fŸ mšyJ Nnl‰w¥g£l VnjD« bghUŸ mšyJ mÇ¡F« bghUis 

ga‹gL¤â  ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš mšyJ 

 i. ghÈaš jh¡Fjš _y« bfh^ukhd fha« mšyJ clš ßâahd fha«, FHªijÆ‹ ghš    cW¥ò¡fŸ 

ghâ¡f¥g£lhš.  

j. FHªijfŸ ÛJ ghÈaš jh¡FjÈš <LgLnth®... 

1. kdey r£l« 1987ï‹go kdey« F¿¤j És¡f¤â‹go xU FHªijÆ‹ clš k‰W« kd ey 

msÉš j‰fhÈfkhf mšyJ Ãuªjukhf ghâ¥ig V‰gL¤Jnth®. 

2. ghÈaš jh¡Fjš _y« xU bg© FHªijia fUîw¢ brŒnth®. 

3. m‹whl gÂfis j‰fhÈfkhnth mšyJ Ãuªjukhf ghâ¡F« tifÆš vŒ£Þ mšyJ cÆiu 

bfhšY« nehŒfŸ mšyJ bjh‰W _y« clš kdey« ghâ¥ig V‰gL¤Jnth®.  

4. clš k‰W« kd ßâahf ïayh FHªijfis mt®fË‹ ïayhikia ga‹gL¤â ghÈaš 

F‰w§fËš <LgLnth®. 

5. X‹W¡F« nk‰g£l mšyJ bjhl®¢áahf ghÈaš F‰w§fËš <LgLnth®. 

6. 12 taâ‰F£g£l FHªijfËl« ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

7. ïu¤j cwî, j¤bjL¥ò, âUkz«, ghJfhty®, ts®¥ò FHªij mšyJ bg‰nwhUl‹ FL«g cwî 

bfh©L xnu å£oš mšyJ FoÆU¥ò gFâÆš ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš.  

8. FHªijfŸ bjhl®ghf gÂÆš <Lg£LŸs xU ÃWtd¤â‹ cÇikahs® mšyJ Ã®th»fŸ mšyJ 

CÊa®fŸ ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

9. FHªijfS¡fhd nrit brŒí« xU ÃWtd¤âš mšyJ fh¥gf¤âš mj‹ bghW¥ghdt®fŸ 

ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

10. FHªij V‰fdnt fUî‰w ÃiyÆš ïU¡F« nghJ ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

11. ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£L FHªijia bfhiy  brŒa K‰gLnth®. 

12. tF¥òthj« mšyJ FG nkhjÈ‹ nghJ FHªijfŸ ÛJ ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 

13. V‰fdnt ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£L F‰w«rh£l¥g£l mšyJ ï¢r£l¤â‹ VjhtJ xU ãÇÉ‹ Ñœ 

j©o¡f¥g£l xUt® ghÈaš jh¡FjÈš <Lg£lhš. 
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14. FHªijia ghÈaš jh¡Fjiy bjhL¤J bghJ ïl¤âš Ã®thzkhf XlÉ£lhš. 

ïitfŸ nkhrkhd CLUtj¡f ghÈaš jh¡FjšfshF«.  

10. j©lidfŸ 

nkhrkhd ghÈaš jh¡FjÈš <LgL« xUtU¡F 05 M©LfS¡F FiwahkY« mâfg£rkhf  07 

M©LfŸ tiu fL§fhtš j©lid Éâ¡f¥gL« mšyJ áiw j©lidíl‹ mguhjK« Éâ¡f¥gL«.  

E-ghÈaš J‹òW¤jY« j©lidí« 

11. xU eg® ghÈaš J‹òW¤jš brŒí« neh¡Fl‹ Ñœ¡f©l elto¡iffËš <Lg£lhš... 

i. FHªijfËl« ghÈaš ßâahd ng¢RfŸ,th®¤ijfŸ, nrŒiffŸ, ghÈaš v©z¤ij ö©L« 

tifÆš bghU£fis fh£LtJ mšyJ cliy fh£LtJ 

ii. FHªijÆ‹ cliy mšyJ clš cW¥òfis gh®¡F«go brŒjš mšyJ k‰wt®fŸ gh®¡F« 

tifÆš brŒjš. 

iii. FHªijfËl« ghÈaš cŸneh¡f«  bfh©l bghU£fis fh£o mt®fis jtwhd ghÈaš 

ßâahf á¤jÇ¡f ö©LtJ. 

iv. xU FHªijia bjhl®ªJ ã‹bjhl®tJ mšyJ f©fhÂ¥gJ, ïJ neuoahfnth mšyJ ïju 

Ä‹dD rhjd§fŸ _y« f©fhÂ¤jš mšyJ bjhl®ò bfhŸtJ. 

v. FHªijfis Äu£o jtwhf ghÈaš ßâahd gl§fis gh®¡f f£lha¥gL¤JtJ mšyJ ï‹D« 

ãw Clf§fis fh£Ljš. 

vi. ghÈaš t¡»u gl§fis fh£o ö©LtJ mšyJ mt®fis ntW tÊfËš ft®ªJ ïG¥gJ. 

12. nk‰f©l F‰w§fS¡F 3 tUl§fS¡F Fiwahkš áiw j©lid Éâ¡f¥gL«. áiw j©lidíl‹ 

mguhjK« Éâ¡f¥gL«.  

 

m¤âaha«-03 

FHªijfis Mghrkhf gl« vL¤jY« j©lidfS« 

01. Clf§fËš F¿¥ghf Ä‹dD Clf§fËš (bjhiy¡fh£á , ïidajs«) Ãfœ¢áfŸ k‰W« 

És«gu§fËš FHªijfis Mghrkhf á¤jÇ¥gJ. 

1. FHªijfË‹ ãw¥òW¥ig fh£á¥gL¤JtJ. 

2. FHªijfis jhdhfnth mšyJ ö©l¥g£l ghÈaš nrŒiffŸ 

3. FHªijfis Mghrkhf á¤jÇ¥gJ. 

14. Ä‹dD k‰W« m¢R Clf§fËš FHªijfis á¤jÇ¥gJ k£Lkšyhkš Mghr gl§fis 

jahÇ¥gJ, btËpLtJ, ÉÃnah»¥gJ F‰wkhF«. 

14.1.1. j©lidfŸ-FHªijfis ghÈaš ßâahf Mghrkhf á¤jÇ¤jhš 5 tUl áiw j©lidí« 

ïu©lhtJ Kiw bjhl®ªJ brŒjhš 7 M©LfŸ tiu j©lidí« k‰W« mguhjK« 

Éâ¡f¥gL«.  

14.1.2. . FHªijia ghÈaš ßâahf Mghrkhf á¤jÇ¤J gl¤ij vL¥gJ k£Lkšyhkš neuoahf 

g§nf‰¿Uªjhš mtU¡F 10 tUl§fS¡F Fiwahkš mâfg£rkhf MíŸ áiw j©lid tiu 

Éâ¡f¥gL«. k‰W« mguhjK« Éâ¡f¥gL«.  

14.2.1 . FHªijia ghÈaš ßâahf Mghrkhf á¤jÇ¤J vL¡F« gl¤âš neuoahf g§nf‰¿Uªjhš 

mtU¡F MíŸ áiw j©lid Kjš 8 M©LfŸ tiu áiw j©lid Éâ¡f¥gL«. 

15. tÂf neh¡»š Mghr m¢R bghU£fŸ k‰W« Ä‹dD bghU£fis nrfÇ¤J it¤jhš 3 M©LfS¡F 

Fiwahkš áiw j©lidí« mguhjK« Éâ¡f¥gL«.  

m¤âaha«-04 
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F‰w« brŒtj‰fhd Ka‰á k‰W« clªij 

16. xUt® ï¡F‰w¤ij brŒa... 

1. xUtiu ï¡F‰w¤ij brŒa ö©LtJ. 

2. x‹W¡F« nk‰g£l eg®fŸ ïizªJ F‰w¢ braÈš <Lgl râ braÈš <LgLtJ. 

3. F‰w¢ braÈš <LgLtj‰F VJthf m¢RW¤JtJ, f£lha¥gL¤JtJ, fl¤Jjš, Vkh‰WtJ, 

bghŒ brhštJ, mâfhu«, FHªijÆ‹ ïayhj Ãiy, Mir fh£o ïz§f brŒjš 

ngh‹wit ï¢brašfS¡F cjî« brayhf fUj¥gL«.  

17, 18. j©lid- clªijahf brašg£lik¡F mšyJ ö©oaik¡F, MíŸ j©lidÆš ghâasî 

j©lid mË¡f¥gl nt©L«. mšyJ ghÈaš F‰w§fS¡F tH§f¥gL« Ú©lfhy fL§fhtš j©lid 

Éâ¡f¥gl nt©L«.  

m¤âaha«-05 

m¿¡if jah® brŒí« Kiw 

19. (1). F‰wÉaš eilKiw¢ r£l« 1973ï‹go F¿¥ã£l ghÈaš bjhl®ghf F‰w« eilbg‰¿Uªjhš 

mšyJ eilbg‰wij Vnjh xU tifÆš m¿ªâUªjhš (ghâ¡f¥g£l FHªijí« cŸsl¡f«) 

Ñœ¡f©lt®fS¡F òfhuhf bjÇÉ¡fyh«.  

a) áw¥ò áwh® fhtš ãÇî 

b) cŸS® fhtš Jiw 

    (2). x›bthU m¿¡ifí« Jiz¥ ãÇî (1)ï‹go Ñœ¡f©lthW ïU¡f nt©L«. 

a) vG¤J¥ó®tkhf ïU¡f nt©L«. F¿¥ã£l v© bfhL¡f nt©L«. 

b) jftš jUgtU¡F thá¤J fh£l nt©L«.  

c) fhtš ãÇÉš ïj‰bfd Mtz¥ ò¤jf« jÅahf guhkÇ¡f nt©L«.  

    (3). m¿¡ifÆš gâî brŒa¥gL« jftšfŸ vËa bkhÊaš òÇªJ bfhŸS« tifÆš ïU¡f nt©L«. 

    (4). FHªij òÇªJ bfhŸS« tifÆš m¿¡if ïšiybaÅš FHªij¡F òÇí« tifÆš mDgt« 

cŸs bkhÊ¥ bga®ghs® mšyJ bjhl®ghsiu it¤J bfhŸs thŒ¥òfis V‰gL¤â ju nt©L«. 

    (5). ghâ¡f¥g£l FHªij¡F ghJfh¥ò njit v‹W áwh® fhtš ãÇî mšyJ cŸS® fhtš JiwÆd® 

fUâdhš m¿¡if »il¤j 24 kÂ neu¤â‰FŸ ghJfh¥ò« ftÅ¥ò« mË¡f nt©L«. njitbaÅš 

kU¤Jt trâí« brŒJ ju nt©L«.  

    (6). 75áw¥ò áwh® fhtš ãÇî mšyJ cŸS® fhtš JiwÆd® m¿¡if »il¤j 24 kÂ neu¤â‰FŸ 

áw¥ò Úâk‹w¤â‰F« FHªijfŸ ey (Child Welfare Committee) FGÉ‰F« bjÇÉ¡f nt©L«. 

    (7). jftšfis mË¥gt®fS¡F vªjÉjkhf ãu¢ridfS« neuhkš gh®¤J¡ bfhŸs nt©L«.  

20. Clf«, cztf«, j§F« ÉLâfŸ, kdk»œ k‹w§fŸ, ÞLonah mšyJ òif¥gl« vL¡F« trâíŸs 

ïl§fËš gÂòÇí« gÂahs®fŸ j§fŸ gÂ¤ js¤âš FHªijfis ghÈaš ßâahf Ru©l¡ Toa 

tifÆyhd Mghr¥ gl« vL¤jš ngh‹w elto¡iffis cldoahf áwh® áw¥ò fhtš ãÇî¡F mšyJ 

cŸS® fhtš JiwÆdU¡F jftš bjÇÉ¡f nt©L«. 

21. a.  ãÇî 19ï‹ Jid¥ ãÇî 1 ï‹goí« ãÇî 20ï‹goí« r«gt« elªJ cÇa neu¤âš jftš 

bjÇÉ¡f jt¿dhhš 6 khj fhy¤â‰F Fiwahj fhy msÉ‰F áiw j©lidí« k‰W« mguhj« vd 

ïu©L« Éâ¡f¥gL«. 

b. xU f«bgÅ mšyJ ÃWtd¤âš mâfhÇahf mšyJ k‰wt®fË‹ gÂfis nk‰gh®itÆLk egÇ‹ 

mâfhu¤â‹ Ñœ mtUila rfh¡fŸ ãÇî 19ïš Jid¥ ãÇî 1 ï‹go jftiy cÇa áwh® áw¥ò fhtš 
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ãÇî mšyJ cŸS® fhtš JiwÆdU¡F jftš ju jt¿dhš mtU¡F 1 tUl¤â‰F Fiwahkš áiw 

j©lidí« k‰W« mguhj« vd ïu©L« Éâ¡f¥gL«. 

 

22.  1. vtnuD« xUtiu gaKW¤jnth, e‰bgaiu bfL¡fnth, mtuJ kh©ig Fiy¡F« neh¡»š bghŒ 

òfhnuh mšyJ bghŒ jftnyh mË¤jhš mJ F‰w«. ïj‰F 6 khj¤â‰F Fiwahkš áiw j©lidí« 

mguhj« vd jÅ¤ jÅna mšyJ ïu©L« nr®ªJ tNÈ¡f¥gL«.  

1. nk‰f©l bghŒ òfhiu xU FHªij mË¤j òfh® bghŒahf ïU¡Fkhdhš FHªij¡F v›Éj 

j©lidí« mË¡f¡ TlhJ.  

2. FHªijahf mŸshkš xUt® FHªijÆ‹ ÛJ bghŒ òfh® mË¤jhš mtU¡F xU tUl« tiu áiw 

j©lid Éâ¡f¥gLth® mšyJ mguhj« Éâ¡f¥gL« mšyJ ïu©L« nr®¤J Éâ¡f¥gL«. 

23. 1. xUtUila jÅ¥g£l mªju§f¤ij ghâ¡FK tifÆš v›tifahd Clf¤âY«, tH¡»‹ 

KGikahd jftš bjÇahkš tH¡F g‰¿a jftšfis mË¡f¡ TlhJ mšyJ g»®ªJ bfhŸs¡ 

TlhJ.  

2. Clf§fËš FHªijÆ‹ bga®, KftÇ, òif¥gl«, FL«g Égu«, gŸË, m©il å£lh® k‰W« 

ï‹D« ãw Égu§fis btËÆl¡ TlhJ.(rÛg¤âš kfhuhZouh khÃy¤âš ghÈaš gyh¤fhu« brŒa¥g£l 

3 FHªijfË‹ bga®fis ehlhSk‹w¤âš k¤âa cŸJiw mik¢r® btËÆ£lij bjhl®ªJ vGªj 

mkËahš cldoahf k‹Å¥ò nfhÇdh®.) FHªijÆ‹ eyÅš ghâ¥ò V‰glhJ v‹W áw¥ò Úâ k‹w 

fUâdhš m¿¡if btËÆl mDkâ¡fyh«. 

3.Clf btËp£lhs® mšyJ ÞLonah cÇikahs® M»nahU¡FK ïufáa¤ij fh¡F« cÇik cŸsJ. 

4. Jid¥ ãÇî 1 k‰W« 2ïš cŸs mo¥gilahd m«r§fis ÛWnth® mšyJ Ku©gLnth® 6 

khj¤â‰F FiwahkY« 1 tUl tiuÆyhd áiw j©lid k‰W« mguhj« vd ïu©L« Éâ¡f¥gL«. 

m¤âaha«-06 

FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij bgW« KiwfŸ 

24.  1. FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij mj‹ å£onyna bgw nt©L« mšyJ mj‰F njhjhd ïl¤âš bgw 

nt©L«. fhtš cjÉ MŒths® jFâ¡F Fiwahj bg© fhtš mâfhÇna th¡F_y¤ij bgw 

nt©L«. 

2. FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij bgW« fhtš Jiw mâfhÇ jdJ fhtš cilÆš th¡F_y¤ij bgw¡ TlhJ. 

3. Érhuiz eilbgW« nghJ v¡fhuz« bfh©L« F‰wthË FHªijia rªâ¡F« thŒ¥ò mË¡f¡ TlhJ. 

4. v¡fhuz« bfh©L« ghâ¡f¥g£l FHªijia ïuÉš fhtš Ãiya¤âš j§f it¡f¡ TlhJ. 

5. fhtš Jiw mâfhÇ v¡fhuz« bfh©L« btF#d Clf§fËš FHªijia¥ g‰¿a jftšf76 tuhkš 

gh®¤J¡ bfhŸs nt©L«. FHªijÆ‹ ey‹ fUâ áw¥ò Úâk‹w« ïirî bjÇÉ¡F« jftšfis k£L« 

btFrd Clf§fËš btËÆlyh«.  

25. 1. F‰wÉaš eilKiw ÉâfŸ164ï‹go khÍÞnu£ FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij gâî brŒth®. khÍÞnu£ 

FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij gâî brŒí« nghJ F‰wÉaš eilKiw ÉâfŸ 164 ï‹ ãÇî      1ï‹go 

F‰wthËÆ‹ tH¡f¿P® ïU¡f nt©L« v‹w Éâ ï¤jifa tH¡FfËš bghUªjhJ.  

26. 1. FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij bg‰nwh® mšyJ cwÉd® mšyJ mt®fsJ ãuâÃâfŸ K‹ÅiyÆš 

khÍÞnu£ mšyJ fhtš Jiw mâfhÇ FHªij ngRtij m¥gona gâî brŒth®. 

2. gâî brŒí« fhtš Jiw mâfhÇ mšyJ khÍÞnu£ njit¥gLkhdhš âwikahd bkhÊ¥ bga®¥ghsiu 

it¤J¡ bfhŸsyh«. 
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3. FHªij clš, kd ßâahf ghâ¡f¥g£oU¡F« NHÈš th¡F_y« mË¥gâš á¡fš ïUªjhš ï¤JiwÆš 

Ãòz¤Jt« bg‰w egiu bjhl®ghsuh it¤J FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij gâî brŒa nt©L«. 

4. rh¤âa¥gL« NHšfËš FHªijÆ‹ th¡F_y¤ij xÈ, xË KiwfËš gâî brŒa nt©L«. 

27. ï¢r£l¤âš tiuaW¤JŸsgo ghâ¡f¥g£l xU FHªij Kjš jftš m¿¡if, òfh® mË¡fhkš ïU¡F« 

NHÈY« F‰wÉaš eilKiw ÉâfŸ1973 ï‹go ãÇî 164A ï‹go kU¤Jt gÇnrhjid el¤j nt©L«.  

2. ghâ¡f¥g£lJ bg© FHªijahf ïU¡F« v‹whš bg© kU¤Jt®jh‹ kU¤Jt gÇnrhjid brŒa 

nt©L«. 

3. ghâ¡f¥g£l FHªijÆ‹ bg‰nwh® mšyJ FHªijÆ‹ e«ã¡if¡FÇa eg®fË‹ K‹ÅiyÆš 

gÇnrhjid eilbgw nt©L«. 

4. kU¤Jt gÇnrhjidÆ‹ nghJ ghâ¡f¥g£l FHªijÆ‹ bg‰nwh® tu kW¤jhš kU¤JtÇ‹ gÇªJiuÆ‹ 

ngÇš xU bg© K‹ÅiyÆš el¤jyh«.  

m¤âaha«-07 

áw¥ò Úâk‹w« 

28. áw¥ò Úâk‹w« V‰gL¤Jjš- 

1. ï¢r£l¤â‹ Ñœ tH¡F Érhuiz Éiuthf eilbgW« tifÆš khÃy muR  ca® Úâk‹w 

jiyik Úâgâíl‹ fyªjhnyhrid brŒJ kht£l« njhW« áw¥ò Úâk‹w§fŸ V‰gL¤â muájÊš m¿É¥ò 

btËÆl nt©L«.  

FHªijfŸ cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza« r£l«-2005ï‹go V‰gL¤j¥g£l áw¥ò77áwh® Úâk‹w« 

mšyJ ntW VnjD« FHªijfŸ ghJfh¥ò¡bf‹W V‰gL¤j¥g£l áw¥ò Úâk‹w§fS« ï¥ãÇÉ‹ Ñœ áw¥ò 

Úâk‹wkhf fUj¥gL«. 

2.ï¢r£l¤âš Tw¥g£LŸs F‰w¤ij brŒjtiu ï¢áw¥ò Úâk‹w« ÉrhÇ¡F« mnj ntiyÆš 

F‰wthË F‰wÉaš eilKiw¢ r£l«-1973ï‹goí« Érhuiz¡F c£gL¤j¥Lth®.  

29. xU eg® F‰w« ïiH¤j mšyJ ö©oa mšyJ clªijahf ïUªjik¡F ï¢r£l¤â‹ ãÇîfŸ 3,5,7 

k‰W« 9 ï‹go F‰w« rh£l¥g£oUªjhš F‰w« rh£l¥g£lt® F‰wthË ïšiy v‹W ÃUã¡F« tiu áw¥ò Úâ 

k‹w« F‰w« rh£l¥g£ltiu F‰wthËahfnt gh®¡F«. 

30. ï¢r£l¤â‹go xUt® ÛJ F‰w« rh£l¥gL« nghJ mt® F‰wÄiH¡F« kdÃiyÆš cŸstuh v‹gij 

m¿a nt©L«. mtnu jd¡F m¥go xU kdÃiy ïšiy v‹W ÃUã¡f nt©L«.  

31. F‰wÉaš eilKiw¢ r£l«-1973 ï‹go cŸs eilKiwfŸ áw¥ò Úâk‹w¤â‰F« bghUªJ«. (ãiz 

k‰W« ãiza¥ g¤âuK« cŸsl¡f«). 

32. 1. ï¢r£l¤â‹go áw¥ò Úâk‹w¤âš thjhl áw¥ò muR tH¡f¿Piu ÃaÄ¤J muájÊš btËÆl nt©L«.  

     2.  áw¥ò muR tH¡f¿Puhf ÃaÄ¡f¥gLgt® mid¤J jFâfisí« bg‰W 7 M©LfS¡F Fiwahkš 

tH¡f¿P® gÂia brŒâU¡f nt©L«. 

  

m¤âaha«-08 

áw¥ò Úâk‹w§fË‹ eilKiwfŸ, mâfhu§fŸ k‰W« rh£áa§fis¥ gâî brŒí« Kiw 
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33. 1. ï¢áw¥ò Úâk‹w«, ï¢r£l¤â‹Ñœ jh‹ m¿ªj F‰w brašfis tH¡fhf vL¤J¡ bfhŸs Koí«. 

F‰w§fŸ Ãfœªjjhf¡ »il¡f¥bg‰w  Mjhu§fË‹ mo¥gilÆš mšyJ fhtš JiwÆd® jU« 

m¿¡ifÆ‹ mo¥gilÆnyh tH¡if áw¥ò Úâk‹w« vL¡f Koí«. mjdhš F‰w« Rk¤j¥g£ltiu 

Érhuiz¡F c£gL¤âa ã‹òjh‹ tH¡if vL¡f nt©L« v‹w mtáa« vHhJ. 

3. áw¥ò Úâk‹w« FHªijia ÉrhÇ¡F« nghJ Óuhd ïilbtË78É£L  ÉrhÇ¡f nt©L«.  

4. áw¥ò Úâk‹w¤â‹ eilKiwfŸ FHªijfŸ ika eilKiwfshf ïU¡f nt©L«. mt®fS¡F ga¤ij 

ngh¡» e«ã¡if V‰gL¤Jt« tifÆš FL«g cW¥ãd®fŸ, ghJfhty®, cwÉd®fŸ k‰W« e‹g®fŸ 

M»nahiu mDkâ¡f nt©L«. 

5. FHªijia tH¡F Érhuiz¡fhf bjhl®ªJ miH¡fhkš ïU¥gij cWâ¢ brŒa nt©L«.  

6. tH¡F ÉrhuizÆ‹ nghJ FHªijÆ‹ kh©ò v›tifÆY« ghâ¡f¥glhkš ïU¥gij cWâ brŒa 

nt©L«. mjdhš FHªijfËl« nf£f¥gL« nfŸÉfËš vËikahfî« mt®fË‹ el¤ijia 

nfŸÉ¡FŸsh¡fhkš ïU¥gijí« cWâ¢ brŒa nt©L«. 

7. áw¥ò Úâk‹w¤âš tH¡F eilbgW« nghJ«, Érhuiz eilbgW« nghJ« FHªijÆ‹ milahs¤ij 

btË¥gL¤j¡ TlhJ.  

8. bghU¤jkhd áy tH¡FfËš áw¥ò Úâk‹w« TLjš j©lidia Éâ¡F« mnj nghš clš k‰W« kd 

ßâahf ghâ¡f¥g£l FHªij¡F neuoahf brY¤jj¡f tifÆyhd mguhj bjhifÆidí« Éâ¡F«. 

34. 1. ï¢r£l¤âš F¿¥ãl¥g£LŸs F‰w¤ij xU FHªij (18 taJ tiu) brŒjhš ïs« áwh® Úâ¢ r£l«-

2000‹ Ñœ ÉrhÇ¡f nt©L«.  

2. xU FHªijÆ‹ taJ F¿¤j r®¢ir tU« nghJ bghU¤jkhd taJ cŸsjh mšyJ ïšiyah v‹gij 

áw¥ò Úâk‹wnk Ô®khÅ¡F«.  

35. 1. FHªij jU« rh£áa¤ij, áw¥ò Úâk‹w« 30 eh£fS¡FŸ gâî¢  brŒa nt©L«. rh£áa¤ij gâî 

brŒtâš fhyjhkj« V‰g£lhš mj‰fhd cÇa fhuz§fSl‹ áw¥ò Úâk‹w¤âš gâî brŒa nt©L«.  

1. Úâk‹w¤âš tH¡if vL¤J Xuh©L¡FŸ Koî¡F bfh©L tu nt©L«.  

36. 1. FHªij rh£áa« mË¥gij gâî brŒí« nghJ v¡fhuz« bfh©L« F‰w« Rk¤j¥g£lt® m¿a thŒ¥ò 

ju¥glš TlhJ. mnj neu¤âš FHªij jU« rh£áa¤â‹ K¡»a m«r§fis k£L« tH¡f¿P® _y« F‰w« 

Rk¤j¥g£lt® m¿ªJ bfhŸsyh«. 

2. FHªijÆ‹ rh£áa¤ij åonah fh‹gu‹á§ _y« mšyJ xU g¡f gh®it cila f©zho _y« 

mšyJ ï‹D« ãw bghU¤jkhd fUÉfŸ _y« gâî¢ brŒayh«.  

37. 1. áw¥ò Úâk‹w« jdJ Érhuizia kiwthfî« el¤jyh«. ï«kiwthd ÉrhuizÆ‹ nghJ 

FHªijÆ‹ bg‰nwh® mšyJ e«ã¡ifahd eg®fŸ cl‹ ïU¡fyh«.  

2. áw¥ò Úâk‹w«, Érhuizia Úâk‹w¤â‰F btËna el¤j ÉU«ãdhš F‰wÉaš eilKiw¢ r£l«-

1973ï‹go ãÇî 284ï‹go el¤jyh«. 

38. 1. FHªijÆ‹ rh£áa¤ij KGikahf gâî¢ brŒa jFâahd bkhÊ¥ bga®ghsiu ÃaÄ¤J¡ bfhŸsyh«.  

2. xU FHªij clš k‰W« kd ßâahf ghâ¡f¥g£oUªjhš m¤jifa FHªijfË‹ rh£áa§fisí« 

KGikahf gâî brŒa ï¤jifa FHªijfis ifahS« mDgt« cŸs Ãòz®fË‹ cjÉíl‹ gâî¢ 

brŒayh«.  
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m¤âaha«-09 

ïju m«r§fŸ 

39. FHªij áw¥ò tšYe®fË‹ cjÉia¥ bgWj‰fhd tÊfh£lš-Érhuiz¡F K‹ò mšyJ 

ÉrhuizÆ‹ nghJ FHªij¡F cjÉ brŒa muR rhu ÃWtd§fis rh®ªnjh®, Ãòz®fŸ, bjhÊšKiw 

tšYe®fŸ, csÉaš m¿P®fŸ, r_f¥ gÂahs®fŸ ngh‹nwhiu ga‹gL¤Jtj‰F VJthf khÃy muR 

tÊfh£Ljiy cUth¡f nt©L«.  

40. FHªij r£l cjÉ¥ bgWtj‰fhd cÇik- F‰wÉaš eilKiw¢ r£l«-1973ï‹ ãÇî 301ï‹go 

FHªijÆ‹ FL«g¤âd® mšyJ ghJfhty® r£l cjÉ Miza¤ij mD» ï¢r£l¤â‹ Ñœ eilbg‰w 

F‰w¤â‰F vâuhf r£l elto¡if vL¡f cÇik c©L. njit¥g£lhš ïytr r£l cjÉ Miza¤â‹ _y« 

tH¡f¿Piu it¤J¡ bfhŸsyh«. 

41. ãÇî 03 Kjš 13 tiu cŸs ãÇîfŸ áy tH¡FfS¡F bghUªjhJ-bg‰nwh® mšyJ ghJfhtyÇ‹ 

r«kj¤Jl‹ ãÇî 3 Kjš 13 tiu cŸs m«r§fŸ FHªijfS¡fhf el¤j¥bgW« kU¤Jt gÇnrhjizfŸ 

k‰W« kU¤Jt á»¢irfŸ bghUªjhJ.  

42. kh‰W j©lidfŸ-  ï¢r£l¤â‹ Ñœ j©o¡f¥gL« egU¡F ntW r£l¤â‹ Ñœ j©lid »il¡Fkhdhš 

ïâš vJ mâfnkh m¤j©lidia F‰wthË bgWth®. 

43. r£l« g‰¿a bghJ ÉÊ¥òz®î V‰gL¤Jjš 

r£l¤ij eilKiw¥gL¤Jtâš k¤âa, khÃy muRfŸ vL¡f nt©oa elto¡iffŸ-   

 r£l« g‰¿a ÉÊ¥òz®it guªj msÉš K‹ndL¤J bršy nt©L«. ïj‰F m¢R Clf§fŸ, 

bjhiy¡fh£áfŸ, thbdhÈfŸ _y« Óuhd ïilbtËÆš  r£l« g‰¿a És«gu§fŸ brŒa nt©L«. 

ïj‹ _y« r£l« tH§»íŸs cÇikfis FHªijfŸ, bg‰nwh® k‰W« ghJfhty®fŸ bjÇªJ 

bfhŸth®fŸ.  

 ï¢r£l¤ij Kiwahf eilKiw¥gL¤J« tifÆš k¤âa, khÃy muR CÊa®fS¡F (fhtš JiwÆd® 

c£gl) Óuhd ïilbtËÆš gÆ‰á mË¡f nt©L«.  

44.  1. r£l« eilKiw¥gL¤Jtij f©fhÂ¤jš- njáa FHªijfŸ cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza«, 

khÃy FHªijfŸ cÇikfŸ ghJfh¥ò Miza« M»ait ïr£l« eilKiw¥gL¤j¥gLtij 

f©fhÂ¡F«. 

2. ï¢r£l¤â‹go xU F‰w« ÃfœªâU¡F« NHÈš mjid ÉrhÇ¥gj‰fhd cÇik njáa k‰W« 

khÃy Miza§fS¡F c©L.  

3. x›bthU M©L« njáa k‰W« khÃy Miza« ï¢r£l« bjhl®ghd jdJ brašghLfis 

cŸsl¡»a M©l¿¡ifia jah® brŒa nt©L«.  

45.  1. k¤âa muR ï¢r£l¤ij KGikahf eilKiw¥gL¤Jt« tifÆš Éâfis muájÊš btËÆl 

nt©L«. 

 2. bkhÊ¥ bga®¥ghs®, bjhl®ghs®, tšYe® M»nahÇ‹ jFâfŸ, ÉâfŸ, mË¡f¥gl nt©oa 

r«gs«, FHªijfS¡fhd mtru kU¤Jt á»¢ir, eZl <L tH§fš k‰W« ïju ãÇîfis 

f©fhÂ¡F« KiwfŸ. 

46. ï¢r£l¤ij eilKiw¥L¤Jtâš FH¥g« VjhtJ V‰gLkhdhš k¤âa muR cÇa kh‰w§fis brŒJ 

muájÊš btËÆl nt©L«. 
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F¿¥ò- 

ghÈaš F‰w§fËÈUªJ FHªijfis ghJfh¡F« r£l«-2012 jÄHh¡f« brŒa¥g£LŸsJ. jÄHh¡f¤âš 

bghUŸ bfhŸtâš VjhtJ FH¥g« mšyJ rªnjf« ïUªjhš ïj‹ M§»y _yr£l¤ij k¤âa kfË® k‰W« 

FHªijfŸ ey mik¢rf¤â‹ ïiza¤js¤âš gh®¡fî«. vËa KiwÆš k¡fS¡F bghJ ey‹ fUâ 

jÄHh¡f« brŒa¥g£LŸsJ. e‹¿.  

 

-jÄHh¡f« vš.bg®dh£ 
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ெபண்ணுடல் மீதான வன்முைற 
 

ெபண்ணுடல் மீதான ஆணின் கண்காணிப்பும், அதைன ெதாடர்ந்த 
பலாத்காரமும், பாலியல் வைதயும் இந்தியாவில் சமீப ஆண்டுகளாக அதிகrத்து 
வருகின்றன  .ஆதி மனித  சமூகம் தாய்வழி சமூக கட்டைமப்பிலிருந்து தந்ைத வழி 
சமூக கட்டைமப்பிற்கு மாறிய நிைலயில் இதற்கான ெதாடக்கம் குறிக்கப்பட்டு 
விடுகிறது. நிலப்பிரபுத்துவ சமூக கட்டைமப்பில் தான் ெபண்கள் அதிகம் 
வன்புணர்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள்  .அதற்கு முந்ைதய அடிைம முைற சமூகத்தில் 
ெபண்கள் அடிைமகளாக மாற்றப்பட்டு வன்புணர்விற்கு பிறகு ெகால்லப்பட்டார்கள். 
வரலாற்றில் தந்ைதவழி சமூக மாறுதலுக்கு பிந்ைதய எல்லா சமூக கட்டைமப்பிலும் 

ெபண்களின் உடல் என்பது ஆணின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது தான்  .இதன்  

ெதாடர்ச்சியில் இன்ைறய நவனீ காலகட்டத்தில் அதன் வடிவம் மாறியிருக்கிறது  .அேத  

ேநரத்தில் ெபண்களின் சமூக இருப்பும் மாற்றமைடந்திருக்கிறது  .இன்று சராசr  இந்திய 
ெபண் எதிர்ெகாள்ளும் முக்கிய சவால் என்பேத தன் மீதான ஆணின் அதிகாரத்ைத 
ெவல்வது தான்  . சராசr ஆண் ேபால்  ெபண்களுக்கு 24X7 நடமாடும் சுதந்திரம் )Freedom of 

Mobility) என்பது ஆபத்தானதாகவும், நிச்சயமற்றதாகவும் இருக்கிறது  .சூrய மைறவிற்கு 
பின் நடமாடுவது என்பேத இந்தியாவின் ெபரு நகரங்கள் ெதாடங்கி சிறு கிராமங்கள் 

வைர  ெபண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கிறது  .பல இரவு ேநர பாலியல் 
வன்முைற சம்பவங்கள் மிக இயல்பான ஒன்றாக  மாறி விட்டன  .இந்தியாவில் 

பாலியல் வன்முைற என்பது அசாதாரண நிைலயிலிருந்து சாதாரண நிைலக்கு 
மாற்றமைடந்து வருகிறது  .இந்நிைலயில் இதற்கான அடிப்பைட  காரணம் என்ன 
என்பைதப்பற்றி சமீபத்தில் ஐ .நா சைபயின் சார்பில் ெதற்காசியா  மற்றும் 
ெதன்கிழக்காசிய நாடுகளில் ஆண்களிடம் சர்ேவ ஒன்று நடத்தப்பட்டது. 
 

அதில் பாலியல் வன்முைறக்கான காரணம் என்பைத குறித்து பல ேகள்விகள் 

ேகட்கப்பட்டன  .அதில் 70 -80 சதவதீ ஆண்கள் பாலியல் வன்முைறக்கான காரணம் 

குறித்து பின்வருமாறு ெதrவித்தார்கள்  .முதலாவது ஆண்கள் தங்களுக்கு  ெபண்களின் 
ஒப்புதல் இல்லாமேலேய அவர்கள் மீது பலாத்காரம் ெசய்ய உrைம இருப்பதாக 
நம்புகின்றனர்  .இரண்டாவது ெவறும் ேவடிக்ைக , ேகாபம் அல்லது அவர்களுக்கான 
தண்டைன என்பதாக கருதுகின்றனர்  .இதில் மது உட்ெகாள்ளல் என்பது  ஒரு சிறு 
காரணம் மட்டுேம  .ேமலும் பல ெபண்களுடன் உறவு ,பாலியல் ெதாழிலாளர்களுடன் 
உறவு, மைனவி மீதான உடலியல் வன்முைற ேபான்றைவயும் இதற்கான கூடுதல் 
காரணங்கள் என்று அறியப்பட்டன  .ேமலும் ஆண்ைமைய நிரூபிக் கும் 

 ேசாதைனக்கூடமாக ெபண்ணின் உடைல வக்கிர ஆண்களில் ஒருபகுதியினர் 

கருதுகின்றனர்  .இதன் நீட்சியில் மற்றுெமாரு முக்கிய காரணமாக குழந்ைத  பருவத்தில் 
குடும்பத்தால், சமூகத்தால் தாங்கள் உளவியல் மற்றும் உடலியல் சித்திரவைதக்கு 
உள்ளானதன் பழிவாங்கும் ெசயல்முைற தான் இந்த பலாத்காரம் என்கின்றனர் .

அவர்களுக்கு ஆரம்பக்கல்வி  மறுக்கப்படுவது கூட  இதைன ேநாக்கி அவர்கைள 
நகர்த்துகின்றது  .ேமலும் முக்கியமான ஒன்றாக ெபரும்பாலான பாலியல்  

பலாத்காரங்கள் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்களுக்கு அறிமுகமான நபர்களாேல 

நிகழ்த்தப்படுகின்றன  .இந்தியாவில் பாதிக்கப்படும் ெபண்களில் நான்கில் மூன்று ேபர் 
பாலியல் குற்றவாளிகைள சrயான அைடயாளம் காண்கின்றனர். 
 

ேமலும் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்களில் ெபரும்பாலாேனார் தங்களுக்கு நடந்த 
சம்பவம் குறித்து ெவளிப்படுத்துவதில்ைல  .காவல்துைறயில் புகார் அளிக்க  

முன்வருவதில்ைல  .மருத்துவ பr ேசாதைனக்கும் அவர்கள் தயாrல்ைல  .காரணம் 
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இந்திய சமூகம் காலங்காலமாக கட்டைமத்து அைசக்காமல் ைவத்திருக்கும் 
ெபண்ணிற்கு எதிரான ஆதிக்க மதிப்பீடு தான்  .இதனால் தங்களின் எதிர்காலம் 
பாதிக்கப்படுேமா என்று அவர்கள் அச்சங்ெகாள்கின்றனர்  .குற்றவாளிகள் நீதியின் முன்  

நிறுத்தப்படும் ேபாது ேபாதுமான சாட்சியங்களுடன், மருத்துவ அறிக்ைகயும் அவர்கள் 
மீதான குற்றத்ைத நிரூபிக்க ஆதார மூலங்களாக ேதைவப்படுகின்றன  .ஆனால்  

 பாதிக்கப்படும் ெபண்கள் தங்களின் எதிர்காலம் கருதி சுய ஆதாரங்கைள அழித்து 

விட்டு உடைல சுத்தம் ெசய்து விடுவதால் சில சமயங்களில் குற்றத்ைத நிரூபிக்க 

ஆதார பற்றாக்குைற ஏற்பட்டு விடுகிறது  .இதுவும் இன்ைறய இந்தியாவில் பாலியல்  

வன்முைற வழக்குகளின் பலவனீத்திற்கு காரணமாகி விடுகிறது  .பல சமயங்களில்  

குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடுகிறார்கள்  .இந்தியாவில் கிrமினல் சட்ட  நைடமுைறகளில் 
உள்ள பலவனீம் கூட ஒருவைகயில் இப்படியான வன்முைறகள் திரும்ப திரும்ப 
நிகழ்வதற்கு காரணமாகி விடுகின்றன  .குற்றத்திற்கான தண்டைன உறுதியாக , 

விைரவாக கிைடக்கும் என்ற நிச்சயமற்ற சூழல்   பலருக்கு சிைறச்சாைல குறித்த 

அசட்டுத்ைதrயத்ைத ெகாடுக்கின்றன  .நைடமுைற இவ்வாறு இருக்க ஆண் ெபண் 
இைணந்த சமூகத்தில் இதற்கான தரீ்வு குறித்து ஆராய ேவண்டியதிருக்கிறது. 
 

இந்தியாவின் சமூக கட்டைமப்பில் ஆண் ெபண் உறவு குறித்த மதிப்பீடுகள், 

ெபண் உடல் மற்றும் உைட ஆகியவற்றின் மறுசிந்தைன அவசியமாகிறது .
கல்விமுைறயில் மாற்றம் என்பது இதன் சிறுபகுதிேய  .குறிப்பாக பாலியல் குறித்த 
அறிவியல் பூர்வமான ஊட்டத்ைத இளந்தைலமுைறயினர் மத்தியில் அளிப்பது 
இன்ைறய சூழலில் மிக அவசியமான ஒன்று  .அதாவது அதைன பாலியல் கல்வியாக 

கல்விநிைலயங்களில் ேபாதிக்க  ேவண்டும்  .இதற்கான குரல்கள் பல காலமாக இந்தியா 
முழுவதும் எழுந்து வருகின்றன  . உலகில் பாலியல் குறித்தும், பாம்பு குறித்தும் தான் 
அதிகமான தவறான நம்பிக்ைககள் )Myth)நிலவுகின்றன  .அறிவியல் பூர்வமான பாலியல் 
கல்வி முைற இதைன ேபாக்கும் என்பது பலrன் எதிர்பார்ப்பு  .அதாவது இருபாலர் 
இைணந்த கல்விக்கூடங்களில் இதைன தனித்தனியாகேவா அல்லது சூழைல 
ெபாறுத்து இருவருக்கும் ேசர்த்ேதா நடத்தலாம்  .இதன் மூலம் ெபண் குறித்த ஆணின் 
பல தவறான பிம்பங்கள் உைடய வாய்ப்பிருக்கிறது  .ேமலும் ஆண் ெபண் உறவு குறித்த 
முைறயியல், மதிப்பீடுகள், வைரமுைறகள் மாற ேவண்டும்  .இருபாலர் கல்வி மற்றும் 
இருபாலரும் இைணந்த பணி முைற ஆகியைவ இம்மாதிrயான மதிப்பீடுகைள 
ஓரளவிற்கு மாற்றி இருக்கின்றன  .ஆனால் இன்ைறய நிைலயில் ஒரு ெபண் மற்ெறாரு 
ெபண்ணுடேனா அல்லது ஓர் ஆண் மற்ெறாரு ஆணுடேனா ெதாடர்பு ெகாண்டால் அது 
நட்பாக பார்க்கப்படுகிறது  .அேத  ேநரத்தில் ஓர் ஆண் மற்ெறாரு ெபண்ணுடேனா 
அல்லது ஒரு ெபண் மற்ெறாரு ஆணுடேனா ெதாடர்பு ெகாண்டால் அது நட்பிற்கு 
அப்பால் கவர்ச்சியாக , உடலியல் rதியான ெதாடர்பாக பார்க்கும் மேனாபாவம் 
நிலவுகிறது  .இந்த தவறான மேனாபாவம் கண்டிப்பாக  மாற ேவண்டியது அவசியம் .

நட்பு என்பது பரஸ்பர அறிமுகம் ெகாண்ட , உைரயாடல் ெகாண்ட ஓர் ஆத்மார்த்த 
உளவியல் கூேற  .இதன் எதார்த்த அர்த்தம்  மீட்டுருவாக்கம் ெசய்யப்பட ேவண்டும் .
ேமலும் ெபண்ணுடல் குறித்த ஆணின் பார்ைவயாக இன்ைறய நிைலயில் ெபண் 
அணியும் உைட முன்ைவக்கப்படுகிறது  .இனக்குழு  சமூக காலகட்டத்தில் ஆணும் 
ெபண்ணும் இடுப்புக்கு கீேழ உைட அணிந்த காலத்தில் அது ேமலும் பrணாம வளர்ச்சி 
ெபற்று உடல் முழுவைதயும் மைறக்கும் ஒன்றாக மாறியது  .நவனீ சமூகம் உைடைய 

ேதர்வு ெசய்ய   காலநிைல, உடல்ெபாருத்தம் மற்றும் ெசௗகrயம் ேபான்ற பல 
வைரமுைறகைள வகுத்துக்ெகாண்டு ெசயல்படுகிறது.  
 

ேமற்குலைக ெபாறுத்தவைர இது ஓரளவிற்கு சrயாக கைடபிடிக்கப்படுகிறது .
அங்கு உைட ஒரு ெபரும் விவாதப்ெபாருேள அல்ல  .மாறாக இந்தியா ேபான்ற வளரும் 
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நாடுகளில் உைட என்பது ேமற்கண்ட வைரமுைறகைள தாண்டி நாகrகம் மற்றும் 
தன்ைன ெவளிப்படுத்தல் என்ற அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகிறது  .அழகு சாதன  

ெபாருட்களுக்கு உலகில் இந்தியா மிகப்ெபரும் சந்ைத என்பதும் இதேனாடு ேசர்த்து 

கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டியதிருக்கிறது  .உலகமயமாக்கலுக்கு பிறகு ஆைட  

சந்ைதகளில் ெபண்களுக்காக விதவிதமான வடிவங்களில், நிறங்களில், வைககளில் 

உைடகள் வந்திறங்குகின்றன  .இங்கு எல்லாவித உைடகளும் ஆணின்  

கண்காணிப்பிற்கும், கவனத்திற்கும் உட்பட்ட ஒன்றாகேவ இருக்கின்றன  .ெபண்கள்  

தைலமுதல் கால் வைர முழுவதுமாக தங்கைள மூடிக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று 
ெசால்லும் பிற்ேபாக்கு ஆண்களும், உங்களுக்கு சுதந்திரம் ெகாடுக்கிேறாம் என்று 
விதவிதமான வடிவங்களில் உைடகைள தயாrத்து ெபண்களுக்கு வழங்கும் 
ஆண்களும் தங்கள் ேநாக்கத்தில் ஒன்றுபட தான் ெசய்கின்றனர். 
 

ெபண்ணின் உடல் என்ற ேநாக்கம் தான் அது  . ஆனால் இன்ைறய இந்தியாவில் 

எல்லாவிதமான உைடகளும் ெபண்களுக்கு சவாலாக தான் இருக்கின்றன  .காரணம் 
ெபண்கள் மீதான வன்முைற என்பது அைத தாண்டிேய இருக்கிறது  .கண்முன் நிகழ்ந்து  

ெகாண்டிருக்கும் பல சம்பவங்கைள நாம் ேமற்ேகாள் காட்ட முடியும்  .ஆக இன்ைறய  

இந்தியாவில் விவாதெபாருளாகி இருக்கும் உைடைய ெபாறுத்தவைர உைட தான் 
எல்லா பிரச்சிைனகளுக்கான காரணம் என்பேதா அல்லது உைட தான் ெபண் 
விடுதைலக்கான கூறு என்பேதா இரண்டுேம அபத்தமான வாதம் தான்  .வக்கிர 

ஆண்களுக்கு அது ஒரு ெபாருட்ேட  அல்ல  .அவர்களின் கண்காணிப்பும ◌், இச்ைசயும் 
ெபண்ணுடல் என்ற இலட்சிய கருத்தாக்கத்ைத ேநாக்கிேய இருக்கின்றது .
ேதால்சுருங்கிய மூதாட்டிகள் கூட பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாவது இதனால் தான் .
இன்ைறய  கல்வி, ேவைலவாய்ப்பு, ெபாருளாதார அம்சங்களில் இன்ைறக்கு ெபண்கள் 

படிப்படியாக சுதந்திர ேதடைல ேநாக்கி நகர்ந்து ெகாண்டிருக்கும் சூழலில் உைடைய 
தாண்டிய சிந்தைனகள் அதிகம் அவசியப்படுகிறது  . ஆண் - ெபண் உடைல தாண்டிய 
சிந்தைன தான் அது .  எந்த சூழலிலும் அது ெபண்ணுடைல வன்முைறக்கு உட்படுத்தாத 

ஒன்றாக இருப்பது அவசியம். 
 
நன்றி - எச்பீர்முஹம்மது. 
http://www.penniyam.com/2014/09/blog‐post_22.html 
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bg©fS¡bfâuhd t‹KiwfŸ - òÇjš 

ghÈaš gyh¤fhuK« á¤utijí«  v›thW x‹W¡ bfh‹W bjhl®òilaJ  

m)  á¤utij tH¡FfËš bgU«ghyhdit bg©fS¡bfâuhd ghÈaš t‹bfhLikfŸ 

r«gªj¥g£lit.  

M)  á¤utijfshš V‰gL« ÉisîfŸ ïUghyhU¡F« xnu khâÇahdit.  

ï)  bg©fS¡bfâuhd t‹bfhLikfŸ neuoahf murhš brŒa¥glh É£lhY«, muR 

ïj‰bfâuhd elto¡iffis vL¡f¤ jtWtJ/ cjhÓd¥gL¤Jtjhš 

bg©fS¡bfâuhd  ghÈaš bfhLikfS« á¤utijna v‹W ÉÇîgL¤j¥g£l 

á¤utijÆ‹ És¡f¤â‹ Ñœ tU«.  

bg©fS¡bfâuhd ghÈaš bfhLikfË‹ tot§fŸ  

   FL«g t‹Kiw  

   ghÈaš t‹òz®¢á  

   F‰w¢ brašfŸ _ykhf, th®¤ijfshš k‰W« brŒiffshš k‰W« t‹òz®¢á¡F 

Ka‰á  brŒtj‹ _ykhf khdg§f¥gL¤Jjš  

   gÂÆl§fËš ghÈaš gyh¤fhu«  

   tuj£riz¡ bfhLikfŸ  

   Ég¢rhu¤âš <LgL¤Jjš  

   bg© áR¡bfhiy/ fU¢áijî  

   âUkz« r«gªjkhd F‰w§fŸ 

   xG¡f¡ nflhd th®¤ijfŸ, cl‹f£il V‰wš, ehz¤ij¡ Fiy¤jš.  

 

FL«g t‹Kiw 

FL«g t‹Kiw v‹gJ ghÈaš ßâahd jh¡Fjš k‰W« ö©Ljš cŸsl¡»ajhF«. ïJ  

m)  clš ßâahd bfh¢ir¥gL¤Jjš  

M) kdÃiy, cz®îfis¡ bfh¢ir¥gL¤Jjš  

ï)  th®¤ij, r_f mªjÞij bfh¢ir¥gL¤Jjš  

<)   ghÈaš ßâahd bfh¢ir¥gL¤Jjš  

c)  bghUshjhu ßâahd bfh¢ir¥gL¤Jjš M»aitfŸ FL«g§fËš 

bg©fS¡bfâuhf ïiH¡f¥gL»wJ.  

cjhuz§fŸ: 
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   ïo¤jš, miwjš, Äâ¤jš, jŸSjš  

   bfh¢ir¥gL¤Jjš, òid¥bga® it¤J miH¤jš, nfty¥gL¤Jjš.  

   f£lha clYwî, ghÈaš ßâahd cl‰ghf§fis¤ jh¡Fjš.  

   xG¡f¤ij Ó®Fiy¤jš, bfh¢irahd 

   th®¤ijfshš Äu£Ljš.  

   NL it¤jš, bt£Ljš, Míj§fis¥ ga‹gL¤Jjš.  

   czî, bfhL¡f kW¤jš, ö§fÉlhik, kU¤Jt ftÅ¥ò kW¤jš.  

   bghUshjhu Ãiyia¡ f£L¥gL¤Jjš.  

FL«g t‹Kiw¡fhd fhuÂfŸ   

   M© tÊ¢r_f mâfhu t®¡f«  

   fšÉa¿É‹ik, rh®ò Ãiy¥ bghUshjhu«, 

  jhœ¤j¥g£l bg© fyh¢rhu«.  

   tuj£riz KiwfŸ  

   m‰gkhd Éõa§fis¥ bgÇJgL¤Jjš  

   bra‰ifahd ghÈaš njitfŸ, Ég¢rhu«.  

   rhuha« k‰W« Njh£l«  

   M©FHªij ïšyhik k‰W« Éjit  

K¡»akhf FL«g t‹Kiw v‹gJ rhâ, kj ãÇî k‰W« r_f, bghUshjhu 

bfhŸiffS¡F m¥gh‰g£L brŒa¥gL»wJ.  

clšßâahd t‹Kiw 

   jiyKoia¥ ão¤âG¤jš, cl‰ghf§fis¡ âUFjš, ïo¤jš, bt£Ljš, F¤Jš, 

vY«ig cil¤jš, NLnghLjš.  

   Míj§fŸ k‰W« Ô¡fUÉfis¥ ga‹gL¤Jjš.  

   t‹KiwÆ‹ _yhf kh¿, kh¿ f£lha fU¢áijî k‰W« F¿¥ã£l fhy¤â‰F 

K‹ng fU btËnaWjš.  

kdÃiy, cz®î Ûjhd t‹Kiw 

   m¢RW¤jš  

   xG¡f¡nflhd tifÆš bg©fis F‰w« Rk¤Jjš.  

   bghJ k‰W« jÅeg®fŸ K‹ÅiyÆš nfty¥gL¤Jjš.  

   å£L¢ rhkh‹fis cil¤jš, ts®¥ò¥ ãuhÂfis¡ bfhšYjš.  
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   FHªijfŸ k‰W« cwÉd®fS¡F Ô§F k‰W« mo¥gjhf Äu£Ljš.  

ghÈaš ßâahd t‹Kiw 

 f£lha clYwî mšyJ r«kjÄšyhj ghÈaš elto¡iffŸ  

 ghÈaš ghf§fis¤ jh¡Fjš.  

 ï¢ir¥ bghUshf¥ ghÉ¤jš.  

 ïa‰if¡F khwhd ghÈaš elto¡iffS¡F f£lha¥gL¤Jjš.  

 ghÈaš njitfS¡F M£glhj nghJ t‹Kiw _ykhf gaKW¤â gÂa it¤jš.  

th®¤ijfŸ k‰W« r_f t‹Kiw 

  bfh¢ir¥gL¤Jjš, òid bga® it¤J  

 miH¤jš  

  bg© å£L bg‰nwhiu, e©g®fis 

 k‰W« FL«g cwîfis¡ 

 bfh¢ir¥gL¤Jjš.  

  cwÉd®fŸ k‰W« e©g®fŸ K‹ÅiyÆš 

 nfty¥gL¤Jjš.  

  jÅik¥gL¤Jjš, FL«g cwîfis¤ 

 J‹òW¤jš, elkh£l¤ij¡ 

 f£L¥gL¤Jjš, bghJthf mehfßfkhf 

 el¤Jjš.  

bghUshjhu t‹Kiw 

  FL«g tUkhd¤ij¡ f£L¥gL¤Jjš, bghUshjhu Ãiwit miltj‰fhd 

tÊia¤ jL¤jš.  

  bghUshjhu rh®ò¡F f£lha¥gL¤Jjš.  

  å£L¢ bryîfS¡F Fiwthd gz« bfhL¤jš.  

  gz¤ij jtwhf¥ ga‹gL¤Jtjhf mšyJ Raey¤â‰F bryÉLtjhf Fiw 

TWjš.  

t‹Kiwia¤ jL¥gj‰fhd eilKiw k‰W« r£l ïl®ghLfŸ 

  FL«g t‹Kiwia r_f / r£l¥ ãu¢áidahf V‰W¡ bfhŸs kW¤jš.  

  r_f¡ fs§f« V‰gL« fhuz¤jhš ghâ¡f¥g£lt®fŸ ngrhâU¤jš  

  ÉÊ¥òz®î k‰W« jftÈ‹ik  
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  Ú©l r£lKiw k‰W« bjËt‰w elto¡if, ï¤jifa ãu¢áidia¡ TWtj‰F 

nghâa r£lÄ‹ik  

ïªâa¤ j©lid¢ r£l¤âš Ô®îfŸ 

 bfhLik  - ãÇî 498 (a) 

 bfhiy -  ãÇî 299 & 300  

 tuj£riz¢ rhî - ãÇî 304 (b) 

 j‰bfhiy¡F¤ ö©Ljš  - ãÇî 305 - 306  

 áR¡bfhiy k‰W« fU¢áijî - ãÇî 312- 318  

 fha« k‰W« bfhL§fha«  - ãÇî 319 - 324  

 t‹òz®¢á k‰W« ghÈaš F‰w§fŸ - ãÇî 375 - 377  

 e«ã¡if nkhro - ãÇî 493 - 498  

 khdg§f¥gL¤Jjš - ãÇî 354 - 509  

cÇikÆaš r£l¤âš Ô®î 

  âUkz« r«gªjkhf - r£l¥ó®tkhf ãÇªJ bfhŸsš, cl‹ thH miH¤jš, 

âUkz K¿î  

  étdh«r«  

  rhjhuz cÇikÆaš/ Ô§»aš r£l¤âš cW¤J¡f£lis k‰W« eZl <L nf£lš.  

ahiu mQFtJ 

  Úâ¤Jiw - r£l cjÉ ika«, kfË® Úâk‹w«, FL«g ey Úâk‹w«  

  fhtšJiw - kfË® fhtš Ãiya«, tuj£riz áw¥ò¥ ãÇî  

  muR ÃWtd« - r_f ey thÇa¤â‹ Mjuthš brašgL« Mnyhrid ika«, muR 

j§F« ÉLâfŸ  

  j‹dh®t¤ bjh©L ÃWtd§fŸ – cjÉ¡fu§fŸ, r£l Mnyhrid ika«, r_f 

kd Mnyhrid ika«, ghJfh¥ò ciwÉl§fŸ.  

ïªâahÉš FL«g t‹Kiw¡bfâuhd r£l§fË‹ vâ®fhy« 

òFªj å£onyna mil¡fy«, étdh«r« ghJfh¥ò cldoahf¡ »il¡FkhW 

c¤âuÉl¡Toa bg©ghÈaš t‹Kiw¡bfâuhd cÇikÆaš r£l§fis¡ bfh©L 

tUtj‰fhd njáa ãu¢rhu«.  

bg©fS¡bfâuhd t‹Kiw 

bg©fS¡bfâuhd t‹Kiw v‹gJ bg©fS¡F clš, csÉaš k‰W« ghÈaš 

ßâahf¤ Ô§»iH¡F«, Jaiu mË¡F« ghÈaš ßâahd t‹Kiw elto¡ifahF«. ïâš 
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mªelto¡if¡fhd Äu£lšfŸ, Ã®¥gªj§fŸ, Vnj¢râfhukhf mt®fË‹ Rjªâu¤ij¥ 

g¿¥gJ ngh‹wit ml§F«. Mit mt®fË‹ bghJ thœ¡ifÆš mšyJ jÅ¥g£l 

thœ¡ifÆš el¥gjhf ïUªjhY« t‹Kiwna. 

bg©fS¡bfâuhd t‹Kiw v‹gJ Ñœ¡f©lt‰iw cŸsl¡F«. Mdhš, ïit 

Ñœ¡f©lt‰nwhL k£L« Ã‹W ÉLtâšiy. Mit ``FL«¥âš ÃfG« bg©fis mo¥gJ, 

bg© FHªijfis ghÈaš ßâahf, Kiwnflhf¥ ga‹gL¤JtJ, tuj£riz t‹Kiw, 

kidÉiana ghÈaš gyh¤fhu¤â‰F c£gL¤JtJ, bg©QW¥ig¢ áij¥gJ, 

bg©fS¡F¤ Ô§F ÉisÉ¡F« k‰w ghu«gÇa eilKiwfŸ, Ru©lš t‹Kiw cŸË£l 

clš, ghÈaš k‰W« csÉaš ßâahd t‹KiwfS« r_f¤âš bg©fS¡bfâuhf 

eilbgW« ghÈaš gyh¤fhu«, ghÈaš ßâahf Kiwnflhf el¤Jjš, ghÈaš ßâahf 

Ô§»iH¤jš, gÂ brŒí« ïl¤âY«, fšÉ cŸË£l ïju ÃWtd§fËY« Äu£lšfŸ 

ÉL¥gJ k‰W« bg©fis É‰gJ, Ã®gªj¥gL¤â Ég¢rhu¤âš <LgL¤JtJ ngh‹wití«, 

bg©fË‹ clš, ghÈaš k‰W« csÉaš ßâahf t‹Kiwia munr ïiH¥gJ mšyJ 

MjÇ¥gJ ngh‹wití« t‹KiwahF«. 

- bg©fS¡bfâuhd t‹Kiw xÊ¥ò¡fhd I.eh.É‹ ãufld« 1990 
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ேதசிய குழந்ைதகள் உrைமக்கான பாதுகாப்பு ஆைணயம் 

 

ஆைணயத்தின் பணிகளாக கீழ்க்கண்டைவ சட்டத்தில் வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. எந்த சட்டத்தின் கீழும் அல்லது சட்டத்தின்படியும் குழந்ைதப் பாதுகாப்புக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள 
பாதுகாப்பு அம்சங்கைள ஆய்வு ெசய்தல் மற்றும் பrசலீித்தல்   .அவற்ைறத் திறம்பட 
நைடமுைறப்படுத்துவதற்கான வழிம◌ுைறகைளப் பrந்துைரத்தல்:  பாதுகாப்பு நடவடிக்ைககைள 
ெசயல்படுத்துதல் ெதாடர்பான அறிக்ைககைள மத்திய அரசுக்கு அளித்தல். 

2.  குழந்ைதகள்,  பயங்கரவாதம்,  வகுப்புக் கலவரம்,  வன்முைறகள்,  இயற்ைக சறீ்றம்,  வடீுகளில் 
வன்முைறக்கு ஆளாக்கப்படுதல்,  எச் .ஐ. வி /.எய்ட்ஸ் ,  சட்ட விேராத நடவடிக்ைககளில் 
ஈடுபடுத்தப்படுதல்,  துன்புறுத்தப்படுதல்,  சித்ரவைத மற்றும் சுரண்டல்,  பாலுணர்ைவத் தூண்டும் 
நடவடிக்ைககள் மற்றும் விபச்சாரம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுத் தங்கள் உrைமகைள 
அனுபவிப்பதற்கு முட்டுக்கட்ைடயாக உள்ள அைனத்து அம்சங்கைளயும் ஆய்வு ெசய்து,  உrய 
நிவாரண நடவடிக்ைககைளப் பrந்துைரக்கும். 

3.  துயரத்தில் வாழும் குழந்ைதகள்,  அவமானப்படுத்தப்பட்ட குழந்ைதகள்,  குடும்ப ஆதரவு 
இல்லாமல் புறக்கணிக்கப்பட்ட குழந்ைதகள் மற்றும் சிைறக் ைகதிகளின் குழந்ைதகள் 
ெதாடர்பான விஷயங்கைள ஆய்வு ெசய்து உrய நிவாரண நடவடிக்ைககைளப் பrந்துைரத்தல். 

4.  சமூகத்தின் பல்ேவறு தரப்பினrைடேய குழந்ைத உrைமகள் குறித்த விழிப்புணர்வு குறித்த 
விஷய ஞானத்ைதப் பரப்புதல் மற்றும் இந்த உrைமகைளப் பாதுகாப்பதற்கு தற்ேபாது 
நைடமுைறயிலுள்ள வழிமுைறகள் குறித்த விழிப்புணர்ைவப் பரப்புதல். 

5. சிறுவர் சரீ்திருத்த இல்லங்கள் அல்லது மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசுகள் அல்லது ேவறு 
எந்த அரசு அைமப்புகளாலும் நடத்தப்படும் சிறுவர் சரீ்திருத்த இல்லங்கள் அல்லது 
குழந்ைதகளுக்கான பராமrப்பு,  பாதுகாப்பு இல்லங்கைள ஆய்வு ெசய்தல் அல்லது அதற்கான 
காரணங்கைள  ஆய்வு ெசய்தல் மற்றும் சரீ்திருத்தம் அல்லது பாதுகாப்பு ேநாக்கங்களுக்காக 
குழந்ைதகள் காவலில் ைவக்கப்பட்டுள்ள, சமூக நல அைமப்புகளால் நடத்தப்படும் நிறுவனங்கள் 
உள்ளிட்டவற்ைறயும் ஆய்வு ெசய்தல். 

6. குழந்ைத உrைம மீறல் குறித்து விசாரைண நடத்தி, அவற்ைறத் தடுப்பதற்கான சட்டப்படியான 
நடவடிக்ைககைளப் பrந்துைரத்தல் மற்றும் கீழ்க்கண்ட விவகாரங்கள் ெதாடர்பாக தாமாகேவ 
முன்வந்து நடவடிக்ைக எடுத்தல்: 

 குழந்ைத உrைமகைள மறுத்தல் மற்றும் மீறல். 
 குழந்ைதகள் பாதுகாப்பு மற்றும் ேமம்பாட்டுக்கான சட்டங்கைள நைடமுைறப்படுத்தாமல் 

இருத்தல். 
 குழந்ைதகளின் இன்னல்கைளத் தடுப்பதற்கான மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குழந்ைதகளுக்கு 

நிவாரண உதவி வழங்குவதற்கான அரசின் ெகாள்ைக முடிவுகள், வழிகாட்டி ெநறிகள் அல்லது 
ஆைணகைளச் ெசயல்படுத்தாத நிைல. 

 அல்லது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைள உrய அதிகாrகள் 
கவனத்திற்குக் ெகாண்டு ெசல்லுதல். 

 உடன்படிக்ைககள் மற்றும் சர்வேதச அளவிலான மற்ற நைடமுைறகைள ெசய்தல்; குழந்ைத 
உrைமகள் ெதாடர்பான தற்ேபாைதய ெகாள்ைககள்,  நிகழ்ச்சிகள்,  மற்றும் பிற 
ெசயல்திட்டங்கைளக் குறிப்பிட்ட கால இைடெவளியில் ஆய்வு ெசய்தல் மற்றும் குழந்ைதகள் 
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சிறந்த பலன் அைடவதற்காக அந்தத் திட்டங்கைளயும் ெகாள்ைககைளயும் திறம்பட 
நைடமுைறப்படுத்துதல். 

 தற்ேபாைதய சட்டம்,  ெகாள்ைகைய ஆய்வு ெசய்தல்   .குழந்ைத உrைமகள் மாநாட்டு 
பிரகடனத்திற்கு இணங்க அைவ நைடமுைறப் படுத்தப்படுவது குறித்து மதிப்பீடு ெசய்தல்  .
ெகாள்ைகேயா அல்லது நைடமுைறேயா எந்தவிதத்திலாவது குழந்ைதகைள பாதிக்கும் 
நிைலயில் அதுகுறித்து விசாரைண நடத்தி,  அறிக்ைக தாக்கல் ெசய்தல்  .
உத்ேதசிக்கப்பட்டுள்ள புதிய சட்டம் குறித்து,  ஒரு குழந்ைதயின் உrைமகள் ெதாடர்பான 
கண்ேணாட்டத்தின் அடிப்பைடயில் கருத்து ெதrவித்தல். 

7. குழந்ைதகள் ெதாடர்பான திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ள அரசுத் துைறகள் மற்றும் அைமப்புகளின் 
ெசயல்பாட்டில் குழந்ைதகளின் கருத்துகளுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் ெகாடுத்து, மதிப்பளித்தல். 

8. குழந்ைதகள் உrைமகள் குறித்தத் தகவல்கைளத் திரட்டிப் பரப்புதல். 

9. குழந்ைதகள் ெதாடர்பான புள்ளிவிவரங்கைளத் ெதாகுத்தல் மற்றும் ஆய்வு ெசய்தல். 

10.  குழந்ைத உrைமகள் ெதாடர்பானவற்ைற பள்ளிக்கூடப் பாடத்திட்டத்தில் ேசர்ப்பதற்கு 
முைனப்புடன் ெசயல்படுதல்   .ஆசிrயர்கள ◌ுக்குப் பயிற்சியளித்தல் மற்றும் குழந்ைதகைளக் 
ைகயாள்வதில் பயிற்சியளித்தல் ஆகியவற்றிலும் கவனம் ெசலுத்துதல். 

ஆைணயத்தின் அைமப்பு முைற 

மத்திய அரசால் நியமிககப்படும் பின்வருேவார் ஆைணயத்தின் உறுப்பினர்களாக இடம் 
ெபற்றிருப்பார்கள்  .இந்த உறுப்பினர்கள் மூன்றாண்டு காலத்திற்குப் பதவி வகிப்பர். 

1. ஒரு தைலவர் - குழந்ைதகள் நலன் ேமம்பாட்டில் தைலசிறந்த ேசைவயாற்றி வரும் புகழ் 
வாய்ந்த ஒருவர்.  

2. ஆறு உறுப்பினர்கள் - கல்வி , குழந்ைத உடல் நலன், பராமrப்பு, ேமம்பாடு, சரீ்திருத்தப் பள்ளி 
சிறுவர்களுக்கு நீதி வழங்குதல், புறக்கணிக்கப்பட்ட அல்லது வஞ்சிக்கப்பட்ட குழந்ைதகள் 
அல்லது உடல் குைறபாடு ெகாண்ட குழந்ைதகளின் நலன் காத்தல்,  குழந்ைதத் 
ெதாழிலாளர் முைற ஒழிப்பு,  குழந்ைத உளவியல் மற்றும் குழந்ைதகள் ெதாடர்பான 
சட்டங்கள் ஆகிய துைறகளில் அனுபவமும் திறனும் வாய்ந்த புகழ்ெபற்றுள்ள 
ேநர்ைமயானவர்களாக இவர்கள் இருக்க ேவண்டும். 

3. உறுப்பினர் ெசயலாளர் - இைணச்ெசயலாளர் அந்தஸ்துக்கு குைறயாதவராக இருக்க 
ேவண்டும்.  

அதிகாரங்கள் 

ஒரு வழக்ைக விசாrக்கும் சிவில் நீதி மன்றத்திற்கு உrய அைனத்து அதிகாரங்கைளயும் இந்த 
ஆைணயம் ெபற்றுள்ளது  .குறிப்பாக ,  பின்வரும் விவகாரங்கள் ெதாடர்பாக விசாரைண நடத்தும் 
அதிகாரம் ெகாண்டுள்ளது 

1.  இந்தியாவில் எந்தப் பகுதியிலுள்ள யாைர ேவண்டுமானாலும் ஆைணயத்தின் முன் 
ஆஜர்ப்படுத்த உத்தரவிட்டு, அந்த நபர்களிடம் பிரமாணத்தின் அடிப்பைடயில் விசாரைண நடத்தும் 
அதிகாரம். 

2. எந்த ஆவணத்ைதயும் கண்டுபிடிக்க, தாக்கல் ெசய்ய உத்தரவிடும் அதிகாரம். 

3. தாக்கல் ெசய்யப்படும் மனுக்களின் அடிப்பைடயில் சாட்சியங்கைளக் ேகாருதல். 
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4.  எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திலிருந்தும் அரசின் எந்த ஆவணங்கைளயும் அல்லது அவற்றின் 
நகல்கைளயும் ேகாருதல். 

5. சாட்சியங்கைள விசாரைண நடத்த உத்தரவிடுதல். 

புகார்ப் பதிவு 

குழந்ைதகள் உrைம பறிக்கப்படுதல் ெதாடர்பான புகார்கைள விசாrக்கும் அதிகாரம் 
ஆைணயத்தின் முக்கியமான ஓர் அதிகாரமாகும்  .குழந்ைத உrைம மீறல்கள் குறித்த 
முக்கியமான விவகாரங்கள் ெதாடர்பாக யாrடமிருந்தும் எந்தப் புகார்களும் ெபறப்படாத 
நிைலயில் தாமாகேவ முன்வந்து ஒரு வழக்காக ஏற்றுக்ெகாண்டு ஆைணயம் விசாரைண 
நடத்தும்   .ேமலும் ,  தங்கள் உrைமகைள குழந்ைதகள் அனுபவிக்கத் தைடயாக இருக்கும் 
விஷயங்கள் குறித்தும் ஆய்வு ெசய்யும் அதிகாரத்ைத ஆைணயம் ெகாண்டுள்ளது. 

1. அரசியல் அைமப்பின் எட்டாவது அட்டவைணயில் இடம் ெபற்றுள்ள எந்த ெமாழியில் 
ேவண்டுமானாலும் ஆைணயத்திற்குப் புகார் அனுப்பலாம். 

2. இப்படிப்பட்டப் புகார்கைள அளிக்க எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது. 
3. ேதைவப்படுவதாகக் கருதப்படும் தருணங்களில் ஆைணயம் ேமலும் கூடுதல் 

தகவைலேயா  /வாக்குமூலத்ைதேயா ேகாரக்கூடும்.  

4. புகார் ெதrவிக்கும்ேபாது பின்வரும் விஷயங்கைளக் கருத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்: 
5. புகார்கள் ெதளிவாகவும் புrயும்படியாகவும் எழுதப்பட்டிருக்க ேவண்டும்  .

ேமம்ேபாக்காகேவா ெபயர் குறிப்பிடப்படாமேலா அல்லது கற்பைனயான ஒரு ெபயrேலா 
புகார்கைள அளிக்கக் கூடாது.  

6. இப்படிப்பட்ட புகார்களுக்கு எந்தக் கட்டணமும் விதிக்கப்பட மாட்டாது. 
7. ஒப்பந்தம் மூலம் ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட விவகாரங்கள், ெசாத்துrைமச் சிக்கல்கள், ேபான்ற 

சிவில் தகராறு ெதாடர்பான புகார்களாக இருக்கக் கூடாது. 
8. பணி விவகாரங்கள் ெதாடர்பான புகார்களாக இருக்கக் கூடாது. 
9. சட்டப்படி அைமக்கப்பட்டுள்ள எந்த ஒரு ஆைணயம்,  நீதிமன்றம்  /நடுவர் மன்றம் முன்பு 

நிலுைவயில் உள்ள வழக்குகள் ெதாடர்பான புகார்களாக இருக்கக் கூடாது.  

10. ஆைணயத்தால்,  ஏற்ெகனேவ முடிெவடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் ெதாடர்பான புகார்கள் 
ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட மாட்டாது. 

11. ேவறு எந்த விதத்திலும் ஆைணயத்தின் அதிகார வரம்புக்கு உட்படாத விஷயங்கள் 
ெதாடர்பான புகார்களாக இருக்கக் கூடாது. 

ேதசிய குழந்ைதகள் உrைமக்கான பாதுகாப்பு ஆைணயம் 

5 ‐ வது மாடி, சந்திரேலாக் பில்டிங், 

36, ஜன்பத்; புதுதில்லி-110 001. இந்தியா. 
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மகளிர் ஆைணயங்கள் 

 

1. ேதசிய மகளிர் ஆைணயம் 

ேதசிய மகளிர் ஆைணயம் 1992-ஆம் ஆண்டு ஜனவr 31-ஆம் ேததி அைமக்கப்பட்டது .
இந்தியாவிலுள்ள  ெபண்களின் நலைனப் பாதுகாப்பதற்காக 1990-ஆம் ஆண்டில் நிைறேவற்றப்பட்ட 

ேதசிய மகளிர் ஆைணயச் சட்டத்தின் கீழ் சட்டபூர்வ அைமப்பாக இந்த ஆைணயம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

ேதசிய மகளிர் ஆைணயத்தின் பணி மிகவும் விrவானது  .ெபண்களின் நலன் மற்றும ◌் 
ேமம்பாடு சம்பந்தப்பட்ட அைனத்து அம்சங்களிலும் இந்த ஆைணயம் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது .
அரசியல் சாசனப் படியும், சட்டப்படியும் ெபண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்புகள் 

சம்பந்தப்பட்ட அைனத்து விசயங்கள் குறித்து ஆய்வு ெசய்தல், கண்காணித்தல் ேபான்வற்றில் 
ேதசிய மகளிர் ஆைணயம் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது  .ெபண்களின் நலன்  ெதாடர்பாக 
தற்ேபாதுள்ள சட்டங்கள் அைனத்ைதயும் ஆய்வு ெசய்யும் இந்த ஆைணயம், அந்தச் சட்டங்களில் 
எங்ெகல்லாம் குைறகளும், பலவனீங்களும் இருக்கின்றனேவா அவற்ைற ஆய்வுெசய்து 
ேதைவயான திருத்தங்கைளச் ெசய்ய பrந்துைரக்கிறது .இைவ தவிர எத்தைகய புதியச் சட்டங்கள் 
ெகாண்டுவரப்பட ேவண்டும் என்பது குறித்த பrந்துைரகைளயும் ேதசிய மகளிர் ஆைணயம் 
வழங்குகிறது . 

ெபண்களின் உrைமகள் பறிக்கப்படுவது சம்பந்தப்பட்ட புகார்கைளப் ெபற்று அவற்றின் 
அடிப்பைடயிலும், குற்றச் ெசயல்கைள அறிந்து தாமாகவும் ேநாட்டீஸ் அனுப்பி இந்த ஆைணயம் 

நடவடிக்ைக எடுக்கிறது .உrைமகள் பறிக்கப்படும்ேபாது அவர்களுக்குத் ேதைவயான உதவி, 
ஆதரவு, சட்ட கவனிப்பு ஆகியவற்ைற வழங்க ேவண்டும் என்பதற்காகேவ ேதசிய மகளிர் 
ஆைணயம் இவ்வாறு ெசய்கிறது  .வாழ்க்ைகயின் அைனத்து துைறகளிலும்  ெபண்கள் சமத்துவம் 
ெபறுவதற்கு வசதியாக, அவர்களின் நலைனப் பாதுகாக்க ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் 
அைனத்தும் முைறயாகச் ெசயல்படுத்தப்படுகின்றனவா? என்பைதயும் இந்த ஆைணயம் 
கண்காணிக்கிறது. ெபண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அரசியல் சாசன மற்றும் சட்டப் 
பாதுகாப்புகைள ஆய்வு ெசய்வது, சட்டத் தரீ்வுகைளப் பrந்துைரப்பது, குைறகைளத் தரீ்க்க உதவி 
ெசய்வது, ெபண்கள் சம்பந்தப்பட்ட அைனத்து ெகாள்ைக விசயங்களிலும் அரசுக்கு அறிவுைர 
வழங்குதல் ஆகியைவதான் ேதசிய மகளிர் ஆைணயத்தின் முதன்ைமப் பணிகள் ஆகும். 

அைமப்பும் ெசயல்பாடுகளும் 

 ஒரு தைலவரும், ஒரு உறுப்பினர் ெசயலரும், 5 அலுவலர் சாராத உறுப்பினர்களும் 
இருப்பார்கள் . 

 இந்த ஆைணயத்தின் ெசயல்பாடுகள் ெமாத்தம் 4 பிrவுகளாக பிrக்கப்பட்டிருக்கின்றன . 
o புகார்கள் மற்றும் விசாரைணப் பிrவு,  

o சட்டப்பிrவு,  

o ெவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் பிrவு,  

o ஆய்வுப் பிrவு  

 புகார்கள் மற்றும் விசாரைணப் பிrவுதான் மகளிர் ஆைணயத்தின் முதன்ைமப் பிrவு ஆகும் .
வாய்வழிப் புகார்கள், எழுத்து மூலமான புகார்கள், ெசய்தித்தாள்களில் வந்த ெசய்திகள் 
ஆகியவற்ைற இந்த ஆைணயம் ஆய்வும் ெசய்யும் . 

 1990- ஆம் ஆண்டின் ேதசிய மகளிர் ஆைணயச் சட்டத்தின் 10(1)(7)(94) ஆகிய பிrவுகளின்படி 
ெபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் ெதாடர்பாக மகளிர் ஆைணயம் தானாக முன்வந்து 
நடவடிக்ைக எடுக்கும் . 

 கடுைமயான குற்றங்கள் என்றால் அதுபற்றி விசாrக்க விசாரைண ஆைணயத்ைத மகளிர் 
ஆைணயம் அைமக்கும். இந்த ஆைணயம் குற்றம் நடந்த இடத்திற்ேக ெசன்று விசாரைண 
நடத்தும்  .இதில்  சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிகளிடம் விசாரைண நடத்தி சாட்சியங்கைளச் ேசகrத்து, 
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அவற்றின் அடிப்பைடயில் பrந்துைரகளுடன் கூடிய அறிக்ைகைய ேதசிய மகளிர் 

ஆைணயத்திடம் விசாரைண ஆைணயம் தாக்கல் ெசய்யும் . 
 வன்முைறகள் மற்றும் ஒடுக்குமுைறகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடி நிவாரணமும், 

நீதியும் கிைடக்க இந்த விசாரைணகள் உதவும்  .விசாரைண ஆைணயங்களின் அறிக்ைகைய 
மாநில அரசுகள்  /அதிகாrகளின் கவனத்திற்குக் ெகாண்டு ெசன்று விசாரைண ஆைணயத்தின்  

பrந்துைரகள் ெசயல் படுத்தப்படுவைத மகளிர் ஆைணயம் கண்காணிக்கும். 
 இந்தியாவின் பல்ேவறு பகுதிகளில் ேதசிய மகளிர் ஆைணயம், ெதாண்டு நிறுவனங்கள், 

பல்கைலக்கழகங்களின் மகளிர் கல்வி ைமயங்கள் ஆகியவற்றின் சார்பில் நடத்தப்படும் 
சட்டங்கள்  /கருத்தரங்குகள்/  பயிலரங்குகள்  /ெபாது விசாரைணகளில் பங்ேகற்பதற்காக மகளிர் 
ஆைணயத்தின் தைலவர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிகாrகள் கலந்துெகாள்வார்கள். 

 ெபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்து நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் ெசய்து 
விசாrப்பார்கள். சிைறகளில் வாடும் ெபண் ைகதிகள், மருத்துவமைனகளில் சிகிச்ைச 
ெபற்றுவரும் ேநாயாளிகள் ஆகிேயாrன் துன்பங்கைள அறிவதற்காக முைறேய 
சிைறகளுக்கும், மருத்துவமைனகளுக்கும் ெசல்லும் ஆைணய அதிகாrகள், ெபண்களின் 
குைறகைளக் கைளயும்படி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாrகளிடம் பrந்துைரப்பார்கள் . 

 ெபண்கள் எதிர் ெகாள்ளும் பிரச்சிைனகைள முதல் ேநாக்கில் அறிந்துெகாள்வதற்காகவும், 

அதற்கான தரீ்வுகைளத் ெதrவிப்பதற்காகவும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாrகளிடம் பிரச்சிைனகைளக் 
ெகாண்டு ெசன்று தரீ்ப்பதற்காகவும், ெதாண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கைலக்கழகங்களின் 
மகளிர் கல்வி ைமயங்களின் சார்பில் ஏற்பாடு ெசய்யப்படும்  .ெபண்களின் சட்ட உrைமகள் 
ெதாடர்பான விழிப்புணர்வு முகாம்களில் இவர்கள் கலந்துெகாள்கின்றனர். 

புகார்கள் மீது நடவடிக்ைக எடுத்தல் 

 ேதசிய மகளிர் ஆைணயத்திற்கு ஏராளமான புகார்கள் வருகின்றன  .விசாரைணக்குக் 
குழுக்கைள அைமத்து விைரவான நீதி வழங்குவதற்காக பல வழக்குகைள ஆைணயம் 
தாமாகேவ முன்வந்து எடுத்துக்ெகாள்கிறது. சட்ட விழிப்புணர்வு திட்டங்கள், மகளிர் மக்கள் 
நீதிமன்றங்கள் ேபான்றவற்ைற நடத்த இந்த ஆைணயம் உதவிெசய்கிறது. 

  பணியிடங்களில் ெபண்களுக்குப் பாலியல் ெதால்ைலகள் அளிக்கப்படுவது ெதாடர்பான 
புகார்கள் வந்தால், அதுபற்றி விசாrப்பதற் காக, விஷகாய ராஜஸ்தான் அரசு )ஆஒத 1997 

உச்சநீதிமன்றம் 3011) வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தரீ்ப்பின்படி, விசாரைணக் குழு 
ஒன்ைற அைமக்கும்படி சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்ைதத் ேதசிய மகளிர் ஆைணயம் 

ேகட்டுக்ெகாள்ளும் . 
 குடும்ப வன்முைற, வரதட்சைணக் ேகட்டல், வரதட்சைணக் ெகாடுைம, ெகாைல, சித்ரவைத 

ெசய்தல், கடத்தல், ெவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள்/ ெவளிநாடுவாழ் இந்தியர்களின் திருமணம் 
ெதாடர்பான ேமாசடிகள், ெபண்கைள ைகவிட்டுவிட்டுக் கணவர்கள் ஓடுதல், முதன் மைனவி 
இருக்கும்ேபாேத இரண்டாவது மணம் ெசய்தல், பாலியல் வன்முைறகள், காவல்துைற 
அலட்சியம், ெதால்ைல தருதல், கணவனால் ெகாடுைமக்குள்ளாக்கப் படுதல், ெபண்களின் 
உrைமகைளப் பறித்தல், பாலின பாகுபாடு பாலினத் ெதால்ைல உள்ளிட்டைவ ெதாடர்பான 
புகார்கள் ேதசிய மகளிர் ஆைணயத்தால் ெபறப்படுகின்றன. 

திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்ைககள் 

ேதசிய மகளிர் ஆைணயத்தால் பல்ேவறு தைலப்புகளில் கருத்தரங்குகள், மாநாடுகள் 
ஆேலாசைனகள் நடத்தப்படுகின்றன. இவற்றில், குழந்ைதப்ேபறுக்கு வாய்ப்பில்லாத 
ெபண்களுக்காக கருைவ சுமக்க கருப்ைபைய வாடைகக் விடுதல் மற்றும் குழந்ைதப் ெபறு 
ெதாழில்நுட்பங்கள், ஊடகங்களில் ெபண்கைள அநாகrகமாக பிரதிநிதித்துவபடுத்தல், பாலியல் 
வன்புணர்ச்சிக்கு இலக்கான ெபண்களுக்கு இழப்பீடு அளித்தல், ெதாழிற்சாைலகளில் இரவு 
ேநரங்களில் ெபண்கள் ேவைலெசய்தல், திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள், ெபண்கைளச் 
சூனியக்காrகள் என முத்திைர குத்தி ெகாடுைமப்படுத்துதல், ெபண் களுக்கு எதிரான குடும்ப 

வன்முைறகள், ெபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், ெபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், 

கருவிலிருக்கும் குழந்ைத ஆணா, ெபண்ணா என்பைத ஆய்வுெசய்வைத தைடெசய்யும் சட்டம், 
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பாலியல் ெதால்ைலகளுக்கு எதிராக ெபண்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளித்தல், வரதட்சைண தடுப்புச் 
சட்டம் 1961, ெபண்கள் பrமாற்றம், இந்தியாவில் மனிதக் கடத்துதைல தடுத்தல் மற்றும் ஒடுக்குதல், 

முடிெவடுக்கும் நைடமுைற ெதாடர்பான அரசியலில் ெபண்களின் பங்ேகற்பு ஆகிய தைலப்புகள் 
அடங்கும். 

குடும்ப வன்முைற, கருவிலிருக்கும் குழந்ைத ஆணா, ெபண்ணா என்பைத ேசாதைன 
மூலம் கண்டறிதல், குைறந்துவரும் பாலின விகிதம், தாய்மார்களுக்கான சுகாதார ேசைவகள், 

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நைடெபறும் ஆயுதப் ேபாராட்டங்களால் ெபண்களுக்கு ஏற்படும் 
பாதிப்புகள், ெபண்களின் உrைமகள், முஸ்lம் ெபண்கள், பஞ்சாயத்து ராஜ் அைமப்புகளில் 

ெபண்ணின் பங்கு, குழந்ைத திருமணம் ேபான்றைவ குறித்து ெபாது விசாரைணகள் நடத்தப்பட்டு 
வருகின்றன. 

2. தமிழ் நாடு மாநில மகளிர் ஆைணயம் 

தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆைணயம் 1993-ஆம் ஆண்டு அைமக்கப்பட்டு ெபண்களுக்கு எதிரான 
குற்றம் ெதாடர்பான வழக்குகைள விசாrத்து வருகிறது  .இவ்வாைணயத்தில் மாநில மகளிர் 
ஆைணயத் தைலவி மற்றும் 9 உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் . 

ஆைணயத்தின் குறிக்ேகாள்கள் 

1. மகளிrன் நலைன உறுதி ெசய்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்தல். 
2. பாலினப்பாகுபாடு குறித்த விவகாரங்கைள கவனித்தல். 
3. ெபண்களின் பல்ேவறு பிரச்சைனகள் ெதாடர்பாக ஆைணயத்தின் பrந்துைரைய அரசுக்கு 

அனுப்பி ைவத்தல். 

மகளிர் ஆைணயத்தின் ெசயல்பாடுகள் 

1. இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள சட்ட பிrவுகள் பாதுகாப்புகள் மற்றும் 
ெபண்களுக்கான சட்டங்கள் குறித்தான விபரங்கைள கவனித்தல். 

2. ெபண்களின் பாதுகாப்பு ெதாடர்பான நடவடிக்ைககள் பல்ேவறு நிறுவனங்கள் மூலம் 
முைறயாக ெசயல்படுத்தப்படாத ேபாது அரசின் கவனத்திற்கு ெகாண்டு ெசல்லுதல் 

3. ெபண்களுக்கு நீதி கிைடக்க தவறும் பட்சத்தில் ேதைவயான நீதிையப் ெபறுவதற்கு உrய 
சட்டத்திருத்தம் ேமற்ெகாள்ளஅரசுக்கு பrந்துைர ெசய்தல். 

4. ெபண்களின் உrைமகள் மறுக்கப்படும் நிகழ்வுகள் மீது நடவடிக்ைக ேமற்ெகாண்டு உrய 
அதிகாரம் ெபற்ற அலுவலர்கள் மூலம் ெதாடர் நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளுதல் .
ெபண்களுக்கான உrைமகள் மறுக்கப்பட்ட நிைலயிலும், இந்திய அரசியலைமப்பு 
சட்டத்தில் கண்டுள்ளவாறு பாதுகாப்பிற்கான உத்திரவாதம் வழங்கப்படாத நிைலயிலும், 

பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள் தங்களது பிரச்சைனகளுக்குத் தரீ்வு காண மகளிர் ஆைணயத்ைத 
ேநrைடயாக அணுகலாம். 
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ெவளியில் தங்கி பணிபுrயும் மற்றும் படிக்கும் மகளிrன் பாதுகாப்பிற்கான 
தமிழக அரசின் வழிகாட்டு ெநறிமுைறகள் 

ெபண்களுக்கு எதிரான பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட குற்றங்கைளத் தடுப்பதற்காக, 

விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவிகள், ெபண் குழந்ைதகள், வளர் இளம் ெபண்கள், பணிபுrயும் மகளிர் 
ஆகிேயார்களின் பராமrப்பு, பாதுகாப்புக்காக, புதிய வழிகாட்டு ெநறிமுைறகைள தமிழக அரசு 

உருவாக்கியுள்ளது.  

ெபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நிகழாமல் இருப்பதிலும், ெபண்களுக்கு எதிரான 
குற்றங்கள் புrேவார் மீது கடுைமயான நடவடிக்ைக எடுப்பதிலும், தமிழக காவல் துைற கண்ணும் 
கருத்துமாக ெசயல்பட்டு வருகிறது.  

ெபாது விதிமுைறகள் 

ெபாதுவாக, வடீ்ைட விட்டு ெவளிேய தங்கும் ெபண் குழந்ைதகள், வளர் இளம் ெபண்கள் 
மற்றும் ெபண்கள், சிறார் இல்லங்கள், மாணவியர் விடுதிகள், பணிபுrயும் ெபண்கள் விடுதிகள் 
ஆகியவற்றில் தங்குகின்றனர்  .ேமற்கண்ட அைமப்புகள் ெபாதுவாக அரசு மற்றும் அரசு சாரா  

நிறுவனங்கள், அறக்கட்டைளகள், சங்கங்கள், மதம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், பள்ளிகள், கல்லூrகள், 

பயிற்சி நிறுவனங்கள், ெதாழிற்கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள்  /ெதாழிற்சாைலகள் 
தனியார் மற்றும் தனி நபர் ஆகிேயாரால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன  .ெபண் குழந்ைதகள் , வளர் 
இளம் ெபண்கள் மற்றும் ெபண்கள் விடுதி /இல்லங்கைள நடத்தும் நிறுவனங்கள் கீ ழ்க்காணும் 

வழிகாட்டு ெநறிமுைறகளுக்கு உடனடியாக உட்படுத்தப்படும்.  

1. கட்டடங்களுக்கான அைனத்து நிபந்தைனகைளயும் பூர்த்தி ெசய்து உrய அதிகாrயால் 
ஒப்பளிக்கப்பட்ட கட்டடங்களில் மட்டுேம விடுதி  /காப்பகம்  /அைமவிடம் அைமக்கப்பட 
ேவண்டும்.  அவ்வாறு அைமக்கப்படும் விடுதி  /காப்பகம்  /அைமவிடம் ேபாதிய பாதுகாப்பு  

மற்றும் உrய ேதைவயான உள்கட்டைமப்பு வசதிகளுடன் கூடியதாக இருக்க ேவண்டும். 
2. ஆண்  /ெபண் குழந்ைதகள் மற்றும்  ெபண்கள் தங்கும் அைமவிடமாக இருப்பின் 

மாணவர்களுக்கு என தனியாகவும் ெபண் குழந்ைதகள் மற்றும் ெபண்களுக்கு என 
தனியாகவும் கட்டடங்கள் அைமயப் ெபற ேவண்டும். 

3. ஆண்  /ெபண் குழந்ைதகள் தங்கும்  அைமவிடமாக இருப்பின் மாணவர்களுக்கு என 
தனியாகவும் ெபண் குழந்ைதகளுக்கு என தனியாகவும் கட்டடங்கள் அைமயப் ெபற ேவண்டும் .
தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால் மாணவர் மற்றும் மாணவியர் ஒேர கட்டடத்தில் தங்க 
ேநrடின், தனித்தனியான அைறகளில் தங்க ைவக்கப்படேவண்டும். 

4. வளர் இளம் ெபண்கள் மற்றும் ெபண்களுக்கான விடுதி  /காப்பகம்  /அைமவிடங்களில் 
விடுதிக் காப்பாளர் /  ெபாறுப்பாளர்களாக ெபண்கள் மட்டுேம நியமிக்கப்பட ேவண்டும். 

5. 50 குழந்ைதகளுக்கு ஒரு விடுதிக் காப்பாளர் இருக்க ேவண்டும். 
6. விடுதிகளில் தங்கும் நபர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் கருதி ேதைவக்ேகற்ப 24 மணி 

ேநரமும் பணியில் பாதுகாவலர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண்டும். 
7. ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட வாயில்கள் இருந்தால் அைனத்து வாயில்களிலும் பாதுகாப்பு 

பணியாளர்கள் நியமனம் ெசய்யப்பட ேவண்டும். 
8. 50க்கு ேமற்பட்ேடார் இருக்கும் இல்லங்களில்  /தங்குமிடங்களின் வாயில்களில் சிசிடிவி 

ேகமரா, டிவிஆர் ெபாருத்தப்படேவண்டும். 
9. விடுதிக் காப்பாளர்  /பாதுகாவலர் , முன் அனுமதி ெபறாமேலா மாற்று ஏற்பாடு ெசய்யாமேலா 

பணிக்கு வராமல் இருக்கக் கூடாது  .இவர்கள் பணிக்கு வராத ேநரத்தில் உrய ெபாறுப்பு ள்ள 
ஆட்கைள நியமிப்பைத சம்பந்தப்பட்ட உrைமயாளர்கள் உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்  .விடுதி  

காப்பாளர் அல்லது துைண விடுதி காப்பாளர் எந்த ஒரு ேநரத்திலும் விடுதியில் கண்டிப்பாக 
இருக்க ேவண்டும். 

10. ேமற்கண்ட அைமவிடங்களில் உள்ள பாதுகாவலர்கள் அவசர காரணேமதுமின்றி குழந்ைதகள், 

வளர் இளம் ெபண்கள், ெபண்கள் தங்கியுள்ள விடுதி கட்டடங்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படக் 
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கூடாது  .நுைழவாயிலின்  அருேக அைமந்துள்ள அவர்களுக்ெகன அைமக்கப்பட்ட அைறகளில் 
மட்டுேம இருக்க ேவண்டும். 

11. அைமவிடங்கள் நான்குபுற சுற்றுச் சுவர்களுக்குட்பட்டு இருக்க ேவண்டும்  .ேமலும் உள்ேள 
மற்றும் ெவளிேய ெசல்லும் வாயில்களில் தாழ்ப்பாளுடன் கூடிய கதவுகள் அைமக்கப்பட 
ேவண்டும். 

12. விடுதியில் தங்கியிருப்பவர்கள், அவர்கள் விடுதிைய விட்டு ெவளியில் ெசல்லும் ேநரம், 

விடுதிக்கு திரும்பும் ேநரம் ஆகியவற்ைற தினசr வருைகப் பதிேவட்டில் விடுதி காப்பாளர் 
பதிவு ெசய்ய ேவண்டும்  .ேமலும் விடுதியில் தங்கியிருப்பவர்கள் அவர்கள் தூங்கச்  

ெசல்வதற்கு முன்பு கணக்ெகடுக்கப்பட ேவண்டும். 
13. தங்கியிருப்பவர்கைளச் சந்திக்க பார்ைவயாளர்களாக அவர்களுைடய ெபற்ேறார் அல்லது 

அங்கீகrக்கப்பட்ட பாதுகாப்பாளர்கைள மட்டுேம அனுமதிக்க ேவண்டும். 
14. நிர்ணயிக்கப்பட்ட ேநரத்தில் வரேவற்பைறயில் மட்டுேம பார்ைவயாளர்கைள 

பாதுகாப்பாளர்களின் கண்காணிப்பில் அனுமதிக்க ேவண்டும். 
15. ெவளி நபர்கள் கட்டடத்தினுள் நுைழவது முற்றிலுமாக தைட ெசய்யப்பட ேவண்டும். 
16. இளம் குழந்ைதகள் மற்றும் வளர் இளம் ெபண்கைள காண வரும் பார்ைவயாளர்களின் 

சந்திப்பு கண்டிப்பாக விடுதிக் காப்பாளர் கண்காணிப்பிற்குட்பட்டு நைடெபற ேவண்டும். 
17. சிறு வயதுைடய ஆண் மற்றும் ெபண் குழந்ைதகள் மற்றும் வளர் இளம் ெபண்கள் 

ஆகிேயாைர விடுமுைற நாட்களில் வடீ்டிற்கு அனுப்பும் ேபாது, அவர்களுைடய ெபற்ேறார்  /
பாதுகாப்பாளrடம் அந்த விடுதி காப்பாளர் ஒப்பைடக்க ேவண்டும்  .எந்த ஒரு ேநரத்திலும் 
தனியாகேவா ெவளியாட்களுடேனா அனுப்பக் கூடாது. 

18. விடுதிக் காப்பாளர்  /பாதுகாவலர் பார்ைவயாளர்கைள விடுதிக்குள் நுைழய அனுமதிக்கக் 
கூடாது.  

19. பார்ைவயாளர் புத்தகம் விடுதிக் காப்பாளரால் பராமrக்கப்பட ேவண்டும். 
20. பார்ைவயாளர் புத்தகத்தில் ெபயர், முகவr, உறவு முைற மற்றும் சந்திப்பிற்கான ேநாக்கம் 

ஆகியைவ பதிவு ெசய்யப்பட்டு பார்ைவயாளரால் ைகெயாப்பம் இடப்பட ேவண்டும்  .அங்கு 
பணிபுrயும் பணியாளர் ஒருவரால் ேமெலாப்பம் இடப்படேவண்டும். 

21. விடுதிக் காப்பாளர் மற்றும் பாதுகாவலர் ஆகிேயாருக்கு புைகப்படத்துடன் கூடிய அைடயாள 
அட்ைட வழங்கப்பட ேவண்டும். 

22. ெபற்ேறார் மற்றும் அங்கீகrக்கப்பட்ட பாதுகாப்பாளர்களுக்கும் புைகப்படத்துடன் கூடிய 
அைடயாள அட்ைட வழங்கப்பபட ேவண்டும். 

23. விடுதிக் காப்பாளர் மற்றும் பாதுகாவலர்களது ெதாைலேபசி எண் மற்றும் முகவr ஆகியைவ 
காப்பகத்தின் முன்வாயிலில் எளிதில் காணக் கூடிய வைகயில் பார்ைவயில் ைவக்கப்பட 
ேவண்டும். 

விடுதிக் காப்பாளர் மற்றும் பாதுகாவலர் காப்பாளர் நியமனங்களுக்கான ெநறிமுைறகள்  

1. விடுதிக் காப்பாளர் மற்றும் பாதுகாவலர்களாக முன்னாள் குற்றவாளிகள் மற்றும் 
சந்ேதகத்திற்கிடமானவர்கள் நியமிக்கப்படுவைத தவிர்க்கும் ெபாருட்டு, நியமிக்கப்பட 
உள்ளவர்களின் முந்ைதய நன்னடத்ைத பற்றிய சான்றிதழ்கைள உள்ளூர் காவல் 
துைறயிடமிருந்து ெபற்று, முழுைமயான பrசலீைனக்குப் பின்னேர அவர்கள் நியமனம் 
ெசய்யப்பட ேவண்டும். 

2. ெதாற்று ேநாய் உள்ளவர்கள் நியமிக்கப்படுவைத தவிர்க்கும் ெபாருட்டு, நியமிக்கப்பட 
உள்ளவர்களின் மருத்துவ ஆவணங்கள் உள்ளூர் அரசு மருத்துவமைனயால் சான்றளிக்கப்பட 
ேவண்டும். அவர்களின் மன நிைல மற்றும் மன உறுதியிைன மதிப்பீடு ெசய்ய ேவண்டும். 

3. அரசு அல்லாத நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் காப்பகங்களில் நியமிக்கப்படும் விடுதிக் 
காப்பாளர் மற்றும் பாதுகாவலர்களுக்கு ேபாதுமான அளவு ஊதியம் வழங்கப்பட ேவண்டும் .
இவ்வாறு வழங்கப்படும் ஊதியம் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரால் அவ்வப்ேபாது 

நிர்ணயிக்கப்படும் குைறந்தபட்ச ஊதியத்திற்கு குைறயாமல் இருக்க ேவண்டும். 
4. மாவட்ட நிர்வாகத்தினால் கண்காணிக்கப்படுவதற்கான வழிகாட்டு ெநறிமுைறகள் 

5. சிறு வயதுைடய ஆண் மற்றும் ெபண் குழந்ைதகள், வளrளம் ெபண்கள் மற்றும் மகளிர் 
தங்குவதற்காக அைமக்கப்பட்டுள்ள அைனத்து விடுதி  /இல்லம்  /அைமவிடங்கள் மாவட்ட 
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ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பதிவு ெசய்வைத உறுதி ெசய்திட மாவட்ட நிர்வாகம் அைனத்து 
நடவடிக்ைககைளயும் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். 

6. பதிவு ெசய்யப்பட்ட விடுதிகள் / இல்லங்கள்  /அைமவிடங்கள் குறித்த பட்டியல் முைறயான 
ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பிற்காக மாவட்ட காவல்துைற கண்காணிப்பாளrடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட ேவண்டும்  .காவல் துைறயினரால் ேமற்ெகாள்ளப்படும் ேராந்து பணியில் 
இத்தைகய அைமப்புகைள, குறிப்பாக இரவு ேநரங்களில் கண்காணிக்க மாவட்ட காவல்துைற 

கண்காணிப்பாளர் ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும்  .மாதத்திற்கு ஒரு முைறேயனும்  ேராந்துப் பணி 
பதிேவடு மாவட்ட காவல்துைற கண்காணிப்பாளரால் ஆய்வு ெசய்யப்பட ேவண்டும்.  

7. மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தங்களது மாதாந்திர சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு கூட்டத்தில் இத்தைகய 
விடுதிகள் / இல்லங்கள்  /அைமவிடங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் குறித்து ஆய்வு  

ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். 
8. மாவட்ட ஆட்சியrன் தைலைமயின் கீழ் வருவாய், பிற்படுத்தப்பட்ேடார், மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ேடார் மற்றும் சரீ்மரபினர் நலன், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன், 

ெதாழிலாளர் நலன், சமூக நலம், பள்ளிக் கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் 

ஆகிய துைறகைளச் சார்ந்த அலுவலர்கைள உள்ளடக்கிய அைனத்து மாவட்ட நிர்வாக 

அைமப்புகள் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட ேவண்டும். 
9. விடுதிகள்  /காப்பகங்கள் /  அைமவிடங்களின் உrைமயாளர்களுக்கு பாதுகாவலர் 

நியமனத்தில் உதவிடும் வைகயில், மாவட்டத்தில் ஓய்வு ெபற்ற காவல் துைற அதிகாrகள், 

முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் ஊர்க்காவல் பைடயினர்களது பட்டியைல காவல் துைற 
தயாrக்க ேவண்டும். 

10. அரசால் வகுக்கப்பட்ட வழிகாட்டு ெநறிமுைறகைள ேமற்கண்ட இல்லங்கள் 
பின்பற்றுகின்றனவா என்பைத குழந்ைதகள் நலக் குழு அவ்வப்ேபாது ஆய்வு ெசய்ய 
ேவண்டும். 

11. விடுதிகள்  /இல்லங்கள் /  அைமவிடங்களில் தங்கியிருப்பவர்கள் உடல் rதியாகேவா மற்றும் 
உள rதியாகேவா பாதிக்கப்படுவைத தடுப்பது கண்காணிப்பு அதிகாrகளால் உறுதி ெசய்யப்ட 

ேவண்டும். 
12. பாதிப்பிற்குள்ளாகக் கூடிய நிைலயிைன கருத்திற் ெகாண்டு, மாவட்ட ஆட்சியரால் 

இவ்வில்லங்கள் வைகப்படுத்தப்பட்டு ேதைவயான கண்காணிப்பு இயக்கமுைற 
வடிவைமக்கப்பட ேவண்டும். 

விளம்பரம் மற்றும் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டு ெநறிமுைறகள்  

1. இத்தைகய அைமப்புகள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் உடனடியாக பதிவு ெசய்வைத உறுதி 
ெசய்திட உள்ளுர் ஊடகங்கள், ெதாைலக்காட்சிகள் மற்றும் பத்திrைககளின் வாயிலாக 
நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஏற்பாடு ெசய்ய 
ேவண்டும். 

2. தற்ேபாதுள்ள குழந்ைதகள் உதவி எண் 1098-ஐ பயன்படுத்துவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் 
தகுந்த விளம்பரம் ெசய்ய ேவண்டும். 

3. பாதுகாவலர் மற்றும் விடுதிக் காப்பாளrன் ெதாைலேபசி எண்ணுடன் கூடிய 
இவ்வைமப்புகளின் பட்டியல் ெபாதுமக்களின் தகவலுக்காக மாவட்ட வைலதளத்தில் 
ஏற்றப்பட ேவண்டும்  .இது , தகுந்த பதிவு ெசய்யப்படாமல் இயங்கும் அைமப்புகள் குறித்து 
மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ெதrவிப்பதற்கு மக்கைள ஊக்கப்படுத்தும். 

ஆதாரம்  :தமிழ்நாடு அர சின் சமூக நலத் துைற, நன்றி-விகாஸ்பீடியா 

 

 

 



 

98	

njáa k‰W« khÃy kÅj cÇik ÃWtd§fS¡F òfh® 

mD¥ò« Kiw  

a). National Human Rights Institutions-njáa kÅj cÇik fh¥ò ÃWtd§fŸ.  

 National Human Rights Commission-njáa kÅj cÇik Miza«.  

 National SC/ST Commission‐ njáa g£oaÈd gH§FoÆd® Miza«.  

 National Women’s Commission- njáa kfË® Miza« 

 National Commission for Minorities-njáa áWgh‹ikÆd® Miza«.  

 National  Commission  for  Safai  Karamchari  ‐  –njáa kÅj fÊtf‰W« 

gÂahs®fS¡fhd Miza«.  

b). To the Central / State Governments-k¤âa / khÃy muRfŸ.  

 To the Prime Minister / Chief Minister-ãukj kªâÇ / Kjš kªâÇ  

 Ministers  of  the  concerned  departments  to  which  the  complaint  pertains-

r«gªj¥g£l JiwÆ‹ mik¢r®.  

 The  Chief  Secretary  of  the  concerned  State  Government-r«gªj¥g£l khÃy¤â‹ 

jiyik¢ brayhs®.  

 Secretaries  of  the  concerned  department  to  which  the  complaint  pertains.-

r«gªj¥g£l JiwÆ‹ brayhs®fŸ.  

 Police department officials-fhtšJiw mâfhÇfŸ.  

c). At the District level-(kht£l«)  

 To the District Collector-kht£l M£áa®.  

 To  the Commissioner of Police  (in Madurai, Tiruchirapalli, Coimbatore,   Tirunelveli 

and Chennai)-khefu fhtšJiw Miza® (kJiu, âU¢á, nfha«ò¤ö®, âUbešntÈ, 

br‹id)  

 To the DIGs of Police-o.I.Í fhtšJiw  

 To the Superintendent of Police-kht£l¡ fhtšJiw f©fhÂ¥ghs®.  
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òfhÇ‹ cŸsl¡f«.  

òfh® bfhL¥gtÇ‹ bga® k‰W« KG KftÇ 

 ghâ¡f¥g£ltnu òfh® bfhL¡fyh« mšyJ ghâ¡f¥g£lt® rh®ghf vtnuD« xUt® 

mšyJ ghâ¡f¥g£ltÇ‹ FL«g¤ij¢ nr®ªj xUt® mšyJ VnjD« xU mik¥ò / r§f« / 

muR rhuh mik¥ò M»at‰¿‹ _y« òfh® bfhL¡fyh«.  

 khÃy muR¡F òfh® bfhL¡F« nghJ òfh® kD jÄÊš ïU¡f nt©L«. k¤âa muR¡F«, 

njáa kÅj cÇik Miza§fS¡F« òfh® bfhL¡F« nghJ òfh® kD M§»y¤âš 

ïU¡f nt©L«.  

 òfh® kD mD¥g¥gL« eg® mšyJ Jiw M»at‰¿‹ KftÇ bjËthf ïU¡f nt©L«.  

 òfh® g‰¿a jiy¥ò bgÇa vG¤J¡fËš ïU¡f nt©L«. ïJ òfhiu¥ bgWgtU¡F 

mij¥g‰¿a òÇjiy V‰gL¤J«.  

 òfhÇ‹ Kjš g¤âÆš òfh® bfhL¥gtiu¥ g‰¿í« òfh® vj‰fhf bfhL¡f¥gL»wJ v‹gJ 

g‰¿í« F¿¥ãl nt©L«.  

 elªj r«gt¤â‹ neuo rh£áahf mij¥g‰¿ bjŸs¤ bjËthf¡ F¿¥ãl nt©L«.  

 òfhiu áW áW g¤âfshf¥ ãÇ¤J mitfS¡F jiy¥ò bfhL¡f nt©L«. ïJ 

go¥gtU¡F r«gt¤â‹ bjhl®¢áia¥ òÇªJ bfhŸs cjî«. Koªjhš th¡»a§fis 

á¿jhf mik¡fî«.  

 Mtz§fŸ VnjD« K¡»akhdjhf¡ fUj¥g£lhš mij¥g‰¿ òfh® kDÉš F¿¥ãl 

nt©L«.  

 elªj r«gt¤ij KGikahf¡ F¿¥ã£l ã‹, filá¥ g¤âÆš elto¡if vL¥gJ g‰¿a 

ekJ nt©Lnfhis r«gªj¥g£l mâfhÇ¡F¤ bjÇÉ¡f nt©L«. r«gªj¥g£l 

mâfhÇÆl« òfh®jhu® vâ®gh®¡F« gÇfhu¤ijí« F¿¥ãl nt©L«.  

gÇfhu§fŸ : 

 bfhL¡f¥g£l òfh® ÛJ rÇtu elto¡if nk‰bfhŸs¥glhÉ£lhš r£l¥ó®t elto¡if 

vL¡f¤ njitahd Ka‰áfŸ nk‰bfhŸs¥gl nt©L«.  

 muR¤Jiwahf ïUªjhš r«gªj¥g£l Jiw ÛJ Jiw rh®ªj xG§F elto¡if vL¡f 

Ka‰á¡f nt©L«.  
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 ghâ¡fgg£ltÇ‹ clY¡nfh mšyJ brh¤J¡nfh nrj« V‰g£oUªjhš mj‰FÇa 

Ãthuz¤ij òfh® kDÉš bjÇÉ¡f nt©L«.  

 v¤jifa Ãthuz« (Ãy«, czî, ïU¥ãl«, cil, kU¤Jt cjÉ ngh‹wit) v‹gij 

F¿¥ãl nt©L«.  

 ghâ¡f¥g£ltÇ‹ NœÃiy¡nf‰wthW Ãthuz« nf£gJ ftd¤âš bfhŸs¥gL«.  

 ghâ¡f¥g£ltnuh mšyJ ghâ¡f¥g£lt® rh®ghf cŸstnuh ït®fËš ah® òfh® kDit 

mD¥ò»whnuh mtnu òfh® kDÉš ifbaG¤âl nt©L«.  

 òfh® r«gªj¥g£l Mtz§fË‹ efiy òfhnuhL ïiz¤J mD¥g nt©L«.  

 òfh® kDit gâî¤ jghÈš x¥òif¢ Ó£Ll‹ mD¥gnt©L«. Éiuthf mD¥g nt©L«. 

v‹whš r«kªj¥g£l JiwÆdU¡F ï-bkÆš KftÇ ïUªjhš ï-bkÆš _ykhf 

mD¥gyh«.  

brŒa¡Toad / brŒa¡Tlhjd : 

 _‹whtJ egÇ‹ rh£áa¤ij mo¥gilahf it¤J òfh® brŒa¡TlhJ. ghâ¡f¥g£ltÇ‹ 

neuo rh£áa¤ij mo¥gilahf it¤nj òfh® bfhL¡f nt©L«.  

 e«ã¡ifa‰w jftšfis F¿¥ãl¡ TlhJ.  

 òfh® kDÉš ajh®¤jkhd rÇahd th®jijfis cgnah»¡f nt©L«. òfh® kD v‹gJ 

g¤âÇif¢ brŒâašy. vdnt bgaUÇ¢ brh‰fis¤ jÉ®¡f nt©L«.  

 òfh® kDÉš c§fSila fU¤ij¡ F¿¥ãl¡TlhJ.  

 r£l¤juîfŸ fil¥ão¡f¥glÉšiy vd¤ bjÇa tU« nghJ mij òfh® kDÉnyna 

bjËthf¡ F¿¥ã£L¡ Tw nt©L«.  

  òfh® bfhL¥gtÇ‹ ifbah¥g« KGikahd KftÇÆšyhkš òfh® kDit mD¥g¡ TlhJ.  

 ghâ¥ig V‰gL¤âat® ÛJ r«gªj¥g£l mâfhÇfŸ jFªj elto¡if vL¥gj‰F VJthf 

mtiu¥ g‰¿a KGikahd jftiy ïa‹w tiu âu£o òfh® kDÉš F¿¥ãlnt©L«.  

 ôf¤â‹ mo¥gilÆš vJî« ïU¡f¡ TlhJ.  

 vªj msÉ‰F jftš bfhL¡f Koínkh mij m¥gona òfh® kDÉš F¿¥ãl nt©L«.  
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f©fis¤ jh©o- Clf¡ fšÉ 
Mnuh¡»akh? mHfh?  

ekJ rKjha¤âš kÅj clÈ‹ btË¥òw njh‰w mHF F¿¤j òÇjšfŸ k‰W« 

vâ®gh®¥òfŸ e«Äš gy nfŸÉfis vG¥ò»wJ. ï‹iw¡F« ekJ åLfËš FHªij 

ãwªjîl‹ nf£f¥gL« Kj‹ikahd nfŸÉfËš x‹W FHªij át¥gh? fU¥gh? 

v‹gJjh‹. ïy¡»a eha»fŸ Kj‰bfh©L ï‹iwa âiu¥gl eha»fŸ tiu át¥ò 

v‹gJ mH»‹ K¡»a F¿Ælhf K‹ÅU¤j¥g£LŸsJ v‹gJ kW¡f Koahj c©ik. 

kzk¡fŸ njit g¡f¤ij MuhŒªjhš át¥gH»‹ Ûjhd ekJ nkhf« m¥g£lkhf bjÇí«. 

ïjid milahs« f©L bfh©l g‹dh£L ÃWtd§fS« e«ik ešy rªijahf 

(Market) ga‹gL¤j Éahghu neh¡f¤Jl‹ bg©fŸ M©fŸ vd ïUghyU¡Fkhd Kf¥ 

ó¢RfŸ, âut§fŸ, nrh¥òfŸ ngh‹w gšntW mHF rhjd¥ bghU£fis m¿Kf¥gL¤â 

mHF v‹gJ yhg tÂfkhf kh¿íŸs ngh¡if fhz Ko»wJ.  

mHF rh®ªj cz®Éid tÂfkakh¡» ï¥g‹dh£L ÃWtd§fns mH»¥ 

ngh£ofis K‹Å‹W el¤J»‹wd. rªij rh¤âa¡ TW ÄFªj ïªâa eh£oÈUªJ 

cyf mH»fS« KoN£l¥g£LŸsd®. mHF rh®ªj ekJ ÉÊ¥òz®ití« Ef®ití« 

mâf¥gL¤J« ï«Ka‰áÆš Clf§fŸ bgU« g§F t»¡»‹wd. Clf§fŸ á¤jÇ¡F« 

mHF e«ik xUÉj khia¡FŸ jŸS»wnjh v‹»w IŒa« vG»wJ.  Éisî, rªijÆš 

mâfÇ¤JtU« mHF rhjd¥ bghU£fS« mj‹ ÉiyfS«jh‹. gšntW  Éahghu 

í¡âfshš Clf§fË‹ JidnahL yhg« k£Lnk F¿¡nfhsŒ brašgL« ï¥g‹dh£L 

ÃWtd§fS¡F k¤âÆš clš Mnuh¡»a« F¿¤j áªjid r¤jÄ‹¿ 

kG§fo¡f¥gL»wJ.  vdnt Clf§fid F¿¥ghf âiu¥gl§fŸ k‰W« 

bjhiy¡fh£áÆ‹ thÆyhf  ika¥gL¤J« mHF rh®ªj Éra§fis f©o¥ghf MŒî¡F 

c£gL¤j nt©oíŸsJ. ekJ f©fis¤ jh©oa m¿î¤ njlY« vijí« nfŸÉ nf£L 

Muhí« j‹ikí« ï‹iwa NHÈš mtákh»wJ.  ï«Kjš bjhlÇš Clf§fŸ á¤jÇ¡F« 

mHF v‹w nfh£gh£ilí« gŸË¡ FHªijfŸ F¿¥ghf ts® ïs« gUt¤âdÇl« 

v›thwhd jh¡f§is V‰gL¤J»wJ v‹gij¥ g‰¿ gh®¥ngh«. 

Clf§fŸ á¤jÇ¡F« fjheha»fŸ, És«gu khlšfŸ vjh®¤j¤ij Û¿a, 

eilKiw thœ¡ifÆš eh« rh®ªâuhj cUt§fshf e«ik M¡»uÄ¥gJ Éªijahf 

cŸsJ. mâf¥goahd át¥gHF, gËbu‹w njh‰w«, bkÈªj clšthF vd eh« m‹whl« 

gh®¡F« Kf§fËÈUªJ K‰¿Y« khWg£L mâf bra‰if¤jd¤njhL mHF F¿¤j 

Mg¤jhd fU¤âaiy âÂ¡»wJ. ïJ ïisa jiyKiwÆdÇilna clš F¿¤j 

ã«g¤ij (Body Image) cUth¡F»‹wJ. clš Mnuh¡»a¤â‰F vâuhd juk‰w 

Ã®za§fis e«Äilna âÂ¡»‹wJ. F¿¥ghf Clf§fŸ á¤jÇ¡F« fjheha»fŸ, 

És«gu khlšfŸ K‹ÅU¤J« 101ó{a msî (zero size) v‹»w bkÈªj njf« 

bg©fS¡fhd clš msit Ã®zÆ¡»‹wd. ïnj nghy M©fS¡fhd mHF 

Ã®za§fshf âiu¥gl fjhehaf®fS« És«gu khlšfS« K‹ÅU¤JtJ 6 ng¡ mšyJ 

8 ng¡ vd¥gL« cl‰f£L MF«. Éisî ï›thwhd mrhjhuzkhd mHif mila 
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gšntwhd Mnuh¡»ak‰w tÊfis ï‹iwa ts® ïs gUt¤âd® ifahŸtJ bg‰nwh®fŸ 

MáÇa®fŸ k‰W« rKjha M®ts®fËilna bgU« ftiyia V‰gL¤âíŸsJ.   

ekJ eh£oš 14 taJ Kjš 17 taJ tiu cŸs FHªijfËl« el¤j¥g£l X® 

MŒÉš “c§fŸ òw¤njh‰w«, clš mik¥ò” c§fS¡F ão¤âU¡»‹wjh? vd nf£l 

nghJ bgU«ghyhd FHªijfŸ “ïšiy” v‹W« gy® “KGikahf âU¥â ïšiy” 

v‹W« T¿íŸsd®. ï›tifahd MŒîfŸ mâ®¢áfukhd c©ikfis 

btË¡bfhzU»wJ. bgU«ghyhd FHªijfË‹ clš rh®ªj ã«g« v‹gJ gšntW 

Clf§fshš âÂ¡f¥g£l x‹whfnt cŸsJ. cjhuzkhf bg©fis¥ bghW¤jk£oš 

clš rh®ªj ã«g¤â‹ òÇjšfŸ át¥gHF k‰W« ó{a msî vd¥gL« zero Size ia 

v£Ltnj j§fS¡F ÉU¥gkhdJ v‹W bjÇÉ¤JŸsd®. ïj‰fhf mâf gz« 

brytÊ¤J mHF rhjd bghU£fis th§FtJ, j§fis tU¤â¡ bfh©L Kiwahd 

gÆ‰áfË‹¿, òÇjÈ‹¿ clš bkÈa k‰W« Vw jtwhd mDFKiwfis ifahŸtJ 

tho¡ifah»É£lJ. ï‹iw¡F bgU«gh©ikahd khzÉfŸ  fhiy mšyJ ïuî 

czit jÉ®¡F« tH¡f« nknyh§» tU»wJ. j§fis tU¤â¡ bfh©L czit 

jÉ®¤J njitahd clš vilia¡ fh£oY« Fiwthd Ãiyia mila 

bkd¡bfL¡»wh®fŸ.  rhjhuzkhd ïa‰ifahf mªj gUt¤â‰nf cÇa vilia Tl 

mâf« vd¡fUâ clš bkÈa Mnuh¡»ak‰w tÊfis nj®î brŒ»‹wd®. nkY« fU¥ghf 

ïU¥gnj F‰w«, kÅj ts®¢á¡F, ïašã‰bfâuhdJ vdnt vijahtJ ngh£L eh‹F 

thu§fËš át¥gHF bgw nt©L« vd Clf§fŸ Ãw nt‰Wikia Éij¡f ïJ 

ï‹iw¡F M©fisí« É£L it¡fÉšiy.  

M©fis bghW¤jtiu, bra‰ifahd clyik¥ig bgw JÇj czîfŸ, bra‰if 

czîfŸ, C¡f kUªJfŸ, ï‹D« ãw Kiwfis ga‹gL¤J»‹wd®. ïªj Mg¤jhd 

mH»aš TWfis ït®fŸ v§»UªJ f‰W¡ bfh©ld®. MŒths®fŸ fsÄw§»a nghJ 

Kj‹ik fhuzkhf Ã‹wJ clš rh®ªj mH»aš F¿¤j Clf§»‹ á¤jÇ¥òfns. 

Clf§fŸ K‹ÅU¤J« mHF rh®ªj gÇkhz§fis ïisa jiyKiwÆd® v£l 

nk‰bfhŸS« Ka‰áfŸ Vuhs«.   

rªijfË‹ Ef®ths®fshf kh¿ Clff§fŸ ngh‰W« mH»y¡fz§fis v£l 

KoahJ ekJ tsÇs« gUt¤âd® rªâ¡F« Éisîfnsh ï‹D« mghafukhdJ. mHF 

g‰¿a jtwhd òÇjš clšey¡ nfLfis ÉisÉ¡»‹wJ v‹gJ MŒths®fŸ k‰W« 

kU¤Jt®fË‹ T‰W. clš bkÈa czîfis¤ jÉ®¥gjhš ïu¤j nrhif, Ko câ®jš, 

Phgf kwâ, f©gh®it ghâ¥ò, khjÉlhŒ nfhshWfŸ ngh‹w v©z‰w nehŒfŸ 

cUth¡F« mgha« cŸsJ. mnj rka« JÇjkhf vilia T£l mšyJ Fiw¡f vL¡F« 

czîfS« ïurhad j‹ikílD« cŸsjhš clš eyid ghâ¡»‹wJ.  

ï›thwhd ngh¡F clš nfLfis k£LÄ‹¿ kdeyidí« ghâ¡»wJ vd 

f©l¿a¥g£LŸsJ. bgU«ghyhd FHªijfŸ Clff§fŸ ngh‰W« mH»y¡fz§fis 

v£l Koahj nghJ kd¢nrhî jhœîkd¥gh‹ikia mil»‹wd®. nkY« j§fsJ 

ïa‰ifahd clš mik¥ig btW¡»‹wd® j§fis V‰W¡bfhŸs kW¡»‹wd®.  
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vdnt tsÇs« gUt¤âdÇilna  Clf§fŸ K‹ÅU¤J« mHF rh®ªj 

gÇkhz§fis¥ g‰¿a òÇjšfŸ Éthâ¡f¥g£L Muha¥gl nt©L«. bg‰nwh®fŸ, 

MáÇa®fŸ, khzt®fŸ áªâ¤J brašgl nt©L«. vJ mHF vJ Mnuh¡»a« v‹w òÇjš 

nk«gl nt©L«. f©fis¤ jh©o gF¤j¿nthL Clf§fis MuhŒnth« brašgLnth«.

     

f£lik¡f¥gL« vjh®¤j§fŸ 

Clf§fŸ r_f¤â‹ ÛJ V‰gL¤J« jh¡fkhdJ v¥nghJ« fÂ¡f¤j¡f x‹whf 

ïU¥gâšiy v‹whY« mJ tÈik ÄFªjJ v‹gJ kW¡fKoahj c©ik. r_f 

ÚnuhilÆš ftÅ¡fj¡f ghâ¥ig V‰gL¤J« msÉ‰F r¡â ÄFªjJ. ï›ñlf§fŸ 

f£lik¡F« vjh®¤j§fŸ r_f¤â‹ ghâ¥ng v‹whY« mitfŸ bgU«gh‹ikahdit 

ÃfœîfË‹ ãuâgÈ¥ghf ïšyhjJ gšntW Éisîfis bfh©LŸsJ v‹»‹wd® 

m¿P®fŸ.  

âšÈÆš kU¤Jt fšÿÇ khzÉ¡F ne®ªj ÃiyahdJ vjh®¤j t¡»u§fŸ Ãiwªj 

cy»‹ ãuâgÈ¥ghfnt cŸsJ. 

Clf gh¤âu gil¥òfËš tU« K¡»a fjhgh¤âu§fËš x‹W Äfî« ešyt®fshfî« 

(fjhehaf‹) k‰bwh‹W Äfî« bfhoat®fshfî« (Éšy‹) á¤jÇ¡f¥gL»‹wd®. 

ï‹iwa ïisP®fŸ âiu¥gl ehaf®fis¤jh‹ mâf« bfh©lhL»‹wd®. 

âiu¥gl§fŸ á¤jÇ¡F« K¡»a gh¤âukhd fjhehaf®fŸ bgU«ghY« üW rjåj« 

åuÄ¡ft®fshf, vªj NHiyí« rkhË¥gt®fshf, Äfî« ešyt®fshf ïU¡»‹wd®. 

vdnt xU kÅj‹ v¥go ïU¡f nt©L« vd Mir¥gL»nwhnkh mªj Mir¡F 

f‰gid¡F cÆ® bfhL¡F« Éjkhf ït®fsJ fjhgh¤âu§fŸ totik¡f¥gL»wJ. ïij 

gh®¡F« nghJ ek¡F ï¥go xU ãŸis ïUªjhš e‹whf ïU¡F« vd bg‰nwh®fS«, 

ï¥go xU fzt®, kh¥ãŸis ïUªjhš ešyh ïU¡F« vd Ãid¡»‹wd®. Mdhš 

vjh®¤j thœ¡ifÆš eh« rªâ¡F« fjhgh¤âu§fŸ Ã# kÅj®fis¥ g‰¿ 

bgU«gh‹ikahd Clf§fŸ ngRtnjÆšiy. f‰gid cyf ehaf®fŸ nghy ïUªjhš 

e‹whf¤jh‹ ïU¡F« Mdhš eh« midtU« kÅj®fŸ bt‰¿ njhšÉ ï‹g« J‹g« 

e‹im Ôik vd všyh Ãiyfisí« thœ¡ifÆš VnjD« xU jUz¤âš rªâ¤Jjh‹ 

Mfnt©L«.  

X‹W xnuaoahf ešyt‹ mšyJ kuz¤ij jGî« msÉ‰F Ôat‹ ïªj ïu©nl 

ï‹iwa bgU«gh‹ikahd ïisnahÇ‹ tunt‰ig bgU« áÅkh¡fËš bjhÂ¡F« 

K¡»a fjhgh¤âu§fS« ruhrÇahd kÅj®fis, Fz§fis, thœ¡if Kiwfis 

ika¥gL¤Jtnj ïšiy. vjh®¤j thœ¡if ÃiyÆÈUªJ xU Éj khia (Fantasy) 

Æšjh‹ ï‹iwa jiyKiwÆd® mâf« M¡»uÄ¡f¥gL»‹wd®. mJnghy ïU¡fî« 

Mir¥gL»‹wd®.  

nk‰f¤âa ehLfË‹ Clf§fŸ k‰W« bjhÊšE£g ts®¢áÆ‹ jh¡fkhdJ ekJ 

Clf§fËY« ãuâgË¡»wJ. F¿¥ghf ï‹iwa âiu¥gl§fËš nk‰f¤âa jh¡f§fis 
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bfh©Ljh‹ ïU¡»wJ. cjhuz¤â‰F Þigl® nk‹, N¥g® nk‹, ngh‹w gl§fË‹ 

jh¡f§fŸ ekJ âiu¥gl§fËY« FHªijfS¡fhd Ãfœ¢áfËY« fhz¥gL»wJ. ïJ 

kÅj ïd¤âÈUªJ khWg£l mÔj gy§isí« âwikfisí« cŸsl¡» rhfr§fŸ òÇí« 

fjhgh¤âu§fis ika¥gL¤â vL¡f¥gL»‹wd. ïit xU Éj kha cyif Ã# cyf« 

nghš á¤jÇ¡»‹wd. ïJ ngh‹w rhfr§fŸ bfh^u fUÉfŸ, Míj§fË‹ ga‹gh£il 

bfh©L f£lik¡f¥g£LŸsJ. ï›thwhd ngh¡F ïisnahiu vjh®¤j cy»Å‹W 

btËÆš vL¤J f‰gid cyif uá¡f it¡»wJ. mJngh‹w fjhgh¤âu§fŸ Ã# cy»š 

ïUªjhš e‹whf ïU¡Fnk v‹w Miria ö©L»wJ. 

kÅj Fy« M©-åu«-bg©-mHF 

t‹Kiw v‹gJ xU Ô®thf K‹it¡f¥gL»wJ.  

nkiy ehLfËš ï›thwhd á¤jÇ¥òfŸ gy jh¡f§fis V‰gL¤âíŸsJ t‹Kiw 

fyh¢rhuh« tsu ï›thwhd á¤jÇ¥òfS« xU fhuzkhf mik»wJ. v‹»‹wd 

MŒîfŸ.  

gŸË¥ gUt fhjiy e« âiu¥gl§fŸ bfh©lhodhY« mâYŸs Mg¤Jfis Muha 

kW¡»‹wd. gŸË¥ gUt fhjiy ika¥gL¤J« âiu¥gl§fŸ ï‹iw¡F« btËtªJ 

bfh©Ljh‹ cŸsJ. gŸË¢ ÓUilÆš gŸË¡ Tl§fis fh£L« nghJ 

bgU«gh‹ikahd ekJ âiu¥gl§fŸ Éliy¥ gUt¤J fhjiy k£L«jh‹ ika¥gL¤â 

tªJŸsJ. vjh®¤j§fËš ïšyhj msÉš ïJ FHªij âUkz« r£l¥go F‰w« vD« 

nghJ gŸË¥gUt fhjš á¤jÇ¥òfŸ Kuzhf khWtij fhzKo»wJ. khzt khzÉfŸ 

k¤âÆš ïj‹ jh¡f§fŸ bjhl®ªJ bfh©Ljh‹ cŸsJ. gy neu§fËš vâ®fhynk 

khW« Ãiy¡F ïªj á¤jÇ¥òfS« Ãaha¥gL¤j¥gl Clf« xU fhuzkhf miktJ 

ntjid mË¡»wJ.  

KH§fhš tiu nriyia ö¡» ko¤J nr‰¿š eh‰W e£l nghJ mij Mghrkhf gh®¤jJ 

ïšiy Mdhš ï‹iwa NHÈnyh r‰nw ÉyF« MilÆš Tl ghÈaš t¡»u gh®itia 

ö©l Clf§fS¡F bgU«g§F c©L v‹gJ Ãj®rdkhd c©ik. 

Clf§fŸ r_f¤ij ãuâgÈ¡»‹wd v‹w nghJ« mit r_f¤ij v¥go Ã®zÆ¡f 

nt©L« vdî« f‰W¡ bfhL¡»‹wd v‹»wh®fŸ MŒths®fŸ. Clf§fŸ á¤jÇ¡F« 

cyf« v‹gJ  bgU«gFâ f‰gidahdJ« Äif¥gL¤j¥g£lJkhdJ v‹gJ ït®fsJ 

T‰W. vdnt Clf§fŸ e«K‹ á¤jÇ¡F« vjh®¤j§fis gF¤jhuhŒtJ mtáa«. 

vjh®¤j NHš 

X‹gjh« tF¥ò khzÉ khzt®fËl« X® MŒî¡fhf Clf§fŸ g‰¿a x® Éthj¤ij 

el¤âa nghJ mt®fsJ Clf òÇjšfS« mj‹ ga‹gh£L ngh¡Ffisí« mj‹ 

Éisîfisí« g‰¿ Muha xU MŒî »il¤jJ. bgU«ghyhd khzt khzÉfŸ xU 

ehis¡F 2 kÂ neu« Kjš 5 kÂ neu« tiu Clf§fis(F¿¥ghf bjhiy¡fh£á) 

ga‹gL¤J»‹wd®. ïâš bghGJ ngh¡F, jftš, Éisah£L vd mtut® 
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njitfS¡nf‰g ga‹ghL« neuK« khWgL»‹wd®. Mdhš x‹W k£L« òÇªjJ. 

Clf§fŸ ï‹iwa khzh¡fÇ‹ thœÉ‹ ï‹¿aikahj x‹wh»É£lJ.  

Clf§fŸ ït®fŸ K‹ ÃW¤j« bg©fŸ g‰¿a òÇjšfis ïªj ïjÊš MuhŒnth«. 

gŸËfŸ M©, bg© rk¤Jt¤ij f‰ã¤jhY« Clf§fË‹ ga‹ghL mt®fŸ bgW« 

fšÉiaí« ÉŠá jdJ Mâ¡f¤ij K‹ÅU¤JtJ Éa¥ghf¤jh‹ cŸsJ. M© v¥go 

ïU¡f nt©L« bg© v¥go ïU¡f nt©L« vd f‰W¡ bfhL¥gâš Clf§fË‹ 

Mâ¡f¤ij czu KoªjJ. bg© v‹whš ifbaL¤J F«ãl nt©L«, bg© mâf« 

Mir¥gl¡ TlhJ. M«ãis v‹whš åu« ntQ«, M© ãŸis mH¡TlhJ vd 

K©oao¤J tU« th®¤ijfŸ ghFgh£il Éij¥gâš Clf§Ë‹ jh¡f¤ijí« g§ifí« 

cz®¤âaJ. nfhg«, Mir, áÇ¥ò, mHif, kÅj ïd¤â‰F bghJthd cz®îfŸ 

Fz§fshf ïU¡F« nghJ v¥go ntWg£L M© v‹whš ïij brŒa nt©L« bg© 

v‹whš ïij brŒa nt©L« ïij brŒa¡ TlhJ v‹W Éij¤jJ.  

Clf§fŸ ghÈd¥ ghFgh£L TWfis ï‹iw¡F« MHkhŒ ãuâgÈ¤J¡ bfh©Ljh‹ 

ïU¡»‹wd. bg©Å‹ á¤jÇ¥òfŸ bghGJ ngh¡F Clf§fËš gy tifahf cŸsij 

gh®¡fyh«. mHF, âahf«, bghWik, f‰ò ngh‹w ïy¡fz§fS¡F c£g£ltshf, 

ghJfh¡f¥gl, âU¤j¥gl, tÊfh£l¥gl nt©oatshf vd xnu khâÇahd á¤jÇ¥òfŸ 

bjhl®ªJ bfh©Ljh‹ ïU¡»wJ. ïâš etíf¤â‹ bg©fŸ mid¤ijí« jh§» 

vâ®bfhŸS« Rikjh§»fshf Super woman vd¥gL« å£ilí«,  ntiyiaí«, 

vâÇfisí« xnu neu¤âš vâ® bfhŸgtshf mšyJ Éšy¤jd«, Éõk¤jd« 

ÄFªjtshf mšyJ foths« ngh£l FâiuahŒ mt‹ v›tsî nkhrkhf eguhf 

ïUªjhY« fjhehafidna R‰¿ R‰¿ tUgtŸ vd gy mtjhu§fŸ vjh®¤jâš 

bra‰ifahf, vjh®¤j§fis kiw¡F« Éjkhf mik»wJ.  

fjheaf®fS¡F Éšy‹ ÛJ nfhg« tu nt©L«. mªj nfhg« Ãahakhdjhf ïU¡f 

nt©L«. mªj nfhg¤â‹ Éisthf M¡nuhõ¤Jl‹ r©il fh£áfŸ mik¡f¥gl 

nt©L«. ïj‰F jhŒkh®fŸ bfhiy brŒa¥gLtJ«, j§iffŸ gyh¤fhu« brŒa¥gLtJ«, 

fhjÈfŸ fl¤j¥gLtJ« fij¡F m¤âahtáakhd fh£ágL¤j¥gL»wJ vd bg©fs 

Ûjhd t‹Kiw¡F Mg¤jhd ïy¡fz§fisí« ekJ Clf§fËš  fhz Ko»wJ. 

kidÉia mo¥gJ F‰wÄšiy, mo¡»w ifjh‹ mid¡F« jtW brŒí« bg©fis 

J‹òW¤JtJ F‰wÄšiy, fhjÈ¡f ão¡fÉšiyba‹whY« f£lha¥gL¤â m‹ig 

òÇait¥gJ, gyh¤fhu« brŒjt®fisna âUkz« brŒtJ ngh‹w í¤âfisí« ïjid 

fhQ« nghJ bg©fŸ Ûjh‹ t‹KiwfS¡F fhuz§fis njl¤jh‹ Kid»nwhnk 

jÉu  mij r_jha Ó®nflhfnth, ãu¢ridahfnth gh®¥gJ ïšiy. ï›thW bg©fŸ 

Ûjhd  t‹Kiwia ënuhÉ‹ M©ikia ÃUã¡F« fhuÂfshf á¤jÇ¤j 

âiu¥gl§fS« bjhiy¡fh£á bjhl®fS« Vuhs«. ïjdhš bg©fŸ Ûjhd t‹Kiw 

v‹gJ xU fij¡ fUÉahf ga‹g£o¡ bfh©oU¡F« ngh¡F t‹Kiw fyh¢rhu¤ij 

Ãaha¥gL¤J« mgha« cŸsJ.   
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ïj‹ ï‹bdhU gÇzhk« brŒâ Clf§fŸ bg©fŸ Ûjhd t‹Kiwfis v›thW 

gh®¡»‹wd, á¤jÇ¡»‹wd v‹gJ MF«. el¤ij bf£l kidÉÆ‹ jiyia J©o¤J 

C®tykhf br‹w fzt‹ v‹w jiy¥ig gh®¤jJ« go¡f ö©L«. ï›thW Vuhskhd 

jiy¥òfns el¤j bfhLikfis gugu¥ò brŒâfshf e«K‹ gil¡»‹wd. ï›thwhd 

jiy¥òfŸ kiwKfkhf F‰w§fis Ãaha¥gL¤J»‹wd v‹»wJ MŒîfŸ. ï¤jifa 

F‰w brŒâ¥ ãÇîfŸ bg©fŸ Ûjhd t‹Kiwia mQF« Éjnk ghFgh£Ll‹jh‹ 

cŸsJ. jtW brŒí« bg© j©o¡f¥gl nt©L«. M© nfhg¤â‹ c¢r¤â‰nfh, 

nghijÆ‹ c¢r¤â‰nfh jŸs¥g£ljhšjh‹ ï›thwhd F‰w§fŸ ÃfœªJŸsJ vd rh®ò 

j‹ikíl‹ á¤jÇ¥òfŸ ïitfis F‰w§fshfnt gh®¥gâšiy. F‰w§fŸ ÃUã¡f¥glhj 

NHÈš mU»š ïUªJ gh®¤jJ nghy vGJtJ ntjidahd ngh¡F MF«. 

khwhf F‰w¤ij VnjD« xU tifÆš Ãaha¥gL¤jnt brŒ»wJ v‹»‹wd MŒîfŸ. 

bghJthf gy g¤âÇiffŸ fs MŒîfŸ brŒa¥glhkš brŒâahf btËtU»‹wd.  

bgU«ghyhd bghGJ ngh¡F Clf§fËš, á¤jÇ¥òfËš bg©fŸ t‹Kiw¡FŸshtJ« 

mjdhš nfhgK‰W M©fŸ gÊth§Fgt®fshî« á¤jÇ¡f¥gL« fij fs§fis ftÅ¡f 

nt©L«. ï›thwhd t‹KiwfŸ bjhlhªJ tU« nghJ mJ r_f¤â‰F rf# Ãfœthf 

fhz¥gL« mgha« V‰gL»wJ. nkY« bg©fŸ FL«g NHš jÉu btËíyf m¿î rh®ªJ 

NœÃiyfis vâ®bfhŸtâš rhk®¤âa« m‰wt®fshf m¥gona rkhË¤jhY« Koî 

jtwhf Koîfshš Vsd¥gL¤j¥gLgt®fshfnt f£lik¡f¥gL»‹wd®. bg©fŸ 

ghâ¡f¥gLgt®fshfî« M©fis ghâ¥ig V‰gL¤Jgt®fshfnt, fh¥gh‰Wgt®fshfî« 

mšyJ gÊth§Fgt®fshfnt á¤jÇ¡F« ngh¡F bg©fis tYt‰wt®fshfî« 

M©fis Mâ¡f¤â‹ cUthfî« K‹it¡»wJ. ïJ M© bg© g‰¿a bghJ ò¤âia 

bghJ NHÈš Ã®zÆ¡F« fhuÂfshf mikí« nghJ mJ bg©fis ïu©lh« 

ÃiyÆnyna gh®¡F« mgha« V‰gL»wJ.  

gugu¥ò brŒâfis Kªâ bfhL¥gâš ïU¡F« Kid¥ò mit ãuÞ fî‹áš 

ÉâKiwfS¡F c£g£L, g¤âÇif j®k¤â‰F c£g£L cŸsdth vd gh®¡f¥gLtJ 

Fiwthfnt cŸsJ. âšÈ khzÉ ghÈaš gyh¤fhu bfhiy tH¡»š njáa Clf§fŸ 

mªj bg©Â‹ òif¥gl¤ijnah bgaiunah milahs¥gL¤jhkš mªj bg©Â‹ 

f©Âa¤ij fh¤jJ. Mdhš  mnj rka« ö¤J¡Fo kht£l¤âš $it¡F©l« mUnf 

xU gŸË áWÄ ghÈaš gyh¤fhu Ka‰áÆš bfhiy brŒa¥g£lij ekJ khÃy msÉyhd 

Clf§fŸ á¤jÇ¤j Éj« Muha¥gl nt©oa x‹W. fhuz« gy K¡»a Clf§fŸ 

m¢áWÄÆ‹ òif¥gl¤Jl‹ bga®, C® k‰W« bg‰nwh® F¿¥òfŸ jªJ gŸË khzÉ gŸË 

khzÉ f‰gÊ¥ò v‹w jiy¥ãš gugu¥ò brŒâahf btËÆ£ld. ïJ mªj FHªijÆ‹ 

kh©ig¥ g‰¿nah g¤âÇif j®k« g‰¿nah FHªijfŸ, bg©fŸ Ûjhd t‹Kiw 

brŒâfis bfhL¡F« Kiw¥ g‰¿nah ftiy¥g£ljhfnth bjÇaÉšiy. 

ghâ¡f¥g£lt®fns brŒâ Clf§fËš mâfkhf fh£á¥gL¤j¥gL»‹wd®. ïJ 

ghâ¡f¥g£lt®fis nkY« ghâ¥ò¡F cŸsh¡F«  brayhF«.  
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FHªijfis âdK« FiwªjJ ïu©L kÂ neu¤â‰F nkš M¡»uÄ¡F« Clf§fŸ 

K‹ÅU¤J« bg©fŸ g‰¿a Éthj§fŸ khzt®fŸ k¤âÆš mtáa« vH nt©L«. ïJ 

bg©fis òÇªJ bfhŸs cjÉahf ïU¡F«. vdnt ÑH¡f©l fU¤J¡fisí« eh« 

Éthj¤â‰F vL¤J¡ bfhŸnth«.  

1. Clf§fËš bjhlU« xnu khâÇahd á¤jÇ¥òfŸ F¿¤J Éthâ¤J bjËî bgw 

nt©L«. vij neh¡» ïªj á¤jÇ¥òfŸ khzh¡fÇl« bfh©L brš»wJ, ïjdhš 

bg©fŸ F¿¤j gh®it v›thW cŸsJ vd Muha nt©L«.  

brŒâ Clf§fËš bg©fŸ F¿¤j ngh¡if MuhŒtnjhL Éthâ¡f nt©L«.   

-ïuhjh, cjÉ¥ nguháÇia, âUbešntÈ 
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தமிழக அரசின் ெபண்கள் பாதுகாப்பிற்கான அவரச உதவி எண்கள் 

1. இந்த எண் பயன்பாடு திடீர் ஆபத்துக்கள் வரும்ேபாது ெபண்கள் இந்த எண்ைணத் 
ெதாடர்புெகாள்ளலாம். எங்ேகா ஓர் இடத்தில் தனித்துவிடப்பட்டு விட்டாலும் அல்லது 
தங்க இடமில்லாதேபாதும் இந்த எண்ணுக்கு ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்! இந்த எண் 
எடுக்கப்படவில்ைல என்றால் 044-23452365 என்கிற எண்ைணத் ெதாடர்புெகாள்ளலாம். 

2. ெபண் குழந்ைதகள் என்றால் 1098  என்கிற எண்ைணத் ெதாடர்புெகாள்ளலாம் 

3. ெபற்ற பிள்ைளகளால் ைகவிடப்பட்டு ஆதரவற்ற நிைலயில் இருக்கும் வயதான ெபண்கள் 
என்றால் 1253-ஐ ெதாடர்புெகாள்ளலாம். 

4. குடும்பத்தில் கணவன் மூலம் வன்ெகாடுைமக்கு ஆளானாேலா அல்லது ேவைல 
ெசய்யுமிடத்திேலா, கல்லூrயிேலா பாலியல் rதியாக துன்புறுத்தப்பட்டாேலா 044-

28551155 என்கிற தமிழ்நாடு மகளிர் ஆைணயத்தின் எண்ணுக்கும், 044-25264568 என்ற 
எண்ணுக்கும் அைழத்து ஆேலாசைனகள் ெபற்றுக்ெகாள்வேதாடு புகாரும் ெகாடுத்து 
உங்களுக்கு இைழக்கப்படும் ெகாடுைமகளுக்குத் தரீ்வும் காணலாம். 

5. மனrதியாக பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கைள, ஆதரவற்ற ெபண்கைளப் பாதுகாக்க 044 - 

26530504, 044-26530599- என்கிற எண்கைளத் ெதாடர்புெகாள்ளலாம். இது, ெசன்ைன 
முகப்ேபrலுள்ள ெபண்களுக்கான விழுதுகள் ெதாண்டு நிறுவனத்தின் எண்!    மத்திய 
அரசின் நிதியுதவியுடன் ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறது. 

6. வாடைகத் தாய்களாகப் ேபாய் புேராக்கர்களிடம் ஏமாறும் ெபண்கள் 044-26184392, 

9171313424 என்கிற உலக வாடைகத் தாய்களின் உrைமகள் அைமப்பு எண்ைணத் 
ெதாடர்புெகாண்டு வாடைகத்தாய் என்றால் என்ன? அவர்களுக்கான உrைமகள், 

விதிமுைறகள் என்ன என்பனவற்ைற அறியலாம். 

7. ரயில் பயணங்களின்ேபாது ெபண்களுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் புகார் ெதrவிக்க ரயில்ேவ 
ேபாlஸ் நம்பரான 044-25353999, 90031 61710, 99625 00500 எண்கைளத் 
ெதாடர்புெகாள்ளலாம். 

8. ெசன்ைனக் கல்லூrகளில் ராக்கிங் என்றால் 95000 99100 என்ற எண்ணுக்கு எஸ்.எம்.எஸ். 
ெகாடுத்தால் ேபாதும்,உடனடியாக காவல்துைற நடவடிக்ைக எடுக்கும். 

9. ஆட்ேடாவில் அளவுக்கதிகமான குழந்ைதகைள ஏற்றிச் ெசன்றால் 044-24749002 மற்றும் 
044-26744445 என்கிற எண்கைளத் ெதாடர்பு ெகாண்டு புகார் அளிக்கலாம். 

10. ெபாருட்கள் வாங்கும் கைடகளில் ஏமாற்றப்படுகிறரீ்கள் என்று உணர்ந்தால் மாநில 
நுகர்ேவார் புகார்களுக்கான எண்கள் 180011400, 94454 64748, 72999 98002, 72000 18001, 

044- 28592828 ஆகிய எண்கைளத் ெதாடர்புெகாண்டு புகார் ெகாடுப்பேதாடு 
ஆேலாசைனகைளயும் ெபறலாம். 

11. ேபருந்துகள் சrயான ேநரத்திற்கு வராதது, நடத்துநர் மீதி சில்லைரையக் ெகாடுக்காதது 
அல்லது குடித்துவிட்ேடா, ெசல்ேபான் ேபசிக்ெகாண்ேடா ஓட்டுநர் ேபருந்ைத ஓட்டுவது 
ேபான்ற புகார்களுக்கு 93833 37639 என்கிற எண்ணுக்கு எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்பலாம். 

ஆதாரம் : தமிழக அரசு - ெசய்தி துைற 
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The National Legal Services Authority (NALSA) 

INTRODUCTION 

The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal 
Services Authorities Act, 1987 to provide free Legal Services to the weaker sections of the 
society and to organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes. 

Hon’ble Mr. Justice Tirath Singh Thakur, the Chief Justice of India is the Patron-in-Chief and 
Hon’ble Mr. Justice Anil R. Dave, Judge, Supreme Court of India is the Executive Chairman 
of the Authority. NALSA is housed at 12/11, Jam Nagar House, New Delhi-110011. 

In every State, State Legal Services Authority has been constituted to give effect to the 
policies and directions of the NALSA and to give free legal services to the people and 
conduct Lok Adalats in the State.  The State Legal Services Authority is headed by Hon’ble 
the Chief Justice of the respective High Court who is the Patron-in-Chief of the State Legal 
Services Authority.  

In every District, District Legal Services Authority has been constituted to implement Legal 
Services Programmes in the District. The District Legal Services Authority is situated in the 
District Courts Complex in every District and chaired by the District Judge of the respective 
district. 

. 

LEGAL AID MOVEMENT IN INDIA - ITS DEVELOPMENT AND PRESENT 
STATUS 

 
Article 39A of the Constitution of India provides that State shall secure that the operation of 
the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall in particular, 
provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that 
opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other 
disability. Articles 14 and 22(1) also make it obligatory for the State to ensure equality before 
law and a legal system which promotes justice on a basis of equal opportunity to all. Legal 
aid strives to ensure that constitutional pledge is fulfilled in its letter and spirit and equal 
justice is made available to the poor, downtrodden and weaker sections of the society.  
 
The earliest Legal Aid movement appears to be of the year 1851 when some enactment was 
introduced in France for providing legal assistance to the indigent. In Britain, the history of 
the organised efforts on the part of the State to provide legal services to the poor and needy 
dates back to 1944, when Lord Chancellor, Viscount Simon appointed Rushcliffe Committee 
to enquire about the facilities existing in England and Wales for giving legal advice to the 
poor and to make recommendations as appear to be desirable for ensuring that persons in 
need of legal advice are provided the same by the State. Since 1952, the Govt. of India also 
started addressing to the question of legal aid for the poor in various conferences of Law 
Ministers and Law Commissions. In 1960, some guidelines were drawn by the Govt. for legal 
aid schemes. In different states legal aid schemes were floated through Legal Aid Boards, 
Societies and Law Departments. In 1980, a Committee at the national level was constituted to 
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oversee and supervise legal aid programmes throughout the country under the Chairmanship 
of Hon. Mr. Justice P.N. Bhagwati then a Judge of the Supreme Court of India. This 
Committee came to be known as CILAS (Committee for Implementing Legal Aid Schemes) 
and started monitoring legal aid activities throughout the country. The introduction of Lok 
Adalats added a new chapter to the justice dispensation system of this country and succeeded 
in providing a supplementary forum to the litigants for conciliatory settlement of their 
disputes. In 1987 Legal Services Authorities Act was enacted to give a statutory base to legal 
aid programmes throughout the country on a uniform pattern. This Act was finally enforced 
on 9th of November, 1995 after certain amendments were introduced therein by the 
Amendment Act of 1994. Hon. Mr. Justice R.N. Mishra the then Chief Justice of India played 
a key role in the enforcement of the Act. 
 
National Legal Services Authority was constituted on 5th December, 1995. His Lordship 
Hon. Dr. Justice A.S. Anand, Judge, Supreme Court of India took over as the Executive 
Chairman of National Legal Services Authority on 17the July, 1997. Soon after assuming the 
office, His Lordship initiated steps for making the National Legal Services Authority 
functional. The first Member Secretary of the authority joined in December, 1997 and by 
January, 1998 the other officers and staff were also appointed. By February, 1998 the office 
of National Legal Services Authority became properly functional for the first time. 
 
In October, 1998, His Lordship Hon. Dr. Justice A.S. Anand assumed the Office of the Chief 
Justice of India and thus became the Patron-in-Chief of National Legal Services Authority. 
His Lordship Hon. Mr. Justice S.P. Bharucha, the senior-most Judge of the Supreme Court of 
India assumed the office of the Executive Chairman, National Legal Services Authority. 
 
Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987 prescribes the criteria for giving legal 
services to the eligible persons. Section 12 of the Act reads as under:- 

"12.Every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal services under  this 
Act if that person is – 
(a) a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe; 
(b) a victim of trafficking in human beings or begar as referred to in Article 23 of the 
Constitution; 
(c) a woman or a child; 
(d) a mentally ill or otherwise disabled person; 
(e) a person under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass 
disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or 
(f) an industrial workman; or 
(g) in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of 
section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956); or in a juvenile home 
within the meaning of clause  
(j) of section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986) or in a psychiatric hospital or 
psychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Mental Health 
Act, 1987 (14 of 1987); or  
(h) in receipt of annual income less than rupees nine thousand or such other higher amount as 
may be prescribed by the State Govt., if the case is before a court other than the Supreme 
Court, and less than rupees twelve thousand or such other higher amount as may be 
prescribed by the Central Govt., if the case is before the Supreme Court." 
(Rules have already been amended to enhance this income ceiling). 
According to section 2(1) (a) of the Act, legal aid can be provided to a person for a 'case' 
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which includes a suit or any proceeding before a court. Section 2(1) (aaa) defines the 'court' 
as a civil, criminal or revenue court and includes any tribunal or any other authority 
constituted under any law for the time being in force, to exercise judicial or quasi-judicial 
functions. As per section 2(1)(c) 'legal service' includes the rendering of any service in the 
conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority or tribunal 
and the giving of advice on any legal matter. 
 
Legal Services Authorities after examining the eligibility criteria of an applicant and the 
existence of a prima facie case in his favour provide him counsel at State expense, pay the 
required Court Fee in the matter and bear all incidental expenses in connection with the case. 
The person to whom legal aid is provided is not called upon to spend anything on the 
litigation once it is supported by a Legal Services Authority. 
 
A nationwide network has been envisaged under the Act for providing legal aid and 
assistance. National Legal Services Authority is the apex body constituted to lay down 
policies and principles for making legal services available under the provisions of the Act and 
to frame most effective and economical schemes for legal services. It also disburses funds 
and grants to State Legal Services Authorities and NGOs for implementing legal aid schemes 
and programmes. 
 
In every State a State Legal Services Authority is constituted to give effect to the policies and 
directions of the Central Authority (NALSA) and to give legal services to the people and 
conduct Lok Adalats in the State. State Legal Services Authority is headed by the Chief 
Justice of the State High Court who is its Patron-in-Chief. A serving or retired Judge of the 
High Court is nominated as its Executive Chairman. 
 
District Legal Services Authority is constituted in every District to implement Legal Aid 
Programmes and Schemes in the District. The District Judge of the District is its ex-officio 
Chairman. 
 
Taluk Legal Services Committees are also constituted for each of the Taluk or Mandal or for 
group of Taluk or Mandals to coordinate the activities of legal services in the Taluk and to 
organise Lok Adalats. Every Taluk Legal Services Committee is headed by a senior Civil 
Judge operating within the jurisdiction of the Committee who is its ex-officio Chairman.  
 
After the constitution of the Central Authority and the establishment of NALSA office 
towards the beginning of 1998, following schemes and measures have been envisaged and 
implemented by the Central Authority:- 
(a) Establishing Permanent and Continuous Lok Adalats in all the Districts in the country for 
disposal of pending matters as well as disputes at pre-litigative stage; 
(b) Establishing separate Permanent & Continuous Lok Adalats for Govt. Departments, 
Statutory Authorities and Public Sector Undertakings for disposal of pending cases as well as 
disputes at pre-litigative stage; 
(c) Accreditation of NGOs for Legal Literacy and Legal Awareness campaign; 
(d) Appointment of "Legal Aid Counsel" in all the Courts of Magistrates in the country; 
(e) Disposal of cases through Lok Adalats on old pattern; 
(f) Publicity to Legal Aid Schemes and programmes to make people aware about legal aid 
facilities; 
(g) Emphasis on competent and quality legal services to the aided persons; 
(h) Legal aid facilities in jails; 
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(i) Setting up of Counseling and Conciliation Centers in all the Districts in the country; 
(j) Sensitisation of Judicial Officers in regard to Legal Services Schemes and programmes; 
(k) Publication of "Nyaya Deep", the official newsletter of NALSA; 
(l) Enhancement of Income Ceiling to Rs.1,25,000/- p.a. for legal aid before Supreme Court 
of India and to Rs.1,00,000/- p.a. for legal aid upto High Courts; and 
(m) Steps for framing rules for refund of court fees and execution of Awards passed by Lok 
Adalats. 

The First Annual Meet of the State Legal Services Authorities was held on 12th of 
September, 1998 at Vigyan Bhawan, New Delhi which was presided over by His Lordship 
Hon. Dr. Justice A.S. Anand, the then Executive Chairman, NALSA. His Lordship Hon. Mr. 
Justice S.B. Majmudar, Judge, Supreme Court of India and Chairman, Supreme Court Legal 
Services Committee, the Members of the Central Authority and the Executive Chairmen and 
Member Secretaries of the State Legal Services Authorities attended this Meet. In this Meet, 
the progress of on-going schemes which had been initiated by NALSA was examined and 
decisions of far reaching implications were taken with a view to strengthen and streamline 
legal aid programmes in the country. The Second Annual Meet of the State Legal Services 
Authorities was held at Jubilee Hall, Hyderabad on 9th of October, 1999. This Meet was 
inaugurated by His Lordship Hon. Dr. Justice A.S. Anand, the Chief Justice of India and 
Patron-in-Chief, NALSA. Hon. Mr. Justice S.P. Bharucha, Executive Chairman, NALSA 
delivered the keynote address. Other dignitaries present at the inaugural function included 
Hon. Mr. Justice S.B. Majmudar, Judge, Supreme Court of India and Chairman, Supreme 
Court Legal Services Committee, Hon. Mr. Justice M.S. Liberhan, Chief Justice of Andhra 
Pradesh High Court and Members of Central Authority. 
 
In pursuance of the call given by His Lordship Hon. Dr. Justice A.S. Anand, the Chief Justice 
of India in the First Annual Meet, 9th of November is being celebrated every year by all 
Legal Services Authorities as "Legal Services Day". NALSA issues Press Releases in almost 
all the leading newspapers in the country in English, Hindi and regional languages to convey 
to the public salient provisions of the Legal Services Authorities Act, the important schemes 
introduced by NALSA for providing legal aid and the utility of Lok Adalats, so that people 
should know about the facilities being provided by Legal Services Authorities throughout the 
country. State Legal Services Authorities all over the country organise Lok Adalats, legal 
literacy camps and undertake legal awareness campaign to make people aware of their legal 
rights. 

Permanent and Continuous Lok Adalats are being established in all the Districts in the 
country. NALSA has been providing and shall continue to provide funds to State Legal 
Services Authorities for the implementation of the Legal Aid Schemes and Programmes but 
the infrastructure has to be provided by the State Govts. Separate Permanent and Continuous 
Lok Adalats in Govt. Departments are aimed at amicably settling pending cases as well as the 
matters at pre-litigative stage between Govt. Departments and general public so that the 
inflow of litigation to regular Courts is reduced. In so many Govt. bodies these Lok Adalats 
have become functional. In Delhi Permanent Lok Adalats have been established in Delhi 
Vidyut Board, Delhi Development Authority, Municipal Corpn. Of Delhi, MTNL and 
General Insurance Corpn. These Lok Adalats are becoming popular day-by-day and it is 
expected that very soon a large number of disputes between public and statutory authorities 
would start getting settled at pre-litigative stage itself saving the parties from unnecessary 
expense and litigational inconvenience. In other States also State Legal Services Authorities 
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have initiated steps to pursuade the State Govts. and statutory bodies, etc. to set up separate 
Permanent Lok Adalats for amicable settlement of their legal disputes. 

"Legal Aid Counsel" Scheme which was conceived and introduced by His Lordship Hon. Dr. 
Justice A.S. Anand when His Lordship was the Executive Chairman, NALSA has been well 
received all over country. Legal Aid Counsel have been provided in most of the courts of the 
Magistrates in the country to provide immediate legal assistance to those prisoners who are 
not in a position to engage their own counsel. 

Hon. Mr. Justice S.P. Bharucha, Executive Chairman, NALSA in the course of working 
session of the Second Annual Meet of the State Legal Services Authorities held at 
Hyderabad, had emphasised that Counselling and Conciliation Centers should be established 
in all the Districts in the country to bring about negotiated settlement of disputes between the 
parties. All the State Legal Services Authorities are taking steps to establish these Centers 
which would prove immensely useful for settling legal disputes at pre-litigative stage and 
would also help legal services functionaries to find out as to whether a person approaching 
them for legal aid has or not a prima facie case in his favour which is a pre-requisite for grant 
of legal aid. Hon. Executive Chairman has repeatedly emphasised that legal aid must not be 
given as a matter of routine and frivolous cases should not be supported by legal aid 
authorities. 

Hon. Mr. Justice S.P. Bharucha, Executive Chairman, NALSA while writing in 'Nyaya Deep' 
and in the course of his keynote address in the meeting of the Member Secretaries held in 
NALSA office on 19.2.2000 emphasised the need for improving the quality of legal aid that 
is being given by legal aid advocates. His Lordship observed that teeming millions of this 
country who live below poverty line in tribal, backward and far flung areas look to Legal 
Services Authorities for help and support in resolving their legal problems. When involved in 
litigation they very often feel that they are fighting an unequal battle in which the party that 
has better financial resources can secure more able legal assistance. His Lordship is of the 
view that these poor and weaker sections must not remain under the impression that they are 
getting comparatively inferior legal assistance. His Lordship has called upon legal services 
authorities to revise the payment schedule for legal aid panel advocates and also compress the 
panels so that panel advocates get more work and better remuneration from legal services 
authorities and thus get encouraged to render effective legal assistance to aided persons. 

His Lordship Hon. Mr. Justice B.N.Kirpal, Judge, Supreme Court of India and Chairman, 
Supreme Court Legal Services Committee has a very long association with legal aid 
movement. Under the guidance and control of His Lordship, Supreme Court Legal Services 
Committee is providing legal aid to eligible persons in a very effective and meaningful way. 
Up to 31.12.99 Supreme Court Legal Services Committee has provided legal aid and 
assistance to 10,125 applicants. 

'Nyaya Deep', the official newsletter of NALSA is promoting a healthy working relationship 
between legal services functionaries throughout the country and is proving immensely useful 
for exchange of views and sharing of ideas. Statistical information in regard to legal aid 
schemes and programmes is also included in this newsletter which is printed on quarterly 
basis. The editorials written by Hon. Mr. Justice R.C. Lahoti reflect the soul of 'Nyaya Deep' 
and measure the depth of the material included therein. These provide a window to the reader 
who in one glance through it can appreciate the content and purpose of the articles. 
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NALSA is laying great deal of emphasis on legal literacy and legal awareness campaign. 
Almost all the State Legal Services Authorities are identifying suitable and trustworthy 
NGOs through whom legal literacy campaign may be taken to tribal, backward and far-flung 
areas in the country. The effort is to publicise legal aid schemes so that the target group, for 
whom Legal Services Authorities Act has provided for free legal aid, may come to know 
about the same and approach the concerned legal services functionaries. 

NALSA has also called upon State Legal Services Authorities to set up legal aid cells in jails 
so that the prisoners lodged therein are provided prompt and efficient legal aid to which they 
are entitled by virtue of section 12 of Legal Services Authorities Act, 1987. Hon. The Chief 
Justice of India His Lordship Hon. Dr. Justice A.S. Anand, while delivering the inaugural 
address at the Second Annual meet of the State Legal Services Authorities at Hyderabad, had 
pointed out that a very large number of undertrial prisoners lodged in jails are involved in 
petty criminal offences. His Lordship expressed his deep anguish and stated that these poor 
and under privileged prisoners are languishing in jails for fairly long period in spite of the 
fact that they are willing to plead guilty and the ultimate sentences which are likely to be 
passed against them will be far less than the period they are incarcerated as undertrial 
prisoners. His Lordship suggested that the CJMs/CMMs of the areas in which the District 
Jails are situated should hold their courts in jails once or twice in a month for disposing of the 
cases of such undertrial prisoners. In many States, the suggestion has already been 
implemented and the prisoners involved in petty and minor offences are getting substantial 
relief. A copy of news item reported in the Hindu daily is attached. 

Sensitization of Judicial Officers in regard to legal aid schemes and programmes is also high 
on our agenda. His Lordship Hon. Mr. Justice S.P. Bharucha, Executive Chairman, NALSA 
while writing from the Desk of the Executive Chairman in Jan.,99 Issue of 'Nyaya Deep' had 
observed that not all judicial officers in the country are duly sensitized to Legal Services 
Schemes and programmes and as such are unable to guide poor litigants in this regard. His 
Lordship observed that Legal Services Authorities must ensure that Judicial officers are duly 
sensitized about the work NALSA is doing and its importance for the poor and illiterate. 

In the last Chief Justices' Conference held at New Delhi, a resolution was passed to say that 
in the service records of the Judicial officers, their interest in legal aid programmes should be 
reflected and all the High Courts should take steps for sensitizing the Judicial officers in 
regard to legal aid programmes and schemes. Once all the judicial officers in the country get 
properly sensitized in regard to the relevance and importance of legal aid schemes they shall 
themselves start caring for the poor, backward and weaker sections of the society who are not 
in a position to engage their own counsel and look after their legal causes. 

His Lordship Hon. Mr. Justice S.P. Bharucha, Executive Chairman, NALSA has repeatedly 
called upon State Legal Services Authorities to continue to hold Lok Adalats on old pattern 
so that the pace of the disposal of cases through Lok Adalats is not inhibited. Permanent and 
Continuous Lok Adalats are primarily aimed at settling disputes at pre-litigative stage and 
more contentious pending matters in District courts in which the parties can be motivated 
only by repeated sitting to arrive at settlement. Counselling and Conciliation Centers at 
Districts and Permanent Lok Adalats in Districts can be under same roof and can effectively 
function in unison. Most significant contribution by Legal Services Authorities to the 
administration of justice would be to settle legal disputes through Lok Adalats at pre-
litigative stage so that the inflow of cases in our already over-burdened courts is reduced to 
the extent possible. 
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Most of the offices of the State Legal Services Authorities are now equipped with FAX 
machines, computers and E-mail facilities. These modern gadgets shall surely help legal 
services functionaries to act swiftly to provide legal aid and assistance to the eligible persons 
in a meaningful manner. 
.During the Chairmanship of the then Hon’ble Executive Chairman, Mr. Justice Altamas 
Kabir, the following innovative steps have been introduced in the functioning of NALSA:- 

 A National Plan of Action to be executed by all State Legal Services Authorities and 
Calendar for   activities was put in place. 

 NALSA Regulations on Lok Adalat were published in the Gazette. 
 NALSA Regulations on  Free and Competent Legal Services were published in the 

Gazette of India. 
 Legal Services to Trans-Gender people was taken up as a new project of NALSA 
 Training of Para-Legal Volunteers and engaging them in the front offices of Legal 

Services Institutions and in the village  level legal aid clinics were  started. 
 Legal Literacy Programmes in schools and colleges started in an organised manner 

with the assistance of the Department of Education in all States. 
 School Legal Literacy Clubs set up in all High Schools under the State Legal Services 

Authorities in order to create legal awareness, obedience to law and spread the 
philosophy of rule of law amongst the younger generation. 

 Legal Aid Clinics in all villages to be manned by Para-legal Volunteers and panel 
lawyers. 

 Retainer lawyers are engaged at Taluk, District, High Court and Supreme Court level 
for handling legal aided cases. 

NALSA is very sure that under the kind patronage and guidance of Hon. The Chief Justice of 
India and Hon. Executive Chairman, a vibrant nationwide network of Legal Services 
Authorities shall be made available to the people to provide free and competent legal services 
to the eligible persons. NALSA is keen to develop and promote a culture of conciliation 
instead of litigation in the country so that the citizens of this country prefer to resolve their 
disputes and differences across the table in a spirit of goodwill and brotherhood. NALSA also 
wishes to ensure that even the weakest amongst the weak in the country does not suffer 
injustice arising out of any abrasive action on the part of State or private person 

TYPES OF LEGAL SERVICES PROVIDED  

Free Legal Services provided by NALSA/State Authority/District Authority: 

1. Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in 
connection with any legal proceedings; 

2. Providing Advocate in a legal proceedings; 
3. Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal 

proceedings. 
4. Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in 

legal proceedings. 

Eligible persons for getting free legal services 

1. Women and children; 
2. Members of SC/ST 
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3. Industrial workmen 
4. Victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster. 
5. Disabled persons. 
6. Person in custody  
7. Persons whose annual income does not exceed Rs. 1,00,000/- 

Free Legal Services can be availed from: 

1. Supreme Court Legal Services Committee,109, Lawyers Chambers, Supreme Court of 
India, New Delhi for Supreme Court Cases. 

2. State Legal Services Authority 
3. High Court Legal Services Committee situated at High Court Complex in every High 

Court for High Court cases. 
4. District Legal Services Authority situated in the District Courts Complex in every 

District. 

LOK ADALAT 

Lok Adalat is a forum where the disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation 
stage are settled/compromised amicably.  The Lok Adalat has been given statutory status 
under the Legal Services Authorities Act, 1987.  Under the said Act, the award made by the 
Lok Adalats is deemed to be the decree of a civil court and is final and binding on all parties 
and no appeal lies before any court against its award. 

NATURE OF CASES TO BE REFERRED TO LOK ADALAT 

1. Any case pending before any court 
2. Any dispute which has not been brought before any court and is likely to be filed 

before the court 

Provided that any matter relating to an offence not compoundable under the law shall not be 
settled in Lok Adalat. 

HOW TO GET THE CASE REFERRED TO THE LOK ADALAT FOR 
SETTLEMENT 

A) Case pending before the court: 

1. If the parties agree to settle the dispute in Lok Adalat or 
2. One of the parties makes an application to the court or 
3. The court is satisfied that that the matter is an appropriate one for settlement in Lok 

Adalat 

B) Any dispute at pre-litigative stage 

The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority as the case may be 
on receipt of an application from any one of the parties to any pre-litigation stage matter  
refer such matter to the Lok Adalat for amicable settlement 
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Source‐ http://nalsa.gov.in/ 

 


