
 

 

CT® ¨sÁgÀvÀ £Áå0iÀÄªÁ¢UÀ¼À ¥ÀjÃPÉë 

¥ÀÇªÀð¨sÁ«Ã CªÀ±ÀåPÀ/¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 

¥Àj«rUÀ¼À PÉÆÃµÀÖPÀ 

«µÀ0iÀÄzÀ             «µÀ0iÀÄ    ¥ÀÅl ¸ÀASÉå 

C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ 

 

12.    DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ       1 

13.   PÀA¥É¤ PÁ£ÀÆ£ÀÄ      37 

14.   ¥Àj¸ÀgÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ     48 

15.    PËlÄA©PÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ     81 

16.   ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀÄ    118 

17.    PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ   153 

18.   ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ   178 

                  UÁæºÀPÀ gÀPÀëuÉ M¼ÀUÉÆAqÀÄ C¥ÀPÀÈvÀåUÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀÄ, 

19.    vÉjUÉ PÁ£ÀÆ¤£À vÀvÀéUÀ¼ÀÄ     215 

20.   ¸ÁªÀðd¤PÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ   233 

 

 

 

 

 

 

 



CT® ¨sÁgÀvÀ £Áå0iÀÄªÁ¢UÀ¼À ¥ÀjÃPÉë 

¥ÀÇªÀð¨sÁ«Ã CªÀ±ÀåPÀ/¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 

«µÀ0iÀÄ 12: DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

¥Àæ¸ÁÛªÀ£É: 

 DzsÀÄ¤PÀ PÀ¯Áåt gÁdåzÀ ¥ÀæªÉÃ±ÀªÀÅ DqÀ½vÀ 

ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ ±Á» ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À 

UÀªÀÄå, ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉUÉ 

¸ÁQë0iÀiÁ¬ÄvÀÄ. DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ¤£À ªÀÄºÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ 

¨É¼ÀªÀtÂUÉ0iÀÄÄ F DqÀ½vÁvÀäPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À°è£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ0iÀÄ £ÉÃgÀªÁzÀ 

¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É gÁdåªÀÅ £ÁUÀjPÀgÀ 

PÀqÉV£À CzÀgÀ PÉÆÃmÁå£ÀÄPÉÆÃn ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

£ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CzÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ DyðPÀ 

PÀvÀðåªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÁzÀ°è, F ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À®Ä CzÀPÉÌ §ºÀÄ zÉÆqÀØ DqÀ½vÀ 

¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ  C¢üPÁgÀ±Á»0iÀÄ 

CUÀvÀå«gÀÄvÀÛzÉ. 

 

 ªÁ¸ÀÛªÀªÁV, ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁUÀð zÀ±ÀðPÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀ 

¸ÀA¸ÀwÛ£À PÁ0iÉÄÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÃªÀ® C£ÀÄªÉÆÃ¢¹ 

£ÀAvÀgÀzÀ°è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è 

eÁjUÉÆ½¸À®Ä £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ½UÉ ©qÀÄªÀÅzÀÄ 

¸Àj0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

¸ÀA¸ÀwÛ£À°è, ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁUÀðzÀ²ð ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹, PÉÃªÀ® 

PÁ0iÉÄÝUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¤¢ðµÀÖ ¥Àj¹ÜUÀ¼À°è eÁjUÉÆ½¸À®Ä 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ½UÉ ©qÀÄªÀÅzÀÄ PÁ0iÀÄðvÀB 

¸Àj0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è.  KPÉAzÀgÉ, ««zsÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ 

«ªÀgÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ 

CzÀgÀ «ªÁzÁA±ÀUÀ¼À£Éß¯Áè ¥ÀjÃQë¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAavÀªÁV0iÉÄÃ 0iÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è,  

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À ¥Áæ0iÉÆÃVPÀ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄ«PÉ0iÀÄÄ vÀdÕjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÜ½Ã0iÀÄ 

¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀåQÛ0iÀÄ 

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåzÀ ¥ÀgÀªÁV 

«ªÉÃZÀ£Á£ÀÄ¸ÁgÀªÁV wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À°è 

¤»vÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄªÀAvÉ 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV, £ÁUÀjPÀgÀ fÃªÀ£À, 

¸ÁévÀAvÀæ÷å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéwÛ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß 

©ÃgÀÄªÀ CAvÀºÀ ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÀPÉÌ 

¥ÀæzsÁ£À ªÀiÁrzÁUÀ, DqÀ½vÀ¢AzÀ ¸ÀA¨sÁªÀå 

C¢üPÁgÀzÀ Cw0iÀiÁzÀ §¼ÀPÉ¬ÄAzÀ £ÁUÀjPÀgÀ£ÀÄß 

gÀQë¸À®Ä, DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ¤£À ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ  CªÀ±ÀåPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 F zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀzÀ°è £ÉÆÃrzÁUÀ, DqÀ½vÀ 

PÁ£ÀÆ¤UÉ ¸Àj0iÀiÁV C£Àé0iÀÄªÁUÀÄªÀ 

¥Àj s̈ÁµÉ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæ.ªÉÃqï gÀªÀgÀÄ “¸ÀPÁðgÀzÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ” JAzÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ.( ªÉÃqï ªÀÄvÀÄÛ 

¥sÉÇÃ¹ðvï “DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ” 8 £ÉÃ DªÀÈwÛ, 

¥ÀÅ.£ÀA.4). ¥ÉÇæ. ¸ÁxÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ “DqÀ½vÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÆA¢UÉ 

ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ”(J¸ï.¦.¸ÁxÉ, “DqÀ½vÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ”, DªÀÈwÛ, ¥ÀÅ.£ÀA.4). 

 gÁdåªÀÅ 0iÀiÁªÀ jÃw0iÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ? 

 CAvÀºÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀÄªÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 



 CAvÀºÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CzÀÄ 0iÀiÁªÀ 

¥ÀæQæ0iÉÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄvÀÛzÉ? 

 CAvÀºÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÉÆ¼ÀUÉ gÁdåªÀÅ EqÀ§ºÀÄzÁzÀ 

«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁªÀÅªÀÅ ? 

 gÁdå¢AzÁzÀ C¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀzÀ «gÀÄzÀÝ 

ªÀåQÛUÉ ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁªÀÅªÀÅ? 

DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ¤£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 

 DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁV0iÀÄÆ 

£Áå0iÀiÁ¢üÃ±ÀPÀÈvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

KPÉ PÁ£ÀÆ£ÁvÀäPÀ C¢ü¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAr®è. 

DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ¤UÉ ¸ÀA«zÁ£ÁvÀäPÀ DzsÁgÀªÀ£ÀÄß 

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CzsÁå0iÀÄ (¨sÁUÀ 3 gÀ°è£À 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ.12-35), gÁdåzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ 

(C£ÀÄZÉÑÃzÀ 299), ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ PÁ0iÀÄðzÀ 

£Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ CwÃ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀzÀÝw 

(C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32, 226, ªÀÄvÀÄÛ 227) UÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV 

MmÁÖV NzÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀA«zÁ£ÀªÀÅ 

næ§Äå£À¯ïUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É0iÀÄ£ÀÄß £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ 

DqÀ½vÀzÀ £Áå0iÀÄ¤tð0iÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ 

G¥ÀPÀgÀtªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

gÀZÀ£Á ¤PÁ0iÀÄªÉAzÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ 

PÁgÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄgÀÄªÀ 

PÁ0iÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀ vÀvÀéªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ªÀiÁrzÉ 

(C£ÀÄZÉÑÃzÀ 323-J ªÀÄvÀÄÛ 323-©), ¸ÀgÀPÁj 

ªÀ®0iÀÄ(C£ÀÄZÉÑÃzÀ 298 eÉÆvÉUÉ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 19(6) . 

 EAUÉèAr£À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀÄÄR 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀå0iÀÄ£ÀªÀÅ DqÀ½vÀ 

PÁ£ÀÆ¤£À ««zsÀ ªÀÄd®ÄUÀ¼À°è ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ 

CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ; qÉÆ£ÉÆUïªÀiËgï PÀ«Än j¥ÉÇÃmïð 

D£ï «Ä¤¸ÀÖ¸ïð ¥ÀªÀ¸ïð, 1932, ¢ ¸ÁÖ÷åZÀÄålj 

E£ÀÄì÷ÖçªÉÄAmïì PÁ0iÉÄÝ, 1946, ¢ næ§Äå£À¯ïì 

ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÌ÷éöÊjÃ¸ï PÁ0iÉÄÝ, 1958, ªÀÄvÀÄÛ PËæ£ï 

¥ÉÇæ¹ÃrAUïì PÁ0iÉÄÝ, 1947. ¨sÁgÀvÀzÀ°è, DqÀ½vÀ 

PÁ£ÀÆ¤£À PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ  vÀvÀéUÀ¼À «µÀ0iÀÄzÀ°è 

±Á¸À£ÀzÀ vÀÄ®£ÁvÀäPÀ dqÀvÉ EzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV 

¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀÄªÀ DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ¤£À 

¤0iÀÄªÀÄUÀ½UÉ, £Áå¬ÄPÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¯Á 

PÀ«ÄµÀ£ï ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 

¸À«ÄwUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ 

ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, «¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

CªÀÅUÀ¼Àr0iÀÄ°è gÀa¹zÀ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

G¥À0iÉÆÃV¹ eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 CqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt: 

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃZÀj¸ÀÄªÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ: 

  ««zsÀ DqÀ½vÀ PÀæªÀÄUÀ¼À «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀVðÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ PÀµÀÖPÀgÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, 

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ¤£À vÁwéPÀ 

ZËPÀnÖ£ÉÆ¼ÀUÉ PÉ¼ÀV£ÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ §UÉ0iÀÄ 

ªÀVðÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÉ. 

 ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼ÀÄ: ªÀ»¹PÉÆqÀÄªÀ ±Á¸À£ÀzÀ 

«zsÀzÀ°è, ±Á¸À£ÀzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ¥ÀÅ£ÀB 

ªÀ»¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAvÀæt/ªÉÄÃ°£ÀªÀÅUÀ¼À £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. ±Á¸À£ÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRå 

®PÀëtªÉAzÀgÉ: CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ; ¸ÁªÀiÁ£Àå 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVªÉ; ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ 

GvÀÛgÁ£Àé0iÀÄªÁV ¥ÀæªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ. 

£Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ 

¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ (J) 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß 



ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ±Á¸À£ÀzÀr0iÀÄ°è C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

PÉÆmÁÖUÀ;(©) M§â £ÁUÀjPÀ£À ¹«¯ï ºÀPÀÄÌUÀ¼À 

ªÉÄÃ¯É PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄªÁUÀ 

(¹) E§âgÀÄ £ÁUÀjPÀgÀ £ÀqÀÄ«£À «ªÁzÀªÀ£ÀÄß 

¥ÀjºÀj¸ÀÄªÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è PÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÉÃ, CxÀªÁ «ªÁzÀªÀÅ M§â £ÁUÀjPÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀB ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÃ; ªÀÄvÀÄÛ (r) 

¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ £Áå¬ÄPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé¨sÁªÀ¹zÀÝ 

£Áå0iÀÄPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ 

CUÀvÀå¥Àr¹gÀÄªÁUÀ.(EAr0iÀÄ£ï £ÁåµÀ£À¯ï 

PÁAUÉæ¸ï-«gÀÄzÀÝ-E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï 

¸ÉÆÃ¶0iÀÄ¯ï ªÉ¯ï¥sÉÃgï,(2002)5 J¸ï.¹.¹. 685)          

-ZÀ¯Á¬Ä¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. 

qÉÆ£ÉÆUïªÀiËgï PÀ«Än0iÀÄ ªÀgÀ¢0iÀÄÄ £Áå¬ÄPÀ 

wÃªÀiÁð£ÀªÀÅ ¥ÀPÀëUÁgÀgÀ £ÀqÀÄ«£À «ªÁzÀªÀ£ÀÄß 

¥ÀÇªÀðPÀ®à£É ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ°è £Á®ÄÌ 

¥ÀÇªÁð¥ÉÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ(1) ¥ÀPÀëUÁgÀgÉÃ 

CªÀgÀ ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

(ªÀiËTPÀªÁVgÀÄªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ¬Ä®è), (2) MAzÀÄ 

ªÉÃ¼É,  «ªÁzÀªÀÅ ¸ÀAUÀw0iÀÄ ¥Àæ±Éß0iÀÄ£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ, ¥ÀPÀëUÁgÀgÀ ¸ÁPÀë÷å «ZÁgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ DUÁUÉÎ ªÁzÀªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀAUÀw0iÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, 

(3) MAzÀÄ ªÉÃ¼É «ªÁzÀªÀÅ PÁ£ÀÆ¤£À ¥Àæ±Éß0iÀÄ£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ, ¥ÀPÀëUÁgÀjAzÀ PÁ£ÀÆ¤£À ªÁzÀzÀ 

¸À°èPÉ; ªÀÄvÀÄÛ (4) ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ0iÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

¤tð¬Ä¹ ªÀÄvÀÄÛ D jÃw0iÀÄ°è ¤tð¬Ä¹zÀ 

¸ÀAUÀwUÀ½UÉ zÉÃ±ÀzÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß C£Àé¬Ä¹ 

«µÀ0iÀÄªÀ£ÀÄß «¯ÉÃªÁj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ MAzÀÄ 

wÃªÀiÁð£À. MAzÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ 

wÃªÀiÁð£ÀªÀÅ M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ (1) ªÀÄvÀÄÛ 

(2), DzÀgÉ M¼ÀUÉÆ¼Àî¯ÉÃ¨ÉÃPÉA§ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ¬Ä®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ (3) ªÀÄvÀÄÛ 0iÀiÁªÁUÀ®Æ 

M¼ÀUÉÆ¼Àî¢gÀÄªÀÅzÀÄ (4). 4£ÉÃ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß DqÀ½vÀ 

PÀæªÀÄzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.(“«Ä¤¸ÀÖ¸ïð 

¥ÀªÀ¸ïð” ªÉÄÃ¯É PÀ«Än0iÀÄ ªÀgÀ¢, 1932, 

¥ÀÅ.¸ÀA.73-74) 

 

zÀÈµÁÖAvÀ: ªÁzÀªÀ£ÀÄß PÉÃ¼ÀzÉ ZÉÊ¯ïØ ªÉ¯ï¥sÉÃgï 

KeÉ¤ì0iÀÄ £ÉÆÃAzÀtÂ0iÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹zÀ PÀæªÀÄªÀÅ 

¸Àj0iÀÄ®è. KPÉAzÀgÉ, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ 

PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÉ (®Që÷äPÁAvÀ ¥ÁAqÉ-

:«gÀÄzÀÝ:-¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ, J.L.Dgï.1992, 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.118). 

 

DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼ÀÄ: «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è 

gÀÆ¦¸ÀÄªÀ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV 

eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ DqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 

vÀªÀÄä ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ £Áå¬ÄPÀ 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß ¸À¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ MAzÀÄ 

wÃªÀiÁð£ÀPÉÌ §A¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

“MAzÀÄ ±Á¸À£ÀzÀ PÁ0iÀÄðªÀÅ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ 

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À G¯ÉèÃR«®èzÉ £ÀqÀvÉ0iÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 

¤0iÀÄªÀÄªÁVzÉ; MAzÀÄ DqÀ½vÀzÀ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

¤RgÀªÁV ¥Àj s̈Á¶¸À®Ä DUÀÄªÀÅ¢®è; DzÀgÉ, 

EzÀÄ ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß, ¤¢ðµÀÖ 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß 

¤¢ðµÀÖ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¤0iÀÄªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄ0iÉÆÃavÀ 

CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ DqÀ½vÀzÀ ¥ÀzÀÝwUÉ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ”.(ªÀÇ¯ïá, 

eÉÆÃªÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¯É ¸ÀÆé0iÀÄgï, qÉ, ¹ävïì 



dÄår¶0iÀÄ¯ï jªÀÇå,(2009) 6£ÉÃ ªÀÄÄzÀæt, 

¥ÀÅ.¸ÀA.980) 

 

zÀÈµÁÖAvÀ:ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

PÀ®A.47(3)gÀ°è jÃd£À¯ï mÁæ£ïì ¥ÉÇÃmïð 

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀÄd®Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ 

¸ÀASÉå0iÀÄ£ÀÄß ¥Àj«ÄwUÉÆ½¹zÀÝgÉ, EzÀÄ £Áå¬ÄPÀ 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðªÁUÀÄªÀÅ¢®è DzÀgÉ 

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀÅ C¢üPÀÈvÀ ¤0iÀÄªÀÄzÀ 

DzsÁgÀ¢AzÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ MAzÀÄ DqÀ½vÀ 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝUÀÄvÀÛzÉ.(ªÉÆºÀªÀÄäzï E¨Áæ»ªÀiï-

«gÀÄzÀÝ-J¸ï.n.J.næ§Äå£À¯ï, ªÀÄzÁæ¸ï, 

J.L.Dgï.1970, ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1542). 

 

»ÃVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÀzÀÝw0iÀÄ°è, DqÀ½vÁvÀäPÀ 

¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼ÀÄ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ, £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ 

ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À MAzÀÄ 

¸ÀA«Ä±ÀætªÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤RgÀªÁzÀ 

¥ÀæªÀUÀðUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ 

ªÀVðÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 

zÀÈµÁÖAvÀ: ªÉÃvÀ£À ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß 

¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀASÉå0iÀÄ £ËPÀjUÉ 

ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É 

¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ 

GvÀÛgÁ£Àé0iÀÄªÁV ¥Àæ¨sÁªÀªÀÅAlÄªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðªÉAzÀÄ ªÀVðÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀªÉAzÀÄ 

PÀÆqÁ ¥ÀjUÀtÂ¸À§ºÀÄzÀÄ KPÉAzÀgÉ £ËPÀjUÉ 

ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¯ÉÃ§gï 

næ§Äå£À¯ïUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ PÉèöÊªÀiïì 

£ÀqÉ0iÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß D0iÉÄÌªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ F ¥Àæ±Éß0iÀÄ£ÀÄß ¢ÃWÀðªÁV 

¥ÀjUÀtÂ¹zÀ £ÀAvÀgÀ, JPïì¥Éæ¸ï £ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥Àgï-

«gÀÄzÀÝ-¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ, J.L.Dgï. 1958, 

¸ÀÄ.PÉÆÃ. 578, EzÀgÀ°è CAwªÀÄªÁV 

wÃªÀiÁð¤¸ÀzÉÃ ©nÖgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉÃ, MAzÀÄ 

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¤ÃrzÀ MAzÉÃ jÃw0iÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DqÀ½vÁvÀäPÀªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±Á¸À£ÁvÀäPÀ CxÀªÁ 

£Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÉÝAzÀÄ ªÀVðÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 

zÀÈµÁÖAvÀ: CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.3, 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ««zsÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¤0iÀÄAvÀætPÉÌ 

DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ DzÉÃ±ÀªÀÅ MAzÀÄ ªÉÃ¼É 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀÄzÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀUÀðzÀ ªÀåQÛUÀ¼À 

ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄªÀAvÀºÀÄzÁVzÀÄÝ, CzÀÄ 

±Á¸À£ÁvÀäPÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÀºÀ 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀ£ÀÄß UÉeÉnÖ£À°è 

¥ÀæPÀn¸À¯ÉÃ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  DzÀgÉ EzÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

PÀÆqÁ DUÀ§ºÀÄzÀÄ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É EzÀÄ ¤¢ðµÀÖ 

ªÀåQÛUÉ ¤zÉðÃ²¹zÁUÀ CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÀluÉ0iÀÄ CUÀvÀå«®è. F O¥ÀZÁjPÀ 

ªÀVðÃPÀgÀtªÀÅ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ 

0iÉÆÃUÀåvÉUÀ¼À ¥ÀgÀªÁVgÀÄªÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ°£À 

ºÉÆgÀ§gÀÄwÛgÀÄªÀ DzsÀÄ¤PÀ M®«UÉ zÁj0iÀiÁVzÉ.  

DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ¤UÉ F DzsÀÄ¤PÀ ¥ÀæªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

0iÀÄÄ.PÉ.0iÀÄ°è zsÀÈqsÀªÁV wÃ¥ÀÅð d£Àå PÁ£ÀÆ¤£À 

ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¦¸À¯ÁVzÉ. DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ 

£Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ £ÀqÀÄ«£À “HºÁvÀäPÀ 

ªÀåvÁå¸À” (“¥sÁå¤ìÃqï r¹ÖAPÀë£ï”) °ÃZï –

«gÀÄzÀÝ-¥ÁRÄð¸ïðÖ ¦æ¸À£ï qÉ¥ÀÅöån 

UÀªÀ£Àðgï,(1988) J.¹.533 gÀ 566, 579) gÀ°è 



wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ qÉ ¹ävïì dÄår¶0iÀÄ¯ï 

jªÀÇå, 6£ÉÃ ªÀÄÄzÀæt, zÀAvÀºÀ ¥ÀæªÀÄÄR 

¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è0iÀÄÆ CzsÁå0iÀÄ “¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À 

ªÀVðÃPÀgÀt” ªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ® ¥ÁoÀ¢AzÀ 

vÉUÉzÀÄºÁPÀ¯ÁVzÀÄÝ, LwºÁ¹PÀ D¸ÀQÛ0iÀÄ 

PÁgÀt¢AzÀ C£ÀÄ§AzsÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ 

¸ÉÃj¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. 

 

 »ÃVzÀÝgÀÆ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀVðÃPÀgÀtzÀ 

zÁj0iÀÄ£ÀÄß GvÉàçÃQë¹ ºÀ®ªÀÅ wÃ¥ÀÅðUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. 

(J¸ï.¹. ªÀÄvÀÄÛ «ÃPÀgï ¸ÉPÀë£ï ªÉ¯ï¥sÉÃgï 

C¸ÉÆÃ¹0iÉÄÃÃµÀ£ï:: «gÀÄzÀÝ :: ¸ÉÖÃmï D¥sï 

PÀ£ÁðlPÀ (1999) 2 J¸ï.¹.¹. 604: 

ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀæPÀluÉ0iÀÄ£ÀÄß 

»AvÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀÅzÀgÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ0iÀÄ°è, 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

¥ÀæPÁ0iÀÄðzÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 

¤®ðPÀë÷åªÀiÁr, £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ½UÉ 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «ÄÃ¸À¯ÁVlÖ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÁzÀªÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé¨sÁªÀ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ ¥ÀjÃPÉë0iÀÄ£ÀÄß 

C£Àé¬Ä¹zÉ), G½zÀ ¥Àæ§®ªÁzÀ zÁj0iÀÄÄ 

ªÀVðÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ. 

   

 ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ F ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼ÀzÉÃ 

DzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ, PÉ¼ÀUÉ PÁtÂ¹zÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ 

ªÀVðÃPÀgÀtªÀÅ ¥Áæ0iÉÆÃVPÀ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß 

HºÉªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ zÀÈµÁÖAvÀUÀ¼ÀÄ DzÀgÉ 

¸ÀªÀðªÁå¥ÀPÀªÀ®è: 

 

 ¥ÀæPÀluÉ: ±Á¸À£ÁvÀäPÀ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼ÀÄ 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C£Àé¬Ä¸À®àqÀÄªÀÅzÀjAzÀ C¢üPÀÈvÀ 

UÉeÉnÖ£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ¬Ä®è, EzÀjAzÀ 

£Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÉÃªÀ® 

¨Á¢ü¸À®àqÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ w½¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 ¥ÀæQæ0iÉÄ: £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼ÀÄ 

ªÁzÀzÀAvÀºÀ ¸Àé¨sÁªÀ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À 

¥Àj«ÃPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ, EzÀjAzÀ 

±Á¸À£ÁvÀäPÀ CxÀªÁ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

¤ªÀð»¸ÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸Àé¨sÁªÀ 

¹zÀÝ £Áå0iÀÄPÉÌ CAnPÉÆ¼ÀÄîªÀ CUÀvÀå«®è DzÀgÉ 

PÉÃªÀ® CzÀgÀ ªÀÄÆ® ±Á¸À£À CxÀªÁ PÁ£ÀÆ¤£À 

¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 £Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ªÁå¦Û: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, 

£Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄzÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À «±Á®ªÁzÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ, 

DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀAPÀÄavÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À 

ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðzÀ°è PÀÆqÁ ¸ÀAPÀÄavÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀÅ  ¸ÁzsÀå«zÉ. 

 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É: £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ 

fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨Á¢ü¸ÀÄªÀ ºÉaÑ£À DqÀ½vÁvÀäPÀ 

PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É¬ÄAzÀ 

¨Á¢ü¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

gÀZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¸Á®äAqï “¸ÁªÀð¨sËªÀÄ 

C¢üPÁgÀ¢AzÀ®èzÉÃ EvÀgÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ £ÀqÉ0iÀÄÄªÀAvÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ DzÀÄzÀjAzÀ 

CzÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ C¹ÛvÀéPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀÄvÀéPÁÌV 

PÉ®ªÀÅ ±ÉæÃµÀ× CxÀªÁ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 



ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ” (¸Á®äAqï, 

dÆåj¸ÀÄàçqÉ£ïì, 12£ÉÃ ªÀÄÄzÀæt, ¥ÀÅl.6) 

  

 ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ PÁ£ÀÆ¤£À C¢üPÁgÀzÀ §UÉÎ 

vÀPÀð§zÀÝªÁV ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

«ªÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ: 

 ªÀ¸ÀÄÛ «µÀ0iÀÄzÀ vÁAwæPÀ ¸ÀAQÃtðvÉ0iÀÄÄ J¯Áè 

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½UÀÆ 0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

±Á¸À£À ¸À¨sÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 ªÀÄÆ® ±Á¸À£ÀzÀ°è ©nÖgÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

vÀÄA§ÄªÀÅzÀPÉÌ, ¥Àæ0iÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä 

PÁ0iÀiÁðAUÀPÉÌ ¸Àé®à PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀzÀ 

CUÀvÀå«gÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 ±Á¸À£ÀzÀ gÀÆ¥ÀÅgÉÃµÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¹, CzÀgÀ 

«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è CtÂUÉÆ½¸À®Ä ¸ÀÜ½Ã0iÀÄ 

¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ©lÄÖ ¸ÀªÀÄ0iÀÄªÀ£ÀÄß G½¸À§ºÀÄzÀÄ. 

(CVæPÀ®ÄÑgÀ¯ï ªÀiÁPÉðmï PÀ«Än-«gÀÄzÀÝ- 

±Á°ªÀiÁgï PÉ«ÄPÀ¯ïì ªÀPïðì °.,(1997) 5 

J¸ï.¹.¹. 516. 

  PÁ0iÀÄðvÀB „¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ‟ 

¥ÀzÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ CxÀðUÀ¼À°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ±Á¸À£À ¸À¨sÉ¬ÄAzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À®ànÖgÀÄªÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£Á¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C¢üÃ£À CxÀªÁ CzÀgÀ 

ªÀÄvÀÆÛ G¥À-¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ KeÉ¤ì¬ÄAzÀ 

ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä; 

 RArPÉ(!)£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ KeÉ¤ìUÀ¼ÀÄ 

vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä.  

DqÀ½vÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÉÆzÀ® CxÀðzÀ°è0iÉÄÃ, 

CzÀgÀ°è0iÉÄÃ EgÀÄªÀ C¢üPÁgÀzÀ 

M¼ÁA±ÀUÀ½VAvÀ®Æ, ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ C¢üPÁgÀzÀ 

ZÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÉ. 

 

 ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ, CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, 

¤0iÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, G¥À «¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ.  

F ¥ÀzÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 

§zÀ¯Á¬Ä¹ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. C¢üÃ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

gÀZÀ£Á ¸À«ÄwUÉ GvÀÛj¸ÀÄªÁUÀ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

ªÀÄAvÁæ®0iÀÄªÀÅ F ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß 

PÉ¼ÀV£ÀAvÉ «ªÀj¹zÉ: “±Á¸À£ÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå 

¤Ãw0iÀÄ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÝ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, 

±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄvÀÛªÉ DzÀgÉ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤¢ðµÀÖ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁªÀÄÆ°0iÀiÁV 

±Á¸À£ÀzÀ ¤Ãw0iÀÄ°è ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃgÀzÀ 

vÁAwæPÀ CxÀªÁ EvÀgÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

¤0iÀÄAvÀætzÀ°è ¸ÉÃj¹PÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

ªÀiÁªÀÄÆ°0iÀiÁV ¨ÉÊ¯ÁUÀ¼ÀÄ ¸ÀÜ½Ã0iÀÄªÁV 

¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 

¸ÀÜ½Ã0iÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¨ÉÊ¯ÁUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ (7£ÉÃ ªÀgÀ¢-6, 

¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ, ¥ÀÅ.¸ÀA.3).  „¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ‟ ¸ÀPÁðj 

«¨sÁUÀUÀ½AzÀ GvÁàzÀ£É0iÀiÁzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ 

±Á¸À£À J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ºÁUÉ0iÉÄÃ 

„¤0iÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ‟ ªÀÄvÀÄÛ „¨ÉÊ¯ÁUÀ¼ÀÄ‟ ±Á¸À£À§zÀÝ 

¤UÀªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ¦¹zÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ 

JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ C©ü¥Áæ0iÀÄ¥ÀqÀ¯ÁVzÉ. 

 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£À: ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ: 

¸ÁévÀAvÀæ÷åQÌAvÀ ¥ÀÇªÀðzÀ°è, ¨sÁgÀvÀzÀ°è 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ C¤²ÑvÀªÁzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ DVvÀÄÛ. ¦æ« PË¤ì¯ï (QéÃ£ï «gÀÄzÀÝ 



§ÄgÁºï, (1878) 5 LJ,178) ¸ÀªÀÄyð¹zÀÝgÀÆ 

PÀÆqÁ, ¥sÉqÀgÀ¯ï PÉÆÃmïð D¥sï EAr0iÀiÁ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß 

¸ÀAPÀÄavÀUÉÆ½¹vÀÄ.[(dwÃAzÀæ £Áxï «gÀÄzÀÝ 

¥Áæ«£ïì D¥sï ©ºÁgï) J.L.gï.1949 J¥sï.¹. 

175; JA¥ÀgÀgï «gÀÄzÀÝ ¨É£ÉÆj¯Á¯ï ±ÀªÀiÁð, 

J.L.Dgï. 1943, J¥sï.¹.36] F ¸ÀAPÀÄavÀ 

CxÀð«ªÀgÀuÉ0iÀÄÄ DqÀ½vÀzÀ°è ªÁåªÀºÁjPÀ 

¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¹vÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀÄªÀ 

¸ÁévÀAvÀæ÷å ªÀÄvÀÄÛ eÁjUÉ §gÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹vÀÄ. 

 

 F «ªÁzÀzÀ §UÉÎ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 143gÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ ¸ÀgÉÆÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ C©ü¥Áæ0iÀÄªÀ£ÀÄß PÉÃ½zÀgÀÄ. 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ zsÀÈqsÀªÁV 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß zÉºÀ° ¯Á 

PÁ0iÉÄÝ (1912), J.L.Dgï..1951, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 332 

gÀ°è ¹ÜgÀUÉÆ½¹vÀÄ. ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß 

JwÛ »r0iÀÄÄvÁÛ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

“CvÁåªÀ±ÀåPÀ PÁ£ÀÆ£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄð” 

¥ÀjPÀ®à£É0iÀÄ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¹zÀÄÝ, EzÀÄ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À¯ÁUÀzÀ DzÀgÉ, «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 

vÀÄA§ÄªÀ C¢üPÁgÀ«gÀÄªÀ CxÀªÁ ¸ÉÃj¹zÀ 

±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzsÀÄªÁV ¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ. 

CvÁåªÀ±ÀåPÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄð ªÀÄvÀÄÛ «Äw 

«ÄÃjzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É: “CvÁåªÀ±ÀåPÀ PÁ£ÀÆ£ÁvÀäPÀ 

¥ÀæPÁ0iÀÄð” JAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄªÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ 

UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß  

¤ÃqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¤Ãw0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

PÁ£ÀÆ¤£À vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀÄ.(ºÀj±ÀAPÀgï 

¨ÁUÁè – «gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À, 

J.L.Dgï.1954 J¸ï.¹. 465,468). 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÉÃªÀ® ºÉÃ½zÀ 

¤Ãw0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁæ eÁjUÉÆ½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ, 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ãw0iÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ¤UÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ 

ªÀÄÆ®PÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß vÀåf¹zÀÝ°è, 

DUÀ C°è «Äw «ÄÃjzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É¬ÄzÀÄÝ, 

CzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄ¢AzÀ C¹AzsÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ.(ªÀiÁºÉ 

©ÃZï mÉæÃrAUï PÀA¥É¤ -«gÀÄzÀÝ- 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

mÉjmÉÆj D¥sï ¥ÁArZÉj(1996)3, J¸ï.¹.¹. 

741). 

  

  PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ±Á¸À£À ¸À¨sÉ¬ÄAzÀ 

¤UÀ¢üUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ0iÉÄÃ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß 

PÉÆqÀ¯ÁVzÉ0iÉÄÃ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÀiÁVðÃPÀgÀtªÁVzÉ0iÉÄÃ 

JA§ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀjÃPÉë0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.(PÀ£ÀÆì÷åªÀÄgï DPÀë£ï UÀÆæ¥ï –

«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ,(2002) 7 

¸ÀÄ.PÉÆÃ. 425). ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É, ªÀ¸ÀÄÛ-«µÀ0iÀÄ, 

0iÉÆÃd£É, ±Á¸À£ÀzÀ°è£À ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É0iÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ 

EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀÄªÀÄw¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 

±Á¸À£ÀªÀÅ C¢ü¤0iÀÄ«ÄvÀªÁzÀ »£Éß¯É0iÀÄ «µÀ0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀ 

G¥À§AzsÀzÀ°è F ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀÅ 

PÀAqÀÄ§gÀ§ºÀÄzÀÄ.  

 



zÀÈµÁÖAvÀ: 1968 gÀ UÉÆÃ¯ïØ PÀAmÉÆæÃ¯ï PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

PÀ®A 5(2)(©)0iÀÄÄ DqÀ½vÀUÁgÀ¤UÉ a£ÀßPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ««zsÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß 

¤0iÀÄAwæ¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, „DvÀ¤UÉ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ0iÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä 

CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ «»vÀªÉAzÀÄ 

PÀAqÀÄ§gÀÄªÀªÀgÉUÉ‟ «Äw«ÄÃjzÀ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É¬ÄAzÀ C¹AzsÀÄªÉAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯Á¬ÄvÀÄ. KPÉAzÀgÉ, ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ 

C¢üPÁgÀªÀÅ „±Á¸À£ÁvÀäPÀ‟ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ EvÀgÀ PÀ®AUÀ½AzÀ CxÀªÁ 

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½AzÀ 0iÉÆÃd£É0iÀÄ ªÀiÁVðÃPÀgÀt¢AzÀ 

CxÀªÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ 

¤0iÀÄAwæ¸À®ànÖgÀÄªÀÅ¢®è. [ºÀgÀPïZÀAzï-«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï Ear0iÀÄ, J.L.Dgï. 1970, 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.1453] 

 

 «Äw«ÄÃjzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ 

¥ÀjPÀ®à£É0iÀÄ£ÀÄß FUÀ PÉ®ªÀÅ £ÀªÀÄÆ£É0iÀÄ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀjÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ: 

 MAzÀÄ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ: 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ jÃw0iÀÄ°è ªÀiÁrgÀÄªÀ  

ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ ¤0iÀÄªÀÄzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉÆ¼À¥ÀlÄÖ, 

MAzÀÄ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ. ±Á¸À£ÀzÀ°è0iÉÄÃ 

G¥À§A¢ü¸À®ànÖgÀÄªÀ ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ£ÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀAw®è. 

zÀÈµÁÖAvÀ: MAzÀÄ ¸ÀÜ½Ã0iÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ 

¸ÀÜ½Ã0iÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼À ªÁzÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉÃ 

MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï 

PÀgÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄªÀAw®èªÉAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ. F 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è£À MAzÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£É¬ÄAzÀ, 

PÉÃ¼ÀÄªÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤ªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï vÉjUÉ0iÀÄ 

ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀPÉÌ gÁdå¥Á®gÀÄ vÀAzÀgÀÄ., CAzÀgÉ 

wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ªÁzÀªÀ£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀ 

ºÀQÌ£ÀAvÀºÀ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁ¥Àðr¹zÀ PÁgÀt¢AzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄÄ 

C¹AzsÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. (gÁeï £ÀgÉÊ£ï ¹AUï-«gÀÄzÀÝ-

¥ÁmÁÚ Crä¤¸ÉÖçÃµÀ£ï PÀ«Än, J.L.Dgï. 1954, 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.569) 

 ¤gÀ¸À£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ: ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, MAzÀÄ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß 

¤gÀ¸À£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À¨ÁgÀzÀÄ, KPÉAzÀgÉ EzÀÄ 

CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁzÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðªÉAzÀÄ 

zÉºÀ° ¯Á PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è ºÉÃ½zÉ. »ÃVzÀÝgÀÆ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ ¸ÀÆZÀåªÁV CzÀgÀ 

ZÁ®£ÁªÀ®0iÀÄzÀ°è EvÀgÉ PÁ0iÉÄÝUÀ¼À£ÀÄß 

¤gÀ¸À£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¯ÉÊ¥sï E£ÀÆê÷ågÉ£ïì 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°ègÀÄªÀ vÁwéPÀªÁV 

MAzÉÃ jÃw0iÀÄ G¥À§AzsÀªÀÅ, eÁj0iÀÄ°ègÀÄªÀ 

EvÀgÀ PÁ0iÉÄÝUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ “EAqÀ¹Öç0iÀÄ¯ï PÁ0iÉÄÝ” 

0iÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ  PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À®Ä ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀPÉÌ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß, JwÛ 

»r¢zÉ.(J.«.£ÁZÀ£É –«gÀÄzÀÝ- 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

D¥sï EAr0iÀÄ (1982)1 J¸ï.¹.¹.205) 

 QèµÀÖvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ: EAvÀºÀ 

RAqÀUÀ¼À£ÀÄß „ºÉ¤æ 8 RAqÀUÀ¼ÀÄ‟ JAzÀÄ PÀÆqÁ 

PÀgÉ0iÀÄ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß 



eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É QèµÀÖvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É0iÀÄ «¸ÀÛöÈvÀªÁzÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ DZÀgÀuÉ0iÀÄ°è, 

±Á¸À£ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ0iÀiÁUÀzÀAvÉ ¸ÀtÚ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁvÁæ 

§¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

zÀÈµÁÖAvÀ: eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀgÀ°ègÀÄªÀ QèµÀÖvÉUÀ¼À£ÀÄß 

¤ªÁj¸ÀÄªÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ MAzÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß 1970gÀ 

PÁAmÁæPïÖ ¯ÉÃ§gï PÁ0iÉÄÝ (¤0iÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ 

¤ªÀÄÆð®£É) PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.34 M¼ÀUÉÆArzÉ. 

ªÀÄÆ® ±Á¸À£ÀzÉÆA¢UÉ CzÀgÀ ¸ÀÄ¸ÀAUÀvÉ¬ÄAzÀ 

CzÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÁgÀzÉA§ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉÆ¼À¥ÀlÄÖ 

RAqÀªÀ£ÀÄß JwÛ»r0iÀÄ¯ÁVzÉ. (UÁåªÀÄä£ï 

EAr0iÀiÁ °., -«gÀÄzÀÝ- 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1974 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 960) 

 «£Á¬Äw ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ C¢üPÁgÀ: 

F £ÀªÀÄÆ£É0iÀÄ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ°è, ªÀÄÆ® 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ZÁ®£É0iÀÄ ªÀ®0iÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ 

£ÀAvÀgÀzÀ°è CzÀgÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß 

¸ÉÃj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ CxÀªÁ «£Á0iÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß DqÀ½vÀPÉÌ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ® 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV ¸ÉÃj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß 

CxÀªÁ «£Á0iÀÄw ¤ÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀ 

§zÀ¯ÁªÀuÉ0iÀiÁUÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß 

C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄ¤Ã0iÀÄvÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀjAzÀ CAvÀºÀ RAqÀUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀªÀÄyð¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. 

zÀÈµÁÖAvÀ: «Ä¤ªÀÄªÀiï ªÉÃd¸ï PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 

27gÀ°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ «zsÀzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C£Àé0iÀÄUÉÆ½¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃrzÉ.  PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ DzsÀÄ¤PÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 

GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄ¤Ã0iÀÄvÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀjAzÀ  F PÀ®A£À°è «Äw «ÄÃjzÀ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ PÁgÀtzÀ ¥Àæ±Éß0iÀÄ£ÀÄß 

wgÀ¸ÀÌj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. [JqÀéqïð «Ä¯ïì PÀA. -

«gÀÄzÀÝ-Cdägï, J.L.gÀ. 1955 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.25] 

DzÀgÉ, qÀæUïì ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåfPï gÉªÉÄrÃ¸ï 

(D¨ÉÓPÀë£À§¯ï CqÀémÉðÊ¸ïªÉÄAmïì) PÁ0iÉÄÝ, 1954 

gÀ PÀ®A.16(2)(9) SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ C£Àé0iÀÄªÁUÀÄªÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÉÃj¸ÀÄªÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, ºÉÆ¸À 

SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À®Ä 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁUÀðzÀ²ð 

¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ ¤UÀ¢ü¥Àr¹®èªÉA§ 

PÁgÀt¢AzÀ «Äw «ÄÃjzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÉÄAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. [ºÀAzÀzïð zÀªÁSÁ£À –«gÀÄzÀÝ- 

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ J.L.Dgï. 1960 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.554] 

 «wÛÃ0iÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼À ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É: vÉjUÉ0iÀÄÄ 

CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁzÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀªÁzÀ 

¥ÀæPÁ0iÀÄðªÁVzÀÝgÀÆ (¸ÀA«zÁ£À:C£ÀÄbÉÒÃzÀ-265), 

vÉjUÉ0iÀÄ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ±Á¸À£À gÀZÀ£É0iÀÄÄ 

C¸ÁzsÀåªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ªÀÄlÖzÀ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄÄ C¤ªÁ0iÀÄðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

»ÃVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ vÉjUÉ CxÀªÁ «wÛÃ0iÀÄ CA±ÀzÀ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÁUÀ ©V0iÀiÁzÀ 

¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 



 ¸ÀAQë¥ÀÛªÁzÀ ±Á¸À£À: “¸ÀAQë¥ÀÛ ±Á¸À£À” ªÀÅ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁUÀðzÀ²ð 

¸ÀÆvÀæzÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀzÉÃ ±Á¸À£ÀzÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸ÀÄªÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß 

G®èAX¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ CAvÀºÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ 

±ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ, DzsÀÄ¤PÀ DZÀgÀuÉ0iÀÄ°è PÉÃªÀ® 

±Á¸À£ÀzÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ð ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄªÀ 

ºÀ®ªÀÅ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ,  «ªÀgÀUÀ¼À «µÀ0iÀÄUÀ¼À 

§UÉÎ ªÀiÁvÀæªÀ®è DzÀgÉ ±Á¸À£ÀzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À 

«µÀ0iÀÄUÀ¼À°è0iÀÄÆ PÀÆqÁ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ 

C¥Àj«ÄvÀ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄvÀÛªÉ. 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É ¸ÀAQë¥ÀÛªÁzÀ 

±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß JwÛ »r¢zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß 

¸ÀªÀÄ0iÉÆÃavÀªÁV ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀÄyð¸À§ºÀÄzÀÄ. 

zÀÈµÁÖAvÀ: EA¥ÉÇÃmïðì ªÀÄvÀÄÛ JPïì¥ÉÇÃmïðì 

PÀAmÉÆæÃ¯ï PÁ0iÉÄÝ, 1947 gÀ PÀ®A.3(1)(J)0iÀÄÄ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ ¸ÀàµÀÖªÁV 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ±Á¸À£ÀzÀ §UÉÎ 

ºÉÃ¼À¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ 

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ¼Àî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À D0iÀiÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ 

¤0iÀiÁðvÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤µÉÃ¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ 

CxÀªÁ ¤0iÀÄAwæ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ±Á¸À£ÀzÀ ºÉÃ½PÉ0iÀÄ£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ »A¢£À ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹, 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß JwÛ »r¢zÉ. 

[¨sÁmÁßUÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀA. –«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

D¥sï EÄr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1957, ¸ÀÄ.PÉÆÃ.478] 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ £Áå¬ÄPÀ ¤0iÀÄAvÀæt: 

C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃgÀÄªÀÅzÀÄ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ 

nÃPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ: 

C¸ÀA«zÁ£ÁvÀäPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃjgÀÄªÀÅzÀjAzÀ. C¢üPÁgÀPÉÌ 

«ÄÃgÀÄªÀ ¹zÁÝAvÀªÀÅ JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ: 

ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÀªÁzÀÄzÀÄ. 

ªÀÄÄRåªÁzÀ C¢üPÁgÀ «ÄÃgÀÄªÀÅzÀÄ: F ¹zÁÝAvÀªÀÅ 

ªÀÄÆ® ±Á¸À£À¢AzÀ zÀvÀÛªÁVgÀÄªÀAvÀºÀ C¢üPÁgÀzÀ 

CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û0iÀÄ §UÉÎ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ; 

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£À¢AzÀ zÀvÀÛªÁVgÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è 

C¢üPÀÈvÀUÉÆ½¹gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß «ÄÃj ±ÀÆ£ÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ PÉ¼ÀV£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀAvÀÄµÀÖUÉÆ½¸À¨ÉÃPÀÄ: (!) 0iÀiÁªÀ ±Á¸À£ÀzÀr0iÀÄ°è 

gÀa¸À¯Á¬ÄvÉÆÃ D ±Á¸À£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ 

C£ÀÄgÀÆ¥ÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(!!) ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß zÀvÀÛ ªÀiÁrgÀÄªÀ 

ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ 

ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. [d£ÀgÀ¯ï D¦üÃ¸Àgï 

PÀªÀiÁåArAUï E£ï aÃ¥sï-«gÀÄzÀÝ-¸ÀÄ¨sÁµï 

ZÀAzÀæ 0iÀiÁzÀªï(1988) 2 J¸ï.¹.¹.351] 

F vÀvÀéªÀ£ÀÄß C£Àé¬Ä¸ÀÄªÁUÀ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ°è «±ÉèÃ¶¸ÀÄvÀÛªÉ. 

ªÉÆzÀ®£É0iÀÄzÁV, PÁ0iÉÄÝ¬ÄAzÀ zÀvÀÛªÁVgÀÄªÀ 

¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀzÀ CxÀð, CªÀPÁ±À 

ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛªÉ. D jÃw 

ªÀiÁqÀÄªÁUÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É, 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£ÀzÀ 

»£Éß¯É0iÀÄ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÀÛªÉ. JgÀqÀ£É0iÀÄzÁV, 

CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ 

ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛªÉ. CAwªÀÄªÁV, 

CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥Àæ²ßvÀ ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ GzÉÝÃ²vÀ 

zsÉÆÃgÀuÉ0iÉÆA¢UÉ ¸Àé®à ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÉ0iÉÄÃ JA§ §UÉÎ ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

«gÀÄzÀÝ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄvÀÛªÉ. 



±Á¸À£À¢AzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É¬ÄAzÀ zÀvÀÛªÁVgÀÄªÀ 

¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀzÉÆ¼ÀPÉÌ ¥Àæ²ßvÀ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ §gÀÄvÀÛzÉ0iÉÄÃ JA§ §UÉÎ 

ªÀiÁvÁæ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. [²æÃ 

¹ÃvÁgÁªÀiï ±ÀÄUÀgï PÀA.°., -«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ(1990) 3 J¸ï.¹.¹. 

230, 540-57] 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É MAzÀÄ ±Á¸À£ÀzÀ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ 

G¥À§AzsÀzÀr0iÀÄ°è MAzÀÄ ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV 

gÀa¸À¯ÁVzÉ0iÉÄAzÀÄ ºÉÃ¼À®ànÖzÀÄÝ, DzÀgÉ 

¨ÉÃgÉÆAzÀÄ jÃw0iÀÄ°è ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ 

¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ°è, 

¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀÅzÀÄ C¢üPÁgÀ 

«ÄÃjzÀAvÁUÀÄªÀÅ¢®è. [EAr0iÀÄ£ï 

C®Æå«Ä¤0iÀÄªÀiï PÀA.-«gÀÄzÀÝ-PÉÃgÀ¼À J¸ï.E.©., 

J.L.Dgï. 1975 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1967] 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ ¹AzsÀÄvÀézÀ 

¥ÀÇªÀð¨sÁªÀ£É0iÀÄÄ DZÀgÀuÉ0iÀÄ°èzÉ JA§ 

CA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁV n¥ÀàtÂ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è£À 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À Dr0iÀÄ°è 

gÀa¸À®àlÖ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ»r0iÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV 

CªÀÅUÀ¼À CxÀð«ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄªÀ PÀqÉUÉ ªÁ®ÄwÛªÉ. 

[ºÁ¥sïªÀiÁå£ï ¯Á gÉÆÃZÉ-«gÀÄzÀÝ-¸ÉPÉælj D¥sï 

¸ÉÖÃmï C¥sï EAqÀ¹Öç, (1975) J.¹. 295, 366] 

ºÉaÑ£ÀzÁV, PÁ0iÉÄÝUÀ¼À°è£À ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ 

G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ «¸ÀÛçvÀªÁV, ¸ÁªÀiÁ£Àå 

¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ 

¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀ®Ä gÀavÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ 

MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¥ÀzÀÝw0iÀiÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À 

RAqÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåvÉUÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¥ÀÇªÁðUÀæºÀ«®èzÉÃ ¤¢ðµÀÖ vÀ¯É§gÀºÀzÀ°è 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀ£ÉÃ 

RAqÀzÀ°è£À ¤¢ðµÀÖvÉ0iÀÄÄ PÉÃªÀ® zÀÈµÁÖAvÀªÉAzÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀzÀ 

ªÁå¥ÀPÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀÄApvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É MAzÀÄ 

¤0iÀÄªÀÄªÀÅ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ vÀ¯É§gÀºÀzÀr0iÀÄ°è 

§gÀ¢zÀÝ°è, ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ 

C¢üPÁgÀzÀr0iÀÄ°è ¸ÀªÀÄyð¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ, EzÀ£ÀÄß 

JwÛ»r0iÀÄ¯ÁVzÉ.[JA¥ÀgÀgï –«gÀÄzÀÝ-¹¨Áßxï 

¨Áå£Àfð, J.L.Dgï. 1945 ¦.¹. 156, 160] 

»ÃVzÀÝgÀÆ, ªÀåwjPÀÛªÁzÀÄzÀÄ ¸Àj0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è, 

DzÀÄzÀjAzÀ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤¢ðµÀÖ vÀ¯É§gÀºÀªÀÅ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ zÀvÀÛªÀiÁrgÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¢üPÁgÀPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹®è¢zÀÝgÉ, CAvÀºÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄÄ 

C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃjzÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.[gÉf£Á-«gÀÄzÀÝ- 

¸ÉÃAmï C¯Á¬Äì0iÀÄ¸ï ºÉÊ0iÀÄgï J°ªÉÄAlj 

¸ÀÆÌ¯ï, J.L.Dgï. 1971 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1920] 

F vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, 

PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼ÀÄ F vÀvÀézÀ ZÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄ PÉ®ªÀÅ 

zÀÈµÁÖAvÀUÀ¼ÀÄ: 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃjzÉÝAzÀÄ 

ºÉÃ½zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ: 

 ¹£ÉªÀiÁmÉÆÃUÁæ¥sï PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è f¯Áè 

zÀAqÁ¢üPÁjUÉ, DvÀ£ÀÄ “¸ÀPÁðgÀzÀ 

¤0iÀÄAvÀætPÉÆÌ¼À¥ÀlÄÖ” ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ 

JAzÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀ®Ä C¢üPÁgÀ«zÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 

¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß°è0iÉÄÃ 

ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, 



zÀAqÁ¢üPÁj0iÀÄÄ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀÄzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£ÀzÀ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. ¥ÀgÀªÁ¤UÉ0iÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ 

¸ÀPÁðgÀQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀÄzÉAzÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀzÀAvÉ 

ªÀiÁrgÀÄªÀ CAvÀºÀ ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ C¢üPÁgÀPÉÌ 

«ÄÃjzÀÄzÀÄ.[¸ÉÖÃmï D¥sï UÀÄdgÁvï-«gÀÄzÀÝ-QæµÀÚ 

¹£ÉªÀiÁ, J.L.Dgï. 1971 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1650] 

 ¨sÀÆ ¥Àj«Äw PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è, MAzÀÄ gÁdå 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ nÃ ¥ÁèAmÉÃ±À£ïUÀ½UÉ ¸ÁzsÀPÀªÁUÀÄªÀAvÉ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀ¨sÁgÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

¤µÉÃ¢ü¹ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ ¥ÀgÀ¨sÁgÉ0iÀÄ ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß 

gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÁUÀ°Ã, DxÀªÁ CAvÀºÁ ¤µÉÃzsÀªÀÅ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

FqÉÃj¸ÀÄªÀÅ¢®èªÉA§ PÁgÀt¢AzÀ F ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ 

C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃjzÉÝAzÀÄ ºÉÃ¼À¯Á¬ÄzÀÄ. [PÀÄAeï 

¨ÉºÁj ¯Á¯ï §ÄmÉÊ¯ï-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï 

»ªÀiÁZÀ¯ï ¥ÀæzÉÃ±À,(2000)3 J¸ï.¹.¹.40] 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ C¢üPÁgÀPÉÌ 

M¼À¥ÀqÀÄªÀÅzÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ: 

 vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ-¤0iÀÄªÀÄ 8-¹ gÀ°è UÀtÂUÁjPÉ0iÀÄ 

UÀÄwÛUÉ0iÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¹, ¸ÀPÁðj ¤UÀªÀÄUÀ½UÉ 

KPÀ¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è£À ¸ÁÌ£ÀÆ¤£À 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ¸ÀÄªÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ»r¢zÉ.[¸ÉÖÃmï 

D¥sï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ-«gÀÄzÀÝ-»Azï ¸ÉÆÖÃ£ï, 

(19812 J¸ï.¹.¹.205]. 

 PÀ£ÁðlPÀ ¹£ÉªÀiÁ(gÉUÀÄå¯ÉÃµÀ£ï) ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, 

¤0iÀÄªÀÄ 41-J MAzÀÄ ¢£ÀzÀ°è £Á®ÄÌ 

¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀ ¥Àj§AzsÀªÀ£ÀÄß 

«¢ü¹zÉ. ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 19 PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À®Ä ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

gÀa¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. ¹¤ªÀiÁ 

¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß 

¥ÀæzÀ²ð¸À§ºÀÄzÁzÀ UÀAmÉUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÆß 

M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀAvÉ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß 

M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß JwÛ»r0iÀÄ¯ÁVzÉ. 

[«Ä£ÀªÀð mÁQÃ¸ï-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï PÀ£ÁðlPÀ 

(1988) ¸À¦èªÉÄAmï J¸ï.¹.¹. 176] 

¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÀªÁzÀ C¢üPÁgÀ «ÄÃgÀÄªÀÅzÀÄ: 

¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ ºÀAvÀzÀ°è ««zsÀ 

¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è 

PÉ®ªÀÅ DeÁÕ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ 

¤zÉðÃ±À£ÁvÀäPÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. ¤zÉðÃ±À£ÁvÀäPÀ 

¥ÀæQæ0iÉÄUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ 

FqÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ DeÁÕ¥ÀPÀ 

UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß RavÀªÁV ¥Á°¸À¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ, 

E®è¢zÀÝ°è ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß 

¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÁªÁzÀ C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃjzÀÄzÉAzÀÄ 

zÉÆÃµÀ0iÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÉAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÀªÁzÀ C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃjzÀÄzÀPÉÌ 

«¸ÁÛgÀªÁzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è 

ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÆß CzÀgÀ 

CºÀðvÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖgÀÄªÀ ¤¢ðµÀÖ 

¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄÄ DeÁÕ¥ÀPÀªÉÃ CxÀªÁ 

¤zÉðÃ±À£ÁvÀäPÀªÉÃ JAzÀÄ wÃªÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ; 

¥ÀæPÀluÉ: 0iÀÄÄ£ÉÊmÉqï QAUïqÀªÀiï£À°è ¸ÁÖ÷åZÀÄålj 

E£ÀÄì÷ÖçªÉÄAmïì PÁ0iÉÄÝ, 1946 EzÀÝAvÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¤0iÀÄAwæ¸À®Ä 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á¸À£ÀªÀÅ E®è. 



§ºÀ¼ÀµÀÄÖ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß, C¢üPÀÈvÀ UÉeÉnÖ£À°è 

¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉÃ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀÄ C¨sÁå¸ÀzÀ «µÀ0iÀÄªÉÃ 

DVzÉ. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, C¢üPÀÈvÀ 

UÉeÉnÖ£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀÄ DeÁÕ¥ÀPÀ CUÀvÀåªÉAzÀÄ 

ºÀ¼Áð-«gÀÄzÀÝ ¸ÉÖÃmï D¥sï gÁeÁ¸ÁÜ£ï 

J.L.Dgï. 1951, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 467 gÀ°è ºÉÃ½zÉ. 

C®èzÉÃ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ 

¸ÀAzÀ¨sÀð EzÀÝ°è, ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ¥ÀæQæ0iÉÄUÀ¼À 

¤0iÀÄªÀÄzÀ ¤0iÀÄªÀÄ 319, ¸ÀA¸ÀwÛ£À 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ ¥sÀ°vÁA±À¢AzÀ gÀa¸À®àlÖ 

J¯Áè ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¸ÀASÉå 

ºÁPÀ®àqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆqÀ¯ÉÃ ¥ÀæPÀn¸À®àqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥ÀæPÀluÉ0iÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ jÃw0iÀÄ£ÀÆß 

¤UÀ¢ü¥Àr¹®è¢zÀÝ°è, DUÀ UÉeÉnÖ£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀ 

ªÀiÁªÀÄÆ°£À jÃw0iÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸À§ºÀÄzÀÄ.[¸ÉÖÃmï 

D¥sï ªÀÄºÁgÁµÀÖç-«gÀÄzÀÝ-ªÉÄÃ0iÀÄgï ºÀ£ïì 

eÁeïð, J.L.Dgï. 1965 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.722], DzÀgÉ, 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ jÃw0iÀÄ£ÀÄß 

¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀÝ°è, DUÀ CAvÀºÀ jÃw0iÀÄ£ÉßÃ 

C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀÅzÀÄ DeÁÕ¥ÀPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.[UÉÆÃ«Azï 

¯Á¯ï ZÀUÀÎ£ï ¯Á¯ï ¥ÀmÉÃ¯ï-«gÀÄzÀÝ-CVæPÀ®Ñgï 

¥ÉÇæqÀÆå¸ï ªÀiÁPÉðnAUï PÀ«ÄnÃ, J.L.Dgï. 

1976, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 263] 

 

¥ÀæPÀluÉ0iÀÄÄ PÉ¼ÀV£À C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ: 

(!) ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À C¢üPÀÈvÀ ¥ÀæPÀluÉ¬ÄAzÀ 

«±Áé¸ÁºÀðvÉ(!!) £ÁUÀjPÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÀÄ 

JA§ §UÉÎ RavÀvÉ(!!) £ÁUÀjPÀjUÁV PÁ£ÀÆ¤£À 

C£Á0iÀiÁ¸ÀªÁzÀ ªÀiÁUÀð. »ÃVzÀÝgÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 

¥ÀæPÀluÉ0iÀÄ §UÉÎ EgÀÄªÀ ¥Àj¹Üw0iÀÄÄ 

¤gÀÄvÁìºÀUÉÆ½¸ÀÄªÀAvÀºÀÄzÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ 

PÀµÀÖPÀgÀªÁzÀÄzÀÄ. 

 

»A¢£À ¥ÀæPÀluÉ:  PÉ®ªÉÇAzÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ “»A¢£À 

¥ÀæPÀluÉ” 0iÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

gÀa¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ [1952gÀ ªÉÄÊ£ïì 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.59(1); 1953 gÀ J¸ÉÖÃmï qÀÆån 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.85(1)]. ¸ÁªÀiÁ£Àå RAqÀUÀ¼À 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀ PÀ®A.23 gÀ°è F ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ, EzÀÄ, ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

CAwªÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀæPÀn¹, ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß 

gÀa¸ÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄªÀAvÀºÀ 

vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä 

CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. 

±Á¸À£ÀªÀÅ CUÀvÀå¥Àr¹zÀÝ°è, ªÀÄÄAavÀ-¥ÀæPÀluÉ0iÀÄ 

CUÀvÀåvÉ0iÀÄÄ DeÁÕ¥ÀPÀªÉAzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

ºÉÃ½ªÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉ0iÀÄ£ÀÄß 

«¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀÜ½Ã0iÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÉÆA¢UÉ 

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÀgÀqÀÄ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÉÆzÀ°UÉÃ ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ¸À s̈ÉUÉ 

CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄªÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß DeÁÕ¥ÀPÀ JAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. 

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É: D¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀÄªÀ 

¥ÀtzsÁgÀPÀgÉÆA¢V£À ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É0iÀÄÄ 

¥ÀæeÁ¥Àæ s̈ÀÄvÀézÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ 

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ±Á¸À£ÀzÀ EAvÀºÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¤zÉðÃ±À£ÁvÀäPÀ JAzÀÄ ºÉÃ½ªÉ 

(»AzÀÆ¸ÁÛ£ï jhÄAPï °., -«gÀÄzÀÝ-DAzsÀæ 

¥ÀæzÉÃ±À ¸ÉÖÃmï J¯ÉQÖç¹n ¨ÉÆÃqïð (1991) 3 



J¸ï.¹.¹. 299); n.©.E¨Áæ»A –«gÀÄzÀÝ- 

jÃd£À¯ï mÁæ£ïì¥ÉÇÃmïð CxÁjn, J.L.Dgï. 

1953 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.79). PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è vÀdÕ 

ªÀÄAqÀ½0iÉÆA¢V£À ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É0iÀÄ 

CUÀvÀåvÉ0iÀÄ£ÀÄß DeÁÕ¥ÀPÀ JAzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

ºÉÃ½ªÉ(§£Áéj¯Á¯ï CUÀªÁð¯ï-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï 

D¥sï ©ºÁgï, J.L.Dgï. 1961 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 849). 

¥Àæw¥Á¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ: ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ 

¥Àæw¥ÁzÀ£É0iÀÄÆ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ 

ªÉÄÃ¯É ±Á¸À£ÀzÀ ¤0iÀÄAvÀætzÀ MAzÀÄ 

£ÀªÀÄÆ£É0iÀiÁVzÉ.  PÁ® PÁ®PÉÌ gÀa¸ÀÄªÀ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À 

JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ w½¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ EzÀ£ÀÄß 

§¼À¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  DzÀgÀÆ, ¥Àæw¥ÁzÀ£É0iÀÄ 

CUÀvÀåvÉ0iÀÄÄ ¤zÉðÃ±À£ÁvÀäPÀªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ 

ªÉÊ¥sÀ®åªÀÅ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

C¹AzsÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅ¢®è.(«.¹.±ÀÄPÀè-«gÀÄzÀÝ-

¸ÉÖÃmï(qÉ°è Crä¤¸ÉÖçÃµÀ£ï (1980) ¸À¦èªÉÄAmï 

J¸ï.¹.¹.249) 

 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀzÀ ¥ÀÇªÁð£Àé0iÀÄ ZÁ®£É: 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ 

¥ÀæªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇªÁð£Àé0iÀÄ 

¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄªÀÅ¢®è. ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ 

±Á¸À£ÀPÉÌ ¥ÀÇªÁð£Àé0iÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß 

PÉÆqÀÄªÀÅzÀPÁÌV D jÃw ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ªÀÄÆ® C¢ü¤0iÀÄªÀÄ¢AzÀ 

¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.(¥ÉÇæÃ¸É¸ï mÉQß¶0iÀÄ£ïì ªÀÄvÀÄÛ 

C£Á°¸ïÖ÷ì 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï-«gÀÄzÀÝ 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

D¥sï EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1997, ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1288) 

ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ E®è¢zÀÝ°è ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ 

¥ÀÇªÁð£Àé0iÀÄªÁV ¥ÀæªÀwð¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÁgÀPÉÌ 

«ÄÃjzÉÝAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ÁCVzÉ.  PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ0iÀÄð gÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¢üPÁgÀªÀÅ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇªÁð£Àé0iÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀ 

¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ ¸ÁPÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

 

£Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ: PÉ®ªÀÅ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ 

CªÀÅUÀ¼Àr0iÀÄ°è ªÀiÁrgÀÄªÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ 

±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß £Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À¢AzÀ 

¤gÉÆÃ¢ü¸À®Ä PÉ®ªÀÅ RAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀVqÀÄvÀÛªÉ. CAzÀgÉ “F 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 0iÀiÁªÀÅzÉÃ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ°è0iÀÄÆ 

¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è” CxÀªÁ “F PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è ªÀiÁrzÀ 

jÃw0iÀÄ°è0iÉÄÃ ªÀiÁrzÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 

¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ”.  ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ 

ªÀÄÆ® gÀZÀ£É0iÀiÁVgÀÄªÀ £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀÅ, CAvÀºÀ RAqÀUÀ½AzÀ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À¢AzÀ 

gÀQë¸ÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃ½ªÉ. 

(¸ÉÖÃmï D¥sï PÉÃgÀ¼À-«gÀÄzÀÝ-PÉ.JA.¹.C§ÄÝ®è 

ªÀÄvÀÄÛ PÀA., J.L.Dgï. 1965, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1585) 

DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼ÀÄ: 

DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ 

£À«Ã£ÀvÉ0iÉÄAzÀgÉ ««zsÀ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ 

CAzÀgÉ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼ÀÄ, DzÉÃµÀUÀ¼ÀÄ, «ªÀgÀt 

¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀÆ¤£À ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ, PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀwæPÁ ºÉÃ½PÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ 

¤zÉðÃ±À£ÀÎ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 

£Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ±Á¸À£ÀªÉAzÀÄ 



PÀgÉ0iÀÄ¯ÁVzÉ.(ªÉÄUÁj, Crä¤¸ÉÖçÃnÃªï PÁé¹ 

¯Éf¸ÉèÃµÀ£ï, 60,J¯ï.PÀÆå.Dgï.125(1944) 

 EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤0iÀÄ«ÄvÀªÁV C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÀ 

UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 

«ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§®Ä 

§¼À¹PÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄwÛzÉ.  DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À 

¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ®PÀëtUÀ¼ÉAzÀgÉ: (!)¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ 

±Á¸À£ÀªÀ®èzÉÃ, DzÀgÉ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 

73(MPÀÆÌlPÉÌ)gÀr0iÀÄ°è£À PÁ0iÀÄð¤ªÁðºÀPÀ 

C¢üPÁgÀzÀr0iÀÄ°è CxÀªÁ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 

162(gÁdåUÀ½UÁV) CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±Á¸À£ÀzÀ 

C¢üPÁgÀzÀr0iÀÄ°è eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ¬Ä®è; 

(!!)CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀPÉÌ 

C¢üÃ£ÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ-CAzÀgÉ, MAzÀÄ ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ, 

¤zÉðÃ±À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É CzsÁågÉÆÃ»0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ; DzÀgÉ 

¤zÉðÃ±À£ÀªÀÅ ¤0iÀÄªÀÄPÉÌ PÉÃªÀ® ¥ÀÇgÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, 

CzÀPÉÌ CzsÁågÉÆÃ»0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ (!!!) 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ 

£ÁUÀjPÀgÀ£ÀÄß §zÀÝUÉÆ½¹gÀÄªÁUÀ, 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼ÀÄ/¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV DqÀ½vÁvÀäPÀ 

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ C¥ÀªÁzÀUÀ½UÉÆ¼À¥ÀlÄÖ 

§zÀÝªÁUÀÄªÀÅ¢®è CxÀªÁ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ 

eÁjUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

 

 DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁ£ÀÆ¤£À ºÉÃ½PÉ0iÀÄ£ÀÄß 

CªÀÅUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

±Á¸À£ÁvÀäPÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ 

«gÀÄzÀÝªÁV®è¢gÀÄªÁUÀ  CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÀÄ 

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV PÁ0iÀÄðgÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄªÁUÀ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À§ºÀÄzÁzÀÄzÉAzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

DzsÀj¹zÀ «§AzsÀzÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉ0iÀÄ£ÀÄß £ÁUÀjPÀ¤UÉ 

¤ÃqÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ C£ÀÄavÀªÁzÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¥ÀÅ£ÀgïGzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArgÀÄªÀ 

ªÀiÁf ¸ÉÊ¤PÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÀÄß 

ªÁUÁÝ£À ªÀiÁrzÀ «ªÀgÀuÁ¥ÀvÀæzÀr0iÀÄ°è ¥ÀÅ£ÀB 

GzÉÆåÃUÀ ¤ÃrzÁUÀ, CzÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ DvÀ£ÀÄ «ªÀgÀuÁ ¥ÀvÀæzÀ 

¥ÀæPÁgÀªÁV ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¸À®Ä 

CºÀð¤gÀÄvÁÛ£É.(0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ-

«gÀÄzÀÝ-PÉ.¦.eÉÆÃ¸É¥sï, J.L.Dgï. 1973 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.303) ªÀÄvÀÄÛ (!!) GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ 20 

ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ ¤zÉðÃ±À£ÀzÀr0iÀÄ°èzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÁ¥Á¸ÀÄ¥ÀqÉ0iÀÄ¯ÁUÀzÀÄ, D jÃw 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ «§AzsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. (¦.vÀÄ½ì zÁ¸ï –

«gÀÄzÀÝ-DAzsÀæ ¥ÀæzÉÃ±À ¸ÀPÁðgÀ (2003) 1 

J¸ï.¹.¹. 364) 

 

±Á¸À£ÁvÀäPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À M¼À-¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É: 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ¤AzÀ ¨ÉÃgÉÆ§â ªÀåQÛUÉ CxÀªÁ 

KeÉ¤ìUÉ ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀzÀ ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÉÄÃ 

M¼À-¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É. F ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ°è£À ªÀÄÆ® 

vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV “ªÀÄÆ® PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è D 

jÃw ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁV CxÀªÁ 

¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV C¢üPÀÈvÀUÉÆ½¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÆ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ 

¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À¯ÁUÀzÀÄ”(qÉ°UÉÃl¸ï £Á£ï 

¥ÉÇmÉ¸ïÖ qÉ°UÀgÉ). 

zsÀÈµÁÖAvÀ: DAzsÀæ ¥ÀæzÉÃ±À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÁ0iÉÄÝ 1966 

gÀ°è M¼À ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 



ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, GZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ PÀ®A 57(3)£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ M¼À 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß JwÛ»r¢zÉ.(C¼À¥Àw 

±ÉÃµÁ¢æ gÁªï-«gÀÄzÀÝ-CVæPÀ®Ñgï ªÀiÁPÉðnAUï 

PÀ«ÄnÃ, UÀÄAlÆgÀÄ, J.L.Dgï. 1977 

DA.¥Àæ.322) 

 

 »ÃVzÀÝgÀÆ, ªÀÄÆ® DqÀ½vÁvÀäPÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è£À  PÁgÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ dªÁ¨ÁÝj 

ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvÉ JgÀqÀ£ÀÆß M¼À 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄÄ PÀrªÉÄªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ 

¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁVªÉ. M¼À-

¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ ¥ÀævÁå0iÉÆÃf¹zÀ 

C¢üPÁgÀzÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß «ÄÃj PÁ0iÀÄð 

¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.  M¼À-¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄÄ 

C¸ÀàµÀÖªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  M¼À-

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß PÁ0iÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ 

vÀgÀ®Ä ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

DeÁÕ¥ÀPÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(£ÀgÉÃAzÀæ PÀÄªÀiÁgï –

«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀÄ, J.L.Dgï. 

1960,¸ÀÄ.PÉÆÃ.430) 

 

 DqÀ½vÀzÀ ««zsÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ ªÀÄUÀÄÎ®ÄUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¹zÀÄÝ, FUÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀªÀ®èzÀ 

ªÀÄUÀÎ®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀjUÀtÂ¸ÉÆÃt. 

¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄ: ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁV0iÀÄÆ ¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÀ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÁgÀzÀ 

£Áå0iÀÄ0iÀÄÄvÀªÁzÀ ZÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

SÁwæ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. 0iÀÄÄ£ÉÊmÉqï ¸ÉÖÃmïì £À 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀAvÉ “¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ 

EwºÁ¸ÀªÀÅ «±Á®ªÁV ¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ0iÀÄ 

DZÀgÀuÉ0iÀÄ EwºÁ¸ÀªÁVzÉ”(d¹ÖÃ¸ï eÁPÀì£ï, 

±ÁUÀÄß¸É-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÄ£ÉÊmÉqï ¸ÉÖÃmïì, 

345,0iÀÄÄ.J¸ï. 206 (1953). DqÀ½vÁvÀäPÀ 

PÁ£ÀÆ¤£À°è ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄªÀÅ GvÀÛªÀÄªÁV 

¥Àj s̈Á¶¸À®àlÖ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É0iÀiÁVzÀÄÝ, EzÀÄ 

£Áå0iÀÄ0iÀÄÄvÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. (!) ¥Àæw0iÉÆ§â 

ªÀåQÛ0iÀÄÆ vÀ£Àß ¥ÀæwgÀPÉëUÁV PÉÃ¼ÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É (Dr D¯ÉÖgÁªÀiï ¥ÁmÉðªÀiï).(!!) 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ0iÀÄÆ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÁådåzÀ°è 

£Áå0iÀiÁ¢üÃ±À£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è(£ÉªÉÆÃ qÉ©mï J¸Éì 

dÆåqÉPïì E£ï ¥ÉÇæ¦æ0iÀiÁ PÁ¸Á). 

 ªÉÆzÀ®Ä, DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ½UÉ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀ ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À 

¥ÀæªÀÈwÛ0iÀÄ£ÀÄß £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÉÝAzÀÄ 

ªÀVðÃPÀj¸À¯ÁVvÀÄÛ.  ¨sÁgÀvÀzÀ°è GzÁgÀªÁzÀ 

ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß (J.PÉ.PÉèöÊ¥ÁPï -«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1970 

¸ÀÄ.PÉÆÃ. 150) gÀ°è C¼ÀªÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

FUÀ (ªÀÄ£ÉÃPÁ UÁA¢ü-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1978 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.597; 

ªÉÆ»AzÀgï ¹AUï V¯ï-«gÀÄzÀÝ-aÃ¥sï J¯ÉPÀë£ï 

PÀ«ÄµÀ£Àgï (1978) 1 J¸ï.¹.¹. 405) UÀ¼À°è gÀ°è 

¹ÜgÀ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. FUÀ «ªÀÄ²ð¸ÀÄªÀ ¥Áæ0iÉÆÃVPÀ 

¥ÀjÃPÉë0iÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ “¥ÀæPÁ0iÀÄðzÀ ¸ÀégÀÆ¥À” 

ªÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ “CzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À” ªÀ®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É, 

£ÁUÀjPÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁ0iÀÄðªÀÅ 

¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃjzÀgÉ, ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄPÉÌ 

C£ÀÄUÀÄtªÁV £Áå¬ÄPÀªÁV PÁ0iÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ 

PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß CzÀÄ «¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. 



 

¥ÀæwgÀPÉëUÁV PÉÃ¼ÀÄªÀ ºÀQÌ£À vÀvÀéUÀ¼ÀÄ: ¥ÀæwgÀPÉëUÁV 

PÉÃ¼ÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ JAzÀgÉ “E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ£ÀÆß 

PÉÃ¼ÀÄ” JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ £Áå0iÀÄ0iÀÄÄvÀªÁzÀ 

PÉÃ¼ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ§zÀÝªÁzÀ ZÁ®£É0iÀÄ£ÀÄß 

vÀ®Ä¥ÀÅªÀ zÀÆgÀzÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

 

 £Áå0iÀÄ0iÀÄÄvÀªÁzÀ PÉÃ¼ÀÄ«PÉ0iÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 

£ÉÃgÀªÁV ºÉÃ¼À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è, ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÁå¦Û 

ªÀÄvÀÄÛ C£Àé¬Ä¸ÀÄ«PÉ0iÀÄÄ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ 

¸À¤ßªÉÃ±À, ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. ²¸ÀÄÛ¥Á®£Á 

ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼ÀÄ, 

¥Áæ0iÉÆÃVPÀªÁV ºÉaÑ£À PÉÃ¼ÀÄ«PÉ0iÀÄ£ÀÄß 

C¢ü«ZÁgÀuÉ0iÀÄªÀgÉUÀÆ CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ, E£ÀÄß 

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ0iÀÄªÀÅ 

CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁVzÁÝUÀ, wÃªÀiÁð£ÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ 

PÉÃ¼ÀÄ«PÉ0iÀÄÆ PÀÆqÁ ¸ÁPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. K£ÉÃ 

DzÁUÀÆå, PÉ¼ÀV£À ¥ÀæªÀÄÄR vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ: 

 

£ÉÆÃnÃ¸ï: £ÉÆÃnÃ¸ï JAzÀgÉ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß 

w½¸ÀÄ«PÉ, ªÀÄvÀÄÛ M§â ªÀåQÛ0iÀÄ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ EzÀÄ PÀqÁØ0iÀÄªÁzÀÄzÀÄ. 

¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛUÉ MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß 

vÀ0iÀiÁj¸À®Ä £ÉÆÃnÃ¸ï ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄ0iÀÄªÀ£ÀÄß 

PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀåQÛ0iÀÄ «gÀÄzÀÝ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀ 

J¯Áè PÁgÀtUÀ¼À£ÀÆß ¸ÁPÀµÀÄÖ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁrgÀÄªÀ 

D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. E®è¢zÀÝ°è, 

EzÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. £ÉÆÃnÃ¹£À°è 

£ÀªÀÄÆ¢¹gÀÄªÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÉÃ½gÀÄªÀ D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À 

§UÉÎ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ wÃªÀiÁð¤¸ÀÄvÀÛªÉ.  ¸ÁPÀµÀÄÖ 

ºÉÃ½gÀ¢zÀÝ £ÉÆÃnÃ¸ÀÄUÀ¼À PÉ®ªÀÅ zsÀÈµÁÖAvÀUÀ¼ÀÄ 

F PÉ¼ÀV£ÀAwªÉ: 

 ªÉÆÃ¸ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ DzÀgÉ 

CAvÀºÀ ªÉÆÃ¸ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt¤Ã0iÀÄªÁV 

ºÉÃ½gÀzÀ £ÉÆÃnÃ¸ÀÄ. 

 £ÉÆÃnÃ¹£À°è DgÉÆÃ¦¸À®àlÖ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ 

WÀl£É0iÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁVgÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ 

jÃw0iÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ C¸ÀàµÀÖªÁVgÀÄªÀ 

£ÉÆÃnÃ¸ï. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: „C£À¢üPÀÈvÀ §¼ÀPÉ‟ JA§ PÁgÀt ¤Ãr 

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 

£ÉÆÃnÃ¸ï, C¸ÀàµÀÖªÁzÀ C©üªÀåQÛ0iÀiÁVzÀÄÝ, EzÀÄ 

¸Àj0iÀiÁzÀ PÀæªÀÄªÁUÀÄªÀÅ¢®è.(PÀÄ®¢Ã¥ï ¢ü£ÀÎç –

«gÀÄzÀÝ- ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï D¥sï qsÉ°è, 

J.L.Dgï. 1992 zÉºÀ° 228) 

 vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÁV ¸ÀÆa¹zÀ PÀæªÀÄªÀÅ 

¤¢ðµÀÖªÁV®èzÀ £ÉÆÃnÃ¸ï 

zsÀÈµÁÖAvÀ: E¯ÁSÉ0iÉÆA¢UÉ ¨sÀ«µÀåzÀ°è 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁUÀzÀAvÉ 

ªÀåQÛ0iÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÁV ¸ÀÆa¹zÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖªÁV ºÉÃ½gÀzÀ 

£ÉÆÃnÃ¸ÀÄ. (eÉÆÃ¸É¥sï «¯ÁAUÀ£ï-«gÀÄzÀÝ-

JQìPÀÆånÃªï JAf¤Ã0iÀÄgï, (1978) 3 J¸ï.¹.¹. 

56) 

 vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÁV ¸ÀÆa¹zÀ PÀæªÀÄUÀ¼À 

PÁgÀtUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã CxÀªÁ ¤dªÁV 

vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ¼À°è MAzÉÃ 

MAzÀ£ÁßzÀgÀÆ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀzÀ, 0iÀiÁªÀ PÀæªÀÄPÉÌ 

0iÀiÁªÀ PÁgÀtªÉAzÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀzÉÃ 

EgÀÄªÀ £ÉÆÃnÃ¸ÀÄ. 



zsÀÈµÁÖAvÀ: ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À §zÀÝvÉ0iÀÄ 

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, £ÉÆÃnÃ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CwÃ ²ÃWÀæ 

¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  MAzÀÄ ªÉÃ¼É 

¥Àæw§A¢üvÀ¤UÉ ¤ªÉÃzÀ£É ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ 

C¸ÀàµÀÖ CxÀªÁ ¸ÁPÀµÀÄÖ E®è¢zÀÝ°è £ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.(ªÀÄzsÁ¨ï gÁ0iÀiï-

«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï ªÉ¸ïÖ ¨ÉAUÁ¯ï, J.L.Dgï. 

1975 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.255) 

 »ÃVzÀÝgÀÆ, ¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛ0iÀÄÄ GzÉÝÃ±À 

¥ÀÇªÀðPÀªÁV £ÉÆÃnÃ¸ÀÄ eÁj0iÀiÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

vÀ¦à¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ°è CxÀªÁ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ 

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, £ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß ¤ÃqÀ¢zÀÝ°è ªÀåQÛUÉ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ jÃw0iÀÄ ºÁ¤0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁ«¹zÀ°è, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

£ÉÆÃnÃ¸ÀÄ eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ «£Á0iÀÄw0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÁåA¥À¹ì£À°è »A¸É ªÀiÁrzÀ 

C¥ÀgÁzsÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÁUÀ CªÀgÀÄ 

vÀ¯ÉªÀÄgÉ¹PÉÆArgÀÄªÀÅzÀjAzÀ £ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è.  £ÉÆÃnÃ¸ÀÄ eÁj0iÀÄ°è£À 

«¥sÀ®vÉ0iÀÄÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß 

¨Á¢ü¸ÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

ºÉÃ½zÉ. (0iÀÄÄ.¦.¹AUï-«gÀÄzÀÝ-¨ÉÆÃqïð D¥sï 

UÀªÀ£Àð¸ïð, ªÀiË¯Á£À CeóÁzï PÁ¯ÉÃeï, 

J.L.Dgï. 1982 ªÀÄ.¥Àæ. 59). 

 

PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ/¸ÀÄ£ÁªÀuÉ: “PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ” JAzÀgÉ 

DgÉÆÃ¦vÀ ªÀåQÛUÉ DPÉ0iÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁrzÀ 

D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß RAr¸À®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð.  CAvÀºÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

RÄzÁÝV ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ 

§gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ°è£À ¤ªÉÃzÀ£É0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉUÁV 0iÀÄÄPÀÛªÁzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ.  DzÀgÉ, PÉÆnÖgÀÄªÀ 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 0iÀÄÄPÀÛªÁzÀ CªÀPÁ±À J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 

£ÀªÀÄåªÁzÀ ¹zÁÞAvÀªÁVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð, ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ 

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

 J¯Áè ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À°è0iÀÄÆ ªÀiËTPÀªÁV 

PÉÃ¼ÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ E®è, ªÀÄvÀÄÛ §ºÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 

§gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ ¤ªÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÞ £Áå0iÀÄ 

¤tð0iÀÄzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Á®£É0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉÃ½zÉ.(0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀÄ-«gÀÄzÀÝ-fÃ¸À¸ï ¸ÉÃ¯ïì PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï 

(1996)4 J¸ï.¹.¹. 69). ªÀiËTPÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÀÄÄ, «ZÁgÀuÉ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, 

M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

CªÀ®A©vÀªÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: ¸ÀAQÃtðªÁzÀ 

¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀAUÀw0iÀÄÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ vÁAwæPÀ 

¸ÀªÀÄ¸Éå0iÀÄÄ GzÀã«¹zÁUÀ CxÀªÁ ¸ÁQëUÀ½AzÀ 

«¸ÁÛgÀªÁzÀ ¸ÁPÀë÷åªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄzÁÝUÀ, ªÀiËTPÀ ºÉÃ½PÉ0iÀÄÄ 

CªÀ±ÀåPÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀiËTPÀ ºÉÃ½PÉ0iÀÄÄ 

CUÀvÀå«gÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼ÀÄ: (1) PÉ®ªÉÇAzÀÄ 

gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ ¸ÀA«Ä±ÀætªÀ£ÀÄß vÀ0iÀiÁj¸ÀÄwÛzÉ0iÉÄAzÀ 

PÁgÀt¢AzÀ PÀA¥É¤0iÀÄ ªÉÄÃ¯É C§PÁj ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß 

«¢ü¹zÁUÀ, PÀA¥É¤0iÀÄÄ EzÀ£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¹zÀÄÝ, 

DzÀgÉ ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß «¢ü¹gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 



JwÛ»r0iÀÄÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ RÄzÁÝV 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¢gÀÄªÀ 

PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¨ÉÃPÀÄ, vÁAwæPÀ ¥Àæ±Éß0iÀÄ£ÀÄß 

JwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÀdÕgÀ ¸ÁPÀë÷åªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 

£ÀAvÀgÀ wÃªÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÀÄ.(mÁæªÀAPÀÆgï gÉÃ0iÀiÁ£ïì 

–«gÀÄzÀÝ- 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ 

J.L.Cgï. 1971 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 862). (2) M§â 

ªÀåQÛ0iÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀvÉ0iÀÄ ¥Àæ±Éß0iÀÄ £Áå0iÀÄ 

¤tð0iÀÄ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉ0iÀÄ «gÀÄzÀÝ 

UÀrÃ¥ÁgÀÄ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÁUÀ RÄzÁÝV 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 

CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.(0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ 

–«gÀÄzÀÝ-ZÁAzï ¥ÀÅwè J.L.Dgï. 1973 C®ºÁ 

¨Ázï 362). (3) ¹«¯ï £ËPÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝzÀ ²¸ÀÄÛ 

¥Á®£Á ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV RÄzÀÄÝ 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄÄ CUÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ.(ZÀAzÀæ PÁAw 

zÁ¸ï-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±ï, 

(1981) 2 J¸ï.¹.¹. 704). (4) ªÀÈwÛ ¥ÀgÀgÀjUÉ 

CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ  ²¸ÀÄÛ ¥Á®£Á 

PÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV RÄzÀÄÝ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉUÉ 

DUÀæºÀ¥Àr¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. (CqÉÆéÃPÉÃmï, J.L.Dgï. 

1989 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.245); (E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï 

ZÁlðqïð CPËAmÉAmïì D¥sï EAr0iÀiÁ-

«gÀÄzÀÝ-J¯ï.PÉ.gÀvÁß, J.L.Dgï. 1987 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 

71); ªÀÄvÀÄÛ (5) vÉjUÉ «µÀ0iÀÄUÀ¼À°è, næ§Äå£À¯ï 

£Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ RÄzÁÝV 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ 

EzÀjAzÀ vÉjUÉzÁgÀ£ÀÄ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉ0iÀÄ 

¥ÀÇtðªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. (qsÁPÉÃ±Àéj 

PÁl£ï «Ä¯ïì °.,-«gÀÄzÀÝ- ¹.L.n., J.L.Dgï. 

1955 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.65). 

 

¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ: £Áå0iÀÄ 

¤tð¬Ä¸ÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÀÄ¸ÀA§zÀÞ 

¸ÁªÀÄVæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß 

wÃªÀiÁð¤¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛ0iÀÄ 

UÀªÀÄ£ÀPÉÌ CAvÀºÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 

CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß RAr¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀj¸ÀÄªÀ 

CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀ®A©¹gÀÄªÀAvÀºÀ 

¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ ¥Àæw0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ0iÉÄÃ CxÀªÁ 

CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß w½¹zÀgÉ 

¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ0iÉÄÃ CxÀªÁ ¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ 

CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ0iÉÄÃ 

EvÁå¢UÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: ¹«¯ï 

£ËPÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝzÀ ²¸ÀÄÛ ¥Á®£Á ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è, 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É ²¸ÀÄÛ ¥Á®£Á ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ 

CªÀ®A©¹zÀÝ°è ¸ÀÄ¸ÀA§zÀÝ ¸ÁªÀÄVæ, ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÁægÀA©üPÀ vÀ¤SÉ0iÀÄ ªÀgÀ¢0iÀÄ £ÀPÀ®£ÀÄß PÀÆqÁ 

DgÉÆÃ¦0iÀiÁVgÀÄªÀ C¢üPÁjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ 

ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ –

«gÀÄzÀÝ-ªÉÆºÀªÀÄäzï gÀAeÁ£ï SÁ£ï (1991)1 

J¸ï.¹.¹. 588). »ÃVzÀÝgÀÆ, §»gÀAUÀ ¥Àr¸ÀÄªÀ 

vÀvÀéªÀÅ PÉÃªÀ® ¸ÀÄ¸ÀA§zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¸ÁªÀÄVæUÉ 

ªÀiÁvÁæ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ 

¤ÃqÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄÄ CªÀ®A©¹®èzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 

¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄªÀ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ¬Ä®è.(QæµÀÚ ZÀAzÀæ lAqÀ£ï-«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ (1974) 4 J¸ï.¹.¹. 

374). MAzÀÄ ªÉÃ¼É £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ 

¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄÄ UË¥Àå ªÀiÁ»w0iÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛUÉ §»gÀAUÀ ¥Àr¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ 

wÃªÀiÁð¤¹zÀ°è, CzÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ 



£Áå0iÀÄ0iÀÄªÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. UË¥Àå ªÀgÀ¢0iÀÄ 

DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß »j0iÀÄ 

C¢üPÁjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ, 

DzÀgÉ Qj0iÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀ¯ÁVzÀÝgÉ, ¸ÀÄ¸ÀA§zÀÝ ¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ 

¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¹vÀÄ.(«d0iÀiï PÀÄªÀiÁgï –«gÀÄzÀÝ-

¸ÉÖÃmï D¥sï ªÀÄºÁgÁ¸ÀÖç J.L.Dgï.1988 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.2060) 

 

¥ÁnÃ ¸ÀªÁ®Ä ªÀiÁqÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ: DqÀ½vÁvÀäPÀ 

£Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ M§â ªÀåQÛUÉ 

F ºÀPÀÄÌ ¹UÀÄvÀÛzÉ0iÉÆÃ E®èªÉÇÃ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 

¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ªÉÊ0iÀÄÄQÛPÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVzÉ.  

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉ¼ÀPÀAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÁnÃ 

¸ÀªÁ®Ä ªÀiÁqÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. (1) 

£ËPÀgÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼À°è 0iÀÄdªÀiÁ£À¤AzÀ 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®àqÀÄªÀ £ËPÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝzÀ ²¸ÀÄÛ ¥Á®£À 

PÀæªÀÄUÀ¼À «ZÁgÀuÉ0iÀÄ°è(gÉÆÃºÁÖ¸ï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï-

«gÀÄzÀÝ ªÀPïðªÀÄ£ï(1977) 2 J¸ï.¹.¹. 153);(2) 

¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝzÀ ²¸ÀÄÛ¥Á®£À 

ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è; (3) MAzÀÄ ±Á¸À£À §zÀÝ 

¤UÀªÀÄ¢AzÀ CzÀgÀ £ËPÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝzÀ ²¸ÀÄÛ¥Á®£Á 

ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è; (4) vÉjUÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è. MAzÀÄ 

ªÉÃ¼É £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ 

ªÀiËTPÀ ¸ÁPÀë÷åªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃrzÀ°è, «gÀÄzÀÝ ¥ÀPÀëUÁgÀ¤UÉ ¥ÁnÃ ¸ÀªÁ®Ä 

ªÀiÁqÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ. 

 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ ¥Áæw¤zsÀåzÀ ºÀPÀÄÌ: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 

£Áå0iÀÄ0iÀÄÄvÀªÁzÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ªÀQÃ®gÀ£ÀÄß 

£ÉÃ«Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀPÀÄÌ PÀqÁØ0iÀÄªÁzÀ ¨sÁUÀªÉAzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¹®è.(ºÉZï.¹.¸Àj£ï-«gÀÄzÀÝ 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

D¥sï EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï.1976 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1686). 

MAzÀÄ £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉ0iÀÄ°è ¸ÀAUÀw 

ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ¤£À ¥Àæ±Éß0iÀÄÄ GzÀã«¹zÁUÀ, 

ªÀQÃ®gÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀPÀëUÁgÀ½UÉ DPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¥ÀÇtðªÁV ¸ÀªÀÄyð¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

EzÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ 

G®èAWÀ£É0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.(eóÉÆÃ£À¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï, 

J¯ï.L.¹.-«gÀÄzÀÝ-¹n ªÀÄÄ¤ì¥sï, «ÄÃgÀmï, 

J.L.Dgï. 1968 C®ºÁ¨Ázï 270). £Áå0iÀÄ 

¤tð0iÀÄzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ªÀQÃ®gÀÄ 

ºÁdgÁw0iÀÄ£ÀÄß ¤±ÉÃ¢ü¸ÀÄªÀ ºÀ®ªÀÅ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ 

G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. EAqÀ¹Öç0iÀÄ¯ï r¸ÀÆà÷åmïì 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.36(2) (J), (©) ªÀÄvÀÄÛ 36(4) 

gÀ°è ªÀQÃ®gÀÄ PÉÊUÁjPÁ £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ JzÀÄgÀÄ 

ºÁdgÁUÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¤§AzsÀ£É0iÀÄ£ÀÄß «¢ü¹ 

¤¨sÀðA¢ü¹zÉ; ¸ÉAlæ¯ï ¹«¯ï 

¸À«ðÃ¸À(PÁè¹¦üPÉÃµÀ£ï, PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 

C¦Ã¯ï) ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 1957 gÀ ¤0iÀÄªÀÄ 15(5) 

gÀ°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ, ²¸ÀÄÛ¥Á®£À ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 

C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀÆ ªÀQÃ®gÀ£ÀÄß 

£ÉÃ«Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAw®è. ¥ÀjZÉÑÃzÀ 22(3)(©) gÀ°è 

¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÝvÉ0iÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 

§A¢ü¸À®àlÖªÀgÀÄ ¸À®ºÁ ¸À«Äw0iÀÄÄ CzÀPÉÌ 

C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÀQÃ®gÀ£ÀÄß 

£ÉÃ«Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¯ÁVzÉ. MAzÀÄ 

ªÉÃ¼É ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀQÃ®gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw¤¢ü¸À®ànÖzÀÝgÉ, 

DUÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛ CxÀªÁ §A¢ü¸À®àlÖ 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ ¥Áæw¤zsÀåzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É.(£ÀAzï ¯Á¯ï §eÁeï-



«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï ¥ÀAeÁ¨ï(1981) 4 

J¸ï.¹.¹. 327). 

 

PÁgÀt ¸À»vÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ:  DqÀ½vÁvÀäPÀ 

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

§»gÀAUÀ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CAvÀºÀ 

wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ¸ÀA§zsÀÝ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ0iÉÆÃ CxÀªÁ ¸ÀAUÀwUÀ¼À CxÀªÁ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ DzsÁgÀUÀ¼À vÀ¥ÀÅöàUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ0iÉÆÃ 

JAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ 

¥ÀjÃQë¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.  DqÀ½vÁvÀäPÀ 

«ªÉÃZÀ£ÉUÀ¼À zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀPÉÌ EzÉÆAzÀÄ 

¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ vÀqÉ0iÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ 

CvÀä«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛzÉ. (J¸ï.J£ï. 

ªÀÄÄRfðÃ-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ, 

J.L.gÀ. 1990 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1984). E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ 

¹Ã«ÄvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ 

CUÀvÀåvÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ±Á¸À£ÀzÀ°è0iÀiÁUÀ°Ã 

CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÀÄvÀÛ°£À 

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½AzÀ¯ÁUÀ°Ã ©lÄÖ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: JPÀì÷Ö£ïðªÉÄAmï DzÉÃ±ÀzÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ°è, CzÀÄ ¸ÁPÀë÷åzÀ ªÉÄÃ¯É 

ZÀað¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ 

EzÀÄ ¸ÁQëUÀ½UÉ C¥Á0iÀÄPÀgÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÉÌ MvÁÛ¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è(¸ÉÖÃmï D¥sï 

ªÀÄºÁgÁ¸ÀÖç «gÀÄzÀÝ ¸À¯ÉªÀiï ºÀ¸À£ï SÁ£ï, 

(1989) 2 J¸ï.¹.¹. 316). D«Äð 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è£À PÉÆÃgïÖ ªÀiÁµÀð¯ï 

PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄªÀÅ¢®è(¸ÉÆÃªÀiï zÀvï zÀvÁÛ-«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï C¥sï EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1969 

¸ÀÄ.PÉÆÃ. 414); ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É ²¸ÀÄÛ ¥Á®£Á ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ, vÀ¤SÁ 

C¢üPÁj0iÀÄÄ ¤ÃrgÀÄªÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

M¦àPÉÆAqÀ°è, ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ¬Ä®è. (vÁgÁ ZÀAzï Rwæ-«gÀÄzÀÝ 

ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï D¥sï zÉºÀ°, 

(1977) 1 J¸ï.¹.¹. 472). 

 

 DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ £Áå0iÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀÄªÀ 

¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ PÁ£ÀÆ¤£À £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀAvÉ 

wÃ¥Àð£ÀÄß §gÉ0iÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀµÀÄÖ 

PÁgÀtUÀ¼À wÃªÀæªÁzÀ ¥Àj²Ã®£É0iÀÄ£ÀÆß 

¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è, DzÀgÉ, PÁgÀtUÀ¼À ªÀÄÄRå 

CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀjAzÀ, wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁrzÀªÀgÀ vÀPÀðªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

0iÀiÁAwæPÀªÁzÀ CxÀªÁ MAzÉÃ jÃw0iÀÄ PÁgÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 

CxÀªÁ PÁ£ÀÆ¤£À ¨sÁµÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÃªÀ® 

¥ÀÅ£ÀgÀÄZÁÑgÀªÀÅ, DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß PÁgÀt 

¸À»vÀªÁzÀÄzÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. 

 

zsÀÈµÁÖAvÀ: (1) ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

zÉÃ²Ã0iÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Ý0iÀÄ PÁgÀt¢AzÀ, 

mÉæÃqï ªÀiÁPïð £À £ÉÆÃAzÁªÀuÉ0iÀÄ Cfð0iÀÄ£ÀÄß 

¤gÁPÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  EzÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁgÀtUÀ½®èzÀ 

PÉÃªÀ® PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀÅ£ÀgÀÄZÁÑgÀªÉAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ (EA¦Ãj0iÀÄ¯ï PÉ«ÄPÀ¯ï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï 

°.,- «gÀÄzÀÝ- jf¸ÁÖçgï D¥sï mÉæÃqï ªÀiÁPïðì, 

¨ÁA¨É, J.L.gÀ. 1981 zÉºÀ° 190); „GvÀÛgÀªÀÅ 

CvÀÈ¦ÛPÀgÀªÁV PÀAqÀÄ§A¢zÉ‟ JAzÀÄ 

ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀÄ, PÁgÀt PÉÃ½ ¤ÃrzÀ £ÉÆÃnÃ¹£À°è 

DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, PÁSÁð£É0iÀÄ 



¥ÀgÀªÁ£ÀV0iÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹gÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ 

PÁgÀtªÁUÀÄªÀÅ¢®è.(¸ÉÊPÀ¯ï EQé¥ïªÉÄAmï¸ï °., 

-«gÀÄzÀÝ-ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï D¥sï 

zÉºÀ°,(1982) 21 r.J¯ï.n.445) 

 

¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ/M®ªÀÅ «gÀÄzÀÝzÀ ¤0iÀÄªÀÄ:  ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ 

«gÀÄzÀÝzÀ ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ 

JgÀqÀ£É0iÀÄ CªÀ0iÀÄªÀªÁVzÉ. F vÀvÀéªÀ£ÀÄß 

ªÉÆzÀ°UÉ ¯Áqïð PÉÆÃPï EªÀgÀÄ qÁ.¨ÉÆ£ï 

ºÁåªÀiï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è(1610) 8 PÉÆ.gÉ¥ï.1142 

ºÉÃ½zÀgÀÄ. EzÀgÀ CxÀð 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ0iÀÄÆ 

PÀÆqÁ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÁådåzÀ°è 

£Áå0iÀiÁ¢üÃ±À£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è, ªÀÄvÀÄÛ £Áå0iÀÄ 

¤tð0iÀÄ ¤ÃqÀÄªÀªÀ£À ¤¸ÀàPÀë¥ÁvÀªÀ£ÀÄß 

SÁvÀj¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ PÉÃªÀ® 

wÃªÀiÁð£À ¤ÃqÀÄªÀªÀgÀÄ «ªÁzÀzÀ°è MAzÀÄ 

¥ÀPÀëUÁgÀgÁVzÀÝgÉ ªÀiÁvÁæ C£Àé0iÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀ®è, 

DzÀgÉ, CªÀgÀÄ DyðPÀªÁV, RÄzÁÝV CxÀªÁ 

«ªÁzÀzÀ°è EvÀgÀ »vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ 

C£Àé0iÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

DyðPÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀ: «ªÁzÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ°è£À 

CyðPÀ »vÁ¸ÀQÛ0iÀÄÄ, CzÀÄ JµÉÖÃ aPÀÌzÁVzÀÝgÀÆ, 

PÀÄë®èPÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ 

¤ÃqÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ¢AzÀ 

C£ÀºÀðUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. £Áå0iÀÄªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀiÁvÀæªÀ®è CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀAvÉ0iÀÄÆ 

£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ 

vÀvÀéªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, £ÉÊdªÁzÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀªÀ£ÀÄß 

vÉÆÃj¸ÀÄªÀ CUÀvÀå«®è; ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ 

¸ÀA¨sÀªÀ¤Ã0iÀÄvÉ0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÉ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀ: MAzÀÄ ªÉÃ¼É £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ 

ªÀiÁqÀÄªÀªÀ£ÀÄ, «ªÁzÀzÀ°è£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀPÀëUÁgÀjUÉ 

M§â ¸ÉßÃ»vÀ, ¸ÀA§A¢ü CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è 

¥Á®ÄzÁgÀ CxÀªÁ DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É CAvÀºÀ 

ªÀåQÛ0iÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zÉéÃµÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVzÀÝgÉ, F ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀªÀÅ 

«ªÁzÀzÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

C£ÀºÀðUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ „¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ¤Ã0iÀÄvÉ‟ 

0iÀÄ£ÀÄß J.PÉ.PÉæöÊ¥ÁPï-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1970 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.150 gÀ°è 

PÉÃªÀ® PÀAqÀÄ§A¢gÀzÀ C£ÀÄªÀiÁ£ÀQÌAvÀ ªÉÄÃ°£À 

zÀeÉð0iÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. »ÃVzÀÝgÀÆ 

E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ 

„¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ¤Ã0iÀÄvÉ‟0iÀÄ£ÀÄß 

PÁt¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, £Áå0iÀÄªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÁÌV, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ £Áå0iÀÄ 

¤tð0iÀÄ ¤ÃqÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉÆ½¹ªÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¨Ágï PË¤ì¯ï D¥sï EAr0iÀiÁ zÀ°è£À 

²¸ÀÄÛ ¥Á®£Á ªÀåªÀºÀgÀuÉ0i¹è, ²¸ÀÄÛ ¥Á®£Á 

¸À«Äw0iÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è 

¥ÀæwªÁ¢0iÀÄ ¥ÀgÀªÁV ºÁdgÁVzÀÝ£ÀÄ. CzsÀåPÀë¤UÉ 

¥ÀæwªÁ¢0iÀÄ ¤£À¦®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄvÀÄÛ C°è 

¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ „¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ¤Ã0iÀÄvÉ‟ 

E®èªÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ CzsÀåPÀë 

C£ÀºÀðUÉÆ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. (ªÀÄtPï ¯Á¯ï-«gÀÄzÀÝ-

¥ÉæÃªÀiï ZÀAzï, J.L.Dgï. 1975 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 425) 

 

¥ÀPÀë¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ: MAzÀÄ 

«ªÁzÀªÀ£ÀÄß, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DvÀ¤UÉ EgÀÄªÀ 

»vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîzÉÃ £Áå0iÀÄ 

¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀAvÉ, ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ 



¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ±Á¸À£ÀªÀÅ M§â 

C¢üPÁj0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁV¸À§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÁ£ÀÆ¤£À G¥À§AzsÀªÀÅ, ¦0iÀiÁð¢-

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É0iÀÄÄ ¸ÀévÀB «ZÁgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¹, 

²¸ÀÄÛPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ CUÀvÀå¥Àr¹zÁUÀ, 

¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄªÀÅ PÁ£ÀÆ¤£À ªÉÄÃ¯É 

CzsÁågÉÆÃ»¸ÀÄªÀÅ¢®èªÁzÀ PÁgÀt¢AzÀ vÀ£Àß 

ªÁådåzÀ°è vÁ£ÉÃ £Áå0iÀiÁ¢üÃ±À£ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ 

ªÁzÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.(©.PÉ.ªÉÄºÁæ-

«gÀÄzÀÝ-¯ÉÊ¥sï E£ÀÆê÷ågÉ£ïì PÁ¥ÉÇðÃgÉÃ±À£ï, 

J.L.Dgï. 1991 PÀ®ÌvÁÛ 86) 

 

 CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÀÄ ¹zÁÝAvÀªÀÅ, ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ 

¤0iÀÄªÀÄPÉÌ MAzÀÄ C¥ÀªÁzÀªÁVzÉ. ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ 

jÃw0iÀÄ°è £ÉÊwPÀ ¨ÉA§®«®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, 

PÉ®ªÀÅ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀAvÀºÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÀÄÄ 

CAwªÀÄ D±Àæ0iÀÄzÀ ¤0iÀÄªÀÄªÁVzÉ. ¥ÀPÀë¥ÁvÀ¢AzÀ 

£Áå0iÀÄ¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ jÃw0iÀÄ°è 

C£ÀºÀð£ÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ £Áå0iÀÄ¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ; MAzÀÄ ªÉÃ¼É: (1) £Áå0iÀÄ 

¤tð0iÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀ ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁzÀ ¨ÉÃgÉåöÊvÀgÀ 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ ¹PÀÌ¢zÀÝ°è (2) DvÀ£ÀÄ E®èzÉÃ PÉÆÃgÀA 

¸ÁzsÀå«gÀ¢zÀÝ°è (3) ¨ÉÃgÉ EvÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ 

£Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtªÀ£ÀÄß gÀa¹gÀ¢zÀÝ°è. CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÀÄ 

¹zÁÝAvÀzÀ ªÉÄÃ¯É Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ°è, 

¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ ¤®ÄèªÀÅ¢®è; MAzÀÄ ªÉÃ¼É 

Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ©PÀÌnÖ£À 

¥Àj¹Üw0iÀÄÄ vÀ¯ÉzÉÆÃj, £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄªÀÅ 

¸ÀÜVvÀUÉÆAqÀÄ, vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÉ 

C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.  J°è ¥À0iÀiÁð0iÀÄªÁzÀ 

ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß  ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ0iÉÆÃ, C°è 

CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÀÄ ¹zÁÝAvÀªÀÅ C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: «zsÁ£À ¸À¨sÉ0iÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß 

C£ÀºÀðUÉÆ½¹zÀ £Áå0iÀÄ¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÄÝ, 

CzÀgÀ°è ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ D0iÀÄÄPÀÛgÀÄ 

¦0iÀiÁð¢0iÀÄ ºÀwÛgÀzÀªÀgÉAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ  

«gÀÄzÀÝ ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÁUÀ, 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ §UÉÎ C£ÀÄªÀiÁ£ÀªÀÅ 

EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ D0iÀÄÄPÀÛgÀÄ 

£Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ ¸ÀévÀB 

»AzÉ ¸Àj0iÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀ E§âgÀÄ 

ZÀÄ£ÁªÀuÁ D0iÀÄÄPÀÛgÀ wÃªÀiÁð£ÀPÉÌ ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ 

ºÉÃ½vÀÄ.  ºÁVzÀÝgÀÆ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀj§âgÀ 

£ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÝ C©ü¥Áæ0iÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀ 

¸ÀAzÀgÀ¨sÀzÀ°è, CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄ¯É 

ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ C0iÀÄÄPÀÛgÀÄ 

¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉÃ½gÀÄvÀÛzÉ.(¨sÁgÀvÀzÀ 

ZÀÄ£ÁªÀuÁ D0iÀÄÄPÀÛgÀÄ-«gÀÄzÀÝ-¸ÀÄ§æªÀÄtÂ0iÀÄªÀiï 

¸Áé«Ä,(1996)4 J¸ï.¹.¹. 104). 

 

 M§â ªÀåQÛ0iÀÄÄ M§â £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄUÁgÀ£À 

«gÀÄzÀÝzÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ°£À DPÉ0iÀÄ 

vÀPÀgÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ CAvÀºÀ  

ªÀdð£É0iÀÄÄ ¸ÀàµÀÖªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À 

w¼ÀÄªÀ½PÉ¬ÄAzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß 

ºÀUÀÄgÀªÁV H»¸À¨ÁgÀzÀÄ.[QAUï-«gÀÄzÀÝ J¸ÉìPïì 

d¹ÖÃ¸À¸ï,(1927) 2 PÉ.©. 475]. DzÀgÉ, SÁ¸ÀV 

ªÀdð£É0iÀÄ £ÀAvÀgÀ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ 

ªÉÄÃ®Ä£ÉÆÃlPÉÌ PÁtÄªÀAvÉ0iÉÄÃ ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ 

jÃw0iÀÄ°è ªÀwð¹zÀgÉ, ¸ÀéZÀÑ DqÀ½vÀzÀ°è£À 

¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ PÁgÀt¢AzÀ E£ÀÆß 

PÀÆqÁ CzÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ.(gÀvÀÛ£ï 



¯Á¯ï ±ÀªÀiÁð-«gÀÄzÀÝ ªÀiÁå£ÉÃfAUï PÀ«ÄnÃ, 

ºÀj gÁªÀiï ºÉÊ0iÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj ¸ÀÆÌ¯ï, (1993) 4 

J¸ï.¹.¹.10) 

¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À 

C£Àé¬Ä¸ÀÄ«PÉ0iÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ: 

  ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ JgÀqÀÄ CªÀ0iÀÄªÀUÀ¼À 

¤¢ðµÀÖ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ «¸ÁÛgÀªÁV ¥Àj²Ã°¹, 

¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ ¥Áæ0iÉÆÃVPÀ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄ«PÉ0iÀÄ£ÀÄß GzÁºÀj¸À¯ÁVzÉ: 

 ªÉÄÃ¯ÉÆßÃlPÉÌ PÁtÄªÀ C©ü¥Áæ0iÀÄzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ 

C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ ªÀÄAdÆgÁw: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, 

C©ü¥Áæ0iÀÄzÀ gÀZÀ£É0iÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀAvÀºÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

G¥À§AzsÀªÀÇ E®è.GzÁºÀgÀuÉUÉ, C¥ÀgÁzsÀzÀ 

§UÉÎ ªÉÄÃ¯ÉÆßÃlPÉÌ PÁtÄªÀAvÀºÀ C©ü¥Áæ0iÀÄªÀ£ÀÄß 

gÀÆ¦¸ÀÄªÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ§ðªÀÅ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀiÁ»w 

ªÀgÀ¢0iÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä 

zÁjªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, vÀ¤SÁ¢üPÁj0iÀÄ 

ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ 0iÀiÁªÀ ºÀPÀÆÌ E®è. EzÉÃ 

jÃw0iÀÄ°è, C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ 

dgÀÄV¸ÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀqÉ0iÀÄÄªÀ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ 

ªÀÄAdÆgÁw0iÀÄÄ, DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄªÉAzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 

D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ºÀPÀÆÌ 

E®èªÉAzÀÆ ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ.(¸ÉÖÃmï D¥sï ©ºÁgï-

«gÀÄzÀÝ-¦.¦.±ÀªÀiÁð,(1992) ¸À¦èªÉÄAmï(10 

J¸ï.¹.¹.222,268) 

 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ²¸ÀÄÛ: «zÁåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÝzÀ ²¸ÀÄÛ 

PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ, ºÉÆgÀºÁPÀÄ«PÉ, CªÀiÁ£ÀvÀÄ, 

CxÀªÁ ¥ÀjÃPÁë ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ¼À 

«gÀÄzÀÝ wÃPÀë÷ÚªÁzÀ ¹«¯ï ¥ÀjuÁªÀÄ 

©ÃgÀÄªÀAvÀºÀªÀÅUÀ¼ÀÄ, EzÀjAzÀ ¨Á¢ü¸À®àlÖ 

«zsÁåyðUÉ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ ºÀPÀÌ£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: DPÉ0iÀÄÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÁdgÁw0iÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆA¢®èªÉA§ PÁgÀt¢AzÀ ±Á¯Á 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄªÀgÀÄ «zÁåyð0iÀÄ ¥ÀjÃPÉë0iÀÄ£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¹gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß, DPÉ0iÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ fÃªÀ£ÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, 

wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÉÆzÀ®Ä DPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

PÉÃ¼ÀzÉÃ ªÀiÁrzÀ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¹vÀÄ. (¨ÉÆÃgïØ D¥sï ºÉÊ ¸ÀÆÌ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 

EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï JdÄPÉÃµÀ£ï, GvÀÛgï 

¥ÀæzÉÃ±ï-«gÀÄzÀÝ avÁæ, J.L.Dgï. 1970 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.1039) 

 ¸ÉÃªÉ¬ÄAzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄ: „ºÀÄzÉÝ‟0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 

ªÀåQÛUÉ MAzÀÄ WÀ£ÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀ®èzÉÃ, 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ «±ÉÃµÀªÁV gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÉ0iÀÄ°è£À M¥ÀàAzÀzÀAvÉ „GzÉÆåÃUÀ‟ 

QÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ©ü£ÀßªÁVzÉ. ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ 

¥ÀjZÉÑÃzÀ 311(2) gÀr0iÀÄ°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ 

ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 

PÁ£ÀÆ¤£À ¤0iÀÄªÀÄUÀ½AzÀ ¤0iÀÄAwæ¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. 

EvÀgÉ ±Á¸À£À §zÀÝ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À GzÉÆåÃVUÀ½UÉ ¸ÉÃªÁ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹®è. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 

SÁ¸ÀVªÀåQÛUÀ½AzÀ £ÉÃ«Ä¹PÉÆ¼Àî®àlÖ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ. 

ªÉÆzÀ°£À ªÀUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß, PÁ£ÀÆ¤£À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

¥Á°¸ÀzÉÃ, CAzÀgÉ ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹, ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀzÉÃ 

vÉUÉzÀÄºÁPÀ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. CzÀgÉ, SÁ¸ÀV0iÀÄªÀjUÉ 

CAvÀºÀ jÃw0iÀÄ gÀPÀëuÉ E®è. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: öö0iÀÄÄ¤ªÀ¹ðn0iÀÄ PÀÄ¯Á¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ, 

0iÀÄÄ¤ªÀ¹ðn0iÀÄ ¸À«ðÃ¸ï PÀ«ÄÃµÀ£ï £À ²¥sÁgÀ¹ì£À 



ªÉÄÃ¯É ²PÀëPÀ£À «gÀÄzÀÝ D ²PÀëPÀ¤UÉ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀzÉÃ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ 

G®èAWÀ£É0iÀiÁVzÉ.(dUÀ¢Ã±ï ¥ÁAqÉ-«gÀÄzÀÝ-

ZÁ£Éì®gï, PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ 0iÀÄÄ¤ªÀ¹ðn, J.L.Dgï. 

1968 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 353) 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À 

C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÀÄß ±Á¸À£À§zÀÝ ¤UÀªÀÄzÀ £ËPÀgÀjUÀÆ 

PÀÆqÁ CªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÉÃªÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÉÃªÁ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ 

«¸ÀÛj¸À¯ÁVzÉ.(GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±ï ªÉÃgï ºË¹AUï 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃ±À£ï «gÀÄzÀÝ «d0iÀÄ £ÁgÁ0iÀÄ£ï 

ªÁeï ¥ÉÃ¬ÄÃ, 1980(1) J¯ï.J¯ï.eÉ.222). 

 ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀqÁØ0iÀÄ 

¤ªÀÈwÛ0iÀÄ DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀeÁ DzÉÃ±ÀªÉAzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¸À®Ä DUÀÄªÀÅ¢®è, ªÀÄvÀÄÛ CºÀðvÁ 

CªÀ¢ü0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀÄªÀ 

DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

«¸ÀÛj¸ÀzÉÃ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, KPÉAzÀgÉ, EzÀÄ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ²PÉë0iÀiÁUÀ°Ã CxÀªÁ CAvÀºÀ DzÉÃ±ÀPÉÌ 

CAnPÉÆAqÀ PÀ¼ÀAPÀªÁUÀ°Ã C®è.(¨ÉÊPÀÄAoÀ £Áxï 

zÁ¸ï-«gÀÄzÀÝ-aÃ¥sï ªÉÄrPÀ¯ï D¦üÃ¸Àgï, 

J.L.Cgï. 1992 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1029) 

 

 ¥ÀgÀªÁ£ÀV ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¤0iÀÄAvÀæt: 

¥ÀgÀªÁ£ÀV0iÀÄÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåzÀ 

±ÉæÃtÂ¬ÄAzÀ ªÀÈwÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀªÀgÉV£À 

««zsÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä §¼À¸ÀÄªÀ 

DqÀ½vÁvÀäPÀ G¥ÀPÀgÀt. ¥ÀgÀªÁ¤UÉ0iÀÄ ««zsÀ 

ªÀÄd®ÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ, ªÀÄAdÆgÁw, £À«ÃPÀgÀt, 

gÀ¢Ý0iÀiÁw, CªÀiÁ£ÀvÀÄ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ 

£Áå0iÀÄzÀ ¥Àj¢ü0iÉÆ¼ÀUÉ vÀgÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ§®ªÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß 

vÉÆÃj¹ªÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ªÀÄzÀå vÀ0iÀiÁjPÉ0iÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

¥Àæ²ß¹zÀÄÝ; EzÀÄ „DqÀ½vÁvÀäPÀ‟ ªÁzÀÄzÁVzÀÝgÀÆ 

PÀÆqÁ ºÀPÀÄÌUÀ½AzÀ ¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛ0iÀÄ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁr®èzÀ PÁgÀt¢AzÀ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¹vÀÄ.(aAUÉè¥ÀÅmï ¨Álè¸ïð-«gÀÄzÀÝ-

ªÉÄeÉ¹ÖPï- ¨ÁnèAUï PÀA., (1984) 3 

J¸ï.¹.¹.258).  »ÃVzÀÝgÀÆ, ªÉÆÃmÁgÀÄ 

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÁ0iÉÄÝ, 1939 gÀr0iÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À 

¸ÀASÉå0iÀÄ «Äw0iÀÄ£ÀÄß ¤zsÀð¸ÀÄªÀ ¸ÁjUÉ 

¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, £Áå¬ÄPÀ 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÝ®èªÉAzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ¤£À 

«µÀ0iÀÄªÉAzÀÄ ºÉÃ½ D¥ÀgÉÃlgïjAzÀ 

¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

JwÛ»r¬ÄvÀÄ. (ªÉÆºÀªÀÄäzï E¨Áæ»ªÀiï-

«gÀÄzÀÝ-J¸ï.n.J næ§Äå£À¯ï (1970) 2 

J¸ï.¹.¹. 233). F wÃªÀiÁð£ÀªÀÅ Dgï.-«gÀÄzÀÝ-

°ªÀgï ¥ÀÇ¯ï PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï (1972) 2 PÀÄå© 

299 gÀ°è ºÉÃ½zÀ-¸ÀÜ½Ã0iÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ 

mÁåQìPÁå¨ïì ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ 

CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉÃ mÁåQì PÁå¨ï UÀ¼À 

¸ÀASÉå0iÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ DzÉÃ±ÀªÀÅ ¸Àé¨sÁªÀ 

¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ ¥Á®£É0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ DzÉÃ±ÀªÉAzÀÄ 

ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀPÉÌ ©ü£ÀßªÁVzÉ. 

 PÀ¥ÀÅöà¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀÄ: vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁr 

C¥ÀgÁ¢ü0iÀiÁVgÀÄªÀ M§â ªÀåQÛ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À 

PÉ®ªÀÅ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV C£ÀºÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀ£ÉßÃ 

PÀ¥ÀÅöà ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀÄ J£Àß¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  

¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛ0iÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ, 



PÀ¥ÀÅöà ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ wÃªÀæªÁzÀ ¹«¯ï 

¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄAmÁUÀÄvÀÛªÉ.  ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀÄªÀ 

£Áå¬ÄPÀ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÉAzÀgÉ, CAwªÀÄ 

wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä 

DPÉ0iÀÄ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.(0iÀÄÆgÉÃ²0iÀÄ£ï EQé¥ïªÉÄAmï 

PÀA.°.,-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï ªÉ¸ïÖ ¨ÉAUÁ¯ï 

(1975) 1 J¸ï.¹.¹.70) 

 D¹Û0iÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ: ¥ÀjZÉÑÃzÀ 300-J gÀr0iÀÄ°è 

D¹Û0iÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼ÁCVªÉ.  DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄ¢AzÀ CAzÀgÉ, 

¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£À C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½AzÀ CxÀªÁ 

D¹Û0iÀÄ£ÀÄß GgÀÄ½¸ÀÄªÀ DzÉÃ±ÀUÀ½AzÀ D¹Û0iÀÄ 

ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ0iÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ 

¸Àé¨sÁªÀ¹zÀÝ £Áå0iÀÄªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÉÆ¼ÀZÉ ¥ÀæzÉÃµÀ C©üªÀÈ¢Þ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è ºÉÆgÀr¹zÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É¬ÄAzÀ, 

D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ D¹Ö0iÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 

ªÉÄÃ¯É wÃªÀævÉgÀ£ÁzÀ ¥Àj§AzsÀPÉÌ 

M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. C¢ü̧ ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÁUÀ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ “CAvÀºÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä, 

¤ªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ” JA§ 

¤§AzsÀ£ÉUÉÆ¼À¥ÀlÄÖ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß 

JwÛ»r¬ÄvÀÄ.(ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ-«gÀÄzÀÝ-

eÉ.«.¨sÀmï J.L.Cgï. 1975, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 596) 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£À PÁ0iÉÄÝ, 1894 gÀ 

PÀ®A.5-J gÀr0iÀÄ°è ¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£À¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 

§UÉÎ ¨sÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÃ½ 

ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀgÁgÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÀÆ 

¸Áé¢üÃ£Á¢üPÁj (PÀ¯ÉPÀÖgï) 0iÀÄÄ £Áå¬ÄPÀªÁV 

£Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß 

«¢ü¸À¯ÁVzÉ.(ºÉZï.¦.¹.J¯ï.-«gÀÄzÀÝ-qÉÃj0iÀÄ¸ï 

±Á¥ÀÅgï ZÉ£ÉÊ, J.L.Cgï. 2005 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.3520) 

 ±ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üUÀæºÀt ªÀiÁqÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀ: ±ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üUÀæºÀt 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀð¨sËªÀÄ ¥ÉÇ°Ã¸ÀgÀ C¢üPÁgÀzÀ 

GUÀæªÁzÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ M§â ªÀåQÛ0iÀÄ 

ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ D¹Û0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ SÁåw0iÀÄ ªÉÄÃ°£À 

zÁ½0iÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ PÀæªÀÄzÀ 

CUÀvÀå«gÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ, ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ 

¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉÃ ±ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä 

ºÁQPÉÆ¼ÀÄîªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, CAvÀºÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

¥Á°¸ÀzÉÃ ZÀ¯Á¬Ä¸À¯ÁUÀzÀÄ. 

 

zsÀæµÁÖAvÀ: PÀ¸ÀÖªÀiïì PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 110 gÀr0iÀÄ°è, 

PÀ¸ÀÖªÀiïì C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV 

DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ JAzÀÄ „£ÀA§®Ä 

PÁgÀtUÀ¼ÀÄ‟ EzÁÝUÀ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ 

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃ¢¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üUÀæºÀt 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. »ÃVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É 

DgÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä 

ºÁQPÉÆ¼ÀÄîªÀ £ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À¢zÀÝ°è, 

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F DgÀÄ 

wAUÀ¼À CªÀ¢ü0iÀÄ£ÀÄß “¸ÁPÀµÀÄÖ PÁgÀt” ªÀ£ÀÄß 

vÉÆÃj¹zÀ ªÉÄÃ¯É «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

CªÀ¢ü0iÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Àé¨sÁªÀ 

¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ vÀvÀézÀr0iÀÄ°è £Áå¬ÄPÀ 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝV ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.(C¹¸ÉÖAmï 



PÀ¯ÉPÀÖgï D¥sï PÀ¸ÀÖªÀiïì, PÀ®ÌvÀÛ-«gÀÄzÀÝ-ZÀgÀ£ï 

zÁ¸ï ªÀÄ¯ÉÆíÃvÀæ, J.L.Cgï. 1972 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 

689) 

DqÀ½vÁvÀäPÀ £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄzÀ £Áå¬ÄPÀ 

¤0iÀÄAvÀæt: DqÀ½vÁvÀäPÀ £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ JAzÀgÉ, 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼À®èzÉÃ, ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÃ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß 

wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀ ¥ÀzÀÝw JAzÀxÀð. F ¥À0iÀiÁð0iÀÄ 

gÀÆ¥ÀzÀ £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄªÀÅ £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtªÀ£ÀÄß 

¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ £Áå¬ÄPÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.  

“£Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀt”(næ§Äå£À¯ï)PÉÌ «±Á®ªÁzÀ 

CxÀð ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ 

PÉ¼ÀV£À ªÀÄÆgÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ: (1) EzÀÄ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ;(2) 

EzÀÄ gÁdå¢AzÀ ¸ÁÜ¦¸À®ànÖgÀ¨ÉÃPÀÄ; (3)EzÀÄ 

gÁdåzÀ CAvÀ¤ð»vÀ C¢üPÁgÀzÀ°è 

¤»vÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ.(UÀeÉÃAzÀæ UÀqÀÌgï, d¹ÖÃ¸ï-

JAf¤Ã0iÀÄjAUï ªÀÄdûÆÝgï ¸À¨sÁ-«gÀÄzÀÝ-»Azï 

¸ÉÊPÀ¯ïì, J.L.Dgï. 1963 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 874) 

£Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÉ¼ÀV£À gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ: 

 ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 323-J gÀr0iÀÄ°è ¸ÀPÁðj 

£ËPÀgÀgÀ £ÉÃªÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÉ0iÀÄ 

¤§AzsÀ£ÉUÀ½UÉAzÀÄ ¸ÁÜ¦¹zÀ £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 

CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ PÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå DqÀ½vÁvÀäPÀ 

£Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ. 

 ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 323-© gÀr0iÀÄ°è 

vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, «zÉÃ²Ã «¤ªÀÄ0iÀÄ, PÀ¸ÀÖªÀiïì, PÉÊUÁjPÁ 

ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀ «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ, 

£ÀUÀgÀ s̈ÀÆ ¥Àj«Äw, ±Á¸ÀPÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ, DºÁgÀ 

zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAzÀ©üðPÀ «µÀ0iÀÄUÀ½UÉ 

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß wÃªÀiÁð¤¸À®Ä 

gÀa¹zÀ £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ. 

 ±Á¸À£ÀzÀ°è ¸ÁÜ¦¸À®àlÖ EvÀgÀ £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ, PÁA¦nµÀ£ï PÀ«ÄµÀ£ï, £ÁåµÀ£À¯ï 

PÀA¥É¤ ¯Á næ§Äå£À¯ï, ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀÆì÷åªÀÄgï 

r¸ÀÆà÷åmïì jqÉæ¸Àì¯ï PÀ«ÄµÀ£ï. 

F £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÁUÀ 

£Áå¬ÄPÀªÁV ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ 

¹zÀÝ £Áå0iÀÄ, ¤¸ÀàPÀë¥ÁvÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ, 

¥ÀPÀë¥ÁvÀ«®è¢gÀÄ«PÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄzÀ°è£À 

¸ÀªÀÄAd¸ÀvÉ0iÀÄ CzÉÃ vÀvÀéUÀ½AzÀ 

§A¢ü¸À®ànÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæQæ0iÀiÁvÀäPÀ 

ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ 

EªÉ®èªÀÅUÀ½VAvÀ, CªÀÅUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ ¸ÁPÀë÷å 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, ¹«¯ï ¥ÀæQæ0iÀiÁ ¸ÀA»vÉ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÁªÀiÁ£Àå £Áå¬ÄPÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÇªÀð £Áå0iÀÄ 

(gÉ¸ï dÄrPÁl) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇªÀð ¤tð0iÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ 

(¸ÉÖÃgÉ qÉ¹¹¸ï)UÀ¼À vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

§A¢0iÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. 

£Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £Áå¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

ªÀåQÛUÀ¼À «Ä±ÀætªÁVzÀÄÝ  GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ 

jÃw0iÀÄ°è0iÉÄÃ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ 

PÀÆqÁ, £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ GZÀÑ£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ 

§zÀ°0iÉÄÃ JA§ ¥Àæ±Éß0iÀÄÄ GzÀã«¸ÀÄvÀÛzÉ.  

J¸ï.¦.¸ÀA¥Àvï PÀÄªÀiÁgï –«gÀÄzÀÝ- 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

D¥sï EAr0iÀiÁ(1987) 1 J¸ï.¹.¹.124, EzÀgÀ°è 

¥ÀjZÉÑÃzÀ 323-J 0iÀÄÄ GZÀÑ£Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ 

¥ÀjZÉÑÃzÀ 226 ªÀÄvÀÄÛ 227 gÀr0iÀÄ°è £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄºÁPÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ 



¸ÀA«zÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ® gÀZÀ£É0iÀÄ 

G®èAWÀ£É0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ «¨sÁVÃ0iÀÄ ¦ÃoÀªÀÅ, 

„£Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ 

§zÀ°0iÉÄAzÀÄ GzÉÝÃ²¸À¯ÁVzÀÄÝ, CzÀÄzÀjAzÀ 

£Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤gÀPÀj¸À¯ÁUÀzÀÄ‟ 

JAzÀÄ ºÉÃ½zÉ. F wÃªÀiÁð£ÀªÀÅ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ 

ªÁåPÀÄ®PÉÌ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ, ¥ÀÅ£ÀB ¥Àæ±Éß0iÀÄÄ ¸ÀgÉÆÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ ¸ÁA«zÁ¤PÀ ¦ÃoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ 

J¯ï.ZÀAzÀæ PÀÄªÀiÁgï-«gÀÄzÀÝ 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀiÁ (1997) 3 J¸ï.¹.¹. 261 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 

§A¢vÀÄ. EzÀgÀ°è, GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 

226 gÀr0iÀÄ°ègÀÄªÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹gÀÄªÀ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 323-J gÀ ¨sÁUÀªÀÅ 

ªÀiÁvÁæ C¸ÀA«zÁ¤PÀ JAzÀÆ, £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À 

wÃ¦ð£À «gÀÄzÀÝ GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ 

¸À°è¸À§ºÀÄzÁzÀ jmï UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀjZÉÑÃzÀ 136 gÀr0iÀÄ°è ¸ÀgÉÆÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ 

ªÀÄvÀÆÛ PÀÆqÁ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ, £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÅ, 

GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÇtð 

§zÀ°0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 

wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ jmï ªÁå¦Û0iÀÄ°è 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ G½0iÀÄÄvÀÛªÉAzÀÆ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ºÉÃ½vÀÄ. 

 £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ 

£Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ°è, £Áå¬ÄPÀ ¸ÀÆQÛ¬ÄAzÀ 

§A¢gÀÄªÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß PÉ¼ÀUÉ 

¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. 

 £Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀAvÉ PÁ0iÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ 

næ§Äå£À¯ï UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ C¢üPÁjUÀ¼À 

£Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ vÀvÀéªÀÅ, 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ C¢üPÁgÀªÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÃ®ä£À« 

C¢üPÁgÀªÀ®è.  ¸ÁPÀë÷åUÀ¼À UÀÄuÁªÀUÀÄtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

vÀ®Ä¦gÀÄªÀ ¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅ£ÀB 

¥ÀjÃQë¸ÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ næ§Äå£À¯ï UÀ¼ÀÄ ¸Àj0iÀiÁV 

ºÁUÉ0iÉÄÃ vÀ¥ÁàV wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

ºÉÆA¢ªÉ. 

 ºÁVzÀÝgÀÆ GvÉàçÃµÀt jmï (jmï D¥sï 

¸À¶ð0iÉÆÃgÁj) C£ÀÄß, C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ°è 

ªÀiÁrzÀ vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä C¢üÃ£À 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ næ§Äå£À¯ï UÀ¼À 

ªÉÄÃ¯É eÁjUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 

C¢üÃ£À £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ næ§Äå£À¯ï UÀ¼ÀÄ 

vÀªÀÄUÉ C¢üPÁgÀ«®è¢zÀÝgÀÆ CxÀªÁ vÀªÀÄUÉ 

zÀvÀÛªÁVgÀÄªÀ C¢üPÁgÀQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À 

C¢üPÁgÀªÁå¦Û0iÀÄ°è PÁ0iÀÄð ¤ªÀð»¹gÀÄªÀ CxÀªÁ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ°è£À «¥sÀ®vÉ¬ÄAzÁzÀ 

¥sÀ°vÁA±ÀªÁVzÀÄÝ, vÀ¥ÁàV C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß 

H»¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁrzÀ DzÉÃ±ÀUÀ½UÉ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÉÊUÁjPÁ næ§Äå£À¯ï, 

PÉÊUÁjPÉ0iÀÄzÀÝ®èzÀ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß wÃªÀiÁð¤¹zÀÄÝ, 

CzÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀªÁå¦Û0iÀÄ°è ªÀiÁrzÉÝAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯Á¬ÄvÉÆ.(£ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥À¸ïð °.,-«gÀÄzÀÝ-

¸ÉÖÃmï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï næ§Äå£À¯ï, J.L.Cgï. 1957 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.532) 

 £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÅ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ°è 

vÀ¥Àà£ÀÄß ªÀiÁrzÉ0iÉÄÃ JAzÀÄ ¤tð¬Ä¸À®Ä, CzÀgÀ 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ ¥Àj¢ü0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ 



£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀÄªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄzÉ. 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄÄ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ C¹ÛvÀézÀ°ègÀÄªÀ 

¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ “C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ 

¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ” CªÀ®A©¹gÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ 

PÁ£ÀÆ¤£À G¥À§AzsÀzÀ CxÀðªÁå¦Û0iÀÄ ªÉÄÃ¯É 

CªÀ®A©vÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, EzÀ£ÀÄß CxÉðÊ¸ÀÄªÀ°è£À 

vÀ¥Àà£ÀÄß “PÁ£ÀÆ¤£À vÀ¥ÀÅöà C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ 

ºÉÆÃVzÉ” JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. 

 MAzÀÄ ªÉÃ¼É, næ§Äå£À¯ï MAzÀÄ C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄ ¸ÀAUÀw0iÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV ¤tð¬Ä¹zÀ°è, 

DUÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄÄ CzÀgÀ°è 

¤»vÀªÁV®èªÉAzÀÄ H»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

£Áå¬ÄPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ°è CzÀgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¨ÁrUÉ0iÀÄ£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÉAmï 

næ§Äå£À¯ï, ªÁtÂdå ªÀÄ½UÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÁ¸ÀzÀ 

ªÀÄ£É0iÉÄAzÀÄ vÀ¥ÁàV ¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß PÉÆmÁÖUÀ, 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV H»¹, C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄ ¸ÀAUÀw0iÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV 

¤tð¬Ä¹gÀÄªÀÅzÀjAzÀ, DzÉÃ±ÀªÀÅ 

±ÀÆ£ÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.(Dgï. –«gÀÄzÀÝ-ºÁåPÉß gÉAmï 

næ§Äå£À¯ï JPïì ¦.QÃmïì[1951] 2 PÉ.©. 15) 

 MAzÀÄ ªÉÃ¼É næ§Äå£À¯ï CzÀgÀ C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß «ÄÃj PÁ£ÀÆ¤£À vÀ¥Àà£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝ°è, 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ £Áå¬ÄPÀªÁV 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¸ÀÄvÀÛªÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: gÉAmï næ§Äå£À¯ï ¦æÃ«Ä0iÀÄªÀiï C£ÀÄß 

PÀnÖgÀÄªÀAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨ÁrUÉ0iÀÄ£ÀÄß 

PÀrªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, 

DzÀgÉ DPÉ0iÀÄÄ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ 

PÉÆlÖ ºÀtªÁVzÀÄÝ, PÁ£ÀÆ¤£À zÀÈ¶Ö0iÀÄ°è EzÀÄ 

¦æÃ«Ä0iÀÄªÀiï DUÀÄªÀÅ¢®è. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, 

¨ÁrUÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV 

CAvÀºÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¦æÃ«Ä0iÀÄªÀiï JAzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¹gÀÄªÀ ¤tð0iÀÄªÀÅ „PÁ£ÀÆ¤£À vÀ¥ÀÅöà 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ ºÉÆÃVzÉ‟ JAzÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.(Dgï.-«gÀÄzÀÝ-

¥sÀÅ®íªÀiï gÉAmï næ§Äå£À¯ï JPïì ¦.¦ü°¥É,[1950] 

2 D¯ï E.Cgï. 211) 

 MAzÀÄ næ§Äå£À¯ï vÀ£Àß „C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀUÉ‟ 

PÁ£ÀÆ¤£À vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, EzÀÄ 

C¢üPÁgÀªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ¤gÀxÀðPÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅ¢®è. 

CAvÀºÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀV£À PÁ£ÀÆ¤£À 

vÀ¥ÀÅöàUÀ½UÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁzÀ ªÀiÁUÀðªÉAzÀgÉ 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀÅUÀ¼ÀÄ “zÁR¯É0iÀÄ ªÉÄÃ¯ÉÃ 

PÁtÄªÀAwzÀÝgÉ” £Áå¬ÄPÀªÁV 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F 

ªÁPÁåAUÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¨sÁ¶¸ÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀ¼À 

PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁVzÉ, DzÀgÉ CAvÀºÀ vÀ¥ÀÅöàUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀB 

¹zÀÞªÁVzÀÄÝ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀqÀvÀUÀ½AzÀ 

vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀPÉÌ vÉUÉ0iÀÄ®Ä 

«¸ÁÛgÀªÁzÀ «ZÁgÀuÉ0iÀÄ CUÀvÀå«®è ªÀÄvÀÄÛ 

¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛUÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ºÁ¤0iÀÄ£ÀÆß GAlÄ 

ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¸ÁjUÉ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄd®Ä 

¥ÀgÀªÁ£ÀV0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸À°è¹zÀ Cfð0iÀÄ£ÀÄß 

CfðzÁgÀ PÀbÉÃj0iÀÄÄ vÀ£Àß ±ÁSÁ PÀbÉÃj0iÀÄ£ÀÄß 

¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è ºÉÆA¢zÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ 

wgÀ¸ÀÌj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ, ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è 

±ÁSÁ PÀbÉÃj0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀ PÁ£ÀÆ¤£À°è 



C£ÀºÀðvÉ0iÀÄ ¤§AzsÀ£É0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è.  zÁR¯É0iÀÄ 

ªÉÄÃ¯ÉÃ PÁtÄªÀ vÀ¦à¤AzÀ ¤tð0iÀÄªÀÅ 

¤gÀxÀðPÀªÁVzÀÄÝ, gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

(PÉ.JªÀiï.±ÀtÄäUÀªÀiï «gÀÄzÀÝ J¸ï.«.¹.(¥ÉæöÊ)°., 

J.L.Dgï. 1963 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1626. 

 »ÃVzÀÝgÀÆ, DzÀÄ¤PÀ M®ªÀÅ zsÀæqsÀªÁV 

0iÀÄÄ.PÉ.0iÀÄ°è ¸ÁÜ¦¸À®ànÖzÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è 

¨É¼ÀªÀtÂUÉ0iÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ 

ºÉÆÃVgÀÄªÀ PÁ£ÀÆ¤£À vÀ¥ÀÅöàUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀV£À PÁ£ÀÆ¤£À vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 

ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄºÁPÀÄwÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ næ§Äå£À¯ï 

UÀ¼À J¯Áè PÁ£ÀÆ¤£À vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÆß £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F 

ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ°UÉ-C¤¹ä¤Pï °-«gÀÄzÀÝ 

¥sÁj£ï PÁA¥É£ÉìÃµÀ£ï PÀ«ÄµÀ£ï[1969] 2 J.a. 

147 gÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ, 

zsÀæqsÀªÁV 0iÀÄÄ.PÉ.0iÀÄ°è (¨ÉÆ¢ÝAUÀÖ£ï –«gÀÄzÀÝ-

©ænµï mÁæ£ïì ¥ÉÇÃmïð ¥ÉÇ°Ã¸ï[1999] 2 

J.¹.143; ¥À¯ïð ªÀiÁå£ï-«gÀÄzÀÝ- ºÁgÉÆÃ 

¸ÀÆÌ¯ï UÀªÀ£Àð¸ïð [1979] PÀÄå © 56 ºÉÃ½zÀÄÝ, 

ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ (ªÀÄÄPÀAzï 

°.,-«gÀÄzÀÝ ªÀÄÄPÀAzï ¸ÁÖ¥sï ªÀÄvÀÄÛ D¦üÃ¸À¸ïð 

C¸ÉÆÃ¹0iÉÄÃµÀ£ï, J.L.Dgï. 2004 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 

3905) gÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. 

 næ§Äå£À¯ï UÀ¼À C¢üPÁgÀªÁå¦Û gÀ»vÀ 

¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, 

næ§Äå£À¯ïUÀ¼ÀÄ ¸Àj0iÀiÁV CxÀªÁ vÀ¥ÁàV 

¤tð¬Ä¸ÀÄªÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ, 

¤ÃrzÀ ¸Àj0iÀiÁV®èzÀ ¤tð0iÀÄUÀ¼À°è ªÀÄzsÉå 

¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀÅ¢®è.  »ÃVzÀÝgÀÆ,  MAzÀÄ ªÉÃ¼É 

vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV 

ªÀåwjPÀÛªÁVzÀÝ°è, CxÀªÁ næ§Äå£À¯ï M¦àvÀªÁzÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁPÀë÷åªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÅöà 

£ÀªÀÄÆzÀ£É¬ÄAzÀ wgÀ¸ÀÌj¹zÀÝ°è,CxÀªÁ 

M¦àvÀªÁV®èzÀ ¸ÁPÀë÷åªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀÄÝ, EzÀÄ 

¥Àæ²ßvÀ ¤tð0iÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß 

©ÃjzÀÝgÉ(¸À0iÀÄzï 0iÀiÁPÀÆ¨ï-«gÀÄzÀÝ- 

PÉ.J¸ï.gÁzsÁQæµÀÚ£ï J.L.Cgï. 1964, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 

477)  CxÀªÁ CzÀgÀ ¤tð0iÀÄªÀÅ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¸ÁPÀë÷åzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É E®è¢zÀÝ°è(UÉÆÃ¥Á® 

UÉ£ÀÄ ªÁUÀ¯É-«gÀÄzÀÝ- £ÁUÉ±ÀégÀ zÉªï (1978)2 

J¸ï.¹.¹. 47), DUÀ CAvÀºÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û 

gÀ»vÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ°è ¸Àj¥Àr¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

«µÀ0iÀÄzÀ ªÉÄÃ°£À ¸ÁPÀµÀÄÖ CxÀªÁ ¥À0iÀiÁð¥ÀÛ 

¸ÁPÀë÷å ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃ½zÀ ¤tð0iÀÄ¢AzÀ ªÀiÁrzÀ 

HºÉUÀ¼ÀÄ næ§Äå£À¯ï ¸ÀA¥ÀÇtð 

C¢üPÁgÀªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀUÉ EzÁÝUÀ, EzÀ£ÀÄß 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®èªÉ£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 

w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.   

DqÀ½vÁvÀäPÀ «ªÉÃZÀ£É0iÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¤0iÀÄAvÀæt: 

¸Àé®à ºÀAvÀzÀªÀgÉUÉ, DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 

C¤ªÁ0iÀÄðªÁV «ªÉÃZÀ£ÁvÀäPÀªÁVzÉ, DzÀgÉ, 

«ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 

¸ÀA¨sÁªÀåvÉ0iÀÄÆ EzÉ.  «ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀªÀÅ 

C¹AzsÀÄªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ EªÉ: 

(1) «ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀ; (2) 

«ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ°è£À «¥sÀ®vÉ. 

«ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀ: 

«ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀzÀ £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À ±ÉæÃµÀ× ºÉÃ½PÉUÀ¼À£ÀÄß 

„PË¤ì¯ï D¥sï ¹«¯ï ¸À«ðÃ¸ï 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï-

«gÀÄzÀÝ-«Ä¤¸ÀÖgï D¥sï ¹«¯ï ¸À«ðÃ¸ï (1985) 

J.¹.374(f.¹.ºÉZï.PÀÄå.¥ÀæPÀgÀtªÉAzÀÄ PÀÆqÁ 



PÀgÉ0iÀÄ¯ÁVzÉ)‟ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 

C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉ(mÁmÁ ¸É®Äå®gï-«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀÄ, J.L.Dgï. 2009, 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.1204). 

 

 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀvÉ: ¤tð0iÀÄ ¤ÃqÀÄªÀªÀgÀÄ, 

PÁ£ÀÆ¤¤AzÀ DPÉUÉ ¤ÃqÀ®àlÖ C¢üPÁgÀzÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ¸Àj0iÀiÁV CxÀð 

ªÀiÁrPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ 

¥Àj«ÄwUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 

 CªÉÊZÁjPÀvÉ: CxÀªÁ ªÉqÉß¸ï §j C£ËavÀå, 

EzÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀzÀ°è ZÀað¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ PÀæªÀÄzÉÆÃµÀ: £Áå0iÀÄ0iÀÄÄvÀªÁzÀ 

¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄzÀ «gÀÄzÀÝ 

dgÀÄV¸ÀÄªÀ°è£À «¥sÀ®vÉ. 

 

 MAzÀ£É0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ, 

FUÁUÀ¯ÉÃ ºÉaÑ£À ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå 

C¢üPÁgÀPÉÌ «ÄÃgÀÄªÀÅzÀÄ, ²Ã¶ðPÉ0iÀÄ°è 

ZÀað¸À¯ÁVgÀÄªÀ vÀvÀéUÀ½AzÀ PÀæªÀÄªÁV 

¤0iÀÄAwæ¸À®àqÀÄvÀÛªÉ.  JgÀqÀ£É PÁgÀt CAzÀgÉ, 

CªÉÊZÁjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ËavÀåªÀ£ÀÄß E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ 

ZÀað¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

CªÉÊZÁjPÀvÉ CxÀªÁ ‘ªÉqÉß¸ï§j’ C£ËavÀå:  

C£ËavÀåzÀ zÀeÉð0iÀÄÄ £Áå¬ÄPÀ ¤tð0iÀÄPÉÌ MAzÀÄ 

PÁgÀtªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁ£ÀÆ¤£À MAzÀÄ 

CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ªÀÄÆ® ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À°è 

MAzÀÄ. EzÀÄ „C¸ÉÆ¹0iÉÄÃmÉqï ¥Áæ«¤ê0iÀÄ¯ï 

¦PÀÑgï ºË¸À¸ï °.,-«gÀÄzÀÝ-ªÉqÉß¸ï§j 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï (1948) 1 PÉ.©.223, 229 

¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ªÀ¢üð¹PÉÆArvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

(2) f.¹.ºÉZï.PÀÄå ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ MAzÀÄ PÁgÀt JAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. EAzÀÄ „ªÉqÉß¸ï§j C£ËavÀå‟ ªÀ£ÀÄß 

PÁ£ÀÆ¤£À°è ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, EzÀÄ 

¤¢ðµÀÖ «zsÀUÀ¼À «ªÉÃZÀ£É0iÀÄ zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆArzÉ. 

  

 C£ËavÀåªÀÅ PÀAqÀÄ§gÀ®Ä zÁjªÀiÁrPÉÆlÄÖ, 

«ªÉÃZÀ£É0iÀÄ zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄªÀ 

ªÉÆzÀ®Ä, DqÀ½vÁvÀäPÀ ¤tð0iÀÄUÀ¼À CºÀðvÉUÀ¼À 

§UÉÎ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÉå ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀÅ¢®è 

JA§ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß n¥ÀàtÂ 

ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ; CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® wÃªÀiÁð£À 

ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁvÁæ 

M®ªÀÅ vÉÆÃgÀÄvÀÛªÉ.(¸ÀÖ°ðAUï PÀA¥ÀÇål¸ïð °.,-

«gÀÄzÀÝ-JªÀiï.J£ï.¥À©èPÉÃµÀ£ïì °,(1983) 1 

J¸ï.¹.¹. 445). PÁ0iÀÄðvÀB DqÀ½vÁvÀäPÀ 

PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ £Áå¬ÄPÀ vÀqÉ0iÀÄ£ÀÄß 

D¼ÀªÀr¹PÉÆArªÉ. 

 

«ªÉÃZÀ£É0iÀÄ zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀzÀ PÉ®ªÀÅ 

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ: 

zÀÄ¨sÁðªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:  ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¥ÀPÀë¥ÁvÀ¢AzÀ, 

zÉéÃµÀ¢AzÀ CxÀªÁ PÉlÖ £ÀA©PÉ¬ÄAzÀ 

¥ÀæZÉÆÃ¢vÀUÉÆArzÀÝgÉ(ªÉÆÃnªÉÃmï), 

zÀÄ¨sÁðªÀ£É¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðj 

PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV M¼Éî0iÀÄ ¨sÁªÀ£É0iÀÄ 

¥ÀÇªÀð ¨sÁªÀ£É¬ÄzÉ, zÀÄ¨sÁðªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ 

¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄÄ, 0iÀiÁgÀÄ CzÀ£ÀÄß 

ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£ÉÆÃ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É EgÀÄvÀÛzÉ. 



zsÀÈµÁÖAvÀ: ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É eÁj ªÀiÁrzÀ 

DgÉÆÃ¥À ¥ÀnÖ0iÀÄÄ ¥ÀPÀë¥ÁvÀ, zÉéÃµÀ ªÀÄvÀÄÛ 

zÀÄ¨sÁðªÀ£É¬ÄAzÀ zÀÆ¶vÀªÁVzÉ0iÉÄAzÀÄ 

PÀAqÀÄ§A¢zÀÄÝ, gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.(¸ÉÖÃmï D¥sï 

¥ÀAeÁ¨ï-«gÀÄzÀÝ- PÉ.PÉ.R£Àß, J.L.Dgï. 2001 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.343) 

C¢üPÁgÀzÀ PÀÈvÀPÀ ZÀ¯ÁªÀuÉ: PÁ£ÀÆ¤£À°è 

C¢üPÀÈvÀUÉÆ½¹gÀÄªÀÅzÀPÀÌ®èzÉÃ, ¨ÉÃgÉ GzÉÝÃ±ÀPÉÌ 

«ªÉÃZÀ£É0iÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀÈvÀPÀªÁV C¢üPÁgÀzÀ 

ZÀ¯ÁªÀuÉ J£Àß¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. F jÃw0iÀÄ C¢üPÁgÀzÀ 

zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀªÀÅ zÀÄ¨sÁðªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj0iÀiÁV §¼À¸À¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 

ªÁå¥ÀÛªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: (1) C¥ÀgÁ¢üPÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

§zÀ°0iÀiÁV ¸ÁÜ£À §zÀÝvÉ0iÀÄ°èqÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

§¼À¹zÀgÉ, EzÀÄ C¢üPÁgÀzÀ PÀÈvÀPÀ 

ZÀ¯ÁªÀuÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.(¯Á¯ï PÀªÀÄ¯ï zÁ¸ï-

«gÀÄzÀÝ ¸ÉÖÃmï D¥sï ªÉ¸ïÖ ¨ÉAUÁ¯ï, J.L.Dgï. 

1975, ¸ÀÄ.PÉÆÃ.753); ªÀÄvÀÄÛ (2) ±Á¸À£ÀªÀÅ 

„¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV‟ ¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£ÀªÀ£ÀÄß 

¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, DzÀgÉ 

¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ „SÁ¸ÀV GzÉÝÃ±À‟ ¢AzÀ 

¥ÀæZÉÆÃ¢vÀgÁV C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÁvÀ, 

CAvÀºÀ «ªÉÃZÀ£É0iÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄ°è£À GzÉÝÃ±ÀªÀÅ 

PÁ£ÀÆ¤¤AzÀ C¢üPÀÈvÀUÉÆ½¸À®ànÖgÀÄªÀÅzÀ®è.  

 

¸ÀÄ¸ÀA§zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀA§zÀÝ ¥ÀjUÀt£ÉUÀ¼ÀÄ: 

«ªÉÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ¸ÀA§zÀÝ DzsÁgÀUÀ¼ÀÄ, PÁgÀtUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjUÀt£É0iÀÄ ªÉÄÃ¯É0iÉÄÃ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É, J¯Áè ¸ÀÄ¸ÀA§zÀÝ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¸À¢zÀÝ°è CxÀªÁ ¸ÀÄ¸ÀA§zÀÝªÀ®èzÀ 

CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁæ ¥ÀjUÀtÂ¹zÀÝ°è, £Áå¬ÄPÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ°è ¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: (1) EAqÀ¹Öç0iÀÄ¯ï r¸ÀÆà÷åmïì 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è, £Áå0iÀÄ ¤tð0iÀÄPÁÌV MAzÀÄ 

«ªÁzÀªÀ£ÀÄß næ§Äå£À¯ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆA¢zÉ. 

PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¤zsÁ£ÀzÀ PÉ®¸ÀzÀ PÁgÀtPÉÌ, ²¸ÀÛ£ÀÄß 

vÀgÀ®Ä ¨ÉÆÃ£À¸ïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄªÀ PÁgÀtªÀÅ 

C¸ÀA§zÀÝªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è ¤ÃqÀ®àlÖ 

C¢üPÁgÀzÀ C¸ÀA§zÀÝ PÁgÀtªÉAzÀÄ ºÉÃ½vÀÄ.(¸ÉÖÃmï 

D¥sï ¨ÁA¨É-«gÀÄzÀÝ-Qæ±ÀÚ£ï, J.L.Dgï. 1960 

¹.J¸ï. 1223). 

¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ C¨sÁªÀ: ªÀåQÛ¤µÀ×ªÁzÀ C©ü¥Áæ0iÀÄªÀ£ÀÄß 

gÀa¸À¨ÉÃPÁVgÀÄªÀAvÀºÀ RavÀ ¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ 

C¨sÁªÀzÀ°è wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀÅzÀÄ, 

zÁR¯É0iÀÄ£ÀÄß ¸Àj0iÀiÁV ¥Àj²Ã°¸ÀzÉÃ 

ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ0iÉÄA§ ¸ÀÆZÀ£É0iÀiÁVzÀÄÝ, 

C¹AzsÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ.  £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁPÀµÀÄÖ 

¸ÁªÀÄVæ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 

¥Àj²Ã®£É0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®èªÁzÀgÀÆ, ¥Àæ²ßvÀ 

wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 

£Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ªÀÄÄAzÉ 0iÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀÄVæ 

EvÉÛÃ JA§ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É0iÀÄ£ïß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: «zÉÃ²Ã «¤ªÀÄ0iÀÄ ¤0iÀÄAvÀæt 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è, eÁj ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß 

«ZÁgÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ, 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É DPÉ0iÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× «ªÉÃZÀ£É0iÀÄ°è 

DPÉ0iÀÄÄ «¢ü¸À®Ä ºÉÆA¢gÀÄªÀ zÀAqÀªÀÅ ¸ÁPÀ¶Ö®è. 

¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ EgÀÄªÀ 

«ªÉÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀ ªÀÄÄA¢gÀÄªÀ RavÀ 

¸ÁªÀÄVæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁæ 



ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ.(gÁ0iÀÄ® 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï °.,-«gÀÄzÀÝ-qÉÊgÉPÀÖgï D¥sï 

J£ï¥sÉÇÃ¸ïðªÉÄAmï, J.L.Dgï. 1970 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.494) 

C§zÀÝvÉ CxÀªÁ «PÀÈvÀvÉ: MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀÅUÀ¼ÀÄ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀªÀÄAd¸À£ÁzÀ ªÀåQÛ0iÀÄÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 

ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀ«gÀzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ¸ÀàµÀÖªÁV 

¦ÃrvÀªÁVzÀÄÝ, C§zÀÝ, CxÀªÁ «PÀÈvÀªÁVzÀÝgÉ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ £Áå0iÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ¤tð0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

gÀzÀÄÝUÉÆ½¸ÀÄvÀÛªÉ.   

C¸ÀAUÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ ¤jÃPÀëuÉ: 

„PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ ¤jÃPÀëuÉ‟ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ 

C¸ÀAUÀvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ 

gÀPÀëuÉUÁV £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ¦¹zÀ ¹zÁÝAvÀ, 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÝzÀ «§AzsÀzÀ 

ªÀiÁzÀj0iÀiÁVzÉ. MAzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ 

ªÀiËTPÀªÁV CxÀªÁ PÀÈw0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåPÀÛ 

ªÁUÁÝ£À CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¤0iÀÄ«ÄvÀ £ÀqÀvÉ0iÀÄ 

PÁgÀt¢AzÀ M§â ªÀåQÛ0iÀÄÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁV 

ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ0iÀÄ¯ÉAzÀÄ ¤jÃQë¹zÁUÀ, EzÀÄ 

GzÀã«¸ÀÄvÀÛzÉ.( ¥sÀÅqï PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï D¥sï 

EAr0iÀiÁ-«gÀÄzÀÝ-PÁªÀÄzsÉÃ£ÀÄ PÁål¯ï ¦üÃqï 

EAqÀ¹ÖçÃ¸ï, J.L.Dgï. 1993 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1601). 

»ÃVzÀÝgÀÆ, PÁ£ÀÆ¤£À°è §zÀ¯ÁªÀuÉ¬ÄzÁÝUÀ 

CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛUÁV, M§â ªÀåQÛ0iÀÄ 

¥ÀgÀªÁV GzÀã«¸ÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ £Áå0iÀÄ 

¸ÀªÀÄävÀUÀ½UÉÆ¼À¥ÀlÄÖ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ 

¤jÃPÀëuÉ0iÀÄÄ C£Àé0iÀÄªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: eÁ»ÃgÁvÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹, M§â 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ C©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀÄ£É ¤ªÉÃ±À£ÀPÁÌV 

Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ. EªÀ£À £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸À°è¹zÀ 

EvÀgÀgÀÄ ¤ªÉÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ, FvÀ¤UÉ 

¨sÀÆ«Ä0iÀÄ ªÀÄAdÆgÁw0iÀiÁUÀ°®è.  DvÀ£ÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ ¤jÃPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, 

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV DvÀ£ÀÄ 

¨sÀÆ«Ä0iÀÄ ªÀÄAdÆgÁw0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ºÉÃ½vÀÄ.(¸ÀaÃAzÀæ PÀÄªÀiÁgï-

«gÀÄzÀÝ-¥ÁmÁß jÃd£À¯ï qÉªÀ®¥ïªÉÄAmï 

CxÁjn, J.L.Dgï. ¥ÁmÁß 128) 

«ªÉÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ°è£À «¥sÀ®vÉ: 

«ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

C¹AzsÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ°è£À 

«¥sÀ®vÉ0iÀÄÄ JgÀqÀ£É0iÀÄ PÁgÀtªÁVzÉ. EzÀÄ 

ºÀ®ªÀgÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ: 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 0iÀiÁAwæPÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ: 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À 

¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸ÀzÉÃ 

CxÀªÁ KPÉÊPÀ M§â ªÀåQÛ0iÀÄ ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃ¯É  

DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjªÀiÁrzÀgÉ, CzÀ£ÀÄß 

0iÀiÁAwæPÀªÁV ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ0iÉÄAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: UÀÈºÀ PÁ0iÀÄðzÀ²ð0iÀÄÄ ¥ÉÇ°Ã¸ÀgÀ 

KPÉÊPÀ ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀévÀAvÀæªÁV 

¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß «±ÉèÃ¶¸ÀzÉÃ ¥Àæw§AzsÀPÀ 

¸ÁÜ£À§zÀÝvÉ0iÀÄ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀÄ, 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 0iÀiÁAwæPÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À¯ÁVzÀÄÝ, 

gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. (JA¥ÀgÀgï-«gÀÄzÀÝ-¹¨Áßxï 

¨Áå£Àfð, J.L.Dgï. 1945 ¦.¹. 156) 

ºÉÃ½zÀAvÉ ªÀwð¹gÀÄªÀÅzÀÄ: ¸ÀPÁðj ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ 

¸ÀévÀAvÀæªÁV «ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°£À 

¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ºÉÃ½PÉ¬ÄAzÀ CxÀªÁ 

ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁUÀzÉÃ 

ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß 



wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÉ «ªÉÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 

vÁåUÀªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ©lÄÖPÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ, 

¤tð0iÀÄªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀ 

¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÉßÃ C¹AzsÀÄUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¦ü¯ïä EAqÀ¹Öç¬ÄAzÀ gÀa¸À®àlÖ 

C¸ÉÆ¹0iÉÄÃµÀ£ï ¤AzÀ zsÀÈrüÃPÀgÀtUÉÆAqÀ 

¹£ÉªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁæ ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÉA§ 

¤§AzsÀ£É0iÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PËAn PË¤ì¯ï ¹£ÉªÀiÁUÉ 

¥ÀgÀªÁ£ÀV0iÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄªÀ PÀæªÀÄªÀÅ, CzÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¦ü¯ïä EAqÀ¹Öç 

C¸ÉÆ¹0iÉÄÃµÀ£ïUÉ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 

©lÄÖPÉÆnÖzÉ0iÉÄAzÀÄ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. (J°è¸ï-

«gÀÄzÀÝ qÀÄ¨ÉÆ«ì÷Ì 1921 3 PÉ.©.621) 

         DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ 

«ªÉÃZÀ£À0iÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

¨Á»gÀªÁV CªÀgÀ «ªÉÃZÀ£Á¢üPÁgÀPÉÌ 

±ÀÈAR¯É0iÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ 

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À 0iÉÆÃUÀåvÉ0iÀÄ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîzÉÃ J¯Áè ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÀÆ CAvÀºÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£Àé¬Ä¸À®Ä £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. F 

vÀvÀéªÀÅ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ «±ÉÃµÀªÁV 

§ºÀÄ«zsÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ°è 

ªÀiÁUÀð¸ÀÆa0iÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸ÀzÀAvÉ vÀqÉ0iÀÄÄªÀÅ¢®è, DzÀgÉ CAvÀºÀ 

±Á¸À£ÀªÀÅ ¸ÀªÀÄAd¸À, ¸Àj0iÀiÁzÀ, ¤gÀAPÀÄ±ÀªÁVgÀzÀ 

ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÀÝ°è ªÉÊ0iÀÄÄQÛPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¸À®Ä £ÀªÀÄåvÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀAvÀºÀzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ºÁdgÁw0iÀÄ j0iÀiÁ¬ÄwUÁV 

C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ªÉÊzÀåQÃ0iÀÄ 

¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁæ ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄªÀÅzÁV 

PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ £ÀªÀÄåªÁzÀ ¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß 

C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß, DPÉ0iÀÄÄ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ 

±ÀÈAR¯É0iÀÄ£ÀÄß ºÁQzÁÝ¼ÉAzÀÄ 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ.(PÀÄAPÀÄªÀiï R£Áß-«gÀÄzÀÝ-ªÀÄzÀgï 

CTé£Á¸ï, ¦æ¤ì¥Á¯ï, fÃ¸À¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃj 

PÁ¯ÉÃeï, J.L.Cgï. 1976 zÉºÀ° 35) 

¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ: DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁ£ÀÄ£À£ÀÄß ZÀað¹zÀ 

£ÀAvÀgÀzÀ°è, F ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ 

£Áå¬ÄPÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV PÉ¼ÀUÉ 

ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ: 

GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼À jmï C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û: 

¸ÀA«zÁ£ÀzÀ ¥ÀjZÉÑÃzÀ 226 gÀr0iÀÄ°è, 

¥Àæw0iÉÆAzÀÄ GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÇ PÀÆqÁ CzÀÄ 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀAvÀºÀ J¯Áè 

PÉëÃvÀæzÀ°è0iÀÄÆ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ, DqÀ½vÁvÀäPÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjUÁV 

CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ EvÀgÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV 

0iÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¤zÉðÃµÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, DzÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß 

CxÀªÁ ¥ÀgÀªÀiÁzÉÃ±À (ªÀiÁåAqÀªÀÄ¸ï), GvÉàçÃµÀt 

(¸À²ð0iÉÆÃgÁj), ºÉÃ©0iÀÄ¸ï PÁ¥Àð¸ï, C¢üPÁgÀ 

¥Àæ±ÀßPÀ (PÉÆ ªÁgÀAmÉÆÃ) jmï CfðUÀ¼ÀÄ 

M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ jmï UÀ¼À£ÀÄß, ¤µÉÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß, 

eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. 

DqÀ½vÁvÀäPÀ vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä GZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ «¸ÁÛgÀªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢ªÉ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄÆ® ¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 

G®èAWÀ£É0iÀÄ°è ªÀiÁvÁæ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀ£ÀÄß PÉÃ½zÀAvÉ, J¯Áè ¹«¯ï 



ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£É0iÀÄ°è0iÀÄÆ GZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ.(¨ÉAUÁ¯ï 

EªÀÄÄä÷å¤n PÀA.,-«gÀÄzÀ-¸ÉÖÃmï D¥sï ©ºÁgï, 

J.L.Dgï. 1955 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 661). jmï C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄÄ «ªÉÃZÀ£Á C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀiÁVzÀÄÝ, 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁzÀ ¤0iÀÄªÀÄ¨sÀAUÀªÀÅ 

wÃªÀæªÁzÀÄzÀ®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ°è, jmï 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 0iÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß 

ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄªÀ 

«ªÉÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 

 ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ ¨sÁUÀ 3gÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV, 

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£É0iÀiÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ¥ÀjUÀtÂ¹zÀ°è, CzÀgÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛ 

«µÀ0iÀÄªÀÅ „gÁdå‟ªÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ 

CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ, EvÀgÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ §zÀÝ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¤0iÀÄªÀÄ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄÄ ºÉZÀÄÑ «¸ÁÛgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

CªÀgÀÄ ±Á¸À£ÀzÀr0iÀÄ°è PÉ®ªÀÅ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥À0iÀÄÄPÀÛvÁ 

¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 

EvÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ SÁ¸ÀV 

ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÀA¥É¤UÀ¼À «gÀÄzÀÝªÀÇ jmïUÀ¼À£ÀÄß 

¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ ¥ÀÇªÀð 

£Áå0iÀÄ, ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÇtð G¥À0iÉÆÃUÀ, 

CºÀªÁ®Ä ºÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀPÀÄÌ(¯ÉÆÃPÀ¸ï ¸ÁÖ÷åAr), 

G¥ÉÃPÉë(¯ÁåZÀ¸ï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀw0iÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀAvÀºÀ 

¸ÁªÀiÁ£Àå ¤0iÀÄªÀÄUÀ½AzÀ §zÀÝªÁVgÀÄvÀÛªÉ. 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ jmï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ®ä£À« 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û: C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32 gÀr0iÀÄ°è£À 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ vÀ£Àß jmï C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® ¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 

gÀQë¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁVzÀÄÝ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀqÉ¬ÄAzÀ §A¢ü¸À®ànÖ®è. C£ÀÄZÉÑÃzÀ 

142 ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ J¯Áè 

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è0iÀÄÆ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀ £Áå0iÀÄªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® 

¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ EzÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

PÀæªÀÄªÀ£ÀÆß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

 GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ½VAvÀ ©ü£ÀßªÁV, 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄÄ 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 12 gÀr0iÀÄ°è£À «¸ÀÛj¹zÀ 

¥Àj s̈ÁµÉ0iÀÄ°è §gÀÄªÀ ¥ÀPÀëUÁgÀgÁzÀ gÁdå CxÀªÁ 

EzÀgÀ ¸ÁzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸À°è¹gÀÄªÀAvÀºÀ  

ªÀÄÆ® ¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£É0iÀÄ 

¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¤§ðA¢ü¸À®ànÖzÉ, DzÀgÉ, F 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀUÉ ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ 

ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ EgÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀÅ 

CrØgÀ»vÀªÁzÀÄzÀÄ. F C¸ÁzsÁgÀt ªÀÄÆ® jmï 

C¢üPÁgÀªÁå¦Û0iÀÄ®èzÉÃ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 136 gÀr0iÀÄ°è 

ªÉÄÃ®ä£À« C¢üPÁgÀªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢zÀÄÝ, 

EzÀgÀ°è GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ wÃªÀiÁð£ÀzÀ 

«gÀÄzÀÝ ªÉÄÃ®ä£À«UÉ «±ÉÃµÀ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÆß 

PÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. 

«²µÁÖ¢üPÁgÀzÀ jmïUÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 

F PÉ¼ÀUÉ PÁtÂ¹zÀAvÉ EªÉ: 



1. ºÉÃ©0iÀÄ¸ï PÁ¥Àð¸ï: ¸ÀPÁðj ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½AzÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV §A¢ü̧ À®ànÖgÀÄªÀ ªÀåQÛ0iÀÄ£ÀÄß 

©qÀÄUÀqÉUÉÆ½¸À®Ä F jmï C£ÀÄß 

§¼À¹PÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ gÀPÀëuÉUÁV ¸À°è¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

2. C¢üPÁgÀ ¥Àæ±ÀßPÀ jmï (PÉÆ ªÁgÀAmÉÆÃ): 

±Á¸À£À§zÀÝ G¥À§AzsÀUÀ¼Àr0iÀÄ°è ¸ÀPÁðj 

PÀbÉÃjUÀ¼À°è £ÉÃªÀÄPÁw0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ 

«µÀ0iÀÄUÀ¼À°è£À PÁ0iÀÄð¤ªÁðºÀPÀ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä F jmï C£ÀÄß 

§¼À¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¤¢ðµÀÖ ªÀåQÛ0iÀÄ 

£ÉÃªÀÄPÁw0iÀÄ£ÀÄß, DPÉ0iÀÄÄ ºÀÄzÉÝ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ 

CºÀðvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢®èªÉA§ CxÀªÁ EvÀgÀ 

PÁ£ÀÆ¤£À zÉÆÃµÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ 

¥Àæ²ß¸À§ºÀÄzÀÄ. 

3. ¥ÀgÀªÀiÁzÉÃ±À (ªÀiÁåAqÀªÀÄ¸ï): PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

CUÀvÀå¥Àr¹zÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀ 

¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ, CzÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ 

PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

¤zÉðÃ²¹, eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ DzÉÃ±ÀzÀ jmï DVzÉ. 

4. GvÉàçÃµÀt (¸À²ð0iÉÆÃgÁj): F jmï 

ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ0iÀÄ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ 

¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ, EzÀgÀ°è GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄ 

CxÀªÁ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ 

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ. 

5. ¤µÉÃzsÀ/¥Àj§AzsÀ: EzÀÄ GvÉàçÃµÀt jmï 

jÃw0iÀÄ°è0iÉÄÃ EzÉ, DzÀgÉ 0iÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ°è 

eÁjUÉÆ½¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ°è ªÀiÁvÁæ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÉ. zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄÄ 

ªÀÄÄPÁÛ0iÀÄUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ°£À ºÀAvÀPÉÌ EzÀÄ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ, vÀ¥ÀÅöà ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄªÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ 

CzÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ¨ÉÃPÉ£ÀÄßªÀÅzÉÃ EzÀgÀ GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CzsÁå0iÀÄ 13: PÀA¥É¤ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

¨sÁgÀwÃ0iÀÄ PÀA¥É¤UÀ¼À C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, 1956, 

wzÀÄÝ¥Àr0iÀiÁzÀAvÉ („C¢ü¤0iÀÄªÀÄ‟), CzÀgÀr0iÀÄ°è 

gÀa¹zÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ MnÖUÉ 

¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, s̈ÁgÀzÀ°è£À PÀA¥É¤UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

«µÀ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ¥ÀæzsÁ£À ±Á¸À£ÀªÁVzÉ. 

 “PÀA¥É¤” JA§ ¥ÀzÀªÀÅ PÀlÄÖ¤mÁÖV vÁAwæPÀ 

CxÀªÁ PÁ£ÀÆ¤£À 0iÀiÁªÀÅzÉÃ DxÀðªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢®è.(¸ÁÖ÷å£Éè, (1906) 1 CzsÁå0iÀÄ 131) 

  UÀÄgÀÄw¸À®àlÖ ¸ÀªÀiÁ£À UÀÄj0iÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV vÀªÀÄä°è0iÉÄÃ «²µÀÖªÁzÀ 

PÁ£ÀÆ¤£À C¹ÛvÀézÀ ¸ÀAWÀªÁV MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀ 

d£ÀUÀ¼À UÀÄA¥À£ÉßÃ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, “PÀA¥É¤” JAzÀÄ 

G¯ÉèÃT¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 C¢ü ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ „PÀA¥É¤‟ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è gÀa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ 

MAzÀÄ PÀA¥É¤ JAzÀÄ ¥Àj s̈Á¶¸ÀÄvÀÛzÉ.[PÀ®A.3(1)] 

PÀA¥É¤0iÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ: 

 ¤UÀªÀÄ£ÀUÉÆ½¹zÀ ªÉÄÃ¯É, PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¸ÀévÀAvÀæ 

¸ÀA¸ÉÜ0iÀiÁV C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ „PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåQÛ‟0iÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀzÉÝÃ 

DzÀ D¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ 

¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ vÀ£Àß 

ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ, zÁªÉ ºÁPÀÄªÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ¹PÉÆ¼Àî®àqÀÄªÀ, ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á® 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ, ¨ÁåAPï SÁvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ 

ªÀÄvÀÄÛ M¥ÀàAzÀUÀ¼À°è ¨sÁV0iÀiÁUÀ®Ä 

¸ÀªÀÄxÀðªÁVzÉ. 

  PÀA¥É¤0iÀÄÄ ±Á¸ÀévÀ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÉ; CAzÀgÉ, PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀÅ PÁ¯Á£ÀÄ 

PÁ®PÉÌ §zÀ¯ÁªÀuÉ0iÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, CAvÀºÀ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉUÉ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ jÃw0iÀÄ°è0iÀÄÆ s̈Á¢ü¸ÀÄªÀÅ¢®è. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: JPïì PÀA¥É¤0iÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À 

±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. CªÀgÀÄUÀ¼À°è J JA§ 

±ÉÃgÀÄzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁUÀ, DvÀ£ÀÄ 

ºÉÆA¢gÀÄªÀ ±ÉÃgÀÄUÀ½UÉ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ£ÁV DvÀ£À 

ªÀÄUÀ£ÀÄ §gÀÄvÁÛ£É.  ±ÉÃgÀÄ zsÁgÀPÀgÀ°è DVgÀÄªÀ 

§zÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄÄ, PÀA¥É¤0iÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

jÃw0iÀÄ°è0iÀÄÆ vÉÆAzÀgÉ0iÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃmï ªÀÄÄ¸ÀÄPÀ£ÀÄß JvÀÄÛªÀÅzÀÄ:  MAzÀÄ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ vÀ£Àß£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ 

¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ «²µÀÖªÁzÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: „J¸ï‟ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ±ÉÃ.99.9 gÀµÀÄÖ 

±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß JPïì JA§ PÀA¥É¤0iÀÄ°è 

ºÉÆA¢zÁÝ£É. G½zÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀ 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. PÀA¥É¤0iÀÄ 

¸ÀªÀiÁ¥À£ÀzÀ°è(°QéqÉÃµÀ£ï) ¸Á®UÁgÀgÀÄ J¸ï 

ªÀÄvÀÄÛ JPïì MAzÉÃ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ 

JAzÀÄ ªÁ¢¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, 

¸ÀAWÀªÁV MAzÀÄ UÀÆrzÀ ªÉÄÃ¯É, JPïì ¥ÀævÉåÃPÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÀA¥É¤0iÀÄ 

ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁVgÀÄªÀ „J¸ï‟ VAvÀ ©ü£ÀßªÁVzÉ. F 

PÁgÀt¢AzÀ, JPïì ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¸Á®PÉÌ J¸ï 

dªÁ¨ÁÝgÀ£À®èªÉAzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

ºÉÃ½vÀÄ.(¸Á¯ÉÆÃªÀÄ£ï-«gÀÄzÀÝ-¸Á¯ÉÆÃªÀÄ£ï 

1897 J.¹.22) 



 E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ «±ÉÃµÀªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß 

¤®ðPÀë÷å ªÀiÁr, PÀA¥É¤0iÀÄ PÁ0iÀÄðUÀ½UÉ 

dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÁ0iÀÄð 

¤ªÁðºÀPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÉ. 

EzÀ£ÀÄß, ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ªÀÄÄ¸ÀÄPÀ£ÀÄß JvÀÄÛªÀ (°¦üÖAUï 

D¥sï ¢ PÁ¥ÉÇðÃgÉÃmï «Ã¯ï) ¹zÁÝAvÀ 

J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ªÀÄÄ¸ÀÄPÀ£ÀÄß 

¸Àj¸ÀÄªÀ ¹zÁÝAvÀªÀ£ÀÄß C£Àé¬Ä¹zÀ PÉ®ªÀÅ 

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉAzÀgÉ: 

 ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛUÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É 

C¥Á0iÀÄ«zÀÝ°è: 

zsÀÈµÁÖAvÀ: dªÀÄð£ï PÀA¥É¤0iÀÄÄ dªÀÄð¤0iÀÄ°è 

vÀ0iÀiÁj¹zÀ mÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä, 

EAUÉèAr£À°è MAzÀÄ PÀA¥É¤ „JPïì‟ 

¸ÁÜ¦vÀªÁ¬ÄvÀÄ. JPïì PÀA¥É¤0iÀÄ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

dªÀÄð£ï PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

J¯Áè ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀÄ dªÀÄð£ï gÁ¶ÖçÃ0iÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

C°è£À ªÁ¹UÀ¼ÀÄ. MAzÀ£ÉÃ ¥Àæ¥ÀAZÀ 0iÀÄÄzÀÝzÀ 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, JPïì M§â EAVèµï VgÁQ0iÀÄ 

«gÀÄzÀÝ ºÀt ªÀ¸ÀÆ¯ÁwUÁV MAzÀÄ zÁªÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ºÀÆrvÀÄ.  DUÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, JPïì 

EAUÉèAr£À°è ¸ÁÜ¦¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀiÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ 

EzÀÄ ªÉÊj gÁµÀÖçzÀ ªÁ¹UÀ½AzÀ 

¤0iÀÄAwæ¸À®àqÀÄwÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É JPïì UÉ 

ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃrzÀgÉ, EzÀÄ ªÉÊj zÉÃ±ÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ 

ªÀiÁrzÀAvÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ, EzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ 

»vÁ¸ÀQÛUÉ «gÀÄzÀÝªÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ½vÀÄ. 

(qÉÊªÀÄègï PÀA.°.,-«gÀÄzÀÝ-PÁAn£ÉAl¯ï mÉÊgï 

ªÀÄvÀÄÛ gÀ§âgï PÀA.°.,[1916]2 J.¹. 307) 

 vÉjUÉ¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ vÉjUÉ0iÀÄ 

IÄtzÀ ªÉÆÃ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV:   

zsÀÈµÁÖAvÀ: ²æÃªÀÄAvÀ ªÀåQÛ0iÀiÁzÀ „r‟0iÀÄÄ vÉjUÉ0iÀÄ 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV, ««zsÀ 

PÀA¥É¤UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÀÆrPÉ ªÀiÁrzÀ.  „r‟ 0iÀÄ 

ºÀÆrPÉ0iÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, 

PÀA¥É¤UÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåªÀºÁgÀªÀÇ E®è. 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ PÀA¥É¤UÀ¼À PÁ¥ÉÇðÃgÉÃmï UÀÄgÀÄw£À 

§UÉÎ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀzÉÃ „r‟ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉ0iÀÄ 

ºÉÆuÉ0iÀÄ£ÀÄß «¢ü¹vÀÄ.(r£Áê ªÀiÁ£ÉPïfÃ ¥Énmï, 

gÉ, J.L.Dgï. 1927 ¨ÁA¨É 371) 

 ªÉÆÃ¸À CxÀªÁ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀvÀð£É0iÀÄ 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è:  

zsÀÈµÁÖAvÀ: „J¯ï‟. PÉ®ªÀÅ d«ÄÃ£À£ÀÄß „eÉ‟ UÉ 

ªÀiÁgÀ®Ä M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ 

£ÀAvÀgÀ „J¯ï‟ vÀ£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É. 

„eÉ‟UÉ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

vÀ¦à¹PÉÆ¼Àî®Ä, „J¯ï‟ PÀA¥É¤0iÉÆAzÀ£ÀÄß 

¸ÀAWÀn¹, d«ÄÃ£À£ÀÄß CzÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ 

ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.  ¤¢ðµÀÖ ¥Á®£É0iÀÄ zÁªÉ0iÀÄ°è, 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ PÀA¥É¤0iÀÄ PÁ¥ÉÇðÃgÉÃmï 

C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¤®ðQë¹, PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß 

„eÉ‟UÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ DzÉÃ²¹vÀÄ. 

(eÉÆÃ£ïì-«gÀÄzÀÝ-°¥ï ªÀiÁå£ï, (1962) D¯ï 

E.Dgï. 342) 

 MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ªÀÄÄ¸ÀÄPÀ£ÀÄß JvÀÄÛªÀ 

(°¦üÖAUï D¥sï ¢ PÁ¥ÉÇðÃgÉÃmï «Ã¯ï) §UÉÎ 

±Á¸À£ÀªÉÃ D¯ÉÆÃa¹zÀÝgÉ: 



zsÀÈµÁÖAvÀ: «zÉÃ²Ã «¤ªÀÄ0iÀÄ ¤0iÀÄAvÀæt PÁ0iÉÄÝ, 

1973 (¥sÉgÁ) 0iÀÄÄ C¤ªÁ¹ ¨sÁgÀwÃ0iÀÄgÀÄ, 

¨sÁgÀwÃ0iÀÄ PÀA¥É¤UÀ¼À°è ±ÉÃ.1 gÀªÀgÉUÉ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀÄªÀÄw¹zÉ. „J¸ï‟ M§â C¤ªÁ¹ 

¨sÁgÀwÃ0iÀÄ£ÁVzÀÄÝ, 13 PÀA¥É¤UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹zÀ£ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃ0iÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

C£ÀÄªÀÄw¸À®àlÖ ±ÉÃ.1 £ÀÄß «ÄÃj ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

PÉÆ¼Àî®Ä vÀ£Àß PÀA¥É¤UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, PÀA¥É¤UÀ¼À PÁ¥ÉÇðÃgÉÃmï 

C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀqÉUÀtÂ¹, ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ¥sÉgÁzÀ 

G¥À§AzsÀUÀ¼À G®èAWÀ£É0iÉÄAzÀÄ ºÉÃ½vÀÄ. (¯ÉÊ¥sï 

E£ÀÆê÷ågÉ£ïì PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï D¥sï EAr0iÀÄ –

«gÀÄzÀÝ-J¸ÁÌmïðì °., (1986) 1 J¸ï.¹.¹. 264) 

 

CzsÁå0iÀÄ-2: PÀA¥É¤UÀ¼À «zsÀ: 

SÁ¸ÀV PÀA¥É¤ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA¥É¤ 

PÀ®A 3(1)(!!!) gÀ°è PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ „SÁ¸ÀV PÀA¥É¤ 

JAzÀgÉ PÀ¤µÀÖ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À 

¸ÀAzÁ¬ÄvÀ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¤¢ðµÀÖ 

¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ CAvÀºÀ ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß, 

ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÆA¢gÀÄªÀ MAzÀÄ PÀA¥É¤ JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶¹zÉ‟. 

 CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ±ÉÃgÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ0iÀÄ 

ºÀÌPÀÌ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¹gÀÄªÀÅzÀÄ. 

 CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå0iÀÄ£ÀÄß 50 PÉÌ 

¤UÀ¢üUÉÆ½¹gÀÄªÀÅzÀÄ. F 50 ¸ÀASÉå0iÀÄ£ÀÄß 

¤tð¬Ä¸À®Ä GzÉÆåÃVUÀ¼ÁVgÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁf GzÉÆåÃV ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄªÀÅ¢®è. 

 ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CzÀgÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ 

¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ¸Á® ¥ÀvÀæUÀ¼À (r¨ÉAZÀgï) ªÉÄÃ¯É 

ºÀÆqÀ®Ä  ¸ÁªÀðd¤PÀ DºÁé£ÀªÀ£ÀÄß 

¤µÉÃ¢ü¹gÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¤zÉðÃµÀPÀgÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ 

¸ÀA§A¢üUÀ¼À®èzÉÃ, EvÀgÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÀ½AzÀ 

oÉÃªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß DºÁé¤¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ 

M¦àPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ ¤µÉÃzsÀ. 

MAzÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤0iÀÄÄ PÀ¤µÀÖ E§âgÀÄ 

¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  

 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA¥É¤0iÀÄ£ÀÄß, „SÁ¸ÀV 

PÀA¥É¤0iÀiÁVgÀzÀ MAzÀÄ PÀA¥É¤‟ JAzÀÄ 

¥Àj s̈Á¶¹zÉ(PÀ®A 3(1)(4). 

 

 MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA¥É¤0iÀÄÄ PÀ¤µÀÖ 7 d£À 

¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  ¸ÁªÀðd¤PÀ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ ºÉÆAzÀ §ºÀÄzÁzÀ UÀjµÀÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ 

¸ÀASÉåUÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ «Äw¬Ä®è. C®èzÉÃ MAzÀÄ 

¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA¥É¤0iÀÄÄ, PÀ¤µÀÖ LzÀÄ ®PÀë 

gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀAzÁ¬ÄvÀ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ 

¤¢ðµÀÖ ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ CAvÀºÀ ºÉaÑ£À 

ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ; ªÀÄvÀÆÛ 

ºÉaÑ£ÀzÁV, „¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA¥É¤‟ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ¸ÀV 

PÀA¥É¤0iÀÄ®èzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀºÁ0iÀÄPÀ 

SÁ¸ÀV PÀA¥À¤0iÀÄ£ÀÆß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

 

¥Àj«ÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥Àj«ÄvÀ PÀA¥É¤: 

 MAzÀÄ ¥Àj«ÄvÀ PÀA¥É¤0iÀÄÄ JgÀqÀÄ 

«zsÀUÀ¼À°è EgÀ§ºÀÄzÀÄ. (J) PÀA¥É¤0iÀÄÄ 

±ÉÃgÀÄUÀ½AzÀ ¥Àj«ÄvÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ; CxÀªÁ (2) 

PÀA¥É¤ SÁvÀj¬ÄAzÀ ¥Àj«ÄvÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ. 

   



 ±ÉÃgÀÄUÀ½AzÀ ¥Àj«ÄvÀªÁVgÀÄªÀ PÀA¥É¤0iÀÄ°è, 

PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄÄ 

¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¸ÀAzÁ0iÀÄªÁUÀzÀ ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼ÀPÉÌ 

ªÀiÁvÁæ ¤§ðA¢ü¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÀÇtð 

¸ÀAzÁ¬ÄvÀ ±ÉÃgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝUÀ, CªÀjUÉ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄÆ EgÀÄªÀÅ¢®è. ºÉaÑ£À 

PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ±ÉÃgÀÄUÀ½AzÀ ¥Àj«ÄvÀªÁVgÀÄªÀ 

PÀA¥É¤UÀ¼ÁV0iÉÄÃ ¸ÀAWÀnvÀªÁVªÉ. 

 

  SÁvÀj¬ÄAzÀ ¥Àj«ÄvÀªÁVgÀÄªÀ 

PÀA¥É¤UÀ¼À°è, PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄÄ PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt 

¥ÀvÀæzÀ°è PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ 

¸ÀªÀiÁ¥À£ÀzÀ°è PÉÆqÀÄªÀÅzÁV ªÁUÁÝ£À 

ªÀiÁrzÀAvÀºÀ ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ 

¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÀ°è 

¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀAvÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁUÁÝ£À 

ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ 

¸ÀªÀiÁ¥À£ÀUÉÆ¼ÀÄî¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁvÁæ 

GzÀã«¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 

 C¥Àj«ÄvÀ PÀA¥É¤UÀ¼À°è, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄÄ C¥Àj«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ 

¸ÀPÁðj PÀA¥É¤0iÀÄÄ, PÀA¥É¤0iÀiÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è 

PÀ¤µÀÖ ±ÉÃ.51 gÀµÀÄÖ MlÄÖ ¸ÀAzÁ¬ÄvÀ ±ÉÃgÀÄ 

§AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ, MAzÀÄ 

CxÀªÁ ºÉaÑ£À gÁdå ¸ÀPÁðgÀ(UÀ¼ÀÄ) DxÀªÁ 

dAn0iÀiÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CxÀªÁ 

ºÉaÑ£À gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ½AzÀ 

ºÉÆAzÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ.(PÀ®A.617) 

 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj PÀA¥É¤UÀ¼À PÉ®ªÀÅ 

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ: ¨sÁgÀvï ºÉ« J¯ÉQÖçPÀ¯ïì 

°«ÄmÉqï, PÉÆÃ¯ï EAr0iÀiÁ °«ÄmÉqï,¥sÀÅqï 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃ±À£ï D¥sï EAr0iÀÄ, K«0iÉÄÃµÀ£ï 

PÀA¥É¤ D¥sï EAr0iÀiÁ °«ÄmÉqï, D¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ 

£ÁåZÀÄgÀ¯ï UÁå¸ï PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï, ¹ÖÃ¯ï 

CxÁjn D¥sï EAr0iÀiÁ.  

 EwÛÃZÉUÉ ¸Àé®à »AzÉ, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðjÃ 

PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ¢Ý0iÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, PÉAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ 

¥Àæ0iÀÄvÀßzÀ PÁgÀt¢AzÀ, CAvÀºÀ PÀA¥É¤UÀ¼À°è ±ÉÃgÀÄ 

ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉÆ½¹ªÉ(¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 

“ºÀÆrPÉ »AzÉUÉvÀ” JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ) 

 

  PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ, ¸ÀPÁðj PÀA¥É¤UÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ 

ºÀ®ªÀÅ «±ÉÃµÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ. 

GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸ÀPÁðj PÀA¥É¤0iÀÄ Drlgï(¯ÉPÀÌ 

¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ)gÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæÃ®gï ªÀÄvÀÄÛ Drlgï 

d£ÀgÀ¯ï D¥sï EAr0iÀiÁ EªÀjAzÀ¯ÉÃ 

£ÉÃ«ÄvÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(PÀ®A.619) 

 

¤0iÀÄAvÀæPÀ PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥À¤: MAzÀÄ 

PÀA¥À¤0iÀÄ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ PÀA¥À¤0iÀÄ(CAzÀgÉ ªÀÄÆ® 

PÀA¥À¤) ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥À¤ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ; 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É (J)CzÀgÀ ¤zÉðÃ±ÀPÀ ªÀÄAqÀ½0iÀÄ 

¸ÀªÀÄÆºÀªÀÅ ªÀÄÆ® PÀA¥À¤¬ÄAzÀ 

¤0iÀÄAwæ¸À®àqÀÄwÛzÀÝgÉ; CxÀªÁ (©) CzsÀðQÌAvÀ®Æ 

ºÉaÑ£À ªÀÄÄR ¨É¯É0iÀÄ CzÀgÀ EQén ±ÉÃgÀÄUÀ¼À 

§AqÀªÁ¼ÀªÀÅ ªÀÄÆ® PÀA¥É¤¬ÄAzÀ 

ºÉÆAzÀ®ànÖzÀÝgÉ; (¹) CzÀÄ ¥ÀÇgÀPÀ 

PÀA¥É¤0iÀiÁVgÀÄªÀ PÀA¥É¤0iÀÄÄ ªÀÄÆ® PÀA¥É¤0iÀÄ 

¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤0iÀiÁVzÀÝgÉ. 



zsÀÈµÁÖAvÀ: PÀA¥É¤ „J‟ 0iÀÄÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É 

PÀA¥É¤‟©‟ 0iÀÄ ±ÉÃ.51 gÀµÀÄÖ ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÀÝgÉ, CUÀ PÀA¥É¤ „©‟ 0iÀÄÄ PÀA¥É¤ „J‟0iÀÄ 

¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀA¥É¤ „J‟ 0iÀÄÄ PÀA¥É¤ 

„©‟0iÀÄ ¨ÉÆÃqïð D¥sï qÉÊgÉPÀÖ¸ïð UÀ¼À°è 

CzsÀðQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À qÉÊgÉPÀÖgï UÀ¼À£ÀÄß £ÉÃ«Ä¸ÀÄªÀ 

ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ, DUÀ PÀA¥É¤ „©‟0iÀÄÄ PÀA¥É¤ 

„J‟ 0iÀÄ ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀA¥É¤ „©‟ 0iÀÄÄ, PÀA¥É¤ „J‟ 

0iÀÄ ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤0iÀiÁVzÀÄÝ, PÀA¥É¤ „¹‟0iÀÄÄ 

PÀA¥É¤ „©‟ 0iÀÄ ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤0iÀiÁVzÀÝ°è, DUÀ 

PÀA¥É¤‟©‟ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥É¤ „¹‟ JgÀqÀÆ PÀA¥É¤ 

„J‟ 0iÀÄ ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. 

 

°Ã¸ÉÖqï(£ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®àlÖ) PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ 

°Ã¸ÉÖqï PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¸ÁªÀð d¤PÀ PÀA¥É¤0iÀiÁVzÀÄÝ, 

EzÀgÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÉPÀÄåjnUÀ¼ÀÄ(¸Á® 

¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ) ¨sÁgÀvÀzÀ ±ÉÃgÀÄ 

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ0iÀÄ°è (¸ÁÖPï JPïìbÉÃAeï) ºÉ¸ÀgÀÄ 

£ÉÆÃAzÁªÀuÉ0iÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄÄPÀÛªÁV ¸ÁÖPï JPïìbÉÃAeï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÁl 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼ÀÄ °Ã¸ÉÖqï PÀA¥É¤UÀ½UÉ 

PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ: j®0iÀÄ£ïì EAqÀ¹ÖçÃ¸ï 

°«ÄmÉqï, EzÀgÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁA¨É  ¸ÁÖPï 

JPïìbÉÃAeï£À°è (“©.J¸ï.‟E”) ªÀÄvÀÄÛ 

£ÁåµÀ£À¯ï ¸ÁÖPï JPïìbÉÃAeï£À°è (J£ï.J¸ï.E) 

£ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®ànÖªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï 

EAr0iÀiÁ, EzÀgÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ ©.J¸ï.E ªÀÄvÀÄÛ 

J£ï.J¸ï.E. 0iÀÄ°è £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®ànÖªÉ. 

 ¸ÁÖPï JPïìbÉÃAeï£À°è vÀ£Àß ¨sÀzÀævÁ 

¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä GzÉÝÃ²¹gÀÄªÀ MAzÀÄ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ, CAvÀºÀ ¸ÁÖPï JPïìbÉÃAeï 

¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ £ÉÆÃAzÁªÀuÉ0iÀÄ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 

¥Á°¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÁÖPï JPïìbÉÃAeï 

£ÉÆÃAzÁªÀuÉ0iÀÄ PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 

PÀA¥É¤UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ®ªÀÅ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß 

§»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. 

GzÁºÀgÀuÉUÉ: ©.J¸ï.E ªÀÄvÀÄÛ J£ï.J¸ï.E 0iÀÄ 

°¹ÖAUï M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®àlÖ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¨ÉÆÃqïð D¥sï qÉÊgÉPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃgÀÄ 

ºÀÆrPÉ zÁgÀgÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À 

¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C°è §»gÀAUÀ ¥Àr¹zÀ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß 

¸ÁªÀðd¤PÀªÁV §»gÀAUÀ ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CUÀvÀå 

¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ PÀ¤µÀÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ 

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÉÃgÀÄ ºÉÆAzÀÄ«PÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀA¥É¤0iÀÄ°è 

¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ 

CªÀ¢ü0iÉÆ¼ÀUÉ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ CxÀªÁ ªÁ¶ðPÀªÁV 

Drmï DVgÀÄªÀAvÀºÀ ºÀt PÁ¹£À ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß 

§»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. 

«zÉÃ²Ã PÀA¥À¤: 

  ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ¸ÀAWÀnvÀªÁVzÀÄÝ, CzÀgÉ 

¨sÁgÀvÀzÉÆ¼ÀUÉ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß 

ElÄÖPÉÆArgÀÄªÀ PÀA¥É¤0iÀÄ£ÀÄß „«zÉÃ²Ã PÀA¥À¤‟ 

JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.(PÀ®A.591). 

 «zÉÃ²Ã PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ 

zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ, ¸À£ÀßzÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À 

¥ÀæwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 



PÀA¥É¤UÀ¼À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁj(jf¸ÁÖçgï D¥sï 

PÀA¥É¤Ã¸ï-Dgï.M.¹.)0iÀÄªÀjUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀ£Àß 

ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀ 30 ¢£ÀzÉÆ¼ÀUÁV 

¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(PÀ®A.592) 

 «zÉÃ²Ã PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À 

ºÉÃ½PÉUÀ¼À ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ 

CªÀ¢ü0iÉÆ¼ÀUÉ Dgï.M.¹.0iÀÄªÀjUÉ 

¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(PÀ®A. 594)  

 

CzsÁå0iÀÄ-3: MAzÀÄ PÀA¥À¤0iÀÄ 

¤UÀªÀÄ£À/¸ÀAXÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA«zÁ¤PÀ 

zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ £ÉÆÃAzÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä, CzÀgÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ 

¤UÀ¢ü¥À¢¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ  jf¸ÁÖçgï D¥sï 

PÀA¥É¤(Dgï.M.¹.) 0iÀÄªÀjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  J¯Áè 

¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀÇtðUÉÆ½¹zÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è, 

Dgï.N.¹.0iÀÄªÀgÀÄ, PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¤UÀªÀÄ£ÀªÁV 

gÀZÀ£É0iÀiÁzÀ §UÉÎ MAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß  

¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.  ¤UÀªÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ°è, 

Dgï.M.¹.0iÀÄªÀgÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¤UÀªÀÄ£ÀªÁzÀ §UÉÎ 

ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÄvÀ PÀA¥É¤0iÀiÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è 

¥Àj«ÄvÀ PÀA¥É¤0iÉÄAzÀÄ zsÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.(PÀ®A 

34(1) 

 ¤UÀªÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ, PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ J¯Áè 

CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÆß PÀA¥É¤0iÀÄ 

£ÉÆÃAzÁªÀuÉUÉ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖgÀÄªÀAvÉ 

¥Á°¸À¯ÁVzÉ0iÉÄ£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ¤uÁð0iÀÄPÀ gÀÄdÄªÁvÀÄ 

DVzÉ. (PÀ®A.35) 

 SÁ¸ÀV PÀA¥É¤0iÀÄÄ, vÀ£Àß ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß 

¤UÀªÀÄ£ÀªÁzÀ ¢£À¢AzÀ¯ÉÃ ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ(PÀ®A 

149(7). MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA¥É¤0iÀÄÄ 

Dgï.M.¹.0iÀÄªÀjAzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä 

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ vÀ£Àß 

ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ.(PÀ®A.149(4) 

 

¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæ(ªÉÄªÉÆgÁAqÀªÀiï D¥sï 

C¸ÉÆ¹0iÉÄÃµÀ£ï-JªÀiï.M.J): MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ 

«ªÀgÀt ¥ÀvÀæªÀÅ 0iÀiÁªÀÅzÀPÁÌV PÀA¥É¤0iÀÄ£ÀÄß 

¤UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÁßUÀ®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ 

JA§ §UÉÎ ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ PÁ0iÀÄð¸ÀÆa 

PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ, MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀAWÀzÀ 

«ªÀgÀt ¥ÀvÀæªÀÅ PÉ¼ÀV£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ. 

 

 ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÀ ªÉÆzÀ®£É0iÀÄ 

RAqÀzÀ°è PÀA¥É¤0iÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÃ½gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

PÀA¥É¤0iÀÄ ºÉ¸Àj£À PÉÆ£É0iÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ 

„°«ÄmÉqï(¤0iÀÄ«ÄvÀ)‟ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV 

PÀA¥É¤0iÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À PÉÆ£É0iÀÄ°è „¥ÉæöÊªÉÃmï 

°«ÄmÉqï‟ JAzÀÄ EgÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è 

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.   

zsÀÈµÁÖAvÀ: JPïì.ªÉÊ.eóÉqï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °«ÄmÉqï., 

JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ, EzÀ£ÀÄß ¥Àj«ÄvÀ PÀA¥É¤ JAzÀÄ 

¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.  EzÉÃ jÃw0iÀÄ°è J.©.¹. 

¥ÉæöÊªÉÃmï °«ÄmÉqï JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ 

SÁ¸ÀV PÀA¥É¤ JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 

±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ M¦àUÉ0iÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß 

§zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.(PÀ®A.21) 

 



 £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃj: ¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÀ 

JgÀqÀ£ÉÃ RAqÀªÀÅ PÀA¥É¤0iÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ 

PÀbÉÃj0iÀÄÄ 0iÀiÁªÀ gÁdåzÀ°è EzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 

ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ.  

 MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ vÀ£Àß ±ÉÃgÀÄzÁgÀjAzÀ 

C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£Àß £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ 

PÀbÉÃj0iÀÄ£ÀÄß CzÉÃ gÁdåzÉÆ¼ÀUÉ 

§zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.  £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃj0iÀÄ£ÀÄß 

MAzÀÄ gÁdå¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåPÉÌ 

§zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä PÀA¥É¤0iÀÄ ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

PÀA¥É¤ ¯Á ¨ÉÆÃqïð ¤AzÀ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ CUÀvÀåªÁVzÉ. 

 GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ: «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 

RAqÀzÀ°è, 0iÀiÁªÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV PÀA¥É¤0iÀÄ£ÀÄß 

¸ÁÜ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ½gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À RAqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ G¥À RAqÀUÀ¼ÁV 

«¨sÁV¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ: CAzÀgÉ, ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ, 

EvÀgÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

«¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CzÀÄ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄzÀÝ°è MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ vÀ£Àß 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.(PÀ®A 

17(1)) 

 PÀA¥É¤0iÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ «ÄvÀªÀå0iÀÄªÁV 

CxÀªÁ zÀPÀëªÁzÀ jÃw0iÀÄ°è ¸ÁV¸ÀÄªÀÅzÀÄ: 

zsÀÈµÁÖAvÀ: MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ vÀ£Àß PÁ0iÀÄð 

¤ªÁðºÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä 

C£ÀÄªÁUÀÄªÀAvÉ ¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæPÉÌ 

wzÀÄÝ¥Àr0iÀÄ£ÀÄß §0iÀÄ¹vÀÄ.  PÀA¥É¤0iÀÄ zÀPÀë PÁ0iÀÄð 

¤ªÀðºÀuÉUÉ CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr0iÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄzÉ 

JA§ PÁgÀt¢AzÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃrvÀÄ.(¸ÉÊAn¦üPï ¥Ë°Öç ©æÃqÀ¸ïð 

C¸ÉÆÃ¹0iÉÄÃµÀ£ï 1933 ¹.ºÉZï 227) 

 PÀA¥É¤0iÀÄ ªÀÄÆ® GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ¸À CxÀªÁ 

C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀÜ½Ã0iÀÄ PÁ0iÀÄð PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß 

§zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ «¸ÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ZÁ°Û0iÀÄ°ègÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼Àr0iÀÄ°è, PÀA¥É¤0iÀÄ 

ªÀåªÀºÁgÀzÉÆA¢UÉ eÉÆvÉ0iÀiÁV PÉ®ªÀÅ 

ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ; ºÉÆ¸À ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ, 

ZÁ°Û0iÀÄ°ègÀÄªÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ 

C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ.  

zsÀÈµÁÖAvÀ: MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ 

gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è£À ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArvÀÄÛ. 

ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀjUÉ gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ 

ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV PÀA¥É¤0iÀÄÄ 

vÀ£Àß GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¥Àæ0iÀÄwß¹vÀÄ.  

ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï 

¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß gÀQë¸À ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÀÄÝ, JgÀqÀÆ 

ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÝªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

wzÀÄÝ¥ÀrUÉ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀ°®è. (¸ÉÊQè¸ïÖ÷ì lÆjAUï PÀè¨ï (1907)1 

¹.ºÉZï. 269) 

 «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ 

©qÀÄªÀÅzÀÄ. 

 PÀA¥É¤0iÀÄ GzÀåªÀÄzÀ ¥ÀÇtð CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ G¢ÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ «¯ÉÃªÁj 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 



 0iÀiÁªÀÅzÉÃ EvÀgÉ PÀA¥É¤0iÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ªÀåQÛUÀ¼À 

¸ÀAWÀl£É0iÉÆA¢UÉ 

¸À«Ää½vÀUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ(CªÀiÁ®ÎªÉÄÃµÀ£ï) 

¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÀ°è£À GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À 

RAqÀªÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ 

¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ 

PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À RAqÀªÀ£ÀÄß «¸ÁÛgÀªÁzÀ 

jÃw0iÀÄ°è gÀa¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ PÀA¥É¤0iÀÄ 

«¸ÁÛgÀªÁzÀ PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉUÉ CªÀPÁ±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ºÉÆuÉUÁjPÉ: PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÀj¸ÀÄªÀ 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß £Á®Ì£ÉÃ RAqÀzÀ°è 

ºÉÃ½gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

¥Àj«Äw0iÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉÆÃ 

CxÀªÁ E®èªÉÇÃ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À CxÀªÁ 

SÁvÀjUÉ0iÀÄ §UÉÎ CªÀgÀ ªÀAwUÉUÉ ªÀiÁvÁæ 

¥Àj«ÄvÀªÁVzÉ0iÉÄÃ.(PÀ®A 13) 

 §AqÀªÁ¼À : JA.M.J.0iÀÄ CAwªÀÄ RAqÀªÀÅ 

PÀA¥É¤0iÀÄ £ÁªÀÄªÀiÁvÀæ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

§AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß « s̈Àf¹ ªÀiÁrzÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À 

¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ºÉÃ½gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

  JA.M.J.0iÀÄ §AqÀªÁ¼ÀzÀ RAqÀªÀ£ÀÄß 

PÀA¥É¤0iÀÄ ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É0iÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ 

§zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 

¸ÀAWÀzÀ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ: ¸ÀAWÀzÀ 

¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ, PÀA¥É¤0iÀÄ DAvÀjPÀ PÁ0iÀÄð 

¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä 

PÀA¥É¤0iÀÄ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¤0iÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 

¨ÉÊ¯Á UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.  PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è£À 

C£ÀÄ¸ÀÆa-1gÀ°è ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£É0iÀÄ 

¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. MAzÀÄ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ vÀ£ÀßzÉÃ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß 

gÀa¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ C£ÀÄ¸ÀÆa-1  

M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ªÀiÁzÀj £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.  

¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀ 

««zsÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. 

CAzÀgÉ, ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, §AqÁªÁ¼ÀzÀ 

§zÀ¯ÁªÀuÉ, ¸Á® ¥ÀqÉ0iÀÄÄªÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, 

¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, 

PÀA¥É¤ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 

¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå EgÀÄªÀ 

¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀ UÀÄjUÀ½gÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÁ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À°è 

¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 PÁ0iÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À°è£À 

G¥À§AzsÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 

¥Àæ¨sÁªÀªÀÅ¼ÀîzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ.(PÀ®A.9). PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

PÀ®A.36, ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ½UÉ PÀgÁgÀÄ d£Àå §®ªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.  ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃAzÀtÂ0iÀiÁzÀ 

PÀÆqÀ¯ÉÃ CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀA¥É¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw0iÉÆ§â 

¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ jÃw0iÀÄ°è0iÉÄÃ PÀA¥É¤ 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß §zÀÝªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. 

PÉÃªÀ® PÀA¥É¤0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ 

eÁjUÉÆ½¸À§ºÀÄzÁzÀ, PÀA¥É¤0iÀÄ CAvÀºÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉÃ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 

¤0iÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛªÉ.(RÄ¹gÁA «gÀÄzÀÝ 

ºÀ£ÀÄvÀä¯ï(1948) 53 ¹.qÀ§Äè÷å.J£ï.505) 

zsÀÈµÁÖAvÀ: J.©.¹. ¥ÉæöÊªÉÃmï °«ÄmÉqï JA§ 

ºÉ¸Àj£À PÀA¥É¤UÉ J ªÀÄvÀÄÛ © ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ. J 

ªÀÄvÀÄÛ © £ÀqÀÄªÉ (1) J©¹.¥ÉæöÊ.°«ÄmÉqï £À 



±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄªÀ §UÉÎ; (2) J 0iÀÄÄ 

ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁVgÀÄªÀ ªÁtÂdå ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 

ªÀåQÛUÉ ¥ÀgÀ¨ÁgÉ ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ «ªÁzÀUÀ½ªÉ.  

±ÉÃgÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ0iÀÄ «ªÁzÀªÀÅ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À 

G¥À§AzsÀzÀ Cr0iÀÄ°è ¤0iÀÄAwæ¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.  

DzÀgÉ, ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ0iÀÄ «ªÁzÀªÀÅ 

¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼Àr0iÀÄ°è §gÀÄªÀÅ¢®è, KPÉAzÀgÉ 

CzÀÄ PÀA¥É¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ J ªÀÄvÀÄÛ © 0iÀÄ 

ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹®è. 

 PÀA¥É¤0iÀÄ ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É0iÀÄ 

ªÉÄÃgÉUÉ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À wzÀÄÝ¥Àr0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄeï.(PÀ®A 31) 

¨sÁ«vÀ £ÉÆÃnÃ¹£À ¹zÁÞAvÀ: PÀA¥É¤0iÀÄ 

¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ 

¸ÁªÀðd¤PÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÁVzÀÄÝ, Dgï.M.¹.0iÀÄ°è 

J®èjUÀÆ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä 

J®èjUÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ. PÀA¥É¤0iÉÆA¢UÉ 

ªÀåªÀºÀj¸ÀÄªÀ ¥Àæw0iÉÆ§â ºÉÆgÀV£À ªÀåQÛ0iÀÄÆ 

PÀÆqÁ JªÀiï.M.J ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À°ègÀÄªÀ 

CA±ÀUÀ¼À ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝ£ÉAzÀÄ 

¨sÁ«¸ÀÄªÀÅzÉÃ “¨sÁ«vÀ £ÉÆÃnÃ¸ï” £À 

¹zÁÝAvÀªÁVzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÀA¥É¤0iÀÄ J¯Áè ¥ÀvÀæUÀ½UÀÆ PÀÆqÁ 

PÀA¥É¤0iÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðÃ±ÀPÀ(ªÀiÁå£ÉÃfAUï 

qÉÊgÉPÀÖgï), PÁ0iÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ PÁ0iÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛ 

¤zÉðÃ±ÀPÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À»0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀ¯ÉÃ 

¨ÉÃPÉAzÀÄ, PÀA¥É¤0iÀÄ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½0iÀÄ°è 

«¢ü¸À¯ÁVvÀÄÛ. ªÁ¢0iÀÄÄ, PÀA¥É¤0iÀÄ MAzÀÄ 

¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÁ0iÀÄðzÀ²ð 

ªÀÄvÀÄÛ PÁ0iÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁvÁæ 

¸À»0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀ 

¸À»¬Ä®è. ªÁ¢0iÀÄÄ PÀA¥É¤0iÀÄ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½0iÀÄ£ÀÄß 

£ÉÆÃrzÀÝgÉ, zÁR¯É0iÀÄ°è£À zÉÆÃµÀªÀ£ÀÄß 

PÀAqÀÄ»r0iÀÄ§ºÀÄzÁVvÉÛAzÀÄ ºÉÃ½, ªÁ¢0iÀÄ 

zÁR¯É0iÀÄÄ C¹AzsÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ®Ä 

¸ÁzsÀå«®èªÉAzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ºÉÃ½vÀÄ.(PÉÆÃlè 

ªÉAPÀl ¸Áé«Ä- «gÀÄzÀÝ -gÁªÀÄªÀÄÆwð. 

J.L.Dgï. 1934, ªÀÄzÁæ¸ï 597) 

M¼ÀV£À PÁ0iÀÄð ¤ªÀðºÀuÉ0iÀÄ ¹zÁÞAvÀ: F 

¹zÁÞAvÀªÀÅ, s̈Á«vÀ £ÉÆÃnÃ¹£À ¹zÁÞAvÀPÉÌ 

C¥ÀªÁzÀªÁVzÉ.  F ¹zÁÝAvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ, 

PÀA¥É¤0iÉÆA¢UÉ ªÀåªÀ»j¸ÀÄªÀ ºÉÆgÀV£À ªÀåQÛ0iÀÄÄ, 

PÀA¥É¤0iÀÄ DAvÀjPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ, PÀA¥É¤0iÀÄ 

¸ÁªÀðd¤PÀ zÁR¯ÉUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ 

C£ÀÄ¸ÁgÀªÁVzÉ JAzÀÄ ¥ÀÇªÀð¨sÁªÀ£ÉUÉ 

CºÀð¤gÀÄvÁÛ£É. (gÁ0iÀÄ¯ï ©ænÃµï ¨ÁåAPï-

«gÀÄzÀÝ-mÁRðAqï, 1856 119 EDgï.886) 

 PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, F ¹zÁÞAvÀªÀÅ 

gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅ¢®è, CAzÀgÉ, ¨Á¢üvÀ£ÁzÀ 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ CPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ w¼ÀÄªÀ½PÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÀÝgÉ, PÀA¥É¤0iÀÄ C¢üPÁj0iÀÄ PÀÈvÀåªÀÅ 

¸ÀàµÀÖªÁV CAvÀºÀ C¢üPÁj0iÀÄ C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û¬ÄAzÀ ºÉÆgÀVzÀÝgÉ CxÀªÁ ¸ÀÈµÀÖ£É0iÀÄ 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è.  

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÀA¥É¤0iÀÄ ¤0iÀÄªÀiÁªÀ½0iÀÄÄ, 

±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ oÀgÁ«£À ªÀÄÆ®PÀ ±ÉÃgÀÄzÁgÀjAzÀ 

M¦àUÉ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¸Á® 

¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹vÀÄÛ.  

PÀA¥É¤0iÀÄ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ±ÉÃgÀÄzÁgÀjAzÀ 

C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄzÉÃ vÀªÉÆä¼ÀUÉ0iÉÄÃ 

¸Á®¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ.  PÀA¥É¤0iÀÄ 

¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÁV, PÀA¥É¤0iÀÄ ¸Á® ¥ÀqÉ0iÀÄÄªÀ 

C¢üPÁgÀzÀ §UÉÎ EgÀÄªÀ ¤¨sÀðAzsÀªÀÅ UÉÆwÛgÀÄªÀ 



PÁgÀt¢AzÀ, M¼ÀV£À PÁ0iÀÄð ¤ªÀðºÀuÉ0iÀÄ 

¹zÁÞAvÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÆß PÉÃ¼ÀÄªÀAw®èªÉAzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

ºÉÃ½vÀÄ.(ºÉÆªÁqïð-«gÀÄzÀÝ-¥ÉÃmÉAmï 

ªÀiÁå£ÀÄ¥sÁåPÀÑjAUï PÀA., (1888) 38 

¹.ºÉZï.r.156) 

 

CzsÁå0iÀÄ-4: ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À: MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄ 

§AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÁV ¤UÀ¢üvÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ 

«¨sÀf¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. JgÀqÀÄ jÃw0iÀÄ°è ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÆgÀr¸À®Ä PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ: 

CAzÀgÉ; “¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ”,(EQén ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ) 

ªÀÄvÀÄÛ “ªÉÆzÀ® ºÀQÌ£À ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ” (¦æ¥sÀgÉ£ïì 

±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ). 

 PÀA¥É¤0iÀÄ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 

¥Àæw0iÉÆ§â ªÀåQÛ0iÀÄÆ PÀÆqÁ PÀA¥É¤¬ÄAzÀ CAvÀºÀ 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ PÀA¥É¤0iÀÄ°è ºÉÆA¢gÀÄªÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À 

¸ÀASÉå0iÀÄ£ÀÄß zsÀÈrüÃPÀj¹zÀ ±ÉÃgÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß 

¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä CºÀðvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. 

PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÆºÀj£Àr0iÀÄ°è ±ÉÃgÀÄ 

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

EzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CAvÀºÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À ¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁPÀë÷åªÁUÀÄvÀÛzÉ.(PÀ®A.84) 

 

 [¨sÁgÀwÃ0iÀÄ]r¥Á¹l¸ïð C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, 

1996 gÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV, 

wzÀÄÝ¥Àr0iÀiÁzÀAvÉ, PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

“rªÉÄnÃj0iÀÄ¯ÉÊ¸ïqï £ÀªÀÄÆ£É” 0iÀÄ°è 

ºÉÆgÀr¸ÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÆß PÀÆqÁ ºÉÆA¢ªÉ. 

EzÀgÀ°è, ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ ±ÉÃgÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß 

«zÀÄå£Áä£À £ÀªÀÄÆ£É0iÀÄ°è §zÀ¯Á¬Ä¹, 

oÉÃªÀtÂzsÁgÀPÀ£ÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄªÀ ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ 

SÁvÉUÉ CzÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV, 

rªÉÄnÃj0iÀÄ¯ÉÊ¸ïqï ±ÉÃgÀÄUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, 

±ÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ ±ÉÃgÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è.  CAvÀºÀ ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 

oÉÃªÀtÂzsÁgÀPÀ£À ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è£ÀªÀÄÆzÀ£É0iÀÄ 

gÀÆ¥ÀzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ. 

 

¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ: ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÉÃgÀÄ 

§AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è, ¦æ¥sÀgÉ£ïì ±ÉÃgÀÄ 

§AqÀªÁ¼ÀªÀ®èzÀ J¯Áè ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ 

JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁVzÉ.(PÀ®A.85(2)) 

 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß “¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ 

±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ PÀÆqÁ G¯ÉèÃT¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ««zsÀ zÀeÉð0iÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 

±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß r«qÉAqï CxÀªÁ ªÉÇÃn£ÀAvÀºÀ 

««zsÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÁV ºÉÆgÀr¸ÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

ºÉÆA¢ªÉ. 

 

ªÉÆzÀ® ºÀQÌ£À ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ: ªÉÆzÀ® ºÀQÌ£À 

±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ, ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼ÀÄ PÉ¼ÀV£À 

¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¯Á s̈ÁA±À(r«qÉAqï)ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ®Ä 

ªÉÆzÀ® ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄvÀÛªÉ; CAzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå 

±ÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¯Á¨sÁA±ÀªÀ£ÀÄß 

ºÀAZÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä, ªÉÆzÀ® ºÀQÌ£À 

±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ±ÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ® 

ºÀQÌ£À ¯Á s̈ÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 PÀA¥É¤0iÀÄ ¸ÀªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è0iÀÄÆ, 

CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀQÌ£À ¥ÁªÀw0iÀÄ£ÀÄß 

vÀgÀÄvÀÛªÉ.EzÀgÀxÀð, PÀA¥É¤0iÀÄ ¥Àj¸ÀªÀiÁ¥À£ÀzÀ 



¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÉÆzÀ® ºÀQÌ£À ±ÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ 

¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß, ¸ÁzsÁgÀt 

±ÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ü0iÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ 

ªÉÆzÀ®Ä ªÉÆzÀ® ºÀQÌ£À ±ÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ ¥ÁªÀw 

ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«µÀ0iÀÄ 14: ¥Àj¸ÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

 

CzsÁå0iÀÄ 1 ¸ÁA«zÁ¤PÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥Àj¸ÀgÀ: 

gÁdå ¤Ãw ¤zÉðÃ±ÀPÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 

PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ: s̈ÁgÀvÀzÀ°è£À £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ°è(„¸ÀA«zÁ£À‟) 

PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ§A¢gÀÄªÀ gÁdå ¤Ãw ¤zÉðÃ±ÀPÀ 

vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fÃ«¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ0iÉÄ£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸À®Ä,  

¥Àj¸ÀgÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É0iÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹ªÉ. 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 21, fÃ«¸ÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 

ºÀPÉÌAzÀÄ ¤ÃrzÉ; EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

¸ÀA¥ÀÇtð ¥Àj¸ÀgÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ JAzÀÄ 

CxÀð «ªÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. 

 ªÀåQÛ UËgÀªÀ¢AzÀ fÃ«¸ÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ 

fÃªÀ£ÀzÀ°è G¥À¨sÉÆÃUÀªÀÅ, ¥Àj¸ÀgÀzÀ gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀgÀ ¥Àj¢ü0iÉÆ¼ÀUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀj0iÀÄÄvÀÛzÉ. 

UÁ½, ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¸ÀÜ÷å 

¥Àj¥Á®£É/¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ PÀ®Ä¶vÀ¢AzÀ 

ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À, EªÀÅUÀ½®èzÉÃ 

fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß G¥À¨sÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è.(«ÃgÉÃAzÀgï 

UËgï-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï ºÀ0iÀiÁðt, 1995(2) 

J¸ï.¹.¹.577) 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÉ®ªÀÅ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄtÚzÀ PÀ®è£ÀÄß 

CUÉ0iÀÄÄªÀ UÀtÂUÁjPÉ0iÀÄ UÀÄwÛUÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. F UÀtÂUÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

C¤0iÀÄAwævÀ UÀtÂUÀ½AzÀ PÀ®Äè vÉUÉ0iÀÄÄªÀ PÉ®¸À¢AzÀ 

CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ, ¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀÄî, 

PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀ£Àå fÃ«UÀ¼ÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ, ªÁvÁªÀgÀt 

ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è£À ¤ªÁ¹UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

C¥Á0iÀÄªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ.  

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¸À«Äw0iÀÄÄ F CA±ÀUÀ¼À£Éß¯Áè 

¥ÀjUÀtÂ¹ ¸ÀÄtÚ PÀ°è£À UÀtÂ0iÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀjUÉ 

±Á±ÀévÀªÁV UÀtÂUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ¨ÉÃPÉAzÀÄ 

¤zÉðÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.  £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, 

UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀt, ¸ÀªÀÄ0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

±ÀæªÀÄªÀ£ÀÄß «¤0iÉÆÃV¹zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ CwÃ 

PÀrªÉÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ, UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ºÁ¤0iÀiÁVgÀzÀAvÀºÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ 

ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è, d£ÀgÀÄ fÃ«¸ÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑªÀ 

¤zÉðÃ±À£ÀªÀÅ ¸Àj0iÀiÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ½vÀÄ. 

(gÀÆgÀ¯ï °nUÉÃµÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ JAmÉÊl¯ïªÉÄAmï 

PÉÃAzÀæ-«gÀÄzÀÝ ¸ÉÖÃmï D¥sï GvÀÛgï ¥ÀæzÉÃ±ï, 

J.L.Cgï. 1988, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 22187(qÉºÁæqÀÆ£ï 

PÁéj¬ÄAUï ¥ÀæPÀgÀt). 

 fÃ«¸ÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ, fÃªÀ£ÉÆÃ¥Á0iÀÄzÀ ºÀPÀÌ£ÀÆß 

M¼ÀUÉÆArzÉ. F ºÀPÀÌ£ÀÄß, ªÁvÁªÀgÀtzÀ 

¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ §qÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀð¹vÀgÀ£ÁßV ªÀiÁr, 

CªÀgÀ fÃªÀ£À ±ÉÊ°0iÀÄ£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁqÀÄªÀ 

¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä 

G¥À0iÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

zsÀæµÁÖAvÀ:   MAzÀÄ ¸ÀPÁðj KeÉ¤ì¬ÄAzÀ «zÀÄåvï 

0iÉÆÃd£ÉUÁV PÉ®ªÀÅ §ÄqÀPÀlÄÖ CgÀtå ªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß 

CªÀgÀ PÁr£À ¨sÀÆ«Ä¬ÄAzÀ ºÉÆgÀzÀÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ C£ÀÄªÉÆÃ¢¹zÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÆgÀzÀÆqÀ®àlÖ CgÀtåªÁ¹UÀ½UÉ, KeÉ¤ì0iÀÄÄ 

¤ÃrzÀgÉ ªÀiÁvÁæ CªÀgÀ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß ¸Áé¢üÃ£À 

¥Àr¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÉAzÀÄ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃrvÀÄ.(§£ÀªÁ¹ ¸ÉÃªÁ D±ÀæªÀiï-«gÀÄzÀÝ ¸ÉÖÃmï 

D¥sï GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±ï, J.L.Dgï. 1987 ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 

374) 



 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄ£À¸ÀÄì §AzÀ ºÁUÉ ªÀÄAdÆgÀÄ 

ªÀiÁqÀÄªÀ C£ÀÄªÀÄwUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀA«zÁ£ÀªÀÅ 

gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ(¸ÀA«zÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 14 gÀ°è 

PÁ£ÀÆ¤£À ªÀÄÄAzÉ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ)(¸ÀA«zÁ£ÀzÀ 

42£ÉÃ wzÀÄÝ¥Àr). 1976 gÀ°è C£ÀÄZÉÑÃzÀ 48-J 

0iÀÄ£ÀÄß gÁdå ¤Ãw ¤zÉðÃ±ÀPÀ vÀvÀéUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 51-J(f)0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 

PÀvÀðªÀåUÀ½UÉ ¥Àj¸ÀgÀzÀ gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

C©üªÀÈ¢ÝUÉÆÃ¸ÀÌgÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 

 C£ÀÄZÉÑÃzÀ 48-J 0iÀÄÄ “zÉÃ±ÀzÀ PÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀ£Àå fÃ«UÀ¼À ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ gÀPÀëuÉ 

ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä gÁdåªÀÅ 

±Àæ«Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ” JAzÀÄ WÉÆÃ¶¹zÉ. 

 C£ÀÄZÉÑÃzÀ 51-J0iÀÄÄ „¥Àæw0iÉÆ§â £ÁUÀjPÀ£À 

ªÉÄÃ®Æ, CgÀtåUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÉÆÃªÀgÀUÀ¼ÀÄ, £À¢UÀ¼ÀÄ, 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£Àå fÃ« ªÀÄvÀÄÛ fÃ«¸ÀÄwÛgÀÄªÀ J¯Áè 

¥ÁætÂUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ ¦æÃw0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÆ 

¸ÉÃjzÀAvÉ £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ 

gÀPÀëuÉ0iÀÄ ºÉÆuÉ0iÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÉ‟. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: JPïì JA§ ªÀåQÛ MAzÀÄ PÁSÁð£É0iÀÄ£ÀÄß 

£ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°£À ¤ÃgÀ£ÀÄß CxÀªÁ 

¸ÁªÀðd¤PÀ WÀmÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ©qÀÄwÛzÁÝ£É.  

ªÀÄÄ¤¹¥Á°n0iÀÄÄ JPïì UÉ DvÀ£À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 

PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß £É£À¦¹ ¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä 

£ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.  JPïì vÀ£Àß ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ 

PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ, vÀ£Àß ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß 

ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢®è. C£ÀÄZÉÑÃzÀ 

19(1)(f)0iÀÄ°è CAvÀºÀ ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «¢ü¸À¯ÁVzÉ.  0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÁå¥ÁgÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸À®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ 

»vÁ¸ÀQÛUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA«zÁ¤PÀ ¹AzsÀÄvÀéPÁÌV 

ªÀÄvÀÄÛ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ £ÁUÀjÃPÀ£ÀÄ F jÃw0iÀÄ°è 

¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉÃ vÀ£Àß ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß 

£ÀqÉ¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è.(C©ü¯ÁµÀ mÉPïì÷ÖmÉÊ¯ïì –

«gÀÄzÀÝ-gÁeï PÉÆÃmï ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï, J.L.Cgï. 1988, UÀÄdgÁvï 57) 

 42£ÉÃ wzÀÄÝ¥Àr0iÀÄÄ PÀÆqÁ CgÀtå ªÀÄvÀÄÛ ºÀQÌvÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfÃ«UÀ¼À gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ°è£À 

gÁdåUÀ¼À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄªÀwð ¥ÀnÖUÉ 

ªÀUÁð¬Ä¹zÉ.  gÁdåUÀ½UÉ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ ¸ÀÆZÀ£É 

ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ £ÁUÀjPÀjUÉ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ PÀvÀðªÀå, »ÃUÉ 

JgÀqÀÆ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è §jÃ zÉÃ±ÀzÀ gÀPÀëuÉ0iÀÄÄ 

ªÀiÁvÀæªÀ®è, ¥Àj¸ÀgÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÇèÃgÁ 

ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁ£Á, £À¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÉÆÃªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

EvÀgÀ ¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀ¼À gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ0iÀÄÆ 

¸ÉÃjzÉ. 

 ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¸À®àlÖ 

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ £Áå0iÀÄ±Á¸ÀÛçzÀ 

C©üªÀÈ¢ÝUÉ ªÀiÁUÀðzÀ²ð0iÀiÁVªÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁj KeÉ¤ìUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ¤mÁÖV eÁj 

ªÀiÁqÀ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. (EAr0iÀÄ£ï PË¤ì¯ï ¥sÁgï 

J¤égÉÆÃ °ÃUÀ¯ï DPÀë£ï –«gÀÄzÀÝ –0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

D¥sï EAr0iÀiÁ, 1996(5) J¸ï.¹.¹. 281, 294, 

301. 

 ¢ ¥ÉÇ®Æålgï ¥ÉÃ¸ï ¦æ¤ì¥À¯ï: 

ªÀÄ°£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀªÀ£ÀÄ ¥ÀjºÁgÀzÀ CxÀªÁ 

±ÀÄaUÉÆ½¸ÀÄªÀ RZÀð£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ®Ä¶vÀPÉÌ 

§°0iÀiÁzÀªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß 

¨sÀj¸ÀÄvÁÛ£É. J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

 



zsÀÈµÁÖAvÀ: J MAzÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤. EzÀÄ 

gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß GvÁà¢¸ÀÄªÀ PÀA¥É¤0iÀiÁV 

PÁ0iÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, C¥Á0iÀÄPÁj vÁådåUÀ¼À£ÀÄß 

¨sÀÆ«ÄUÉ ©lÄÖ, ºÀwÛgÀzÀ UÁæªÀÄªÀ£ÀÄß 

PÀ®Ä¶vÀUÉÆ½¹vÀÄ.  F PÀA¥É¤0iÀÄÄ 

¥ÀgÀªÁ£ÀV¬Ä®èzÉÃ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛvÀÄÛ. J PÀA¥É¤0iÀÄ 

«gÀÄzÀÝ © ¸À°è¹zÀ Cfð0iÀÄ°è, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, J 

PÀA¥É¤0iÀÄ ZÀlÄªÀnPÉ0iÀÄÄ C¥Á0iÀÄPÁj JAzÀÄ 

PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ, CAxÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÀzÀj ZÀlÄªÀnPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

£ÀqÉ¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÁ¼Àf0iÀÄ£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉÆÃ CxÀªÁ E®èªÉÇÃ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 

UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîzÉÃ CAvÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉ¬ÄAzÀ 

£ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¥Àæw0iÉÆ§â ªÀåQÛUÀÆ PÀÆqÁ £ÀµÀÖ 

¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉÃ²¹vÀÄ. 

 zÀÆ¶vÀUÉÆAqÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄªÀ 

UÁæªÀÄåªÁ¹UÀ½UÉ, F PÁSÁð£ÉUÀ½AzÀ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ 

CAvÀdð® ¤ÃgÀÄ EªÀÅUÀ½UÉ DVgÀÄªÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ 

ªÀÄ°£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÇtðªÁV 

ºÉÆuÉUÁgÀgÁUÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¢ü¸À®àlÖ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è£À PÀ®Ä¶vÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä 

ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. (EAr0iÀÄ£ï PË¤ì¯ï¥sÁgï 

J¤égÉÆÃ °ÃUÀ¯ï DPÀë£ï –«gÀÄzÀÝ –0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

D¥sï EAr0iÀiÁ, 1996(5) J¸ï.¹.¹. 1646) 

 ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ0iÀÄ vÀvÀé: ¸ÀPÁðj 

¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

H»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, vÀqÉ0iÀÄÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÀåzÀ 

PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

zsÀæµÁÖAvÀ: MAzÀÄ ¤¢ð±ÀÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ°è 

¸ÁUÀÄªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃ¸Á0iÀÄªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, C 

¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è£À ZÀªÉÆðÃzÀåªÀÄzÀ 

PÁ0iÀÄð¤ªÀðºÀuÉ¬ÄAzÀ C¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ. F 

mÁå£ÀjUÀ¼ÀÄ ¤gÀÄ¥À0iÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¸Á0iÀÄzÀ 

UÀzÉÝUÀ½UÉ ©qÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MAzÀÄ 

ªÉÃ¢PÉ0iÀÄÄ Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ.  DUÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ0iÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ 

¥ÀzÀÝw ªÀÄvÀÄÛ gÀÆrüUÀ¼À PÁ£ÀÆ¤£À MAzÀÄ 

¨sÁUÀªÉAzÀÄ ºÉÃ½, CfðUÉ ¥Àæ§®ªÁzÀ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß 

ªÀåPÀÛ¥Àr¹vÀÄ.  ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F 

C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä «¥sÀ®ªÁVzÉ JAzÀÄ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ºÉÃ½vÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå 

G¥ÀZÁgÀ WÀlPÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀºÀj0iÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß, 

¥ÀævÉåÃPÀ ªÀiÁ°£Àå ¤0iÀÄAvÀæt G¥ÀPÀgÀt¢AzÀ 

¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ D jÃw 

ªÀiÁqÀÄªÀ°è «¥sÀ®ªÁzÀgÉ PÀæªÀÄªÁV ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ 

f¯ÉèUÀ¼À°è0iÀÄÆ ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï C¥sï ¥ÉÇÃ°Ã¸ï 

ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÉPÀÖgï/f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, 

f¯Áè¢üPÁj0iÀÄªÀjAzÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ¸À¨ÉÃPÀÄ, 

ºÁUÀÆ ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÀ ¤µÉÃ¢üvÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ºÉÆ¸À 

PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ 

ºÉÃ½vÀÄ.  (ªÉ¯ÉÆèÃgï ¹ndû£ï ªÉ¯ï¥sÉÃgï ¥sÉÇÃgÀA-

«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.2715, 2721) 

 

  ¸ÀPÁðj C©üªÀÈ¢Þ KeÉ¤ìUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

CA±ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÁUÀ 

PÉ¼ÀV£À CA±ÀUÀ½UÀÆ vÀPÀÌ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.(J) 

¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ EgÀÄªÀ PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ 

¤0iÀÄªÀÄ(©)¸ÀªÀÄyð¸ÀÄªÀAvÀºÀ C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ 

£ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §¼ÀPÉ; (¹)£ÉÊ¸ÀVðPÀ 

¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß EzÉÃ jÃw0iÀÄ°è ¸ÀAgÀQê¹ £ÁªÀÅ 



»A¢£À ¦Ã½UÉ¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CzÉÃ 

jÃw0iÀÄ°è ¸ÀAgÀQë¹ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ 

ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄªÀ FV£À ¦Ã½UÉ0iÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉ.(¸ÉÖÃmï 

D¥sï »ªÀiÁZÀ¯ï ¥ÀæzÉÃ±ï-«gÀÄzÀÝ UÀuÉÃ±ï Gqï 

¥ÁæqÀPïÖ÷ì, J.L.Dgï. ¸ÀÄ.PÉÆÃ.149, 159, 163) 

 

¨sÁgÀvÀzÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

zÉÃ²Ã0iÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À°è eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ: 

¨sÁgÀvÀzÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß 

ºÁUÉ0iÉÄÃ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¸ÀªÉÄäÃ¼À£À, ¸ÀAWÀl£É 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉÃ ¤PÁ0iÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁrgÀÄªÀAvÀºÀ 

ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 253£ÉÃ «¢ü0iÀÄ°è 

¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

EvÀgÀ ¤PÁ0iÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C°è 

eÁj ªÀiÁrzÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß  MPÀÆÌl 

¥ÀnÖ0iÀÄ°è£À £ÀªÀÄÆzÀ£É 13 M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 253 eÉÆvÉ0iÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ£É 13£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ gÁdå ¥ÀnÖ0iÀÄ°è 

M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ £ÀªÀÄÆzÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀ«zÉ.  

  ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ £ÀªÀÄÆzÀ£É 13gÀ eÉÆvÉ0iÀÄ°è 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 2530iÀÄ Cr0iÀÄ°è, Kgï(vÀqÉ, ¤0iÀÄAvÀæt 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£Àå PÀrªÉÄªÀiÁqÀÄªÀ) C¢ü¤0iÀÄªÀÄ 1981 

ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ (¸ÀAgÀPÀëuÉ) C¢ü¤0iÀÄªÀÄ 1986 C£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¹vÀÄ.  F JgÀqÀÆ PÁ0iÉÄÝUÀ¼À 

¥Áæ¸ÁÜªÀ£É0iÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ: “1972 gÀ°è 

¸ÁÖPï ºÉÆÃA£À°è£À «±Àé ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

§UÉV£À ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À®Ä F PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ” 

JAzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ 

gÁdåzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÁUÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ 

gÀÄdÄªÁvÀÄ.  C£ÀÄZÉÑÃzÀ 253 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖ 1gÀ°è£À 

£ÀªÀÄÆzÀ£É 13gÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£ÀUÉ ¤»vÀªÁVgÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß G¥À0iÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ, gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ 

¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀlÄÖ¤mÁÖzÀ 

UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹vÀÄ.  ¸ÀA¥ÀÇtð ¨sÁgÀvÀzÀ 

¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀzÀ 3000 ZÀ.Q.«ÄÃlgï ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ 

C©üªÀÈ¢Þ0iÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 

¤¨sÀðA¢ü¹vÀÄÛ. ¨sÁ¢ü¸À®àlÖ gÁdåUÀ¼ÀÄ, PÉÃAzÀæzÀ 

HºÉ0iÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «µÀ0iÀÄªÀÅ ¥ÀævÁå0iÉÆÃfvÀ 

C¢üPÁgÀªÁVzÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ ¥Àæ²ß¹zÀªÀÅ. 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, PÉÃAzÀæzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 

JwÛ»rzÀÄ, wÃgÀzÀ ¤0iÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ CzsÁågÉÆÃ» 

¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ 

ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀÆ¤£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀªÀÅ¼ÀîzÁÝVzÉ JAzÀÄ 

ºÉÃ½vÀÄ.(J¸ï.dUÀ£Áßxï-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sïÓ 

EAr0iÀiÁ J.L.Dgï. 1997 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.811, 846 

(²æA¥ï PÀ®Ñgï ¥ÀæPÀgÀt). 

¸ÁA«zÁ¤PÀ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼ÀÄ: C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32 

ªÀÄvÀÄÛ 226gÀ°è ¸ÀA«zÁ£ÀªÀÅ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ ºÁUÉ0iÉÄÃ GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ, jmï 

UÀ¼À£ÀÄß, ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 

«ÄÃjgÀÄªÀzÀgÀ §UÉÎ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ zÀÆgÀÄªÀ ªÀåQÛ0iÀÄÄ 

¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄªÀ£ÀÄß 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÉÃ¢PÉ0iÀÄ°è 

PÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁzÉÃ±À (ªÀiÁåAqÀªÀÄ¸ï), 

GvÉàçÃµÀt (¸À²ð0iÉÆÃgÁj), ¤µÉÃzsÀ (¥ÉÇæ»©µÀ£ï) 

ªÀÄÄAvÁzÀ jmïUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

«µÀ0iÀÄUÀ¼À°è D±Àæ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀPÉÌ 

©qÀ®Ä ¸Àj0iÀiÁzÀ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ 



PÉÆgÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV 

ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ §gÀÄªÀ PÉÆ¼ÀZÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ 

¸ÀAUÀæºÀªÁVvÀÄÛ. ¥Áa ªÀÄvÀÄÛ Qæ«ÄUÀ¼À 

¨É¼ÀªÀtÂUÉ¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ 

gÉÆÃUÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉ0iÀÄÄ ºÉZÁÑ¬ÄvÀÄ. ªÉÊ, M§â 

¸ÀÜ½Ã0iÀÄ ¤ªÁ¹0iÀÄÄ ¥ÀgÀªÀiÁzÉÃµÀzÀ Cfð0iÀÄ£ÀÄß 

¸À°è¹, ¤Ãj£À ºÀj0iÀÄÄ«PÉUÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀArUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄªÀ ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À®Ä PÉÃ½zÀ. 

jmï C£ÀÄß ¥ÀÅgÀ¸ÀÌj¹ DzÉÃ²¹zÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, 

ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃ±À£ï, ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¤AvÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¼ÀZÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

ZÀgÀArUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÉUÉ0iÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÄ 

¤zÉðÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.(gÁªÀiï ¥Á¯ï-«gÀÄzÀÝ-

¸ÉÖÃmï D¥sï gÁeÁ¸ÁÜ£ï, J.L.Dgï. 1981 

gÁeï.121) 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¸À²ð0iÉÆÃgÁj jmï C£ÀÄß, C©üªÀÈ¢Þ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ½UÉ «gÀÄzÀÝªÁV PÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄªÀÄw 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀPÉÌ, CxÀªÁ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ 

«Äw0iÀÄ£ÀÄß «ÄÃj PÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝ°è,CxÀªÁ 

¸Àé¨sÁªÀ ¹zÀÝ £Áå0iÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É0iÀÄ°è 

ªÀÄÄ¤¹¥À¯ï ¥Áæ¢PÁgÀzÀ «gÀÄzÀÝ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. 

GzÁºÀgÀuÉUÉ; GzÁå£ÀªÀ£ÀPÉÌAzÀÄ «ÄÃ¸À¯ÁzÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è vÀ¥ÁàV D¦üÃ¸ï PÀbÉÃj0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ 

ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¸ÀA¥ÀÇtð ¥Àj¸ÀgÀzÀ ºÀPÀÆÌ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ 

ºÀPÀÄÌ G®èAWÀ£É0iÀiÁVzÀÝgÉ, C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32 ªÀÄvÀÄÛ 

226 ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 21 ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¥Àj¸ÀgÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ 

fÃ«¸ÀÄªÀ ºÀQÌ£À ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß 

SÁwæ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄ CxÀªÁ 

GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ Cfð0iÀÄ£ÀÄß¸À°è¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ 

M§â ªÁådåUÁgÀ£À DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ 

MvÁÛ0iÀÄ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀæµÁÖAvÀ: J JA§ ªÀåQÛ0iÀÄÄ © ºÉÆÃmÉ¯ï£À°è 

§¼À¸ÀÄwÛgÀÄªÀ d£ÀgÉÃlgïUÀ¼ÀÄ, rÃ¸É¯ï JAf£ï 

UÀ¼ÀÄ, «zÀÄåvï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ½AzÀ ºÉaÑ£À ±À§Ý 

ªÀiÁ°£Àå ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À£ÀUÀ½AzÀ 

vÉÆAzÀgÉUÉÆ¼ÀUÁVzÀÝ£ÀÄ. GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, 

¹«¯ï zÁªÉ0iÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ 

¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄªÉAzÀÄ ªÁ¢¹zÀ © 0iÀÄ ªÁzÀªÀ£ÀÄß 

wgÀ¸ÀÌj¹, ¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛ0iÀÄÄ jmï Cfð0iÀÄ£ÀÄß 

¸À°è¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉÃ½vÀÄ. G¥ÀzÀæªÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä, 

© 0iÀÄ£ÀÄß ¤0iÀÄvÀªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ 

ºÀ®ªÁgÀÄ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. (E.¸ÀA¥Àvï 

PÀÄªÀiÁgï-«gÀÄzÀÝ-vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ, 1998 

J.L.ºÉZï.¹.4498) 

jmï C¢üPÁgÀzÀr0iÀÄ°è£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ, 

JA.¹.ªÉÄºÁÛ-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ,1988 J¸ï.¹.Dgï.(2) 530(UÀAUÁ 

¥ÉÇ®ÆåµÀ£ï ¥ÀæPÀgÀt)ªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ JA.¹.ªÉÄºÁÛ-

«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ, 

J.L.Dgï.1987 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1086(²æÃ gÁªÀiï UÁå¸ï 

°ÃPï ¥ÀæPÀgÀt), ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃ¥Á¯ï UÁå¸ï °ÃPï 

¥ÀæPÀgÀt EvÁå¢ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß wÃªÀiÁð¤¹ªÉ. 

 ¥Àj¸ÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀAQÃtðvÉ0iÀÄ ªÉÃUÀªÁzÀ 

¨É¼ÀªÀtÂUÉ0iÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ «ªÁzÀUÀ¼À §UÉÎ vÀdÕgÀ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÀÄÄ «±ÉÃµÀ næ§Äå£À¯ïUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ 

zÁj0iÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÁæAwÃ0iÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àj¸ÀgÀ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÇ PÀÆqÁ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrvÀÄ.( 

JA.¹.ªÉÄºÁÛ-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ, 

J.L.Dgï.1987 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1446) 



 ¢ £ÁåµÀ£À¯ï J£ÉéöÊgÀ£ïªÉÄAmï næ§Äå£À¯ï PÁ0iÉÄÝ, 

1995(“J£ïEnJ”)0iÀÄÄ ªÀiÁgÀPÀªÁzÀ PÉÊUÁjPÁ 

C¥ÀWÁvÀUÀ½AzÀ £ÀµÀÖªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

PÀlÄÖ¤mÁÖzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß EzÀÄ M¼ÀUÉÆArzÉ.  

¢ £ÁåµÀ£À¯ï J£ÉéöÊgÀ£ïªÉÄAmï C¥É¯Émï CxÁjn 

PÁ0iÉÄÝ, 19975(“J£ïEJJJ”)0iÀÄÄ ¥Àj¸ÀgÀ 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄ(¸ÀAgÀPÀëuÉ) 1986 (E¦J)0iÀÄ 

¤§ðAzsÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ°£À ªÉÄÃ®ä£À«UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 

¸ÀÄgÀPÀëvÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ Cfð (¦.L.J¯ï.)  

¸ÀPÁðgÀzÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À CA±ÀUÀ½AzÀ CxÀªÁ 

ªÀvÀð£ÉUÀ½AzÀ DxÀªÁ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄÆ®ºÀPÀÄÌUÀ¼À 

G®èAWÀ£É¬ÄAzÁzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À «gÀÄzÀÝ 

¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ Cfð0iÀÄÄ M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛUÁV ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ 

CxÀªÁ GZïÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀ 

CfðzÁgÀ£ÀÄ ¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛ0iÉÄÃ DVgÀ¨ÉÃPÉA¢®è, 

0iÀiÁgÉÃ CzÀgÀÆ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 

¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ Cfð0iÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR 

®PÀëtUÀ¼ÀÄ: 

 CjªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ, £ÁUÀjPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄ²QëvÀgÀ£ÁßV 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀiË®åªÀ£ÀÄß 

¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¨sÀ«µÀåzÀ°è0iÀÄÆ PÀÆqÁ C£Áå0iÀÄzÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ 

ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ0iÀÄzÀAvÉ vÀqÉ0iÀÄÄªÀÅzÀÄ. 

 ¸ÀÄzsÁgÀPÀ £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀzÀ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄªÀ£ÀÄß 

PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀAWÀµÀðuÉ0iÀÄ°è M¼ÀV£À ªÀÄvÀÄÛ  CAvÀgÀ-

ªÀ®0iÀÄ PÀqÁØ0iÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¤tð0iÀÄzÀ oÀgÁªÀÅ. 

zsÀæµÁÖAvÀ: ºÀ®ªÀÅ ZÀªÉÆðÃzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁ £À¢UÉ 

PÉÆ¼ÀZÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, 

ªÀÄ°£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ. UÀAUÁ £À¢0iÀÄ°è 

ºÀj0iÀÄÄwÛgÀÄªÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀÄªÀ d£ÀgÀ 

fÃªÀªÀ£ÀÄß gÀQë¸À®Ä J D¸ÀQÛ ºÉÆA¢, EzÀPÉÌ 

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ Dfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹ UÀAUÁ 

£À¢0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄ°£À  ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ G¥ÀzÀæªÀªÀÅ 

¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀzÀæªÀªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀÝ£ÀÄ.  

Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä EgÀÄªÀ J ºÀPÀÌ£ÀÄß 

«ªÁ¢¸ÀzÉÃ, Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ 

Cfð0iÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯Á¬ÄvÀÄ.(UÀAUÁ 

¥ÉÇ®ÆåµÀ£ï(ªÀÄÄ¤¹¥Á°n) PÉÃ¸ï, J.L.Dgï. 1988 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.1115). 

zsÀæµÁÖAvÀ: J J£ÀÄßªÀªÀ£ÀÄ, vÁ£ÀÄ ¯Á s̈ÀªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ © JA§ ¹ÖÃ¯ï 

¥ÁèAmïUÉ ¸Àèj0iÀÄ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄªÀ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀ£ÀÄß 

PÉÆlÖ£ÀÄ. J 0iÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀ£ÀÄß ¹ÖÃ¯ï ¥ÁèAmï 

wgÀ¸ÀÌj¹vÀÄ.  DUÀ, J £ÀÄ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32 gÀr0iÀÄ°è 

MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, 

CzÀgÀ°è © 0iÀÄ ¹ÖÃ¯ï WÀlPÀ¢AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ©qÀÄªÀ 

¸Àèj¬ÄAzÀ ¨ÉÆPÁgÉÆÃ £À¢0iÀÄÄ 

PÀ®Ä¶vÀªÁUÀÄwÛzÉ0iÉÄAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ºÀwÛgÀzÀ 

¤ªÁ¹UÀ¼À DgÉÆÃUÀåPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀ£ÀÄ. © 

0iÀÄÄ ©qÀÄvÀÛgÀÄªÀ ¸Àèj0iÀÄ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

£À¢UÉ ºÀj0iÀÄÄwÛgÀÄªÀ ¸Àèj0iÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 

ºÉÆÃUÀ®Ä C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ PÉÃ½zÀ£ÀÄ. 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, J zÀÄgÀÄzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹, 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32 gÀr0iÀÄ°è, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ 

ºÉ¸Àj£À°è ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ »vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À¯ÁUÀzÉA§ PÁgÀt¢AzÀ CªÀ£À 

Cfð0iÀÄ£ÀÄß ªÀeÁUÉÆ½¹vÀÄ. (¸ÀÄ¨sÁ±ï PÀÄªÀiÁgï-



«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï ©ºÁgï, J.L.Cgï.1991 

¸ÀÄ.PÉÆÃ.420). 

zsÀæµÁÖAvÀ: M§â ¥ÀvÀæPÀvÀð£ÀÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ PÀgÁªÀ½ wÃgÀªÀÅ 

0iÉÆÃd£É¬Ä®èzÀ C©üªÀÈ¢Þ¬ÄAzÀ 

PÀ®Ä¶vÀªÁVzÉ0iÉÄAzÀÄ, EzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÉAzÀÆ zÀÆjzÀ£ÀÄ. 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð0iÀÄAvÉ 

£ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

¸ÉÃªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ Cfð0iÀÄ ¥ÀgÀªÁV 

ªÀQÃ®gÉÆ§âgÀ£ÀÄß £ÉÃ«Ä¸ÀÄªÀAvÉ PÉÃ½PÉÆArvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁªÀ½ wÃgÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢gÀÄªÀ J¯Áè gÁdåUÀ½UÀÆ £ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß 

¤ÃrvÀÄ.(ªÀÄºÉÃ±ï Dgï.zÉÃ¸Á¬Ä «gÀÄzÀÝ 

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï C¥sï EAr0iÀiÁ qÀ§Äè÷å.¦. 1988, 

989) 

 ¸ÀAUÀwUÀ¼À MAzÀÄ ¥Àj¥ÀÇtð ZËPÀlÖ£ÀÄß gÀa¸À®Ä, 

£Áå0iÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ½AzÀ 

«ªÀgÀªÁzÀ, ªÁå¥ÀPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ±À¥ÀxÀ 

¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀAUÀwUÀ¼À 

¤zsÀðgÀuÉ0iÀÄÄ ¥ÀPÀë¥ÁvÀ«®èzÀ jÃw0iÀÄ°è 

CUÀvÀå«gÀÄªÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, C¢üPÁj 

ªÀUÀðªÀÅ £ÀA§®ºÀðªÁV®è¢zÀÝgÉ, ¤zsÁ£À CxÀªÁ 

¥ÀPÀë¥ÁvÀ ªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀÄzÁVzÀÝgÉ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ®Ä «±ÉÃµÀ 

PÀ«ÄµÀ£ÀgïgÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÃ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤zsÀðgÀuÉ KeÉ¤ì 

CxÀªÁ PÀ«ÄµÀ£Àgï gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32 gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 226 gÀr0iÀÄ°è 

£ÉÃ«Ä¸ÀÄªÀ «ªÉÃZÀ£Á C¢üPÁgÀ«zÉ. 

zsÀæµÁÖAvÀ: UÉÆÃªÁzÀ°è gÉ¸Ámïð C£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß 

¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. ¨ÁA¨É GZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, PÀlÖqÀzÀ «¹ÛÃtðzÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß 

¥Àj²Ã°¹ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ®Ä PÀ«ÄµÀ£Àgï gÀªÀgÀ£ÀÄß 

£ÉÃ«Ä¹vÀÄ. (¸ÉVð0iÉÆÃ PÁªÀð¯ÉÆíÃ-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï 

D¥sï UÉÆÃªÁ, 1989(1) UÉÆÃªÁ ¯Á mÉÊªÀiïì 276, 

302). 

zsÀæµÁÖAvÀ: ¥ÀæzÀÆµÀuÉ0iÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, £ÁåµÀ£À¯ï J£ÉéöÊgÀ£ÉäAmï 

JAf¤Ã0iÀÄjAUï j¸ÀZïð E¤ì÷ÖlÆåmï, £ÁUÀ¥ÀÅgï 

(“J£ïEEDgïL”)0iÀÄÄ ¸À°è¸ÀÄªÀ PÉëÃvÀæ ªÀgÀ¢0iÀÄ 

ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVvÀÄÛ. ¤Ã¯ÉÃ ZËzsÀj PÀ«Än0iÀÄÄ, 

²æÃ gÁªÀiï zÀ C¥Á0iÀÄPÁj gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ WÀlPÀPÉÌ vÀ£Àß 

PÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß zÉºÀ°0iÀÄ°è ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÉÃ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¸À®ºÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä, 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀ£ÀÄß PÉÃ½PÉÆArvÀÄÛ. 

 qÉºÁæqÀÆ£ï UÀtÂ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÄtÚzÀ 

PÀ°è£À UÀtÂUÀ¼À PÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 

CgÀtÂåÃPÀgÀtPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä  ªÉÄÃ°éZÁgÀuÁ 

PÀ«Än0iÀÄ£ÀÄß £ÉÃ«Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ CfðUÀ¼À°è, 

¸ÁªÀðd¤PÀjUÁUÀÄªÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä 

CAwªÀÄ wÃªÀiÁð£ÀªÁUÀÄªÀªÀgÉUÉ, ªÀÄzsÀåAvÀgÀ 

Cfð0iÀÄ°è ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ CfðUÀ¼À£ÀÄß 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉA§°¸ÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, ¸ÉÖÃmï D¥sï GvÀÛgÁAZÀ¯ï-

«gÀÄzÀÝ-§®éAvï ¹AWï ZË¥sÁ¯ï,(¹«¯ï C¦Ã¯ï 

£ÀA.1132-1134/2002)gÀ ¢£ÁAPÀ 18-01-2010 gÀ°è 

PÉ¼ÀV£À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¹zÉ: 

 £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÊdªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁzÀ 

¦.L.J¯ï UÀ½UÉ ¥ÉÇæÃvÁìªÀ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 



zÀÄgÀÄzÉÝÃµÀ¢AzÀ ¸À°è¸ÀÄªÀ ¸À°è¸ÀÄªÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß 

vÀqÉ0iÀÄ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 MAzÀÄ ¦.L.J¯ï. C£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä 

CfðzÁgÀ£À C¢üPÁgÀzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ Cfð0iÀÄ°è£À 

CA±ÀUÀ¼À ¸ÀvÀåvÉ0iÀÄ §UÉÎ, ªÉÄÃ¯ÉÆßÃlPÉÌ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 ¦.L.J¯ï. C£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, 

¦.L.J¯ï C£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ vÉÆAzÀgÉUÉ CxÀªÁ 

¸ÁªÀðd¤PÀ PÀëw0iÀÄ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä £ÉÊdªÁV 

¸À°è¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ ¯Á¨sÀ 

CxÀªÁ SÁ¸ÀV CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀë GzÉÝÃ±ÀªÀÅ 

¦.L.J¯ï ¸À°è¹gÀÄªÀÅzÀgÀ »AzÉ E®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 

SÁvÀæ¥Àr¹PÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 vÀAmÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¸À°è¸ÀÄªÀ zÀÄgÀÄzÉÝÃ±À¥ÀÇjvÀ 

CfðUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ PÀÄë®èPÀ CxÀªÁ EzÉÃ jÃw0iÀÄ 

¨ÁºÀå PÁgÀtUÀ½AzÀ ¸À°è¸ÀÄªÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑªÀj 

zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¸ÀÆPÀÛ 

¥ÀzÀÝwUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

PÀÆqÁ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ SÁwæªÀiÁrPÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 

CzsÁå0iÀÄ-2: ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥Àj¸ÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ: 

w¼ÀÄªÀ½PÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀæw0iÀÄ£ÀÄß ºÀgÀqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 

¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ0iÀÄ §UÉÎ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ 

¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀUÀ¼ÀÄ, CgÀtå, ªÀ£Àå fÃ«UÀ¼ÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ 

¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ, UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ 

PÀ®Ä¶vÀzÀ «µÀ0iÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÁå¥ÀPÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀPÉÌ 

PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. 

 ¸ÀA«zÁ£ÀªÀÅ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 48-J 

gÀ°ègÀÄªÀ gÁdå ¤Ãw ¤zÉðÃ±ÀPÀ vÀvÀéUÀ¼À ªÀÄÄ£ÀßqÉUÁV 

¥Àj¸ÀgÀzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß „C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ‟ ±Á¸À£ÀªÁV 

eÁjUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. 

 ¤ÃgÀÄ (ªÀiÁ°£Àå vÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAvÀæt) 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, 1974 („¤Ãj£À C¢ü¤0iÀÄªÀÄ): 

 ¥Àj¸ÀgÀzÀ «µÀ0iÀÄzÀ §UÉÎ ªÀåªÀºÀj¸ÀÄªÀ ¨sÁgÀvÀzÀ 

ªÉÆzÀ® ¥Àæ0iÀÄvÀßªÉÃ ¤Ãj£À C¢ü¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß eÁjUÉ 

vÀA¢gÀÄªÀÅzÁVzÉ. F C¢ü¤0iÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß MAzÀÄ 

¤¢üðµÀÖ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀPÉÌ «ÄÃjzÀ ªÀiÁ°£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃjUÉ 

©qÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ F 

G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¢zÀÝ°è zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß 

«¢ü¹zÉ. 

 ¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ 1988gÀ°è 1986 gÀ E.¦.J.0iÀÄ 

G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀÄgÀÆ¥ÀªÁUÀÄªÀAvÉ wzÀÄÝ¥Àr 

ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  EzÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀiÁ°£Àå ¤0iÀÄAvÀæt 

ªÀÄAqÀ½ (¹.¦.¹.©)0iÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹ ¤Ãj£À 

ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®ÄªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä 

ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  gÁdåzÀ 

ªÀÄlÖzÀ°è, gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤0iÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½ 

(J¸ï.¦.¹.©.)0iÀÄ£ÀÄß, ¹.¦.¹.©. ªÀÄvÀÄÛ gÁdå 

¸ÀPÁðgÀzÀ ¤zÉðÃ±À£ÀzÀr0iÀÄ°è ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ¸ÁÜ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåzÀ vÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAvÀætzÀ MlÄÖ 

¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÉÇÃ¶¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄAqÀ½UÀ¼À£ÀÄß 

¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀ ¥Áæ¸ÁÜªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 

¤Ãj£À C¢ü¤0iÀÄªÀÄªÀÅ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ. 

 zsÀÈµÁÖAvÀ: MAzÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è£À ¥Àæ§®ªÁzÀ 

§ºÀÄ¸ÀASÉå0iÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ £À¢0iÀÄÄ 

G¥À0iÀÄÄPÀÛªÁVvÀÄÛ. F £À¢0iÀÄ ¤Ãj£À 

UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß 

£À¢UÉ ©qÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.  

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À PÀµÀä®UÀ¼À£ÀÄß £À¢UÉ ©qÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

¤µÉÃ¢ü¹zÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, DqÀ½vÀPÉÌ £À¢0iÀÄ£ÀÄß 

¸ÉÃgÀÄªÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ PÁ®ÄªÉUÀ¼À°è0iÀÄÆ UÀ¸ÀÄÛ 



PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁSÁð£ÉUÀ¼À 

«gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ 

¤zÉðÃ²¹vÀÄ.(£ÀÆå¸ï LlªÀiï: »AzÀÆ¸ÁÜ£ï 

mÉÊªÀiïì-«gÀÄzÀÝ-J.PÀÄå.J¥sï.JªÀiï;0iÀÄªÀÄÄ£À 

«gÀÄzÀÝ-¹.¦.¹.©. 1999(5) ¸ÀÄ.PÉÆÃ. J.J¯ï.E. 

415, 419) 

PÀ®A 2-J gÀ°è ªÀÄAqÀ½ JAzÀgÉ „PÉÃAzÀæ ªÀÄAqÀ½‟ 

CxÀªÁ „gÁdå ªÀÄAqÀ½‟. ¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

PÀ®A.2(E) ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ°£Àå JAzÀgÉ, PÀ®Ä¶vÀUÉÆAqÀ 

¤ÃgÀÄ CxÀªÁ ¨sËwPÀªÁV, gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀªÁV, 

eÉÊ«PÀªÁV ¤ÃgÀ£ÀÄß CAvÀºÀ jÃw0iÀÄ°è 

§zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ CxÀªÁ 

PÉÊUÁjPÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ºÀj0iÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ CxÀªÁ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ EvÀgÀ zÀæªÀ, C¤® CxÀªÁ WÀ£À 

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è «¸Àfð¸ÀÄªÀÅzÀÄ (¥ÀævÀåPÀëªÁV 

CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV), CAvÀºÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÁgÀªÀd¤PÀ 

DgÉÆÃUÀå CxÀªÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ CxÀªÁ UÀÈºÀ§¼ÀPÉUÀ½UÉ 

CxÀªÁ ¥ÁætÂUÀ¼À, VqÀUÀ¼À CxÀªÁ d®ZÀgÀUÀ½UÉ 

C¥Á0iÀÄPÁj CxÀªÁ PÀëw0iÀiÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁr 

G¥ÀzÀæªÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁqÀÄªÀ 

¸ÁzsÀåvÉ¬ÄgÀÄªÀÅzÀÄ. 

 PÀ®A.2(f)0iÀÄ°è „ZÀgÀAr¬ÄAzÀ ºÀj0iÀÄÄªÀÅzÀÄ‟ 

JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ¬ÄAzÀ 

ºÀj0iÀÄÄªÀ CxÀªÁ ZÀgÀArUÉ ºÀj0iÀÄ©qÀÄªÀAvÀºÀ 

PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉzÀ ZÀgÀArUÀ¼À°è£À PÀ±Àä®UÀ¼À£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁVzÉ. 

PÀ®A.2(PÉ)0iÀÄÄ „ªÁtÂfåPÀªÁV ºÀj0iÀÄÄªÀÅzÀÄ‟ 

J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ, UÀÈºÀ§¼ÀPÉ0iÀÄzÀ®èzÀ, ¨ÉÃgÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ  

zÀæªÀ, C¤® CxÀªÁ WÀ£À vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

WÀlPÀUÀ½AzÀ ©qÀÄªÀÅzÀÄ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÉÊUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

£ÀqÉ¸ÀÄªÀ PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ CxÀªÁ £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ 

¸ÀA¸ÀÌj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀºÁPÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 

JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä 

¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ C£ÀÄªÀÄw ¥ÀzÀÝw CxÀªÁ „M¦àUÉ‟ 

PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ. gÁdå ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ 

¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀAvÀºÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤ÃjzÀ vÁådå 

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ, ¨Á«UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 

ZÀgÀArUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ°è «¸Àfð¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤µÉÃ¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.3 ªÀÄvÀÄÛ 4 C£ÀÄPÀæªÀÄªÁV PÉÃAzÀæ 

ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¤0iÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½UÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ 

ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÁÜ¦¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À®Ä ªÀÄAqÀ½0iÀÄ 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ CUÀvÀå«gÀÄªÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ.  

¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 16 ªÀÄvÀÄÛ 17gÀ°è 

gÀÆ¦¹gÀÄªÀAvÀºÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ 

gÁdå ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.   

PÉÃAzÀæ ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ PÉ¼ÀV£À ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ: 

 zÉÃµÀzÀ ««zsÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°ègÀÄªÀ vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ, 

¨Á«UÀ¼À ±ÀÄavÀéªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåzÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ 

¸À®ºÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤0iÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½UÀ¼À 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£Àé0iÀÄ ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀ¤SÉ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀA±ÉÆÃzÀ£ÉUÀ½UÉ ¥Áæ0iÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ  

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀqÉ0iÀÄ®Ä 

ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ 0iÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 



PÉÃAzÀæ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀÄAqÀ½UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 

WÀgÀëuÉ0iÀÄÄAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉÃAzÀæ ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ 

¥Àæ¨sÁªÀ0iÀÄÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 

gÁdå ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ PÉ¼ÀV£À ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ: 

 ZÀgÀAr ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä 

ªÁå¥ÀPÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 0iÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

CAvÀºÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÁAwæPÀ CA±À ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, eÉÆÃr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 

¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À §UÉÎ ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆzsÀ£ÉUÀ®£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ZÀgÀAr ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå vÁådåUÀ¼À 

¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ0iÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀiÁ°£ÀåUÉÆ½¸À§ºÀÄzÁzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

PÉÊUÁjPÉ0iÀÄÄ EgÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ §UÉÎ gÁdå 

¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ ¸À®ºÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹gÀÄªÀAvÀºÀ EvÀgÉ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.21 gÀ°è vÁådåUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ «ªÀgÀªÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ.  F PÀ®«ÄUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV 

ªÀiÁzÀj0iÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ¤Ãj£À 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è£À 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

ªÀåªÀºÀgÀuÉ0iÀÄ°è£À ¸ÁPÀëzÀ°è ªÀiÁzÀj0iÀÄ 

«±ÉèÃµÀuÉ0iÀÄÄ M¥ÀÅöàªÀAvÀºÀÄzÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: J MAzÀÄ PÀA¥É¤, EzÀÄ £À¢UÉ 

vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ C£ÀÄªÀiÁ¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.21 gÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉÃ, 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀj0iÀÄ£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, gÁdå DqÀ½vÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ¬ÄgÀzÀ 

¥Àæ0iÉÆÃUÁ®0iÀÄzÀ°è «±ÉèÃµÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¹zÀgÀÄ.  D 

ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀë÷åªÁV M¥Àà®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉAzÀÄ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ºÉÃ½vÀÄ.  ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ «Äw0iÀÄ£ÀÄß 

«ÄÃj vÁådåUÀ¼À£ÀÄß J PÀA¥É¤0iÀÄÄ ©qÀÄwÛgÀÄªÀ §UÉÎ 

gÀÄdÄªÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ «¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. 

 ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀj0iÀÄ©qÀ®Ä vÉÆgÉ 

CxÀªÁ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß G¥À0iÉÆÃV¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß  PÀ®A 24 

¤¨sÀðA¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ.  ¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 24£ÀÄß 

G®èAX¸ÀÄªÀ ªÀiÁ°£Àå ªÀiÁqÀÄªÀªÀ£ÀÄ PÀ®A 43 

gÀr0iÀÄ°è C¥ÀgÁ¢üPÀ zÀAqÀ£ÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÁÛ£É. 

 PÀ®A 25 MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ PÀ®A DVzÉ.  EzÀÄ 

ºÉÆ¸ÀzÁzÀ ºÉÆgÀ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ¸À 

vÁådåUÀ½UÉ ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. M§â 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ 0iÀiÁªÀÅzÉ PÉÊUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ, 

PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ 

ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É0iÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀ CxÀªÁ 

CAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ «¸ÀÜgÀuÉ CxÀªÁ 

¸ÉÃj¸ÀÄ«PÉ0iÀÄÄ, PÀ±Àä®ªÀ£ÀÄß, ªÁtÂdå vÁådåªÀ£ÀÄß, 

vÉÆgÉ, ¨Á«, ZÀgÀAr CxÀªÁ ¨sÀÆ«ÄUÉ ©qÀÄªÀ 

¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ M§â ªÀåQÛ0iÀÄÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

PÉÊUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä gÁdå 

ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ M¦àUÉ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¦ JA§ PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀzÀ 

vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ PÁ®ÄªÉUÉ ©lÖ §UÉÎ 

zÉÆÃµÁgÉÆÃ¥ÀuÉ.  gÁdå ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ, ¦ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ vÁådå ¸ÀA¸ÀÌgÀt WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß 



¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ CªÀ¢ü0iÉÆ¼ÀUÉ ¸ÁÜ¦¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉA§ 

¤§AzsÀ£É0iÉÆA¢UÉ  PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉUÉ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃrvÀÄ. ºÁVzÀÝgÀÆ, ¦ PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ 

M¦àUÉ DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ, vÁådåUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÁÜ¦¹ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À vÁ½PÉÆ¼ÀÄîªÀ 

«Äw0iÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀAvÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹gÀÄªÀÅzÀgÀ 

«gÀÄzÀÝ CzÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀÄªÀÅ¢®è.(£ÀgÀÆ¯Á qÉÊ¬ÄAUï 

ªÀÄvÀÄÛ ¦æAnAUï ªÀPïðì-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀiÁ ,C.L.Dgï. 1995, UÀÄdgÁvï, 185, 191) 

 PÀ®A 26, ºÁ° EgÀÄªÀ ZÀgÀAr ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå 

vÁådåUÀ¼À «¸ÀeÉð£É0iÀÄ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ.  ¤Ãj£À 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 25 ªÀÄvÀÄÛ 26gÀ G®èAWÀ£É0iÀÄÄ, 

¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 44 gÀ Cr0iÀÄ°è 

zÀAqÀzÉÆA¢UÉ MAzÀÆªÀgÉ ªÀµÀð CªÀ¢üUÉ PÀrªÉÄ 

E®èzÀAvÉ DzÀgÉ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü0iÀÄªÀgÉUÉ 

«¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ PÁgÁUÀÈºÀªÁ¸ÀzÉÆA¢UÉ 

²Që¸À®àqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 vÁådåzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀ vÀ£Àß ºÀPÀÌ£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ 

«¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹ 

D jÃw0iÀÄ°è ºÉÆgÀªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹gÀzÀ 

ºÉÆgÀvÀÆ, ºÉÆ¸À CxÀªÁ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀ 

ºÉÆ¸À ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ vÀgÀÄªÀÅzÀPÉÌ vÀ£Àß 

C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÉÆÃ DxÀªÁ E®èªÉÇÃ 

J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ®A 27 

gÁdå ªÀÄAqÀ½UÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 

 PÀ®A25 ªÀÄvÀÄÛ 26 ªÀÄvÀÄÛ 27 gÀr0iÀÄ°è gÁdå 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ ¤ÃrzÀ DzÉÃµÀUÀ½AzÀ ¨Á¢ü¸À®àlÖ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÉ PÀ®A 28 ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DzÉÃ±ÀzÀ «gÀÄzÀÝªÁV PÀ®A 28 gÀr0iÀÄ°è 

ªÉÄÃ®ä£À«0iÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ®ä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄªÀ DzÉÃµÀzÀ «gÀÄzÀÝ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ zÁªÉ CxÀªÁ ªÀåªÀºÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¹éÃPÀj¸ÀzÀAvÉ ¹«¯ï £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß PÀ®A 28 ¤§ðA¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 ¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 33-J gÀr0iÀÄ°è ªÀiÁ°£Àå 

ªÀiÁqÀÄªÀ PÉÊUÁjPÉ0iÀÄÄ ¸ÀvÀvÀªÁV GzÀÞlvÀ£À 

vÉÆÃjzÀ°è, ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ PÉÊUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀÄÄZÀÄÑªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß 

PÀrvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¤zÉðÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ®A.33-J 0iÀÄ£ÀÄß 

C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä, gÁdå 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ PÀ®A.32 gÀr0iÀÄ°è ªÀiÁ°£Àå 

ªÀiÁqÀÄªÀªÀjUÉ £ÉÃgÀ DzÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ PÁtzÀ PÀÈvÀåUÀ½AzÀ 

CxÀªÁ WÀl£É¬ÄAzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ªÀiÁ°£ÀåzÀ 

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è0iÀÄÆ F C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: eóÉqï PÉÊUÁjPÉUÉ ¸Àj0iÀiÁzÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÀuÉ0iÀÄ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß SÁjUÉ 

©qÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ SÁwæ ¥Àr¸ÀÄªÀAvÉ 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.  PÉ®ªÉÇAzÀÄ 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß eóÉqï ¥Á°¸À°®è ªÀÄvÀÄÛ 

EzÀjAzÁV PÉ®ªÀÅ vÁådåUÀ¼ÀÄ 0iÀÄªÀÄÄ£Á £À¢UÉ ¸ÉÃj 

¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀÄ°£ÀUÉÆ½¹vÀÄ.  J¸ï.¦.¹.©.0iÀÄÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ 

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, eóÉqï 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî°®è.  ¤Ãj£À 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.33-J gÀr0iÀÄ°è J¸ï.¦.¹.©0iÀÄÄ 

PÉÊUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä DzÉÃ²¹vÀÄPï. 

 PÀ®A 33 gÀr0iÀÄ°è£À «¸ÁÛgÀªÁzÀ 

¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕ0iÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ »Adj0iÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ, gÁdå 

ªÀÄAqÀ½UÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÀ®A 33gÀr0iÀÄ°è 



¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀÅ 

ªÀÄAdÆgÁVgÀÄªÀÅzÉÃ PÁgÀtªÁVzÉ. 

 PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 33 gÀr0iÀÄ°è ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß 

vÀqÉ0iÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕ0iÀÄ DzÉÃ±ÀPÁÌV gÁdå 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ½UÉ Cfð0iÀÄ£ÀÄß 

¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.  PÀ®A 33gÀr0iÀÄ°è£À £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ 

DzÉÃµÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ PÀ®A 33-J gÀr0iÀÄ°è£À 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄ ¤zÉðÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

«¥sÀ®ªÁzÀ°è, PÀ®A 41gÀr0iÀÄ°è dÄ¯Áä£É ªÀÄvÀÄÛ 

PÁgÁUÀÈºÀ ªÁ¸ÀzÀ ²PÉë0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 

zsÀÈµÁÖAvÀ: PÀ®A 33-J gÀr0iÀÄ°è J¸ï.¦.¹.©.0iÀÄÄ 

MAzÀÄ PÉÊUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä ¤zÉðÃ²¹vÀÄÛ. 

PÉÊUÁjPÉ0iÀÄÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑªÀ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¤gÁPÀj¹vÀÄ.  gÁdå ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ, 

f¯Áè¢üPÁjUÉ ¸ÀzÀj WÀlPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä 

ºÁQ, ¥Á®£É ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢0iÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄªÀAvÉ 

¤zÉðÃ²¹vÀÄ.  ªÀÄÄZÀÄÑªÀAvÉ DzÉÃ²¹zÀ 

zÀAqÁ¢üPÁj0iÀÄ «gÀÄzÀÝ PÀ«ÄµÀ£Àgï PÀbÉÃj0iÀÄªÀgÀÄ 

Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÀÄ.  ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ 

Cfð0iÀÄ°è, GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, zÀAqÁ¢üPÁj0iÀÄ 

DzÉÃµÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹, f¯Áè¢üPÁj0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 

ªÀÄÄZÀÄÑªÀ CzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß PÁ0iÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä 

ªÀÄAqÀ½UÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ C¢üPÁgÀ«®èªÉAzÀÆ, DzÀgÉ 

CzÀÄ PÀ®A 41 gÀr0iÀÄ°è zÀAqÀzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß 

ºÀÆqÀ§ºÀÄzÉAzÀÆ DzÉÃ²¹vÀÄ.(JQìPÀÆånÃªï 

D¥ÁàgÉ¯ï ¥ÉÇæ¸É¸Àì¸ïð-«gÀÄzÀÝ-vÁ®ÆPÁ 

JQìPÀÆånÃªï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, L.J¯ï.Dgï. 1997 

PÀ£Áð.2020) 

 ¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è, £ÁUÀjPÀgÀÆ PÀÆqÁ 

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÁÌV PÀ®A 49£ÀÄß 

1988gÀ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß 

ªÀÄAqÀ½  CxÀªÁ EzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ CxÀªÁ 

zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀ vÀ£Àß GzÉÝÃ±ÀzÀ §UÉÎ 60 ¢£ÀUÀ¼À 

£ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß ¤ÃrzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ0iÀÄÆ 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 §»gÀAUÀ ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ “¸ÁªÀðd¤PÀ 

»vÁ¸ÀQÛ”UÉ vÉÆAzÀgÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ 

¤tð¬Ä¹zÀ ºÉÆgÀvÀÆ, gÁdå ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ 

®¨sÀå«gÀÄªÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ £ÁUÀjPÀgÀ 

¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß FUÀ 

ªÀiÁqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¤RgÀªÁzÀ dÄ¯Áä£ÉUÀ¼ÀÄ, PÁgÁUÀÈºÀ 

DzÉÃ±À CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ jÃw0iÀÄ°è CzÀgÀ 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ MvÁÛ0iÀÄ ¥Àr¸À®Ä 

ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ £ÉÃgÀªÁzÀ C¢üPÁgÀ«®èzÀ PÁgÀt¢AzÀ, 

FUÀ®Æ PÀ®A 33-J 0iÀÄ eÁjUÁV 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁV0iÀiÁVªÉ. 

 EvÀgÀjUÉ C¥Á0iÀÄPÀgÀªÁUÀÄªÀAvÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß 

§¼À¸ÀÄªÀÅzÀÄ PÁ0iÀÄðPÁgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄvÀÛzÉ, ºÁUï 

EzÀ£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸À§ºÀÄzÀÄ.  ¤Ãj£À 

¤§AzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß gÁdåªÀÅ 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ, gÁdåzÉÆ¼ÀUÉ, ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼À 0iÀiÁªÀÅzÉÃ G®èAWÀ£É0iÀÄÄ §UÉ §UÉ0iÀÄ 

¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£À¯ï ªÁådåUÀ½UÉ 

zÁj0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 

¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£À¯ï ºÉÆuÉUÁjPÉ: gÁdå 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ eÁjUÉÆ½¹zÀ PÀ®A 33 gÀ 

DzÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®A 20gÀ°è£À ªÀiÁ»wUÉ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®A 32 gÀ°è£À 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¢zÀÝ°è, ¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ 



C¥ÀgÁ¢üPÀ zÀAqÀUÀ¼ÁzÀ dÄ¯Áä£É ªÀÄvÀÄÛ PÁgÁUÀÈºÀ 

ªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À ¥ÉÇ®ÆåµÀ£ï PÀAmÉÆæÃ¯ï 

¨ÉÆÃqïð-«gÀÄzÀÝ-ªÉÆÃºÀ£ï  «ÄÃQ£ïì °., 

2000(2) ¸ÉÌÃ¯ï 532 gÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, vÉÆgÉUÀ½UÉ ºÁ¤PÁgÀPÀ ªÀÄ°£À 

vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄªÀAvÀºÀªÀgÀÄ, §ÈºÀvÁÛV 

¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É «¢ü¸ÀÄªÀ C¥Àj«ÄvÀ 

UÁ0iÀÄ, CªÀgÀÄ d®ZÀgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É, ¥ÁætÂUÀ¼À fÃªÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄªÀ ¸Àj¥Àr¸À¯ÁUÀzÀ ºÁ¤ §UÉÎ 

¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀzÀAwgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

CAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, PÀlÄÖ ¤mÁÖzÀ jÃw0iÀÄ°è 

C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À «ZÁgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ JAzÀÄ 

ºÉÃ½vÀÄ. 

 ¤Ãj£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£É0iÀÄ §UÉÎ ±Á¸À£ÀzÀ°è£À 

¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼ÀÄ, E.¦.J, ¤Ãj£À C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, 

¨sÁgÀwÃ0iÀÄ zÀAqÀ ¸ÀA»vÉ, 1860,(L.¦.¹.) ªÀÄvÀÄÛ 

C¥ÀgÁ¢üPÀ ¥ÀæQæ0iÀiÁ ¸ÀA»vÉ, 1973 

(¹Dgï.¦.¹.)0iÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 

 ¥Àæw§AzsÀPÀ ¹Dgï.¦.¹.0iÀÄ PÀ®A.133gÀ°è, CzÀÄ 

gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤0iÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ ¤Ãj£À 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è ªÀiÁrzÀ DzÉÃ±ÀPÉÌ ªÀÄzsÀå 

¥ÀæªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀªÀgÉUÉ, ¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåzÀ 

PÁgÀt¢AzÀÄAmÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀzÀæªÀzÀ «gÀÄzÀÝ 

¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ§ºÀÄzÀÄ. (£ÁUÁdÄð£À ¥ÉÃ¥Àgï 

«Ä¯ïì °., «gÀÄzÀÝ ¸À¨ï-r«±À£À¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, 

J.L.Dgï. 1980 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1622) 

 ¤Ãj£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£É0iÀÄ «gÀÄzÀÝ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 

32 gÀr0iÀÄ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ CxÀªÁ 

C£ÀÄZÉÑÃzÀ 226 gÀr0iÀÄ°è GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ jmï 

Cfð0iÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 §ÄUÉÎ0iÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀiÁ°£ÀåUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ L.¦.¹.0iÀÄ 

PÀ®A277gÀr0iÀÄ°è ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀªÁVzÉ, 

ºÁUÉ0iÉÄÃ §ÄUÉÎ CxÀªÁ d¯Á±À0iÀÄUÀ¼À®èzÉÃ EvÀgÀ 

¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåUÀ¼ÀÄ PÀ®A 290 0iÀÄr0iÀÄ°è §gÀÄvÀÛªÉ. 

¤Ãj£À ªÀiÁ°£ÀåzÀ C¥ÀgÁzsÀªÀÅ L.¦.¹. PÀ®A 426 

gÀr0iÀÄ°è ²Që¸À®àqÀÄªÀ PÀÄZÉÆÃzÀåzÀ 

ªÁå¦Û0iÀÄr0iÀÄ°è PÀÆqÁ §gÀÄvÀÛzÉ. L.¦.¹. PÀ®A 

425 gÀr0iÀÄ°è PÀÄZÉÆÃzÀå/QrUÉÃrvÀ£ÀªÀ£ÀÄß -

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀéwÛ£À zsÀéA¸ÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀéwÛ£À°è 

§zÀ¯ÁªÀuÉ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÀiË®å CxÀªÁ 

G¥À0iÀÄÄPÀÛvÉ0iÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ 

PÀrªÉÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß PÀëw¬ÄAzÀ 

WÁ¹UÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÁgÀt£ÁUÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ 

¥Àj s̈Á¶¹zÉ. 

 ¤Ãj£À PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 47, PÀA¥É¤ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 

ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÀvÀð£ÉUÉ, D PÀA¥É¤0iÀÄÄ ¤Ãj£À 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è 0iÀiÁªÀÅzÉÃ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁrzÀ°è, CzÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÃgÀÄvÀÛzÉ 

 

ªÉÄÃ®ä£À«UÀ¼ÀÄ: ªÁ0iÀÄÄ C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀr0iÀÄ°è gÁdå 

ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ ªÀiÁrzÀ DzÉÃ±À¢AzÀ ¨Á¢ü¸À®àlÖ 

0iÀiÁªÀÅzÉ ªÀåQÛ0iÀÄÄ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ 30 

¢ªÀ¸ÀzÀ M¼ÀUÁV ªÉÄÃ®ä£À«0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À §ºÀÄzÀÄ. 

gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ  ¸ÁÜ¦¸À®àlÖ ªÉÄÃ®ä£À« 

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è ªÉÄÃ®ä£À«0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

ªÉÄÃ®ä£À«0iÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ 

¨ÉÃUÀ£É «¯ÉÃªÁj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁ0iÀÄÄ PÁ0iÉÄÝ 

Cr0iÀÄ°è gÀa¹zÀ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄ®ä£À«0iÀÄ£ÀÄß 

¸À°è¸ÀÄªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ UÉÆvÀÄÛ ¥Àr¹zÉ.  

  JA.¹. ªÉÄºÀvÁ «gÀÄzÀÞ  0iÀÄÄ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀiÁ, JLDgï 1997 J¸ï ¹ 734( ¢ vÁeï 



mÁæ¥ÉÃf0iÀÄA PÉÃ¸ï), EzÀgÀ°è ªÁ0iÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå zÀ 

§UÉÎ CzsÀå0iÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. F CzsÀå0iÀÄ£ÀªÀÅ 

¸ÀÄvÀÛ°£À ªÁ0iÀÄÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ zÀeÉð0iÀÄ §UÉÎ, FV£À 

ºÁ° ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è£À ¨É¼É0iÀÄÄwÛgÀÄªÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ºÉÆgÀUÉ ªÁ0iÀÄÄªÀ£ÀÄß ªÀÄ°£À ºÉÆ½¸ÀÄªÀ 

¸À«Ää±ÀætUÀ¼ÀÄ, vÁeï ªÀÄºÀ¯ï ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÉÆ¸ÀzÁV 

¥Àj s̈Á¶¹zÀ mÁæ¥Éf0iÀÄA M¼ÀUÉ EgÀÄªÀAvÀºÀ  J¯Áè 

¸ÀÆPÀë÷äªÁzÀ j¸É¥ÀÖgï UÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä 

¥ÀjuÁªÀÄPÁj0iÀiÁzÀ ªÁ0iÀÄÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ 

PÁ0iÀÄð¤ªÀðºÀuÁ 0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

ªÁ0iÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä CUÀvÀå«gÀÄªÀ 

CAvÀºÀ vÀqÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉ¼ÀV£À CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ 

¥ÀæPÀgÀtªÀÅ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀA¢vÀÄ. 

 ªÁ0iÀÄÄªÀ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞUÉÆ½¸À®Ä PÉÆ¼É0iÀiÁzÀ EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 

CAzÀgÉ PÉÆÃPï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃ¯ï(PÀ°èzÀÝ®Ä) UÀ¼À£ÀÄß 

§zÀ¯Á¬Ä¹ £ÉÊ¸ÀVðPÀ C¤®ªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ; 

  rÃdû¯ï d£ÀgÉÃlgÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ UÉÆ½¹, 

ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è£À «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁd£ÀÄß 

ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁVqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß gÁdåPÉÌ CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ; 

 PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß G¥À£ÀUÀgÀUÀ½UÉ 

ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°£Àå: 

        ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ DUÀÄªÀ ªÁ0iÀÄÄ 

ªÀiÁ°£ÀåzÀ MlÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ½AzÁUÀÄªÀ 

ªÀiÁ°£ÀåªÀÅ DWÁvÀ ¥Àr¸ÀÄªÀ jÃw0iÀÄ°è zÉºÀ°0iÀÄ°è 

±ÉÃ.64, ªÀÄÄA¨ÉÊ0iÀÄ°è ±ÉÃ.33 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÌvÀÛzÀ°è 

±ÉÃ.30 JAzÀÄ  ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ 

CAQ¸ÀASÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. EµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ vÀqÉ 

¬Ä®èzÀ ªÀiÁ°£Àå ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀA§A¢ü 

vÉÆAzÀgÉUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑgÀ UÉÆAqÀÄ, 1985 gÀ°è 

MAzÀÄ ¦.L.J¯ï. C£ÀÄß ¸À°è¹, (JA.¹. ªÉÄºÀvÁ 

«gÀÄzÀÞ  0iÀÄÄ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ, JLDgï 

1991(2) J¸ï ¹  ¹ 353 ( ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°£Àå 

¥ÀæPÀgÀt)) ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåzÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ 

zÉºÀ°0iÀÄ°è£À ªÁ0iÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ 

UÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ZÁ°Û0iÀÄ°ègÀÄªÀ ¥Àj¸ÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 

¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É dªÁ¨ÁÝj0iÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¹ªÉ 

JAzÀÄ DgÉÆÃ¦¸À¯ÁVvÀÄÛ. 

 gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉ0iÀÄ  ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ, læPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 

¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁjÃ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÁ0iÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåzÀ 

ªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ JAzÀÄ M¦àPÉÆArvÀÄ.  

 §¸ÀÄì UÀ¼À°è G¥À0iÉÆÃV¸ÀÄªÀ EAzsÀ£ÀzÀ jÃw0iÀÄ£ÀÄß 

¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ªÉÆzÀ®£É0iÀÄ PÀæªÀÄªÁV s̈ÁgÀvÀzÀ 

£Á®ÄÌ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è – zÉºÀ°, ªÀÄÄA¨ÉÊ, 

PÀ®ÌvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÁæ¸ï UÀ¼À°è EAzsÀ£À¢AzÀ 

¹Ã¸ÀªÀ£ÀÄß (¯Éqï) vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ PÀqÁØ0iÀÄ UÉÆ½¹vÀÄ. 

 1996 gÀ°è £ÀUÀgÀzÀ°è£À  J¯Áè ¸ÀPÁðj 

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁ0iÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ 

UÉÆ½¸ÀÄªÀ vÀAvÀæ eÁÕ£ÀªÁV ºÉ¸ÀgÁzÀ ¸ÀªÀÄä¢üðvÀ 

£ÉÊ¸ÀVðPÀ C¤®PÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ DzÉÃ²¹vÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

rÃdû¯ï læPÀÄÌ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ 

ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ C¥Á0iÀÄPÁj 

ªÁ0iÀÄÄªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÁAwæPÀ 

¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½vÀÄ. 

  1998 gÀ°è £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ vÀ£Àß ¸Àé EZÉÑ¬ÄAzÀ 

¹Ã¸À ¸À»vÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï £ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß, 



DmÉÆÃ jPÁë ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀÄì UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄä¢üðvÀ 

£ÉÊ¸ÀVðPÀ C¤®PÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß  

ªÀÄvÀÄÛ F jÃw0iÀi°è ¸ÀéZÀÑ EAzsÀ£À ºÀAaPÉ 

ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß÷ §®¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀqÁØ0iÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. 

 J¯Áè SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À UÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvï ºÀAvÀ 2 gÀ 

UÀÄtªÀÄlÖUÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV EgÀÄªÀAvÉ CUÀvÀå 

¥Àr¹vÀÄ. 

 

¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁ0iÉÄÝ, 1986: 

 

 ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀÄµÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ fÃ«¸ÀÄwÛgÀÄªÀ 

¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÉ C¥Á0iÀÄªÀ£ÀÄß 

vÀqÉ0iÀÄÄªÀÅPÉÌ CzÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹gÀÄªÀªÀgÉUÉ ¸ÁÖPï 

ºÉÆÃA ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁ0iÉÄÝ, 1986  

( E¦J) 0iÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÁVªÉ. 

 

E¦J 0iÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ, ¤ÃgÀÄ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä 

ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀqÉ ¤ÃgÀÄ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ 

£ÀqÀÄ«£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ 

ªÀÄ£ÀÄµÀågÀÄ, EvÀgÀ fÃ«¸ÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ, 

¸ÀÆPÀë÷ä fÃ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û0iÀÄÄ M¼ÀUÉÆArzÉ 

JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶¸À ¯ÁVzÉ. (PÀ®A. 2(J) E¦J). 

 

WÀ£À CxÀªÁ C¤® ªÀ¸ÀÄÛ DVzÀÄÝ, CAvÀºÀ 

¸À«Ää±ÀætzÀ°è EgÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ 

ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ, 

¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ®Ä¶vÀ UÉÆ½¸ÀÄªÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ. 

„¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀiÁ°£Àå‟ JAzÀgÉ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀÅ 

EgÀÄªÀ ¥Àj¸ÀgÀ. (PÀ®A 2(©) ªÀÄvÀÄÛ 2(¹) E¦J). 

 

¥Àj¸ÀgÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 

gÀQë¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß  

¤0iÀÄAwæ¸À®Ä CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ®A 3 gÀ°è 

C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è£À 

ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

ºÉÆgÀ©qÀÄªÀ ªÁ0iÀÄÄ«£À UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß 

¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, gÁµÀÖçªÁå¦ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

0iÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁjªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, 

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 

C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä C¥Á0iÀÄPÁj vÁådåUÀ¼À 

¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁPÀÄªÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀjºÁgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À vÀ¤SÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

«µÀ0iÀÄUÀ¼À ªÀiÁ»w0iÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ G¥À §AzÀ UÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀjuÁªÀÄ PÁj0iÀiÁV eÁjUÉÆ½¸À®Ä PÉÃAzÀææ 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ CªÀ±ÀåªÁVªÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄªÀ EvÀgÉ 

«µÀ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¸ÀAgÀQë¸ÀzÀ ZÀªÉÆðÃzÀåªÀÄUÀ½AzÀ 

ºÉÆgÀºÀj0iÀÄÄªÀ PÀ±Àä®UÀ½AzÁzÀ £ÀµÀÖzÀ ªÁå¦Û0iÀÄÄ 

M¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ°èzÀÄÝ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ E.¦.J.0iÀÄ 

PÀ®A.3(3) gÀ°è ªÀiÁ°£Àå¢AzÀ vÉÆAzÀgÉUÉÆ¼ÀUÁzÀ 

ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä 

ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄªÀ ªÀÄ°£À ªÀiÁrgÀÄªÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, 

ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß 

¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼À 

RZÀÄðUÀ¼À §UÉÎ w½0iÀÄ®Ä MAzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

¸ÁÜ¦¹vÀÄ.(ªÉ¯ÉÆèÃgï ¹neóÉ£ïì ªÉ¯ï¥sÉÃgï 



¥sóÉÇÃgÀªÀiï-«gÀÄzÀÝ 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï Ear0iÀiÁ, 

J.L.Dgï. 1996 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.2715) 

 E.¦.J gÀr0iÀÄ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ CAvÀºÀ 

¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ 

GzÉÝÃ±À¢AzÀ (PÀ®A.5 gÀr0iÀÄ°è eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ 

¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj) ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ 

«µÀ0iÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥Áæ¢üPÁgÀ 

CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁVzÀÝgÀÆ 

PÀÆqÁ, CAvÀºÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À 

¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ G¸ÀÄÛªÁj 

ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. 

 

zsÀÈµÁÖAvÀ: E.¦.J.PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A. 5 ªÀÄvÀÄÛ 3gÀ°è, 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀA¨ïA¢ü¹zÀ CUÀvÀåªÁzÀ vÀÄvÀÄð 

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ CAzÀgÉ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ, ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

PÉÊUÉwÛPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀªÀ£À 

ªÉÄÃ¯É ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼À RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

¨sÀj¸ÀÄªÀAvÉ «¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ, EvÁå¢ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÆnÖgÀÄªÀ 

¥ÀæPÀgÀtzÀ°è CzÀgÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä »AdjzÀgÉ, 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, PÀ®ªÀiï.3(3) gÀr0iÀÄ°è PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ 

G¥À§AzsÀUÀ¼À eÁjUÁV ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀAvÀºÀ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.(EAr0iÀÄ£ï  PË¤ì¯ï ¥sóÁgï 

J£ÉéöÊgÁ£ï °ÃUÀ¯ï CPÀë£ï-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï 

C¥sï EAr0iÀÄ, 1996(5) J¸ï.¹.¹. 281, 296) 

 F PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è£À ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ 

ªÀiÁqÀÄªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÉ, 

C¢üPÁjUÉ CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ 

§gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ°è ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. F 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è£À ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀÅ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÉÊUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑªÀ, 

¤µÉÃ¢ü¸ÀÄªÀ CxÀªÁ ¤¨sÀðA¢ü¸ÀÄªÀ CxÀªÁ 

«zsÀÄåZÀÑQÛ, ¤ÃgÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

(PÀ®A 5-E.¦.J) 

¥Àj¸ÀgÀ (¸ÀAgÀPÀëuÁ) ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, 

1986(E.¦.Dgï.): 

 E.¦.J.0iÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV, 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ E.¦.J. 0iÀÄ PÀ®A. 6 ªÀÄvÀÄÛ 25 

gÀr0iÀÄ°è,ªÀiÁ°£Àå ¤0iÀÄAvÀæt, ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄ«PÉ0iÀÄ 

CxÀªÁ ºÉÆgÀ©qÀÄ«PÉ0iÀÄ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ, ºÁ¤PÁgÀPÀ 

vÁådå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÀ¼À PÀæªÀÄUÀ¼ÀAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ 

«µÀ0iÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.  ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥ÀÅgÉÆÃ©üªÀÈ¢ÞUÁV PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ, C¢üPÀÈvÀ UÉeóÉnÖ£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

E.¦.Dgï. ªÀiÁrzÉ. 

 E.¦.J 0iÀÄ PÀ®A.7 gÀ°è PÀqÁØ0iÀÄªÁV 

eÁjªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀAvÉ E.¦.Dgï. 

C£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÉÊUÁjPÉ0iÀÄÄ, ¤UÀ¢ü 

¥Àr¹zÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß «ÄÃj 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Àj¸ÀgÀ 

ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ©qÀÄªÀÅzÀÄ, CxÀªÁ «¸Àfð¸ÀÄªÀÅzÀgÀ 

§UÉÎ PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ, CxÀªÁ PÁ0iÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ®A 7 ¤µÉÃ¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. E.¦.Dgï. 

CAvÀºÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹, ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

ºÁ¤PÁgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß «¸Àfð¸ÀÄªÀÅzÀgÀ CxÀªÁ 

©qÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹, GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß 

vÀ0iÀiÁj¸ÀÄªÀ WÀlPÀUÀ½UÉ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 



¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 

PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

 E.¦.Dgï. £À C£ÀÄ¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ, ¤¢ðµÀÖ PÉÊUÁjPÉ 

UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹zÀÄÝ, ¥ÀnÖ0iÀÄ°è£À 

PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ EzÀgÀ ¥Á®£É0iÀÄÄ PÀqÁØ0iÀÄªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: C£ÀÄ¸ÀÆa 1, 89 PÉÊUÁjPÉUÀ¼À 

¥ÀnÖ0iÀÄ£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½AzÀ ºÉÆgÀºÀj0iÀÄÄªÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ PÀ±Àä®UÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁrzÉ. C£ÀÄ¸ÀÆa 4, ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À 

ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÝzÀ 

«Äw0iÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÉ. C£ÀÄ¸ÀÆa 3 ªÀÄvÀÄÛ 7, 

gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ0iÀÄÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ zÀeÉðUÀ¼À£ÀÄß 

(“J£ï J J PÀÆå J¸ï”) ±À§Ý ªÀÄvÀÄÛ ªÁ0iÀÄÄ 

ºÁ¤PÁgÀPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÉ. 

  PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÀÜ¼À ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è PÁ0iÀÄð«zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ 

PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 

¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 

 ±À§Ý ªÀiÁ°£Àå (¤§ðAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄAvÀæt) 

¤0iÀÄªÀÄUÀ½UÉ E.¦.Dgï. ¥ÀÇgÀPÀªÁCVzÀÄÝ, EzÀÄ 

PÉÊUÁjPÉ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

ºÁUÉ0iÉÄÃ ¤±Àå§Þ ªÀ®0iÀÄUÀ¼À°è£À ±À§ÞPÉÌ 

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ zÀeÉðUÀ¼À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ. 

 

C¥Á0iÀÄPÁj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¤0iÀÄAvÀæt  : 

 C¥Á0iÀÄPÁj ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À Cr0iÀÄ°è UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¥ÀæQæ0iÉÄUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß E.¦.J 0iÀÄ 

PÀ®A 8 CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 

 C¥Á0iÀÄPÁj vÁådåUÀ¼À ( ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ 

¤ªÀðºÀuÉ) ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 1989, C¥Á0iÀÄPÁj 

vÁådåUÀ¼À ¸Àj0iÀiÁzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÀuÉ 

ªÀÄvÀÄÛ «¯ÉÃªÁj0iÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄÄ CAvÀºÀ 

vÁådåªÀ£ÀÄß GvÁà¢¸ÀÄªÀ  ªÀåQÛ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É 

¤UÀ¢ü¥Àr¹zÉ. 

 

C¥Á0iÀÄPÁj gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀUÀ¼À vÀ0iÀiÁjPÉ, ¸ÀAUÀæºÀuÉ 

ªÀÄvÀÄÛ DªÀÄzÀÄ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, 1989 EzÀÄ 

C¥Á0iÀÄPÁj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß (EvÀgÀ C¥Á0iÀÄPÁj 

vÁådå) ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj 

C¥Á0iÀÄPÁj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CUÀvÀå«gÀÄªÀ 

vÀqÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ 

ªÀgÀ¢ü0iÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À®àlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸À°è¸ÀÄªÀ  

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÉ. 

 

¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ°£À MvÀÛqÀzÀ ¤zsÀðgÀuÉ: 1994gÀ 

d£ÀªÀj 27 gÀAzÀÄ  ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåUÀ¼À PÉÃAzÀæ 

ªÀÄAvÁæ®0iÀÄªÀÅ ( JAMEJ¥sï) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ 

EzÀÄ E.¦.J Cr0iÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ°£À MvÀÛqÀzÀ 

¤zsÀðgÀuÉ (ELJ) C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹, 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ°è£À C£ÀÄ¸ÀÆa 1gÀ°è ¥ÀnÖ 

ªÀiÁrgÀÄªÀAvÀºÀ «¸ÀÛgÀuÉ CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ZÀlÄªÀnPÉ0iÀÄ DzsÀÄ¤ÃPÀgÀt CxÀªÁ ºÉÆ¸À 

0iÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß 0iÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ  ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß 

«ªÉÆÃZÀ£ÉUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ (E¹) PÀqÁØ0iÀÄªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 

2006gÀ ¸É¥ÀÖA§gï £À°è ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåUÀ¼À 

PÉÃAzÀæ ªÀÄAvÁæ®0iÀÄªÀÅ ºÉÆ¸À E.L.J ±Á¸À£ÀzÀ 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹vÀÄ. C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄÄ  

««zsÀ 0iÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁzÀ UÀtÂUÁjPÉ, ±ÁSÉÆÃvÀà£Àß 

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ, £À¢ PÀtÂªÉ, ªÀÄÆ®¸ËPÀ0iÀÄðUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ( 



gÀ¸ÉÛ, ºÉzÁÝj, §zÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, gÉÃªÀÅUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ 

CwÃ¸ÀtÚ «zÀå¯ÉèÃ¥À£À PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¥ËAræ 

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅUÀ½UÉ ¥Àj¸ÀgÀ 

«ªÉÆÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß (J£ÉéöÊgÀ£ïªÉÄAl¯ï Qè0iÀÄgÀ£ïì) 

¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ PÀqÁØ0iÀÄ ªÀiÁrzÉ. 

 

 »ÃVzÀÝgÀÆ, 1994 gÀ E.L.J. C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÉ 

©ü£ÀßªÁzÀ, 2006 gÀ°è£À E.L.J. C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄÄ, 

0iÉÆÃd£É0iÀÄ UÁvÀæ/¸ÁªÀÄxÀðåzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

0iÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ «ªÉÆÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ 

dªÁ¨ÁÝj0iÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ¤ÃrvÀÄ. 

 ¸ÀªÀÄxÀð¤Ã0iÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÁV £ÉÊ¸ÀVðPÀ 

¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß CvÀÄåvÀÛªÀÄªÁV §¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä 

E.L.J.0iÀÄÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ 

G¥ÀPÀgÀtªÁVzÉ. EzÀgÀ GzÉÝÃ±ÀªÀÅ, ªÀiÁqÀ®Ä 

GzÉÝÃ²¹gÀÄªÀ 0iÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

GAmÁUÀÄªÀ CxÀªÁ ¸ÀA¨sÀªÀ¤Ã0iÀÄ«gÀÄªÀ 

¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¥ÀjÃQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 

¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ,¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ® GAmÁUÀÄªÀ 

¥ÀæwPÀÆ® ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉÆ½¸À®Ä 

¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

E.L.J.ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ, M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.  

* GzÉÝÃ²vÀ 0iÉÆÃd£É/ZÀlÄªÀnPÉ¬ÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

ªÉÄÃ¯ÁUÀÄªÀ ¥Àæ¨sÁªÀ CxÀªÁ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À 

ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ «±ÉèÃµÀuÉ; 

* 0iÉÆÃd£É CxÀªÁ ZÀlÄªÀnPÉ¬ÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É GAmÁUÀÄªÀ ¥Àæ s̈ÁªÀzÀ §UÉÎ 

vÉÆAzÀgÉUÉÆ¼ÀUÁzÀ ¸ÀÜ½Ã0iÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ 

C©ü¥Áæ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ, EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ 

¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ  

* ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀæwPÀÆ® 

¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄªÀiÁªÀiÁqÀ®Ä 0iÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 E.L.J. ªÀgÀ¢, ¥Àj¸ÀgÀzÀ 0iÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ 

0iÉÆÃd£Á ªÀgÀ¢ UÀ¼À£ÀÄß  £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀ 

¤zsÀðgÀuÁ KeÉ¤ì0iÀÄÄ, «ªÉÆÃZÀ£ÉUÁV 

¥Àj²Ã°¸ÀÄvÀÛzÉ. E.L.J. ¤0iÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ C£ÀÄ¸ÀÆa 1 gÀ°è£ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ 29 

ºÉ¸Àj¸À®àlÖ 0iÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ/PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. 

 ¨sÁgÀvÀzÀ°è,  ¥Àj¸ÀgÀ «ªÉÆÃZÀ£É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ, 

£ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀ0iÀÄð 0iÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, 

ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ «zÀÄåvï, ¹ÖÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ 

C¤® 0iÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ C¤ªÁ0iÀÄðªÁV ¥ÀjuÁªÀÄPÁj 

¥Àj¸ÀgÀ «ªÉÆÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸Àj0iÀiÁzÀ 

¥Àj¸ÀgÀªÀÅ ªÉÆzÀ°£À ¹Üw0iÀÄ°ègÀÄªÀAvÉ0iÉÄÃ 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄªÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ 

«µÀ0iÀÄªÁVzÉ. 

PÀgÁªÀ½ ¤0iÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ : 

¤0iÀÄªÀÄ 5 (3)(r)(¸ÀÜ¼ÀzÀ ªÉÄÃ°£À ¤µÉÃzsÀ ªÀÄvÀÄÛ 

¤¨sÀðAzsÀ)zÀ°è ¤»vÀªÁVgÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÁUÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ „PÀgÁªÀ½ ªÀ®0iÀÄ 

¤0iÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ, 1991‟ gÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀgÁªÀ½ 

¤0iÀÄAvÀæt ªÀ®0iÀÄzÀ°è (¹.Dgï.eóÉqï.) £À°è 

C©üªÀÈ¢Þ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À ¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

¤0iÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß «¢ü¹vÀÄ. 

 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ¸ÀªÀÄÄzÀæ zÀAqÉ¬ÄAzÀ 500 «ÄÃlgï UÀ¼À 

CUÀ®zÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ0iÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA¥ÀÇtð 

PÀgÁªÀ½0iÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ¹.Cgï.eóÉqï JAzÀÄ WÉÆÃ¶¹vÀÄ.  

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ, «¸ÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 

PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÁ0iÀÄð«zsÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄÄ ¤0iÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß «¢ü¹vÀÄ. ºÉÆ¸À 

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ PÁSÁð£ÉUÀ¼À 



«¸ÀÛgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¤µÉÃ¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ, 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ «zsÀzÀ ªÁtÂdå ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß 

¤µÉÃ¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 E.¦.J.0iÀÄ PÀ®A.10 gÀ°è, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 

£ÉÃ«Ä¸À®àlÄÖ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ, J¯Áè 0iÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄUÀ¼À°è0iÀÄÆ, 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÀÆÌ ¥ÀæªÉÃ²¹ ªÀÄvÀÄÛ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀ, zÁR¯É, 

ªÀ»(jf¸ÀÖgï), zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ EvÀgÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¨sËwPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ0iÉÆÃV¹ 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ ¥Á®£É0iÀÄ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ, ªÀÄvÀÄÛ 

²Që¸À®àqÀ§ºÀÄzÁzÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

¸ÁPÀë÷åªÁVgÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ CAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß 

ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆ¼ÀÄîªÀ CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀ 

ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ 

PÀrªÉÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝ£É.  

 C¥Á0iÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ 

¥Àæw0iÉÆ§â ªÀåQÛ0iÀÄÆ PÀÆqÁ, vÀ¤SÉ0iÀÄ£ÀÄß 

£ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛUÉ 

J¯Áè ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä §zÀÝ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.  

0iÀÄÄPÀÛªÁzÀ PÁgÀt«®èzÉ, CxÀªÁ 

GzÉÝÃ±À¥ÀÇªÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀÄªÀ «¼ÀA§ CxÀªÁ 

CAvÀºÀ ªÀåQÛ0iÀÄ vÀqÉ¬ÄAzÀ GAmÁUÀÄªÀ 

¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ°è£À «¥sÀ®vÉ0iÀÄÄ 

PÁ£ÀÆ¤£Àr0iÀÄ°è ²Që¸À®àqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀjAzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÀ C¢üPÁjUÉ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀÜ¼À¢AzÀ UÁ½, 

¤ÃgÀÄ, ªÀÄtÄÚ CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß, 

«±ÉèÃµÀuÉ0iÀÄ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ jÃw0iÀÄ°è 

¸ÀAUÀæ»¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß E.¦.J 0iÀÄ 

PÀ®A.11,¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.  PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÀ¼À°è, 

CAvÀºÀ «±ÉèÃµÀuÉ0iÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ 

CAVÃPÁgÁºÀðªÁUÀÄvÀÛªÉ ¥ÀgÀAvÀÄ, PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è 

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ jÃw0iÀÄ°è ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß 

vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ E.¦.J 0iÀÄ PÀ®A.23, 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ£ÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÉAzÀÄ CxÀªÁ 

¸ÀªÀÄ0iÉÆÃavÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ ¥ÀæPÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: E.¦.J.0iÀÄ PÀ®A.5 gÀr0iÀÄ°è gÁdå 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ, „J‟ PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀPÉÌ CzÀgÀ 

PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä, ªÀÄvÀÄÛ gÁdå 

ªÀiÁ°£Àå ¤0iÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½0iÀÄÄ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ 

UÀÄtªÀÄlÖUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CUÀvÀå«gÀÄªÀ 

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ¤zÉðÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃrvÀÄ.  J 0iÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÁ¢¸ÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉÃ F ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤ÃqÀ¯ÁVzÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ „J‟ ¥Àæ²ß¹vÀÄ.  

MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ¥Àæ²ßvÀ ZÀlÄªÀnPÉ0iÀÄ 

ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉ0iÀÄÄ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ C¥ÁgÀªÁzÀ 

ºÁ¤0iÀÄÄAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ°è, PÉÃ¼ÀÄªÀ 

CxÀªÁ vÀPÀgÁgÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀ ºÀQÌUÉ «£Á0iÀÄw0iÀÄ£ÀÄß 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ CzÀgÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀævÁå0iÉÆÃd£É0iÀÄ 

ªÀÄÆ®PÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ  ¤ÃrzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, 

gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, „J‟ UÉ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÁUÀ CzÀgÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «ÄÃj®è JAzÀÄ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅöC©ü¥Áæ0iÀÄ ¥ÀnÖvÀÄ.(£ÁgÀÄ® 

qÉÊ¬ÄAUï ªÀÄvÀÄÛ ¦æAnAUï ªÀPïðì-«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀÄ , J.L.Dgï.1995, 

UÀÄdgÁxï 185). 



PÁ0iÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, 

DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À G®èAWÀ£ÉUÉ zÀAqÀ: 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß 0iÀiÁgÀÄ 

G®èAX¸ÀÄvÁÛgÉÆÃ CxÀªÁ ¥Á°¸À®Ä 

«¥sÀ®UÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉÆÃ, CªÀgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë 

gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀAqÀzÉÆA¢UÉ 

LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü0iÀÄªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ 

PÁgÁUÀÈºÀ ªÁ¸À CxÀªÁ JgÀqÀÆ ²PÉë0iÉÆA¢UÉ 

²Që¸À®àqÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ E.¦.J.0iÀÄ PÀ®A.15 

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ. 

  MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ°è, 

CAvÀºÀ PÀA¥É¤0iÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°ègÀÄªÀ 

ªÀåQÛ0iÀÄÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ°è zÉÆÃ¶0iÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ 

ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ, 

²Që¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (E.¦.J.PÀ®A. 16) 

 E.¦.J. 0iÀÄr0iÀÄ°è 0iÀiÁªÀÅzÉÃ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß, 

¸ÀPÁðgÀzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ E¯ÁSÉ0iÀÄÄ ªÀiÁrzÀÝ°è, 

E¯ÁSÉ0iÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ°è zÉÆÃ¶0iÉÄAzÀÄ 

¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ, 

CzÀgÀAvÉ ²Që¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (E.¦.J.PÀ®A. 17) 

 £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ, F PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è£À 

C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ¸ÀAeÉÕÃ0iÀÄvÉ0iÀÄ£ÀÄß, zÀÆgÀ£ÀÄß 

PÉ¼ÀV£ÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀ°è ªÀiÁvÁæ 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ: 

 PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀj 

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢üPÀÈvÀUÉÆArgÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ C¢üPÁj: CxÀªÁ 

 DgÉÆÃ¦¹zÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ, UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ 

jÃw0iÀÄ°è, ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, CxÀªÁ 

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ CxÀªÁ ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ C¢üPÀÈvÀUÉÆAqÀ 

C¢üPÁjUÉ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀ DPÉ0iÀÄ GzÉÝÃ±ÀzÀ §UÉÎ 

60 ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉ PÀrªÉÄ¬Ä®èzÀAvÉ w¼ÀÄªÀ½PÉ0iÀÄ£ÀÄß 

(£ÉÆnÃ¸ï) ¤ÃrzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ. 

gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ªÉÄÃ®ä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀ PÁ0iÉÄÝ, 

1997 (“J£ï.E.J.J.”) 

E.¦.J.0iÀÄr0iÀÄ°è gÀa¸À®àlÖ ¤0iÀÄAvÀætUÀ½AzÀ 

PÉÊUÁjPÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉÃ¢ü¸À¯ÁzÀ CxÀªÁ 

¤¨sÀðA¢ü¸À®àlÖ ºÉ¸Àj¸À®àlÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ 

«ªÉÆÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀ DzÉÃ±ÀzÀ 

«gÀÄzÀÝ ªÉÄÃ®ä£À«0iÀÄ£ÀÄß÷å PÉÃ¼À®Ä, J£ï.E.J.J.0iÀÄÄ 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ £ÁåµÀ£À¯ï J¤égÁ£ïªÉÄAmï 

C¥É¯Émï CxÁjn(gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ªÉÄÃ®ä£À« 

¥Áæ¢üPÁgÀ) JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À®àlÖ ¤PÁ0iÀÄªÀ£ÀÄß 

¸ÁÜ¦¹ªÀÅzÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹vÀÄ. 

  J£ï.E.J.J 0iÀÄ PÀ®A. 110iÀÄÄ, µÀgÀvÀÄÛ 

¥ÀÇªÀðPÀ CxÀªÁ µÀgÀvÀÄÛ E®èzÀ ¥Àj¸ÀgÀ «ªÉÆÃZÀ£É 

DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß, ¥Àæ²ßvÀ DzÉÃ±À¢AzÀ 30 ¢£ÀzÉÆ¼ÀUÁV 

CxÀªÁ «¼ÀA§PÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÀÝ°è, 90 

¢£ÀzÉÆ¼ÀUÁV ªÉÄ®ä£À«0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

CUÀvÀå¥Àr¹zÉ. 

 «ªÉÆÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 

ªÀiÁvÁæ ªÉÄÃ®ä£À« C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß 

¤0iÀÄAwæ¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÆÃZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 

¤gÁPÀj¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ «¸ÀÛj¹®è. 

 ¥Àj¸ÀgÀ «ªÉÆÃZÀ£É0iÀÄ DzÉÃ±À¢AzÀ 

¨sÁ¢ü£ÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ 

DzÉÃ±À¢AzÀ s̈Á¢üvÀgÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À MAzÀÄ 

¸ÀAWÀªÀÇ, ¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀUÀðzÀ°è 

M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

 ªÉÄÃ®ä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀUÉ 

§gÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÉÄÃ®ä£À« «µÀ0iÀÄUÀ¼À£ÀÆß 

¹éÃPÀj¸ÀzÀAvÉ, PÀ®A. 15, ¹«¯ï £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼À 

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ¹Ã«ÄvÀUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. 



¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtå C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, 1927(“CgÀtå 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄ”) 

 ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 

PÁ¥ÁqÀ®Ä CgÀtå PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  

CgÀtå PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ £Á®ÄÌ ªÀUÀðzÀ CgÀtåUÀ¼À §UÉÎ 

ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ: 

 «ÄÃ¸À®Ä CgÀtåUÀ¼ÀÄ; 

 UÁæªÀÄ CgÀtåUÀ¼ÀÄ; 

 gÀQëvÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ; 

 ¸ÀPÁðgÀzÀÝ®èzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ. 

 

ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀévÁÛVgÀÄªÀ 

CgÀtåUÀ¼À §UÉÎ ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ PÉÆ£É0iÀÄ 

ªÀUÀðªÀÅ ¸ÀPÁðgÀzÀÝ®èzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À 

ªÉÄÃ¯É EgÀÄªÀ ¤0iÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 

«ÄÃ¸À®Ä CgÀtåUÀ¼ÀÄ: ¸ÀPÁðj ¸ÀévÁÛVgÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

CgÀtå ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄ¥À0iÀÄÄPÀÛ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß 

C¢üPÀÈvÀ UÉeóÉnÖ£À°è C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆgÀr¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «ÄÃ¸À®Ä CgÀtåUÀ¼ÀAvÉ 

¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CgÀtå 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀ PÀ®A.3 ¤ÃrzÉ. 

 MAzÀÄ CgÀtåªÀ£ÀÄß «ÄÃ¸À®Ä CgÀtåªÉAzÀÄ PÀ®A.4 

gÀr0iÀÄ°è£À C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÉ ºÉZÀÄÑªÀj0iÀiÁV, CgÀtå 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.20(1) gÀr0iÀÄ°è MAzÀÄ CgÀtåªÀ£ÀÄß 

«ÄÃ¸À®Ä CgÀtåªÉAzÀÄ WÉÆÃ¶¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ, 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ 

ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É0iÀÄÄ CgÀtåzÀ 

¥Àj«Äw0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ¸À®Ä CgÀtåªÉAzÀÄ 

¸ÁÜ¦¹zÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß 

¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(ªÀÄ£Éìzï NgÁ£ï-«gÀÄzÀÝ-

QAUï, J.L.Dgï. 1951, £ÁUÀÄàgï 288). 

 

 «ÄÃ¸À®Ä CgÀtåªÉAzÀÄ WÉÆÃ¶¸À®àlÖ CgÀtåUÀ½UÉ 

¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ «µÉÃ±À ºÀPÁÌVzÀÄÝ, CgÀtå 

C¢üPÁjUÀ¼À C£ÀÄªÀÄwUÉÆ¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. CgÀtå 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A 6,7,9 ªÀÄvÀÄÛ 10gÀ°è C¢ü¸ÀÆavÀ 

CgÀtåzÀ°ègÀÄªÀ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV 

PÉÃ¼ÀÄªÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß  UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. 

 

UÁæªÀÄ CgÀtåUÀ¼ÀÄ:  CgÀtå C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 28 

gÀr0iÀÄ°è «ÄÃ¸À®Ä CgÀtå JAzÀÄ gÀa¹gÀÄªÀ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ s̈ÀÆ«Ä0iÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁdåªÀÅ MAzÀÄ UÁæªÀÄ 

¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄPÉÌ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ  

UÁæªÀÄ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À §ºÀÄzÀÄ. UÁæªÀÄ 

CgÀtåUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ  gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ 

¤0iÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À §ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  

¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¹ CzÀgÀr0iÀÄ°è  UÁæªÀÄ 

¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄPÉÌ  ªÀÄgÀ ªÀÄlÄÖ, EvÀgÀ CgÀtå 

GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®ÄUÀ¼À §¼ÀPÉ CªÀPÁ±À 

¤ÃqÀ §ºÀÄzÀÄ. CgÀtåzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

C©üªÀÈ¢Þ0iÀÄ §UÉÎ  ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ 

PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¸À §ºÀÄzÀÄ. 

 

¸ÀAgÀQëvÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ:  CgÀtå C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 

29 gÀr0iÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CzÀgÀ°è  ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ 

ºÀPÀÄÌ CxÀªÁ CgÀtå GvÀà£ÀßUÀ¼À 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¨sÁUÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É ºÀPÀÄÌ UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ CgÀtå 

CxÀªÁ ¥Á¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ,  

¸ÀAgÀQëvÀ CgÀtå JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀAgÀQëvÀ 

CgÀtåUÀ¼ÀÄ «ÄÃ¸À®Ä CgÀtåUÀ½AzÀ gÀa¸À®àqÀÄªÀÅ¢®è. 



 

 ¸ÀAgÀQëvÀ CgÀtåzÀ°è PÀrªÉÄ ¤¨sÀðAzÀ£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ 

ªÀÄvÀÄÛ  UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄªÀÅ  ªÀÄgÀ ªÀÄlÄÖ CxÀªÁ 

EvÀgÀ CgÀtå GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

 

  ¸ÀAgÀQëvÀ CgÀtåªÀ£ÀÄß  §¼À¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ   J¯Áè ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ «µÉÃ±À 

C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß  ¤0iÀÄAwæ¸À®Ä gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ 

CgÀtå C¢ü¤0iÀÄªÀÄ PÀ®A 31 C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. 

 

 ¸ÀPÁðgÀzÀÝ®èzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ :  ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjgÀPÀëuÉ,  

ªÉÄÃ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¨ÉÃ¸Á0iÀÄ, ªÀÄgÀ ªÀÄlÄÖ 

PÀvÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀÄ M¼ÀUÉÆrgÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉ UÀ½UÁV 

CAvÀºÀ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß  

gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CgÀtå C¢ü¤0iÀÄªÀÄ PÀ®A 35 

gÀr0iÀÄ°è ¤0iÀÄAwæ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ 

¤µÉÃ¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 

CgÀtå(¸ÀAgÀPÀëuÉ)C¢ü¤0iÀÄªÀÄ,1980(J¥sï.¹.J): 

PÀ¼ÉzÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, CgÀtå 

¸ÀAgÀPÀëuÉ0iÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ°è 

¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¹vÀÄ. 

n.J£ï.UÉÆÃzÀªÀªÀÄð£ï-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï 

EAr0iÀÄ, J.L.Dgï. 1997, ¸ÀÄ.PÉÆÃ. 1228,gÀ°è 

G£ÀßvÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É0iÀÄ §UÉÎ ºÉÃ½zÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è, 

ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ©Ã½¸ÀÄªÀ ¤¢ðµÀÖ WÀl£É0iÀÄ §UÉÎ, 

ªÁå¦Û0iÀÄ M¼ÀPÉÌ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¹vÀÄ. ¸ÀgÀtÂ ¤zÉðÃµÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, 

DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wÃ¥ÀÅðUÀ½AzÀ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, CzÀgÀ jmï C¢üPÁgÀzÀr0iÀÄ°è 

J¥sï.¹.J.0iÀÄ CxÀð«ªÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, CzÀgÀ 

£ÉÊd GzÉÝÃ±À ªÀÄvÀÄÛ GvÁìºÀzÀ°è 

eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤²ÑvÀUÉÆ½¹vÀÄ. UÉÆÃzÀªÀªÀÄð£ï 

PÉÃ¹£À ªÀÄÆ®PÀ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÉÆzÀ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

ªÁådåUÀ½VAvÀ®Æ C£ÀÄ¥ÀªÀÄªÁzÀ, ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸Á®Ä 

«ªÁzÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸À®Ä £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

ªÉÃ¢PÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. 

 UÀtÂUÁjPÉ, C©üªÀÈ¢Þ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀÜ½Ã0iÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼À £ÉÊd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ 

CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÉ0iÀÄ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÉÆA¢UÉ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À 

ªÀiÁqÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄwß¹ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: F±Á£Àå 

gÁdåUÀ¼À°è£À PÁqÀÄUÀ¼À £Á±ÀPÉÌ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß 

CªÀ®A©¹zÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÉÃ PÁgÀtªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, 

¸ÀÜ½Ã0iÀÄ CªÀ®A©vÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹ CªÀÅUÀ½UÉ 

CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 J¥sóï.¹.J.0iÀÄ£ÀÄß CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV eÁjUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ 

CgÀtåUÀ¼À «ÄÃ¸À¯Áw0iÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄºÁPÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 

CgÀtå ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß CgÀtåªÀ®èzÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÉ 

§¼À¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdåzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 

PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ ¤§ðA¢ü¹zÉ. “CgÀtåªÀ®èzÀ GzÉÝÃ±À” 

J£ÀÄßªÀÅzÀÄ, ªÁtÂdå ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É0iÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV 

CxÀªÁ vÉÆÃlzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ vÉÆÃlUÁjPÉ 

¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É0iÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV CgÀtå ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß 

SÁ° ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

 J¥sï.¹.J.0iÀÄ PÀ®A.2 CzÀgÀ wgÀÄ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀÄ F 

PÉ¼ÀV£ÀAwzÉ: 

 gÁdåzÀ°è vÀvÁÌ®zÀ°è eÁj0iÀÄ°ègÀÄªÀ EvÀgÀ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ¤£À°è K£ÉÃ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ gÁdå 

¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ, PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀÇªÁð£ÀÄªÀÄw¬Ä®èzÉÃ, ¤zÉðÃ²¸ÀÄªÀ: 



 0iÀiÁªÀÅzÉÃ «ÄÃ¸À®Ä CgÀtå (¸ÀzÀj gÁdåzÀ°è 

vÀvÁÌ®zÀ°è eÁj0iÀÄ°ègÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ¤£À°è£À 

“«ÄÃ¸À®Ä CgÀtå” JA§ ¥ÀzÁªÀ½0iÀÄ CxÀðzÉÆ¼ÀUÉ) 

CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß 

«ÄÃ¸À¯Áw¬ÄAzÀ gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ; 

 0iÀiÁªÀÅzÉÃ CgÀtå ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ s̈ÁUÀªÀ£ÀÄß CgÀtå ªÀ®èzÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÉ 

§¼À¸ÀÄªÀÅzÀÄ; 

 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁ°ÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀvÀéªÀ£ÀÄß 

CxÀªÁ ¤0iÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

SÁ¸ÀV ªÀåQÛ CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¤UÀªÀÄ, 

KeÉ¤ì CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀÄAqÀ½UÉ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

CgÀtå ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¨sÁUÀªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ jÃw0iÀÄ°è 

ªÀ»¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ; 

 0iÀiÁªÀÅzÉÃ CgÀtå ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ s̈ÁUÀzÀ°è D ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ s̈ÁUÀzÀ°è 

£ÉÊ¸ÀVðPÀªÁV ¨É¼É¢gÀÄªÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀ£À¤ªÀiÁðtPÁÌV SÁ° ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ;  

0iÀiÁªÀÅzÉÃ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 

F PÀ®«Ä£À GzÉÝÃ±ÀPÁÌV, “CgÀtåªÀ®èzÀ GzÉÝÃ±À” 

JAzÀgÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ CgÀtå ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ s̈ÁUÀzÀ°è ªÀÄÄj0iÀÄÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ SÁ° 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ: 

 nÃ, PÁ¦üÃ, ¸ÁA¨ÁgÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, gÀ§âgï, vÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ, 

vÉÊ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ VqÀUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢üÃ0iÀÄ 

¸À¸ÀåUÀ½gÀÄªÀ vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼À ªÀåªÀ¸Á0iÀÄPÁÌV; 

 ªÀ£À¤ªÀiÁðtªÀ®èzÀ EvÀgÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV. 

“CgÀtåªÀ®èzÀ GzÉÝÃ±ÀªÀÅ, CgÀtå ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀ£ÀåfÃ«UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÉ®¸À, 

¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ ¸ÀºÁ0iÀÄPÀªÁVgÀÄªÀ, C©üªÀÈ¢Þ CxÀªÁ 

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀÅ¢®è, CAzÀgÉ, 

vÀqÉPÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, CVß0iÀÄ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ, vÀAwgÀ»vÀ 

¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃ°, ¸ÉÃvÀÄªÉUÀ¼ÀÄ, ªÉÆÃjUÀ¼ÀÄ, 

DuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ, ¤Ãj£À ºÉÆAqÀUÀ¼ÀÄ, 

PÀAzÀPÀUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¹ÃªÀiÁ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÊ¥ï 

¯ÉÊ£ïUÀ¼ÀÄ, CxÀªÁ EvÀgÀ EzÉÃ jÃw0iÀÄ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ.” 

J¥sï.¹.J.0iÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À®Ä 

J¥sï.¹.J 0iÀÄ PÀ®A.4 gÀr0iÀÄ°è PÉÆqÀ®ànÖgÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV, PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ “CgÀtå (¸ÀAgÀPÀëuÉ) ¤0iÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, 

1981(“J¥sï.¹.Dgï.)£ÀÄß gÀa¹zÉ. 

 

n.J£ï.UÉÆÃzÀªÀªÀÄð£ï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄ¢AzÀ J¥sï.¹.J.0iÀÄ CxÀð«ªÀgÀuÉ: 

 ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ J¥sï.¹.J.0iÀÄ CxÀð 

«ªÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß GzÉÝÃ±À¥ÀÇªÀðPÀªÁV PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ, 

ªÀÄvÀÄÛ: 

 “CgÀtå” ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¤WÀAlÄ«£À ¥ÀæPÁgÀ 

CxÉðÊ¹PÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A. 2(!) gÀ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV, «ªÀgÀuÉ0iÀÄÄ, J¯Áè PÁ£ÀÆ¤£À°è 

ªÀÄ£ÀßuÉ¥ÀqÉzÀ PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CzÀÄ «ÄÃ¸À®Ä, gÀQëvÀ 

CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ jÃw0iÀÄ°è ºÉ¸Àj¸À®ànÖgÀ° 

M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉAzÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹vÀÄ. 

 PÀ®A.2 gÀ°è EgÀÄªÀAvÉ „CgÀtå ¨sÀÆ«Ä‟ JA§ 

¥ÀzÀªÀÅ, ¤WÀAlÄ«£À°è CxÉðÊ¹zÀAvÉ PÉÃªÀ® 

„CgÀtå” ªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁæ M¼ÀUÉÆAr®è, DzÀgÉ, 

ªÀiÁ°ÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸ÀzÉÃ,  ¸ÀPÁðj 



zÁR¯ÉUÀ¼À°è CgÀtåªÉAzÀÄ zÁR°¹gÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ.  

 CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ°è gÀa¸À®ànÖgÀÄªÀ 

G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ°è£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¸ÀzÉÃ, ºÁUÉ CxÉðÊ¹gÀÄªÀ J¯Áè 

CgÀtåUÀ½UÀÆ ¸ÀàµÀÖªÁV C£Àé0iÀÄªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.-JAzÀÄ 

ºÉÃ½vÀÄ. 

¥Àæw0iÉÆAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÀÆÌ MAzÀÄ vÀdÕgÀ 

PÀ«Än0iÀÄ£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, 

 CªÀÅUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ¤r0iÀÄ°è ºÁUÉ 

C¢ü¸ÀÆavÀ, ªÀÄ£ CxÀªÁ ªÀVðÃPÀgÀtUÉÆArgÀÄªÀ 

§UÉÎ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîzÉÃ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ CgÀtåzÀ 

ªÀiÁ°ÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîzÉÃ, „CgÀtå‟ 

UÀ¼ÁVgÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ªÉÆzÀ®Ä CgÀtåªÁVzÀÝ, DzÀgÉ zÀlÖvÉ PÀrªÉÄ, 

§jzÁVgÀÄªÀ, CxÀªÁ SÁ°0iÀiÁVgÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ,  

 £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÅ ªÀÄgÀUÀ½AzÀ DªÀÈvÀªÁVgÀÄªÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ 

¸ÉÃjgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÉÃjgÀÄªÀAvÀºÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV- ¸ÁÜ¦¸À®Ä 

¤zÉðÃ²¹vÀÄ. 

 

UÉÆÃzÀªÀªÀÄð£ï ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À PÉÃAzÀæ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è EgÀÄªÀ  

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉ¼ÀV£ÀAvÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: 

 CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, 1980 0iÀÄ PÀ®A 

2(2)gÀ G¥À§AzsÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ 

¥ÀÇªÁð£ÀÄªÀÄw¬Ä®èzÉÃ, CgÀtå ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ£ÀÄß 

CgÀtåPÀÌ®èzÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV, §¼À¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

J¯Áè gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À£ÀÆß ¤§ðA¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 0iÀiÁªÀÅzÉÃ gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À, C¨sÀ0iÀiÁgÀtå, 

ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåzÀ «ÄÃ¸À®£ÀÄß vÉUÉzÀÄºÁPÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

¤µÉÃ¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀ CgÀtå C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀ, 

PÀ®A.27, gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ «ÄÃ¸À®Ä CgÀtåzÀ 

«ÄÃ¸À®Ä vÉUÉzÀÄºÁPÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ, DzÀgÉ 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀÇªÁð£ÀÄªÀÄw0iÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è 

ªÀiÁvÁæ. 

 

ªÀ£Àå fÃ«(¸ÀAgÀPÀëuÉ) C¢ü ¤0iÀÄªÀÄ, 

1972(qÀ§Äè÷å.¦.J.) 

1972 gÀ°è, ªÀ£Àå fÃ« ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ªÁ¸À¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä ¨sÁgÀvÀªÀÅ 

MAzÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß, 

qÀ§Äè÷å.¦.J.0iÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArvÀÄ. PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ,  

1. CªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸ÀzÉÃ, 

C¥Á0iÀÄzÀ°ègÀÄªÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ  

2. ºÉ¸Àj¸À®àlÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°ègÀÄªÀ CAzÀgÉ, gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ 

GzÁå£ÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀ0iÀiÁgÀtåUÀ¼À°ègÀÄªÀ J¯Áè 

vÀ½UÀ¼À- gÀPÀëuÉUÉ ¢éªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼À 0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß 

C¼ÀªÀr¹PÉÆArvÀÄ. 

  PÉ®ªÀÅ vÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀæªÉÃ±ÀzÀ 

PÁgÀt¢ªÀÄÝ, C¥Á0iÀÄPÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è 

C½zÀÄºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈPÀëUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀAgÀQë¸ÀÄªÀ CUÀvÀåvÉ0iÀÄÄ eÁ¹Û0iÀiÁVgÀÄªÀ eÁUÀÈw0iÀÄÄ 

ªÀÄÆrzÀ ¸ÀAavÀ ¥sÀ°vÁA±À¢AzÀ, ªÀ£Àå fÃ«UÀ¼À 

¸ÀAgÀPÀëuÉ0iÀÄ ±Á¸À£À ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

gÀavÀªÁVªÉ.(¸ÉÖÃmï D¥sï ©ºÁgÀ-«gÀÄzÀÝ-

ªÀÄÄgÁzï D° SÁ£ï,J.L.Dgï.1989 ¸ÀÄ.PÉÆÃ.1) 

 1976 gÀ°è ªÀiÁrzÀ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ 42£ÉÃ 

wzÀÄÝ¥Àr0iÀÄÄ, ªÀ£Àå fÃ« ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåªÀ£ÀÄß gÁdå 

¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄªÀwð ¥ÀnÖUÉ ªÀUÁð¬Ä¹vÀÄ. 



 ªÀ£Àå fÃ« ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÁ¸À¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀAgÀQë¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV, gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ 

¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, 

¨sËUÉÆÃ½PÀªÁV,£ÉÊ¸ÀVðPÀªÁV CxÀªÁ 

¥ÁætÂUÀ½gÀÄªÀAvÀºÀ ªÀÄºÀvÀézÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

qÀ§Äè÷å.¦.J 0iÀÄ PÀ®A.18 gÀr0iÀÄ°è 

C¨sÀ0iÀiÁgÀtåªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.35 gÀr0iÀÄ°è 

gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀªÉAzÀÆ WÉÆÃ¶¸À§ºÀÄzÀÄ. 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ0iÀÄÄ ªÀÄAdÆj CxÀªÁ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ 

ªÉÄÃgÉUÉ, ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É, ¥sÉÇÃmÉÆUÀæ¦ü, ªÉÊeÁÕ¤PÀ 

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ§zÀÝ 

ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÁæ C s̈À0iÀiÁgÀtå CxÀªÁ 

gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¸À§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: «ÄeóÉÆÃgÁA £À°è£À MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¨sÀ0iÀiÁgÀtåªÉAzÀÄ WÉÆÃ¶¹vÀÄ, DzÀgÉ 

qÀ§Äè÷å.¦.J, CzsÁå0iÀÄ 4gÀ°è£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß 

C£ÀÄ¸Àj¸À°®è. C¨sÀ0iÀiÁgÀtåªÉAzÀÄ WÉÆÃ¶¹zÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è£À ¤ªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄªÀAvÀºÀ 

£ÀAvÀgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CzsÁå0iÀÄ 4 gÀ°è£À 

G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀzÉÃ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAw®èªÉAzÀÄ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ºÉÃ½vÀÄ. 

(d®zsÀgï ZÀPÁä-«gÀÄzÀÝ-qÉ¥ÀÅöån PÀ«ÄµÀ£Àgï, 

LeóÁé¯ï, J.L.Dgï. 1983, UË.18) 

 C¨sÀ0iÀiÁgÀtåUÀ½VAvÀ, gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 

ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. 

GzÁºÀgÀuÉUÉ, gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ºÀÄ®Äè 

ªÉÄÃ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃ¢ü¸À¯ÁVzÉ(qÀ§Äè÷å.¦.J, 

PÀ®A.35(7)), DzÀgÉ C¨sÀ0iÀiÁgÀtåzÀ°è 

C£ÀÄªÀÄw¸À®ànÖzÉ.( qÀ§Äè÷å.¦.J, PÀ®A.33). 

 PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ªÀ£ÀåfÃ« ±Á¸À£ÀªÀÅ, 

£ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ ªÀ£À¸ÀàwUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀ£ÀåfÃ« 

¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ, 1982 gÀ°è gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ªÀ£ÀåfÃ« Qæ0iÀiÁ 

0iÉÆÃd£ÉUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. 

 

ªÀ£Àå fÃ« C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ:  

C£ÀÄ¸ÀÆa 1, 2, 3 CxÀªÁ 4 gÀ°è UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ 

ªÀ£Àå ¥ÁætÂUÀ¼À ¨ÉÃmÉ0iÀÄ£ÀÄß qÀ§Äè÷å.¦.J,0iÀÄ PÀ®A.9 

¤µÉÃ¢ü¹zÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ªÉÊ PÁrUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. C°è, MAzÀÄ 

PÁqÀÄPÉÆÃtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄAr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ 

PÉqÀ«zÀ£ÀÄ. CzÀgÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, 

CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ0iÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 

G½zÀ CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ«Ä0iÉÆ¼ÀUÉ ºÀÆwlÖ£ÀÄ.  

ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ªÉÄÃ¯É, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ 0iÀÄ£ÀÄß 

¥Àæ²ß¹zÀ ªÉÄÃ¯É, ªÉÊ PÁqÀÄPÉÆÃtªÀ£ÀÄß 

PÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À£ÀÄß 

qÀ§Äè÷å.¦.J.0iÀÄ PÀ®A.9 gÀr0iÀÄ°è 

²Që¸À¯Á¬ÄvÀÄ.(¥sÁgÉ¸ïÖ gÉÃAeï D¦üÃ¸Àgï-«gÀÄzÀÝ-

C§Æ§PÀgï,1990, J¥sï.J¯ï.n.22 PÉÃgÀ¼À, 

ºÉZï.¹.). 

 ªÀÄÄRå ªÀ£ÀåfÃ« ªÁqÀð£ï, PÉ®ªÉÇAzÀÄ 

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è qÀ§Äè÷å.¦.J 0iÀÄ PÀ®A.11 ªÀÄvÀÄÛ 12 

gÀr0iÀÄ°è C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 EzÉÃ jÃw0iÀÄ°è, qÀ§Äè÷å.¦.J 0iÀÄ PÀ®A.17 gÀ°è 

¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¸À¸ÀåUÀ½UÉ gÀPÀëuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ.  

MAzÀÄ CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°ègÀÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¤¢ðµÀÖ 

¥Àr¹zÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄªÀ, CAvÀºÀ 

¤¨sÀðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹zÉ.  

 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ0iÀÄÆ, C¨sÀ0iÀiÁgÀtåPÉÌ ºÁ¤0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÁætÂUÉ QÃl¯É 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, G¥ÀzÀæªÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ qÀ§Äè÷å.¦.J 0iÀÄ PÀ®A.27 

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ. D0iÀÄÄzsÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 



¨ÉAQUÉ PÁgÀt£ÁUÀÄªÀÅzÀÄ, CxÀªÁ C¥Á0iÀÄPÁj 

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥À0iÉÆÃV¸ÀÄªÀÅzÀ£Éß¯Áè 

C¨sÀ0iÀiÁgÀtåUÀ¼À°è CxÀªÁ gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ 

GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼À°è ¤µÉÃ¢ü¸À¯ÁVzÉ.( qÀ§Äè÷å.¦.J 

PÀ®A.27 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.35(8)) 

 qÀ§Äè÷å.¦.J0iÀÄ PÀ®ªÀiï.40 gÀ°è, ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ 

C¢üPÁgÀ«®èzÉ ªÀ£ÀåfÃ«UÀ¼À£ÀÄß/ªÀÅöåvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß 

¸Áé¢üÃ£À ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃ¢ü¸À¯ÁVzÉ. »ÃUÁV, 

C£ÀÄ¸ÀÆa 1, CxÀªÁ 2 gÀ°è ¨sÁUÀ 2 gÀ°è 

ºÉ¸Àj¸À®àlÖ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÁætÂ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀ  

¥ÁætÂUÀ½AzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃqÀÄ,, 

¸ÀA¸ÀÌj¸ÀzÀ PÉÆÃqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, D jÃw ªÀiÁqÀ®Ä 

§gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁvÁæ 

ElÄÖPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ºÉZï. £À C©ügÀPÉë¬ÄAzÀ, 

»r¢lÄÖPÉÆArzÀÝ ºÉÃ0iÀiÁß ªÀÄvÀÄÛ 

agÀvÉ(°0iÉÆ¥Áqïð)¸ÉÃjzÀAvÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ 

¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀ£Àå fÃ« C¨sÀ0iÀiÁgÀtåzÀ ªÀ®0iÀÄ 

C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ.  vÁ£ÀÄ ¥ÁætÂ 

¸ÀAUÀæºÁ®0iÀÄªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, vÀ£ÀUÉ 

¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀÅ EzÉ JAzÀÄ 

ºÉZï ªÁ¢¹zÀ¼ÀÄ. DPÉ0iÀÄÄ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ¯ÁUÀ°Ã CxÀªÁ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÁætÂ ¸ÀAUÀæºÁ®0iÀÄ¢AzÀ¯ÁUÀ°Ã 

¥ÀqÉ¢zÉÝÃ£ÉAzÀÄ gÀÄdÄªÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä ºÉZï 

«¥sÀ®¼ÁzÀ¼ÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ, PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ PÀ®A.57 

gÀr0iÀÄ°è,ºÉZï PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸Áé¢üÃ£ÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÁÝ¼ÉAzÀÄ ¥ÀÇªÀð ¨sÁªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.(d0iÀÄzÉÃªÀ PÀÄAzÁ-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï 

D¥sï ªÉ¸ïÖ ¨ÉAUÁ¯ï, 97 ¹.qÀ§Äè÷å.J£ï.403) 

 qÀ§Äè÷å.¦.J 0iÀÄ PÀ®A.49gÀ°è, C£ÀÄ¸ÀÆavÀ vÀ½UÀ¼À 

CxÀªÁ ªÀÅöåvÀà£ÀßUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdåzÀ 

¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ºÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ°è0iÀÄ ZÀªÀÄðUÀ½AzÀ 

ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß, ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä r 

¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl 

ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV0iÀÄ£ÀÄß 

ºÁdgÀÄ¥Àr¸À°®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÆ°0iÀÄ£ÀÄß 

M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ J¯Áè jÃw0iÀÄ ºÁªÀÅUÀ½UÉ 

ªÀÄvÀÄÛ ºÀ°èUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ 

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ vÀ½UÀ½UÉ/eÁwUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. C£ÀÄ¸ÀÆavÀ 

vÀ½UÀ¼À ZÀªÀÄð¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝ®èªÁzÀ 

PÁgÀt¢AzÀ, r 0iÀÄ£ÀÄß RÄ¯Á¸ÉUÉÆ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ zÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉÃ¢ü¸ÀÄªÀ C£ÀÄ§AzsÀ¢AzÀ 

¸ÀA«zÁ£ÀzÀ°è£À C£ÀÄZÉÑÃzÀ 19(1)(f)0iÀÄ°è SÁvÀj 

¥Àr¹zÀ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀQÌ£À 

G®èAWÀ£É0iÀiÁVzÉ0iÉÄAzÀÄ PÉ®ªÀÅ CfðzÁgÀgÀÄ 

¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. zÀAvÀzÀ ªÀiÁgÁlªÀÅ, D£ÉUÀ¼À PÀ¼Àî ¨ÉÃmÉUÉ 

ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ®ÄèªÀÅzÀPÉÌ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀAvÉ 

DUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ, ºÉÃ½ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ ¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀªÀÄyð¹vÀÄ. eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

PÉÆArUÀ¼À «£Á±ÀzÀ ªÉZÀÑzÀ°è £ÀqÉ0iÀÄÄªÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß 

C£ÀÄªÀÄw¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. D¦üæPÁzÀ D£ÉUÀ¼À zÀAvÀUÀ¼À 

ªÁå¥ÁgÀzÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¤µÉÃzÀªÀÇ PÀÆqÁ 

¨sÁgÀwÃ0iÀÄ D£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ°£À MvÀÛqÀPÉÌ 

PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.(LªÀj mÉæÃqÀ¸ïð ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁå£ÀÄ¥sÁåPÀÑgÀ¸ïð C¸ÉÆÃ¹0iÉÄÃµÀ£ï-«gÀÄzÀÝ-

0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀiÁ, J.L.Dgï. 1997, 

zÉºÀ° 267).  



zsÀÈµÁÖAvÀ: ªÀ£Àå ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß zÀÄªÁðå¥ÁgÀ 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆægÀªÁV £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¨ÁA¨É GZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ MAzÀÄ 

Cfð0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ. J¯Éè°è, PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

¨Á»gÀªÁzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ºÀgÀrPÉÆArªÉ JAzÀÆ 

PÀÆqÁ Cfð0iÀÄ°è ºÉÃ¼À¯ÁVvÀÄÛ. £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, 

ªÀ£ÀåfÃ« C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀ ¥Á®£É0iÀÄ£ÀÄß RavÀ 

¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä MAzÀÄ PÀ«Än0iÀÄ£ÀÄß gÀa¹vÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀQëUÀ¼À ºÁUÀÆ ¥ÁætÂUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä 

vÀvÀÌ÷ëtªÉÃ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ¥ÉÇ°Ã¸ÀjUÉ 

¤zÉðÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.(«¤0iÉÆUï ¥ÀjªÁgï 

læ¸ïÖ-«gÀÄzÀÝ-0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï D¥sï EAr0iÀÄ, 

J.L.Dgï. 1998 ¨ÁA¨É 71) 

 PÀ®A 58 gÀr0iÀÄ°è, MAzÀÄ PÀA¥É¤0iÀÄÄ F 

C¢ü¤0iÀÄªÀÄzÀ «gÀÄzÀÝ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß 

ªÀiÁrzÀÝgÉ,  C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

¥Àæ¨sÁgÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥Àæw0iÉÆ§â ªÀåQÛ0iÀÄÆ 

C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß DvÀ£À w¼ÀÄªÀ½PÉ¬Ä®èzÉ 

ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÉAzÀÄ CxÀªÁ CAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß 

vÀqÉ0iÀÄ®Ä J¯Áè ¥Àæ0iÀÄvÀßªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÁV 

¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥É¤0iÀÄ 

ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ PÀA¥É¤0iÀÄÄ 

ºÉÆuÉUÁgÀgÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ 

PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß dgÀÄV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ 

²Që¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  

 qÀ§Äè÷å.¦.J.0iÀÄ PÀ®ªÀiï.39 gÀ°è, 

ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ  PÁgÀtªÁzÀ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ªÀ£Àå fÃ«, ¥ÁætÂ0iÀÄ 

ªÀ¸ÀÄÛ, PÉÆÃqÀÄ CxÀªÁ zÀAvÀzÀ, ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ 

C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä G¥À0iÉÆÃV¹zÀ ªÁºÀ£À, 

£ËPÉ, D0iÀÄÄzsÀ CxÀªÁ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ, 

¸ÀPÁðgÀzÀ D¹Û0iÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

zÀAqÀUÀ¼ÀÄ: qÀ§Äè÷å.¦.J.0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆa 1 

CxÀªÁ C£ÀÄ¸ÀÆa 1 gÀ°è£À ¨sÁUÀ 2gÀ°è£À 

¥ÁætÂUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ 

¸ÁªÀiÁ£Àå zÀAqÀUÀ¼ÀÄ, dÄ¯Áä£É0iÉÆA¢UÉ 3 jAzÀ 7 

ªÀµÀðUÀ¼À PÁgÁUÀÈºÀªÁ¸À ²PÉë0iÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

C£ÀÄ¸ÀÆa0iÀÄ°è ¥ÀnÖªÀiÁrgÀÄªÀ vÀ½UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ 

ªÀ£Àå fÃ« C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ eÁ«ÄÃ£ÀÄ gÀ»vÀ ªÀÄvÀÄÛ 

C¸ÀAeÉÕÃ0iÀÄªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. 

 gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀ0iÀiÁgÀtåUÀ¼À 

M¼ÀUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÀæªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄÄªÀ 

G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ¤µÀÄ×gÀªÁV PÁr£À°è ªÁ¹¸ÀÄªÀ 

¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ «gÀÄzÀÝzÀ PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉUÉ 

§¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. CgÀtåªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß 

MPÀÌ¯É©â¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ GAmÁUÀÄªÀ wÃªÀæ ¸ÀªÀÄ¸Éå0iÀÄ£ÀÄß 

ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ, wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ®àlÖ qÀ§Äè÷å.¦.J. 

PÀ®A.24 gÀ°è C¨sÀ0iÀiÁgÀtåzÀ ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀUÉ EgÀÄªÀ 

d«ÄÃ¤£À°è ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ, CAvÀºÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¨sÉÆÃV¸À®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 qÀ§Äè÷å.¦.J.0iÀÄ PÀ®A.20 gÀ°è, ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ°è 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ºÉÆ¸À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ 

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹, CgÀtå ¤ªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À¯ÁVzÉ. 

DzÀÄzÀjAzÀ, C©üªÀÈ¢Þ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À PÁgÀtUÀ½AzÀ, 

CAvÀºÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄªÀ 

ªÀåQÛUÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀªÁUÀÄªÀ 

¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄªÀÅ¢®è. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: ¥Àæ¹zÀÝ ºÉÆÃmÉ¯ï GzÀå«Ä0iÉÆ§âgÀÄ, 

gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ªÁå¦Û0iÉÆ¼ÀUÉ, CgÀtå 

¯ÁqïÓ(ªÀ¸Àw UÀÈºÀ) ªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä, PÁmÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ j¸É¥Àë£ï PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß 

£À«ÃPÀgÀtUÉÆ½¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ.  gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, 



EPÉÆ-lÆj¸ÀªÀiï D£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ F 

0iÉÆÃd£É0iÀÄÄ  CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ0iÉÄAzÀÄ gÁdåªÀÅ 

¥ÀjUÀtÂ¹vÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è, ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

§ÄqÀPÀlÄÖ-±ÉæÃ0iÉÆÃ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ 

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ(J£ï.f.M), GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ 

¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¤ªÁ¹UÀ¼À fÃªÀ£ÀzÀ 

ªÀÄzsÉå ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉA§ PÁgÀt¢AzÀ 

0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¸ÀÄªÀAvÉ 

MvÁÛ0iÀÄ¥Àr¸ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ºÉÆÃmÉ¯ï GzÀå«Ä0iÀÄ 

£À«ÃPÀgÀtzÀ PÉ®¸ÀªÀÅ, qÀ§Äè÷å.¦.J.0iÀÄ PÀ®A.20 

ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.35(3) ªÀÄvÀÄÛ J¥sï.¹.J.0iÀÄ PÀ®A.2(3) 

gÀ G®èAWÀ£É0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

¤°è¸À®Ä ºÉÃ½vÀÄ. (£ÁUÀgÀºÉÆ¼É §ÄqÀPÀlÄÖ ºÀPÀÄÌ 

¸ÁÜ¥À£À ¸À«Äw-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï PÀ£ÁðlPÀ, 

J.L.Dgï.1997. PÀ£Áð.288). 

 

¨sÉÆÃ¥Á¯ï C¤® zÀÄgÀAvÀ: ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ 

ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåPÉÌ ªÀÄÆ® PÀA¥É¤0iÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ 

§UÉÎ, ºÁ¤PÁgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ 

CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ PÀA¥É¤UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj0iÀÄ vÀvÀézÀ 

C£Àé¬Ä¸ÀÄ«PÉ0iÀÄ£ÀÄß ¨sÉÆÃ¥Á¯ï C¤® zÀÄgÀAvÀzÀ°è 

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ GzÀã«¹zÀªÀÅ. ¨sÉÆÃ¥Á¯ï WÀl£ÉUÀÆ 

ªÉÆzÀ®Ä £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ 

§°0iÀiÁzÀªÀjUÉ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£Àå 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß 

C£Àé¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ. ºÁ¤PÁgÀPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 

§¼À¸ÀÄªÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß 

gÀa¸ÀÄªÀ PÉëÃvÀæzÀ°è £Áå¬ÄPÀ £Á«Ã£ÀåvÉUÉ ¨sÉÆÃ¥Á¯ï 

¥ÉæÃgÀuÉ0iÀÄ CA±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. 

¸ÀAUÀw:  1984 gÀ r¸ÉA§gï£À°è, 

¨sÉÆÃ¥Á¯ï£À°ègÀÄªÀ 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï PÁ¨ÉðÊqï 

PÁ¥ÉÇðÃgÉÃµÀ£ï(0iÀÄÄ.¹.¹.)£À PÉ«ÄPÀ¯ï ¥ÁèAmï£À°è 

vÀ0iÀiÁj¹, ¸ÀAUÀæ»¹nÖzÀÝ, DvÀåAvÀ «µÀPÁj «ÄxÉÊ¯ï 

E¸ÉÆ-¸ÉÊ£ÉÃmï(JªÀiï.L.¹.)0iÀÄÄ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ 

¸ÉÃjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3,500PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¹vÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ wÃªÀæªÁV 

UÁ0iÀÄUÉÆAqÀgÀÄ. 

 ºÁ¤0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ wÃªÀævÉ0iÀÄ£ÀÄß 

£ÉÆÃr, CzÀgÀ°è£À PÉèöÊªÀÄÄzÁgÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV 

¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, ¨sÉÆÃ¥Á¯ï C¤® ¸ÉÆÃjPÉ zÀÄgÀAvÀ 

(PÉèöÊªÀÄÄUÀ¼À PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉUÉ) PÁ0iÉÄÝ, 1985 

(¨sÉÆÃ¥Á¯ï C¢ü¤0iÀÄªÀÄ) 0iÀÄ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¹vÀÄ. 

¨sÉÆÃ¥Á¯ï PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤Ãr, s̈ÁgÀvÀzÉÆ¼ÀVgÀÄªÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ºÉÆgÀVgÀÄªÀ J¯Áè 

PÉèöÊªÀÄÄzÁgÀgÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ 

§°0iÀiÁzÀªÀgÀ PÉèöÊªÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ 

PÁ0iÀiÁðZÀj¸À®Ä MAzÀÄ 0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß 

gÀÆ¦¸ÀÄªÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¤zÉðÃ±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.  

 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï PÁ¨ÉðÊqï UÁå¸ï °ÃPï r¸Á¸ÀÖgï 

Cmï ¨sÉÆÃ¥Á¯ï, EAr0iÀiÁ PÉÃ¸ï, £À°è MAzÀÄ 

0iÀÄÄ.J¸ï. £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 0iÀÄÄ.¹.¹.0iÀÄ «gÀÄzÀÝ 

zÀÄgÀAvÀQÌÃqÁzÀªÀgÀÄ PÉÃ½zÀ PÉèöÊªÀiï C£ÀÄß 

¤gÁPÀj¹vÀÄ. ¨sÁgÀwÃ0iÀÄ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ 

zÀÄgÀAvÀQÌÃqÁzÀ ¥ÀPÀëUÁgÀjUÉ ¹PÀÄÌªÀ ¸ÀÆPÀÛ 

ªÉÃ¢PÉUÀ¼ÀÄ JA§ PÁgÀt¢AzÀ vÁ£ÀÄ 

C¢üPÁgÀªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ 

¤gÁPÀj¹vÀÄ. 

 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 0iÀÄÄ.¹.¹. «gÀÄzÀÝ 

ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ¨sÉÆÃ¥Á¯ï £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ°è 

¸À°è¹vÀÄ. 0iÀÄÄ.¹.¹. ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ 

ªÉÄÃ®ä£À«¬ÄAzÀ, ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ0iÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦vÀÄ. 1989 gÀ°è, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ 



£Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, ¨sÉÆÃ¥Á¯ï zÀÄgÀAvÀ¢AzÀ 

GAmÁVgÀÄªÀ PÉèöÊªÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV 

EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä ªÀÄzsÀåªÀwð0iÀiÁV ¥Àæ0iÀÄwß¹vÀÄ. 

0iÀÄÄ.¹.¹.0iÀÄÄ, »A¢£À, EA¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À 

JgÀqÀÆ ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀÝªÉÄUÀ¼À 

¨Á§ÄÛ ¥ÀÇtð ªÀÄvÀÄÛ CAwªÀÄ EvÀåxÀðªÁV 470 

«Ä°0iÀÄ£ï 0iÀÄÄ.J¸ï.qÁ®gï ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ 

¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÉÆqÀ®Ä M¦àPÉÆArvÀÄ. 

 »ÃVzÀÝgÀÆ, 1989 gÀ°è, §°0iÀiÁzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ GzÉÝÃ²vÀ EvÀåxÀðzÀ §UÉÎ ªÁ¢¸ÀÄªÀ 

ºÀPÀÌ£ÀÄß ¨sÉÆÃ¥Á¯ï C¢ü¤0iÀÄªÀÄªÀÅ ¤ÃrzÉ 

J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ 

M¦àPÉÆArvÀÄ. CAvÀºÀ PÉÃ¼ÀÄ«PÉ0iÀÄ PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ 

1989gÀ EvÀåxÀðªÀÅ «¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ, 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ, wÃªÀÄð£ÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ 

PÉÃ¼ÀÄ«PÉ0iÀÄÄ £Áå0iÀÄzÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ JAzÀÄ ºÉÃ½vÀÄ.  

PÉ®ªÀÅ zÀÄgÀAvÀPÉÌ §°0iÀiÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ Cfð0iÀÄ°è, CªÀjUÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ 

CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß EvÀåxÀðzÀ 

¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è PÉÃ¼À§ºÀÄzÉAzÀÄ 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ n¥ÀàtÂ ªÀiÁrvÀÄ. 

 PÉÃ±ÀÄ¨ï ªÀÄ»AzÁæ-«gÀÄzÀÝ-¸ÉÖÃmï D¥sï ªÀÄzsÀå 

¥ÀæzÉÃ±ï, eÉ.n. 1996(8), J¸ï.¹.¹. 136, gÀ°è, 

»A¢£À 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï PÁ¨ÉðÊqï EAr0iÀiÁ °«ÄmÉqï 

GzÉÆåÃVUÀ¼À «gÀÄzÀÝ, ¤®ðPÀë÷åvÉ¬ÄAzÀ ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄß 

ºÉÆAzÀ®Ä PÁgÀtgÁVzÁÝgÉAzÀÄ Qæ«Ä£À¯ï 

zÉÆÃµÁgÉÆÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 2010 gÀ 

dÆ£ï 7 gÀAzÀÄ 1984gÀ s̈ÉÆÃ¥Á¯ï C¤¯ï 

zÀÄgÀAvÀPÉÌ 0iÀÄÆ¤0iÀÄ£ï PÁ¨ÉðÊqï EAr0iÀiÁ °., £À 

8 d£À GzÉÆåÃVUÀ¼À£ÀÄß Qæ«Ä£À¯ï ¤®ðPÀë÷åvÉ0iÀÄ 

ªÉÄÃ¯É ²PÉë0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ  C¥Àj«ÄvÀ 

zÀÄgÀAvÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, ¥Àæw0iÉÆ§âjUÀÆ JgÀqÀÄ 

ªÀµÀðUÀ¼À PÁgÁUÀÈºÀ ªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®PÀë 

gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À zÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 ¨sÉÆÃ¥Á¯ï zÀÄgÀAvÀªÀÅ, ¥ÀÇgÀPÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ 

PÀÈvÀåPÉÌ ªÀÄÆ® PÀA¥É¤0iÀÄÄ ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁUÀÄªÀ §UÉÎ, 

ºÁ¤PÁgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ 

DAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ºÁ¤PÁgÀPÀ 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ªÀÄUÀßªÁVgÀÄªÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀåªÀºÁgÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ºÀÆrPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ DPÀµÀðPÀ 

PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÉÃ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

£ÁUÀjPÀgÀ gÀPÀëuÉ, F JgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀPÁðgÀ »ÃUÉ 

PÁ£ÀÆ¤£À, £ÉÊwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw0iÀÄÄvÀªÁzÀ 

¸ÀAQÃtðªÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß JzÀÝªÀÅ. 

 ¨sÀÆ¥Á¯ï zÀÄgÀAvÀzÀ¢AzÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ 

E.¦.J.0iÀÄ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¹vÀÄ. ºÁ¤PÁgÀPÀ 

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À®Ä 

ªÀÄvÀÄÛ ¤¨sÀðA¢ü¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß 

¤0iÀÄAwæ¸À®Ä E.¦.J.0iÀÄÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. 

¥À©èPï ®0iÀÄ§°n E£ÀÆê÷ågÉ£ïì PÁ0iÉÄÝ,1991 C£ÀÄß 

PÀÆqÁ PÉÊUÁjPÁ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, 

§°¥À±ÀÄUÀ½UÉ vÀvÀÌ÷ëtzÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä 

eÁjUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. 

¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ E£ÀÆêgÉ£ïì C¢ü¤0iÀÄªÀÄ, 

1991(¦.J¯ï.L.J.): 

  C¥Á0iÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ 

C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß F PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ, 

ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ C¥Á0iÀÄPÁj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß 

¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

«µÀ0iÀÄUÀ½UÀÆ CxÀªÁ CzÀgÀ°è ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁV 

¸ÀA¨sÀ«¹zÀ DPÀ¹äPÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

 E.¦.J.0iÀÄÄ „C¥Á0iÀÄPÁj ¸ÁªÀÄVæ‟0iÀÄ£ÀÄß 

0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÁªÀÄVæ0iÀÄAvÉ CxÀªÁ EzÀgÀ vÀ0iÀiÁjPÉ, 

EzÀgÀ gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ CxÀªÁ ¨sËvÀ-gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ 



ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ ¤ªÀðºÀuÉ¬ÄAzÀ 

ªÀÄ£ÀÄµÀåjUÉ, fÃ«¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ, 

¸ÀÆPÀë÷ä fÃ«UÀ¼ÀÄ, D¹Û CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ 

ºÁ¤0iÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛ JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶¹zÉ. 

 F GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä, PÁ0iÉÄÝ0iÀÄÄ 

C¥Á0iÀÄPÁj ¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ¥ÀÅöà 

E®èzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁ°ÃPÀ¤AzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ vÀ¥ÀÅöà CxÀªÁ 

¤®ðPÀëvÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤®ðQë¹, ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ §°¥À±ÀÄUÀ½UÉ 

¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸À¯ÁVzÉ. 

 ¦.J¯ï.L.J.PÁ0iÉÄÝ0iÀÄr0iÀÄ°è UÁ0iÀÄ CxÀªÁ 

ªÀÄgÀtPÉÌ CwÃ ºÉZÀÄÑ CAzÀgÉ gÀÆ.25,000-00 ªÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸ÀéwÛUÉ ºÁ¤0iÀÄÄAmÁzÀ°è ¥ÀjºÁgÀzÀ 

«Äw0iÀÄÄ gÀÆ.6,000-00 ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.  »ÃVzÀÝgÀÆ, 

zÀÄgÀAvÀPÉÌ §°0iÀiÁzÀªÀgÀÄ. ºÉZÀÄÑªÀj ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß 

¨ÉÃgÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ¤£À°è PÉÃ¼À®Ä DvÀ£ÀÄ ºÀPÀÄÌ 

ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¥Àæw0iÉÆ§â ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÆ, 

C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ GzÀã«¸ÀÄªÀ ¸ÀA¨sÁªÀå 

ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ «gÀÄzÀÝ «ªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

¦.J¯ï.L.J.0iÀÄÄ PÀqÁØ0iÀÄªÀiÁrzÉ. 

 ¦.J¯ï.L.J.0iÀÄ°è ¥Àj s̈Á¶¹zÀAvÉ 

„C¥ÀWÁvÀ‟ªÉAzÀgÉ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ C¥Á0iÀÄPÁj 

¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÁUÀ CzÀÈµÀÖªÀ±Ávï, 

vÀvÀÌ÷ët CxÀªÁ GzÉÝÃ±À¥ÀÇªÀðPÀªÁV0iÀÄ®èzÉÃ 

¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄªÀÅzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÁV, 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ªÀåQÛ0iÀÄ ªÀÄgÀtPÉÌ CxÀªÁ UÁ0iÀÄPÉÌ CxÀªÁ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

D¹ÛUÉ ºÁ¤0iÀiÁUÀÄªÀÅzÀPÉÌ,  ¤gÀAvÀgÀªÁV, ªÀÄzsÀåAvÀgÀ 

CxÀªÁ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É0iÀiÁUÀÄªÀAvÉ vÉgÉ¢nÖgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ, DzÀgÉ, 0iÀÄÄzÀÝ CxÀªÁ gÉÃr0iÉÆÃ-

«QgÀtzÀ PÁgÀt¢AzÀ GAmÁzÀ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆAr®è. 

 E£ÀÆêgÉ£ïì ¦æÃ«Ä0iÀÄªÀiï eÉÆvÉ0iÀÄ°è, ¥Àæw0iÉÆ§â 

ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÆ PÀÆqÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÁÜ¦¹zÀ 

“¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü” UÉ zÉÃtÂUÉ0iÀÄ£ÀÄß 

PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¯ï.L.J.0iÀÄÄ 1992 gÀ 

wzÀÄÝ¥Àr0iÀÄ°è, ¥ÀjºÁgÀ ¥ÁªÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ “¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü”0iÀÄ£ÀÄß 

¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. 

 

CzsÁå0iÀÄ 3: £Áå¬ÄPÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀæQæ0iÉÄUÀ¼ÀÄ: ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ®Ä £ÁUÀjPÀgÀÄ 

ªÀÄÆgÀÄ ¹«¯ï ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÁÝgÉ. 

 ªÀiÁ°£Àå ªÀiÁqÀÄªÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå 

PÁ£ÀÆ¤£À°è£À C¥ÀPÀÈvÀåzÀ PÀæªÀÄ. 

 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 2 ªÀÄvÀÄÛ 226 

gÀr0iÀÄ°è jmï Cfð 

 C¥Á0iÀÄPÁj PÉÊUÁjPÉ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è, 

¸ÁªÀðd¤PÀ «ªÀiÁ ºÉÆuÉUÁjPÉ PÁ0iÉÄÝ, 1991 

gÀr0iÀÄ°è CxÀªÁ gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ næ§Äå£À¯ï 

PÁ0iÉÄÝ, 1995 gÀr0iÀÄ°è ¥ÀjºÁgÀPÁÌV Cfð0iÀÄ£ÀÄß 

¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä C¥ÀPÀÈvÀå PÁ£ÀÆ£ÀÄ Cw 

ºÀ¼É0iÀÄ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÉ. 

C¥ÀPÀÈvÀå PÁ£ÀÆ¤£Àr0iÀÄ°è£À §ºÀ¼ÀµÀÄÖ 

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉ¼ÀV£À ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼À°è 

ªÀVðÃPÀj¸À¯ÁVzÉ: 

 G¥ÀzÀæªÀ: SÁ¸ÀV G¥ÀzÀæªÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß 

¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕ CxÀªÁ £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀ 

ªÀÄÆ®PÀ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: eÉqï,£À aªÀÄtÂ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄªÀ 

ºÉÆUÉ ªÀÄvÀÄÛ QrUÀ½AzÀ, „ªÉÊ‟£À £ÉªÀÄä¢UÉ(eÉqï £À 



¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É0iÀÄªÀ£ÀÄ) vÉÆAzÀgÉ0iÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 

EzÀÄ SÁ¸ÀV G¥ÀzÀæªÀªÁVzÉ. „ªÉÊ‟0iÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ 

ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¸ÀPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ 

G¥ÀzÀæªÀ«vÉÛAzÀÄ „eÉqï‟£À ªÁzÀªÁVzÀÄÝ, EzÀÄ 

C¥ÀgÁ¢ü0iÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. ªÉÊ D¹Û0iÀÄ 

PÀqÉUÉ C©üªÀÄÄRªÁVgÀÄªÀ a«ÄÚ0iÀÄ°è£À vÀÆvÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄÄZÀÄÑªÀAvÉ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄªÀÅ DzÉÃ²¹vÀÄ.( 

©.ªÉAPÀl¥Àà «gÀÄzÀÝ ©.¯ÉÆÃ«¸ï, J.L.Dgï. 1986, 

DA.¥Àæ.239). 

 ¤®ðPÀë÷åvÉ: ¤®ðPÀëvÉ0iÀÄ PÀÈvÀåzÀ ¥sÀ°vÁA±À¢AzÀ 

¸ÀA¨sÀ«¹zÀ £ÀµÀÖzÀ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV zÁªÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 ¸ÀA¥ÀÇtð(¤gÀÄ¥Á¢PÀ) ºÉÆuÉUÁjPÉ: MAzÀÄ 

PÀA¥É¤0iÀÄÄ ºÁ¤PÁgÀPÀ CxÀªÁ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV 

C¥Á0iÀÄPÁj PÉÊUÁjPÉ0iÀiÁVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ 

PÁSÁð£É0iÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄªÀªÀjUÉ 

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ0iÀÄ §UÉÎ ¸ÀA¨sÁªÀå 

¨ÉzÀjPÉ¬ÄzÀÄÝ,   vÁ£ÀÄ PÉÊUÉwÛPÉÆArgÀÄªÀ 

ZÀlÄªÀnPÉ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ªÀåQÛUÉ ºÁ¤0iÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ, ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄPÉÌ vÁ£ÀÄ 

¸ÀA¥ÀÇtðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁå0iÉÆÃf¸À¯ÁUÀzÀ 

PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÁV s̈ÀgÀªÀ¸É0iÀÄ£ÀÄß 

PÉÆqÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. 

 PÀlÄÖ¤nÖ£À ºÉÆuÉUÁjPÉ: gÉÃ¯ÁåAqïì-«gÀÄzÀÝ-

¥sÉèZÀgï J¯ï.Dgï.1,JPïì.265,  gÀ°è£À ¤0iÀÄªÀÄªÀÅ, 

C¥Á0iÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÃ 

ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß vÀgÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£À ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ°è 

¸ÀAUÀæ»¹qÀÄªÀÅzÀÄ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É CzÀÄ 

¸ÉÆÃjzÀ°è/¥ÁgÁzÀ°è ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV CzÀgÀ 

¸ÉÆÃgÀÄ«PÉ¬ÄAzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV GAmÁUÀÄªÀ 

£ÀµÀÖPÀÆÌ D ªÀåQÛ0iÀÄÄ PÀlÄÖ¤mÁÖV 

ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ. 

 

  ªÁ¢0iÀÄÄ, C¥ÀPÀÈvÀåzÀ PÀæªÀÄzÀ°è £ÀµÀÖ 

¥ÀjºÁgÀPÁÌV CxÀªÁ ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕ0iÀÄ DzÉÃ±ÀPÁÌV 

CxÀªÁ JgÀqÀPÀÆÌ zÁªÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀµÀÖ 

¥ÀjºÁgÀªÀÅ, C¥ÀPÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀPÁÌV 

PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ DyðPÀ ¥ÀjºÁgÀªÁVzÉ. £ÀµÀÖ 

¥ÀjºÁgÀzÀ°è JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ: 

1. UÀt£ÁºÀð £ÀµÀÖ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ: EªÀÅUÀ¼ÀÄ 

¥ÀjºÁgÁvÀäPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ 

vÉÆAzÀgÉ0iÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¹zÀ ªÁ¢UÉ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

2. ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ: EªÀÅUÀ¼ÀÄ 

zÀAqÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀªÁVzÀÄÝ, vÀ¥ÀÅöà 

ªÀiÁrzÀªÀ£À£ÀÄß ²Që¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±À«gÀÄvÀÛzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: JPïì PÀA¥É¤0iÀÄ WÀlPÀ¢AzÀ, C¥Á0iÀÄPÁj 

C¤®ªÀÅ ºÉÆgÀ¸ÀÆ¹ ¸ÀÜ½Ã0iÀÄªÁV ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ 

d£ÀgÀ£ÀÄß UÁ0iÀÄUÉÆ½¹vÀÄ. ¨sÁjÃ ¥ÀæªÀiÁtzÀ 

¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆAzÀgÉUÉÆ¼ÀUÁzÀ d£ÀjUÉ 

¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  KPÉAzÀgÉ, ¥ÀjºÁgÀªÀÅ zÀAqÀ£ÁvÀäPÀ 

ªÀÄvÀÄÛ CrØªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. 

§ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ0iÀiÁUÀÄwÛgÀÄªÀ 

GzÀåªÀÄªÁVzÀÝgÉ, CzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¥ÀjºÁgÀzÀ 

ªÉÆvÀÛªÀÇ eÁ¹Û0iÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(²æÃ gÁªÀiï C¤® 

¸ÉÆÃjPÉ ¥ÀæPÀgÀt) 

 ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕ0iÀÄÄ MAzÀÄ £Áå¬ÄPÀ DzÉÃ±ÀªÁVzÀÄÝ, 

EzÀgÀ°èE£ÉÆß§â ªÀåQÛ0iÀÄ ºÀPÀÌ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀÄªÀ 

CxÀªÁ vÀqÉ0iÀÄ®Ä GzÉÝÃ²¹gÀÄªÀ ªÀåQÛ0iÀÄ£ÀÄß CAvÀºÀ 

PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ÀzÀAvÉ vÀqÉ0iÀÄÄªÀ DzÉÃ±À.  

¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕ0iÀÄ°è JgÀqÀÄ «zsÀ: 

 vÁvÁÌ°PÀ; 



 ±Á±ÀévÀ. 

¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀzÀæªÀ: ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀzÀæªÀPÉÌ 

¥ÀjºÁgÉÆÃ¥Á0iÀÄUÀ¼ÀÄ, F PÉ¼ÀV£ÀAwªÉ: 

 L.¦.¹.0iÀÄ PÀ®A.268 gÀr0iÀÄ°è£À C¥ÀgÁzsÀPÁÌV, 

MAzÀÄ C¥ÀgÁ¢üPÀ «ZÁgÀuÉ; 

 Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæQæ0iÀiÁ ¸ÀA»vÉ0iÀÄ PÀ®A.133-144 

gÀr0iÀÄ°è, zÀAqÁ¢üPÁj0iÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ 

G¥ÀzÀæªÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄªÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ C¥ÀgÁ¢üPÀ 

ªÀåªÀºÀgÀuÉ. 

 Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæQæ0iÀiÁ ¸ÀA»vÉ0iÀÄ PÀ®A.91 gÀr0iÀÄ°è, 

£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ C£ÀÄªÀÄw0iÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CqÉÆéÃPÉÃmï 

d£ÀgÀ¯ï CxÀªÁ E§âgÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ 

¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ WÉÆÃµÀuÁvÀäPÀ, ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕ0iÀÄ 

DxÀªÁ JgÀqÀÄ DzÉÃ±ÀUÀ½UÁV ¹«¯ï PÀæªÀÄ. 

 

ªÀUÀð PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæw¤¢üPÀ zÁªÉUÀ¼ÀÄ: ªÀUÀð 

PÀæªÀÄzÀ°è,  ¸ÀªÀiÁ£À PÀëw0iÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¹zÀ CxÀªÁ 

¸ÀªÀiÁ£À D¸ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ MAzÀÄ ªÀUÀðzÀ 

M§â CxÀªÁ ºÉaÑ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV 

ªÀÄvÀÄÛ D ªÀUÀðzÀ J¯ÁèEvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀgÀªÁV 

zÁªÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ 

¸ÀªÀÄyð¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

 ªÀUÀð PÀæªÀÄzÀ zÁªÉUÀ¼À GzÉÝÃ±ÀªÀÅ, DyðPÀªÁV 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ ªÉÃ¢PÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤Ãr, MAzÉÃ jÃw0iÀÄ 

PÁ£ÀÆ¤£À zÁªÉUÀ¼À£ÀÄß «¯ÉÃªÁj ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, 

KPÉAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ «µÀ0iÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ¥ÀævÉåÃPÀ 

zÁªÉUÀ¼ÀÄ, ªÀUÀðªÀ£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ 

C¸ÀAUÀvÀªÁzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀ 

¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 

 ¥Áæw¤¢üPÀ zÁªÉ CxÀªÁ ªÀUÀð PÀæªÀÄ zÁªÉ0iÀÄ£ÀÄß 

¸ÀA»vÉ0iÀÄ DzÉÃµÀ 1, ¤0iÀÄªÀÄ 8gÀr0iÀÄ°è ªÀÄ£ÀßuÉ 

¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

zsÀÈµÁÖAvÀ: MAzÀÄ PÉÊUÁjPÉ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀºÀjzÀ 

ªÀiÁ°£ÀåªÀÅ, £À¢0iÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj «ÄÃ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

£Á±À¥Àr¹, ºÉÆ¼É0iÀÄ zÀqÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ 

«ÄÃ£ÀÄUÁgÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À fÃªÀ£ÉÆÃ¥Á0iÀÄªÀ£ÀÄß 

£Á±À¥Àr¹vÀÄ. ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃj PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, M§â 

«ÄÃ£ÀÄUÁgÀ¤UÉ ¸ÀA s̈À«¹zÀ £ÀµÀÖªÀÅ vÀÄA¨Á 

aPÀÌzÁUÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè «ÄÃ£ÀÄUÁgÀgÀÆ MnÖUÉ ¸ÉÃj, 

ªÀUÀð PÀæªÀÄzÀ zÁªÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.  PÁ0iÀÄðvÀB 

M§â «ÄÃ£ÀÄUÁgÀ¤UÉ ªÁådåzÀ RZÀð£ÀÄß ¨sÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

PÀµÀÖPÀgÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ, MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÆºÀ CxÀªÁ 

ªÀUÀðªÀÅ zÁªÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÁUÀ, EzÀÄ CªÀjUÉ 

¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ¤0iÀÄªÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ, £Áå0iÀiÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ jmï 

ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è DjÜPÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. 

¥Àj¸ÀgÀzÀ zÁªÉUÀ¼À°è, ºÀtPÁ¹£À ªÀ¸ÀÆ¯Áw0iÀÄ£ÀÄß 

C¥ÀPÀÈvÀå ªÀiÁrzÀªÀjAzÀ ¹«¯ï zÁªÉ0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 

ªÀiÁvÀæªÉÃ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 

 ¥Áæw¤¢üPÀ zÁªÉ0iÀÄ°è ¥ÁnÃ ¸ÀªÁ®Æ ¸ÉÃjzÀAvÉ 

«ªÀgÀªÁzÀ ¸ÁPÀë÷å «ZÁgÀuÉ0iÀÄ 

C£ÀÄPÀÆ®vÉ¬ÄgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¥Áæw¤¢üPÀ zÁªÉ0iÀÄ°è£À 

¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄÄ, jmï ¥ÀæQæ0iÉÄVAvÀ ºÉZÀÄÑ 

C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀÄzÀÄ. 

¥Áæw¤¢üPÀ zÁªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦.L.J¯ï £ÀqÀÄªÉ PÉ®ªÀÅ 

¥ÀæªÀÄÄR ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ: 

 ¦.L.J¯ï UÀ¼À£ÀÄß PÉÃªÀ® gÁdåzÀ CxÀªÁ 

¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À «gÀÄzÀÝ C£ÀÄPÀæªÀÄªÁV 

¸ÀA«zÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 226 gÀr0iÀÄ°è GZÀÑ 



£Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄZÉÑÃzÀ 32 gÀr0iÀÄ°è 

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, 

¥Áæw¤¢üPÀ zÁªÉUÀ¼À£ÀÄß 0iÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ «gÀÄzÀÝ, 

SÁ¸ÀVÃ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 ¥Áæw¤¢üPÀ zÁªÉUÀ¼À°è£À ªÁ¢0iÀÄÄ CªÀ±ÀåPÀªÁV0iÀÄÆ 

PÁ£ÀÆ¤£À°è PÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ PÀëw0iÀÄ£ÀÄß 

C£ÀÄ¨sÀ«¹gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉ0iÀÄ°è DyðPÀ 

»vÁ¸ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ¦.L.J¯ï.£À°è 

ªÁ¢0iÀÄÄ Cfð0iÀÄ°è D¥Á¢¹zÀAvÉ ºÉÃ½gÀÄªÀ 

vÀ¦à¤AzÀ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁzÀ 

CUÀvÀå«gÀÄªÀÅ¢®  
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ಅಖಿಲ ಭರತೀಯ ಬರ್ 
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ವಿಷಯ 15: ಕೌಟ ುಂಬಿಕ ಕನೂನ  
ಹುಂದ್  ಕನೂನ  

 

ಬಯತದಲಿಲ ಆಯಕವ ಹಂದಕ ಕನೂನಕ ಎಂದಯ  
ಹಂದಕಗಳಿಗ  ಄ನಾಮಗಕವಂತಹ  ೈಮಕ್ರುಕ್ 
ಕನೂನಕಗಳು ಅಗಿ . ಹಂದಕ ಶಫಿವನಕು ವಿವಲ್ದ 
಄ಥಥದಲಿಲ ಯಖ್ಯನ್ಸಸಲಗಿದಕಿ ಭತಕು ಆದಯಲಿಲ 
ಫೌದಧಯಕ, ಜ ೈನಯಕ ಭತಕು ಸಿಖ್ ಯನಕು ಳಗ ೂಂಡಿದ . 
ಬಯತದಲಿಲ ಸಿಸಕತಿುಯಕವ ಮಯ ೇ ಅಗಲಿ ಄ವಯಕ 
ಭಕಸಿಲೇಂ, ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್, ಸಿಥ ಄ಥವ ಜ್ೂಯಗಳು ಎಂದಕ 
ಧಭಥದ ರಕಯ ಷಬೇತಗದಿದಿಲಿಲ ಄ವರಿಗ  ಕ್ೂಡ 
ಆದಕ ಄ನಾಮಗಕತುದ . 
 

ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ ಕನೂನಕ, 1955 

 

ಹಂದಕಗಳಲಿಲ ನಡ ಮಕವ ವಿಹಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  
ಆಯಕವ ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ ಕನೂನಕ 1955 

(ಎಚ್ಎಂಎ) ಄ನಕು ತಿದಕಿಡಿಗ ೂಳಿಸಿ, ಸಂಹತ ಗ ೂಳಿಸಿ 
ಜರಿಗ  ತಯಲಯ್ದತಕ.  
 

ಬಯತಿೇಮ ಸಂವಿಧನದ (ಸಂವಿಧನ) ಎ. 366ಯಲಿಲ 
ಳಗ ೂಂಡಿಯಕವ ರಿಶ್ಚಷಟ ಜತಿಗಳಿಗ  ಎಚ್ಎಂಎ 
಄ನಾಮಗಕವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಎಂಎನ ಕ್ಲ್ಂ  ಎಚ್ಎಂಎ 
ರಕಯ ವಿಚಯಣ ಗ ೂಳಡಫ ೇಕದ ಮವುದ ೇ 
ವಿಷಮಗಳಿಗ  ಸಂಫಂದಿಸಿದಂತ  ಎಚ್ಎಂಎಗ  ಄ನಕು 
಄ನಾಮಗ ೂಳಿಸಕವ ಄ಧಿಕಯವನಕು ಎಚ್ಎಂಎದ 4ನ ೇ 
ಕ್ಲ್ಂ ನ್ಸೇಡಕತುದ . ಆದಕ ಸಂಹತ ಗ ೂಳಿಸಿದ 
ಕಯ್ದದ ಮಗಿಯಕವುದರಿಂದ ವಿಹಕ ು 

ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಇ ಹಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕನೂನಕ ಭತಕು 
ನ್ಸಫಂಧನ ಗಳನಕು ತ ಗ ದಕ ಸಕ್ಕತುದ . ಹೇಗಗಿ ಇ 
ವಿಷಮದಲಿಲ ಆದಕ ಕಯ್ದದ ಯ್ದಂದ ಅಳಲ್ಪಡಕತುದ . 
ಮವುದ ೇ ನಯಮಂ ಗಕ ು ಭನವಿ ಸಲಿಲಸಕವುದಕ ು ಇ 
ಹಂದ  ಹಂದಕಗಳಿಗ  ಄ನಾಮಗಕತಿುತಕು. ಇಗ ಆದಕ 
ಎಚ್ಎಂಎನಲಿಲ ಆದಕ ು ಮವುದ ೇ ರಿೇತಿಮ 
ಷೌಲ್ಬಯವಿಲ್ಲದಿದಿಯ  ಭತರ ಸಭಮತಿಸಫಹಕದಗಿದ . 
(ಯ ೂೇಹಣಿಕ್ಕಭರಿ ವಿಯಕದಧ ನಯ ೇಂದರ ಸಿಂಗ್ ಎಐಅರ್ 
1972 ಎಸ್ ಸಿ 459) ಕ್ಲ್ಂ 5 ಭತಕು 7 ಹಂದಕ 
ವಿಹಕ ು ಄ಗತಯಗಿಯಕವ ಸಿಿತಿಗಳು ಭತಕು 
ಸಭಯಂಬದಲಿಲ ಄ನಕಸರಿಸಫ ೇಕದ ನ್ಸಮಭವಳಿಗಳ 
ಕ್ಕರಿತಕ ಸ ೇಳುತು : 
 

ಮೊದಲ್ನ ಮದಗಿ ಷಂರದಯ್ದಕ್ ರಿೇತಿ 
ರಿಜ್ಕಗಳು ಭತಕು ಮವುದ ೇ  ಕ್ಷದ ಸಭಯಂಬದ  
ರಕಯ  ವಿಹ ರತಿಜ್ಞೂವಥಕ್ ನಡ ಮಫ ೇಕ್ಕ. 
ಂದಕ  ೇಳ  ಸರಿಮದ ಸಭಯಂಬಗಳು ಭತಕು  
಄ದಕ ು ತಕ್ುಂತ  ಄ಥವ ವಿಹ ಅಚರಿಸಿದಲಿಿಲ ಆದನಕು 
ರತಿಜ್ಞೂವಥಕ್ ಎಂದಕ ರಿಗಣಿಸಲಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
(ಪ್ರರಮ ಫಲ್ ವಿಯಕದಧ ಸಕಯ ೇಶ ಚಂದರ, ಎಐಅರ್ 1971 
ಎಸ್ ಸಿ 1153) ವಿಹಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಕ್ಷಕಟ 
ಸಂರದಮಗಳನಕು ಄ನಕಸರಿಸಿಯಫ ೇಕ್ಕ ಭತಕು  
ಮವುದ ೇ ಂದಕ ಕ್ಷದಲಿಲ ಄ತಯಗತಯ ಎಂದಕ 
ಬವಿಸಿಯಕವ  ವಿಹಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದ 
ಷಂರದಯ್ದಕ್ ಕನೂನಕಗಳು ಆಯಫ ೇಕ್ಕ. 
 

ವಿವಯಣ :  ಹಂದಕ ಅಗಿಯಕವ ಎ, ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಅಗಿಯಕವ ಬ 
಄ನಕು ವಿಹಗಕತುಯ . ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಸಂರದಮದ 
ರಕಯ ವಿಹವನಕು ರತಿಜ್ಞ ಗ ೂಳಿಸಲಗಕತುದ .  
ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ ಕನೂನ್ಸನ ನ್ಸಫಂಧನ ಗಳ ಄ಡಿಮಲಿಲ 
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಄ವಯ ವಿಹವನಕು ತಳಿಿಸಕ್ಲ್ಕ ಅಗಕವುದಿಲ್ಲ (ಎಂ. 
ವಿಜ್ಮಕ್ಕಭರಿ ವಿಯಕದಧ ದ ೇವಫಲ್ನ್ ಎಐಅರ್ 
ಕ ಆಅರ್ 363) 

 

ಎಯಡನ ಮದಗಿ,  ೈಹಕ್ ಸಂರದಮಗಳನಕು 
ನಡ ಸಕತಿುಯಕವ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಂದಕ  ೇಳ , ಮವುದ ೇ 
ಂದಕ ಕ್ಷ ಜೇವಂತವಿಯಕವ ತಿುಮನಕು ಸ ೂಂದಿದಿಲಿಲ 
ಭತಕು ಮೊದಲಿನ  ೈಹಕ್ ಫಂಧನದಿಂದ 
ಬಡಕಗಡ ಮಗದಿದಿಲಿಲ ಮೊದಲಿನ ವಿಹ 
ಜರಿಮಲಿಲಯಕತುದ . 
 

ಭೂಯನ ಮದಗಿ, ಕ್ಷಗಳು ಭನಸಿಕ್ಗಿ 
ಸಕಸಿಿತಿಮಲಿಲಯಫ ೇಕ್ಕ. ವಿಹಕ ು ಕ್ಷಗಳು ಸಭಮತಿ 
ನ್ಸೇಡಕವುದಕ ು ಸಭಥಥಗಿ  ಎಂದಕ ಖ್ತಿರ 
ಡಿಸಿಕ ೂಳಿಲ್ಕ  ಆದಕ ರಭಕಖಗಿಯಕತುದ . ಇ 
ರಿೇತಿಮ ರಿಸಿತಿಿ ಈದಭವಿಸಫಹಕದಕ. ಅದಗೂಯ 
ಆಂತಹದಯಲಿಲ ವಯಕ್ರುಮಕ ವಿಹಕ ು ಸಭಮತಿ ನ್ಸೇಡಕವ 
ಷಭಥಯಥವನಕು ಸ ೂಂದಿಯಫಹಕದಕ ಅದಯ  ನಂತಯ 
ಭನಸಿಕ್ಗಿ ಄ಸಾಸಿನಗಫಹಕದಕ. ಇ ಭೂಲ್ಕ್ ಅ 
ವಯಕ್ರುಮಕ ವಿಹಕ ು ಭತಕು ಜ್ನಮ ನ್ಸೇಡಕವುದಕ ು 
಄ನಹಥನಗಕತುನ . 
 

ವಿರಣೆ: ಹಂದಕ ಕನೂನಕ ಭತಕು ಸಂರದಮದ 
ರಕಯ ಎ, ಬಮನಕು ವಿಹಗಕತುನ . ನಂತಯ ಎ 
ವಯಕ್ರುಮಲಿಲ ುನಯವತಿಥತ ಄ಷಮಯ ಯ ೂೇಗ 
ಕ್ಂಡಕಫಯಕತಿುದಿಯ . ಬ ವಯಕ್ರುಮ ಕ ೂೇರಿಕ  ಯೇಯ ಗ  ಇ  
ವಿಹ ಯದಕಿ ಭಡಫಹಕದಕ. 
 

ನಲ್ುನ ಮದಕಿ, ಭಧಕಭಗ ಭತಕು ವಧಕ ಕ್ರಭಗಿ 21 
ಭತಕು 18 ವಷಥ ವಮಸಿಿನವಯಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ. ಇ ಄ಗತಯ 
ವನಕು ೂಯ ೈಸದ ವಿಹವನಕು  12 (1) (ಸಿ) ಄ಧಿನ್ಸ 

ಮಭದ ಄ಡಿ ನಯಮವಸರದ ತಿೇಭಥನದ ರಕಯ 
ವಿಹವನಕು ಯದಕಿಗ ೂಳಿಸಫಹಕದಕ. ಇ ಄ಗತಯವನಕು 
ಬಂಗಗ ೂಳಿಸಿ ರತಿಜ್ಞೂವಥಕ್ಗ ೂಳಿಸಿದಿಯೂ ಕ್ೂಡ 
ಆದಕ  ೇದಯವಲ್ಲ ಭತಕು ಯದಕಿಗ ೂಳಿಸಫಹಕದಗಿದ .  
ಅದಯ  ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ ಕನೂನ್ಸನ 18ನ ೇ ಕ್ಲ್ಂದಡಿ 
ಆದಕ ಶ್ಚಕ್ಷಹಥ ಄ಯಧಗಿಯಕತುದ . 
 

ಐದನ ಮದಕಿ,  (ಕ್ಲ್ಂ 12 (ಜ)ನಲಿಲ ಯಖ್ಯ 
ನ್ಸಸಲಗಿದ ) ಄ಥವ (ಕ್ಲ್ಂ 2 (ಎಫ್)ನಲಿಲ ಯಖ್ಯ 
ನ್ಸಸಿಯಕವಂತ )  ಸಂಪ್ರಂದ ಸಂಫಂಧದ ಲಿಲದಿಯ , 
ನ್ಸಶ ೇಧಿತ ಸಂಫಂಧಗಳ ಯಪ್ರುಮಲಿಲ ಫಯಕವ 
ಸಂಫಂಧಿಕ್ಯ ಕ್ಷಗಳ ನಡಕ   ಂದಕ  ೇಳ  ವಿಹ 
ಏಥಟ್ಟಯ  ಮವುದ ೇ ಄ಂತಹ ವಿಹ 
 ೇದಯಗಕವುದಿಲ್ಲ. ಸಂರದಮದಿಂದ ಄ಥವ ಎಯಡಕ 
ಕ್ಷಗಳಲಿಲ ಚಲಿುಮಲಿಲಯಕವ ನಡವಳಿಗಳು ಆದಕ ು 
ಸಭಮತಿಸದಿದಲಿಿಲ ಇ ವಿಹ  ೇದಯಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
ನ್ಸಶ ೇಧಿತ ಸಂಫಂಧಗಳ ಯಪ್ರುಮಲಿಲಯಕವ ಎಯಡಕ 
ವಯಕ್ರುಗಳ ನಡಕವಿನ ವಿಹಕ ು ಸಂರದಮ 
ಸಭಮತಿಸಿದಕಿ, ಄ಂತಹವಯಕ ನಯಮಮಕತ ಸಂರದ 
ಮವನಕು ಲಿಸಫ ೇಕ್ಕ.  (ಕ್ಲ್ಂ 3 (ಎ) ಯಖ್ಯ 
ನ್ಸಸಲಗಿದ ) (ಶಕ್ಕಂತಲದ ೇವಿ ವಿಯಕದಧ ಄ಭಯನಥ್, 

ಎಐಅರ್ ಪ್ರ&ಎಚ್ 221) 

 

ವಿಹದ ನಯಮ ಸಭಮತತ  ಭತಕು ಄ದಯ ಕನೂನಕ 
ಫದಧ ಸಂತನದ  ಯಗಿ ಄ತಿಮದ ರಫಲ್ದ 
ೂವಥಕ್ಲ್ಪನ  ಆದ . ಅ ವಿಹ ಏಥಟ್ಟ ನಂತಯ 
ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಯಕ್ರುಗಳು ಅ ಕ್ಷಗಳನಕು ತಿ ಭತಕು 
ತಿು ಗಕಯಕತಿಸಕತುಯ  ಭತಕು ಄ದ ೇ ರಿೇತಿ ರಭಕಖ 
ದಖಲ ಗಳಲಿಲ  ಭತಕು ರಭಕಖ ರಸಂಗಗಳಲಿಲ ವಿವರಿಸ 
ಲಗಕತುದ . ವಿಹಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದ 
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ರತಿಜ್ಞವಿಧಿಗಳನಕು ೂಣಥಗ ೂಳಿಸಲಗಿದ ಯೇ 
ಆಲ್ಲವೊ ಎಂದಕ ನ ೂೇಡಕ ವುದಕ ು ಕ್ೂಡ ಆದಕ 
ರಕ್ಯಣಗಿಯಕತುದ .  (ಗಕಯಕ ಚಯಣ್ ವಿಯಕದಧ 
಄ದಿಕಂದ ಫ ಹರಿ ಎಐಅರ್ 1972 ಒರಿಷಿ 38) 

ವಯಕ್ರುಗಳು ಆಫಬಯಕ ಂದಗಿ ಜೇವಿಸಕವುದಕ ಕ್ೂಡ ತಿ 
ಭತಕು ತಿುಮ ೂವಥ ಕ್ಲ್ಪನ ಗ  ದರಿ 
ಭಡಿಕ ೂಡಕತುದ . ವಯಕ್ರುಯಂದಿಗ  ಭಹಳ ಯಫಬಳು 
ಜೇವಿಸಕತಿುದಿಲಿಲ ಭತಕು ಄ವಳ ಸಂಯಕ್ಷಣ ಮಲಿಲ ಭತಕು ಇ 
ವಯಕ್ರುಮಕ ಄ವಳ ಭಕ್ುಳನಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದಲಿಿಲ ಄ವಳು 
಄ವನ ತಿು ಎಂಫ ಫಲ್ದ ೂವಥಬವನ ಮನಕು 
ನ್ಸೇಡಕತುದ . ಅದಯ  ಇ ೂವಥಕ್ಲ್ಪನ ಮನಕು ಮವುದ ೇ 
ವಿಹ ಏಥಟ್ಟಟಲ್ಲ ಎಂದಕ ಷಕ್ಷಿಮನಕು ದಗಿಸಕವ 
ಭೂಲ್ಕ್ ಆದನಕು ಸ ೂಗಲಡಿಸಫಹಕದಕ.  
(ಫಲ್ಸಕಫರಭಣಿಯಮಂ ವಿಯಕದಧ ಸಕಯಕತುಮಮ್ 
ಏಐಅರ್ 1992 ಎಸ್ ಸಿ 756) 

 

ಫಹಳ ಕಲ್ದಿಂದ ಂದಗಿ ಫಳುವಿಕ ಮಕ 
ನಯಮಮಕತ ವಿಹದ ವಷ ೂರೇಕ್ು ವಿಧಿ 
ವಿಧನಗಳನಕು ೂಣಥ ಗ ೂಳಿಸಲಗಿದ  ಎಂದಕ ೂವಥ 
ಬವಿಸಕವಂತ  ಭಡಕ ತುದ . (ನ್ಸಭಥಲ ವಿಯಕದಧ 
ಯಕಕ್ರಮಣಿದ ೇವಿ ಎಐಅರ್ 1994 ಕಂತ್ 247) 

 

ನ ೂೇಂದಣಿಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ 
ಕನೂನ್ಸನ ಕ್ಲ್ಂ 8ಯ ಄ಡಿ ಮವುದ ೇ ನ್ಸಮಭ 

ವಳಿಗಳು ಆಲ್ಲ. ಸಭಯಂಬ ಯೂದಲಿಲ ವಿಹ ರತಿಜ್ಞ  
ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿಯಕವುದಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಯಜ್ಯ ಸಕಥಯ 
ನ್ಸಮಭಗಳನಕು ಭಡಫಹಕದಕ ಎಂದಕ ಄ಧಿಕಯ 
ನ್ಸೇಡಕತುದ . ಸುವಗಿ ವಿಹ ನಡ ದಿದ  ಎಂದಕ 
ದಖಲಿಸಕವುದಕ ು ಆದಕ ಭಕಖಯಗಿದ . 
 

ದಿಾತಿುತಾ ಄ಥವ ನ್ಸಶ ೇಧಿತ ಸಂಫಂಧಗಳ ಯಪ್ರುಮಲಿಲ 
ವಿ ಹಗಿದಿಯ  ಄ಥವ ಫಬರಿಗ  ಫಬಯಕ 
ಸಪ್ರಂದಗಳು  
ಆದಿಲಿಲ ಕ್ಲ್ಂ 11ಯ ರಕಯ ನಯಮವಸರದ ತಿೇಭಥ 

ನದಿಂದ ವಿಹ ಄ನೂಜಥತಗ ೂಳಿಸಫಹಕದಕ.   
 

಄ಧಿ ನ್ಸಮಭ 12 ಯ ರಕಯ ಕ ಳಗಿನ ನ ಲ ಗಟ್ಟಟನ 
ಅಧಯದ ಯೇಲ  ವಿಹ ಄ನೂಜಥತ ಎಂದಕ 
ರಿಗಣಿಸಫಹಕದಕ:  
 

ರತಿದಿ ನುಂಸಕ್ಯಗಿದಲಿಿಲ, ವಿಹದ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ ರತಿ ದಿಮ ಭನಸಿಕ್ ಄ಷಭಥಯಥ 
ವಿಹದ ಸಂದ ಬಥದಲಿಲ ದಿಮಕ ರತಿದಿ ಄ಥವ 
ಲ್ಕ್ಯ ಸಭಮ ತಿಮನಕು ತುಡದಿಂದ ಄ಥವ 
ಮೊೇಸದಿಂದ ಡ ದಿದಿಲಿಲ ಭತಕು ವಿಹದ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಫ ೇಯ  ವಯಕ್ರುಯ್ದಂದ ದಿ ಮನಕು ಸ ೂಯತಕ 
ಡಿಸಿ ರತಿದಿ ಗಬಥಧರಿಸಿದಕಿ, ಇ ವಿಷ ಮವು 
ವಿಹದ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ದಿಮ ಗಭನಕ ು 
ಫಯದಿದಲಿಿಲ ಕ್ಲ್ಂ 16ಯ ನಡ ಮಕವ ಕನೂ ನಕ 
ಸಂಘಷಥದಿಂದ ಭೂಲ್ಕ್ ಄ನೂಜಥತ ಗ ೂಳಿಸಫಹಕದಕ.  
 

(1) ವಿಧಿ ಫದಧ ವಿಹದಿಂದ ಜ್ನ್ಸಸಿದ ಭಕ್ುಳು 
ಲ್ಕ್ಯ ಅಸಿುಗ  ಈತುಯಧಿಯತಾ ಷ ೇರಿದಂತ  ಎಲ್ಲ 
ಈದ ಿೇಶಗಳಿಗ  ಕನೂನಕ ಫದಧಯಗಿಯಗಿಯಕತುಯ  
ಎಂದಕ ರಿಗ ಣಿಸಲ್ಪ ಡಕತುಯ . ಂದಕ  ೇಳ  
ಮವುದ ೇ ಂದಕ ಕ್ಷ ವಿಹದ ವಿಧಿ ಫದಧತ ಮನಕು 
ರಶ್ಚುಸದಿದಲಿಿಲ ಭತಕು ವಿಹ ಂದಕ  ೇಳ  ಄ನೂ 
ಜಥತಗಿಯದಿದಲಿಿಲ ನಯಮ ಸಭಮತ ವಿ ಹಗಿ 
ಯಕತುದ  ಭತಕು ಲ್ಕ್ಯ ಭಕ್ುಳು ಕನೂನಕ 
ಫದಧಯಗಕತುಯ .  ಕ್ಲ್ಂ 16  
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(2) ಄ಡಿ ಂದಕ  ೇಳ  ವಿ ಹವು 
಄ನೂಜಥತಗಿದಿಯೂ ಕ್ೂಡ ಄ಂತಹ ವಿಹ ದಿಂದ  
ಜ್ನಮ ತಳಿದ ಭಕ್ುಳು  ಎಲ್ಲ ಄ಭರಮ ಭತಕು 
ಈದ ಿೇಶಗಳಿಗ  ಕನೂನಕ ಫದಧ ಸಂತನ ಗಿಯಕತುಯ .  
ಕ್ಲ್ಂ 16 (3) ಯ ಄ಡಿಮಲಿಲ ಄ವಯಕ ತಭಮ ಲ್ಕ್ಯ 
ಅಸಿುಮನಕು ಸ ೂಯತಕ ಡಿಸಿ ಆತಯ ಮವುದ ೇ ವಯಕ್ರುಮ 
ಅಸಿುಮ ಯೇಲ  ಄ಥವ ಄ದಯಲಿಲ ಹಕ್ಕು ಷಧಿಸಕವಂತಿಲ್ಲ.  
 

ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ ಕನೂನ್ಸ ಕ್ಲ್ಂ 10ಯ ಄ಡಿ 
ನಯಮಂಗಿೇಮ ರತ ಯೇಕ್ಕ ು ನ್ಸೇಡಕವ ತಿೇಭಥನವು 
ಕ್ಲ್ಂ 13ಯ ಄ಡಿ ವಿಚ ಛೇಧನ ತಿೇಪ್ರಥಗ  ಄ಗತಯವಿ 
ಯಕವಂತಹ ಸನ್ಸು ೇಶಗಳನಕು ಳಗ ೂಂಡಿಯಫಹಕದಕ. 
ಕ್ಲ್ಂ 13ಯ ಄ಡಿ ವಿಚ ಿೇಧನಕ ು ಫ ೇಕ್ರಯಕವ 
ವಿಚಯಗಳನಕು ಕ ಳಗಿನಂತ  ಟ್ಟಟ ಭಡಕತುದ . 
 

ಮೊದಲ್ನ ಮದಗಿ, ರತಿದಿ ತಿ ಮ ತಿು 
ವಯಭಚಯ ಎಸಗಿದಿಯ . ವಯಭಚಯದ ಅಧಯದ ಯೇಲ  
ವಿಚ ಛೇಧನಕ ು ಸಲಿಲಸಕವ ಄ಜಥಮಕ ತಿ ಄ಥವ ತಿುಮ 
ಕ ೂೇರಿಕ ಮ ಯೇಯ ಗ  ಆಯಫಹಕದಗಿದ . ಆದಯಲಿಲ 
ಮಗಲ್ೂ ಭಕಗಧತ ಮನಕು ೂವಥದಲಿಲ ಕ್ಲಿಪಸಿಕ ೂ 
ಳಿಲಗಕತುದ . ಭಡಲಗಿಯಕವ ಅದನ ಮ ನಕು 
ದೃಢಡಿಸಕವುದಕ ರತಿದಿಮ ಯೇಲ  ಆಯಕತುದ .  
ಆಲಿಲ ವಯಭಚಯ ಭಡಿಯಕವುದಕ ು ಸಭಮತಿ ಄ಥವ 
ತಪ್ಪೇಪ್ರಪಗ  ಭಡಿಕ ೂಂಡಲಿಲ ಸಕತುಲಿನ ಎಲ್ಲ 
ರಿಸಿಿತಿಗಳ ಅಧಯದ ಯೇಲ  ಆದನಕು ಄ನಕಲ್ಕ್ಷಿಸಿ ಆದಕ 
ನ್ಸಜ್ ಭತಕು ಆದಯಲಿಲ ಮವುದ ೇ ಳಸಂಚಕ ಆಲ್ಲ 
ಎಂದಕ ನಯಮಲ್ಮಕ ು ತೃಪ್ರುಮಗಕತುದ . 
 

ರತಿದಿ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ ದಿಮನಕು 
ಕ್ೂರಯಗಿ ನಡ ಸಿಕ ೂಂಡಿದಿಲಿಲ ಆದಯಲಿಲ ಭನಸಿಕ್ 

ಕೌರಮಥ ಕ್ೂಡ ಳಗ ೂಂಡಿದ . ಕೌರಮಥದ 
ಕನೂನತಮಕ್ ರಿಕ್ಲ್ಪನ  ಭತಕು  ೈಹಕ್ 
಄ಯಧಕ ು ಸಭನಗಕವ ಭಟ್ಟದ ಕೌರಮಥವನಕು 
ಬಯತಿೇಮ ವಸಕಂಗ ಯಖ್ಯನ್ಸಸಿಲ್ಲ. ಹೇಗಗಿ, 

ಕೌರಮಥದ ಅದನ ಗಳನಕು ನ್ಸಧಥರಿಸಕವಲಿಲ 
ನಯಮಲ್ಮವು ಅದಿತನ ನಡವಳಿಕ ಗಳು ತಕ್ರಥಕ್ 
಄ಭರಮಕ ು ಫಯಕವಂತಹ ವಯಕ್ರುತಾ ದಿಮ 
ಭನಸಿಿನಲಿಲ ಫಯಕವಂತ  ಆದಕಿ, ಄ದಕ 
ರತಿದಿಯಂದಿಗ  ಜೇವಿಸಕ ತಿುದಿ  ೇಳ   
಄ಮಕರಿ ಄ಥವ ಗಮ ಭಡಕವಂತ  ಆದ ಯೇ 
ಎಂದಕ ರಿೇಕ್ಷಿಸಕತುದ . ಕೌರಮಥವು ಜೇವಕ ು, ದ ೇಹದ 
಄ಂಗಗಳಿಗ  ಄ಥವ ಅಯ ೂೇಗಯಕ ು ಄ಮ ತಯಕವಂತಹ 
ಭಟ್ಟಕ ು ಆಯಫ ೇಕ್ಕ ಎಂದಕ ಆಲ್ಲ. ಂದಕ ಷಧಯಣ 
ತಕ್ರಥಕ್ ಄ಭರಮ ಆಂತಹ ಄ಮಕ ು 
ಸಭಥಕ್ಗಿಯಕತುದ . (ಡಷಟನ  ವಿಯಕದಧ ಡಷಟನ , 
ಎಐಅರ್ 1975 ಎಸ್ ಸಿ 1534) ಕೌರಮಥದ ಭಟ್ಟಕ ು 
ಸ ೂೇಗಫ ೇಕ್ರದಿಲಿಲ, ಄ನಕಸರಿಸಿದ ಕ್ರಭಗಳು  ೈಹಕ್ 
ಜೇವನದಲಿಲ ಸ ೂಡ ದಟ್ ಫಡಿದಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಂಭೇಯ 
ಸಾಯೂದಲಿಲ ಆಯಫ ೇಕ್ಕ. (ಷವಿತಿರ ಂಡ  ವಿಯಕದಧ 
 ರೇಭಚಂದರ ಂಡ  ಎಐಅರ್ ಎಸ್ ಸಿ 591) 

ವಿರಣೆ: ಎ ಭತಕು ಬ ಹತಕು ವಷಥಗಳಿಂದ  ೈಹಕ್ 
ಜೇವನ ನಡ ಸಕತಿುದಿಯ . 8 ವಷಥಗಳ ಄ವಧಿಮಲಿಲ "ಎ" 
ನ ಅಯ ೂೇಗಯದ ಕ್ಕರಿತಕ "ಬ" ನ್ಸಲಿಥುನಗಿಯಕವುದಕ 
಄ಲ್ಲದ ೇ ಄ವಳನಕು ಹಂಸಿಸಕವುದಕ ು ಄ತಿಮದ 
ಕ್ೂರಯತನದಿಂದ ಭತಕು ಄ತಿಮದ ಯಟ್ಕತನದಿಂದ 
ವತಿಥಸಕತಿುದಲಿಿಲ, ಭತಕು "ಬ" ಕ್ೂಡ "ಎ"ಗ  ಕ ಲ್ ಫರಿ 
ಷವಥಜ್ನ್ಸಕ್ಗಿ ಕ್ೂಡ ಕ್ರಯಕಕ್ಕಳ ಕ ೂಡಕವುದಕ ು 
ರತಿಯಂದಕ ಄ವಕ ಶವನಕು 
ಈಯೇಗಿಸಕತಿುಯಕತುನ .  "ಬ" ಭಕ್ುಳನಕು ಕ್ೂಡ 
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ಸರಿಮಗಿ ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಿವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಭಗಳ 
ಟಟಯ  ಪಲಿತಂಶಗಿ "ಎ" ಭನದಲಿಲ "ಬ" 
ಭನಸಿಿನಲಿಲ ಟ್ಟಟಗ  ಜೇವನ ನಡ ಸಕವುದಕ ಕ್ಷಟಕ್ಯ 
ಎಂಫ ಬವನ  ಭೂಡಿಸಕವ ಕಯಣ ಕೌರಮಥದ 
ಅಧಯದ ಯೇಲ  ವಿಚ ಛೇಧನವನಕು ನ್ಸೇಡಫಹಕದಕ.  
 

ವಿರಣೆ:  ಎ ಭತಕು ಬ ವಿಹಗಿದಿಯ . "ಎ" ಗ  
ಭಕ್ುಳು ಫ ೇಕಗಿದಕಿ, ಸುವಿಕ್ಗಿ ಬ ಆದನಕು ನ ೇಯ 
ಗಿ ಭತಕು ನ್ಸಯಂತಯಗಿ ಫಮಕ ಮನಕು ವಿಯ ೂೇಧಿಸಕ 
ವುದಕ ಕ್ೂಡ ಕೌರಮಥಕ ು ಸಭನಗಿದ  (ಫೇರ್ಬ್ಿಥ 
ವಿಯಕದಧ ಫೇರ್ಬ್ಿಥ [1955]2 ಎ11ಆಅರ್ 774) 

 

ವಿವಯಣ : ಎ ಭತಕು ಬ ವಿಹಗಿದಕಿ, ಬ  ತನು 
ಷ ುೇಹತಯ ೂಂದಿಗ  ಷ ೇರಿ ಭಧಯ ಷ ೇವಿಸಕತುನ  ಭತಕು 
ತಿಂಗಳಿಗ  ಎಯಡಕ ಫರಿ ಭತಿುನಲಿಲಯಕತುನ . ಭಧಯ 
ಷ ೇವಿಸಕವುದಕ ಕೌರಮಥಕ ು ಸಭಗಿಲ್ಲದ ಕಯಣ 
ಕ ೇವಲ್ ಕ್ಕಡಿತದ ಅಧಯದ ಯೇಲ  "ಎ"ಗ  ವಿಚ ಛೇಧನ 
ನ್ಸೇಡಲ್ಕ ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ. (ಹಯಜೇತ್ ಕೌರ್ ವಿಯಕದಧ ಯೂಪ್ 
ಲಲ್ ಎಐಅರ್ 2004 ಪ್ರ&ಎಚ್ 22) ಅದಯ , 
ಎಚಿರಿಕ ಮ ನಂತಯವೂ ಕ್ಕಡಿತ ಭಕಂದಕವರಿದಲಿಲ 
಄ಂತಹ ಕ್ರಭಗಳು ನ ೂೇವು ಭತಕು ದಮನ್ಸೇಮ 
ಸಿಿತಿಮನಕು  ತಿ ಮ ತಿುಗ  ತಯಕತಿುದಿಲಿಲ ಄ದಕ 
ಕೌರಮಥಕ ು ಸಭನಗಕತುದ . 
 

ಭೂಯನ ಮದಗಿ,  ರತಿದಿ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ 
ನ್ಸಯಂತಯಗಿ ಎಯಡಕ ವಷಥಗಳ ದಿಮನಕು 
ತ ೂಯ ದಿದಲಿಿಲ, ತ ೂಯ ಮಕವಿಕ ಮಕ ಏಕ್ಕ್ಷಿೇಮಗಿದಕಿ, 
ಈದ ಿೇಶೂವಥಕ್ಗಿದಕಿ ಭತಕು ಸಕಯಣವಿಲ್ಲದ  ತಿ 
ಮ ತಿುಮನಕು ವಶಾತಗಿ ತ ೂಯ ಮಕವುದಕ.  
ತ ೂಯ  ಮಕವ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ ತ ೂಯ ಮಕವುದಕ ು 

ಆಯಕವ ಸುವ ಸಿಿತಿಮನಕು ಷಬೇತಕಡಿಸಫ ೇಕ್ಕ 
ಭತಕು ತ ೂಯ  ಮಲ್ಪಟ್ಟ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ ಸರಿಮದ 
ಕಯಣಗಳನಕು ನ್ಸೇಡಿ  ಄ನಕಸಿಿತಿಮಲಿಲನ ವತಥನ  
ಭತಕು ಄ನಕಸಿತಿಿಗ  ಸಭಮತಿಮನಕು 
ನ್ಸೇಡಫ ೇಕಗಕತುದ .  ದಿಮಕ ಮವುದ ೇ ಸಂಶಮಕ ು 
ಎಡ  ಆಲ್ಲದಂತ  ತ ೂಯ ಮಕವ ಄ಯಧವನಕು ಷಬೇತಕ 
ಡಿಸಲ ಫ ೇಕ್ಕ. ಆದಕ ಄ತಯಗತಯ ವಿಚಯಗಿದಕಿ, 
ತ ೂಯ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ ಎಲ್ಲ ಸಭಮದಲಿಲ 
ವಿಹವನಕು ದೃಢಡಿಸಫ ೇಕ್ಕ ಆಲ್ಲದಿದಲಿಿಲ 
ತ ೂಯ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಯ ಯದಕಿಗ ೂಂಡಕ ಸಭಮತಿಯ್ದಂದ 
ರತ ಯೇಕ್ಗಿದಿಯ  ಎಂದಕ ಅಗಕತುದ .  
ನಲ್ುನ ಮದಗಿ ಆನ ೂುಂದಕ ಧಭಥಕ ು ಭತಂತಯ 
ಸ ೂಂದಿ ಹಂದಕ ಧಭಥ ತ ೂಯ ದ ರತಿದಿ ತಿು ಮ 
ತಿಮಕ ಆನ ೂುಂದಕ ಧಭಥಕ ು ಭತಂತಯಕ ು 
ಸ ೂಂದಿದಿಯೂ ಅ ವಯಕ್ರುಮಕ ಹಂದಕ ಧಭಥವನಕು 
ಆನ ೂುಂದಕ ಧಭಥದಲಿಲ ನಂಬಕ  ಆರಿಸಿದ ಕಯಣಕ ು 
಄ಥವ ಄ಂತಹ ಧಭಥ ಭತಕು ಄ದಯ ಅಚಯಣ ಗಳಿಗ  
ಕ್ಟಟ ಄ನಕಮಯ್ದ ಅಗಿಯಕವ ಕಯಣಕ ು ತ ೂಯ ದಂತ  
ಅಗಕವುದಿಲ್ಲ. ಅದಯ , ಂದಕ  ೇಳ   ಄ವಳು ಸಪಷಟದ 
ತಯಜಸಕವಿಕ ಮ ಕ್ರಭಗಳಿಂದ ತಯಜಸಿ ಭತಕು 
ನ್ಸಮಭನಕಷಯದ ಭತಂತಯಕ ು ಳಗಗಿ ಫ ೇಯ  
ಧಭಥವನಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದಲಿಲ ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ 
ಕನೂನ್ಸನ 13(1)(ii) ಯ ಕ್ಲ್ಂದ ಄ಡಿ ಄ವಳು ತನು 
ಹಂದಕ ಅಗಿಯಕವುದನಕು ಕ ೈಬಟ್ಟಂತ  ಅಗಕತುದ . 
 

ಐದನ ಮದಿಗಿ, ಕ್ಲ್ಂ 13 (1)(iii) ಯಲಿಲ ಈಲ ಲೇಖಿಸಿತ  
ರತಿದಿ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ ಗಕಣಡಿಸಲಯದಂತಹ 
ಭನಸ ದೌಫಥಲ್ಯ ಄ಥವ ಭನಸಿಕ್ ಄ಸಾಸಿತ  
ಆಯಫ ೇಕ್ಕ.   ೈಹಕ್ ಜೇವನ 
ಭಕಂದಕವುರಿಮಕವುದಕ ು ವಿಯಕದಧಗಿದಕಿ ಄ದನಕು 
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ಈಶಭನಗ ೂಳಿಸಕವ ಭಟ್ಟದಲಿಲ ಭನಸಿಕ್ ಄ಸಾಸಿತ  
ಆಯಫ ೇಕ್ಕ. (ಬ.ಎನ್. ಂಡಕಯಂಗ ವ ೇಟ್ ವಿಯಕದಧ 
ಎಸ್.ಎನ್. ವಿಜ್ಮಲ್ಕ್ಷಿಮೇ ಎಐಅರ್ 2003 ಕಂತ್ 
357) 

 

 ಗಕಣಡಿಸಲಗದ ಫಕದಿಧಮ ಄ಷಭಥಯಥತ ಮನಕು 
ದಿಮಕ ಷಬೇತಕಡಿಸಫ ೇಕಗಕತುದ . ಇ ವಿಧಿಮ 
ಯಪ್ರುಗ  ಇ ರಕ್ಯಣವನಕು ತಯಕವುದಕ ು ಭನಸಿಕ್ 
಄ಸಾಸಿತ  ಗಕಣಭಕಖಗಲಯದಂತಹದ ಿೇ ಅಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ 
ಎನಕುವುದಕ ಄ಗತಯವಿಲ್ಲ. ಅದಯ , ಆದಕ 
ರತಿದಿಯಂದಿಗ  ದಿಮಕ ಸಭಥಕ್ಗಿ ಜೇವನ 
ನಡ ಸಕವುದಕ ು ಷಧಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಭಟ್ಟದಲಿಲಯಫ ೇಕ್ಕ. 
ಅಯನ ಮದಕಿ, ರತಿದಿ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ  
಄ಮಕರಿಮದ ಭತಕು ಗಕಣಡಿಸಲಗದ 
ಕ್ಕಷಠಯ ೂೇಗದಿಂದ ಫಳಲ್ಕತಿುಯಫ ೇಕ್ಕ. 
 

ಏಳನ ಮದಕಿ, ರತಿದಿಮ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ 
ಷ ೂೇಂಕ್ಕ ಕಯಕ್ ಗಕಹಯ ಯ ೂೇಗದಿಂದ ನಯಳುತಿುಯಫ ೇಕ್ಕ. 
ಯ ೂೇಗದ ಸಂಕ್ಥಕ ು ತಿಳಿಮದ ೇ ಫಯಲಗಿದಕಿ ಭತಕು 
ಆದನಕು ಗಕಣಡಿಸಫಹಕದಗಿದ  ಎಂದಕ ದಿಸಿ ಯಕ್ಷಿಸಿ 
ಕ ೂಳಿಲ್ಕ ಆಯಕವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಥದಿಂದ ಯ ೂೇಗ 
ತಗಕಲ್ಕವ ಸಿಿತಿಮಲಿಲದ  ಎಂಫ ಅಧಯದಿಂದ 
ತೃಪ್ರುಮದಲಿಲ ಭತಕು ರತಿದಿಗ  ಆದಕ 
ತಗಕಲಿಯಲ ಫ ೇಕ್ಕ ಎನಕುವುದಕ ಄ಗತಯ ಗಿಯಕವುದಿಲ್ಲ.  
 

ಎಂಟ್ನ ಮದಕಿ, ರತಿದಿಮ ತಿ ಮ ತಿುಮಕ 
ಮವುದ ೇ ಧಮಥಕ್ ನ್ಸೇತಿ ನ್ಸಮಭಗಳನಕು 
ರ ೇಶ್ಚಸಕವ ಭೂಲ್ಕ್ ಜ್ಗತುನಕು ತಯಜಸಿದಲಿಲ ಄ದಕ 
ಹಂದಕ ಕನೂನ್ಸನ ರಕಯ ನಗರಿಕ್ನ ೂಫಬನ ಕ ೂಲ ಗ  
ಸಭನಗಿಯಕತುದ . ರತಿದಿಮ ತಿ ಄ಥವ ತಿು 
ದಮಥಕ್ ನ್ಸೇತಿ ನ್ಸಮಭಗಳನಕು ರ ೇಶ್ಚಸಕವುದಕ ು 

಄ಗತಯವಿಯಕವ ಷಂರದಯ್ದಕ್ ವಿಧಿ ವಿದನಗಳನಕು 
ೂಯ ೈಸಿಯಫ ೇಕ್ಕ.  
 

ಂಬತುನ ಮದಕಿ, ರತಿದಿಮ ತಿ ಄ಥವ ತಿುಮಕ 
ಏಳು ಄ಥವ ಄ದಕ್ರುಂತ ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ಜೇವಂತ 
ಗಿದಿಳ  ಎಂದಕ ಕ ೇಳಿಯಫಯದಕ. ಬಯತಿೇಮ 
ಷಕ್ಷಾಧಯ ಕನೂನಕ 1872ಯ 108ಯ ಕ್ಲ್ಂವು   
ಷಕ್ಷಿಮ ಄ನಕಸಿಿತಿ ಕ್ಕರಿತಕ ವಯತಿರಿಕ್ುಗಿ ನ್ಸಮಭ 
ವಳಿಗಳನಕು ಈಲ ಲೇಖಿಸಿದ . ಏಳು ಄ಥವ ಄ದಕ್ರುಂತ 
ಸ ಚಕಿ ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ಅ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಷಭನಯಗಿ 
ನ ೂೇಡಿಯಕವ ಄ಥವ ಄ವಳಿಂದ ಕ ೇಳಿದ ಜ್ನರಿಂದ 
ಕ ೇಳದಿದಿ ಕ್ಷದಲಿಲ ಄ಂತಹ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಭೃತ ಎಂದಕ 
ರಿಗಣಿಸಲಗಕತುದ . 
 

ಹತುನ ಮದಕಿ,  ೈಹಕ್ ಕ್ಷಗಳ ನಡಕ  ಸರಿಡಿಸ 
ಲಗದಂತ  ಬಂಗಗಕವುದಕ. ನವಿೇನ್ ಕ ೂೇಹಲ ವಿಯಕದಧ 
ನ್ಸೇಲ್ಕ ಕ ೂೇಹಲ ಎಐಅರ್ 2006 ಎಸ್ ಸಿ 1675ಯಲಿಲ 
ಕ ೇಂದರ ಸಕಥಯಕ ು ನ್ಸೇಡಿಯಕವ ಸವೊೇಥಚಿ 
ನಯಮಲ್ಮದ ನ್ಸದ ೇಥಶನದ ರಕಯ  ೈಹಕ್ 
ಕನೂನಕ ಭಸೂದ  2010 (ತಿದಕಿಡಿ) ಹಂದಕ 
 ೈಹಕ್ ಕನೂನನಕು ತಿದಕಿಡಿ ಭಡಿ 
ಸರಿಡಿಸಲಗದಂತ  ಬಂಗಗಿಯಕವ ವಿಹವನಕು 
ಹಂದಕ ವಿಚ ಿೇಧನ ಕನೂನ್ಸಗ  ಅಧಯಗಿ ತಿದಕಿಡಿ 
ಭಡಿದ . 
 

ನಯಮಲ್ಮದ ಅದ ೇಶದ ರಕಯ ನಯಮಂಗಿೇಮ 
ರತ ಯೇಕ್ಗ ೂಂಡ ರಕ್ಯಣಗಳಲಿಲ ಮವುದ ೇ ಂದಕ 
ಕ್ಷವು ವಿಚ ಿೇಧನಕ ು ಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಫಹಕದಕ.  
 

ನಯಮಂಗಿೇಮ ರತ ಯೇಕ್ದ ತಿೇಭಥನ ಸಕ 
ಭಡಿದ ನಂತಯದ ಂದಕ ವಷಥ ಄ಥವ ಄ದಕ್ರುಂತ 
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ಯೇಲ್ಪಟ್ಕಟ ಄ವಧಿಮಲಿಲ ಎಯಡಕ ಕ್ಷಗಳು ಟ್ಟಟಗ  
ಜೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಕ ತ ೂೇರಿಸಫ ೇಕಗಕತುದ . (ಹಂದಕ 
 ೈಹಕ್ ಕನೂನಕ ಕ್ಲ್ಂ 13(1ಎ)(i) 
 

ದಂತಯ  ರೇಭ ುನಃ ರದನ ಭಡಕವ ಹಕ್ಕುಗಳ 
ರಕ್ಯಣಗಳಲಿಲ, ತಿೇಥನಕು ರಕ್ಟ್ಟಸಿದ ನಂತಯ 
ಮವುದ ೇ ಕ್ಷವು ವಿಚ ಿೇದನಕುಗಿ ನಯಮಲ್ಮಕ ು 
ಂದಕ ಄ಥವ ಄ದಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ ವಷಥಗಳ ಄ವಧಿಮಲಿಲ 
 ೈಹಕ್ ಕ್ಷಗಳ ನಡಕ  ದಂತಯ  ರೇಭ ುನಃ 
ರದನ ಭಡಕವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆಲ್ಲ ಎಂದಕ ತ ೂೇರಿಸಿ 
಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಫಹಕದಕ. (ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ ಕನೂನಕ 
಄ಧಿಮಭ 13(1ಎ)(ii) 
 

ಯೇಲುಣಿಸಿದ ವಿಷಮಗಳು ಄ಲ್ಲದ ೇ ತಿುಮಕ, ವಿಹ 
ರತಿಜ್ಞ ಮ ನಂತಯ ಫಲತುಯ ರಕ್ಯಣದಲಿಲ 
ತಪ್ರಪತಸಿನಗಿದಿಯ , ಭಕಖ ಸಂಬ ೂೇಗಿಮಗಿದಿಯ , 
ವಿಷಮ ಲ್ಂಟ್ನಗಿದಿಯ , ತಿಮಕ ಇ 
಄ಯಧಗಳಲಿಲ ಄ಯಧಿಮಗಿಯಫ ೇಕದ ಄ಗತಯವಿಲ್ಲ. 
ಆಂತಹ ಄ಯಧಗಳಿಗ  ತಿಮಕ ವಿಚಯಣ  
ಎದಕರಿಸಕತಿುದಿಲಿಲ ತಿುಮಕ ಮವುದ ೇ ಸಭಮದಲಿಲ 
ವಿಚ ಿೇದನಕ ು ಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಫಹಕದಕ. ಅದಯ , ತಿಮ 
ಯೇಲ  ಆಂತಹ ಅಯ ೂೇಗಳನಕು ಭಡಿದಲಿಲ ಄ಥವ 
಄ಯಧಿಮದಲಿಲ ಄ಥವ ಆಂತಹ ಄ಯಧ ಭಡಕವ 
ರಮತುದಲಿಲದಿಯ  ವಿಚ ಿೇಧನಕ ು ಆವುಗಳು 
ಅಧಯಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

ಂದಕ  ೇಳ  ವಿಹದ ಎಯಡಕ ಕ್ಷಗಳು ಜ್ಂಟ್ಟಮಗಿ 
ನಯಮಲ್ಮಕ ು ಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಕವುದಕ ು ಹಂದಕ 
 ೈಹಕ್ ಕನೂನ್ಸ ಕ್ಲ್ಂ 13ಬ ಄ಡಿ ಯಸಪಯ 
ಸಭಮತದ ವಿಚ ಿೇಧನಕ ು ಄ವಕಶ ಭಡಿಕ ೂಡಕತುದ . 

ಇ ಄ಜಥಮಕ ಸಪಷಟಗಿ ಕ್ಷಗಳು ಕ್ನ್ಸಷಠ ಂದಕ ವಷಥ 
ರತ ಯೇಕ್ಗಿ ಜೇವನ ಭಡಕತಿುದಕಿ, ಟ್ಟಟಗ  
ಜೇವಿಸಕವುದಕ ು ಷಧಯವಿಲ್ಲ ಭತಕು ಄ವಯ ವಿಹವನಕು 
ಯದಕಿಗ ೂಳಿಸಕವುದಕ ು ಯಸಪಯಯ ಸಭಮತಿ ಆದ  ಎಂದಕ 
ತ ೂೇರಿಸಫ ೇಕಗಕತುದ .  
 

ವಿಹಗಿ ಂದಕ ವಷಥದ ಄ವಧಿಮಲಿಲ ವಿಚ ಿೇಧನಕ ು 
಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಲ್ಕ ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ.  ತಯತಕರಿಮಲಿಲ 
ವಿಚ ಿೇಧನ ತಿೇಭಥನ ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಫಯದಕ ಎಂದಕ 
ಖಚಿತಡಿಸಕವುದಕ ು ಭಡಲಗಿದ . ಅದಗೂಯ ಕ್ಲ್ಂ 
14ಯಲಿಲನ ನ್ಸಮಭವಳಿಗಳು ವಿಹಗಿ ಂದಕ 
ವಷಥದ ೂಳಗ  ಸಲಿಲಸಕವ ಄ಜಥಮನಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಕವ 
ತಿೇಭಥನ ಷಾತಂತರಾವನಕು ನಯಮಲ್ಮಕ ು 
ನ್ಸೇಡಲಗಿದ .  
ತಿುಗ  ಫ ಂಫಲ್ ಭತಕು ಖಚಕಥ  ಚಿ ನ್ಸೇಡಕವ ತಿಮ 
ಜ್ಫಿರಿಮಕ ವಿಚ ಿೇಧನ ತಿೇುಥ ರಕ್ಟ್ಗ ೂಳುಿವ 
ಭೂಲ್ಕ್ ಭಕಕುಮಗಕವುದಿಲ್ಲ. ಹಂದಕ  ೈಹಕ್ 
ಕನೂನ್ಸನ ಕ್ಲ್ಂ 25ಯ ಄ಡಿ ತಿುಗ   ವಶಾತ 
ಜೇವನಧಯಕ ು ಹಕ್ಕು ಷಧಿಸಲ್ಕ ಭತಕು ನ್ಸವಥಹಣ  
ನ್ಸೇಡಫ ೇಕ್ಕ ಎನಕುವ ಄ಧಿಕಯವನಕು ನಯಮಲ್ಮಕ ು 
ನ್ಸೇಡಿದ .  ಆದಕ ವಸನತಮಕ್ಗಿದಕಿ ಆದನಕು ಪಂದ 
ಭೂಲ್ಕ್ ದೂಯ ಭಡಕವಂತಿಲ್ಲ ಈದಹಯಣ ಗ  
ವಿಹೂವಥ ಪಂದಗಳು 
 

ಹುಂದ್  ಉತ್ತರಧಿಕರ ಕನೂನ ,1956 

 

ಮತಕ್ಷಯ ಭತಕು ದಮಬಗ ತತಿಾಕ್ ನ ಲ ಗಟ್ಕಟ 
ಭತಕು ಇ ಹಂದ  ಭಯಕಭಕ್ಟಟಮಂ, ಄ಲಯಸಂತನ 
ಭತಕು  ನಂಫೂದರಿ ವಯವಷ ಮಿ  ಹಂದಕ 
ಕನೂನಕಗಳಿಂದ ಅಳಲ್ಪಡಕತಿುಯಕವ ಜ್ನರಿಗ  ಹಂದಕ 
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ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನಕ, 1956 ("the HSA") 

ಏಕ್ಯೂದ ಭತಕು ಸಭಗರ ವಯವಷ ಿ ಭೃತಕಯತರವಿಲ್ಲದ 
ಈತುಯಧಿಕಯಕ ು ಄ನಾಮಗಕತುದ .  
 

ಕನೂನ್ಸನಡಿ ಆಯಕವ ನ್ಸಮಭವಳಿಗಳನಕು 
ಜರಿಗ ೂಳಿಸಕವುದಕ ು ಹಂದಕ ಈತುಯಧಿಕರಿ 
ಕನೂನ್ಸನ 4ನ ೇ ಕ್ಲ್ಂ ಄ವಕಶ ನ್ಸೇಡಕತುದ . ಆದಕ 
ಹಂದಕಗಳಿಗಗಿ ಈತುಯಧಿಕರಿಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  
ಮವುದ ೇ ಠ್ಯ ಄ಥವ ಸಂರದಮದ ಕಯಣದಿಂದ 
ಎಲ್ಲ ವಿಚಯಗಳಿಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಹಂದಕ 
ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನ್ಸನ ಄ಡಿಮಲಿಲ ಆದಿ ಷಿಪ್ರತ 
ಎಲ್ಲ ನ್ಸಮಭಗಳನಕು ಯದಕಿ ಭಡಕತುದ . ಹಂದಕ 
ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನಕ ಜರಿಗ  ಫಯಕವ ಭಕನು ಆದಕ 
ವಸನ ಯೂದಲಿಲದಿ ಮವುದ ೇ ಆತಯ ಕನೂನನಕು 
ಕ್ೂಡ ಯದಕಿಗ ೂಳಿಸಕತುದ .  
ಹಂದಕ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನ್ಸನ ಎಯಡನ ೇ 
಄ಧಯಮದಲಿಲಯಕವ ನ್ಸಮಭವಳಿಗಳ ರಕಯ 
ಹಂದಕಗಳ ಅಸಿುಮ ಈತುಯಧಿಕಯ ಅಳಲ್ಪಡಕತುದ .  
ಹಂದಕ ಫಬನ ಭೃತಕಯವಿನ ನಂತಯ ಄ವಳ ಹತಿುಯದ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ಈತುಯಧಿಕಯ ಸ ೂಂದಕತುಯ  
ಭತಕು ಄ವಳ ಅಸಿುಗ  ಹಕ್ಕು ಫಧಯಯಗಕತುಯ  ಭತಕು 
ಏಕ್ ಕಲ್ಕ ು ಆವುಗಳಿಗ  ಈತುಯಧಿಕಯ ಡ ಮಕತುಯ .  
 

ಹಂದಕ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನ್ಸನ 5ನ ೇ ಕ್ಲ್ಂವು 
ವಿವ ೇಷ ವಿಹ ಕನೂನಕ 1954ಯ ಄ಡಿ ಕ್ಷಗಳು 
ವಿಹಗಿದಿಯ  ಹಂದಕ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನಕ 
಄ನಾಮಗಕವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಕ ಘೂೇಷಿಸಕತುದ . ಆಂತಹ 
ರಕ್ಯಣಗಳಲಿಲ ಈತುಯಧಿಕಯತಾವು ಬಯತಿೇಮ 
ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನಕ 1925ಯ ಯಪ್ರುಗ  ಫಯಕತುದ . 
ಹಂದಕ ಈತುಯದಿಕಯ ಕನೂನ್ಸನ 6ನ ೇ ಄ಧಿ 

ನ್ಸಮಭದ ರಕಯ ವಿಬಕ್ು ಹಂದಕ ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ಹಕ್ಕು 
ಫಧಯಸಿನ ಭಗಳು ಮತಕ್ಷಯ ಕನೂನ್ಸನ ಄ಡಿ 
ಅಳಲ್ಪಡಕತುದ . ಆಂತಹ ಹಕ್ಕು ಫಧಯಸಿನ ಭಗನಶ ಟ 
ಸಭದ ಹಕ್ಕುಗಳನಕು ತನು ಸಾಂತದ ಹಕ್ಕುಗಳಂತ  
಄ನಕಬವಿಸಕತುಳ . ಇ ಭೂಲ್ಕ್ ಭಹಳ  ಕ್ೂಡ ಄ವಳ 
ವಿಬಕ್ು ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ಕ್ತಥ ಅಗಕತುಳ . ಄ವಳು 
ಹಕ್ಕುಫಧಯಸಿಳಗಿಯಕವ ಮವುದ ೇ ಅಸಿುಮನಕು ಭಯಣ 
ತರದ ಄ನಕಷಯ ಮಕಕ್ು ರಿೇತಿಮಲಿಲ ನ್ಸೇಡಫಹಕದಕ. 
ಕ್ಲ್ಂ 6(3) ಹಕ್ಕು ಫಧಯಸಿನ ಭೃತಕಯದಲಿಲ  ಄ವನಕ 
ಫಧಯಸಿನಗಿಯಕವ ಅಸಿುಮನಕು ಕಲ್ಪನ್ಸಕ್ ರಿೇತಿಮಲಿಲ 
ವಿಬಗ ಭಡಫ ೇಕ್ಕ ಎಂದಕ ನ್ಸಫಥಂಧಿಸಕತುದ . ಕ್ಲ್ಂ 6 

(4)ನ  ನ್ಸದಿಥಷಟಡಿಸಿದ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು 
ಸಂೂಣಥಗಿ ಇ ನ ಲ ಗಟ್ಟಟನ ಯೇಲ  ಷಲ್ 
ತಿೇರಿಸಕವುದಕ ು ಜ್ಫಿಯಯಕ ಅಗಿಯಕವುದಿಲ್ಲ ಎಂಫ 
ಭಟ್ಟದವಯಗ  ಡಕ ರೈನ್ ಅಫ್ ಮಸ್ ಬಲಗ ೇಷನ್ 
ಯದಿತಿಮಗಿಯಕತುದ . 
 

ಹಂದಕ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನ್ಸ ಕ್ಲ್ಂ 8 ುಯಕಷಯ 
ಈತುಯಧಿಕಯದ ರಕ್ಯಣಗಳಲಿಲ ಷಭನಯ ನ್ಸೇತಿ 
ನ್ಸಮಭಗಳನಕು ಯೂಪ್ರಸಿದ . ಭೃತಕಯಸ ೂಂದಿದ ುಯಕಷಯ 
ಕನೂನತಮಕ್ ಈತುಯಧಿಗಳನಕು ಕನೂನ್ಸನ 
಄ಡಿಮಲಿಲ ನಲ್ಕು ವಿಬಗಗಳಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಗಿದ .  
 

1ನ ೇ ವಗಥದ ತಶ್ಚಲಿನಲಿಲ ಫಯಕವ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು 
಄ಥವ "ಏಕ್ಕಲ್ಕ ು ಈತುಯಧಿಕರಿಮಗಕವವಯಕ" 
2ನ ೇ ವಗಥದ ತಶ್ಚಲಿನಲಿಲ ಫಯಕವ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು 
಄ಥವ  ಕ್ಲ್ಂ 2 (ಎ)ನಲಿಲ ಯಖ್ಯನ್ಸಸಲದ ಪ್ರತೃ 
ವಂಶಜ್ಯಕ ಭತಕುಕ್ಲ್ಂ 2 (ಸಿ) ನಲಿಲ ಯಖ್ಯನ್ಸಸಲದ 
ಜ್ಞತಿಗಳು  
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1ನ ೇ ವಗಥದ ತಶ್ಚಲಿನಲಿಲ ಈಲ ಲೇಖಿಸಲಗಿಯಕವ 12 
ಅದಯತ ಮ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  ಅಸಿುಮಕ ಮೊದಲ್ಕ 
ಅಸಿುಮಕ ವಗಥವಣ ಮಗಕತುದ . ಭತಕು ಆದಯಲಿಲ 
ಆಂತಹ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ವಿಪಲ್ಯದಯ  ಎಯಡನ ೇ 
ಕ್ರಭಂಕ್ದ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  ಭತಕು ಆದಯಲಿಲ 
ವಿಪಲ್ದಯ  ಪ್ರತೃವಂಶಜ್ರಿಗ  ಭತಕು ಜ್ಞತಿಗಳಿಗ  
ಷ ೇಯಕತುದ . ಇ ವಿಬಗದಲಿಲ ವಯಕ್ುಡಿಸಲಗಿಯಕವ 
"ಅಸಿು"ಮಕ ಸಾಮಜಥತ ಮತಕ್ಷಯ ಹಕ್ಕು ಫಧಯತ ಮ 
ಅಸಿುಮಲಿಲನ ಹತಸಕ್ರು, ೂಥಜಥತ ಅಸಿು, ಭತಕು ಕ್ೃಷಿ 
ಬೂಮಮನಕು ಳಗ ೂಂಡಿದ .  
ಹಂದಕ ಈತುಯದಿಕಯ ಕನೂನ್ಸನ ಕ್ಲ್ಂ 10ಯಲಿಲ 
ನ್ಸಯೂಪ್ರಸಿಲದ ನ್ಸಮಭಗಳ ರಕಯ ಮೊದಲ್ನ ೇ 
ಕ್ರಭಂಕ್ದ ಅದಯತ ಮ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  
ಅಸಿುಮನಕು ವಿತರಿಸಫ ೇಕಗಕತುದ .  ುಯಕಷ ಭತಕು ಸಿರೇ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳನಕು ಸಭನಗಿ 
ರಿಗಣಿಸಲಗಕತುದ .  
ವಿವಯಣ : "ಡಫೂಲಾ" ವಿಧ ಮನಕು,"ಡಿ" ಭಗಳನಕು 
"ಎಸ್1"ಭಗನನಕು ಭತಕು ಭತಕು ಮೊದಲ ೇ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಎಸ್ಎಸ್1 ಭತಕು ಎಸ್ಎಸ್2 ಭತಕು  
ಭಗಳನಕು (ಎಸ್ ಡಿ) ತ ೂಯ ದಕ "ಎ" ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಕತುನ . ಡಫೂಲಾ, ಡಿ ಭತಕು ಎಸ್1 ತಲ ಂದಕ 
ಲ್ನಕು ಡ ಮಕತುಯ  ಄ದಕ ತಲ ನಲ್ುನ ಮ 
ಂದಕ ಬಗಗಿಯಕತುದ . ಭತಕು ಎಸ್ಎಸ್1, 

ಎಸ್ಎಸ್2 ಭತಕು ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಯೂ ಷ ೇರಿ ಂದಕ 
ಂದಯಲಿಲ ನಲ್ುನ ಮದಿಗಿಯಕತುದ . ಎ ಬಟ್ಕಟ ಅಸಿುಮಲಿಲ 
ರತಿಯಫಬಯಕ ಂದಯಲಿಲ ಹದಿನ ೈದನ ೇ ಬಗ 

ಗಿಯಕತುದ .  
 

ಈಯ್ದಲ್ಕ ತರವಿಲ್ಲದ ೇ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲ್ನ ೇ ವಗಥದಲಿಲ 
ನ್ಸಧಿಥಷಟಡಿಸಲಗಿಯಕವ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ವಿಪಲ್ 

ಯದಲಿಲ, ಅಸಿುಮನಕು ಎಯಡನ ೇ ವಗಥದಲಿಲ ನ್ಸದಿಥಷಟ 
ಡಿಸಲಗಿಯಕವ ಂಬತಕು ನಭೂದಕಗಳಿಗ  ವಗಥ 

ಯ್ದಸಲಗಕವುದಕ. ಎಯಡನ ೇ ವಗಥದಲಿಲ ಈತುಯ 

ಧಿಕರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ೇ ಅಸಿುಮ ಄ಧಿಕಯ 
ಸ ೂಂದಕವುದಿಲ್ಲ, ಫದಲಗಿ ಄ವಯಕ ಂಬತಕು 
ನಭೂದಕಗಳ ಕ್ರಭನಕಷಯ ಄ಧಿಕಯ ಡ ಮಕತುಯ . 
ಕನೂನ್ಸನ ಕ್ಲ್ಂ 11ಯಡಿ ಯೂಪ್ರಸಿಯಕವ ನ್ಸಮಭಗಳ 
ರಕಯ ಄ವಯನಕು ಗಕಂುಗಳನುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಗಿದ .    
 

ಅಸಿುಗ  ಹಕ್ಕು ಫಧಯಸಿನಗಲ್ಕ ಕ ೇವಲ್ ಫಬನ ೇ ಫಬ 
ಈತುಯಧಿಕರಿತಾವನಕು ನಂತಯದ ನಭೂದಕಗಳಿಗಿಂತ 
ಮೊದಲ್ಕ ನಭೂದಕ ಅಗಿಯಕವ ಕಯಣದಿಂದ 
ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಕಯಣ ಈತುಯಧಿಕತಾ ಟ್ಟಟಮಲಿಲ 
ಷ ೇರಿದಿಯ  ಈತುಯ ಧಿಕಯದ ಲ್ಕ ಲ ಕ್ು ಸಕ್ಕವ 
ರವ ು ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ. ಅದಯ , ಆಲಿಲ ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ 
ಅಸಿುಮಮನಕು ತ ಗ ದಕ ಕ ೂಳುಿವುದಕ ು ಂದಕ್ರುಂತ 
ಸ ಚಕಿ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ಆದಕಿ, ಄ವಯ ಲ್ಕಗಳ 
ಲ ಕ್ು ಸಕ್ಕವಿಕ ಮ ಄ವಯಲಿಲ ಸಭನಗಿ ಹಂಚಕವ ಸಯಳ 
ಲ ಕ್ುದ ರಕಯ ಭಡಲಗಕತುದ . 
 

ವಿರಣೆ:  ಸಸ ೂೇದಯನ ಭಗನನನಕು ಭತಕು ಸಸ ೂೇದ 

ರಿಮ ಭಗ ಭತಕು ಭಗಳನಕು ತ ೂಯ ದಕ "ಎ" ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಕತುನ . ಎಯಡನ ೇ ವಗಥದ ನಲ್ುನ ೇ 
ನಭೂದಿನ ರಕಯ ಄ವಯಕ ಎಲ್ಲಯೂ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ಭತಕು ಸಭಲಿನಲಿಲ "ಎ" 
ಅಸಿುಮನಕು ಏಕ್ಕಲ್ಕ ು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿತುಯ .  
 

ವಿರಣೆ: ಭೂವಯಕ ಭಗಳ ಭಗಳ ಭಗಳನಕು ಭತಕು 
ಭಗಳ ಭಗನ ಭಗನನಕು ತ ೂಯ ದಕ "ಎ" ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಕತುನ . ಮೊದಲ್ನ ಮವಳು ಇ ಮೊದಲ್ಕ 
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ಭೃತಕಯ  ಸ ೂಂದಿದ ಄ವನ ಡಿಮ ಭಗಳ ಮೊಭಮಗಳು 
಄ವಳು ಅಗಿಯಕವುದರಿಂದ  ಭತಕು ಎಯಡನ ಮನಕ ಇ 
ಮೊದಲ ೇ ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ಡಿ1 ಮೊಭಮಗನಕ 
ಅಗಿಯಕತುನ . ಡಿ ಭತಕು ಡಿ1 ಭಗಳ ಸಂತನದ 
ರಕಯ ಹಂಚಿಕ ಮಕ ನಡ ಮಕವುದಿಲ್ಲ. ಅದಯ , ಎಲ್ಲ 
ನಲ್ಾಯಕ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಲಿಲ ಸಭನಗಿ 
ಹಂಚಿಕ ೂಳುಿತಿುದಕಿ, ಄ದಕ ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ ಅಸಿುಮಲಿಲ 
ರತಿಯಫಬಯಕ ನಲ್ುನ ಮ ಂದಕ ಬಗವನಕು 
ಡ ಮಕತುಯ . ಹಂದಕ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನ್ಸನ 
ಕ್ಲ್ಂ 8 (ಸಿ) ಭಕಚಕಿಭಯ ಯ್ದಲ್ಲದ   ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ 
ಅಸಿುಗ  ವಗಥ 1 ಭತಕು ವಗಥ 2ಯಲಿಲನ ಎಲ್ಲ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ವಿಪಲ್ಯದಯ  ಄ವಳ ಅಸಿುಮನಕು 
ಪ್ರತೃ ವಂಶಜ್ ಭತಕು ಜ್ಞತಿಗಳ ನಡಕ  
ವಿಂಗಡ ನ ಮಗಕತುದ  ಎಂದಕ ಸ ೇಳಿದ . ಹಂದಕ 
ಈತುಯಧಿಕಯತಾ ಕನೂನ್ಸನ ಎಸ್ಎಸ್12 ಭತಕು 14 
ಭತಕು ಕ್ಲ್ಂ 12  ಅದಯತ ಮ ಭೂಯಕ ನ್ಸಮಭಗಳ 
ರಕಯ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕ್ರಭ ಄ನಕಸರಿಸಫ ೇಕ್ಕ. ಄ದಕ 
ಪ್ರತೃ ವಂಶಜ್ಯಕ ಭತಕು ಜ್ಞತಿಗಳ ಈತುಯಧಿಕಯದ 
ಕ್ಕರಿತಕ ಸ ೇಳುತುದ . ಕ್ಲ್ಂ 13 ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ ಅಸಿುಮ 
ನಡಕ  ಭತಕು ಄ವಳ ಪ್ರತೃ ವಂಶಜ್ ಭತಕು ಜ್ಞತಿಗಳ 
ನಡಕ  ಆಯಕವ ಸಂಫಂಧದ ರಭಣ ಲ ಕ್ು ಸಕ್ಕವ 
ಕ್ಕರಿತಕ ಸಪಷಟಡಿಸಕತುದ . ಸಂಫಂಧದ ರಭಣವು 
ಏಯಕಭಕಖ ಗಿಯಫಹಕದಕ ಄ಥವ ಆಳಿಭಕಖಗಿ 

ಯಫಹಕ ದಕ ಄ಥವ ಎಯಡೂ ಅಗಿಯಫಹಕದಕ. 
 

ವಿರಣೆ:  ೈಪ್ೇಟ್ಟ ಭಡಕತಿುಯಕವ ಆಫಬಯಕ ಪ್ರತೃ 
ವಂಶಜ್ಯಕ, ಈದಹಯಣ ಗ , ತಭಮನ ಭಗನ ಭಗಳು 
ಭತಕು ಚಿಕ್ುಪನ ಭಗ . ಮೊದಲ್ನ ಮವಳು ಎಯಡಕ 
ಸಂಫಂಧಗಳ ಭಟ್ಟ ಭತರ ಸ ೂಂದಿದಿಳ , 

ಎಯಡನ ಮವನಕ ಭೂಯಕ ಸಂಫಂಧಗಳ ಭಟ್ಟ 
ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಕಯಣ ಅದಯತ  ನ್ಸೇಡಲಗಕತುದ . 
 

ವಿರಣೆ: ಸಭನ ಜ್ಞತಿ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳ 
 ೈಪ್ೇಟ್ಟ. ಈದಹಯಣ ಗ  ಸಸ ೂೇದಯನ ಭಗಳ 
ಭಗಳು; ಭತಕು ತಯ್ದಮ ಸಸ ೂೇದರಿಮ ಭಗ, 

ಮೊದಲ್ನ ಮವಳು ಕ ೇವಲ್ ಎಯಡಕ ಸಂಫಂಧಗಳ ಭಟ್ಟ 
ಭತರ ಸ ೂಂದಿದಕಿ, ಎಯಡನ ಮನಕ ಭೂಯಕ 
ಸಂಫಂಧಗಳ ಭಟ್ಟವನಕು ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಕಯಣ ಄ವಳು 
ಸಿರೇ ಅಗಿದಿಯೂ ಕ್ೂಡ ಅದಯತ  ನ್ಸೇಡಲಗಕತುದ . 
ಮವುದ ೇ ರಿೇತಿಮಲಿಲ ಹಂದಕ ಭಹಳ ಯಫಬಳು 
ಅಸಿುಮನಕು ಸ ೂಂದಿದಕಿ, ಇಗ ಄ದನಕು ತನು ಸಂೂಣಥ 
ಅಸಿುಮಗಿ ಹಡಿದಿಟ್ಕಟಕ ೂಂಡಿಯಕತುಳ  ಭತಕು ತನಕ 
ಫಮಸಿದ ರಿೇತಿಮಲಿಲ ಈಯ್ದಲಿನ ಭಕಖ್ಂತಯ 
ಅಸಿುಮನಕು ನ್ಸೇಡಫಹಕದಕ ಄ಥವ ಄ದಕ ು 
ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ವಯವಹರಿಸಕವುದಕ ು ೂಣಥ ಄ಧಿಕಯ 
ಆದ .  (ಹಂದಕ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನಕ ಕ್ಲ್ಂ 14) 

ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ ೇ ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ಹಂದಕ 
ಭಹಳ ಮ ಅಸಿುಮ ಈತುಯಧಿಕಯಕ ು 
ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಕ್ಲ್ಂ 15 ಏಕ್ಯೂದ ಭತಕು 
ಂದ ೇ ರಿೇತಿಮಲಿಲಯಕವ ಈತುಯಧಿಕಯ ಯೇಜ್ನ ಮ 
ಕ್ಕರಿತಕ ಯಖ್ಯನ್ಸಸಕತುದ .  ವಿಬಗವು ಈಯ್ದಲ್ಕ 
ಆಲ್ಲದ ಭಹಳ  ಮ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳನಕು ಐದಕ 
ವಿಬಗದಲಿಲ ಗಕಂುಗ ಳನುಗಿ ವಗಿಥಕ್ರಿಸಕತುದ . 
 

ಗಂಡಕ ಭಕ್ುಳು, ಸ ಣಕು ಭಕ್ುಳು, ಇ ಮೊದಲ ೇ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿದ ಭಗನ ಭಕ್ುಳು, ಄ಥವ ಇ ಮೊದಲ ೇ 
ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ಸ ಣಕು ಭಗಳು ಭತಕು ಄ವಳ ತಿ, 

ಆವಯಕ ಎಲ್ಲಯೂ ಏಕ್ಕಲ್ಕ ು ಡ ಮಕತುಯ . ಇ 
ವಿಬಗದಲಿಲನ ಎಲ್ಲ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ವಿಪಲ್ಯದಯ  
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಄ವಳ ಅಸಿುಮಕ ಄ವಳ ತಿಮ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  
ವಗಥಯ್ದಸಕತುದ . 
 

 ಄ವಳ ತಿಮ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು 
 ಈಯ್ದಲ್ಕ ತರವಿಲ್ಲದವಯ ತಯ್ದ ಭತಕು ತಂದ  
 ಈಯ್ದಲ್ಕ ತರವಿಲ್ಲದ ಈತುಯಧಿಕರಿಮ 

ತಂದ  
 

 ಈಯ್ದಲ್ಕ ತರವಿಲ್ಲದ ಈತುಯಧಿಕರಿಮ 
ತಯ್ದ 

 

ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ ೇ ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಕವ ಹಂದಕ 
ಭಹಳ ಮ ಅಸಿುಮ ಈತುಯಧಿಕಯ ಄ವಳು ಸ ೇಗ  ಅ 
ಅಸಿುಮ ಯೇಲ  ಡ ತನ ಷಧಿಸಿದಿಳ  ಎನಕುವ 
ಭೂಲ್ದ ಅಧಯದ ಯೇಲ  ಆದ . ಆದಕ ಅ ಅಸಿುಮ 
ಈತುಯಧಿಕಯದ ವ ೈಲಿ ಭತಕು ರಿವತಥನ ಮ 
ಭಹತಿ ನ್ಸೇಡಕತುದ . (ಬಗತ್ ಯಮ್ ವಿಯಕದಧ ತ ೇಜ 
ಸಿಂಗ್, ಎಐಅರ್ 2002 ಎಸ್ ಸಿ1) 

 

ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ  ಭತಕು ಸಂತನವಿಲ್ಲದ  ಭಹಳ  
ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ರಕ್ಯಣಗಳಲಿಲ, ಄ವಳ ತಯ್ದ ಄ಥವ 
ತಂದ ಯ್ದಂದ ಫಂದಿಯಕವ ಅಸಿುಮಕ ಅ ಸಭಮದಲಿಲ 
ಜೇವಂತವಿಯಕವ ತಂದ ಮ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  
ಭಯಳಿಸಲಗಕತುದ  ವಿನಃ ತಿಗ  ಄ಥವ ತಿಮ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  ಷಭನಯ ಈತುಯಧಿಕರಿ 
ಕ್ರಭದಂತ  ಸ ೂೇಗಕವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ೇ ರಿೇತಿ ಄ವಳ ತಿ 
಄ಥವ ಭವನ್ಸಂದ ಡ ದ ಅಸಿುಮಕ ಄ವಳ ಭೃತಕಯವಿನ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಜೇವಂತವಿಯಕವ ತಿಮ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  ಸ ೂೇಗಕತುದ . ಭತಕು ತಂದ  
಄ಥವ ತಯ್ದಮ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  ಷ ೇಯಕವುದಿಲ್ಲ.  
 

ಂದಕ  ೇಳ , ಅದಗೂಯ ಇ ಮೊದಲ ೇ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿದ ಭಗನ ಄ಥವ ಭಗಳ ಭಗಕ ಸ ಣಕು ಄ಥವ 
ಗಂಡಕ ಅಗಿಯಲಿ ಄ಥವ ಭಗ ಄ಥವ ಭಗಳನಕು 
ತ ೂಯ ದಕ ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ಯೇಲ  ಮವುದ ೇ 
ರಿೇತಿಮಲಿಲ ಅಸಿುಮನಕು ಸಂದಿಸಿಯಲಿ ಄ಂತಹ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ  ಄ದಕ ಅಸಿುಮಕ ವಗಥಯ್ದಸಲ್ಪಡಕತುದ  
ಭತಕು ಆಂತಹ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಂದಕ  ೇಳ  ತಿ 
ಜೇವಂತವಿದಲಿಿಲ  ತಿಮ ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ ೇ 
ಏಕ್ಕಲ್ದಲಿಲ ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ.  
 

ವಿರಣೆ: ತಿ ಎಚ್ ಄ನಕು; ಄ವಳ ಎಸ್1 ಭತಕು ಎಸ್2 
ಭತಕು ಮೊಭಮಗ ಎಸ್ಎಸ್ (ಇ ಮೊದಲ್ಕ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಎಸ್ ನ ಭಗ) ಇ ಮೊದಲ್ಕ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಭಗ ಎಸ್3ಮ ವಿಧ  ಡಫೂಲಾಎಸ್ 3, 

ಆಫಬಯಕ ಸ ಣಕು ಭಕ್ುಳು ಡಿ1 ಭತಕು ಡಿ2; ಇ ಮೊದಲ್ಕ 
ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕವ  ಡಿಮ ಭಗಳು ಡಿಡಿ ಭತಕು  
಄ವಳ ಸಸ ೂೇದ ಬ ಄ನಕು  ತ ೂಯ ದಕ ಎ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿದಿಳ . ಡಫೂಲಾಎಸ್3 ಭತಕು ಬ ಸ ೂಯತಕ ಡಿಸಿ 
ಈಳಿದ ಎಲ್ಲಯೂ  "ಎ"ನ ಅಸಿುಗ  
ಈತುಯಧಿಕರಿಮಗಕತುಯ . ಈತುಯಧಿ ಕರಿಮಗಿ 
ಮವ ಭಟ್ಟಟಗ  (ಎ)ಕ್ಲ್ಂ 15 (1)ಯಲಿಲ ನಭೂ 

ದಗಿಯಕತುಯ . ಭತಕು ನಭೂದಿನ ಕ ಳಗ  ಬ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಮಗಿದಕಿ (ಡಿ) ನಭೂದಿನ ಭೂಲ್ಕ್ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಮಗಕವುದಕ ು ಄ವಕಶವಿಯಕವುದಿಲ್ಲ. 
ಹೇಗಗಿ ಎಸ್1,ಎಸ್2, ಎಸ್ಎಸ್, ಡಿ1 ಡಿ2, ಡಿಡಿ ಭತಕು 
ಎಚ್ ಏಕ್ಕಲ್ದಲಿಲ ಈತುಯಧಿಕ ರಿಮಗಕತುಯ . 
ರತಿಯಫಬಯಕ ಏಳನ ಮದಿಯಲಿಲ ಂದಕ ಬಗ 
ಡ ಮಕತುಯ . ಂದಕ  ೇಳ  ಎಸ್ ಸ ಚಕಿ ಭಕ್ುಳನಕು 
ಸ ೂಂದಿದಿಯ , ಄ವಯಕ ಄ವಯ ನಡಕ  ಂದಕ ಲ್ನಕು 
ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ ಭತಕು ಎಸ್1 ಭತಕು 
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ಆತಯಯ ೂಂದಿಗ  ಸಭಲಿಗ  ಹಕ್ಕು ಷಧಿಸಕವಂತಿಲ್ಲ. 
ಆವಯ ರಕ್ಯಣದಲಿಲ, ಹಂಚಿಕ ಮಕ ತಲ 
ಟ್ಟಟಮಂತಿಯಕತುದ  ಭತಕು ರತಿ ತಲ ಮ ಯೇಲ  ಄ಲ್ಲ.  
 

ವಿರಣೆ: ತನು ಮೊದಲಿನ ತಿಮ ಭಗ ಎಸ್ ಭತಕು 
ಎಯಡನ ೇ ತಿಯ್ದಂದ ಫಂದ ಅಸಿುಮನಕು ತ ೂಯ ದಕ ಎ 
ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಕತುಳ . ಇ ಅಸಿುಮಕ ಎಸ್ ಗ  
ನಭೂದಿನ ಯೇಲ  ವಗಥವಣ ಮಗಕತುದ  ಭತಕು ಬಮ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  ಄ಲ್ಲ (ಯಭ ಅನಂದ್ ವಿಯಕದಧ 
ಭೇಭ, ಎಐಅರ್ 1969 ಫಂಫ  205) 

 

ವಿರಣೆ: ಇ ಮೊದಲ್ಕ ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ಗಂಡಕ ಭಗ, 

ಇ ಮೊದಲ್ಕ ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ಄ವನ ಗಂಡಕ ಭಗನ  
ಗಂಡಕ ಭಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಭತಕು ಇ ಮೊದಲ್ಕ 
ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದ ಗಂಡಕ ಭಗನ ಇ ಮೊದಲ್ಕ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿದ ಭಗಳ ಭಗ ಎಸ್ ಡಿಎಸ್; ಭತಕು ಄ವಳ 
ತಿಮ ಸಸ ೂೇದಯ ಎಚ್ ಬ ಄ನಕು ತ ೂಯ ದಕ ಎ 
ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕತುಳ . "ಎ" ನ ಅಸಿುಮಕ 
ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗ  ಭತರ  ಄ವಳ ತಿಮ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಮಗಿ (ಬ) ಕ್ಲ್ಂ 15 (1) ನಭೂದಿನ 
಄ಡಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗ  ವಗಥವಣ ಮಗಕತುದ .  
ಮೊದಲ್ನ  ವಗಥದಲಿಲ ನ್ಸದಿಥಷಟಡಿಸಿದ ಟ್ಟಟಮಲಿಲನ 
ಕ್ಲ್ಂ 8ಯ ರಕಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎಚ್ ನ 
ಈತುಯಧಿಕರಿ ಮಗಕತುನ . ಹೇಗಗಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ 
ಎಸ್ ಡಿಎಸ್ ಭತಕು ಎಚ್ ಬಮನಕು ದೂಯ 
ಸರಿಸಕತುನ . ಕ್ಲ್ಂ 18 ೂಣಥ ಯಕ್ು ಸಂಫಂಧ 
ಸ ೂಂದಿಯಕವವರಿಗ  ಄ಧಥ ಯಕ್ುಸ ೂಂ ದಿಯಕವವರಿಗಿಂತ 
ಅದಯತ  ನ್ಸೇಡಕತುದ .  ಈಯ್ದಲ್ಕ ಆಲ್ಲದ ಅಸಿುಯಂದಕ ು 
ಆಫಬಯಕ ಄ಥವ ಄ದಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ  ಅ ಅಸಿುಮ ಯೇಲ  
ಈತುಯಧಿಕರಿಮಗಕವುದಕ ು ಎಸ್.19 ಄ವಕಶ 

ನ್ಸೇಡಕತುದ  ಄ವಯಕ ಅಸಿುಮನಕು ರತಿ ತಲ  ಅಧಯದ 
ಯೇಲ  ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿತುಯ . ಭತಕು ತನು ತಯ್ದಮ 
ಭೃತಕಯವಿನ ನಂತಯ ಜ್ನಮ ತಳಿದ ಭಗಕ ಈಯ್ದಲ್ಕ 
ಆಲ್ಲದ ತಯ್ದಮ ಭೃತಕಯವಿಗಿಂತ ಮೊದಲ್ಕ ಸ ೂಂದಿದಿ 
಄ದ ೇ ಹಕ್ಕುಗಳನಕು ಸ ೂಂದಿಯಕತುದ  ಎಂದಕ ಕ್ಲ್ಂ.20 
ಸ ೇಳುತುದ .  
 

ಹಂದಕ ಄ನಕವಂಶ್ಚಕ್ ಕನೂನಕ (಄ಂಗ ೈಕ್ಲ್ಯ 
ತ ಗ ದಕಸಕ್ಕವುದಕ) 1928, ಮವುದ ೇ ವಯಕ್ರುಮನಕು 
ಆವಯನಕು ಸ ೂಯತಕ ಡಿಸಿ ಜ್ನಮತಃ ಫಕದಿಧ 
ಬರಭಣ ಮಗಿಯಕವ, ಭೂಖಥಯನಕು ಸ ೂಯತಕ ಡಿಸಿ 
಄ನಕವಂಶ್ಚಕ್ತ ಯ್ದಂದ ಄ಥವ ವಿಬಕ್ು ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ 
ಅಸಿುಮನಕು ಮವುದ ೇ ಕಯ್ದಲ ಮ ವಿಕ್ೃತ ಯೂ 
಄ಥವ ದ ೈಹಕ್ ಄ಥವ ಭನಸಿಕ್  ೈಕ್ಲ್ಯದ 
ಕಯಣದಿಂದ ಅಸಿುಮ ಲಿನ್ಸಂದ ದೂಯ ಆಡಫಹಕದಕ.  
 

ಮವುದ ೇ ಹಂದಕ, ುಯಕಷ ಄ಥವ ಸಿರೇ ಈಯ್ದಲ್ಕ 
಄ಥವ ಈಯ್ದಲಿಗ  ಸಭನಗಿಯಕವಂತಹ 
ಭಕಖ್ಂತಯ ಬಯತಿೇಮ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನಕ 
1925ಯ ರಕಯ ಮವುದ ೇ ಅಸಿುಮನಕು 
ವಗಥಯ್ದಸಫಹಕದಕ.  ಈಯ್ದಲಿಗ  ಸಭನಂತಯಗಿ 
ವಗಥಯ್ದಸಕವ ಄ಧಿಕಯವು ಈಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ದವನ 
಄ಥವ ಈಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ದವಳ ಯೇಲ  ಄ವಲ್ಂಬತಯಗಿದಕಿ 
ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  ಹಕ್ಕು ಷಧಿಸಕವ ವಯಕ್ರುಗಳ ನ್ಸವಥಹಣ ಮ 
ಯಪ್ರುಗ  ಳಟ್ಟಟಯಕತುದ . (ಕ್ಲ್ಂ 30) 

ಹಂದಕ ಄ರು ಭತಕು ಪ್ೇಷಕ್ ಕನೂನಕ 1956 (ದಿ 
ಎಚ್ಎಂಜಎ) 18 ವಮಸಿಿನ ಕ ಳಗ  ಆಯಕವ ವಯಕ್ರುಮನಕು 
಄ರು ಎಂದಕ ಯಖ್ಯನ್ಸಸಕತುದ . (ಕ್ಲ್ಂ4(ಎ))ಯ 
ರಕಯ ಄ರುನ ಅಯ ೈಕ , ಄ವಳ ಅಸಿು ಄ಥವ 
ಎಯಡನೂು ನ ೂೇಡಕವಯಕ ಪ್ೇಷಕ್ಯಗಿಯಕತುಯ . 
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ಪ್ೇಷಕ್ಯ ಎಯಡಕ ವಿಬಗಗಳಲಿಲ ನ್ಸಸಗಥ ರಿತಯ 
ಪ್ೇಷಕ್ ಭತಕು ತಯ್ದ ಄ಥವ ತಂದ ಯ್ದಂದ ಈಯ್ದಲಿನ 
ಭಕಖ್ಂತಯ ನ ೇಭಕ್ದ, ನಯಮಲ್ಮದಿಂದ 
ನ ೇಭಕ್ಗಿಯಕವ ಪ್ೇಷಕ್,  ಭತಕು ಕ ೂೇಟ್ಥ ಅಫ್ 
ಡ್ಿಥ ನ ರಕಯ ಪ್ೇಷಕ್ನಗಕವುದಕ ು ಄ಹಥತ  
ಡ ದಿಯಕವ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಳಗ ೂಂಡಿಯಕತುದ .  
 

(ಕ್ಲ್ಂ (ಬ) ಎಚ್ಎಂಜಎ) ಂದಕ  ೇಳ  ತಂದ ಮಕ 
ಜೇವಂತಗಿದಿಯ  ಄ವನಕ ಄ರು ಭಗನ ಭತಕು 
಄ವಿಹತ ಭಗಳ ನ್ಸಸಗಥರಿೇತಯ 
ಪ್ೇಷಕ್ನಗಿಯಕತುನ . ಄ವನ ನ್ಸಧನನಂತಯ ೇ 
ಭತರ ತಯ್ದಮಕ ನ್ಸಸಗಥ ರಿೇತಯ 
ಪ್ೇಷಕ್ಳಗಕತುಳ . ಂದಕ  ೇಳ , ಄ರುನಕ ಐದಕ 
ವಷಥ ವಮಸಿಿಗಿಂತ ಕ್ಡಿಯಮವನಗಿದಿಯ , ತಯ್ದಮಕ 
಄ವಳ ಜೇವಿತವಧಿಮವಯ ಗ  ಪ್ೇಷಕ್ಳಗಕತುಳ .  
಄ವಳ ನ್ಸಧನನಂತಯ ತಂದ ಮಕ ಪ್ೇಷಕ್ನಗಕತುನ . 
ಕನೂನಕ ಸಭಮತದ ವಿಹದಿಂದ ಹಕಟ್ಟಟಯದ 
ಭಕ್ುಳಗಿದಿಯ  ತಯ್ದಮಕ ಄ವಳ 
ಜೇವಿತವಧಿಮವಯ ಗ  ನ್ಸಸಗಥರಿೇತಯ 
ಪ್ೇಷಕ್ಳಗಿಯಕತುಳ . ನಂತಯ ತಂದ  
ಪ್ೇಷಕ್ನಗಕತುನ . (ಕ್ಲ್ಂ 6 ಎಚ್ಎಂಜಎ)  
ನ್ಸಸಗಥರಿೇತಯ ಪ್ೇಷಕ್ನ ಄ಧಿಕಯಗಳನಕು ಹಂದಕ 
಄ರು ಪ್ೇಷಕ್ ಕನೂನ್ಸನ ಕ್ಲ್ಂ8ಯಲಿಲ ಟ್ಟಟ 
ಭಡಲಗಿದ . ಄ರುನ ಲಬಕುಗಿ ನ್ಸಸಗಥರಿೇತಯ 
ಪ್ೇಷಕ್ನಕ ಅಸಿುಮನಕು ಸಂದಿಸಫಹಕದಕ. ಄ರು  
಄ಥವ ಄ರುನ ಅಸಿುಮನಕು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಕವುದಕ ು ಭತಕು 
಄ರುನ ಲಬಕ ು ನ್ಸಸಗಥರಿೇತಯ ಪ್ೇಷಕ್ನಕ 
ಕ್ರಭಗಳನಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. ಅದಯ , ಪ್ೇಷಕ್ನಕ 
಄ರುನ ಯಗಿ  ೈಮಕ್ರುಕ್ ಡಂಫಡಿಕ ಮನಕು 
ಭಡಿಕ ೂಳುಿವಂತಿಲ್ಲ. ಄ರುನ ಮವುದ ೇ ಬಗದ 

ಚಯಸಿುಮನಕು ಭಯಟ್ ಭಡಕವಂತಿಲ್ಲ, ತ ು  
ಆಡಕವಂತಿಲ್ಲ  ಄ಥವ ನ್ಸೇಡಕವಂತಿಲ್ಲ ಄ಥವ ಐದಕ 
ವಷಥಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ ಕಲ್ ಗಕತಿುಗ ಮನಕು ಪ್ೇಷಕ್ನಕ 
ಭಡಕವಂತಿಲ್ಲ. ಄ಥವ ಭಗಕ 18 ವಷಥ ತಲ್ಕುವ 
ಸ ೂತಿುಗ  ಂದಕ ವಷಥಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ ಕಲ್ ಗಕತಿುಗ  
ನ್ಸೇಡಕವಂತಿಲ್ಲ. 
 

ಹುಂದ್  ದ್ತ್ ತ ಸಿವೀಕರ ಮತ್ ತ ನಿವಹಣೆ ಕನೂನ , 
1956 (“the HAMA”) 

 

ಸಿಖ್ ಯಕ, ಜ ೈನಯಕ ಭತಕು ಫೌದಧರಿಗ  HAMA 

಄ನಾಮಗಕತುದ . ಆದಕ ದತಕು ಸಿಾೇಕಯ ಭತಕು 
ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಕನೂನನಕು 
ಸಂಹತ ಗ ೂಳಿಸಿ ತಿದಕಿಡಿಗ ೂಳಿಸಕತುದ . ಎಯಡಕ 
ವಿಷಮಗಳ ಯೇಲಿನ ನ್ಸಮಭವಳಿಗಳನಕು 
ಯದಕಿಗ ೂಳಿಸಕವಂತಹ ಄ನಾಯ್ದಕ ಮನಕು ನ್ಸೇಡಕತುದ . 
 

HAMAದ ಄ಡಿ ನಯಮಮಕತ ದತಕು ಸಿಾೇಕಯಕ ು 
ಆಯಕವ ಄ಗತಯಗಳು ಇ ಕ ಳಗಿನಂತ  ಆ . 
ದತಕು ಸಿಾೇಕಯ ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿತಿುಯಕವ ವಯಕ್ರುಗ  ಕನೂನಕ 
ಫದಧಗಿ ಭಗ ಄ಥವ ಭಗಳನಕು ದತಕು 
ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಕವುದಕ ು  ಹಕ್ಕುಗಳು  ಭತಕು ಷಭಥಯಥ 
ಆಯಫ ಕ್ಕ(ಎಸ್ಎಸ್.7 ಭತಕು 8, HAMA) ದತಕು 
ನ್ಸೇಡಕತಿುಯಕವ ವಯಕ್ರುಮಕ ಅ ರಿೇತಿ ಭಡಕವುದಕ ು 
ಕನೂನಕಫದಧಗಿ ಸಭಥಥನಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ (ಕ್ಲ್ಂ.9, 

HAMA) ದತಕು ಸಿಾೇಕಯಗಿ ಸ ೂೇಗಕವ ವಯಕ್ರುಮಕ 
ಕನೂನಕಫದಧಗಿ ದತಕು ಅಗಿ ಸ ೂೇಗಕವುದಕ ು 
ಸಭಥಥನಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ (ಎಸ್. 10 HAMA); ಭತಕು 
ಸುವಿಕ್ ರಿೇತಿಮಲಿಲ ಭಗಕವನಕು ನ್ಸೇಡಕವುದಕ ಭತಕು 
ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿವುದಕ ಭಗಕ ಹಕಟ್ಟಟದ ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದಿಂದ 
ವಗಥವಣ  ಭಡಕವ ಈದ ಿೇಶದ ರಿಸಿತಿಿಗಳು (ಕ್ಲ್ಂ 
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HAMA)ಗ  ಄ನಕಗಕಣಗಿ ಆಯಫ ೇಕ್ಕ. ಕ್ಲ್ಂ 11ಕ ು 
಄ನಕಗಕಣಗಿ ಆಯಕವಲಿಲ  ೈಪಲ್ಯಗ ೂಳುಿವಿಕ  ದತಕು 
಄ನಕು ಄ಸಿುತಾವಿಲ್ಲದ ಭತಕು ಶೃನಯದಕದಕ ಎಂದಕ 
ಸಲಿಲಕ ಮಗಕತುದ . ಭನಸಿಕ್ ಸಭಥಥನಗಿಯಕವ 
ಭತಕು ರು ವಮಸಕಿ ತಲ್ಕಪ್ರದ ಮವುದ ೇ ಹಂದಕ 
ಕನೂನಕ ಫದಧಗಿ ಗಂಡಕ ಭಗಕ ಄ಥವ ಸ ಣಕು 
ಭಗಳನಕು ದತಕು ಡ ಮಫಹಕದಕ. ಄ವನ್ಸಗ  
ನ್ಸಸಗಥರಿೇತಯ ಄ಥವ ದತಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದ ಹಂದಕ ಗಂಡಕ 
ಭಗ, ಄ಥವ ಸ ಣಕು ಭಗಳು, ಮೊಭಮಗ, ಄ಥವ 
ಮೊಭಮಗಳು, ಭರಿಮೊಭಮಗ ಄ಥವ ಭರಿಮೊಭಮಗಳು 
಄ಥವ ಭರಿಭರಿಮೊಭಮಗ ಄ಥವ 
ಭರಿಭರಿಮೊಭಮಗಳು ಆಲ್ಲ ಎನಕುವುದನಕು 
ನ್ಸೇಡಫ ೇಕಗಕತುದ . ಜೇವಂತ ಆಯಕವ ತಿು ಄ವನ್ಸಗ  
ಆದಿಯ  ಄ವಳ ಸಭಮತಿಮ ಯೇಯ ಗ  ಭತರ ಄ವನಕ 
ದತಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. (ಕ್ಲ್ಂ7 ಄ನಕು ಕ್ಲ್ಂ 
11ಯ ೂಂದಿಗ  ಒದಿ) ಭನಸಿಕ್ಗಿ ಸಭಥಥಳಗಿಯಕವ 
ಹಂದಕ ಭಹಳ  ಭತಕು ರು ವಮಸಿನಕು ತಲ್ಕಪ್ರದಲಿಲ 
಄ವಳು ತನಗಗಿ ಭತಕು ತನು ಸಾಂತ ಹಕ್ರುನ ಯೇಲ  
ಭಗ ಄ಥವ ಭಗಳನಕು ದತಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. 
ಂದಕ  ೇಳ  ಄ವಳು ವಿಹಗಿದಿಲಿಲ ತಿಮಕ 
ಭನಸಿಕ್ಗಿ ಄ಸಭಥಥನಗಿದಿಲಿಲ ಄ಥ ಇ 
ಜ್ಗತುನಕು ತಯಜಸಿಯಕವುದನಕು ಸ ೂಯತಕ ಡಿಸಿ ಄ವಳು 
ಗಂಡಕ ಭಗಕ ಄ಥವ ಭಗಳನಕು ತಿಮ ಜೇವಂತ 
ಆಯಕವವಯ ಗ  ದತಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿವಂತಿಲ್ಲ. 
 

಄ವಿಹತ ಹಂದಕ ಭಹಳ  ಄ಥವ ವಿಧ  ಄ಥವ 
ವಿಚ ಿೇಧಿತ  ತನಗಗಿ ಭಗನನಕು ದತಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿವ 
ಷಭಥಯಥ ಸ ೂಂದಿದಿಳ . ದತಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿವ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಄ವಳಿಗ  ಜೇವಂತವಿಯಕವ ಹಂದಕ ಭಗಳು 

಄ಥವ ಭಗನ ಭಗಳು ಆಯಫಯದಕ (ಕ್ಲ್ಂ 8 ಕ್ಲ್ಂ 
11ಯ ೂಂದಿಗ  ಒದಿ) 
 

ಭಗಕವನಕು ದತಕು ನ್ಸೇಡಕವ ಷಭಥಯಥವು ಅ ಭಗಕವಿನ 
ಜ ೈವಿಕ್ ಲ್ಕ್ರಿಗ  ಸಿೇಮತಗಿಯಕತುದ . ಜ ೈವಿಕ್ 
ಲ್ಕ್ಯಕ ತಭಮ ಭಗಕವನಕು ದತಕು ನ್ಸೇಡಕವುದಕ ು 
ಫಮಸಿದಲಿಲ ಆನ ೂುೇವಥ ಲ್ಕ್ಯ ಸಭಮತಿಮನಕು 
ಡ ಮಫ ೇಕಗಕತುದ . ಆಫಬಯಕ ಲ್ಕ್ಯಕ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿದಿಲಿಲ ಭತಕು ಄ಂತಿಭಗಿ ಜ್ಗತುನಕು 
ತಯಜಸಿದಲಿಿಲ, ಭಗಕವನಕು ತಯಜಸಿದಿಯ , ಄ಥವ ಸಕ್ಷಭ 
ಯಪ್ರುಮ ನಯಮಲ್ಮ ಭನಸಿಕ್ಗಿ ಄ಸಭಥಥಯಕ 
ಎಂದಕ ಘೂೇಷಣ  ಭಡಿದಲಿಿಲ, ಄ಥವ ಭಗಕವಿನ 
ಲ್ಕ್ಯಕ ಮಯಕ ಎಂದಕ ತಿಳಿಮದ  ಆದಿ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ, ಮೊದಲ ೇ ಡ ದ ನಯಮಲ್ಮದ 
಄ನಕಮೊೇದನ ಮ ಜ ೂತ ಗ  ಆಂತಹ ದತಕು ಭಗಕವಿಗ  
ಕ್ಲಯಣ ಭಡಕವಂತಿದಿಯ ,  ಈಯ್ದಲಿಗ  
ಸಭನಯೂದಲಿಲಯಕವ ಪ್ೇಷಕ್, ಄ಥವ 
ನಯಮಲ್ಮದಿಂದ ನ ೇಭಕ್ಗಿಯಕವ ಪ್ೇಷಕ್ ದತಕು 
ನ್ಸೇಡಫಹಕದಕ. (ಕ್ಲ್ಂ 9 HAMA) ದತಕು 
ಸಿಾೇಕಯಗಕತಿುಯಕವ ವಯಕ್ರು ುಯಕಷ ಄ಥವ ಸಿರೇ 
ಅಗಿಯಫಹಕದಗಿದಕಿ, ಹಂದಕ ಅಗಿಯಲ ೇಫ ೇಕ್ಕ ಭತಕು 
ಹಂದ  ದತಕು ಸಿಾೇಕಯಗಿಯಫಯದಕ. ದತುಕ್ 
ಸ ೂೇಗಕವವಯಕ ಄ವಿಹತಯಗಿದಕಿ ಭತಕು ಹದಿನ ೈದಕ 
ವಷಥ ಕ ಳಗಿನವಯಕ ಅಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ. ಕ ೂನ ಮ 
಄ಗತಯ ಂದಯ  ಄ನಾಮ  ಄ಚಯಣ ಗಳು ಭತಕು 
ಈಯೇಗದ ಯಪ್ರುಗ  ಷ ೇರಿ . (ಕ್ಲ್ಂ 10 HAMA) 

ದತುಕ್ ಭಗಕವನಕು ದ ೈಹಕ್ಗಿ ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಕವ ಭತಕು 
ನ್ಸೇಡಕವ ಕ್ರಭ ದತಕು ಸಿಾೇಕಯವನಕು 
ನಯಮಸಭಮತಗ ೂಳಿಸಕವುದಕ ು ಆದಕ 
಄ಗತಯಗಿಯಕತುದ . (ಜ ೈ ಸಿಂಗ್ ವಿಯಕದಧ ಶಕ್ಕಂತಲ 
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(2002) 3ಎಸ್ ಸಿಸಿ 634) ಕ ೇವಲ್ ಸಭಮತಿ 
ಸೂಚಿಸಕವಿಕ  ಄ಥವ ನ ೂಂದಣಿ ಭಡಿದ ದತಕು 
ಸಿಾೇಕಯ ಕ್ಯಯಕ ತರ ಭಡಿಕ ೂಳುಿವಿಕ  ಅಗಿದಿಯೂ 
಄ದಯ ೂಂದಿಗ  ಸುವಿಕ್ಗಿ ಭಗಕವನಕು ನ್ಸೇಡಕವಿಕ  
ಆಲ್ಲದಿದಿಯ , ಄ದಕ ನಯಮ ಸಭಮತ ದತಕು ಅಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
(ಎಸ್11 (iv), HAMA) ದತಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಲಗಿಯಕವ 
ದತಕು ಸಿಾೇಕಯ ಭಡಿಯಕವ ಭಗಕ ಎಂದಕ ಎಲ್ಲ 
ಈದ ಿೇಶಗಳಿಗ  ದತಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದ ದಿನಂಕ್ದಿಂದ 
ಜರಿಗ  ಫಯಕತುದ . ಹೇಗಗಿ, ದತಕು ಸ ೂೇಗಿಯಕವ ಭಗಕ 
ಆದಯ ನಂತಯ ತನು ನ ೈಸಗಿಥಕ್ ತಂದ  ಄ಥವ ತಯ್ದ 
಄ಥವ ಜ್ನಮ ಡ ದ ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ಮವುದ ೇ 
ಸಂಫಂಧಿಕ್ಯ ಅಸಿುಮ ಯೇಲ  ಈತುಯಧಿಕಯ 
ಷಧಿಸಕವುದಕ ು ಮವುದ ೇ ಹಕ್ಕು ಬದಯತ ಗಳು 
ಆಯಕವುದಿಲ್ಲ.  ದತಕು ಸಿಾೇಕಯದ ದಿನಂಕ್ದಿಂದ 
ಭಗಕ ಜ್ನಮ ತಳಿದ ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ೂಂದಿಗ  ಆಯಕವ ಎಲ್ಲ 
ಫಂಧನಗಳು ಕ್ಳಚಲ್ಪಟ್ಕಟ ದತಕು ಸಿಾೇಕಯ 
ತ ಗ ದಕಕ ೂಂಡ ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ೂಂದಿಗ  ಫಂಧನಗಳು 
ಫ ಷ ಮಕತು . (ಕ್ಲ್ಂ.12, HAMA) ಅದಗೂಯ ಇ 
಄ಹಥತ ಗ  ಭೂಯಕ ನ್ಸಮಭಗಳು ಆ . 
 

• ಇಗಗಲ ೇ ದತಕು ಸಿಾೇಕಯಗ ೂಂಡ ಭಗಕವಿನ 
ಸ ಸರಿನಲಿಲಯಕವ ಮವುದ ೇ ಅಸಿುಮನಕು ದತಕು 
ಸಿಾೇಕಯಗ ೂಂಡ ಭಗಕ ತಯಜಸಿಯದಿದಿಯ ,  
• ಂದಕ ತನಕ ಜ್ನಮ ತಳಿದ ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ೂಂದಿಗ  
ಭಕಂದಕವರಿಮಕತಿುದಿಲಿಲ  
ಂದಕ  ೇಳ  ಄ವಳು ತನಕ ಹಕಟ್ಟಟದ 
ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ೂಂದಿಗ  ಭಕಂದಕವರಿಮಕತಿುದಿಲಿಲ ತಕು 
ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದ ವಯಕ್ರುಮಕ ವಿಹಗದ ಮವುದ ೇ 
ವಯಕ್ರುಮನಕು ದತಕು ಸ ೂೇಗಿಯಕವವಯಕ 
ವಿಹಗಕವಂತಿಲ್ಲ.  

 

•  ದತಕು ಸಿಾೇಕಯಗ ೂಂಡಿಯಕವ ಭಗಕ, ಄ವನ/಄ವಳ 
ಸ ಸರಿನಲಿಲ ಆಯಕವ ಮವುದ ೇ ಅಸಿುಮನುಗಲಿ ಄ಥವ 
ಮವುದ ೇ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಬಡಫಯದಕ. 
 

ವಿವಯಣ : "ಎ"ಗ  ಬ ಭತಕು ಸಿ ಎಯಡಕ ಭಕ್ುಳು ಆ . 
"ಎ" ವಯಕ್ರುಮಕ"ಸಿ "ಮನಕು "ಎಕ್ಿ"ಗ  ದತಕು ನ್ಸೇಡಕತುನ . 
"ಎ"ನ ಭಗನಗಿ "ಸಿ"ಮಕ ಅತನ ಅಸಿುಗ  
ಹಕ್ಕುದಯನಗಕವುದಿಲ್ಲ. ಡಿ, ಬ ಭತಕು ಸಿ ನ ತಯ್ದಮ 
ಭೃತಕಯವಿನ ನಂತಯ ಆದಕ ದತುಕ್ ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿವ 
ಮೊದಲ್ಕ ನಡ ದಿಯಕವುದರಿಂದ ಄ವಳು ಬಟ್ಕಟ 
ಸ ೂೇಗಿಯಕವ ಅಸಿುಮಲಿಲ ಸಿಮಕ (ಎ ಭತಕು ಬಯಂದಿಗ ) 
ಲ್ಕ ಡ ಮಕವುದಕ ು ಹಕ್ಕುದಯನಗಿಯಕತುನ . 
಄ದಯಲಿಲ ಇ ಮೊದಲ ೇ ಸಿ ಗ  ಹಕ್ಕು ಆಯಕವ ಕಯಣ 
಄ದಯಲಿಲ ಅತನ ಹಕ್ಕು ಭಕಂದಕವರಿಮಕತುದ .  
 

ವಿವಯಣ : ಎ ವಿಧ ಮಗಿದಕಿ, ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕವ 
ತನು ದಮದಿಮ ಭಗನನಕು ದತಕು 
ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿತುಳ . ದತಕು ಸ ೂೇಗಿಯಕವ ಭಗ ಬ ವಿಬಕ್ು 
ಕ್ಕಟ್ಕಂಫದ ಅಸಿುಮಲಿಲ ತನು ಲ್ನಕು ಕ ೇಳಫಹಕದಕ. 
ಂದಕ  ೇಳ  ಎ ದಮದಿ ಅಸಿುಮನಕು ದತಕು 
ತ ಗ ದಕಕ ೂಂಡ ನಂತಯ ಅಸಿುಮನಕು ಕ ೂಡಕಗ ಮಗಿ 
ಭೂಯನ ೇ ಕ್ಷಕ ು ನ್ಸೇಡಿದಯ  ನಂತಯ ಬ ಄ದನಕು 
ರಶ್ಚುಸಫಹಕದಕ. (ಭಕಕ್ಕಂದ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಯಕದಧ ವಝೇರ್ 
ಸಿಂಗ್, (1972)4 ಎಸ್ ಸಿಸಿ 178) ನಯಮ 
ಸಭಮತಗಿ ಭಡಲಗಿಯಕವ ಮವುದ ೇ ದತುಕ್ 
಄ನಕು ದತಕು ತ ಗ ದಕಕ ೂಂಡ ಲ್ಕ್ಯಕ ಄ಥ 
ಮವುದ ೇ ವಯಕ್ರುಮಗಲಿ ಄ಥವ ದತಕು ಸ ೂೇಗಿಯಕವ 
ಭಗಕ ಄ದಯ ಭನಯತ ಮನಕು ತಯಜಸಕವುದಕ ಭತಕು 
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ಜ್ನಮಗಿಯಕವ ಕ್ಕಟ್ಕಂಫಕ ು ಭಯಳುವುದರಿಂದ 
ಯದಿಗಕವುದಿಲ್ಲ.  
 

ದಖಲ ಮಗಿ ಈಳಿದಿಯಕವ ನ ೂಂದಣಿ ದಖಲ ಮಕ 
ದತಕು ಸಿಾೇಕಯವನಕು ಊಜ್ಕತಕ ಡಿಸಕವಂತಿದಲಿಿಲ 
ಕನೂನ್ಸನ ಎಲ್ಲ ಄ಗತಯಗಳಿಗ  ತಕ್ುಂತ  ದತಕು 
ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಲಗಿದ  ಎಂದಕ ೂವಥಬವಿಸಲಗಕತುದ . 
ದತಕು ಄ಸಿಂದಕ ಎಂದಕ ಷಬೇತಕ ಡಿಸಕವ 
ಜ್ಫಿರಿಮಕ ದತುಕ್ ಄ನಕು ರಶ್ಚುಸಕವವಯ ಯೇಲ  
ಆಯಕತುದ . (ಕ್ಲ್ಂ. 
 

HAMAದ  3ನ ೇ ಄ಧಯಮವು ಹಂದಕಗಳಿಗ  
಄ನಾಮಗಕವ ನ್ಸವಥಹಣ ಮ ಕನೂನಕಗಳನಕು 
ಸಂಹತ ಗ ೂಳಿಸಕತುದ . ತನು ತಿಯ್ದಂದ ತಿುಮಕ 
ರತ ಯೇಕ್ಗಿ ಜೇವಿಸಕವುದಕ ು ಹಕ್ಕು ಸ ೂಂದಿದಕಿ  ಭತಕು 
಄ವನ್ಸಂದ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  ಫ ೇಡಿಕ  ಆಡಫಹಕದಗಿದ . 
•  ರಿತಯಕ್ುಗ ೂಳಿಸಿದ ತಪ್ರಪತಸಿನಗಿದಿಯ  (HMA ಄ಡಿ);  
• ಄ವನಕ ಄ವಳನಕು ಕೌರಮಥದಿಂದ ನಡ ಸಿಕ ೂಂಡಿದಿಲಿಲ 
(HMA ಄ಡಿ); 
•  ಂದಕ  ೇಳ  ಄ವನಕ ಄ತಿ ಬಮಂಕ್ಯ ಯ ೂೇಗ ಄ಥವ 
ಕ್ಕಷಠಯ ೂೇಗದಿಂದ ಫಳಲ್ಕತಿುದಲಿಿಲ; 
• ಄ವನ್ಸಗ  ಜೇವಂತ ಆಯಕವ ಆನ ೂುವಥ ತಿು ಆದಿಯ ; 
• ಂದಕ  ೇಳ  ತಿುಮಕ ಸಗಿಯಕವ ಭನ ಮಲಿಲ 
಄ಥವ ಷಂದಬಥಕ್ಗಿ ಮಂಡಗತಿಯಂದಿಗ  ಫ ೇಯ  
ಸಿಳದಲಿಲ ಆಯಕತಿುದಕಿ ಄ಂತಹಲಿಲ ಄ವನಕ 
ಮಂಡಗತಿಮನಕು ಆರಿಸಿಕ ೂಂಡಲಿಲ 
• ಫ ೇಯ  ಧಭಥಕ ು ಭತಂತಯಗಕವ ಭೂಲ್ಕ್ ಄ವನಕ 
ಹಂದಕ ಅಗಿ ಈಳಿಮಕವುದನಕು ಄ಂತಯಗ ೂಳಿಸಿದಲಿಲ; 
ಭತಕು  

• ಄ವಳು ರತ ಯೇಕ್ಗಿ ಜೇವಿಸಕವುದನಕು 
ಸಭರ್ಥಥಸಕವಂತಹ ಮವುದ ೇ ಕಯಣಗಳು ಆದಿಲಿಲ 
(ಕ್ಲ್ಂ.18(2), HAMA) 

ನ್ಸವಥಹಣ ಮಕ ಅಸಯದ ಷೌಲ್ಬಯ, ಫಟ ಟ, ಸ, ಶ್ಚಕ್ಷಣ 
ಭತಕು  ೈದಯಕ್ರೇಮ ನ ಯವು ಭತಕು ಚಿಕ್ರತ ಿಮನಕು 
ಳಗ ೂಂಡಿದ . 
 (ಕ್ಲ್ಂ.3(ಬ)(i), HAMA)HAMAದ  ಕ್ಲ್ಂ.19, 

ಭವನ್ಸಂದ ನ್ಸವಥಹಣ ಮ  ಚಿವನಕು ಕ ೇಳಫ ೇಕದ 
ರಿಸಿಿತಿಗಳ ಕ್ಕರಿತಕ ಸ ೇಳುತುದ . ಂದಕ  ೇಳ  ಄ವಳು 
ತನು ಸಾಂತ ಸಂನೂಮಲ್ಗಳು, ತನು ತಿ ಄ಥವ 
ಲ್ಕ್ಯ ಬೂಮ ಄ಥವ ಄ವಳ ಭಕ್ುಳಿಂದ 
ಷಧಯಗದಿದಿ ಕ್ಷದಲಿಲ ನ್ಸವಥಹಣ  ಕ ೇಳಫ ೇಕ್ಕ.  
 

ತನು ಭವನ್ಸಂದ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  ಫ ೇಡಕವ ಹಕ್ಕು ಄ವನ 
ಯೇಲ  ಭತುಷಕಟ ನ್ಸಫಂಧನ ಗಳನಕು ವಿಧಿಸಕತಿುದಕಿ, ಅತನ 
ವಶದಲಿಲಯಕವ ದಮದಿ ಅಸಿು, ಄ದಯಲಿಲ 
ವಿಧ ಮಗಿಯಕವ ಷ ೂಷ ಮಕ ಮವುದ ೇ ಲ್ನಕು 
ಡ ದಿಯಫಯದಕ. ಅದಯ , ಄ವಳು ತನು ಭವನ 
ಸಾಮಜಥತ ಅಸಿುಯ್ದಂದ ನ್ಸವಥಹಣ  ಫ ೇಡಿಕ ಗ  ಹಕ್ಕು 
ಷಧಿಸಫಹಕದಕ. (ಜ್ಲ್ ಕೌರ್ ವಿಯಕದಧ ಲ್ ಸಿಂಗ್, 

ಎಐಅರ್ 1961 ಪ್ರ&ಎಚ್) ಹಂದಕ ುಯಕಷ ಄ಥವ ಸಿರೇ 
ಅಗಿಯಲಿ ತನು ಜೇವಿತವಧಿಮಲಿಲ ಄ವನ/಄ವಳ ತನು 
ಕನೂನಕ ಫದಧ ಭಕ್ುಳು ಭತಕು ವಯೇವೃದಧ ಭತಕು 
಄ಶಕ್ು ಪ್ೇಷಕ್ಯನಕು ನ್ಸವಥಹಣ  ಭಡಲ ಫ ೇಕ್ಕ.  
 

ಆನುಷಕಟ, ಄ಶಕ್ು ಪ್ೇಷಕ್ಯನಕು ಄ಥವ ಭಗಳ 
ನ್ಸವಥಹಣ ಮ ಕ್ತಥವಯವು ಪ್ೇಷಕ್ಯಕ ಄ಥವ ಭಗಳು 
ತಭಮನಕು ತ ೇ/಄ವನಕ/಄ವಳ ಅಸಿುಯ್ದಂದ 
ನ್ಸವಥಹಸಕವುದಕ ಷಧಯಗದಿದಿಲಿಲ ವಿಷುಯಗ ೂಳುಿತುದ . 
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ಹಂದಕ ುಯಕಷ ಄ಥವ ಸಿರೇಮನಕು 
಄ವಲ್ಂಬಸಿಯಕವವನಕ, ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕವವನ 
ಬೂಮಮಲಿಲ ಮವುದ ೇ ಲ್ಕ ಡ ಮದವಯಕ ಮಯಕ 
ಬೂಮಮನಕು ಡ ಮಕತುಯ ೂೇ ಄ವರಿಂದ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  
ಫ ೇಡಿಕ  ಹಕ್ಕು ಷಧಿಸಫಹಕದಕ. (ಕ್ಲ್ಂ.22(2), 

HAMA)  ಮವುದದಯೂ ಆದಿಯ , ಭತಕು ಸಗಿದಿಯ  
ಎಷಕಟ ನ್ಸವಥಹಣ ಮ  ಚಿವನಕು ಕನೂನ್ಸನ ಄ಡಿ 
ನ್ಸೇಡಫ ೇಕ್ಕ ಎಂದಕ ತಿೇಭಥನ್ಸಸಕವ ವಿಚಯವನಕು 
ನಯಮಲ್ಮಕ ು ಬಟ್ಕಟಕ ೂಡಫ ೇಕ್ಕ ಎಂದಕ HAMA 

ಸಪಷಟಡಿಸಕತುದ . 
 

ತಿು, ಭಗಕ ಄ಥವ ಲ್ಕ್ರಿಗ  ನ್ಸೇಡಫ ೇಕದ 
ನ್ಸವಥಹಣ ಮ  ಚಿದ ಮೊತುವನಕು (ಕ್ಲ್ಂ . 23(1)) 

ಕ್ಲ್ಂ.23(2) ಄ಡಿ ನ್ಸಧಥರಿಸಫ ೇಕ್ಕ, ನಯಮಲ್ಮವು 
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನಕು ನ ೂೇಡಕತುದ . 

 ಕ್ಷಗಳ ಸಿತಿಿಗಳು;  
 ರಿಸಯ ಫ ೇಡಕವವನ ಷಧಯಣ 

ಫಮಕ ಗಳು; 
 ಂದಕ  ೇಳ  ರಿಸಯ ಫ ೇಡಕವವನಕ  

ರತ ಯೇಕ್ಗಿ ಜೇವಿಸಕತಿುದಲಲಿಲ, ರಿಸಯ 
ಫ ೇಡಕವ ವನಕ ಸಗ  ಭಡಕವುದನಕು 
ಸಭರ್ಥಥಸಿ ಕ ೂಂಡಲಿಲ; 

 ರಿಸಯ ಫ ೇಡಕತಿುಯಕವ ವಯಕ್ರುಮ ಅಸಿುಮ 
ಭೌಲ್ಯ ಭತಕು ಅ ಅಸಿುಯ್ದಂದ ಫಯಕತಿುಯಕವ 
ಮವುದ ೇ ಅಸಿು, ರಿಸಯ ಫ ೇಡಕತಿುಯಕವ 
ವಯಕ್ರುಮ ಗಳಿಕ ; 

 

 ತಿ ಄ಥವ ತಂದ  ಄ಥವ ತಯ್ದ ಄ಥವ ಭಗ 
಄ಥವ ಭಗಳಿಂದ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  
ಫದಯಸಿಯಗಿಯಕವ ವಯಕ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ ಯ 

ರಕ್ಯಣಗಳು ಆದಿಂತ . ಕ್ಲ್ಂ 23(3) 

಄ವಲ್ಂಬತನ್ಸಗ  ನ್ಸೇಡಲಗಕವ ನ್ಸವಥಹಣ ಮ 
ಮೊತುವನಕು ನ್ಸಧಥರಿಸಕವಲಿಲ ನಯಮಲ್ಮವು 
ಆವುಗಳನಕು ನ ೂೇಡಕತುದ . 

 

 ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕವ ವಯಕ್ರುಮ ಬೂಮಮ 
ಟ್ಕಟ ಭೌಲ್ಯ, ಄ವಳ ಷಲ್ವನಕು ತಿೇರಿಸಿದ 
ನಂತಯ; 

 • ಄ವಲ್ಂಬತನ್ಸಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿದವಯ ಈಯ್ದಲಿನಲಿಲ ಭಡಿಯಕವ 
ಷೌಲ್ಬಯಗಳು 

  ಆವರಿಫಬಯ ನಡಕವಿನ ಸಂಫಂಧಗಳ 
ರಭಣದ ಭಟ್ಟ; 

 ಄ವಲ್ಂಬತನ ಷಧಯಣ ಫಮಕ ಗಳು; 
 ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಭತಕು ಄ವಲ್ಂಬತನ 

ನಡಕವಿನ ಹಂದಿನ ಸಂಫಂಧಗಳು; 
  ಄ವಲ್ಂಬತನ ಅಸಿು ಭೌಲ್ಯ ಭತಕು ಮವುದ ೇ 

ಅದಮದ ಭೂಲ್ ; ಭತಕು 
 ನ್ಸವಥಹಣ ಮ ಕನೂನ್ಸನ ಄ಡಿ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  

ಹಕ್ಕು ಷಧಿಸಕವ ಄ವಲ್ಂಬತಯ ಸಂಖ್ ಯ 
 

ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದವನಕ ಆಚಿನಕಷಯ ಫಯ ದ ಈಯ್ದಲ್ಕ 
ತರದಿಂದ ನ್ಸಭಥಣದ ಄ವಲ್ಂಬತ, ಄ಥವ 
ನಯಮಲ್ಮ ತಿೇಪ್ರಥನ್ಸಂದ, ಄ಥವ ಬೂಮಮ 
ಭಲಿಕ್ ಭತಕು ಄ವಲ್ಂಬತನ ನಡಕ  ಅಗಿಯಕವ 
ಪಂದಿಂದ ನ್ಸಭಥಣದ ಄ವಲ್ಂಬತನಕ 
ನ್ಸವಥಹಣ ಗ   ಭಡಕವ ರಿಸಯ ಕ ೂರಿಕ ಮಕ ಭೃತಕಯ 
ಸ ೂಂದಿದವನ ಬೂಮಮ ಯೇಲಿನ ಫಫಕು ಄ಲ್ಲ. 
(ಕ್ಲ್ಂ.27, HAMA) 
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ಭೃತಕಯ ಸ ೂಂದಿದವನ್ಸಂದ ವತಿಸಫ ೇಕದ ಄ಥವ 
ಗಕತಿುಗ  ಷಲ್ಗಳು ಆದಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಮವುದ ೇ 
ನಯಮಮಕತ ಶಕಲ್ುವನಕು ನ್ಸಮಥಸದಿದಿ ಕ್ಷದಲಿಲ 
ಮವುದ ೇ ಄ವಲ್ಂಬತನ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ 
ಮೊದಲ್ಕ ಅದಯತ ಮನಕು ಡ ಮಕತು . (ಕ್ಲ್ಂ.26, 

HAMA) ನಯಮಲ್ಮದಿಂದ ನ್ಸಗದಿಡಿಸಿದ ಄ಥವ 
ಪಂದದಿಂದ ನ್ಸಧಥಯಗಿಯಕವ ನ್ಸವಥಹಣ ಮ 
ಮೊತುವನಕು ಬೌತಿಕ್ಗಿ ಫದಲವಣ ಗಳು 
ಅಗಿಯಕವಂತಹ ರಿಸಿತಿಿಮನಕು ಸಭರ್ಥಥಸಿಕ ೂಳುಿವಂತ  
ಭಥಡಕಗಳು ಆಯಫ ೇಕ್ಕ. 
 

ಮ ಸಿ್ೀುಂ ಕನೂನ  
 

ಬಯತದಲಿಲ ಭಕಸಿಲೇಂ  ೈಮಕ್ರುಕ್ ಕನೂನಕಗಳು 
ಶರಿಮ ಅಧಯದ ಯೇಲ  ಅಳಲ್ಪಡಕತಿುದಕಿ, ಬಯತದಲಿಲ 
಄ವುಗಳನಕು ಕ ೇವಲ್ ಬಗಶಃ ಄ಳವಡಿಸಲಗಿದ . 
ಷಕ್ಷಕಟ ರಭಣದಲಿಲ ಭಹಮದನ್ ಕನೂನಕಗಳು 
಄ಥವ ಭಕಸಿಲೇಂ ಕನೂನಕಗಳನಕು 
ಸಂಹತ ಗ ೂಳಿಸದಿದಿಯೂ ಕ್ೂಡ ಆತಯ ಸಂಹತ ಗಳ 
ರಿೇತಿಮಲಿಲ ವಸನದ ಭನಯತ ಮನಕು ಡ ದಿ . 
ಕನೂನ್ಸನ ಄ಭವೃದಿಧಮಕ ಷಕ್ಷಕಟ ರಭಣದಲಿಲ 
ನಯಮಂಗದ ೂವಥಬವಿತಾದ ಅಧಯದ ಯೇಲ  
ಅಗಿದ , ಆತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ಆದಕ ನಯಮಲ್ಮಗಳ 
ಯಭವ ಥಗ  ಳಟ್ಟಟದ . ಭಕಸಿಲೇಂ  ೈಮಕ್ರುಕ್ 
ಕನೂನಕ (ಶರಿಮತ್) 1937ಯ ಕ್ಲ್ಂ 2, ಈಯ್ದಲ್ಕ 
ಆಲ್ಲದ ಅಸಿುಗ  ಈತುಯಧಿಕಯ,  ೈಮಕ್ರುಕ್ ಅಸಿು, 
಄ನಕವಂಶ್ಚತ ಄ಥವ ಗಕತಿುಗ  ಅಧಯ ಄ಥವ 
ಕ ೂಡಕಗ ಮಗಿ ಡ ದ ಅಸಿು, ಄ಥವ  ೈಮಕ್ರುಕ್ 
ಕನೂನ್ಸನಡಿಮಲಿಲ ಆತಯ ಮವುದ ೇ 
ನ್ಸಮಭವಳಿಗಳು, ವಿಹ,  ೈಹಕ್ ಸಂಫಂಧದ 

ಭಕರಿಮಕವಿಕ  ನ್ಸವಥಹಣ ,ವಿಧಂಶ, ಪ್ೇಷಕ್ತಾ, 
ಕ ೂಡಕಗ , ದತಿುಗಳು, ಭತಕು ದತಿುಮ ಅಸಿುಗಳು ಭತಕು 
ವಕ್್  ಕ್ಕರಿತಕ ಆಯಕವ ಎಲ್ಲ ರವ ುಗಳಿಗ  ಈತುರಿಸಕತುದ , 
ಫಯತದಲಿಲನ ಭಕಸಿಲೇಂರಿಗ  ಄ನಾಮಗಕವಂತಹ 
ಭಕಸಿಲೇಂ  ೈಮಕ್ರುಕ್ ಕನೂನಕ ಄ಥವ ಶರಿಮದಿಂದ 
ಅಳಲ್ಪಡಕತು . ಅದಿರಿಂದ ಇ ಕನೂನಕ ಕ ಲ್ 
ಆಷಲಮಕ್ ಕನೂನಕಗಳಿಗ  ವಸನದ ವಸನದ 
ಭನಯತ ಮನಕು ನ್ಸೇಡಿದಕಿ ಭತಕು ಬಯತದಲಿಲನ ಎಲ್ಲ 
ಭಕಸಿಲೇಂರಿಗ  ಆದಕ ಄ನಾಮಗಕವಂತ  ಭಡಿದ .  
 

ಜ್ನಮದಿಂದ ಄ತವ ಭತಂತಯದಿಂದ ವಯಕ್ರುಯಫಬನಕ 
ಭಕಸಿಲೇಂನಗಕತುನ .  ಮವುದ ೇ ವಯಕ್ರುಮಕ ಜ್ನಮಜತ 
ಭಕಸಿಲೇಂನಗಿದಕಿ ಆಷಲಂ ಄ನಕು ತಯಜಸಿದ ಿೇನ  ಎಂದಕ 
ತುಪ ಕ್ಲ್ಪನ ಗ  ಄ವಕಶವಿಲ್ಲದಂತ  ಧಭಥವನಕು 
ತಯಜಸಕವವಯ ಗ  ಅತನಕ ಭಕಸಿಲೇಭನಗಿಯಕತುನ . 
ಮವುದ ೇ ರಿೇತಿಮ ನ್ಸದಿಥಷಟಡಿಸಿದ ಅಚಯಣ  ಄ಥವ 
ಸಭಯಂಬಗಳನಕು ನಡ ಸಕವುದಕ ಅ ವಯಕ್ರುಗ  
಄ಗತಯವಿಯಕವುದಿಲ್ಲ. ಆಷಲಂಗ  ಭತಂತಯಗಕವಿಕ ಮ 
ಇ ಹಂದ  ಮವುದ ೇ ಧಭಥದಲಿಲದಿಯೂ, 

ಭತಂತಯದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ತನು ಮೊದಲಿನ 
ಧಭಥವನಕು ತಯಜಸಿದಂತ ಮೂ ಭತಕು ಄ದಯ 
ಷಿನವನಕು ಆಷಲಂನ್ಸಂದ ಫದಲಿಸಕತುನ  ಎಂದಕ 
ೂವಥಬವಿಸಫ ೇಕಗಕತುದ .  ಅದಯ  ಭತಂತಯವು 
ವಿವಾಷಹಥಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ, ಄ನ ೇಕ್ಷಿತ  ೈಮಕ್ರುಕ್ 
ಕನೂನಕಗಳಿಂದ ತಪ್ರಪಸಿಕ ೂಳುಿವ ಈದ ಿೇಶದ 
ಆಲ್ಲದಿದಿಯ  ಄ದಕ ಄ನಾಮಗಕತುದ  ಎನುವ 
ಕಯಣದಿಂದ ಭತಂತಯ  ಅಗಿಯಫಯದಕ. 
 

ಇಸ್ುಂನಿುಂದ್ ಮತುಂತ್ರ  
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ಆಷಲಂನ್ಸಂದ ಭತಂತಯ ಄ಥವ ಸಾಧಭಥ ತಯಗವು 
ಇ ನಕಡಿಗಳನಕು ವಯಕ್ುಡಿಸಕವಂತಿಯಫಹಕದಕ. 'ಇ 
ಭೂಲ್ಕ್ ನನಕ ಆಷಲಂ ಄ನಕು ನ್ಸಯಕ್ರಿಸಕತಿುದಕಿ, 
಄ಥವ ವತಥನ ಯ್ದಂದ, ಈದಹಯಣ ಗ  ರದಿ 
ಭಹಮದ್ ಄ವಯ ಕ್ಕರಿತಕ ಄ತಯಂತ ನ್ಸಕ್ೃಷಟ ಬಶ  
ಈಯೇಗ ಄ಥವ ಭಕಸಿಲೇಂಯ ವಿಯಕದಧ ಮಕದಧದಲಿಲಯಕವ 
 ೈರಿಗಳ ೄಂದಿಗ  ಷ ೇಯಕವುದಕ. ಭಕಸಿಲೇಂ 
ಷಂರದಯ್ದಕ್ ಕನೂನ್ಸನ ರಕಯ, ಂದಕ  ೇಳ  
ಭಕಸಿಲೇಂ ಫ ೇಯ  ಧಭಥಕ ು ಭತಂತಯದಯ  ಄ವಳು 
ಭಕಸಿಲೇಂ ಸಂಫಂಧಿಕ್ಯ ೂಂದಿಗ  ಄ನಕವಂಶ್ಚಕ್ತ  
ಸ ೂಂದಕವುದರಿಂದ ನ್ಸಶ ೇಧಿಸಲಗಕತುದ . ಧಭಥ 
ಷಾತಂತರಾ ಕನೂನಕ 1850, ಅದಗೂಯ ನಂತಯ 
ಸಂವಿಧನ ಸಂವಿಧನ, ಆಷಲಂನ್ಸಂದ ಭತಂತಯ 
ಸ ೂಂದಕವಿಕ ಯ್ದಂದಗಿ ಄ನಕವಂಶ್ಚಕ್ತ ಮ ಹಕ್ುನಕು 
ಕ್ಳ ದಕಕ ೂಳುಿವುದಿಲ್ಲ. ಆನುಷಕಟ ಹಂದಕ ಫಹಯಕ 
ಭಕಸಿಲೇಂರಿಗ  ಷ ೇರಿದ ಬೂಮಮ ಈತುಯಧಿಕಯ 
ಸ ೂಂದಕವಂತಿಲ್ಲ. 
 

ವಿರಣೆ: ಎ ಭತಕು ಬ ಆಫಬಯಕ ಹಂದಕಗಳು, ಹಂದಕ 
ಸಂರದಮದ ರಕಯ ವಿಹಗಿದಿಯ . ನಂತಯ ಎ 
ಆಷಲಂಗ  ಭತಂತಯ ಸ ೂಂದಿ ಭಕಸಿಲೇಂ ಅಗಿಯಕವ ಸಿ 
಄ನಕು ವಿಹಗಕತುನ . ಎ ನ ಭಯಣನಂತಯ 
ಅಸಿುಮಕ ಕ ೇವಲ್ ಸಿ ಗ  ದ ೂಯ ಮಕತುದ  ಬ ಗ  ಄ಲ್ಲ  
(ಚ ಡಫಯಮ್ ವಿಯಕದಧ ಭ ನಯಯನ್ ಐಎಲ್ಅರ್ 
(1928) ಅಎಥಎನ್ 243). ಂದಕ  ೇಲ  ಭಕಸಿಲೇಂ 
ತಿಮಕ ಆಷಲಂ ಄ನಕು ತಯಜಸಿದಯ  ಭಕಸಿಲೇಂ 
ತಿುಯಂದಿಗ  ಅಗಿಯಕವ ವಿಹವು ಅ ವಸಕು ಸಿತಿಿಮ 
ಅಧಯದ ಯೇಲ  ಄ನೂಜಥತಗಕತುದ .  ಫ ೇಯ  
ಧಭಥದಿಂದ ಆಷಲಂಗ  ಭತಂತಯ ಸ ೂಂದಿದಕಿ, 
ನಂತಯ ಆಷಲಂ ಄ನಕು ತಯಜಸಿದಿಲಿಲ ಭತರ ಭಕಸಿಲೇಂ 

ತಿುಮ ಸಾಧಭಥ ರಿತಯಗದ ಭೂಲ್ಕ್ ಄ವಳ 
ವಿಹ ಄ನೂಜಥತಗ ೂಳುಿತುದ .  
 

ಆಷಲಂನ ವಖ್ ಗಳು 
ಆಷಲಂನಲಿಲ ಸಕನ್ಸು ಭತಕು ಶ್ಚಮ ಎಂಫ ತತಿಾಕ್ತ ಗಳು 
ಆ . ಸಕನ್ಸು ಕನೂನ್ಸನ ನಲ್ಕು ಈ ವಖ್ ಗಳು ಆದಕಿ 
಄ವುಗಳು ಎಂದಯ :  ಹನ್ಸಪ ವಖ್ , ಭಲಿಕ್ ವಖ್ : 
ವ ಪಯ್ದ ವಖ್  ಭತಕು ಹನುಫಲಿ ವಖ್  
ರತಿಯಂದಕ್ೂು ಄ವುಗಳನಕು ಷಿಪ್ರಸಿದ ಆಭಮ್ 
ಗಳ ಸ ಸಯನಕು ಆಡಲಗಿದ . ವಿಷದಯೂದಲಿಲ ಎಲ್ಲ 
ವಖ್ ಗಳು ಭನುಗಿದಿಯೂ ಭೂಲ್ಯೂದಲಿಲ ಎಲ್ಲವೂ 
ಂದ ೇ ರಿೇತಿ ಆ . ೂವಥಬವಿಮಗಿ 
ಕ್ಲಿಪಸಿಕ ೂಂಡಿಯಕವಂತ  ಬಯತದಲಿಲ ಆಯಕವ ಸಕನ್ಸುಗಳು 
ಹನಫಿ ವಖ್ ಗ  ಷ ೇರಿದವಯಕ. ಏಕ ಂದಯ  ಬಯತದ 
ಫಹಕತ ೇಕ್ ಭಕಸಿಲೇಂಯಲಿಲ ಆವಯ ೇ ಅಗಿದಿಯ . (ಫತಕನ್ 
ವಿಯಕದಧ ಬಲಯ್ದತಿ ಖನಕುಮ್ 1903 ಕ್ಲ್ುತು. 683) 

ಶ್ಚಮದಲಿಲ ಭೂಯಕ ಈವಖ್ ಗಳು ಆ : ಆತು 
ಅಷರಿ ವಲ , ಆಷಮಯ್ದಲ್ ವಖ್  ಭತಕು ಜ ೈದಿ ವಖ್ . 
ಫಹಕತ ೇಕ್ ಶ್ಚಮಗಳು ಆತು ಄ವರಿಸ್ ಗಳು 
ಅಗಿದಿಯ . ಆತು ಸಪಷಿಟೇಕ್ಯಣ ಕನೂನ್ಸಂದ ಶ್ಚಮ 
ಅಳಲ್ಪಡಕತುಯ  ಎಂದಕ ೂವಥಬವಿಮಗಿ 
ಕ್ಲಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲಗಿದ . (಄ಕ್ಬಯಲಿ ವಿಯಕದಧ ಭಹಮದ್ ಄ಲಿ 
(1932) 34 ಫಂಫ  ಎಲ್ ಅರ್ 655) 

 

ವಿವಿಧ ವಖ್ ಗಳ ಕನೂನಕ ಄ನಾಮಗಕವಿಕ  ಇ 
ಕ ಳಗಿನಂತ  ಆದ : 
 

 ಕ್ಷಗಳು ಂದ ೇ ವಖ್ ಮ ಭಕಸಿಲೇಂಯಕ 
ಅಗಿದಿಲಿಲ ಅ ವಖ್ ಮ ಕನೂನಕ 
಄ನಾಮಗಕತುದ ; 
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 ಂದಕ  ೇಳ  ಄ವಯಕ  ಂದ ೇ ವಖ್ ಗ  
ಷ ೇರಿದವಯಕ ಅಗದಿದಿಲ್ಲ ರತಿದಿಮ 
ಕನೂನಕ ಄ನಾಮಗಕತುದ ; 

 ಂದಕ  ೇಳ  ಭಕಸಿಲೇಂ ಒವಥಳು ತನು 
ವಖ್ ಮನಕು ಈತುಭದ ನಂಬಕ ಮಲಿಲ 
ಫದಲಿಸಿದಲಿಲ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜರಿಗ  ಫಯಕವಂತ  
ಸ ೂಸ ವಖ್ ಮ ಕನೂನಕ 
಄ನಾಮಗಕತುದ ; ಭತಕು 

 ವಯಕ್ರುಯಫಬನಕ ಆಷಲಂನಲಿಲ ತನು ವಖ್ ಮನಕು 
ಫದಲಿಸಿ ಭಯಣದಲಿಲ, ಭಯಣದ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಄ವಳು ಄ನಕಸರಿಸಿದ ವಖ್ ಮ 
ಕನೂನಕಗಳು ಈತುಯಧಿಕಯಕ ು 
ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಄ನಾಮಗಕತು . 

 ಸಂಕ್ಷಿುತ ಮ ದೃಷಿಟಯ್ದಂದ ಭಕಸಿಲಂ ಕನೂನ್ಸನ 
ಇ ವಿಬಗದಲಿಲ ಕ ೇವಲ್ ಸಕನ್ಸು ಂಥದ ಹನಫಿ 
಄ನಕಮಯ್ದಗಳ ಕನೂನಕ ಕ್ಕರಿತಕ 
ಚಚಿಥಸಲಗಿದ . 

ಮದ್ ವೆ 
ಭಕಸಿಲಂ ಕನೂನ್ಸನಲಿಲ ಭದಕ  ಎಂಫಕದಕ ನಗರಿಕ್ 
ಪಂದಗಿದಕಿ, ಄ದಕ ಹಕಟ್ಟಟಸಕವುದಕ ಭತಕು  
ಕನೂನಕಫದಧ ಭಕ್ುಳು ಭಡಕವುದನಕು 
ಳಗ ೂಂಡಿಯಕತುದ . 
 

ಭಕಸಿಲಂ ಭದಕ ಮ ಄ಗತಯಗಳು 
 

ಒಪುಂದ್ದ್ ಮದ್ ವೆಗೆ ಅಧಿಕರ:  
 

ರತಿಯಫಬ ದೃಢ ಭನಸಿಿನ ರಮಕ ು ಫಂದ ಭಕಸಿಲಂ 
ವಯಕ್ರು ಇ ಪಂದದ ಭದಕ  ಭಡಿಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. 
ರಮಕ ು ಫಯದ ಄ರುಯಕ ಭತಕು ಄ವಿ ೇಕ್ರಗಳು 

ತಭಮ ಸಂಫಂಧಿತ ಲ್ಕ್ಯ ಸಹಯೇಗದಲಿಲ ಇ 
ಪಂದದ ಭದಕ ಗ  ಭಕಂದಗಫಹಕದಕ. ಭಕಸಿಲಂ 
ಕನೂನ್ಸನಲಿಲ ಆಂಥ ವಿಷಮಗಳಲಿಲ ಹಯ ಮ ಭತಕು 
ರಮ ಂದ  ಅಗಿ , ಭತಕು 15ನ ೇ ವಷಥದಲಿಲ ಆದನಕು 
ಗೃಹತ ಂದಕ ತಿಳಿಮಲಗಕತುದ . ಆದಕ ಯ ೂೇಕ್ಷಗಿ 
ಫಲ್ಯ ವಿಹ ತಡ  ಕಯ್ದದ , 1929ಯ ರಕಯ 
ಕ್ರರಮನಲ್ ಄ಯಧ, ಅದಯೂ ಆಂಥ ಭದಕ ಗಳು 
ನ್ಸಷಿದಧವಲ್ಲ. 
 

ರಷುವ ಭತಕು ಸಿಾೇಕಯ: ಭದಕ ಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  
ಮಯದಯೂ ಂದಕ ಕ್ಷಗಯಯ ಯಗಿ ರಷುವ 
ಭಕಂದಿಡಕವುದಕ, ಭತಕು ಇ ರಷುವವನಕು ಆನ ೂುಂದಕ 
ಕ್ಷಗಯಯಕ ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಕವುದಕ ಄ಗತಯಗಿದ . 
ಕ್ಡಡಮಗಿ ವಿ ೇಕ್ವುಳಿ, ವಮಸು ಆಫಬಯಕ ಭಕಸಿಲಂ 
ುಯಕಷಯಕ ಄ಥ ಫಬಯಕ ಭತಕು ಆಫಬಯಕ ಭಹಳ ಮಯ 
ಷಕ್ಷಿಗಳ ಭಧಯ ಇ ಭತಕಕ್ತ  ನಡ ಮಫ ೇಕ್ಕ. 
ರಷುವ ಭತಕು ಸಿಾೇಕಯ ಎಯಡೂ ಂದಕ 
ಭತಕಕ್ತ ಮಲಿಲ ಅಗಫ ೇಕ್ಕ. ಷಿಮ ಕನೂನ್ಸನಲಿಲ 
ಷಕ್ಷಿಗಳ ಸಜ್ರಿ ಆಯಫ ೇಕಗಕತುದ . 
 

ಈದಹಯಣ : ಄ನಕಸಿತಿಿಮಲಿಲ 'ಬ ಮನಕು ನನಕ ಸಾ 
ಆಚ ಛಯ್ದಂದ ಭದಕ ಮಗಿದ ಿೇನ ' ಎಂದಕ ಎ ಮಕ ಡಿ 
ಭತಕು ಆ ಈಸಿಿತಿಮಲಿಲ ಈಚಿರಿಸಫ ೇಕ್ಕ. ಇ 
ಭಹತಿಮನಕು ಡಿ ಭತಕು ಆ ಆಫಬಯಕ ಬ ಗ  
ತಿಳಿಮಡಿಸಫ ೇಕ್ಕ, ಄ವಳು ಄ವಯ ಈಸಿಿತಿಮಲಿಲ 
'ನನಕ ಪ್ರಪದ ಿೇನ ' ಎಂದಕ ಸ ೇಳಫ ೇಕ್ಕ. ಎಯಡಕ 
ರತ ಯೇಕ್ ಸಬ ಗಳಲಿಲ ರಷುವ ಭತಕು ಪ್ರಪಗ  ಅದಂತ  
ಆದಕ ಭನಯತ ಮ ಭದಕ ಮಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
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ಈದಹಯಣ : ಬ ಮನಕು ಭದಕ ಮಗಕವ ಫಗ ೆ ಎ ಮಕ 
ತರ ಫಯ ಮಕತುಯ . ಬಮಕ ತರವನಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿ 
ಆಫಬಯಕ ುಯಕಷ ಷಕ್ಷಿಗಳ ಈಸಿಿತಿಮಲಿಲ ಒದಕತುಳ  
ಭತಕು ಇ ರಷುವವನಕು ಄ವಯ ಈಸಿಿತಿಮಲಿಲಯೇ 
ಪ್ರಪಯಕವುದಗಿ ಘೂೇಷಿಸಕತುಳ . ಆದಕ ಭನಯತ  
ಡ ದ ಭದಕ  ಎಂದಕ ರಿಗಣಿಸಲಗಕತುದ . 
 

ಂದಕ  ೇಳ  ತುಮೂವಥಕ್ಗಿ ಄ಥ ವಂಚನ  
ಭೂಲ್ಕ್ ಪಂದದ ಭದಕ ಮದಯ , ಄ಂತ 
ಭದಕ ಮಕ ಸಕ್ರಭ ಭಡಕವ ತನಕ್ 
ಭನಯಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

ಈದಹಯಣ : ಎಫ್ ಎಂಫ ಭಕಸಿಲಂ ತಂದ , ಡಿ ಎಂಫ 
ತನು ಭಗಳನಕು ಆ ಗ  ಕ ೂಡಲ್ಕ ಪ್ರಪದ. ಡಿ ಭತಕು 
ಅಕ ಮ ತಯ್ದ ಎಂ ಇ ಭದಕ ಗ  ವಿಯ ೂೇಧ 
ವಯಕ್ುಡಿಸಕತುಯ . ಅದಯೂ, ಇ ಭದಕ  ಡಿಮ 
ಅಶಮಕ ು ವಿಯಕದಧಗಿ ನ ಯ ೇಯಕತುದ . ಇ ಭದಕ  
ಡಿಮನಕು ರಿಗಣಿಸದಿಯಕವದಕ ು ಭನಯಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

ಮವುದ  ಄ಂತಯಮದ ಄ನಕಸಿಿತಿ: ಭಕಸಿಲಂ 
ಭದಕ ಗ  ಭೂಯನ ೇ ಄ಗತಯ ಄ಂಶ ಎಂದಯ  ಮವುದ ೇ 
಄ಂತಯಮ ಄ಥ ಭದಕ  ಕ್ಷಗಯಯ ಄ಡ ತಡ  
ಆಯಫಯದಕ. ಄ಂತಯಮದಲಿಲ ಎಯಡಕ ವಿಧಗಳು: 
ಸಭಗರ, ಮಯಕ ಭದಕ ಗ  ಄ಡ ತಡ  ಭಡಕವಯ ೂೇ 
ಭತಕು ಆದಕ ವಯಥಥ ಭತಕು ಯದಕಿ ಎಂದಕ ಹಂದಕ ು 
ಡ ಮಕವಯ ೂೇ (ಫಟ್ಟಲ್); ಭತಕು ಸಂಫಂಧಿಕ್ಯಕ, 
ಸಭಗರ ಄ಂತಯಮವನಕು  ಮಯಕ 
ಸ ೂರಿಸಕವುದಿಲ್ಲವೊೇ ಭತಕು ಄ನ್ಸಮಮತವೊೇ 
(ಪಸಿದ್) ಄ವಯಕ, ಅದಯ , ನ್ಸಯಥಥಕ್ ಄ಲ್ಲ. 
 

ಮದ್ ವೆಗೆ ಪರಪೂರ್ವ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳು: 

 

- ಫಹಕತಿತಾ: ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರು ಏಕ್ ಕಲ್ಕ ು ನಲ್ಾಯಕ 
ತಿುಮಯನಕು ಸ ೂಂದಫಹಕದಕ, ಅದಯ , ಭಕಸಿಲಂ ಭಹಳ  
ಫಬನ ೇ ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಭದಕ ಮಗಫ ೇಕ್ಕ. 
 

- ಯಕ್ುಸಂಫಂಧ: ರಧನಯ ೂಂದಿಗ  ಭನಯದ 
ಭದಕ  ಅಕ್ಕಂಚಿತಗಕವುದಿಲ್ಲ (ತಯ್ದ, ಄ಜ,ಿ ಄ಣಂ 
ಸ ೈ), ಄ತಯದವಯಕ (ಭಗಳು, ಮೊಭಮಗಳು, ಄ಣ 
ಲ ೂೇ), ಎಯಡನ ೇ ವ ರೇಣಿಮ ಸಂಫಂಧಿಕ್ಯಕ 
(ಸಸ ೂೇದಯಯಕ, ಸಸ ೂೇದರಿಮಯಕ ಭತಕು ಄ವಯ 
಄ತಯಯಕ), ಭತಕು ತಂದ ಮ ಭತಕು ತಯ್ದಮ ಚಿಕ್ುಪ 
ಭತಕು ಚಿಕ್ುಭಮ, ಮಯ ೇ ಅಗಿಯಲಿ. 
- ಷಭಯ: ವಯಕ್ರು ತನು ಸ ಂಡತಿಮ ತಯ್ದಯಂದಿಗ  
಄ಥ ಄ಜ,ಿ ಄ಣಂ ಸ ೈ, ತನು ಹಂಡತಿಮ ಭಗಳು 
಄ಥ ಮೊಭಮಗಳು ಄ಣಂ ಲ ೂೇ (ಂದಕ  ೇಳ  ಅತ 
ತನು ಭದಕ ಮನಕು ಅ ತಿುಯಂದಿಗ  
ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದಿಗ), ತನು ತಂದ ಮ ತಿು ಄ಥ ಆತಯ  
ಮವುದ ೇ ರಧನ ತಿು, ಭತಕು ತನು ಭಗನ ಸ ಂಡತಿ 
಄ಥ ಮವುದ ೇ ಆತಯ ಄ನಕವಂಶ್ಚಕ್ ಄ತಯಯ ತಿು 
ಆವಯ ೂಂದಿಗ  ಭದಕ  ಗಕತಿುಗ  ಭಡಿಕ ೂಳುಿವಂತಿಲ್ಲ. 
- ಪ್ೇಷಿಸಕವವಯಕ: ಜ್ನಮ ನ್ಸೇಡಕವುದಕ ು ಸಭ ಎಂದಕ 
ಆದನಕು ರಿಗಣಿಸಕವತನಕ್ ಸಗ ೂೇತರದಂತ  ಆದಕ 
ಭದಕ ಗ  ಄ಡ ತಡ ಮಗಕತುದ . ಅಗ, ಸಗ ೂೇತರ 
಄ಥ ಷಭಯದಿಂದ ಮಯಕ ಄ಡ ತಡ  ಭಡಕವಯ ೂೇ 
಄ದ ೇ ಕಯಣಗಳಿಂದ ಪ್ೇಷಿಸಕವವಯಕ ಄ಡ ತಡ  
ಭಡಕತುಯ . 
 

಄ಂಥ ಸಂಫಂಧದಿಂದ ಹಕಟ್ಟಟದ ಭಕ್ುಳನಕು ಄ನೌಯಸ 
ಎಂದಕ ರಿಗಣಿಸಲಗಕತುದ . 
 

ಭಕಸಿಲಂ ಭದಕ ಗ  ಸಂಫಂಧಟ್ಟ ನ್ಸಶ ೇಧಗಳು: 
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-5ನ ೇ ಸ ಂಡತಿಮ ಭದಕ : ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರುಯಫಬ ಏಕ್ 
ಕಲ್ಕ ು ನಲ್ಕು ಸ ಂಡತಿಮಯನಕು ಸ ೂಂದಫಹಕದಕ, 
ಅದಯ , ಄ದಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ ಄ಲ್ಲ. ನಲ್ಾಯಕ ಸ ಂಡತಿಮಯಕ 
ಆಯಕಗ ಅತ ಐದನ ೇ ಭದಕ ಮದಯ  ಄ದಕ ಯದಕಿ, 
಄ದಕ ಕ ೇವಲ್ ಄ಕ್ರಭ. ನಲ್ಾಯಲಿಲ ಮಯದಯ ೂಫಬರಿಗ  
ವಿಚ ಛೇದನ ನ್ಸೇಡಿದಯ  ಄ದಕ ಸರಿದೂಗಕತುದ . 
-ಸರಿಮದ ಷಕ್ಷಿಮ ಗ ೈಯಕ: ಷಕ್ಷಿಗಳ ಭಧ ಯ 
ತಯಕಮ ಫಂದವಯನಕು ಖಚಿತ ಡಿಸಕವ ಭೂಲ್ಕ್ 
ಸಹ ಄ದನಕು ರಿಹರಿಸಿಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. 
-ಧಭಥದ ವಯತಯಸ: ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರು ಕ್ರತಬಮ...... 
ನಂಬಕ ಮ ಭಹಳ ಮನಕು ಭದಕ ಮದಯೂ 
ಭನಯಗಕತುದ , ಈದಹಯಣ ಗ , ಭಕಸಿಲಂಯಕ, 
ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನಯಕ, ಭತಕು ಜೇವ್ಸಿ. ಂದಕ  ೇಳ  ಅತ 
ಹಂದಕವನಕು ಭದಕ ಮದಯೂ, ಄ದಕ 
಄ಕ್ರಭಗಕತುದ  ಭತಕು ಹಂದಕವನಕು ಆಷಲಂಗ  
಄ಥ ಕ್ರತಬಮ ಧಭಥಗಳಲಿಲ ಮವುದದಯೂ 
ಂದಕ ು ಕ್ಡಡಮಗಿ ಭತಂತಯ ಭಡಕವ 
ಭೂಲ್ಕ್ ಕ್ರಭಫದಧ ಭಡಿಕ ೂಳಿಫ ೇಕ್ಕ. ಭಕಸಿಲಂ 
ಭಹಳ ಯಫಬಳು ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಭದಕ ಮದಯ  
ಭತರ ಄ದಕ ನಯಮಸಭಮತಗಕತುದ . ಸಕನ್ಸುಗಳು 
ಭತಕು ಷಿಮಗಳು ಯಸಪಯ ಪಂದದ ೂಂದಿಗ  
ನಯಮಸಭಮತ ಭದಕ ಮಗಫಹಕದಕ. 
- ಕನೂನಕ ವಿಯಕದಧದ ಸಂಧಿ: ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರುಯಫಬ 
ಏಕ್ಕಲ್ಕ ು ಎಯಡಕ ಸ ಂಡತಿ ಭಡಿಕ ೂಳುಿವುದನಕು 
ನ್ಸಶ ೇಧಿಸಲಗಿದ , ಄ದಯಂತ  ಯಸಪಯಯ ಸಂಫಂಧಿಕ್ಯಕ 
಄ವಯಲಿಲ ಮಯದಯೂ ುಯಕಷರಿದಿಯ , ಄ವಯಕ ಯಸಪಯ 
ಭದಕ ಮಗಕವುದಕ ನ್ಸಷಿದಧ, ಈದಹಯಣ ಗ  
ಸಸ ೂೇದರಿಮಯಕ. ಆಂಥ ಭದಕ ಗಳನಕು ಄ದಯಲಿಲ 

ಮಯದಯೂ ಫಬಳು ತಿು ತಿೇರಿ ಸ ೂೇದ ನಂತಯ 
ಭನಯ ಭಡಫಹಕದಗಿದ . 
-ಭಹಳ  ಆದಿತ್ ಄ನಕಬವಿಸಕವುದಕ: ಆದಿತ್ 
಄ನಕಬವಿಸಕತಿುಯಕವ ಭಹಳ ಮ ಭದಕ  (ತನು ಗಂಡ 
ತಿೇರಿ ಸ ೂೇದ ನಂತಯ ಄ಥ ವಿಚ ಛೇದನ ಡ ದ 
ನಂತಯ ಭಹಳ ಮಕ ಕ್ಡಡಮಗಿ ಕಮಕವ 
ಕಲ್)ಮಕ ನ್ಸಯಥಥಕ್ವಲ್ಲ ಅದಯ , ಄ಕ್ರಭ, ಭತಕು ಆದಕ 
ಭನಯಗಕವುದಕ ಆದಿತ್ ಄ವಧಿ ಭಕಗಿದ ನಂತಯ. 
ಭದಕ ಮ ಬವನ ಮಕ 
ಧಿೇನಗಿಯಕವುದಗಿಯಫಹಕದಕ 
 

- ಗಂಡ ಭತಕು ಸ ಂಡತಿಮಗಿ ಎಯಡೂ ಕ್ಷಗಯಯ 
ಭಧ ಯ ದಿೇಘಥ ಸಗೂ ನ್ಸಯಂತಯ ಈಬ ೂೇಗ ಆದಿಗ. 
- ಭಹಳ ಗ  ಜ್ನ್ಸಸಿದ ಭಗಕವಿಗ  ವಯಕ್ರು ತಂದ ತನ 
(ಪ್ರತೃತಾ) ಪ್ರಪಕ ೂಂಡಗ. 
- ವಯಕ್ರು ಭಹಳ ಮನಕು ತನು ಸ ಂಡತಿಯಂದಕ 
ಪ್ರಪಕ ೂಂಡಗ. 
ಫಬ ಭಕಸಿಲಂ ತಿುಮ ಭನಯದ ಭದಕ ಮ 
ಹಕ್ಕುಗಳು: 
- ಸೂಕ್ುದ  ೈಹಕ್ ವಿಳಸ; 

- ಂದಕ  ೇಳ  ಸಹ ತಿು ಆದಯಿ  ಸಭನದ ಲ್ವು 
ಭತಕು ತಯತಭಯ ತ ೂೇಯದಿಯಕವುದಕ; 
- ವಿಧಂಶ ಆದಕ ಂದಿಷಕಟ ಹಣ ಄ಥ ಗಂಡನ್ಸಂದ 
ಸ ಂಡತಿ ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಫಹಕದದ ಆತಯ ಅಸಿು, ಭದಕ ಮಕ 
ರಿಗಣಿಸಕವ, ಭತಕು ಭದಕ  ಸಭಯಂಬದಲಿಲ 
ರಷುಪ್ರಸದ ಭತಕು ನ್ಸಗದಿ ಭಡದ, ಭಕಸಿಲಂ ಕನೂನಕ 
ಸ ಂಡತಿಮ ಯೇಲ  ಆದನಕು ಸಭಲ ೂೇಚಿಸಕತುದ . 
(಄ಫಕಿಲ್ ಕದಿೇರ್ ವಿ. ಸಲಿಭ, (1866) 8 ಅಲ್. 
146) ಡ ೂೇವರ್ ಆದಕ ನಲ್ಕು ವಿಧದಲಿಲಯಕತುದ . 
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-ನ್ಸಶ್ಚಿತ ಡ ೂೇವರ್: ಭದಕ ಗ  ಭಕಂಚ  ಄ಥ 
ಭದಕ  ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಄ಥ ನಂತಯ ಆದಕ ಎಯಡಕ 
ಕ್ಷಗಳ ನಡಕ  ನ್ಸಶ್ಚಿತಗಿಯಕತುದ . 
- ಄ನಕಗಕಣ ಡ ೂೇವರ್: ಭದಕ  ಸಂದಬಥದಲಿಲ 
ಡ ೂೇವರ್ ಕ್ಕರಿತಕ ಮವುದ  ಭತಕಕ್ತ  ಅಗದಿದಿಯ , 
ತಿುಮಕ ತನಗಗಿ ಸೂಕ್ುದ ಹಣವನಕು ಆಡಕವಂತ  
ಕ ೂೇಯಫಹಕದಕ, ಂದ ೂಯಮ ಭದಕ ಮಕ ಷಯತಕುಗಳ 
ಪಂದದಿಗಿದಿಯ  ಮವುದ ೇ ಡ ೂೇವರ್ ಕ ೇಳಲ್ಕ 
ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ. 
- ಕ್ಷಿೇರ ಡ ೂೇವರ್: ಆದಕ ತಿುಮಕ ಫಮಸಿದಗ 
ನ್ಸೇಡಕವ  ಡ ೂೇವರ್ ನ ಬಗಗಿದ . 
- ಡ ಪಯರಡ ಡ ೂೇವರ್: ನ್ಸಧನ ಄ಥ ವಿಚ ಛೇದನ 
ಸಂದಬಥ ವತಿಸಕವ ಡ ೂೇವರ್ ನ ಬಗ. 
 

ಡ ೂೇವರ್ ನಕು ಄ನ್ಸಶ್ಚಿತ ಷಲ್ ಭತಕು ತಿಮಕ 
ಷವಿಗಿೇಡದಗ ವಿಧ  ಇ ಡ ೂೇವರ್ ನಕು ಡ ಮಲ್ಕ 
ಹಕ್ಕುದಯಳು. ಭೃತಕಯತರದಲಿಲ ಫಯ ದಿಯಕವುದನಕು ಬಟ್ಕಟ 
ಹಂಚಕವುದಕ. 
 

ನ್ಸವಥಹಣ : ಇ ಐದಕ ವಗಥದ ವಯಕ್ರುಗಳು ನ್ಸವಥಹಣ   ಚಿ 
ಕ ೂೇಯಫಹಕದಗಿದ . 
 

- ಸಣು ಭಗಕ ಭತಕು ಭದಕ ಮಗದಿಯಕವ ಭಗಳು: 
ಭಕಸಿಲಂ ತಂದ ಮಕ ತನು ಭಗಕ ರಮಕ ು 
ಫಯಕವವಯ ಗೂ ಭತಕು ಭಗಳು 
ಭದಕ ಮಗಕವವಯ ಗೂ ಄ವಯನಕು ಲ್ನ  
ಭಡಫ ೇಕ್ಕ. ಂದಕ ೇಳ  ತಂದ ಮಕ ಫಡವನಗಿದಿಯ  
಄ಥ ದಕಫಥಲ್ನಗಿದಿಯ , ಭಕ್ುಳನಕು ನ್ಸವಥಹಣ  
ಭಡಕವ ಸ ೂಣ  ತಯ್ದಮ ಯೇಲ  ಬೇಳುತುದ  ಭತಕು 

಄ವಳಿಗೂ ಅಗದ  ಆದಿಗ ಄ದಕ, ತಂದ ಮ ತಂದ ಮ 
ಯೇಲ  ಬೇಳುತುದ . 
 

- ವಮಸು ಭಕ್ುಳು: ದಕಫಥಲ್ ಄ಥ ಄ಶಕ್ುಯಲ್ಲದಿದಿಯ  
಄ವಯನಕು ಲ್ನ  ಭಡಕವ ಄ಗತಯವಿಯಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

- ಲ್ಕ್ಯಕ: ಭಕ್ುಳು ತಭಮ ಫಡ ಲ್ಕ್ಯನಕು 
ಲ್ನ  ಭಡಕವ ಄ವಶಯಕ್ತ  ಆಯಕತುದ . 
 

- ಭರಿ ಮೊಭಮಕ್ುಳು: ಮೊಭಮಕ್ುಳು ತಭಮ ಫಡ 
ಹರಿಮಜ್ಿಯನಕು ಷಕ್ಫ ೇಕ್ಕ. 
 

-ತಿು: ತನಗ  ವಿಧ ೇಮಳಗಿಯಕವ ತನಕ್ ತನು 
ತಿುಮನಕು ತಿಮಕ ಲ್ನ  ಭಡಕವುದಕ. 
 

ಭಕಸಿಲಂ ಭಹಳ ಮಕ ತನು ವಿಚ ಛೇದನ ನಂತಯ ಆದಿತ್ 
಄ವಧಿಮಲಿಲ ನ್ಸವಥಹಣ ಮ ಹಕ್ಕು ಸ ೂಂದಿಯಕತುಳ . ತನು 
ಆದಿತ್ ಄ವಧಿಮಲಿಲ ತನು ತಿಮ ನ್ಸಧನನಂತಯ, 

ಈತುಯಧಿಕಯದಿಂದ ಡ ದಂತ  ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  
ಡ ಮಲ್ಕ ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ. ತನು ಸಾಂತ ಅಸಿುಮ 
ಸ ೂಯತಗಿ ತನುನಕು ಲ್ನ  ಭಡಿಕ ೂಳಿಲ್ಕ 
ಶಕ್ುಳಿದಿಯೂ ತಿುಮಕ ಲ್ನ ಮ ಹಕ್ಕು 
ಸ ೂಂದಿಯಕತುಳ . 
 

಄ಯಧ ದಂಡ ಸಂಹತ  ರಕ್ರರಯ 1973, ಎಸ್. 125 
ರಕಯ ಲ್ನ ಗಗಿ ಕ ೂೇಯಫಹಕದಕ ಎಂಫಕದನಕು 
ಗಭನ್ಸಸಿ (ಭಹಭಮದ ಄ಹಮದ ಖ್ನ್ ವಿ. ವ ಫನ ೂೇ 
ಫ ೇಗಂ, (1985) 2 ಎಸ್ ಸಿಸಿ 316). 

 

ವಿಚೆಛೀದ್ನ  
 

ವಿಚೆಛೀದ್ನದ್ ನಮೂನೆಗಳು 
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-ತಲಕ್: ಇ ನಭೂನ ಮ ವಿಚ ಛೇದನವು ತಿಮಕ 
ಹಯ ಮದವನಗಿದಕಿ ದೃಢಗಿದಿಲಿಲ ತನು ತಿುಗ  
ಮವುದ ೇ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಭೂಯಕ ಫರಿ ಄ಗತಯ 
ಶಫಿವನಕು ಘೂೇಷಣ  ಭಡಕವ ಭೂಲ್ಕ್ 
ನ ಯ ೇರಿಸಫಹಕದಕ. ಄ಲ್ಲದ ೇ ವಿಚ ಛೇದನ 
ಘೂೇಷಣ ಮನಕು ತಿುಮ ಈಸಿಿತಿಮಲಿಲ ಄ಥ 
಄ವಳ ಭಕಂದ ಯ ಭಡಫ ೇಕ ಂದ ೇನ್ಸಲ್ಲ. (ಸಲ ೇಹ ವಿ. 
ವ ೇಖ್, ಎಐಅರ್ 1973 ಎಂಪ್ರ 207). 

 

-ಆಲ, ಄ಥ ಫರಹಮಚಮಥ ದಿೇಕ್ಷ : ರಮಕ ು ಫಂದ 
ಭತಕು ದೃಢ ಭನಸಿಿನ ತಿಮಕ ನಲ್ಕು ತಿಂಗಳು 
಄ಥ ಄ದಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ ಄ವಧಿ ಎಲಿಲ ತನು 
ತಿುಯಂದಿಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರರಯ ನಡ ಸಿಲ್ಲವೊೇ ಇ ಄ವಧಿ 
ಭಕಗಿದ ನಂತಯ ಭದಕ  ಯದಿಗಕತುದ . ಆಲ 
಄ವಧಿಮಲಿಲ ತಿುಯಂದಿಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರರಯ ನಡ ಸಕವ 
ಭೂಲ್ಕ್ ಆಲ ಯದಕಿ ಭಡಫಹಕದಗಿದ . 
 

-ಖಕಲ: ಯಸಪಯ ವಯವಷ ಿಯಂದಿಗ  ವಿಚ ಛೇದನ 
ಡ ಮಕವ ದಧತಿ ಆದಕ. ತಿ ತನು  ೈಹಕ್ 
ಹಕ್ರುನ್ಸಂದ ತನುನಕು  ರಿಸಯ ಡ ದಕ ಭಕಕ್ು ಭಡಲ್ಕ 
ುಪವಂತಿದಿಯ  ತಿು ಆದನಕು ರಷುಪ್ರಸಫಹಕದಗಿದ . 
ಯಮ ರಷು ಪ್ರಪದಯ , ಆದಕ ಂದಕ ಫದಲಿಸಲಗದ 
ವಿಚ ಛೇದನಗಕತುದ . 
 

- ಭಕಫಯ ಄ತ್ : ಆದಕ ಯಸಪಯಯ ಄ನಕಜ್ಞ  ಭೂಲ್ಕ್ 
ವಿಚ ಛೇದನಗಕವ ದಧತಿ. ತಿ ಆಲ್ಲ ೇ ತಿು 
ಮಯದಯ ೂಫಬರಿಂದ ನ ಯ ೇರಿಸಲ್ಪಡಫಹಕದಕ, ಭತಕು 
ತಿುಮಕ ತನು ತಿಗ  ವಿಚ ಛೇದನಕುಗಿ ರಿಸಯ 
ಕ ೇಳಫ ೇಕದ ಄ಗತಯವಿಯಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

-ಲಿೇ ಅನ್: ಭಕಸಿಲಂ ತಿ ತನು ತಿುಗ  ವಯಭಚಯದ 
ಅಯ ೂೇ ಭಡಿದಯ , ಭತಕು ಅ ಅಯ ೂೇ ಸಕಳಿದಯ , 
ತಿುಮಕ ಭದಕ  ಯದಕಿ ಭಡಲ್ಕ ದ  ಹೂಡಕವ 
ಹಕ್ಕು ಸ ೂಂದಿದಿಳ . 
 

-ನಯಮಲ್ಮ ವಿಚ ಛೇದನ: ಭಕಸಿಲಂ  ೈಹಕ್ 
ಕನೂನಕ, 1939ಯ ಎಸ್. 2ಯ ರಕಯ ವಿಚ ಛೇದನ 
ದಧತಿ. 
 

ವಿಚ ಛೇದನದ ರಿಣತಿಗಳು 
 

- ಆನ ೂುಂದಕ ಭದಕ  ಪಂದದ ಹಕ್ಕು: ಂದಕ  ೇಳ  
ಭದಕ  ಸಿಾೇಕಯಗದ  ಸ ೂೇಗಿದಿಯ , ತಿುಮಕ ಆದಿತ್ 
ಭಡಕವ ಄ಗತಯವಿಲ್ಲ ಭತಕು ಶ್ಚೇಘರದಲಿಲ ಭದಕ  
ಅಗಫಹಕದಕ. ಂದ ೂಯಮ ಭದಕ ಮಕ ಸಿಾೇಕಯಗಿ 
ಸ ೂೇಗಿದಿಯ , ತಿುಮಕ ರಸಕುತ ಆದಿತ್ ನಕು ಲ್ನ  
ಭಡಫ ೇಕಗಕತುದ . 
 

-ಲ್ನ : ಇ ಹಂದ  ರಷುಪ್ರಸಿದಂತ , ತಿಮಕ ತಿುಮ 
ಆದಿತ್ ಄ವಧಿಮಲಿಲ ಲ್ನ  ಭಡಕವ 
಄ಗತಯವಿಯಕತುದ . 
 

- ವಿಧಂಶ: ಂದ ೂಯಮ ಭದಕ ಮಕ 
ಸಿಾೇಕಯಗಿದಿಯ , ತಿುಮಕ ಎಲ್ಲ ವತಿಮಗದ 
ಡ ೂೇವರ್ ಡ ಮಕವ ಄ಧಿಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕತುಳ . 
ಸಿಾೇಕಯಗಿಯದಿದಿಯ , ಄ವಳು ನ್ಸಗದಿತ ಡ ೂೇವರ್ ನ 
಄ಧಥಕ ು ಄ಧಿಕಯಸಿಳಗಿಯಕತುಳ . 
 

- ಈತುಯಧಿಕರಿದ ಯಸಪಯ ಹಕ್ಕು: ಮಗ 
ವಿಚ ಛೇದನವು ಫದಲಿಸಲಗದಂತ  ಅಗಕತುದ ೂೇ, ಅಗ 
ಈತುಯಧಿಕಯದ ಯಸಪಯ ಹಕ್ಕು ಆಲ್ಲದಂತಗಕತುದ . 
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- ವಿಚ ಛೇದಿತ ತಿುಯಂದಿಗ  ಭಯಕಭದಕ : ಆದಿತ್ 
ನಂತಯ, ಕ್ಷಗಯಯಕ ವಿಚ ಛೇದನ ಕ ೂಡಕಗ 3 ಫರಿ 
ತಲಕ್ ಘೂೇಷಣ ಮಗಿದನಿಕು ಸ ೂಯತಕ ಡಿಸಿ 
ಯಸಪಯ ಭಯಕ ಭದಕ ಮಗಫಹಕದಕ, ಆಂಥ 
ರಕ್ಯಣದಲಿಲ ಭಯಕ ಭದಕ ಗೂ ಭಕಂಚ  ತಿುಮಕ 
ಆದಿತ್ ನಕು ಲಿಸಫ ೇಕ್ಕ. ಆನ ೂುಫಬ ವಯಕ್ರುಮನಕು 
ಭದಕ ಮಗಿದಿಯ , ಄ದಕ ಸಿಾೇಕಯಗಿದಿಯ , ಅ 
ವಯಕ್ರುಯ್ದಂದ ವಿಚ ಛೇದನ ಡ ಮಫ ೇಕ್ಕ, ಭತಕು 
ಅನಂತಯ ೇ ಅಕ  ತನು ಭಜ ತಿಯಂದಿಗ  
ಭಯಕಭದಕ  ಭಡಿಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. (ಯಶ್ಚೇದ್ ಄ಹಮದ 
ವಿ. ಄ನ್ಸಷ ಖ್ಟ್ಕನ್, (1932) 34 ಫಮ್. ಎಲ್ ಅರ್ 
475). 

 

ವಿಚ ಛೇದನದ ಯೇಲ  ಕ್ಷಗಯಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭತಕು 
ಕ್ತಥವಯಗಳು 
 

- ವಿಚ ಛೇದನವು ಫದಲಿಸದಂತ  ಅಗಕವ ತನಕ್, ತಿಮಕ 
಄ದನಕು ಹಂದಕ ು ಡ ಮಫಹಕದಕ ಭತಕು ಎಯಡೂ 
ಕ್ಷಗಯಯಕ  ಆತಯರಿಂದ ಈತುಯಧಿಕಯದ ಹಕ್ಕು 
ಕ ೂಡಫಹಕದಕ. ಫದಲವಣ  ಭಡದಂತ  ಅದ ನಂತಯ 
ತಿುಮಕ ಆನ ೂುಫಬ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಭದಕ  
ಭಡಿಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. 
 

- ಂದಕ  ೇಳ  ತಿಮಕ ವಿಚ ಛೇದನ ನ್ಸೇಡಕವ 
ಸಭಮದಲಿಲ ವಿಚ ಛೇದಿತ ತಿುಮೂ ಷ ೇರಿ ನಲ್ಾಯಕ 
ತಿುಮಯನಕು ಸ ೂಂದಿದಿಯ , ಅತ ತಕ್ಷಣ ಆನ ೂುಫಬಳನಕು 
ಭದಕ ಮಗಫಹಕದಕ. ಆಲ್ಲದಿದಿಯ , ಅತ ತನು ಭಜ 
ತಿುಮ ಆದಧತ್ ಄ವಧಿ ಭಕಗಿಮಕವವಯ ಗ  
ಕ್ಡಡಮಗಿ ಕಮಫ ೇಕಗಕತುದ . 
- ವಿಚ ಛೇದಿತ ತಿುಯಂದಿಗಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ್ ಸಂಫಂಧ 
ಕನೂನಕ ವಿಯಕದಧ ಭತಕು ಆಂಥ ರಸಂಗಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ್ 

ಸಂಫಂಧವು ತಂದ ಮಕ ಪ್ರತೃತಾ ಷಿಪ್ರಸಿದಿಯೂ ಕ್ೂಡ 
಄ದಕ ಜಯತ ನಗಕತುದ . 
ಮ ಸಿ್ುಂ ಮಹಳೆಯ (ವಿಚೆಛೀದ್ನ ಹಕ ುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) 
ಕನೂನ , 1986 

 

ವಿಚ ಛೇದಿತ ಭಕಸಿಲಂ ಭಹಳ ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಄ಥ ತನು 
ಗಂಡನ್ಸಂದ ವಿಚ ಛೇದನ ಡ ದಕಕ ೂಳುಿವ ಹಕ್ುನಕು ಇ 
ಕನೂನಕ ಸಂಯಕ್ಷಿಸಕತುದ . ಆದಕ ಭಕಸಿಲಂ ಭಹಳ ಮ 
ಡ ೂೇವರ್ ಹಂತಿಯಕಗಿಸಲ್ಕ ಭತಕು ಆತಯ ಅಸಿುಮನಕು 
ಅಕ ಗ  ವಿಚ ಛೇದನ  ಸಂದಬಥದಲಿಲ ದಗಿಸಕತುದ . 
 

ಅಕ ಗ  ಜೇವನ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  ವತಿ ಭಡಕವ 
಄ವಕಶವನೂು ಆದಕ ದಗಿಸಕತುದ . ಅನಂತಯ, 

ಕ್ರರಮಭನ್ ಪ್ರಸಿಜ್ರ್ ಕ ೂೇಡ್ 1973ಮ ಎಸ್. 125 
ರಕಯ ಅಳಿಾಕ ಮ ಄ವಕಶ ನ್ಸೇಡಕತುದ . 
 

ಪರಪಲಕತ್ವ 
ಭಕಸಿಲಂ ಕನೂನ್ಸನಲಿಲ ದತಕು ಎಂಫ ರಿಕ್ಲ್ಪನ  ಆಲ್ಲ. 
ಆದಕ ನಡ ಮಕತುದ , ಅದಯೂ, ನಲ್ಕು ವಿಧದ 
ರಿಲ್ಕ್ತಾ ಗಕಯಕತಿಸಫಹಕದಗಿದ . ಄ವು 
ವಿವ ೇಷಗಿ ವಿಚ ಛೇದನದ ಯೇಲ  ಄ನಕಬ ೂೇಗ 
ಗ ೂತಕುಡಿಸಲ್ಕ ರಸಕುತ, ಆಂಟ್ರ್ ಄ಲಿಮ: 
 

-ಭದಕ ಮಲಿಲ ರಿಲ್ಕ್ತಾ: ಆದಕ 'ಭದಕ ' 
ವಿಬಗದಲಿಲ ಚಚಿಥತಗಿದ . 
-಄ರುಯ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ರಿಲ್ಕ್ತಾ: ಗಂಡಕ ಭಗಕ ಏಳು 
ವಷಥ ೂಯ ೈಸಕವವಯ ಗ  ಭತಕು ಸ ಣಕು ಭಗಕ ರಮಕ ು 
ಫಯಕವವಯ ಗ  ಄ವಯಕ ತಯ್ದಮ ಄ನಕಬ ೂೇಗಕ ು 
ಳಟ್ಟಟಯಕತುಯ . ತಯ್ದ ವಿಚ ಛೇದನಕ ು ಳಟ್ಟ 
ನಂತಯವೂ ಆದಕ ಚಲಿುಮಲಿಲಯಕತುದ . (ಎನಭಕಲ್ 
ಹಕ್ ವಿ. ಬಬ ತ ೈಭಕನ್ಸುಷ, (1967) ಎಪ್ರ 344) ತಯ್ದ 
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ವಿಪಲ್ದಯ , ಆದಕ ಸ ಣಿುನ ಸಂಫಂಧಿಕ್ರಿಗ  
ಸ ೂೇಗಕತುದ : ತಯ್ದಮ ತಯ್ದ ; ತಂದ ಮ ತಯ್ದ 

 

- ಄ರುಯ ಅಸಿುಮ ರಿಲ್ಕ್ತಾ: ಄ರುಯ 
ಅಸಿುಮನಕು ಭೂಯಕ ವಿಧದ ಲ್ಕ್ತಾದ ಭೂಲ್ಕ್ 
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಿಫಹಕದಗಿದ . 
 

- ಕನೂನ್ಸನ ರಿಲ್ನ : ಕ್ಷಿೇರ ಄ಗತಯ ಸಂದಬಥದಲಿಲ 
಄ರುಯ ಚಯಸಿುಮನಕು ಇ ಲ್ಕ್ಯಕ 
ವಿಭಕಖಗ ೂಳಿಸಫಹಕದಕ. ಇ ಕ ಳಗಿನ ಸಂದಬಥಗಳಲಿಲ 
಄ರುಯ ಸಿಿಯಸಿುಮನಕು ಕ್ೂಡ ದೂಯ ಆಡಫಹಕದಕ: 
- ಎಯಡಕ ಟ್ಕಟ ಭೌಲ್ಯ ಸಿಗಕವಂತಿದಿಯ ;  
-಄ರುಳ ಜೇವನ ನ್ಸವಥಹಣ ಗ  ಄ಗತಯದಗ 
ಅಸಿುಮನಕು ಭಯಟ್ ಭಡಲ ೇಫ ೇಕದ ರಸಂಗ 
ಫಂದಗ ಭತಕು ಮವುದ ೇ ಆತಯ ಅಸಿು ಆಲ್ಲದಗ. 
-ಗತ ಭಲಿಕ್ನ ಷಲ್ಗಳಿಗ  ಸಭನ ಭಡಕವುದಕ 
ಬಟ್ಟಯ  ಫ ೇಯ  ದರಿ ಆಲ್ಲದಗ. 
- ಭೃತಕಯತರಕ ು ಸಂಫಂಧಿಸಿ ವತಿಸಕವ ಆತಯ  
ಷಧನಗಳು ಆಲ್ಲದಗ. 
-ಅಸಿುಮ ಈತಪದನ ಮಕ  ಚಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಕ 
ಸಭಥಕ್ಗಿಲ್ಲದ  ಆದಿಗ. 
- ಅಸಿುಮಕ ಸಳಗಕವ ಄ಮದಲಿಲದಗ, ಭತಕು  
- ಅಸಿುಮಕ ಫಳಕ ದಯರಿಗ , ಭತಕು ರಭಣಿಕ್ಗಿ 
ಅಸಿುಮನಕು ಹಂತಿಯಕಗಿಸಕವ ಫಗ ೆ ಲ್ಕ್ರಿಗ  ಬಮ 
ಆದಿಲಿಲ. 
 

ಈದಹಯಣ : ಎ ಎಂಫ ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರು ಬ ಯ್ದಂದ ಷಲ್ 
ಡ ದಕ, ಎ ಮಕ ಸಿ ನ ಭನ ಮನಕು ಄ಡವಿಟ್ಕಟಕ ೂಂಡಕ, 
ಅಕ ಮ ಄ರು ಡ್ಥ. ಂದಕ  ೇಳ  .................. 
 

ನಯಮಲ್ಮ ನ ೇಮಸಿದ ಲ್ಕ್ಯಕ: ಂದಕ  ೇಳ  
಄ರುಯ ಕ್ಲಯಣಗಕತಿುದಿಯ , ಭಕಸಿಲಂ ಄ರುಯ 
ಅಸಿು ಯಕ್ಷಣ ಗ  ನಯಮಲ್ಮ ಲ್ಕ್ಯನಕು 
ನ ೇಮಸಫಹಕದಕ. ಇ ಲ್ಕ್ಯಕ ನಯಮಲ್ಮದ 
಄ನಕಭತಿಯಂದಿಗ  ಚಯ ಸಗೂ ಸಿಿಯಸಿುಮನಕು 
ವಿಭಕಖ ಭಡಫಹಕದಕ. ಅದಯೂ, ಄ವಳು ಅಸಿುಮನಕು 
ನಯಮಲ್ಮದ ಄ನಕಭತಿ ಆಲ್ಲದ ಮೂ ಗಕತಿುಗ ಗ  
ನ್ಸೇಡಫಹಕದಕ. 
 

- ಡಿ ಪಯಕ ೂಟೇ ಗಡಿಥಮನ್: ............. 
 

ತಂದ  ಸಗೂ ತಂದ ಮ ಄ಜ್ಿನನಕು ಸ ೂಯತಕಡಿಸಿ, 

ಎಲ್ಲ ಸಂಫಂಧಿಕ್ಯಕ, ಭತಕು ಸಂಫಂಧಿಸದ ಄ರಿಚಿತಯಕ 
ಡಿ ಪಯಕ ೂಟೇ ಗಡಿಥಮನ್ ಅಗಫಹಕದಕ. ಄ಂಥ 
ಲ್ಕ್ಯಕ ಭತರ ಄ರುಯ ಚಯಸಿುಮನಕು 
ವಿಭಕಖಭಡಫಹಕದಕ. ನಯಮಲ್ಮದ ಗಭನಕ ು 
ಆಲ್ಲದ  ಮವುದ ೇ ಸಿಿಯಸಿುಮನಕು ವಿಭಕಖ 
ಭಡಕವುದಕ ನ್ಸಷಿದಧ. 
 

ಈದಹಯಣ : ಎ ಎಂಫ ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರು ಸಹಬಗಿತಾ 
ಘಟ್ಕ್ದ ಸದಸಯ. ಬ ಮನಕು ಬಟ್ಕಟ ಎ ಭೃತಟಟಗ, 

ಅತನ ವಿಧ , ಭತಕು ಸಿ ಮಕ ಄ರು ಭಗ. ಅಗ 
ಅಕ ಮ ಄ರು ಭಗನ ಯಗಿ ಬ ಮಕ ಘಟ್ಕ್ದ 
ಳಿತಿಗಗಿ ಗಕತಿುಗ  ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. ಇ 
ಪಂದದಲಿಲ ಬ ಮಕ ಸಿ ಮ ಡಿ ಪಯಕ ೂಟೇ ಗಡಿಥಮನ್ 
ಅಗಕವುದಕ ು ನ್ಸಷಿದಧ. ಆಂಥ ಪಂದಗಳಿಗ  ಆಲಿಲ 
ನ್ಸಶ ೇಧ. 
 

- ಭೃತಕಯತರದ ಲ್ಕ್ತಾ: ಄ರುಯ ಅಸಿುಮ 
ರಿಲ್ನ ಗ  ಮಯನುದಯೂ ನ ೇಭಕ್ ಭಡಲ್ಕ 
ತಂದ ಮ ಄ಜ್ಿ ಭತಕು ಭಗಕವಿನ ತಂದ ಮ ಭತರ 
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಄ಧಿಕಯಸಿಯಗಿಯಕತುಯ . ಭಕಸಿಲಂ ತಂದ  ತನು 
ಭೃತಕಯತರ ಕಮಥಚಯಣ ಗ  ಫಬ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಭತಕು 
ಆನ ೂುಫಬಯನಕು ಄ರುಯ ಅಸಿುಮನಕು ಲ್ನ  
ಭಡಲ್ಕ ನ ೇಮಸಫಹಕದಕ. 
 

ಭೃತಕಯತರದ ಄ನಕಕ್ರಭ 

ದೃಢದ ರತಿಯಫಬ ವಮಸು ಭಕಸಿಲಂ ತನು ಅಸಿುಮ 
ಕ್ಕರಿತಕ ತನು ಅಸಿು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಿವ ಮವುದ ೇ 
ಸಭಥಥ ವಯಕ್ರುಮ ಯಗಿ ಭಯಣವಸನ 
ತಮರಿಸಫಹಕದಕ. ಄ವಳು ತನು ಅಸಿುಮ ಭೂಯನ ೇ 
ಂದಕ ಬಗ ಕ ೂಡಫಹಕದಕ, ಈಳಿದ ಭೂಯನ ೇ ಎಯಡಕ 
ಬಗ ೂವಥಜ್ರಿಗ  ಸ ೂೇಗಕತುದ . 
 

ಭಕಸಿಲಂ ಕನೂನ್ಸನಲಿಲ ಭಯಣವಸನವನಕು 
ಭೌಖಿಕ್ಗಿ ಄ಥ ಲಿಖಿತಗಿಮದಯೂ 
ಭಡಫಹಕದಕ. ನ್ಸಗದಿತ ಄ಜಥ ಆದಕುಗಿ ಆಲ್ಲ. ಆದಕ ು 
ಸಹ ಭಡಕವ ಄ಥ ದೃಢೇಕ್ರಿಸಕವ ಄ಗತಯವಿಲ್ಲ. ಅ 
ವಯಕ್ರು ಮವುದ ೇ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಭಯಣವಸನವನಕು 
ಭೌಖಿಕ್ಗಿ ಆಲ್ಲ ೇ ಲಿಖಿತಗಿ ಹಂದಕ ು 
ಡ ಮಫಹಕದಕ. 
 

ಅದಯ , ವಿವ ೇಷ ವಿಹ ಕಯಿ, 1954 ಄ಡಿ ಭಕಸಿಲಂ 
ವಯಕ್ರು ಭದಕ ಮದಯ , ಄ಂಥ ಭಕಸಿಲಂನಕ ಭಕಸಿಲಂ 
ಕನೂನಕ ರಕಯ ಭಯಣವಸನ ಕಮಥಚಯಣ ಗ  
ಬಯತಿೇಮ ಈತುಯಧಿಕಯ ಕನೂನಕ, 1925 ರಕಯ 
ಆಯಕವ ಄ವಕಶಗಳನಕು ಆಂಥ ರಕ್ಯಣಗಳಲಿಲ 
಄ನಾಯ್ದಸಲಗಕವುದಿಲ್ಲ.  
 

ಆಶಟದಯೂ, ಭಯಣವಸನ ತಮರಿಸಕಗ ಕ ಲ್ವು 
ನ್ಸಫಂಧನ ಗಳಿಯಕತು . ಭಯಣವಸನ ಭಡಿದತ 
ಭೃತಟ್ಟ ನಂತಯ ಆತಯ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳನಕು 

ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿವತನಕ್ ಭಯಣವಸನ 
ಭಡಿದತ ಭೃತಟಟಗ ಆಯಕವ ಈತುಯಧಿಕರಿ 
ಯಗಿ ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರು ತನು ಅಸಿುಮ ಭೃತಕಯತರ 
ನ್ಸೇಡಲ್ಕ ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ಂದಕ  ೇಳ  ದಿೇರ್ಘಥವಧಿವಯ ಗ  
ರವ ು ಭಡದಿದಿಯ  ಭತಕು ರತಿನ್ಸಧಿಗಳು ಅಸಿುಮನಕು 
಄ನಕಬವಿಸಫಹಕದಕ, ಭೌಲ್ಯಕ ು ಄ನಕಗಕಣಗಿ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು ಡ ಮಫಹಕದಕ. ಂದ ೂಯಮ 
ಈತುಯಧಿಕರಿಮದವಳು ತನು ಲ್ನಕು ಕ ೂಟ್ಟಯ , 
಄ವಳು ಄ದನಕು ಅನಂತಯದಲಿಲ ಯದಕಿ 
ಭಡಲಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

ಭೃತಕಯ ತರದ ೇತಯ ಄ನಕಕ್ರಭ (ದಮ) 
 

ಭೃತಟ್ಟ ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರುಮ ಅಸಿುಮಕ ಕನೂನಕ 
ರಕಯ ಅಕ ಮ ನ್ಸಧನದ  ೇಳ ಮಲಿಲ ಮಯಲಿಲ 
ಆಯಕತುಯ ೂೇ ಅ ಄ನಕಮಯ್ದಗಳಿಗ  ಹಂಚಲ್ಪಡಕತುದ . 
಄ವಳ ಎಲ್ಲ ಅಸಿುಮಲಿಲ  ಚಿಗಳ ಲ್ಲವನೂು ವತಿಸಿದ 
ನಂತಯ ಈಳಿಮಕವ ಚಯ ಭತಕು ಸಿಿಯಸಿು ಎಯಡನೂು 
ಳಗ ೂಂಡಕ ಯಸಕದಯಯ ಅಸಿು. ಭಕಸಿಲಂ 
ಕನೂನ್ಸನಲಿಲ ಕ ೇವಲ್ ಪಯಕ್ಟಮ್ ಅಫ್ ಫತ್ಥ ಭೂಲ್ಕ್ 
ಮವುದ ೇ ಈತುಯಧಿಕರಿ ಅಸಿು ಡ ಮಲ್ಕ 
ಷಧಯವಿಲ್ಲ. 
 

ಹಕ್ಕುದರಿಕ ಯ್ದಂದ ಸ ೂಯತದ: ಇ ಕ ಳಗಿನ 
಄ಂಶಗಳು ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರುಮನಕು ಅಸಿು ಯಸಕದರಿಕ  
ಯೇಲ  ರಬವ ಬೇಯಕತು . 
 

- ನಯಹತ ಯ: ಮವ ವಯಕ್ರು ಆನ ೂುಫಬನ ಷವಿಗ  
ಈದ ಿೇಶೂವಥಕ್ಗಿ ಄ಥ ಫ ೇಯವ ಕಯಣಕ ು 
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ಕಯಣನಗಿಯಕತುನ ೂೇ, ಅತ ಭೃತನ ಅಸಿುಗ  ಯಸಕ 
ದಯನಗಲಯ. 
 

- ಜಯತನ: ಜಯತನಕ ು ಹಕಟ್ಟಟದ ಭಗಕ ತಯ್ದಯ್ದಂದ 
ಭತಕು ಅಕ ಮ ಸಂಫಂಧಿಕ್ರಿಂದ ಈತುಯಧಿಕಯ 
ಡ ಮಕತುದ , ಅದಯ  ತಂದ  ಭತಕು ಅತನ 
ಸಂಫಂಧಿಕ್ರಿಂದ ಄ಲ್ಲ. 
 

ಉತ್ತರಧಿಕರತ್ವದ್ ಗವಗಳು: ಮೂರ  ಗವದ್ 
ಉತ್ತರಧಿಕರಗಳಿವೆ: 
 

- ಬಗಿದಯಯಕ (ಕ್ಕಯನ್ಸಕ್ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು): 
ಆವಯಕ ಈತುಯಧಿಕಯದಲಿಲ ನ್ಸಗದಿತ ಬಗ 
ಡ ಮಕತುಯ . 
-ಯ ಸಿಡಕಯರಿೇಸ್ (಄ಗಂಟ್ಟಕ್ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು): 
ಆವಯಕ ನ್ಸಗದಿತ ಬಗ ಡ ಮಕವುದಿಲ್ಲ. ಅದಯ , ಎಲ್ಲ 
ಬಗಿದಯಯ ಕ ೂೇರಿಕ ಗಳು ತೃುದ ನಂತಯ 
ಈಳಿಕ ಮ ಯಸಕದಯಯಗಕತುಯ . ಂದ ೂಯಮ 
ಮವುದ ೇ ಬಗಿದಯಯಕ ಆಯದಿದಿಯ , ಎಲ್ಲವೂ ಇ 
ವಗಥದ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳಿಗ  ಸ ೂೇಗಕತುದ . ಇ 
ವಿಷಮದಲಿಲ ಸಕನ್ಸು ಭತಕು ಷಿಮ ಕನೂನಕಗಳಲಿಲ 
ವಯತಯಸವಿಯಕವುದನಕು ಗಭನ್ಸಸಫ ೇಕ್ಕ. 
 

- ದೂಯದ ನ ಂಟ್ಯಕ (ಮಕಟ ೇರಿನ್ ಈತುಯಧಿಕರಿಗಳು): 
ಆವಯಕ ಯಕ್ು ಸಂಫಂಧಿಗಳು. ಆವಯಕ ಮವುದ ೇ 
ಬಗಿದಯಯಗಲಿ, ಯ ಸಿಡಕಯರಿೇಸ್ ಄ಲ್ಲ. ಆವಯಕ ಭೃತಯ 
ಪ್ರೇಳಿಗ ಮಲಿಲ ಳಗ ೂಂಡಿಯಕತುಯ , ಲ್ಕ್ಯ ಪ್ರೇಳಿಗ , 
ಭತಕು ಗರಂಡ್  ೇಯ ಂಟ್ಿ ಪ್ರೇಳಿಗ . 
  

ಈದಹಯಣ : ಭಕಸಿಲಂ ವಯಕ್ರು ತನು ಹಂದ  ತನು ತಂದ  
ಎಫ್, ತಯ್ದ ಎಂ, ತಂದ ಮ ತಂದ  ಎಫ್ ಎಫ್, 

ತಯ್ದಮ ತಯ್ದ ಎಂಎಂ, ಆಫಬಯಕ ುತಿರಮಯಕ ಡಿ1 
ಭತಕು ಡಿ2, ಭತಕು ಭಗನ ಭಗಳು ಎಸ್ ಡಿ ಄ವಯನಕು 
ಬಟ್ಕಟ ಭೃತಟಟಗ. ಅಗ ಭೃತನ ಭಕ್ುಳು 
ಆಟ್ಕಟಕ ೂಳುಿವ ತನಕ್ ಎಫ್ ಅಯನ ೇ ಂದಕ ಬಗದ 
ಬಗಿದಯನಗಕತುನ . ಎಫ್ ಷ ೇರಿಸದಿಯಕವ ಕಯಣ 
ಎಫ್ ಎಫ್ ಏನ ೇನಕು ಡ ಮಕವುದಿಲ್ಲ. ಭೃತ ವಯಕ್ರುಗ  
ಭಕ್ುಳಿದಿಂತ  ಎಂ ಸಹ ಅಯನ ೇ ಂದಕ ಬಗ 
ಡ ಮಕತುಯ . ಎಂಎಂ ಄ನಕು ಎಂ ಸ ೂಯತಗಿಡಕತುಯ . 
ಎಸ್ ಡಿಮನಕು ಡಿ1 ಭತಕು ಡಿ2 ಸ ೂಯತಗಿಸಿದ 
ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಡಿ1 ಭತಕು ಡಿ2 ಭೂಯನ ೇ ಎಯಡಕ ಬಗ 
ಡ ಮಕತುಯ . 
 

5. ವಿವಯಣ : ಒವಥ ಭಕಸಿಲಂ ಭಹಳ  ತನು ಹಂದ  ತಯ್ದ, 

ತಂದ , ಗಂಡನನಕು ಬಟ್ಕಟ ಭೃತಳಗಕತುಳ . ಗಂಡನಕ 
½ ಯಷಕಟ, ತಂದ  1/3 ಯಷಕಟ ಸಗೂ ತಯ್ದ 1/6 ಯಷಕಟ 
ಅಸಿುಮ ಹಕ್ಕು ಡ ಮಕತುಳ . 
 

ವಿವಯಣ : ಒವಥ ಸಕನ್ಸು ವಯಕ್ರುಮಕ ತನು ಹಂದ  ವಿಧ  
ಡಫೂಲಾ, ಭಗಳು ಡಿ ಸಗೂ ಅತನ ತಯ್ದಮನಕು ಬಟ್ಕಟ 
ಭೃತನಗಕತುನ . ಅಗ ಅಸಿುಮಲಿಲ ಡಫೂಲಾ 1/8 ಯಷಕಟ 
ಡ ಮಕತುಳ , ತಯ್ದಗ  1/6  ಯಷಕಟ ಡ ಮಫಹಕದಕ, 
ಅದಯ  ಆದಕ 7/32 ಯಷಟಕ ು ಸ ಚಿಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದ . (ವ ೇಷ 
ಅಸಿುಮಂತ ) ಭತಕು ಭಗಳ ಲಿ ½  ಯಶಟಗಿದಕಿ 
21/32 ಕ ು ಸ ಚಿಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದ  (ವ ೇಷ ಅಸಿುಮಂತ ). 
 

ವಿವಯಣ : ಒವಥ ಸಕನ್ಸು ಭಹಳ  ತನು ಗಂಡ ಎಚ್ 
ಸಗೂ ಭಗಳು ಡಿ ಮನಕು ಬಟ್ಕಟ ಭೃತಳಗಕತುಳ . 
ಎಚ್ ¼ ಯಷಕಟ ಲ್ದಯ ಹಕ್ುನಕು ಡ ದಯ , ಭಗಳು 
ಡಿ ¾  ಬಗ ಡ ಮಕತುಳ  (½ ಯಷಕಟ ಲ್ಕದಯಳಂತ  
ಸಗೂ ¼ ಯಷಕಟ ಸಿಿನಂತ ) 
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ಹಂತವನಕು ತಿಳಿದಕಕ ೂಳಿಿ – ಭಕ್ುಳು ಲ್ಕ್ರಿಂದ 
ಭತಕು ರತಿಕ್ರಭಗಿ ಅಸಿುಮ ಹಕ್ುನಕು 
ಡ ಮಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

 

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕನೂನ  
ಬಯತಿೇಮ ಕ ೈಸು ಭದಕ  ಕನೂನಕ, 1872 (“ ದಿ 
ಸಿಎಂಎ”), „ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್‟ ದವು ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಧಭಥವನಕು 
ಲಿಸಕತಿುಯಕವವಯಕ ಎಂದಕ ವಿವರಿಸಕತುದ . 
„ಬಯತಿೇಮ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನುಯಕ‟ ದವು ಷಭನಯ 
ಭತಂತಯದಂತ  ಸಿಳಿೇಮ ಬಯತಿೇಮಯಕ 
ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನುಯಗಿ ಭತಂತಯ ಸ ೂಂದಿದ ಬಯತಿೇಮ 
ವಂಶಸಿಯಕ ಎಂಫಕದನಕು ಳಗ ೂಳುಿತುದ . (ಎಸ್. 3, 

ಸಿಎಂಎ) 
 

ವಿರಣೆ: ಹಂದಕ ಲ್ಕ್ರಿಗ  ಹಕಟ್ಟಟಯಕವ ಭಗಕವಿಗ  
ಹಕಟ್ಟಟದಗ ರಿಶಕದಧ ಷುನ ಭಡಿಸಕವುದಕ ಭತಕು 
ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ವಲ ಗ  ಷ ೇರಿಸಕವುದಕ ಅದಯ , ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ 
ನಂಬಕ ಮನಕು ಹಕಟ್ಟಟಸದಿಯಕವುದಕ. ಅತ ಹಂದಕ 
ಕ್ಭಥಚಯಣ  ದಧತಿ ಸಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳಂತ  
ಭದಕ ಮಗಕತುನ . ಅತ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನುನಲ್ಲ ಏಕ ಂದಯ  
ತಭಗ  ತ ೇ ರಿಶಕದಧ ಷುನ ಭಡಿಕ ೂಳುಿವುದಕ 
ಭತಂತಯಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
 

ವಿವಯಣ : ಒವಥ ವಯಕ್ರು ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಲ್ಕ್ರಿಗ  
ಹಕಟ್ಟಟದವಯಕ ತನಗ  ಗಭನವಿಲ್ಲದ  ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ 
ನಂಬಕ ಮನಕು ಲಿಸಕತಿುದಿಯ . ಄ವಳು ಫ ೇಯ  ಧಭಥಕ ು 
ಇ ಕ ಳಗಿನ ಧಮಥಕ್ ಭತಂತಯ ದಧತಿಗಳ ರಕಯ 
ಭತಂತಯ ಸ ೂಂದಕವವಯ ಗೂ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಅಗಿಯೇ 
ಭಕಂದಕವರಿಮಕತುಳ . 
 

ಮದ್ ವೆ 
ಬಯತದಲಿಲ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಭದಕ  ದಧತಿಮಕ ಸಿಎಂಎ 
ದಿಂದ ಲಿಸಲ್ಪಡಕತುದ . ಭದಕ ಗಗಿ ಕ ಲ್ವು 
ನ್ಸಮಭಗಳು ಸಿಎಂಎ ಄ಡಿ ಭನಯತ  ನ್ಸೇಡಲ್ಪಟ್ಟಟ . 
ಭದಕ ಮ ಜ್ನಯಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಅಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ ಄ಥ 
ಆಫಬಯಲ ೂಲಫಬಯಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಅಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ ಭತಕು 
ಭದಕ ಮಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಧಮಥಕ್ತ ಮಂತ  ಸಿಎಂಎ 
ಮ ಷಯತಕು ಎಸ್.5 ನಂತ  ಄ಧಿಕ್ೃತ ವಯಕ್ರುಯ್ದಂದ 
ಅಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ. 
 

ಯಜ್ಯ ಸಕಥಯಕ ು ಸಂಫಂಧಟ್ಟವಯಕ ಸಿಎಂಎ ಄ಡಿ 
ಭಧಕ ಮ ಧಮಥಕ್ತ ಗ  ಕ ಲ್ವು ವಯಕ್ರುಗಳ ಆಚ ಛಮಂತ  
ನ್ಸೇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯನಗಿಮನಕು ನ್ಸೇಡಕವ ಸಗೂ ಯದಕಿ 
ಭಡಕವ ಄ಧಿಕಯ ಸ ೂಂದಿಯಕತುಯ . (ಎಸ್.5(5), 

ಸಿಎಂಎ) ಸಿಎಂಎ ಸ ೂಂದಿಯಕವ ಷಯತಕುಗಳಂತ  
ಭದಕ ಮಕ ನ್ಸಧಿಥಷಟದ ರಿೇತಿಮಲಿಲ ಆದಕುಗಿಯೇ 
ಆಟ್ಟಟಯಕವ ಭದಕ  ುಸುಕ್ದಲಿಲ ಫಯ ದಿಯಕವಂತ  
ಭಡಲ್ಪಡಫ ೇಕ್ಕ. ಭದಕ ಮ ಕಮಥವು ಇ 
ುಸುಕ್ದಲಿಲ ಷ ೇರಿಸಕವ ಭೂಲ್ಕ್ 
ಷಬೇತಕಡಿಸಫಹಕದಕ. ಆತಯ ಅಧಯಗಳನಕು ಕ್ೂಡ 
ಇ ಈದ ಿೇಶಕುಗಿ ನ್ಸೇಡಫಹಕದಕ ಭತಕು ವಯಕ್ರುಗಳು 
ಗಂಡ, ಸ ಂಡತಿಮಂತ  ಫದಕಕ್ಕವುದಕ ು ಭತಕು 
ಲ್ನ ಮ ಭದಕ ಗ  ಷಕ್ಷಿಗಳನಕು 
ಷ ೇರಿಸಿಕ ೂಳಿಫಹಕದಕ. 
 

ಭದಕ ಗ  ಷಯತಕುಗಳು: ಬಯತಿೇಮ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನುರಿಗ  
ಭದಕ ಗಳಿಗಗಿ ಭದಕಭಗನ ವಮಸಕಿ 18 
ವಷಥಕ್ರುಂತ ಕ್ಡಿಯ ಆಲ್ಲ ಭತಕು ಭದಕಭಗಳ ವಮಸಕಿ 
15 ಕ್ರುಂತ ಕ್ಡಿಯ ಆಲ್ಲ ಎಂಫಕದಕ ಷಬೇತಗಿಯಫ ೇಕ್ಕ. 
ಭದಕಭಕ್ುಳಿಗ  ಇಗಗಲ ೇ ಗಂಡ ಄ಥ ಸ ಂಡತಿ 
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ಆಯಫಯದಕ. ಭದಕ ಮಗಕವವಯಕ „ಸವಥಶಕ್ು 
ಬಗವಂತ‟ ಸಗೂ „ರಬಕ ಜೇಸಸ್ ಕ್ರರಸು‟ ನ ಸ ಸರಿನಲಿಲ 
ಭದಕ  ಄ಧಿಕರಿಮ ಎದಕಯಕ ಕ್ನ್ಸಷಠ ಎಯಡಕ ಷಕ್ಷಿಗಳ 
ಜ ೂತ  ರಭಣ ಭಡಫ ೇಕ್ಕ. (ಎಸ್. 60, ಸಿಎಂಎ) 
 

ಸಭಮ ಭತಕು ಭದಕ ಮ ಸಿಳ: ಷಭನಯ 
ದಧತಿಮಂತ , ರತಿಯಂದಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಭದಕ ಮಂತ   
ಫ ಳಿಗ ೆ 6 ಗಂಟ ಯ್ದಂದ ಸಂಜ  7 ಗಂಟ ಮ ಳಗ  ಂದಕ 
ಚಚ್ಥ ನ ೂಳಗ  ಧಮಥಕ್ ದಧತಿ ಭಕಗಿದಿಯಫ ೇಕ್ಕ 
(ಎಸ್.ಎಸ್. 10 ಭತಕು 11 ಸಿಎಂಎ). ಸಿಎಂಎ ಎಸ್. 
69 ನಂತ  ಯನಗಿ ಸ ೂಂದಿಯದ ವಯಕ್ರುಯ್ದಂದ ಭತಕು 
ನ್ಸಧಿಥಷಟ ಸಭಮಗಳನಕು ಮೇರಿ, ಚಚ್ಥ ನ ಸ ೂಯಗ  
ಧಮಥಕ್ ದಧತಿಮನಕು ಷಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದ  ಭಡಿದಿಲಿಲ 
ಭೂಯಕ ವಷಥಗಳವಯ ಗ  ಜ ೈಲ್ಕಸದ ಶ್ಚಕ್ಷ  
಄ನಕಬವಿಸಫ ೇಕಗಫಹಕದಕ. ಏನ ೇ ಅದಯೂ, ರತಿ 
ಯಜ್ಯ ಸಕಥಯಗಳು ಚಚ್ಥ ನ ಧಿೇಕ್ಷ  ಡ ದ 
ದಿರಗಳಿಗ  ಇ ಄ಧಯಮಗಳನಕು ಈಲ್ಲಂಘಿಸಿ 
ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಭದಕ ಗಳನಕು ಭಡಫಲ್ಲಂತಹ ಄ಧಿಕಯ 
ನ್ಸೇಡಫಹಕದಕ (ಎಸ್. 11, ಸಿಎಂಎ). 
 

ಭದಕ ಗಳು ಯನಗಿ ಸ ೂಂದಿದ ಧಭಥದ ಗಣಯ 
ವಯಕ್ರುಗಳಿಂದ ಭಡಲ್ಪಡಕತು : ಭೂಯನ ೇ ಬಗದಂತ   
ಮವುದ ೇ ಫಬ ವಯಕ್ರುಮಕ ಭದಕ ಮಗಕವ ಅಸಕ್ರುಮ 
ಕ್ಕರಿತಕ ಧಮಥಕ್ ಗಣಯ ವಯಕ್ರುಗ  ತನಕ ಭದಕ ಮ 
ಧಮಥಕ್ ದಧತಿಗ  ಳಡಲ್ಕ ಆಚಿಛಸಕತಿುಯಕವುದಗಿ 
ಲಿಖಿತ ಯೂದಲಿಲ ಭನವಿ ಕ ೂಡಫ ೇಕ್ಕ. (ಎಸ್.12, 

ಸಿಎಂಎ) 
 

ಂದಕ  ೇಳ  ಭದಕ ಮಕ ನ್ಸದಿಥಷಟದ ಚಚ್ಥ ನಲಿಲ 
ಅಗಫ ೇಕ್ಕ ಎಂಫ ಭತಕು ರಷುನ ತರ ಡ ದ  

ದಿರಗ  ಅ ಚಚ್ಥ ನಲಿಲ ಭದಕ  ಭಡಕವ ಮವುದ ೇ 
಄ಧಿಕಯವಿಯದಿದಿಲಿಲ ಄ವನಕ ರಷುನ ತರವನಕು 
ಸ್ ನ್ಸೇಡಫ ೇಕ್ಕ ಄ಥ ನ್ಸದಿಥಷಟ ಚಚ್ಥ ನಲಿಲ 
ಧಮಥಕ್ ಕ್ರರಯ ಄ನಕಸರಿಸಫಲ್ಲ ಄ಧಿಕ್ೃತ ದಿರಗ  ಅ 
ತರವನಕು ಕ್ಳುಹಸಫ ೇಕ್ಕ. (ಎಸ್.13, ಸಿಎಂಎ) ಂದಕ 
 ೇಳ  ಭದಕ ಮಕ ಖ್ಸಗಿ ನ್ಸಸದಲಿಲ ಅಗಫ ೇಕ್ಕ 
ಎಂದಗಿದಿಲಿಲ ದಿರಮಕ ರಷುನ  ತರವನಕು ನ್ಸದಿಥಷಟ 
ಸಿಳದ ಄ವಳ ಸಾಂತ ಕ್ಚ ೇರಿಮಲಿಲ ಭದಕ  
ಭಡಿಸಕವ ಜಲಲ ಭದಕ  ನ ೂೇಂದಣಧಿಕರಿಗ  
ವಗಥಯ್ದಸಕತುಯ . (ಎಸ್. 14, ಸಿಎಂಎ). 
 

ಭದಕ  ಧಮಥಕ್ ಕಮಥಕ ು ಮೊದಲ್ಕ ದಿರಯ್ದಂದ 
ರಭಣ ತರವು ಄ತಯಗತಯಗಿದ . ಆಂತಹ ರಭಣ 
ತರಗಳನಕು ರಷುವನ  ತರ ಡ ದ ದಿನಂಕ್ದಿಂದ 
ನಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಕ್ಳ ಮದ  ನ್ಸೇಡಲ್ಕ ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ. 
ರಭಣ ತರ ನ್ಸೇಡಕವಿಕ ಮಲಿಲ ಮವುದ ೇ ಄ಡಚಣ  
ಆಲ್ಲ ಎಂಫಕದನಕು ಆದಕ ತ ೂೇರಿಸಫ ೇಕ್ಕ ಭತಕು ಆಂತಹ 
ರಭಣ ತರ ನ್ಸೇಡಕವುದಕ ನ್ಸಷಿದಧವಲ್ಲ ಎಂಫಕದನಕು 
ಸಪಷಟಡಿಸಿಯಫ ೇಕ್ಕ. ಂದಕ  ೇಳ  ಭದಕ ಮಕ 
ರಭಣ ತರ ನ್ಸೇಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಂಕ್ದಿಂದ ಎಯಡಕ 
ತಿಂಗಳುಗಳ ಳಗ  ಅಗದಿದಲಿಿಲ, ರಭಣ ತರವು ಫ ಲ  
ಕ್ಳ ದಕಕ ೂಳುಿತುದ  ಭತಕು ಸ ೂಸ ರಭಣ ತರ 
ನ್ಸೇಡಕಫ ೇಕಗಕತುದ . (ಎಸ್.26 ಯ ಜ ೂತ  ಎಸ್.17 ನಕು 
ಒದಿ, ಸಿಎಂಎ). 
 

ಭದಕ ಮ ನ ೂೇಂದಣಿಗಳು: ಸಿಎಂಎಮ ನಲ್ುನ ೇ 
ಬಗವು ಸಿಎಂಎ ಄ಡಿ ಭದಕ ಮ ನ ೂೇಂದಣಿ 
ಭಡಕವ ಕ್ಕರಿತಕ ತಿಳಿಸಕತುದ . ದಿರಗಳು ಆದನಕು 
ಭದಕ ಮ ನ ೂೇಂದಣಿ ಭಡಲ್ಕ ತಭಮ ಜ ೂತ  
ಆಟ್ಕಟಕ ೂಳಿಫ ೇಕಗಕತುದ . ಆಂತಹ ಭದಕ ಗಳ 
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ರ ೇಶಗಳು ಭದಕ  ನಡ ಮಕವ ಎಯಡೂ 
ಕ್ಡ ಮವರಿಂದ ಸಗೂ ಧಮಥಕ್ ವಿಧಿಗ  ಳಡಕವ 
ಆಫಬರಿಂದಲ್ೂ ಸಹ ಭಡಲ್ಪಡಫ ೇಕ್ಕ ಭತಕು ಆಫಬಯಕ 
ನಂಬಕ ಮ ಷಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಄ಧಿಕ್ೃತಗ ೂಳಿಸಫ ೇಕ್ಕ. 
(ಎಸ್.33, ಸಿಎಂಎ) 
 

ವಿವಯಣ : ಎ ಭತಕು ಬ ಆಫಬಯೂ ಸಿಎಂಎ ಮ 
ಎಸ್ಎಸ್.4 ಭತಕು 5 ಷಯತಿುಗ  ಄ನಕಗಕಣಗಿ 
ಭದಕ ಮಗಿದಿಯ . ಄ನಂತಯ ಄ದಕ ಯತಿರ 7.30 
ಗಂಟ  ಸಭಮದಲಿಲ ಭದಕ ಮಗಲ್ಪಟ್ಟಟದ  ಎಂದಕ 
ತ ೂೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದಕಿ, ಎಸ್.10 ಕನೂನನಕು 
ಈಲ್ಲಂಘಿಸಕತಿುದ . ಆಂತಹ ಭದಕ ಮಕ 
ಫ ಲ ಯ್ದಲ್ಲದಿಗಕವುದಿಲ್ಲ. (ಎಸ್.77, ಸಿಎಂಎ) 
 

ವಿವಯಣ : ಎ ಭತಕು ಬ ಆಫಬಯೂ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಕನೂನ್ಸನ 
ರಕಯ ಭದಕ ಮಗಿದಿಯ . ಄ನಂತಯ ಭದಕ ಮ 
ನ ೂೇಂದಣಿ ರಕ್ರರಯಮಲಿಲ ತಪ್ರಪದ  ಎಂಫಕದಕ 
ಕ್ಂಡಕಫಂದಿದ . ಆದಕ ಭದಕ ಮಕ ಫ ಲ  ಆಲ್ಲದಂತ  
ಭಡಕವುದಿಲ್ಲ. ಆಂತಹ ತುಪ ಕ್ಂಡಕಹಡಿಮಕಗ 
ಕ್ರಭ ಫಹಯತ ಮನಕು ಭದಕ  ನ ೂೇಂದಣಿಮಲಿಲ 
಄ಗತಯ ಫದಲವಣ  ಭಡಕವ ಭೂಲ್ಕ್ ಸರಿ 
ಭಡಫಹಕದಗಿದ . 
 

 

ಮದ್ ವೆಯ ಸಮಪ್ತತ 
ಬಯತಿೇಮ ವಿಬಜ್ನ ಕನೂನಕ ಎಸ್.10, 1869 
ಯಂತ  (“ವಿಬಜ್ನ ಕನೂನಕ”), ಗಂಡ ಄ಥ 
ಸ ಂಡತಿ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಅಧಯಗಳ ಯೇಲ  ಭದಕ ಯ್ದಂದ 
ಫ ೇಯ ಮಗಲ್ಕ ಜಲಲ ನಯಮಲ್ಮದಲಿಲ ಭನವಿ 
ಸಲಿಲಸಫಹಕದಕ. 
 

ವಯಭಚಯ: ವಿಬಜ್ನ ಕನೂನ್ಸನ ಎಸ್.11 
಄ಧಯಮವು ಭನವಿಕಯನ್ಸಗ  ತನು ಲ್ಕ್ 
ಸಹಬಗಿಮಕ ವಯಭಚಯದಲಿಲ ನ್ಸಯತನಗಿದಿಯ  
ವಿಬಜ್ನ ಗಗಿ ಭನವಿ ಸಲಿಲಸಲ್ಕ ಄ವಕಶ ಕ್ಲಿಪಸಕತುದ ; 
ಭತ ೂುಂದಕ ಧಭಥಕ ು ಭತಂತಯ ಸ ೂಂದಿದಿಯ ; 
ಎಯಡಕ ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ನ್ಸಯಂತಯಗಿ ಸಿ 
ಭಡಲಗದ ಭನಸಿಕ್ ತ ೂಂದಯ  ಸ ೂಂದಿದಿಯ ; 
ಎಯಡಕ ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ವಿಷಮಕಕ್ುದ ಸಗೂ 
ಗಕಣಡಿಸಲಗದ ಄ಸಹಯಕ್ಯ ಯ ೂೇಗವನಕು 
ಸ ೂಂದಿದಿಯ ; 
ಎಯಡಕ ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ಷಂಕರಮಕ್ದ 
ಲ ೈಂಗಿಕ್ತ ಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಯ ೂೇಗ ಸ ೂಂದಿದಿಯ ; 
ಏಳು ವಷಥ ಄ಥ ಄ದಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ ಕಲ್ 
ರತಿದಿಮಕ ಫದಕಕ್ರದಿಯೂ ಫಬರಿಗ ೂಫಬಯಕ 
ನ ೂೇಡದಿದಿಯ , ಭತನಡದಿದಿಯ ; 
ಭದಕ ಮನಕು ತಿಯಸುರಿಸಕವ ಸಪಷಟ ಈದ ಿೇಶ 
ಸ ೂಂದಿದಕಿ ಭತಕು ಄ದ ೇ ಕಯಣದಿಂದಲ ೇ ಭದಕ ಮಕ 
ಸಂೂಣಥಗಿಯದಿದಿಯ ; 
ಎಯಡಕ ವಷಥಗಳು ಄ಥ ಸ ಚಿಿನ ಕಲ್ ರತಿದಿಮ 
ವಿಯಕದಧ ಄ಧಿಕ್ೃತ --------- ಕಲ್  ೈಹಕ್ ಹಕ್ುನಕು 
ದ ೂಯಕ್ರಸಕವಲಿಲ ವಿಪಲ್ನಗಿದಯಿ ; ಕ್ನ್ಸಷಠ ಎಯಡಕ 
ವಷಥಗಳ ಕಲ್  ೈಹಕ್ ಸಂಫಂಧದಿಂದ 
ದೂಯವಿದಿಯ ; ಭತಕು 
ರತಿದಿಮ ವತಥನ ಮಕ ಄ಮ ಄ಥ 
ಕ ೇಡನಕುಂಟ್ಕ ಭಡಕವ ಅತಂಕ್ವನಕು ಄ಜಥದಯನಲಿಲ 
ಸೃಷಿಟಸಿದಿಯ , 
 

ವಿವಯಣ : ಎ ಭತಕು ಬ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಕನೂನ್ಸನ ರಕಯ 
ಭದಕ ಮಗಿದಿಯ . ಭದಕ ಮ ನಂತಯ ಄ವಯಕ 
ನ್ಸಯಂತಯಗಿ ಜ್ಗಳಡಿದಿಯ  ಭತಕು ಂದಕ 
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ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಬ ಮಕ ದ ೈಹಕ್ಗಿ ಎ ಯೇಲ  ದಳಿ 
ನಡ ಸಿದಿಯ . ಆದಕ ು ತನ್ಸುಂದ ತನ ಯೇ ಕೌರಮಥ 
ಎಂಫ ಄ಥಥ ಫಯಕವುದಿಲ್ಲ. (಄ಗ ುಲ್ ಲ ಂಟ ೈನ್ ಡಿ 
ಷ ೂೇಜ ವಿ. ಫಲಂಚ  ಄ಗ ುಲಲ ಪ್ರಮಡಡ  (1999) 

ಡಿಎಂಸಿ 22) 

 

ವಿವಯಣ : ಎ ಭತಕು ಬ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಕನೂನ್ಸನ ರಕಯ 
ಭದಕ ಮಗಿದಿಯ . ಄ನಂತಯ ಬ ಆಷಲಮ್ ಗ  
ಭತಂತಯಗಿದಿನ  ಭತಕು ಎ ಮನಕು ತನು ಜ ೂತ ಗ  
ಭತಂತಯಗಕವಂತ  ಅಸಾನ್ಸಸಿದಿನ . ಎ ವಿಹ 
ವಿಚ ಛೇದನಕ ು ಄ಜಥ ಸಕ್ಫಹಕದಕ. 
 

ಒವಥ ತಿು ತನು ತಿ ಆಯಕವ ರಿೇತಿಮ ಅಧಯದ 
ಯೇಲ  ಕ್ೂಡ ವಿಚ ಛೇದನಕುಗಿ ಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಫಹಕದಕ. 
ಭದಕ ಮ ನಂತಯದಿಂದ ಅಗಿದ ಿಲ್ಲವೂ ಄ತಯಚಯದ 
಄ಯಧಗಿದಿಲಿಲ, ನ ೈಸಗಿಥಕ್ವಲ್ಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರರಯ 
ನಡ ಸಿದಲಿಿಲ ಄ಥ ಶಕ ರಿೇತಿಮ ಲ ೈಂಗಿಕ್ತ ಗ  
ತುಯ್ದಸಿದಿಲಿಲ. 
 

ಬತಿೇಮ ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನ ಕಯಿಮಲಿಲ ಎಸ್.10 
ಎ (ತಿದಕಿಡಿ) ಷ ೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದ , ಆದಕ ಆಫಬಯ ಪ್ರಪಗ  
ಯೇಯ ಗ  ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನಕ ು ಄ವಕಶ ನ್ಸೇಡಕತುದ . 
 

ಒವಥ ಗಂಡ ಄ಥ ಒವಥ ಸ ಂಡತಿ ಅ ಕ ಳಗಿನ 
ಕಯಣಗಳ ಅಧಯದ ಯೇಲ  ಄ಥಥ ಯಹತ ಎಂದಕ 
ನಯಮಲ್ಮಕ ು ಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಫಹಕದಕ. (ಎಸ್.19, 

ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನ ಕಯ್ದದ ) 
 

ನಪ ುಂಸಕತ್ವ; 
ಂಗಡವು ವಿಹ ಸಂಫಂಧ ಄ಥ 
ಸಗ ೂೇತರದಂತಹ ನ್ಸಶ ೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಂತದಲಿಲದಿಯ  

(ಬಯತಿೇಮ ಄ನಕಕ್ರಭ ಕಯಿಮ 4 ನ ೇ ಄ಧಯಮ, 

1925); 

ಮವುದ ೇ ವಯಕ್ರುಮಕ ಭದಕ ಮ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಫಕದಿಧ 
ಬರಭಣಿಮಗಿದಿಯ  ಄ಥ ಭೂಖಥನಗಿದಿಯ ; ಄ಥ, 

ಇ ಭದಕ ಗೂ ಭಕನು ಄ಧಿಕ್ೃತ ಭದಕ ಮಗಿದಕಿ, 
಄ಂತಹ ಗಂಡ ಄ಥ ಸ ಂಡತಿ ಫದಕಕ್ರದಿಯ . 
 

ಫಕದಿಧ ಬರಮತಯ ಭದಕ ಯ್ದಂದದ ಭಕ್ುಳು 
಄ನಕಕ್ರಮಕ ಮ ಕಯಣದಿಂದ ನಯಮಸಭಮತ ಭಕ್ುಳು 
ಎಂದಕ ಗಕಯಕತಿಸ ಲ್ಪಡಕತುಯ . 
 

ಮವುದ ೇ ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನ ಄ಥ 
಄ನೂಜಥತತ ಮಲಿಲ ತಿುಮಕ ರಿಸಯಕುಗಿ ಭತಕು 
ದ ಮನಕು ಄ಧಿಕ್ೃತಗ ೂಳಿಸಕವಂತ  ದ ಮನಕು 
ಹೂಡಫಹಕದಕ. (ಎಸ್.36 ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನ ಕಯಿ). 
ಆಂತಹ ವಸನದ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ವಶಾತ ರಿಸಯ 
ನ್ಸೇಡಕವಂತ  ಅಜ್ಞ  ನ್ಸೇಡಕವ ಄ಧಿಕಯ ನಯಮಲ್ಮಕ ು 
ಆದ . (ಎಸ್. 37 ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನ ಕಯಿ) 
 

಄ಧಯಹ 11 ಯ ಄ಡಿ ನಯಮಲ್ಮಕ ು ವಿಚ ಛೇದಿತಯ 
ಭಕ್ುಳು ಮಯ ಸಕದಿಥಮಲಿಲಯಫ ೇಕ್ಕ ಎಂದಕ ಷಯತಕು 
ವಿಧಿಸಕವ ಄ಧಿಕಯ ಕ್ೂಡ ಆದ . 
 

ದ್ತ್ ತ ಸಿವೀಕರ 

ಬಯತದಲಿಲನ ಕ ೈಸುಯಲಿಲ ದತಕು ಸಿಾೇಕಯಕ ು ವಿವ ೇಷ 
ವಸನ ಄ಥ ನ್ಸಮಂತರಣವಿಲ್ಲ. ಆದಕ್ೂು ಮೊದಲ್ಕ 
ಮಯಕ ಆನೂು ವಮಸುಯಗಿಲ್ಲದ ಭಕ್ುಳನಕು ದತಕು 
ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಲ್ಕ ಷಭನಯಗಿ ನಯಮಲ್ಮಕ ು ಲ್ನ  
ಭತಕು ಪ್ೇಷಣ  ಕನೂನಕ 1890 ಯ ನ್ಸಫಂಧನ ಮಡಿ 
಄ಜಥ ಸಕ್ಕತುಯ ೂೇ ಄ವಯಕ ಭಕ್ುಳ ಲ್ನ ಮ 
ಸೂಚನ  ಡ ಮಕತುಯ . ಅ ಕನೂನ್ಸನ ರಕಯ ಏನ ೇ 
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ಅದಯೂ ಭಗಕವು ವಮಸುನದ ಯೇಲ  
಄ನಾಯ್ದಸಲ್ಪಡಕವುದಿಲ್ಲ, ಇ ಭೂಲ್ಕ್ ದತಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿ 
ಲಬ ಄ನಕಬವಿಸಿದ ಭಗ ಄ಥ ಭಗಳಿಂದ ಹಕ್ುನಕು 
ಕ್ಳ ದಕಕ ೂಳುಲತುಯ . ಹೇಗ ,  ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನುಯಕ  ಬಯತದಲಿಲ 
ಇಗ ಭಕ್ುಳನಕು ಜ್ಕ ನ ೈಲ್ ಜ್ಸಿಟೇಸ್ (ಭಕ್ುಳ 
ಜ್ಫಿರಿ ಭತಕು ಯಕ್ಷಣ ) ಕಯಿ 2006, ಎಸ್. 41 
ರಕಯ ಭಕ್ುಳನಕು ದತಕು ಡ ಮಫಹಕದಕ. ವಿವಿಧ 
ಯಜ್ಯ ಸಕಥಯಗಳು ನ್ಸೇಡಿಯಕವ ಭಗಥದಶಥನ ಸಗೂ 
ನ್ಸಮಭಗಳನಕು ಒದಿರಿ. 
 

ಅನ ುಂಶ್ಚಕತೆ 
ಬಯತಿೇಮ ಄ನಕಕ್ರಭ ಕಯಿ, 1925 (“಄ನಕಕ್ರಭ 
ಕಯಿ”) ಇ ಕನೂನಕ ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ ಮಕ 
ಬಯತದಲಿಲನ ದ ೂಡಡ ಫಹಕಸಂಖ್ಯತ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನುರಿಗ  
ಸಂಫಂಧಟ್ಟಟದ . ಗ ೂೇ, ದಭನ್ ಭತಕು ದಿಮಕ 
(ಅಡಳಿತ) ಕನೂನಕ, 1962 ಷಯತಿುನ ವ ರೇಷಠತ ಮಂತ  
ಗ ೂೇದಲಿಲ ಫೇಚಕಥಗಿೇಸಯ ಸಿವಿಲ್ ಕ ೂೇಡ್ 
಄ನಾಯ್ದಸಕತುದ . ಂಡಿಚ ೇರಿಮಲಿಲ ಪ ರಂಚಯ ಸಿವಿಲ್ 
ಕ ೂೇಡ್ ಟ್ಟರೇಟ್ಟ ಅಫ್ ಷ ಶನ್  ಷಯತಿುನಂತ  ಇಗಲ್ೂ 
ನಡ ಮಕತುದ . ಭಕಂದ  ಯೇರ್ಘಲ್ಮದ ರ್ಘಯ ೂೇ ಗಳಿಗ  
ಕ್ೂಡ ಬಯತಿೇಮ ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ  ಕಯಿಗ  ಳಟ್ಕಟ 
ನಡ ಮಕವುದಿಲ್ಲ ಭತಕು ಄ವಯಕ ತಭಮ ಯೂಢಮಂತ  
ಭತೃಸಂತತಿಮ ಈತುಯಧಿಕಯ ದಧತಿಮನಕು 
಄ನಕಸರಿಸಕತುಯ . ಇ ಯಕ್ಷಣ ಮಕ ಸಂವಿಧನದಂತ  
ಭತಕು ಎಸ್.29(2) ನ ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ  ಕಯಿಮಂತ  
ನ್ಸೇಡಲ್ಪಟ್ಟಟದ . ಂದಕ  ೇಳ  ಒವಥ ವಯಕ್ರು ತನು 
ಅಸಿುಮನಕು ಉಯ್ದಲಿನ ವಯವಷ ಿ ಭಡಿಯದ  
ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿಗ ತ ೂಂದಯ  ಫಯಕವಂತಿದಕಿ, ಄ವಳ 
ಆಡಿೇ ಅಸಿುಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಄ವಳು  ಈಯ್ದಲ್ಕ 

ತರವಿಲ್ಲದ  ಭಯಣ ಸ ೂಂದಿದಿಳ  ಎಂದಕ 
ಬವಿಸಫ ೇಕಗಕತುದ . 
 

ಎಸ್ಎಸ್. 31 ರಿಂದ 49 ಯ ವಯ ಗಿನ ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ  
ಕಯಿಮಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನ್ ಭತಕು ಜೇವ್ಸಿ ಗಳಿಗ  
ಸಂಫಂಧಟ್ಟ ಅಸಿು ಹಂಚಿಕ ಮ ನ್ಸಮಭಗಳನಕು 
ಭಡಿದ . 
 

ಉಯ್ದಲ್ನಕು ಫಯ ದಿಟ್ಟಟಲ್ಲದ ಅಸಿುಮಕ ರಥಮಕ್ಗಿ 
ಫದಲಿ ಄ಧಿಕ್ೃತ ವಯಕ್ರುಮದ ಗಂಡ, ಸ ಂಡತಿಗ  ಄ಥ 
ಭೃತ ವಯಕ್ರುಮ ಯಕ್ು ಸಂಫಂಧಿಗ  ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ  
ಕಯಿಮ ಎಯಡನ ೇ ಄ಧಯಮದಂತ  ಸ ೂೇಗಕತುದ . 
 

ವಿರಣೆ: ಒವಥ ವಯಕ್ರು ಭಕ್ುಳಿಲ್ಲದ , ಅದಯ  ಎಂಟ್ಕ 
ಮೊಭಮಕ್ುಳು ಸಗೂ ಭೃತ ಮೊಭಮಗನ ಆಫಬಯಕ 
ಭಕ್ುಳಿದಕಿ ಭೃತಟ್ಟಟದಿನ . ಅಸಿುಮಕ 9 ಬಗಗಳಿಗ 
ವಿಬಗಿಸಲ್ಪಡಕತುದ , ರತಿಯಫಬ ಮೊಭಮಗನ್ಸಗೂ 
ಂದಕ ಬಗ ಸಿಗಕತುದ  ಭತಕು ಈಳಿದ ಂದಕ ಬಗವು 
ಭೃತ ಮೊಭಮಗನ ಆಫಬಯಕ ಭಕ್ುಳಲಿಲ ಸರಿಮಗಿ 
ವಿಬಗಿಸಲ್ಪಡಕತುದ . 
 

ವಿರಣೆ: ಒವಥ ವಯಕ್ರು ಉಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ದಿಡದ   ತನು 
ತಯ್ದ ಸಗೂ ಆಫಬಯಕ ಸಸ ೂೇದಯಯಕ ಭತಕು ಒವಥ 
ಭಲ್ ಸಸ ೂೇದರಿಮನಕು ಬಟ್ಕಟ ಷಮಕತುನ . 
ತಯ್ದಮಕ ನಲ್ುಯಲಿಲ ಂದಕ ಬಗ ಡ ಮಕತುಳ , 
ರತಿ ಸಸ ೂೇದಯನೂ ನಲ್ುಯಲಿಲ ಂದಕ ಬಗ 
ಡ ಮಕತುನ , ಭತಕು ಭಲ್ ಸಸ ೂೇದರಿ (ಸಭನ 
ಭತೃಕ್ ಸಸ ೂೇದರಿ) ಂದಕ ಬಗ ಡ ಮಕತುಳ . 
 

ವಿವಯಣ : ಒವಥ ವಯಕ್ರು ಉಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ದಿಡದ  ತನು 
ಭಕತುಜ್,ಿ ಚಿಕ್ುಪಂದಿಯಕ ಭತಕು ಚಿಕ್ುಭಮಂದಿಯನಕು ಬಟ್ಕಟ 
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ಫ ೇಯವ ಸಂಫಂಧಿಕ್ರಿಲ್ಲದ  ಭೃತನಗಕತುನ . 
಄ವಯ ಲ್ಲಯೂ ಸಭನಗಿ ಬಗ ಡ ಮಕತುಯ . 
 

 

ಆತಯ  ೈಮಕ್ರುಕ್ ಕನೂನಕಗಳು 
ಪಸಿವ ಜೊೀರಸಿರೀಯನನರ  
„ಸಿಥ‟ ಶಫಿವು ಯಸಿ ಜ ೂೇಯಸಿರೇಮ ಎಂದಕ ಄ಥಥ 
ನ್ಸೇಡಕತುದ .  ಯಸಿ ತಂದ  ಸಗೂ ಯಸಿಮಲ್ಲದ 
ತಯ್ದಗ  ಹಕಟ್ಟಟದ ಭಕ್ುಳಿಗ  ಯಸಿಮನಕು 
ನ್ಸೇಡಲಗಿದ , ಄ವಯಕ ಯಸಿ ಧಭಥವನಕು 
ಲಿಸಕತಿುದಿಯ  ಭತಕು ಜ ೂೇಯಷಿರೇಮ ನಂಬಕ ಮನಕು 
ಲಿಸಕತುಯ . ಯಸಿ ತಯ್ದ ಸಗೂ ಯಸಿಮಲ್ಲದ 
ತಂದ ಮ ಭಕ್ುಳು ಏನ ೇ ಅದಯೂ 
ಯಸಿಮಗಿಯಕವುದಿಲ್ಲ. (ಸರ್ ದಿನ್ ವ ಭನ ಕ್ ಜ 
ವಿ., ಸರ್ ಜ ಮ್ ವ ಟ್ ಜ, 33 ಐಎಲ್ಅರ್ ಬಒಎಂ 
509) 

 

ಬಯತಿೇಮ ಯಸಿಗಳು ಯಸಿ ಭದಕ  ಭತಕು 
ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನ ಕಯಿ 1937, (“ದಿ ಪ್ರಎಂಡಿಎ”) 

ರಕಯ ಭದಕ  ಸಗೂ ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನ 
ರಕ್ಯಣಗಳಿಗ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ  ಲಿಸಲ್ಪಡಕತುಯ . 
 

ಂದಕ ಯಸಿ ಭದಕ ಮಕ ಹೇಗಿದಿಯ  
಄ಸಿಂಧಕಗಕತುದ . 
ಪಂದಕ ೂುಳಡಕವ ಂಗಡಗಳು ಮವುದ ೇ 
ರಿೇತಿಮ ಯಕ್ುಸಂಫಂಧಗಳಿಗ  ಄ಥ ನಂಟ್ಸನಿಕ ು 
ಳಟ್ಟಟದಿಯ  ಪ್ರಎಂಡಿಎ ಮ ಮೊದಲ್ 
಄ನಕಸೂಚಿಮಲಿಲನ ನಲ್ುನ ೇ ಮದಕ ು ಳಡಕತುಯ . 
ಭದಕ ಮಕ  ಯಸಿ ಸಂರದಮದಂತ  ಒವಥ 
ೂಜರಿ ಭತಕು ಆಫಬಯಕ ಷಕ್ಷಾಗಳ ಈಸಿತಿಿಮಲಿಲ 

ಧಮಥಕ್ ವಿಧಿ ವಿಧನಗಳನಕು ೂಯ ೈಸಲ್ಪಡದಿದಿಯ ; 
಄ಥ 

ಪಂದಕ ೂುಳಡಕವ ಂಗಡಗಳು ನ್ಸಗದಿತ ವಮಸಿಿನ 
ಳಗಿದಿಯ  ಄ಂದಯ  ಹಕಡಕಗ 21 ವಷಥ ಸಗೂ ಹಕಡಕಗಿ 
18 ವಷಥದ ಳಗಿದಿಯ . 
 

ಫ ಲ ಯ್ದಲ್ಲದ ವಿಹದಿಂದ ಹಕಟ್ಟಟದ ಭಕ್ುಳು 
ನಯಮಸಭಮತಗಿಯಕತು . 
 

ಒವಥ ಯಸಿ ೂಜರಿ ಫ ಲ ಯ್ದಲ್ಲದ ವಿಹವನಕು 
ನಡ ಸಿಕ ೂಟ್ಟಟದಿಯ  ಅ ೂಜರಿಮಕ 6 ತಿಂಗಳ ಜ ೈಲ್ಕ 
ಶ್ಚಕ್ಷ  ಄ಥ 200 ಯಕ. ದಂಡ ಄ಥ ಎಯಡೂ ಶ್ಚಕ್ಷ ಗ  
ಗಕರಿಮಗಕತುನ . 
 

ವಿವಯಣ : ಎ ಮಕ ಸಿಮನಕು ಭದಕ ಮಗಕತುನ . 
ಯಸಿ ಕನೂನ್ಸನ ರಕಯ ಅತ ಭಗನ ತಿುಮ 
ತಯ್ದಮಗಿಯಕತುನ . ಇ ಭದಕ ಮಕ ಎ ಭತಕು ಸಿ 
ನ್ಸಶ ೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಟ್ಸುನಕ ು ಳಟ್ಟಟದಿಯ  
಄ನೂಜಥತಗ ೂಂಡಿದಕಿ ಪ್ರಎಂಡಿಎ ಮ ಮೊದಲ್ 
಄ನಕಸೂಚಿಮಲಿಲನ ನ ೇಲ್ುನ ೇಮದಕ ು ಳಡಕತುದ . 
 

ಇ ಭದಕ ಮನಕು ನಡ ಸಿಕ ೂಟ್ಟ ೂಜರಿ ಕ್ೂಡ 
ಪ್ರಎಂಡಿಎ ಄ಡಿ ಶ್ಚಕ್ಷ ಗ  ಄ಹಥನಗಿಯಕತುನ . 
 

ರತಿ ಭದಕ ಮೂ ಎಸ್.6 ರಕಯ 
ನ ೂೇಂದಣಿಗ ೂಳಟ್ಕಟ ರಭಣ ತರ 
ಡ ದಿಯಲ ೇಫ ೇಕ್ಕ. 
ಇ ಕ ಳಗಿನ ಕ ಲ್ವು ವಿಷಮಗಳು ಭದಕ ಮದ 
ಯಸಿಗ  ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನಕ ು ಄ಜಥ ಸಲಿಲಸಲ್ಕ 
ಅಧಯಗಳಗಿ . (ಎಸ್.32, ಪ್ರಎಂಡಿಎ) 
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 ವಯಭಚಯ; 

 ಬಯತಿೇಮ ಪ್ರೇನಲ್ ಕ ೂೇಡ್, 1980, 

ಎಸ್.377 ಯಂತ  ಎಯಡನ ೇ ವಿಹ, 

ಫಲತುಯ ಄ಥ ಮವುದ ೇ 
ನ ೈಸಗಿಥಕ್ವಲ್ಲದ ಸಂಫಂಧವನಕು 
ಸ ೂಂದಕವುದಕ; 

 ಪ್ರಮಥದಿದಯನ್ಸಗ  ಄ಮಕರಿ ತ ೂಂದಯ  
ಈಂಟಗಕವುದಕ; 

 ಕೌರಮಥ; 

 ರತಿದಿಮಕ 7 ಄ಥ ಄ದಕ್ರುಂತ ಸ ಚಕಿ 
ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ಜ ೈಲ್ಕ ಶ್ಚಕ್ಷ  ವಿಧಿಸಲ್ಪಡಕವುದಕ; 

 ಕ್ನ್ಸಷಠ ಎಯಡಕ ವಷಥಗಳ ಕಲ್  ೈಹಕ್ 
ಸಂಫಂಧದಿಂದ ದೂಯವಿಯಕವುದಕ; 

 ಕ್ನ್ಸಷಠ ಎಯಡಕ ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ಸಿ 
ಭಡಲಗದ ಭನಸಿಕ್ ಯಧಿಮನಕು 
ಸ ೂಂದಕವುದಕ; 

 ದಿಮಕ ಲ ೈಂಗಿಕ್ ಯ ೂೇಗಕ ು 
ತಕತುಗಿಯಕವುದಕ; 

 ಭದಕ  ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಭದಕಭಗಳು 
ಆನ ೂುೇವಥ ುಯಕಷನ್ಸಂದ 
ಗಭಥಣಿಮಗಿಯಕವುದಕ; 

 ಄ಜಥದಯನಕ ಭದಕ  ಸಂದಬಥದಲಿಲ 
ಭನಸಿಕ್ ಹಡಿತದಲಿಲಲ್ಲದಿದಿಯ ; 

 ಭದಕ ಮಗಿ ಂದಕ ವಷಥದ ೂಳಗ  
ಭದಕ ಮ ಫಮಕ ಮನಕು 
ಯೇಚಿಸದಿಯಕವುದಕ; ಄ಥ 

 ಭತ ೂುಂದಕ ಧಭಥಕ ು 
ಭತಂತಯಗಕವುದಕ. 

 

ವಿರಣೆ: ಎ ಭತಕು ಬ ಯಸಿ ಕನೂನ್ಸನ ರಕಯ 
ಭದಕ ಮಗಿದಿಯ .  ಬ ಮಕ ಎಮನಕು 
ನ್ಸಲ್ಥಕ್ಷಿಸಕತಿುದಿನ  ಭತಕು ಅತನ ಹಣವನಕು ಄ನಗತಯ 
 ೈಬವ ಸಗೂ ಕ ಟ್ಟ ಕ ಲ್ಸಗಳಿಗಗಿ ವಯಥಥ 
ಭಡಿದಿನ . ಄ವಯಕ ಕ್ೂಡ ಷಕ್ಷಕಟ ಜ್ಗಳ 
ಭಡಿದಿಯ . ವಿಹ ವಿಚ ಛೇದನಕ ು ಆದಕ ಷಕ್ಷಕಟ 
ತೃಪ್ರುಕ್ಯದ ಅಧಯವಲ್ಲ. ( ಷ ೂಟೇನ್ ಜ 
ಕ ಕ ೂೇಫಡ್ ಬಯೂಜ ವಿ. ಄ಲ್ೂ, ಎಐಅರ್ 1983 
ಬಎಎಂ 117) 

 

ಂದಕ  ೇಳ  ಭತ ೂುಂದಕ ಂಗಡದ ಈದಹಯಣ ಮಲಿಲ 
ಭದಕ ಮ ಫಮಕ  ಇಡ ೇಯಕವುದಕ ನ ೈಸಗಿಥಕ್ 
ಕಯಣಗಳಿಂದ ಄ಷಧಯಗಿಯಕವುದಕ, ಭದಕ ಮಕ 
಄ನೂಜಥತದದಕಿ ಄ಥ ಶೃನಯದದಿಗಿಯಕತುದ . 
ಂದಕ  ೇಳ  ಗಂಡ ಄ಥ ಸ ಂಡತಿ ಫಬಯ 
ಜ ೂತ ಮಲಿಲ 7 ವಷಥಗಳ ಕಲ್ ಆಯದಿದಿಯ  ಭತಕು 
ಮಯೂ ಬ ೇಟ್ಟಮಗದಿದಿಯ  ಄ಥ ಇ 
ಸಭಮವಕಶದಲಿಲ ಕ್ಳ ದಕಸ ೂೇದ ಜ ೂತ ಗಯನ 
ಕ್ಕರಿತಕ ಕ ೇಳದಿದಿಯ  ಭದಕ ಮಕ ಭತ ೂುಂದಕ ಂಗಡದ 
ಕಯಣದಿಂದ ಕ ೂನ ಗಣಕತುದ . ಯಸಿ 
ಕನೂನ್ಸನಡಿಮಲಿಲ ಗಂಡ ಸಗೂ ಸ ಂಡತಿ ಆಫಬಯೂ 
ಷಂರದಯ್ದಕ್ಗಿ ಫಬಯನ ೂುಫಬಯಕ ಫ ಂಫಲಿಸದಿದಿಯ  
಄ನ್ಸಶ್ಚಿತತ ಮ ಜೇವನ ಎಂದಕ ಕ್ಯ ಮಲಗಕತುದ .  
 

ಯಸಿ ಕಯಿ ಄ನಾಮ ದತಕು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಲ್ಕ 
಄ವಕಶವಿಲ್ಲ. ಅದಿರಿಂದ ಯಸಿ ದಂತಿ ದತಕು 
ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಲ್ಕ ಫಮಸಿದಿಯ  ಎಸ್.41 ಄ಡಿ ಜ್ಕ ನ ೈಲ್ 
ಜ್ಸಿಟೇಸ್ (ಭಕ್ುಳ ಯಕ್ಷಣ  ಸಗೂ ಜ್ಫಿರಿ) ಕಯಿ 
2000 ಄ಡಿ ಭಕಂದಕವರಿಮಫ ೇಕಗಕತುದ . 
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ಉಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ಮದಿಯಕವ ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ ಮಕ 
಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ  ಕಯಿಮ 3 ನ ೇ ಄ಧಯಮದ ರಕಯ 
ಲಿಸಲ್ಪಡಕತುದ . 
 

 ಜೇವನ ೂತಿಥ ಯ ೂೇಗಿಮಗಿ ಹಕಟ್ಟಟಯಕವುದಕ 
ಸಗೂ ಷಮಕವ ಸಂದಬಥದಲಿಲ ಮಕಟ ಯ ೂೇ 
ಕ ು ಳಗಗಕವುದಯ ಭಧ ಯ ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ ಮ 
ಈದ ಿೇಶಕ ೂುೇಸುಯ ವಯತಯಸವಿಲ್ಲ. 

 ಒವಥ ನ ೇಯ ಸಂತತಿಮ ತನು ಜೇವನದಲಿಲ 
ಉಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ದಿಡದ  ಭೃತನದ 
ರತಿದಿಮಕ ಉಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ದಿಡದ  
ಭೃತಟಟಗ ವಯಕ್ರುಗ  ಮವುದ ೇ ವಿಧ , 
಄ಥ ವಿಧಕಯ ಆಲ್ಲದಿದಲಿಿಲ ಄ಥ 
ಮವುದ ೇ ನ ೇಯ ಸಂತತಿಮ ರತಿದಿ 
ಆಲ್ಲದಿದಿಲಿಲ ಆದನಕು ಅಸಿುಮ ಈಯ್ದಲ್ಕ 
ಭಡಕಗ  ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿದ  -----
------------------------------- 

 ಎಲಿಲ ಮವುದ ೇ ಸಂಫಂಧಿಕ್ನ ವಿಧಕಯ ಄ಥ 
ವಿಧ  ಉಯ್ದಲ್ಕ ಫಯ ದಿಡದ ಸಂದಬಥದಲಿಲ 
ಭಯಕ ಭದಕ ಮಗಿದಿಯ  ಉಯ್ದಲ್ಕ 
ಫಯ ದಿಡದ ಅಸಿುಗ  ಹಕ್ಕುದಯನಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
(ಎಸ್.50 (ಸಿ) ಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ  ಕಯಿ) 

 ಂದಕ  ೇಳ  ಯಸಿಮಕ ಉಯ್ದಲ್ಕ 
ಫಯ ದಿಡದ  ಇ ಕ ಳಗಿನವಯನಕು ಬಟ್ಕಟ 
ಭೃತಟ್ಟಟದಿಯ ; 

 ವಿಧ  ಭಕ್ಕು ಭಕ್ುಳು: ಄ವಯಕ 
ಸಭನಯಗಿಯಕತುಯ . 

 ವಿಧ ಯ್ದಲ್ಲ ಕ ೇವಲ್ ಭಕ್ುಳು: ರತಿ ಭಗಕವೂ 
ಸಭನದ ಹಂಚಿಕ  ಡ ಮಕತುದ . 

 ಲ್ಕ್ಯಕ, ವಿಧ  ಭತಕು ಭಕ್ುಳು: ವಿಧ  
ಭತಕು ಭಕ್ುಳ ಬಗವು ಸಭನಗಿಯಕತುದ , 
ಆಲಿಲ ರತಿ ಲ್ಕ್ಯ ಲ್ಕ ಭಕ್ುಳ ಲಿನ 
಄ಧಥದಶಟಗಿಯಕತುದ . 

 

ವಿರಣೆ: ಎ ಎಂಫ ಯಸಿಮಕ ತನು ವಿಧ  ಡಫೂಲಾ, 
ಆಫಬಯಕ ಗಂಡಕ ಭಕ್ುಳು ಎಸ್1, ಎಸ್2 ಸಗೂ 
ಭಗಳು ಡಿ ಭತಕು ತನು ಆಫಬಯೂ ಲ್ಕ್ಯಕ ಎಂ ಭತಕು 
ಎಫ್ ಗಳನಕು ಬಟ್ಕಟ ಭೃತಡಕತುನ . ಬಯತಿೇಮ 
಄ನಕಕ್ರಭಣಿಕ  ಕಯಿ, 1925 ಯ ಄ಧಯಮ 3 ಯ ರಕಯ 
ಡಫೂಲಾ, ಎಸ್1, ಎಸ್2 ಭತಕು ಡಿ 2/10 ಄ಥ 1/5 
ಯಷಕಟ  ಭತಕು ಎಫ್ ಸಗೂ ಎಂ ರತಿಯಫಬಯೂ 1/10 
ಯಷಕಟ ಡ ಮಕತುಯ . 
 

ಜ್ೂೂಗಳು 
ಕ್ರರಶ್ಚಿಮನುಯಕ, ಹಂದಕಗಳು ಭತಕು ಯಸಿಗಳಂತ  
ಜ್ೂಯಗಳಲಿಲ ಮವುದ ೇ ಕನೂನಕ ಸಭಮತಗಿ 
ಭದಕ ಮಕ ಲಿಸಲ್ಪಡಕವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಭೂಯೂ 
ಕ ೂೇಭಕಗಳ ವಿಷಮದಂತ  ಄ಲ್ಲದ , ಭಕಸಿಲಂ ಭಹಳ ಮ 
ವಿಷಮದಂತ  ಜ್ೂಯಗಳ  ೈಹಕ್ ಜೇವನದಲಿಲ 
ತ ೂಂದಯ ಗಿೇಡದವರಿಗ  ಮವುದ ೇ ಕನೂನನಕು 
ನ್ಸೇಡಲಗಿಲ್ಲ. ಸಂರದಮ ಸಗೂ ಜ್ೂಯಗಳ 
ಭದಕ ಮ ಘಟ್ನ ಗಳು ಭತಕು  ೈಹಕ್ 
ಸಂಫಂಧಗಳಿಗ  ಈ ಶಭನಗಳು ಜ್ೂಯಗಳ ಗಂಡ 
಄ಥ ಸ ಂಡತಿಗ  ಄ವಯ  ೈಮಕ್ರು ಕನೂನನಕು 
ತಿಳಿದಕಕ ೂಂಡ ನಂತಯ ನ್ಸೇಡಲಗಕವುದಕ. (ಮೊೇಜಲ ಲ 
ಯ ೂೇಬನ್ ಷ ೂೇಲ ೂೇಭನ್ ವಿ. ಲ ಫಿಟನ ಂಟ್. ಕ್ನಥಲ್. 
ಅರ್.ಜ . ಷ ೂೇಲ ೂೇಭನ್, (1979) 81 ಬಒಎಂ 
ಎಲ್ಅರ್ 578) 
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ನಯಮಲ್ಮಗಳು ಜ್ೂಯಗಳ ಭಧ ಯ ವಿಹ 
ವಿಚ ಛೇದನದ ನಡ ಸಿಕ ೂಡಲ್ಕ ಕಮಥನ್ಸವಥಹಣ ಮನಕು 
ಸ ೂಂದಿ . ದತಕು ಸಿಾೇಕಯದಂತಹ ರಕ್ಯಣಗಳಲಿಲ 
ಜ್ೂಯಗಳ ಕನೂನನಕು ನಯಮಧಿೇಶಯಕ ಫಮಸಕತುಯ . 
ಮವುದ ೇ ಖಂಡನ  ವಯಕ್ುದಲಿಲ ಮವುದ ೇ 
ತಿೇಭಥನ ನ್ಸೇಡಕವ ಮೊದಲ್ಕ ಜ್ೂಯಗಳ ಸಂರದಯ್ದಕ್ 
ಕನೂನನಕು ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದಕಕ ೂಳಿಲಗಕವುದಕ. 
(ಫಯಚ ಲ್ ಫ ಂಜ್ಮನ್ ವಿ. ಫ ಂಜ್ಮನ್ 
ಷ ೂೇಲ ೂೇಭನ್ ಫ ಂಜ್ಮನ್, ಎಐಅರ್ 1926 ಬಒಎಂ 
169) 



  

ïÇ®‡®± 16 : î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® N¯w®²w®±. 

Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡®± N¯w®²xw® 

„µ¡®î®pSµ‡®±  y®․X®‡®± : 
   

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡®± y®är‡µ²…à î®±w®±Ç®ãw®ªå‡®±² 

î®±²©„Â®²q®î¯T‣®±î® î®±q®±Ù Aw®ãN¯äºq® 

î®¾¯l®‥¯S®u® î®±q®±Ù š¯î®ÁräN® š®æ‣®²y®î®w®±Ý 

œµ²ºvîµ. ‡®¾¯î®¼uµ° q¯‣®q®î®±ãï©åuµ H©å‣®² 

D œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý Aw®±„Â®ïš®±î®ºqµ î®¾̄ l®±î® 

œµ²nµS¯․Nµ‡®±± ‣¯cãS®¡®u¯ÛT‣®±q®Ùuµ. D 

œ®N®±ÊS®¡®± Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± Kl®º…mNµS®¡®ªå 

î®±q®±Ù œ®©î®¼ š®ºïuÂ̄ w®S®¡®ªå S®±‣®±rš®©ÞiÔîµ. 

Aºqµ‡µ±° Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® 

N¯w®²w®± Hº…±u®± Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®±, 

y¯äºr°‡®± î®±q®±Ù ‣¯™ó°‡®± î®±hÔu®ªå, Aºq®‣® 

‣¯™ó°‡®± Ky®Þºu®S®¡®± î®±q®±Ù š®ºy®äu¯‡®±î¯u® 

Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± N¯w®²xw® î®±²©N® 

EqµÙ°dq®î¯T (Promote)  î®±q®±Ù 

‣®Yš®©Þl®±î®ºq®œ®î®¼S®¡¯T‣®±q®Ùîµ. 

 

Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®±, î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® 

Kl®º…mNµS®¡®± (š¯uÂ®w®S®¡®±)  

ïý®æš®ºšµÚ‡®± š®w®Ýu®± 

 ïý®æš®ºšµÚ‡®± š®w®Ýu®± 1945 ‣® 

y®äš¯Ùî®wµ‡®±ªå Uµ²°™›‣®±î®ºqµ ïý®æš®ºšµÚ‡®±± 

“î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý Ku®Tš®±î®ªå uµ²l®Ö 

As®î¯ YN®Ê ‣¯Ç®óîµ° BS®ª î®ãOÙS®¡® U®w®qµ, 

î®±q®±Ù S¹‣®î® œ¯S®² y®¼‣®±Ç® î®±q®±Ù î®±Ÿ¡µ‡®±‣® 

w®l®±ïw® š®î®¾¯w® œ®N®±ÊS®¡® ‣®£®nµSµ Bu®ãqµ 

x°l®±î® Bý®‡®±î®w®±Ý K¡®Sµ²ºmuµ”. D 

š®w®Ývw®ªå Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® 

‣®X®wµSµ š®º…ºvÃ›u®ºqµ N¯‡®±Á y®äî®³q®Ùî¯S®©± 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® B‡µ²°S®î®w®±Ý ‣®Yš®©± 

Aî®N¯ý® N®ªÞš®‥¯Tuµ. 

 

Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®±  A․Nµ ý¯š®w®S®¡®± (Bill of 

Rights) : 

 Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± A․Nµ ý¯š®w®S®¡®± 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® š¯î®ÁräN® Uµ²°Ç®nµ 1948 

(The UDHR), Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®±  w¯S®․°N® 

î®±q®±Ù ‣¯cO°‡®± œ®N®±ÊS®¡® Kl®º…mNµ, 1966 

(“The ICCPR”) H‣®l®± JYÏN® 

î®±²©y®ärS®¡®w®±Ý K¡®Sµ²ºmuµ î®±q®±Ù Aºq®‣® 

‣¯™ó°‡®± BtÁN®, š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù š¯ºš®ÊÈ³rN® 

œ®N®±ÊS®¡® Kl®º…mNµ 1966 (“The 

ICESCR”) S®¡®w®±Ý K¡®Sµ²ºmuµ. 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® š¯î®ÁräN® Uµ²°Ç®nµ :- 

    î®±±ºu®±î®‣µ‡®±±rÙ‣®±î® ‣¯Ç®óS®¡®w®±Ý 

K¡®Sµ²ºl®ºqµ œ®©î¯‣®± ‣¯Ç®óS®¡® y®ärxvÃS®¡®± 

šµ°․ ‣®Y›u® D Uµ²°Ç®nµ‡®±± ‣¯cãS®¡® 

K©î®w®±Ý S®¢› D Uµ²°Ç®nµ‡®±w®±Ý 



  

š¯î®ärÁN®Sµ²¢š®±î® œ®º…©î®w®±Ý œµ²ºvuµ. D 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® š¯î®ÁräN® Uµ²°Ç®nµ‡®±± 

‣¯cO°‡®± î®±q®±Ù w¯S®․°N® œ®N®±ÊS®¡µ‣®l®w®²Ý 

î®±q®±Ù BtÁN®, š¯î®¾¯dN® œ¯S®² š¯ºš®ÊÈ³rN® 

œ®N®±ÊS®¡®w®²Ý K¡®Sµ²ºmuµ. y®․XµÏ°u® 1 

š®î®¾¯w®qµ î®±q®±Ù q¯‣®q®î®±ãqµ‡®± ï‣®±u®Ûu® 

î®±²©„Â®²q® x‡®±î®±î®w®±Ý r¢š®±q®Ùuµ.  

 

š¯î®¾¯dN® œ¯S®² ‣¯cO°‡®± œ®N®±ÊS®¢Sµ 

š®º…ºvÃ›u® Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± Kl®º…mNµ 

î®±q®±Ù BtÁN®, š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù š¯ºš®ÊÈ³rN® 

œ®N®±ÊS®¡® îµ±°ªw® Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± Kl®º…mNµ. 

( ICCPR & ICESCR) 

 

 D îµ±°ªw® H‣®l®² Kl®º…mNµS®¡® 

EuµÛ°ý®S®¡®± ‣¯cãS®¡® îµ±°‥µ î®¾̄ w®î®œ®N®±ÊS®¡® 

b¯․‡®± N®l¯Ö‡®± œµ²nµS¯․Nµ‡®±w®±Ý œµ°‣®±q®Ùîµ. 

y¯þÏî®¾¯q®ã ‣¯Ç®óS®¡®± (y®þÏî®± ‣¯Ç®óS®¡®±) 

î®±q®±Ù šµ²°ï‡®±q¬ ‣¯Ç®óS®¡® w®l®±ïw® œ®N®±ÊS®¡® 

š®æ‣®²y®, Aî®¼S®¡® N¯‡®±ÁX®‣®nµ î®±q®±Ù 

b¯․Sµ²¢š®±î® ïuÂ̄ w®S®¡® †Ãw®Ýqµ•±ºu¯T 

H‣®l®± ï†Ãw®Ý Kl®º…mNµS®¢Sµ 

u¯․î®¾̄ mNµ²iÔq®±. Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± w¯S®․°N® 

î®±q®±Ù ‣¯cO°‡®± œ®N®±ÊS®¡® Kl®º…mNµ‡®±± q®q¬ 

£®ovºu®‥µ° b¯․Sµ²¢š®…œ®±u¯Tu®Û‣µ Cu®NµÊ 

ï‣®±u®Ûî¯T Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± BtÁN®, 

š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù š¯ºš®ÊÈ³rN® œ®N®±ÊS®¡® 

Kl®º…mNµ‡®± b¯․‡®±± B‡®¾¯ ‣¯cãS®¡®ªå 

©„Â®ãï‣®±î® š®ºyÂ®w®²â©S®¡® îµ±°‥µ 

Aî®©º†q®î¯Tuµ. BtÁN®, š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù 

š¯ºš®ÊÈ³rN® œ®N®±ÊS®¡® Kl®º…mNµ‡®±w®±Ý  

‡®¾¯î®¼uµ° q¯‣®q®î®±ãï©åuµ b¯․Sµ²¢š®„µ°N¯u® 

œµ²nµS¯․Nµ‡®±± B‡®¾¯ ‣¯cãS®¡® q®q¬£®ou® 

œµ²nµS¯․Nµ‡®¾¯T‣®±q®Ùuµ. 

 

 D H‣®l®² Kl®º…mNµS®¡®± Ky®Þºu®NµÊ 

š®Ÿ î®¾̄ m‣®±î® H‥¯å ‣¯Ç®óS®¢ºu® î®¾̄ w®î® 

œ®N®±ÊS®¢Sµ S¹‣®î®, ‣®£®nµ î®±q®±Ù Bu®ãqµ‡®±w®±Ý 

N®l¯Ö‡®±î¯T …‡®±š®±q®Ùuµ. D ‣¯Ç®óS®¡®± Nµ°î®© 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý S¹‣®ïš®±î®¼u®‣® bµ²qµSµ 

Aî®¼S®¡® …¡®Nµ‡®±w®±Ý î®±q®±Ù Aw®±„Â®ïš®±î®¼u®‣®ªå 

î®±uÂµã y®äîµ°þš®±î®¼u®w®±Ý x„Â®ÁºvÃš®‥¯Tuµ. 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® ‣®£®nµ‡®± œµ²nµS¯․Nµ‡®± 

bµ²qµSµ î®±²‣®wµ° î®ãOÙ•±ºu® Aî®¼S®¡® 

E©åºU®wµ‡®±w®±Ý q®lµ‡®±±î® î®±q®±Ù Cî®¼S®¡®w®±Ý 

š¯N¯‣®Sµ²¢š®±î® xiÔw®ªå N®äî®±Nµ¶Sµ¡®±ëî® 

œµ²nµS¯․Nµ‡®±w®±Ý š®œ® œµ²ºvîµ. 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® î®TÁ°N®‣®o :- 

 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý y®äs®î®±, vær°‡®± î®±q®±Ù 

q®³r°‡®± œ®ºq®u® œ®N®±ÊS®¡µºu®± 

î®TÁ°N®․š®‥¯Tuµ. w¯S®․°N® î®±q®±Ù š¯î®¾¯dN® 



  

œ®N®±ÊS®¢ºu® d°ïš®±î® î®±q®±Ù š¯æq®ºq®üu® œ®N®±Ê, 

uÂ¯ï±ÁN® œ®N®±Ê, X®ªš®±î® š¯æq®ºq®ü, î¯N¬ 

î®±q®±Ù A†Ãî®ãOÙ š¯æq®ºq®ü î®±q®±Ù Ÿºšµ‡®± 

ï‣®±u®Ûu® œ®N®±ÊS®¡®± îµ²u®© œ®ºq®u® 

œ®N®±ÊS®¡¯Tîµ. BtÁN®, š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù 

š¯ºš®ÊÈ³rN® œ®N®±ÊS®¡¯u® ýµ¶£®pN®, y¹™ÔN® Bœ¯‣®, 

Euµ²ã°S®, î®š®r î®±q®±Ù š¯î®¾¯dN® „Â®u®äqµS®¡®± 

H‣®l®wµ° œ®ºq®u® œ®N®±ÊS®¡¯Tîµ. A†Ãî®³vÜ‡®± 

œ®N®±Ê, B‣µ²°S®ãN®‣® y®․š®‣® î®±q®±Ù š¯î®±²ŸN® 

œ®N®±ÊS®¡®± î®±²‣®wµ° œ®ºq®u® œ®N®±ÊS®¡¯Tîµ. 

w¯S®․°N® î®±q®±Ù ‣¯cO°‡®± œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý îµ²hN®± 

Sµ²¢š®±î® ‣¯cãvÃN¯‣®î®w®±Ý x…ÁºvÃš®±î® 

G±n¯q®âN®î¯u®î®¼S®¡¯u®‣µ BtÁN®, š¯î®¾¯dN® 

î®±q®±Ù š¯ºš®ÊÈ³rN® œ®N®±ÊS®¡®± 

uÂ®w¯q®âN®î¯u®î®¼S®¡¯Tu®±Û ‣¯cãî®¼ Aî®¼S®¡®w®±Ý 

b¯․Sµ²¢š®±î® œµ²nµS¯․Nµ‡®±w®±Ý 

œµ²ºv‣®±q®Ùuµ. 

 

 D ․°r‡®± ï„Â®dš®‥¯S®u® î®±q®±Ù 

y®‣®š®Þ‣® Aî®©º†q®î¯T‣®±î® î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® 

î®TÁ°N®‣®o y®ärN®²© y®․n¯î®± †°‣®±q®Ùuµ. 

1993 ‣® ï‡®±w¯Ý mN®å‣µ°Ç®w¬ î®±q®±Ù 

yµ½ä°S¯äº ByÂ¬ B£®w¬ Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± 

š®î®±±u¯‡®±î®w®±Ý “D î®±²‣®± œ®ºq®S®¡® î®¾̄ w®î® 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý w¯ã‡®±‡®±±q®î¯T î®±q®±Ù 

š®î®¾¯w®î¯T Kºuµ° ․°r‡®±ªå Kq®±ÙNµ²h±Ô 

y®․S®pš®©± BS®äŸ›uµ”. ýµ¶£®pN® œ®N®±Ê 

w¯S®․°N® î®±q®±Ù ‣¯cO°‡®± œ®N®±ÊS®¡®± î®±q®±Ù 

BtÁN®, š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù š¯ºš®ÊÈ³rN® 

œ®N®±ÊS®¡µ‣®l®‣®©²å ï±¢q®Sµ²ºmu®±Û î®¾̄ w®î® 

œ®N®±ÊS®¡® Aï„Â®cwµSµ Kºu®± š®²N®Ù 

Eu¯œ®‣®nµ‡®¾¯Tuµ. 

 

„Â¯‣®q®u® š®ºïuÂ¯w®u®ªå Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± 

î®¾¯w®î® œ®N®±Ê N¯w®²w®±S®¡® b¯․. 

 

c²w¬ 2010 ‣® ›Úr‡®±ºqµ „Â¯‣®q®î®¼ D 

Nµ¡®N®ºl® 6 Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® 

N¯w®²xw® Kl®º…mNµS®¢Sµ š®Ÿ œ¯Ouµ.  

 H‥¯å ․°r‡®± cw¯ºS® 

„Âµ°u® q¯‣®q®î®±ã xî®±²Á©w¯ 

Kl®º…mNµ (CERD) 

 ICCPR 

 ICESCR  

 H‥¯å․°r‡®± î®±Ÿ¡¯ 

ï‣®±u®Û q¯‣®q®î®±ã xî®±²Á©w¯ 

Kl®º…mNµ, 1979 

(CEDAW) 

 î®±N®Ê¡® œ®N®±ÊS®¡® 

Kl®º…mNµ 1989 (the 

CRC) î®±q®±Ù  

 AºS®ïN®©‣® œ®N®±ÊS®¡® 

‣®£®n¯ Kl®º…mNµ (CPRD)  

 



  

„Â¯‣®q®î®¼ CRC ‡®± H‣®l®± JYÏN® 

yµ½ä°gµ²N¯‥¬S®¡®± î®±q®±Ù 1984 ‣® Ÿºšµ 

î®±q®±Ù Cq®‣µ N®²ä‣® Aî®¾̄ w®ï°‡®± Ey®X¯‣® 

As®î¯ þ£µ Kl®º…mNµ î®±q®±Ù International 

Convention or the protection of all 

Persons From Enforced 

Disappearance,   1992 S®¢Sµ š®Ÿ î®¾¯m 

›Ú․°N®․›uµ. 

 

 „Â¯‣®q® š®ºïuÂ¯w®u® Aw®±XµÏ°uÂ® 51 

y®äN¯‣® ‣¯cãî®¼ Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± N¯w®²w®± 

î®±q®±Ù Ky®Þºu®S®¡® œµ²nµS¯․Nµ‡®±w®±Ý 

S¹‣®ïš®„µ°N¯Tuµ. y®․XµÏ°uÂ® 253 ‣®ºqµ Aºq®‣® 

‣¯™ó°‡®± Kl®º…mNµS®¡®w®±Ý b¯․Sµ²¢š®±î® 

N¯w®²w®w®±Ý î®¾¯l®©± š®ºš®q®±Ù AvÃN¯‣®î®w®±Ý 

œµ²ºvuµ. Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± N¯w®²w®w®±Ý 

‣¯™ó°‡®± N¯w®²w®w¯ÝT y®․î®rÁš®…œ®±u®±. 

Kºu®± îµ°¡µ ‣¯Ç®óu® N¯w®²w®± î®±q®±Ù Aºq®‣® 

‣¯™ó°‡®± Ky®Þºu®u® œµ²nµS¯․Nµ‡®± w®l®±îµ 

š®ºU®Ç®Áïu®Û‣µ ‣¯Ç®óu® N¯w®²w®± 

b¯․Sµ²¡®±ëq®Ùuµ Ky®Þºu® œµ²nµS¯․Nµ‡®± b¯․Sµ 

‣¯Ç®óu®ªå Aºq®‣®‣¯™ó°‡®± N¯w®²w®w®±Ý 

N®l¯Ö‡®±î¯T î®¾¯y®Ámš®„µ°N¯S®±q®Ùuµ. 

 

 š®ºïuÂ¯w®u® D Aw®±XµÐ°u®S®¡®± Aºq®‣® 

‣¯™ó°‡®± N¯w®²w®w®±Ý î®¾¯y®Ám› 

A¡®î®m›Nµ²¡®±ëî®¼u®‣® …SµÌ r¢š®±q®Ùuµ î®±q®±Ù 

š®îµ½ÁX®Ð w¯ã‡®¾¯©‡®±u® r°zÁw®ºqµ y®äbµS®¡® 

œ®N®±ÊS®¡®± As®î¯ ‣¯cãu® N¯w®²w®w®±Ý Aºq®‣® 

‣¯™ó°‡®± Ky®Þºu®S®¡®± x‡®±ºräš®±î®ºru®Û‣µ 

As®î¯ î®¾̄ y®Ámš®±î®ºru®Û‣µ N¯w®²w®w®±Ý 

î®¾¯l®±î®¼u®± Aî®ý®ãN®î¯T‣®±q®Ùuµ. Kºu®± îµ°¡µ 

y®äbµS®¡® œ®N®±ÊS®¢Sµ qµ²ºu®‣µ‡®¾¯S®vu®Ûªå 

Aºq®œ® Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± N®‣¯‣®± As®î¯ 

Ky®Þºu®î®w®±Ý wµ°‣®î¯T b¯․Sµ²¢š® …œ®±u¯Tuµ. 

(î®±S®w¬„¯•± Dý®æ‣®„¯•± y®gµ°‥¬ ï. 

‡®±±x‡®±w¬ ByÂ¬ Cºm‡®± (1970) 3 SCC 

400) 

 ‣¯cãN¯w®²w®± î®±q®±Ù Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± 

Kl®º…mNµS®¡® w®l®±îµ š®ºU®Ç®Á ïu®Û‣µ 

‣¯cãN¯w®²w®± b¯․‡®±ªå‣®±q®Ùuµ. (Sµäîµ²yÂµ½w¬ 

N®ºy®x ByÂ¬ Cºm‡®± xS®î®± ï. †°‣µ°ºu®ä 

…œ®u®²‣¬ y¯ºlµ, AIR 1984 SC 667) 

w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®± ‣¯cãN¯w®²xw® As®Áïî®‣®nµ 

x°l®±î¯S® Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± Ky®Þºu®S®¡® 

„µ¡®Ow®ªå î®¾¯l®„µ°N®± (b¯ª b¯b¬Á î®TÁ°š¬ 

ï. „¯ãºN¬ ByÂ¬ Nµ²YÏw¬, AIR 1980 SC  

470) 

 

 ïý¯N® ï. ‣¯cãš¯Úw® ‣¯cã AIR 

1997 SC 3011 ‣¯Ç®ó N¯w®²xw®ªå 



  

‡®¾¯î®¼u¯u®‣®² Nµ²‣®qµ N®ºl®± …ºu®ªå B 

Nµ²‣®qµ‡®±w®±Ý x°Tš®©± Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± 

Kl®º…mNµS®¡®±, š®ºïuÂ̄ w®NµÊ 

ï‣®±u®Ûî¯T©åvu®Ûªå, Aî®¼S®¡®w®±Ý 

A¡®î®mš®…œ®±u®±. š®îµ½Á°X®Ï w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

D y®äN®‣®ou®ªå CEDAW u® wµ‣®ïwµ²ÝºvSµ 

Euµ²ã°S®š®Ú¡®u®ªå î®±Ÿ¡µSµ ‥µ¶ºTN® 

O‣®±N®±¡®vºu® š®º‣®£®nµ x°l®©± xuµÁ°ý®w®S®¡®w®±Ý 

x°muµ. 

u®³Ç¯Ôºq® :  

  ‡®±±î®N®wµ²…àw®w®±Ý N®¡®ëq®w®u® B‣µ²°y®u® îµ±°‥µ 

y®äþÝš®±î® u®³™Ô•±ºu® yµ½°ªš®‣®± …ºvÃš®±q¯Ù‣µ. 

Bq®w® ý®î®î®¼ ‣µ¶‥µæ œ®¢‡®± y®N®Êu®ªå 

†vÛ‣®±q®Ùuµ. Bq®w® q¯•±‡®±± š®ºïuÂ̄ w®u® 21 

wµ° y®․XµÐ°u®m‡®±ªå y®․œ¯‣®NµÊ u¯îµ 

œ®²l®±q¯Ù¡µ. ICCPR w® Aw®±XµÐ°u® 9(5) w®±Ý 

š®œ¯‡®±NµÊ y®․S®p›u® w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

š®ºïuÂ¯w®u® Aw®±XµÐ°u® 32 î®±q®±Ù 226 ‣® 

Aw®æ‡®± î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµSµ 

‣¯cãî®¼ y®․œ¯‣® x°l®„µ°N¯S®±q®Ùuµºu®± 

r°zÁrÙuµ. (x°‥¯…r „µœ®‣® ï. K․š¯é ‣¯cã, 

AIR 1993 SC 1960)  
 

 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡®± î®±q®±Ù š®ºïuÂ¯w® 

„Â¯‣®q®u® š®ºïuÂ̄ w® „Â¯S®-3 ‣®ªå î®±²© „Â®²q® 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý î®±²© î®¾̄ w®î® œ®N®±ÊS®¡µºu®± 

„Â¯‣®q®u® š®îµ½Á°X®Ï w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ ‣®²z›uµ. 

D œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý š®î®¾¯w®qµ‡®± œ®N®±Ê, î®±²©„Â®²q® 

š¯æq®ºq®üS®¡® œ®N®±Ê, ýµ²°Ç®nµ‡®± ï‣®±u®Û œ®N®±Ê, 

uÂ¯ï±ÁN® š¯æq®ºq®üu® œ®N®±Ê, š¯ºš®ÊÈ³rN® î®±q®±Ù 

ýµ¶£®pN® œ®N®±ÊS®¡®± Hº…±u¯T ïºS®mš®‥¯Tuµ. 

D œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý Nµ©î®¼ Ay®î¯u®S®¡®w®±Ý 

œµ²‣®q®±y®m› š®N¯Á‣®u® ï‣®±u®Ûî®½ 

b¯․Sµ²¢š®‥¯S®±q®Ùuµ. î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡®± 

š®ºïuÂ¯w®u® „Â̄ S®-3 NµÊ î®¾¯q®ä 

›°ï±q®î¯T‣®±î®¼v©å Hºu®± ExÝOäÇ®Øw¬ Vs 

Bºu®ä y®äuµ°ý® ‣¯cã -1993 AIR SC 217 

y®äN®‣®ou®ªå š®±zä°º Nµ²°h±Á r°î®¾¯Áx›uµ. 

„Â¯‣®q®u® š®îµ½Á°X®Ï w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ Nµ©î®¼ 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý ýµ¶£®pN® œ®N®±Ê (š®ºïuÂ¯w®u® 86 

ru®±Ûy®mTºq® y®½î®Á), B‣µ²°S®ãu® œ®N®±Ê, 

î®¾¯Ÿr œ®N®±Ê, Bœ¯‣®N¯ÊT œ®N®±Ê, î®±q®±Ù Cq®‣µ 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® y®․vÃ‡µ²¡®Sµ 

‣®X®w¯q®âN®î¯T x‣®²z›uµ.  

 

„Â¯‣®q® š®ºïuÂ̄ w®u® 13wµ° y®․XµÏ°u®î®¼ 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® N®äî®±…u®Ûqµ î®±q®±Ù 

b¯․Sµ²¢š®±ïNµ‡®±w®±Ý ‣®²z›uµ. D 

y®․XµÏ°u®î®¼ š®ºïuÂ̄ w® y®½î®Á N¯w®²w®±S®¡®± 



  

„Â¯‣®q®u® š®ºïuÂ¯w®NµÊ î®ãr․N®Ùî¯Tu®Ûªå 

Aî®¼S®¡®w®±Ý ý®²w®ã Hºu®± Uµ²°™š®±q®Ùuµ. 

š®ºïuÂ¯w®u® y®․XµÏ°u® 13(2)w®±Ý ïýµå°™š®‥¯T 

‣¯cãî®¼ î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµ 

î®¾¯l®±î®ºqµ N¯w®²w®±S®¡®w®±Ý ‣®Yš®‥¯S®±î®¼v©å 

Hºu®± ïî®․›uµ. Cºq®œ® N¯w®²w®±S®¡®w®±Ý 

š®ºïuÂ¯w® „¯Ÿ‣®î¯T‣®±î®¼u®․ºu® Aî®¼S®¡®w®±Ý 

ý®²w®ã Hºu®± Uµ²°™š®‥¯S®±q®Ùuµ. 

 

š®N¯Á‣® î®±q®±Ù Au®‣® AvÃ°w® î®ãî®šµÚS®¡® ï‣®±u®Ü 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý b¯․Sµ²¢š®‥¯S®±q®Ùuµ. 

Bu®‣µ Nµ©î®¼ œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý P¯š®T î®ãOÙS®¡® 

ï‣®±u®Ûî®½ b¯․Sµ²¢š®…œ®±u®± („¯©N¯ï±ÁN® 

ï‣®±u®Û œ®N®±Ê, Aš®ÞÈ³ý®ãq¯ ï‣®±u®Û œ®N®±Ê œ¯S®² 

ýµ²°Ç®nµ‡®± ï‣®±u®Û œ®N®±Ê). 

 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµS¯T 

š®ºïuÂ¯w®u® y®․XµÏ°u® 32 î®±q®±Ù 226 ‣®ªå 

N®äî®±î¯T š®îµ½Á°X®Ï w¯ã‡®¾¯©‡®± î®±q®±Ù EX®Ï 

w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®ªå ․g¬ AdÁ š®ªå› y®․œ®․› 

Nµ²¡®ë…œ®±u¯Tuµ. î®±²©„Â®²q® œ®OÊw® b¯․ 

î®±q®±Ù y®․œ¯‣®S®¡®± œ¯S®² w¯ã•±N® ïî®±ýµÁ 

„Â¯‣®q® š®ºïuÂ̄ w®u® Aî®ý®ãN® Ey®…ºuÂ®î¯Tuµ. 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡®² Ax…Áºvq® 

œ®N®±ÊS®¡¯S®uµ Nµ©î®¼ š®î®±ºcš® x…ÁºuÂ®S®¢Sµ 

K¡®y®iÔuµ. d°ïš®±î® œ®N®±Ê œ¯S®² 

Ay®‣¯uÂ®N¯ÊT þ£µ Hº…ªå C‣®±î® ‣®£®nµS®¡®±, D 

H‣®l®± œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý œµ²‣®q®±y®m› „µ°‣µ‥¯å 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý q®±q®±Á y®․›Úr‡®± š®ºu®„Â®Áu®ªå 

b¯․Sµ²¢š®±ïNµ‡®±w®±Ý Aî®¾̄ w®q®±Sµ²¢š®…œ®±u®± 

(„Â¯‣®q®u® š®ºïuÂ̄ w®u® y®․XµÏ°u® 359)  

 

š®î®¾¯w®qµ‡®± œ®N®±Ê : 

š®î®¾¯w®qµ‡®± œ®N®±Ê î®±q®±Ù q¯‣®q®î®±ãqµ‡®± ï‣®±u®Û 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý š®ºïuÂ̄ w® y®․XµÏ°u® 14,15 î®±q®±Ù 

16 ‣®ªå ïî®․š®‥¯Tuµ. D Ey®…ºuÂ®S®¡®± 

Kºu®Nµ²Êºu®± y®½‣®N®î¯Tuµ. N¯w®²xw® î®±±ºuµ 

H©å‣®² š®î®¾¯w®‣®± î®±q®±Ù N¯w®²w®± H©å․S®² 

š®î®¾¯w® ․°r‡®± ‣®£®nµ‡®±w®±Ý „Â̄ ‣®q®u® 

y®äbµS®¢S®² î®±q®±Ù „Â¯‣®q®u® 

y®äbµS®¡®©åu®î®․S®² P¯q®․‡®¾¯T Ku®Tš®‥¯Tuµ. 

ïïuÂ®qµ‡®± œµ²‣®q¯T‡®±² š®î®¾¯w®qµ‡®± q®q®æî®¼, 

H‥¯å N¯w®²w®±S®¡®± H©å․S®² Kºuµ° 

․°r‡®¾¯T Aw®æ•±š®±q®Ùuµ Hw®Ý‥¯S®±î®¼v©å. 

Nµ©î®¼ š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå Nµ©î®¼ î®ãOÙS®¢Sµ 

„µ°‣µ‡®±uµ° Bu® š¹N®‡®±Áî®w®±Ý N¯w®²wµ° 

Ku®T›uµ. ‣¯cãî®½ î®ãOÙS®¡® š®î®±ºcš®î¯u® 

î®TÁ°N®‣®oî®w®±Ý î®¾̄ l®©± „Â¯‣®q®u® 

š®ºïuÂ¯w®u®ªå Aî®N¯ý® î®¾¯mNµ²l®‥¯Tuµ, 

Bu®‣µ î®TÁ°N®‣®oN®²Ê î®±q®±Ù î®TÁ°N®‣®ou® 

EuµÛ°ý®N®²Ê š®º…ºuÂ®ï‣®„µ°N®±. î®TÁ°N®‣®oî®¼ 



  

Kºu®± œµ°․Nµ‡®¾¯S®„¯‣®u®± Hºu®± š®îµ½Á°X®Ï 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ „¯º„µ ‣¯cã ï‣®±u®Û 

HyÂ¬.Hw¬. …‥¯é‣®  H.J.B‣¬. 1951 sc 

318 Hº… y®äN®‣®ou®ªå r°î®¾¯Áx›uµ.  

 

y¯äs®ï±N® î®±q®±Ù î®±²© š®î®¾¯w®qµ‡®± œ®N®±Ê  

„Â¯‣®q®u® š®ºïuÂ¯w®î®¼ y¯äs®ï±N® î®±q®±Ù î®±²© 

š®î®¾¯w®qµ‡®±w®±Ý S®±‣®±r›uµ. y¯äs®ï±N® 

š®î®¾¯w®qµ‡®±± Kºu®± î®S®Áî®¼ Auµ° 

î®S®Áuµ²ºvSµ œµ²ªš®©Þl®„µ°N®± Hº… 

A․š¯Ôh‥¬ q®q®æî®w®±Ý BuÂ®․›uµ. š®î®¾¯w® 

î®±hÔu® y®․S®owµ C©åvu®ÛNµÊ Aªå 

q¯‣®q®î®±ãqµ‡®±± Eu®áï› Aš®î®¾¯w®qµSµ 

…±w¯v‡®¾¯S®±q®Ùuµ., Kºu®± u®³Ç¯Õºq®u®ºqµ 

Kºu®± b¯r‡®±ªå Kºuµ° ․°r‡®± N¯w®²w®± 

Qºmq®î¯T‡®±² Aš®î®¾¯w® y®․n¯î®±î®w®±Ý B 

b¯r‡®± Cq®‣®‣® îµ±°‥µ †°‣®…œ®±u®±. î®±²© 

š®î®¾¯w®qµ‡®± š®î®¾¯w® yÂ®ªq¯ºý®î®w®±Ý 

S®±․‡®¾¯Th±ÔNµ²ºl®± š®î®¾¯cu® î®ãOÙS®¡® ïïuÂ® 

š¯î®¾¯dN® BtÁN® ›Úr‡®±w®±Ý BuÂ®․›uµ. 

Nµ©îµ½ºu®± š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå ‣®£®n¯q®âN® 

q¯‣®q®î®±ãqµ‡®±± (Eu¯œ®‣®nµ ‣¯rä îµ°¡µ 

î®±Ÿ¡µ‡®±‣®± Nµ©š® î®¾̄ l®±î®ºr©å)  Hº… 

x…Áºu®î®¼ „¯œ®ã wµ²°hNµÊ š®î®±ºcš®î¯Tuµ 

Hºu®± N®ºl®±…ºu®‣®² xcî¯T wµ²°mu®ªå 

Cu®± q¯‣®q®î®±ãqµ î®±q®±Ù Aî®․Sµ N¯w®²wµ° 

Eºh± î®¾¯l®±î® Al®X®nµS®¡®± Aî®‣® 

d°î®wµ²°y¯‡®± œ®N®ÊwµÝ° 

E©åºV›u®ºq¯S®±q®Ùuµ.  

 

Eu¯ :- y®ºb¯„¬ A…N¯․ N¯•±uµ 1914 ‣® 

y®äN¯‣® Kºu®± b¯S®u®ªå î®±u®ã As®î¯ î®¾¯u®N® 

î®š®±ÙS®¡® î®¾¯‣¯h As®î¯ šµ°î®wµ BS®±î®¼vu®Ûªå 

Aºq®œ® Nµ©š®S®¡®ªå î®±Ÿ¡µ‡®± wµ°î®±N¯r‡®±w®±Ý 

xÇµ°vš®©ÞiÔuµ. D N¯w®²xw® EuµÛ°ý®î®¼ 

î®±Ÿ¡µ‡®±‣® ‣®£®nµS¯T Cu®Û‣®² Cu®± ªºS® 

q¯‣®q®î®±ãqµSµ Aî®N¯ý® î®¾¯mNµ²hÔºqµ C‣®±q®Ùuµ. 

„Â¯‣®q®u® š®îµ½Á°X®Ïw¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ y®ºb¯„¬ 

A…N¯․ P¯•±uµ‡®± D Ey®…ºu®î®w®±Ý 

š®ºïuÂ¯w®u® y®․XµÏ°u® 19(1) (d), 14 î®±q®±Ù 

15 ‣® E©åºU®wµ‡®¾¯Tuµ Hº…±u¯T 

r°î®¾¯Áxš®±q®Ùuµ. î®±Ÿ¡¯ Euµ²ã°S®î®w®±Ý 

„¯‣¬ (î®±uÂ®ã î®¾̄ ‣¯h Nµ°ºu®ä) w®ªå 

xÇµ°vš®±î®  …u®©± š®N¯Á‣®î®¼ „µ°‣µ ․°r‡®± 

î®¾¯Sµ²Á°y¯‡®±S®¡®w®±Ý ªºS® „µ°uÂ®î®w®±Ý 

xî¯․š®±î® š®©±î¯T N®ºl®±Nµ²¡®ë„µ°N®±. 

î®±Ÿ¡µ‡®±‣® Euµ²ã°S®u® œ®N®Êw®±Ý xÇµ°vš®±î® 

…u®©± Euµ²ã°S®u®ªåw® î®ãî®šµÚ‡®± …SµÌ Aî®‣® 

‣®£®nµS¯T N®äî®± Nµ¶Sµ²¡®±ëî® cî¯„¯Û․ 

š®N¯Á‣®OÊuµ Hºu®± š®îµ½Á°X®Ï w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 



  

Aw®²b¬S¯S®Á V/s œµ²°gµ‥¬ 

Ašµ²°™‡µ±°ý®w¬ ByÂ¬ Cºm‡®¾¯ Hº… 

y®äN®‣®ou®ªå Aî®‥µ²°O›uµ. (H.J.B‣¬. 2008 

Hš¬.›. 663)  

 

q¯‣®q®î®±ã ï‣®±u®Û x°r  :-  

„Â¯‣®q®u® š®ºïuÂ̄ w®u® y®․XµÏ°u® 15(1) ‣® 

y®äN¯‣® ‣¯cãî®¼ î®ãOÙ‡®±w®±Ý uÂ®î®±Á, b¯r, 

î®S®Á, ªºS®, cw®âš®Ú¡® As®î¯ îµ±°ªw® 

‡®¾¯î®¼u¯u®‣®² Kºu®‣®ªå q¯‣®q®î®±ãqµ‡®±w®±Ý 

xÇµ°vÃ›uµ. y®․XµÏ°u® 15 (2) ‣® y®äN¯‣® K…à 

î®ãOÙ‡®±± As®î¯ ‣¯cãî®¼ uÂ®î®±Á, ªºS®, î®S®Á, 

b¯r, cw®âš®Ú¡® As®î¯ îµ±°ªw® 

‡®¾¯î®¼u¯u®‣µ²ºu®ªå Cwµ²Ý…à‣®w®±Ý AºS®m, 

œµ²°gµ‥¬ î®±q®±Ù Cq®‣µ š¯î®ÁcxN® 

î®±w®‣®ºcw¯ Nµ°ºu®äS®¡®±, š¯î®ÁcxN® „¯ï, 

š¯Úw® S®³œ® ‣®šµÙS®¢Sµ y®äîµ°ý® x‣¯N®‣®nµ‡®±w®±Ý 

x„Â®Áºv›uµ. Cºq®œ® x‣¯N®‣®nµ‡®±± š®ºïuÂ¯xN® 

Ay®‣¯uÂ® Hºu®± y®․S®pš®©ÞiÔuµ. „Â̄ ‣®q® 

š®ºïuÂ¯w®u® y®äN¯‣® ‡®¾¯î®¼uµ° N¯w®²w®± 

î®±²©„Â®²q® œ®OÊw® E©åºU®wµ î®¾¯mu®Ûªå 

Aºq®œ® N¯w®²w®± Aš®ºïuÂ̄ xN® Hºu®± 

š®îµ½Á°X®Ï As®î¯ EX®Ï w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¢ºu® 

q®¢ëœ¯N®©Þl®±q®Ùuµ. D Ç®‣®rÙw® œµ²‣®q¯T‡®±² 

w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®± îµ¶‡®±OÙN® N¯w®²xw® Nµ©î®¼ 

Ey®…ºu®S®¡®w®±Ý Aš®ºïuÂ̄ xN® Hºu®± 

Uµ²°™š®uµ š®æ‡®±º x…Áºu®S®¡®w®±Ý œµ°․uµ. 

w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®± Nµ©î®¼ š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå 

N¯w®²w®±S®¡®± î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¢Sµ 

ï‣µ²°uÂ®î¯Tu®Û‣®² Aî®¼S®¡®w®±Ý Aš®ºïuÂ̄ xN® 

Hºu®± xuÂ®Á․š®uµ š®ºïuÂ̄ w¯q®âN®  Hºu®± 

x‣®²z›uµ. b¯w®î®©å î®±h²Ôº ï‣®±u®Û 

‡®±²x‡®±w¬ ByÂ¬ Cºm‡®¾¯ H.J.B‣¬. 2003 

sc  2902, D y®äN®‣®ou®ªå „Â̄ ‣®q®u® 

Eq®Ù‣¯vÃN¯‣® N¯•±uµ N®©º 118 ‣® y®äN¯‣® 

„Â¯‣®q®u® OäþÏ‡®±w®Ý‣®± E•±ªw® î®±±P¯ºq®‣® 

B›ÙS®¡®w®±Ý uÂ¯ï±ÁN® î®±q®±Ù u®rÙ š®ºšµÚS®¢Sµ  

x°l®±î®¼u®w®±Ý x‡®±ºräš®±q®Ùuµ Hº… 

Ey®…ºuÂ®î®¼ AïX¯‣® œµ°․Nµ, Aš®º…u®Û, „µ°uÂ® 

„Â¯î®wµ œ¯S®² Aš®ºïuÂ¯w¯q®âN® î®±q®±Ù 

y®․XµÏ°u® 14 ‣® E©åºU®wµ Hºu®± š®±zä°º 

Nµ²°g¬Á Uµ²°™›uµ ( Eu¯ :- Hîµ¶cl¬ 

Hº…î®î®‣®± Ÿºu®² Ay¯äy®Ù î®‡®±š®Ê‣®± î®±q®±Ù 

yµ½°Ç®N®‣® N¯‡µ±Û 1956 ‣® N®©º. 6(a) w®±Ý 

š®ºïuÂ¯w®u® y®․XµÏ°u® 14 î®±q®±Ù 15 ‣® 

E©åºU®wµ BuÂ̄ ‣®u® îµ±°‥µ q®¢ë œ¯N®±î®¼u®N¯ÊT 

AdÁ š®ªå›u®Û‣®±. 1956 ‣® N¯•±uµ‡®± N®©º 

6(a) î®±q®±Ù 19(b) ‡®± y®äN¯‣® Ÿºu®² 

Ay¯äy®Ùw® q®ºuµ‡®±± î®¾¯q®ä š¯æ„Â̄ ïN® y¯©N® 



  

Hºu®± r¢›uµ. q¯•±‡®±± B q®ºuµ‡®± w®ºq®‣® 

š¯æ„Â¯ïN® y¯©N®¡¯S®±î®¡®±. AdÁu¯‣®‣®± 

1956 ‣® N¯•±uµ‡®± D Ey®…ºu®î®w®±Ý „Âµ°u® 

y®½î®Á Ey®…ºu® Hºu®± î¯v› Cu®± 

î®±Ÿ¡µ‡®±‣® œ¯S®² Aî®N¯ý® î®ºYq® q¯•±‡®± 

yµ½°Ç®n¯ œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý E©åºVš®±q®Ùuµ Hºu®‣®² 

ªºS® š®î®¾¯w®qµ‡®±± „Â¯‣®q® š®ºïuÂ¯w® î®±²© 

Aºý®S®¡®‥µ²åºu®± Hº…±u®w®±Ý  Nµ²°g¬Á KzÞ 

D îµ±°ªw® Eu¯œ®‣®nµ‡®±ªå w®ºq®‣® Hº… 

y®u®î®w®±Ý q®ºuµ‡®± î®±‣®n¯ w®ºq®‣® Hºu®± 

y®․S®pš®uµ q®ºuµ‡®± q¯q¯ÊªN® As®î¯ „µ°‣µ 

․°r‡®± Aw®±y®›Úr Hºu®± y®․S®p› î®±Ÿ¢Sµ 

š¯æ„Â¯ïN® y¯ªNµ œ®N®Êw®±Ý x°l®±î®¼u®± (T°q¯ 

œ®․œ®‣®w¬ ï‣®±u®Û B‣¬.†.J. I‣¬ 

1999 šµ£®w¬ 1190)                                

                                                  
 

î®±Ÿ¡µ, î®±N®Ê¡®± y®․þÇ®Õ b¯r y®․þÇ®Ô î®S®Á 

î®±q®±Ù š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù ýµ¶£®pN®î¯T Ÿºu®±¢u® 

b¯r î®±q®±Ù î®S®ÁS®¢Sµ š®ºïuÂ̄ w®u®ªå 

Nµ²l®î®¾¯m‣®±î® ‣®£®nµS®¡®±. 

š®î®¾¯w®qµ‡®± œ®N®±Ê ªºS® As®î® b¯r‡®± 

Bu¯‣®u® q¯‣®q®î®±ãî®w®±Ý xÇµ°v›u®Û‣®², š®œ®, 

Aw®±XµÏ°u® 15(3), 15(4) î®±q®±Ù 15(5) 

î®±Ÿ¡µ î®±q®±Ù î®±N®Ê¡®±, š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù 

ýµ¶£®pN® î®±q®±Ù y®․þÇ®Õ b¯r î®±q®±Ù y®․þÇ®Õ 

y®ºS®l®S®¡® y®¼‣µ²°†Ã‣®±vÜSµ ‣¯cãS®¡®± Aî®N¯ý® 

N®ªÞš®±î®¼u®NµÊ ïýµ°Ç® AvÃN¯‣®î®w®±Ý š®ºïuÂ¯w® 

x°muµ D Aw®±XµÏ°u®S®¡®± š¯î®¾¯dN® 

AtÁN®î¯T Ÿºu®±¢u®±ïNµ‡®±w®±Ý 

œµ²°S®‥¯mš®±q®Ùuµ î®±q®±Ù D ïuÂ̄ w® 

š®N¯‣¯q®âN®î¯Tuµ. Aw®±XµÏ°u® 16, 

š®î®Áw¯S®․°N®․S®² š®N¯Á‣®u® Nµ©š® î®±q®±Ù 

Euµ²ã°S®u®ªå š®î®¾¯w® Aî®N¯ý®î®w®±Ý 

N®ªÞš®±q®Ùuµ. D Aw®±XµÏ°u® ‣¯cã š®N¯Á‣®u® 

Euµ²ã°S® î®±q®±Ù Nµ©š®S®¡®ªå š®․‡®¾¯u® 

y®äî®¾¯ou®ªå „Â¯S®î®Ÿ›©åu® Ÿºu®±¢u® 

î®S®ÁS®¢Sµ Aî®N¯ý® N®ªÞš®©± Aw®±î®¼ 

î®¾¯mNµ²l®±q®Ùuµ.[Indra 

Sawhney.V.Union of India, AIR 

1993 SC 477] (Mandal Commission 

Case) w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ ýµ°N®l® 27%  

ï±°š®‥¯r‡®±w®±Ý š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù ýµ¶£®pN®î¯T 

Ÿºu®±¢u® î®S®ÁS®¢Sµ ‣¯cã š®N¯Á‣®u® w¯S®․°N® 

œ®±uµÛ î®±q®±Ù Nµ©š®S®¡®ªå Nµ²l®î®¾̄ l®±q®Ùuµ. 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ ï±°š®‥¯r‡®±w®±Ý N®ªÞš®©± 

qµSµu®±Nµ²¡®ë„µ°N¯u® Aî®ý®ãN® x…ºuÂ®wµS®¡®w®±Ý 

Aºu®‣µ š¯î®ÁcxN® x‡µ²°cwµ‡®± ïÇ®‡®±u®ªå 

š®î®¾¯b¯î¯N¯ý® Aw®±XµÐ°u® 16(1) œ¯S®± 



  

16(4) ‣®ªå E‥µå°R›‣®±î®ºqµ N¯‡®¾¯Á0S® 

œ¯S®² ý¯š®N¯ºS®, ï±°š®‥¯rS¯T Nµ©îµ½ºu®± 

š®²N®Ù N®äî®±S®¡®w®±Ý Nµ¶Sµ²¡®ë…œ®±u®±. 

‣¯cãu® AvÃ°w®u®ªå‣®±î® šµ°îµS®¡®ªå 

Ÿºu®±¢u®î®S®Áu® w¯S®․°N®‣®± š¯N®Ç®±Ô 

y¯ärxuÂ®ãî®w®±Ý œµ²ºv©åîµºu®± ‣¯cãî®¼ 

A†Ãy¯ä‡®± y®hÔªå Aºq®œ®î®․S¯T 

wµ°î®¾¯N¯rS®¡®w®±Ý As®î¯ œ®±uµÛS®¡®w®±Ý 

ï±°š®ªl®±î®¼u®N¯ÊT ‡®¾¯î®¼uµ° Ey®…ºuÂ®î®w®±Ý 

î®¾¯l®u®ºqµ ‣¯cãî®w®±Ý y®är…ºvÃš®q®N®Êu®©å. 

œ¯S®² ï±°š®‥¯r î®±q®±Ù Ÿºu®±¢u® î®S®Á D 

ïÇ®‡®±î®w®±Ý y®․S®pš®±î¯S® î®±±Qãî¯T 

š¯î®¾¯dN®î¯T Ÿºu®±¢u® Aºý®î®w®±Ý S®owµSµ 

qµSµu®±Nµ²¡®ë„µ°Nµ œµ²‣®q®± ýµ¶£®pN® ï±°š®‥¯r‡®± 

…SµÌ N¯•±uµ N¯w®²w®± ‣®²zš®±î¯S® 

š¯î®¾¯dN®î¯T î®±±ºu®±î®‣µu® Ÿºu®±¢u® 

Nµwµy®u®‣® î®S®Áu®î®‣®w®±Ý œµ²‣®q®±y®m› 

ï±°š®‥¯r ‣®²zš®q®N®Êu®±Û. œ¯S®± D ï±°š®‥¯r 

S®․Ç®Õ 50% ‣® y®․î®¾¯o ï±°‣®„¯‣®u®± œ¯S®± 

D ï±°š®‥¯r …mÙ œµ²ºu®±î® A„Â®ãtÁS®¢Sµ 

Aw®æ•±š®±î®¼v‥¯å î®±q®±Ù A„Â®ãtÁ‡®± ‡µ²°S®ãqµ 

œ¯S®± Aœ®Áqµ î®¾¯q®ä S®owµSµ qµSµu®±Nµ²¡®ë 

„µ°N®±. 

u®³Ç¯Ôºq®:- 

Nµ°‣®¡® š®‣®N¯‣®u® Nµ¡® œ®ºq®u® šµ°îµ x‡®±î®±S®¡®±, 

1958 ‣®m‡®±ªå x‡®±î®± 13H ‡®± y®äN¯‣® 

y®är‡µ²…à w¹N®‣®w®± C‥¯Pµ‡®± y®․°£µ‡®±ªå 

qµ°S®Álµ œµ²ºvu®‣µ î®¾¯q®ä …mÙ y®lµ‡®±©± 

Aœ®Áw¯S®±q¯Ùwµ. w®ºq®‣® š®N¯Á‣® x‡®±î®± 13A 

Aw®±Ç¯Õw®Sµ²¢›q®±. Cu®‣® y®äN¯‣® y®․þÇ®Õ b¯r 

œ¯S®± y®․þÇ®Õ y®ºS®l®NµÊ šµ°․u® w¹N®‣®․Sµ D 

y®․°£µ•±ºu® H‣®l®± î®Ç®ÁS®¡® ïw¯•±r‡®±w®±Ý 

x°mq®±  xyz. D y®․°£µ‡®±ªå 

ErÙ°oÁu®‣¯u®‣®² š®œ® Aî®․Sµ …mÙ‡®±w®±Ý 

x°l®ª©å Bu®‣µ y®․þÇ®Õ b¯r œ¯S®² y®․þÇ®Õ 

y®ºS®l®NµÊ šµ°․u® w¹N®‣®‣®w®±Ý y®․°£µ‡®±ªå 

ErÙ°oÁ‣¯S®vu®Û‣®² š®œ® Aî®․Sµ …mÙ 

x°l®‥¯Tq®±Ù  xyz, x‡®±î®± 13A A ‡®± 

š®ºïuÂ¯w® w¯ã‡®± š®î®±âq® š®î®±s®Áwµ‡®±w®±Ý 

y®äþÝ›u®‣®±. D x‡®±î®± Aw®±XµÐu® 16 ‣®w®±Ý 

E©åºVš®±q®Ùuµ Hºu®± u¯îµ œ®²mu®‣®±. 

š®îµ½ÁX®Ð w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ x‡®±î®± 13HH 

‡®±w®±Ý š®î®±tÁ› š®ºïuÂ¯w®u® Aw®±XµÐ°u® 

16(1) œ¯S®² Aw®±XµÏ°u® 16(4)‣® 

X¹N®iÔwµ²¡®T‣®±q®Ùuµ Hºu®± r°y®Áw®±Ý x°muµ. 

š®î®¾¯w®qµ‡®± š®u®î¯N¯ý® š¯î®¾¯dN® 

Aš®î®±qµ²°©w®î®w®±Ý xî®±²Á©Sµ²¢š®±q®Ùuµ. 

š®î®¾¯w®qµ‡®± y®․N®©Þwµ Hºu®‣µ H©å․S®² 



  

š®î®¾¯w®qµ‡µ±° œµ²‣®q®± Nµ°î®© î®±±ºu®±î®‣µu® 

œ¯S®² š®±þ¤q® î®S®ÁNµÊ î®¾¯q®ä ›°ï±q®î®©å. 

(šµæ°g¬ ByÂ¬ Nµ°‣®¡® î®±q®±Ù î®±rÙq®‣®‣®± 

V.Hw¬.Hº. s¯î®±š¬, AIR 1976 SC 

490] 
 

î®±²©„Â®²q® š¯æq®ºq®üu® œ®N®±Ê. 

Aw®±XµÐ°u® 19 „Â̄ ‣®q®u® w¯S®․°N®․Sµ 6 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý Nµ²l®±q®Ùuµ, î¯N¬ š¯æq®ºq®ü î®±q®±Ù 

A†Ãî®ãOÙ š¯æq®ºq®ü ý¯ºr•±ºu® œ¯S®² 

x‣¯‡®±±uÂ®‣¯T š®„Âµ šµ°‣®±î® œ®N®±Ê š®ºšµÚS®¡®w®±Ý 

As®î¯ š®ºU®S®¡®w®±Ý ‣®Yš®±î® œ®N®±Ê, „Â̄ ‣®q®u® 

‣¯cã £µ°q®äu®ªå A„Â̄ vÃq®î¯T š®î®Áq®ä š®ºX¯‣® 

î®¾¯l®±î® œ®N®±Ê, „Â¯‣®q®u® ‣¯cã£µ°q®äu®ªå 

‡®¾¯î®¼uµ° „Â¯S®u®ªå î¯š®î®¾¯l®±î® î®±q®±Ù 

wµ‥µš®±î® œ®N®±Ê, ‡®¾¯î®¼uµ° î®³rÙ‡®±w®±Ý w®lµš®±î® 

As®î¯ N®š®±…w®±Ý, î¯ãy¯‣®î®w®±Ý As®î¯ 

î®ãî®œ¯‣®î®w®±Ý w®lµš®±î® œ®N®Êw®±Ý Nµ²iÔuµ. D 

œ®N®±ÊS®¡®± y®äb¯y®ä„Â®±q®æ î®ãî®šµÚ‡®± 

Aï„Â®cãî¯Tu®Û‣®² x…ºuÂ®wµS®¢Sµ K¡®y®iÔuµ. 

Eu¯œ®‣®nµSµ, š®ºš®q®±Ù As®î® ‣¯cã š®N¯Á‣®u® 

N¯‡®¾¯ÁºS®î®¼ ‡®±±N®Ù x…Á0uÂ®S®¡®w®±Ý 

œµ°‣®…œ®±u®±. ‣¯cãu® „Â®u®äqµ‡®±, ïuµ°þ 

‣¯cãS®¡µ²l®wµ šµÝ°œ®‡®±±q® š®º…ºuÂ®S®¡®, 

š¯î®ÁcxN® š®±î®ãî®šµÚ‡®±, š®„Â®ãqµ‡®± As®î¯ 

wµ¶rN®qµ‡®± š®©±î¯T As®î¯ w¯ã‡®±©‡®±u® 

xºu®wµ‡®±, î®¾¯w®w®Ç®Ôu® As®î¯ Kºu®± 

Ay®‣¯uÂ®u® Yq¯î®p‡®± š®º…ºuÂ®u®ªå ‡®±±N®Ù 

x…Á0uÂ®S®¡®w®±Ý ïvÃš®…œ®±u®±. 

u®³Ç¯Ôºq®:- 

H.z. Hº… K…à Yq®ä xî®¾¯Áy®N® y®ºb¯†w®ªå 

w®lµu® Ÿºšµ œ¯S®² „Â®‡µ²°q¯æu®w¯ X®h±î®iNµ 

î®±q®±Ù Aªåw® cw®‣®ªå Nµ²°î®±± š¹œ¯Áu® 

î®±²mÃš®±î® Kºu®± S®±ºzw® y®ä‡®±q®Ýî®w®±Ý 

y®är†º†š®±î® Kºu®± š¯£®ÈãYq®äî®w®±Ý xï±Á› 

Au®w®±Ý u®²‣®u®ý®Áw®NµÊ x°l®‥¯•±q®±. Bu®‣µ 

u®²‣®u®ý®Áw®î®¼ D Yq®ä š¯î®ÁcxN® ï°£®nµSµ 

Cu®± š®²N®Ùî®©åîµºu®± Au®w®±Ý †q®Ù․š®ª©å. 

Cu®w®±Ý w¯ã‡®¾¯©‡®±u®ªå y®äþÝš®‥¯T, 

U®w®w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ Cu®± Hz ‡®± A†Ãî®ãOÙ 

š¯æq®ºq®üu® E©åºU®wµ‡®¾¯Tuµ Hºu®± r°y®¼Á 

x°mq®±. Aw®±XµÏ°u® 19(1)(a) Am‡®±ªå 

…‣®±î® D œ®N®Êw®±Ý Nµ°î®© Aw®±XµÏ°u® 19(2) ‣® 

Am‡®±ªå î®¾̄ q®ä x…ÁºvÃš®…œ®±u®±. (Bw®ºu¯ 

y®q®æ‣®Üw¬.V. ‡®±±x‡®±w¬ ByÂ¬ Cºm‡®¾¯. 

AIR 1997   „¯º„µ¶ 25] 

D x…Á0uÂ®wµ‡®± š®î®±ºcš®qµ‡®±w®±Ý xuÂ®Á․š®©± 

Nµ©îµ½ºu®± Aºý®S®¡®w®±Ý y®․S®pš®„µ°N®±. Aî®¼ 

‡®¾¯î®¼îµºu®‣µ, N¯‥¯î®vÃ œ¯S®² Au®‣® 



  

ï›Ù°oÁ, š¯ºu®†ÃÁN® œ¯S®² x…Á0uÂ®wµ‡®±w®±Ý 

œµ°‣®±î® ․°r, š¯æ„Â¯ïN® œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµ‡®±w®±Ý œµ°‣®±î® ․°r, š¯æ„Â¯ïN® 

œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµ‡®± š®æ‣®²y®, x…ÁºuÂ®wµ‡®± 

EuµÛ°ý® œ¯S®² q®±q¯ÁT ‡®¾¯î® AxÇ®Ôî®w®±Ý 

y®․œ®․›Nµ²¡®ë„µ°N®± î®±q®±Ù y®äX®ªq® 

ïu®ãî®¾¯w®î®w®±Ý S®owµSµ qµSµu®±Nµ²¡®ë„µ°N®± 

[šµÔ°g¬ ByÂ¬ î®±u¯äš¬  V/S.V.G. ‣¯î¬ 

AIR 1952 SC196] 

î¯N¬ î®±q®±Ù A†Ãî®ãOÙ š¯æq®ºq®ü. 

Aw®±XµÏ°u® 19(1) (H) y®är‡µ²…à 

w¯S®․N®xS®² î¯N¬ š¯æq®ºq®ü î®±q®±Ù A†Ãî®ãOÙ 

š¯æq®ºq®üu® œ®N®Êw®±Ý Nµ²iÔuµ. î¯N¬ 

š¯æq®ºq®üîµºu®‣µ y®är‡µ²…à î®ãOÙ‡®±± q®w®Ý 

Ax›Nµ î®±q®±Ù A†Ãy¯ä‡®±î®w®±Ý y®u®S®¡®±, 

…‣®î®pSµ, î®±±u®äo, ›xî®¾¯ î®±±ºq¯u® 

․°r‡®±ªå  î®ãN®Ùy®mš®…œ®±u®±. D î¯N¬ 

š¯æq®ºq®ü î®±q®±Ù A†ÃÃî®ãOÙ š¯æq®ºq®ü w®î®±â 

y®äb¯y®ä„Â®±q®æu® Aï„Â¯cã AºS®î¯Tuµ. 

u®³Ç¯Ôºq® :- 

N¯‡®¾¯ÁºS®î®¼  î¯q¯Á î®±±u®äou® Aî®±±u®± 

î®¾¯mNµ²¡®±ëî®¼u®‣® îµ±°‥µ x…ÁºuÂ®î®w®±Ý œµ°․q®± 

î¯q¯Á î®±±väq® x°r‡®±± y®¼hS®¡® ï±r‡®± 

îµ±°‥µ x…ÁºuÂ®wµ œµ°․q®±.  ABC ªï±gµl¬ 

D Buµ°ý®î®w®±Ý y®äþÝ› Cu®± î¯N¬ š¯æºq®ºq®ü 

î®±q®±Ù A†Ãî®ãOÙ š¯æq®ºq®ü u® E©åºU®wµ‡®¾¯Tuµ 

Hºu®± u¯îµ œ®²mq®± w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

š®N¯Á‣®î®¼ vw®  y®räNµ‡®±w®±Ý  x‡®±ºräš®±rÙu®±Û 

î®¾¯uÂ®ãî®±u® œ®N®Êw®±Ý D x°r‡®± î®±±P¯ºq®‣® 

E©åºVš®±q®Ùuµ Hºu®±  Uµ²°™› N¯‡®¾¯ÁºS® 

î®¾¯mu® x…ÁºuÂ®wµ Aš®ºïuÂ̄ w®îµºu®± Uµ²°™› 

‣®u®±Û Sµ²¢›q®±. ( „µwµg¬ Nµ²°©âw¬ î®±q®±Ù N®º 

V/s ‡®±±x‡®±w¬ ByÂ¬ Cºm‡®¾¯  AIR 

1973 SC 106 )  

CrÙ°Yw®  î®Ç®ÁS®¡®ªå  î®¾¯Ÿr œ®N®±Ê 

Aw®±XµÐ°u® 19(1) (a) ‣® Kºu®± „Â¯S®î¯Tuµ 

š®îµ½Á°X®Ð  w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý  

y®lµ‡®±±î®  œ¯S®² î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý 

r¢‡®±y®mš®±î® œ®N®±ÊS®¡®± N®²l® î¯N¬ š¯æq®ºq®ü 

î®±q®±Ù A†Ãî®ãOÙ š¯æq®ºq®üu® œ®N®±ÊS®¢Sµ 

K¡®y®iÔuµ Hºu®± Uµ²°™›uµ ( v. šµNµäh․, 

ï±x›ó ByÂ¬  Cw¬yÂ®‣¬îµ±°°ý®w¬ Aºl¬ „¯äl¬ 

N¯›ÔºS¬ V/s OäNµg¬ Ašµ²°›‡µ±°Ç®w¬ AyÂ¬ 

„µºS¯‥¬ î®±q®±Ù î®±rÙ°q®‣®‣®± (1995) 2  

SCC 161)  

 

 



  

‡®¾¯î®¼uµ° î®³rÙ‡®±w®±Ý  w®lµš®±î® As®î¯ 

î®ãî®œ¯‣®î®w®±Ý w®lµš®±î® œ®N®±Ê :- 

Aw®±XµÐ°u® 19(1) (g) H‥¯å w¯S®․°N®․S®² 

‡®¾¯î®¼uµ° î®³rÙ‡®±w®±Ý w®lµš®±î® As®î¯ 

N®š®±…w®±Ý, î¯ãy¯‣®î®w®±Ý As®î¯ î®ãî®œ¯‣®î®w®±Ý 

w®lµš®±î® œ®N®±Êw®±Ý Nµ²iÔuµ   Bu®‣µ š®N¯Á‣®î®¼ 

D œ®OÊw® îµ±°‥µ x…ÁºuÂ®wµ‡®±w®±Ý œµ°‣®…œ®±u®±  

u®³Ç¯Ôºq® : 

î®±œ¯‣¯Ç®ó š®N¯Á‣®î®¼ œµo±Ø î®±N®Ê¡®± „¯‣¬ 

S®¡®ªå w®³q®ã î®¾¯l®±î®¼u¯Tu®±Û xÇµ°vÃ›q®± 

N¯‣®o D w®³q®ãî®¼ œµo±Ø î®±N®Ê¡® 

ýµ²°Ç®nµ‡®±w®±Ý, š¯î®¾¯dN® î®¾¹©ãS®¡®w®±Ý œ¯¡®± 

î®¾¯l®±î®±q®u¯ÛTu®±Û œ¯S®² Aþå°© î®±q®±Ù 

N¯î®± y®äXµ²°u®wµSµ yµä°‣µ°zš®±q®Ùuµ Hºu®± D 

xÇµ°uÂ®î®w®±Ý œµ°‣®‥¯Tq®±Ù Bu®‣µ D 

x…Á0uÂ®wµ‡®±± y®äî¯šµ²°u®ãî®± œ¯S®² 

š®ºš®ÊÈ³r‡®±w®±Ý EqµÙ°dš®±î® š®©±î¯T 

Nµ©îµ½ºu®± š®ºšµÚS®¡®w®±Ý D x…ÁºuÂ®wµ•±ºu® 

œµ²‣®q®±y®mš®‥¯Tq®±Ù, D x…Á0uÂ®wµ‡®±w®±Ý 

y®äþÝ› Cu®± Aw®±XµÏ°u® 19(1)(a), 19(1) (g) 

î®±q®±Ù 21 ‣® E©åºU®wµ‡®¾¯Tuµ Hºu®± 

y®äþÝš®‥¯•±q®±.  D x…ÁºuÂ®wµ‡®±± 

Aš®ºïuÂ¯xN®qµ œ¯S®² î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµ‡®¾¯Tuµ‡µ±ºu®± w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ D 

x…Á0uÂ®wµ‡®±w®±Ý q®¢ëœ¯Oq®±. Nµ©îµ½ºu®± 

š®ºšµÚS®¢Sµ Nµ²iÔu®Û ïw¯•±r x‣®ºN®±ý®î¯Tu®±Û 

Cu®± š®î®¾¯w®qµ‡®± œ®N®Êw®±Ý E©åºV›uµ Hºu®± 

r°y®¼Á x°mq®±. 

[Cºm‡®±w¬ œµ²°gµ‥¬é Aºl¬ ‣µšµ²Ô°‣µºg¬é 

Ašµ²°›‡µ±°Ç®w¬ î®±q®±Ù î®±rÙ°q®‣®‣®± V/S 

šµÔ°g¬ By¬ î®±œ¯‣¯Ç®ó 2006 (3) BM 

SC. 705) 

Ay®‣¯uÂ® N®³q®ãu® B‣µ²°zS®¢Sµ 

©„Â®ãï‣®±î® œ®N®±ÊS®¡®±:- 

Art.20 ‣® Aw®æ‡®±  B‣µ²°zS®¢Sµ î®±²‣®± 

ïuÂ®S®¡®ªå ‣®£®nµ‡®±w®±Ý P¯q®․y®mš®±q®Ùuµ, 

îµ²u®©wµ‡®±u¯T Ay®‣¯uÂ® î®¾̄ mu® 

š®î®±‡®±u®ªå b¯․‡®±ªå‣®±î® N¯w®²xSµ K¡®y®h±Ô 

þ¤š®…œ®±u¯Tuµ î®±q®±Ù Ay®‣¯uÂ® î®¾̄ mu® 

îµ°¡µ‡®±ªå b¯․‡®±ªå‣®±î® N¯w®²w®w®±Ý ï±°․ 

þ£µ 

ïvÃš®±î®ºr©å.                                         

                                                          

 H‣®l®wµ‡®±u¯T, ‡®¾¯î®¼uµ° î®ãOÙ‡®±w®±Ý î®¾¯mu® 

Ay®‣¯uÂ®NµÊ Kºu®OÊºq® œµX®±Ï„¯․ þ£µSµ 

K¡®y®mš®±î®¼u®± œ¯S®± þ£µ‡®±w®±Ý x°l®±î®¼u®w®±Ý 

xÇµ°vš®‥¯Tuµ. Cu®w®±Ý „Cî®±âm S®ºl¯ºq®‣®‟ 

ï‣®±u®Û ‣®£®nµ x‡®±î®± Hw®Ý…œ®±u¯Tuµ. 



  

N®²wµ‡®±u¯T, Art.20‣® Aw®æ‡®± Ay®‣¯vÃ‡®±±, 

q®w®Ýï‣®±u®Û q¯wµ° š¯¤‡®¾¯S®±î®¼u®w®±Ý xÇµvÃ› 

‣®£®nµ x°l®±q®Ùuµ œ¯S®² S.161 (2) ‣® 

Ay®‣¯uÂ® u®0l® š®0Ÿqµ N¯w®²xw®ªå š®œ® 

Kºuµ°․°r‡®± ‣®£®nµ‡®±w®±Ý „q®w®Ý ï‣®±u®Û q¯wµ° 

š¯¤‡®¾¯S®±î®¼u®‣® ï‣®±u®Û ‣®£®nµ x°l®±q®Ùuµ. 

Au¯S®²ã Kq¯Ù‡®± y®½‣®N® œµ„µàh±Ô S®±‣®±q®± 

As®î¯ î®¾¯u®․ …‣®î®pSµ qµSµu®±Nµ²¡®±ëî®¼u®± 

q®w®Ý ï‣®±u®Û q¯wµ° š¯¤ x‡®±î®±u® 

ï‣®±u®Ûî¯T‣®±î®¼v©å (Kathi Kalu Oghad 

v/s state of Bombay AIR 1961 SC 

1808) ‣® y®äN¯‣® “q®w®Ý ï‣®±u®Û q¯wµ š¯¤” 

Hºu®‣µ q®w®Sµ î®ã‡®±±OÙN®î¯T r¢u® 

î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý xl®±î®¼u¯T‣®±q®Ùuµ î®±q®±Ù 

w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®ªå œ¯c‣®±y®mš®±î® ‡®¾¯î®¼uµ° 

îµ¶‡®±OÙN® œµ°¢NµS®¡®w®±Ý K¡®Sµ²ºm©åu® 

u®š¯Ùîµ°c±S®¡®± D x‡®±î®±u® 

ï‣®±u®Ûî¯T‣®±î®¼v©å”,  Kq¯Ù‡®± y®½î®ÁN® 

„y¯ªS¯äyÂ¬ y®․°£µ‟,  î®¾¯u®N® ïýµå°Ç®nµ, 

As®î¯ îµ±u®±¡®± w®£µ y®․°£µS®¡®± „ q®w®Ý ï‣®±u®Û 

q¯wµ° š¯¤‟ x‡®±î®±u® E©åºU®wµ ‡®¾¯T‣®±q®Ùuµ 

œ¯S®² Cu®± IN¯ºq® œ®N®±Ê î®±q®±Ù N®²ä‣®, 

Aî®¾¯w®ï°‡®± As®î¯ q®±Ç®Ôî¯T 

N¯o±î®¼u¯T‣®±q®Ùuµ. D îµ±°©Êºl® ‡®¾¯ºräN® 

y®․°£µS®¡®w®±Ý Kq¯Ù‡®± î®±q®±Ù …©î®ºq®î¯T 

œµ°‣®±î®¼u®± îµ¶‡®±OÙN® š¯æq®ºq®üu® 

E©åºU®wµ‡®¾¯S®±q®Ùuµ œ¯S®² Ary®äî®±±Qî¯u® 

N¯w®²w®± y®äOä‡µ±‡®± ïyÂ®©qµ‡®¾¯T‣®±q®Ùuµ. 

(Selvi and others V/s State of 

Karnataka AIR 2010SC 1974)  

š®0ïuÂ̄ w®î®¼ š®œ® u®š®ÙT․‡®¾¯u® œ¯S®² 

…ºvÃš®©ÞhÔ B‣µ²°zSµ ‣®£®nµ‡®±w®±Ý 

ïš®Ù․š®±q®Ùuµ, ‡®¾¯î®¼uµ° u®š®ÙT․‡®¾¯u® 

î®ãOÙ‡®±w®±Ý u®š®ÙT․‡®¾¯u® N¯‣®oî®w®±Ý, „Âµ°i‡®± 

œ®N®±Ê î®±q®±Ù CXµÏ‡®¾¯w®±š¯‣® î®O°©․ºu® 

‣®¤š®©Þl®±î® œ®N®±ÊS®¡®± î®±q®±Ù  N¯‣®oS®¡®w®±Ý 

r¢š®uµ …ºuÂ®w®î®w®±Ý î®±±ºu®±î®․š®±î®¼î®ºr©å” 

œ¯S®² …ºvš®©ÞhÔ î®ãOÙ‡®±w®±Ý 24 

S®ºgµ‡µ²¡®S¯T w¯ã‡®¾¯v°ý®‣® 

î®±±ºuµ œ¯c‣®±y®mš®±î®¼u®±.                         

                                                          

     yµ½°ª°š¬ „N®š®Ôm Ÿºšµ‟ E©àovºu¯T 

Eu®àï›‣®±î® y®․›Ùr‡®±w®±Ý x‡®±ºräš®‥µ²°š®±S® 

š®îµ½Á°X®Ïw¯ã‡®¾¯©‡®± D.K.Basu V/s 

State of West Bengal , AIR 1997 

S.C.610. ‣® r°zÁw®ªå H‥¯å u®š®ÙT․Sµ 

š®º„Â®ºu®y®hÔºqµ î®¾̄ S®Áu®þÁ š®²q®äS®¡®w®±Ý 

y®äry¯vš®±q®Ùuµ. Bu®‣®ºqµ u®š®ÙT․‡®¾¯u® 



  

î®ãOÙ‡®± …SµÌ îµ±îµ²° q®‡®¾¯․î®¾¯l®±î®¼u®±, 

î®±q®±Ù Au®NµÊ C…à‣®± š¯¤u¯‣®․ºu® 

u®³lÂ®y®mš®±î®¼u®±, u®š®ÙT․‡®¾¯u® î®ãOÙ‡®± 

šµÝ°Ÿq®xSµ r¢š®±î®¼u®±, Aî®w® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý 

r¢š®±î®¼u®±, îµ¶u®ãO°‡®± y®․°£µSµ 

K¡®y®mš®±î®¼u®± (48 S®ºgµS®¡® K¡®S¯T) 

u®š®ÙT․‡®¾¯u® N¯© î®±q®±Ù š®Ú¡®r¢š®±î®¼u®±. 

Cu®NµÊ š®º…ºuÂ®y®hÔºqµ N¯S®u® y®q®äS®¡®w®±Ý 

q®‡®¾¯․š®±î®¼u®± yµ½°ªš®‣® Bu®ã 

Nµ©š®î¯T‣®±q®Ùuµ. ru®±Ûy®m‡®¾¯u® Sec 50A 

Oäï±w®‥¬ yµ½ä›l®‣¬ code (Amtd) 2005 

‣® y®äN¯‣®, u®š®ÙT․‡®¾¯u® î®ãOÙ‡®± šµÝ°Ÿq®xSµ 

r¢š®±î®¼u®± î®±q®±Ù Aî®w® u®š®ÙT․‡®¾¯u® î®ãOÙ‡®± 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý r¢š®±î®¼u®± AS®q®ãî¯T‣®±q®Ùuµ. 

 

(Hussainara Khatoon v. Home 

secretary, State of Bihar, AIR 1979. 

S.C. 1369) ‣®ªå r¢›u®ºqµ, “ EYq® 

N¯w®²w®± wµ‣®î®¼ œ®N®±Ê š®ºïuÂ̄ w®u® Aw®±XµÐ°u® 

21 ․ºu® y®äî®Ÿ›‣®±q®Ùuµ. œ¯S®² Aš®î®±s®Á 

Ay®‣¯vÃSµ EYq® î®O°©‣® wµ‣®î®w®±Ý 

Ku®Tš®±î®¼u®± ‣¯cãS®¡® N®q®Áî®ãî¯T‣®±q®Ùuµ”. 

u®³0Ç¯Ôq®:  

(Suk Das V/s Union Territory of 

Arunachal Pradesh, AIR 1986 Sec 

991)  

A, Hº…±î®î®w®± „Â¯‣®q® u®ºl®š®ºŸqµ‡®±  

Sec.506  ‣®ºqµ “Ay®‣¯vÃN® „µu®․Nµ” N®³q®ãNµÊ 

K¡®y®iÔ‣®±q¯Ùwµ. Aî®w® AtÁN® u®±›Úr•±ºu¯T 

w¯ã‡®¾¯©‡®±u® ïX¯‣®nµ‡®±ªå î®O°©‣® wµ‣®î®w®±Ý 

y®lµl®±Nµ²¡®±ëî®¼u®‣®ªå ïyÂ®©w¯T‣®±q¯Ùwµ, 

œ¯S®² Cu®․ºu® Nµ¡®Tw® w¯ã‡®¾¯©‡®±u®ªå þ£µSµ 

S®±․‡®¾¯S®±q¯Ùwµ. D þ£µSµ ï‣®±u®Ûî¯u® 

îµ±°©âw®ï‡®±ªå š®îµ½Á°X®Ð w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

EYq® î®O°©‣® wµ‣®î®w®±Ý Ku®Tš®u®v‣®±î®¼u®± 

x‡®±î®±S®¡® š®ÞÇ®Ô E©åºU®wµ‡®¾¯T‣®±q®Ùuµ. 

œ¯S®² Nµ¡®Tw® w¯ã‡®¾¯©‡®±u® u®ºl®wµ‡®± 

r°y®Áw®±Ý Aw®²dÁq®Sµ²¢š®±q®Ùuµ. œ¯S®² 

Nµ¡®Tw® w¯ã‡®¾¯©‡®± “ EYq® N¯w®²w®± 

wµ‣®î®¼x°l®v‣®±î®¼u®w®±Ý E‥µå°Rš®±q®Ùuµ.  

 

d°ïš®±î® œ®N®±Ê:- 

d°î®q® œ®N®±Ê š®ºïuÂ¯w®u® Aw®±XµÐ°u® 21 ‣®ªå 

Al®N®î¯T‣®±q®Ùuµ. Cu®± w¯S®․°N®‣®± î®±q®±Ù 

ïuµ°þ‡®±․S®² ‣®£®nµ Ku®Tš®±q®Ùuµ. œ¯S®² 

Cu®± î®¾¯w®î®w® y®ïq®ä œ®N¯ÊT‣®±q®Ùuµ. Art.21 

‣® y®äN¯‣® d°î®q® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý Nµ¡®N®ºl®ºqµ 

‣®¤š®±q®Ùuµ,” ‡®¾¯î®¼uµ° î®ãOÙ‡®± d°î® î®±q®±Ù 



  

î®ã‡®±±OÙN® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý uÂ®³m°N®³q® N¯w®²xw® 

x‡®±î®±S®¡® œµ²‣®q¯T œ®‣®o î®¾¯l®±î®ºr©å 

Hºu®± r¢š®±q®Ùuµ. Au®‣®², D œ®N®±Ê u®³m°N®³q® 

N¯w®²w®± x‡®±î®±S®¢Sµ Aw®æ•±š®©ÞiÔ‣®±q®Ùuµ. ( 

î®±wµ°N¯ S¯ºvÃ V/s UOI, AIR, 1978 SC 

597) ‣®ªå r¢›u®ºqµ, u®³m°N®³q® N¯w®²w®± 

y®äOä‡µ±‡®±² š®œ¯ š®ÞÇ®Ô, w¯ã‡®±‡®±±q® î®±q®±Ù 

š®N¯‣®oî¯T‣®„µ°N®±, Cu®² JYÏN®î¯T‣®„¯‣®u®±, 

x‣®ºN®±ý®î¯T‣®„¯‣®u®± w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ d°î® 

î®±q®±Ù î®ã‡®±±OÙN® š¯æq®ºq®äNµÊ uÂ®NµÊ‡®¾¯u¯S® 

A¡®î®m›u® N¯w®²w®± y®äOä‡µ±S®¡®± 

š®N¯‣®oî¯Tuµ‡µ±° Hº…±0u®‣® y®․°£µ‡®±w®±Ý 

Aw®±XµÐ°u® 14 î®±q®±Ù 19 ‣® bµ²qµbµ²qµ‡®±ªå 

y®․„Â¯™ý®„µ°N¯S®±q®Ùuµ. w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

Art,14, 19   î®±q®±Ù 21 „µ°‣µ „µ°‣µ‡®¾¯u®‣®² 

Kºu®Nµ²Êºu®± Aïw¯„Â̄ î® š®º…ºuÂ®î®w®±Ý 

œµ²ºv‣®±q®Ùîµ Hºu®± A†Ãy¯ä‡®±y®l®±q®Ùuµ. 

 

w¯ã‡®¾¯©‡®±u® Fœ¯q®âN® AsµÁ¶š®±ïNµ‡®±ºqµ 

œ¯S®² c›Ô°š¬ „Â®S®î®r y®äN¯‣® d°î® 

š¯æq®ºq®üîµw®±Ýî®¼u®± H‥¯å œ®N®±ÊS®¡® 

î®±±N®±hî¯T‣®±q®Ùuµ. Olga Tellis V/s 

Bombay Mucnipal Corporation, 

AIR 1986. SC.180, and Franc‟s 

Mullin V/s Union territory of Delhi, 

AIR 1981 SC.746, Cî®¼S®¡®ªå îµ±°©Êºl® 

A†Ãy¯ä‡®±u®ºqµ u®³l®y®mš®±q®Ùuµ œ¯S®² 

Aw®±XµÐ°u® 21 ‣® y®äN¯‣® d°ïš®±î® œ®N®±Ê 

Hºu®‣µ y¯äpS®¡®ºqµ …u®±N®±î®¼u®± î®¾¯q®äî®©å, 

î®¾¯w®î® U®w®qµ•±ºu® …u®±N®±î®¼u¯T‣®±q®Ùuµ. 

Cuµ°․°r‡®¾¯T y®äN®‣®o Rathinama V/s 

Union of India (1994) 3.SCC. 394, 

‣® y®äN¯‣® U®w®qµ•±ºu® î®¾¯w®î® 

…u®±N®±î®¼uµºu®‣µ, Aî®w® š®ºš®ÊÈ³rS®w®±š¯‣®î¯T, 

š¯s®ÁN®î¯T …u®±N®±î®¼u¯T‣®±q®Ùuµ Au®©åuµ° 

…․‡®± y¯äp‡®±ºqµ …u®±N®±î®¼u®©å‟ 

 

Art 21, H‥¯å î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® 

Nµ°ºu®äî¯T‣®±q®Ùuµ, Cu®±œ®©î®¼ …Sµ‡®± 

œ®N®±ÊS®¡®±, U®w®qµ œ®N®±Ê, y®․š®‣® œ®N®±Ê, 

B‣µ²°S®ãœ®N®±Ê ïu¯ã„Â̄ ãš®u® œ®N®±Ê, IN¯ºq®œ®N®±Ê 

î®±q®±Ù d°î®w® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý K¡®Sµ²ºm‣®±q®Ùuµ. 

Peopeles, Union for Civil Liberties 

V/s UOI (1997) 1.SCC3010. ‣®ªå 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ IN¯0q® œ®N®Êw®±Ý š®ºïuÂ¯w®u®ªå 

Nµ²l®î®¾̄ m‣®±î®¼v©å Bu®‣®² D îµ±°©Êºl® 

y®äN®‣®ou®ªå. w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ Nµ¡®N®ºl®0qµ 

A†Ãy¯ä‡®± î®ãN®Ùy®mš®±q®Ùuµ “ ‡®¾¯î®¼uµ° P¯š®T 

î®±q®±Ù N®Zµ°․ ïX¯‣® ïxî®±‡®±î®w®±Ý 

u®²‣®î¯p‡®±ªå ‣®¤š®©± Aî®w®± „IN¯ºq® 



  

œ®N®±Ê‟ Hºu®± q®‥µœ¯N®±î®¼u®‣® ï‣®±u®Ü 

„µ°mNµ²¡®ë…œ®±u®±” î®±±ºu®î®‣µu®±, u®²‣®î¯p 

š®0„Â̄ Ç®nµ‡®±ªå B î®ãOÙ‡®± î®ãOÙ š¯æq®ºq®ü 

œ¯S®² A†Ãî®ãOÙ œ®N®±ÊS®¡®± Al®N®Sµ²ºm‣®±q®Ùuµ. 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼. ICCPR   ‣®Art 17 î®±q®±Ù 

UDHR  ‣® A.12 ‣® y®äN¯‣® cî¯„¯Û․‡®±w®±Ý 

E‥µå°R›‣®±q®Ùuµ. 

 

Art 21 ‣® y®äN¯‣® …ºvÃS®¡®± î®±q®±Ù 

Ay®‣¯vÃS®¡® î®¾̄ w® î®±q®±Ù y¯äoî®w®±Ý ‣®¤š®±q®Ùuµ 

œ¯S®² w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 3 î®Ç®Áu® îµ±°©ÞhÔ 

b¯ï±°w®± ‣®Ÿq® Ay®‣¯v ÃS®¡® î®±q®±Ù 

ïX¯‣®n¯vÃ°w® Nµ¶vS®¢Sµ Nµ¶Nµ²°¡® œ¯N®±î®¼u®w®±Ý 

Aî®¾¯w®ï°‡®± Hºu®± œ¯S®² Cu®± Art 14, 

19 & 21 ‣® E©åºU®wµ‡®¾¯T‣®±q®Ùuµ Hºu®± 

A†Ãy¯ä‡®± y®l®±q®Ùuµ, Nµ¶Nµ²°¡®î®w®±Ý Nµ¶v‡®±± 

q®zÞ›Nµ²¡®±ëî® 

Ay¯‡®±ïu¯ÛS® î®¾¯q®ä œ¯N®…œ®±u®±.‟ 

(Prem Shankar V/s Delhi 

administration, AIR 1980 SC1535) 

‣® y®äN¯‣®, Ÿºšµ, N®²ä‣®qµ Aî®¾¯w®ï°‡®±, O°¡®± 

î®±hÔu® w®l®î®¢Nµ ï‣®±u®Û  Art 21 ‣®ªå ‣®£®nµ 

uµ²‣µ‡®±±q®Ùuµ. 

 

u®³Ç¯Ôºq®:- 

MH0…±î®w®±(COFEPOSA,Conservatio

n of Foreign Exachange and 

Prevention of Smuggling 

Activativities Act 1974) ‣® s-3 ‣® ․°q®ã 

u®š®ÙT․ î®±q®±Ù …ºvš®©ÞiÔ‣®±q¯Ùwµ. Cî®w®± 

îµ±°©Êºl® y®är…ºuÂ®N¯bµÓ‡®±w®±Ý 

w¯ã‡®¾¯©‡®±u®ªå y®äþÝš®±q¯Ùwµ œ¯S®² Kºu®± 

rºS®¡® w®ºq®‣®î®½ N®±h±º…u® bµ²qµ‡®±ªå 

î®¾¯q®±N®qµSµ Aî®N¯ý® Nµ²l®î®¾¯l®u® BbµÓ‡®±w®±Ý 

y®äþÝš®±q¯Ùwµ œ¯S®² Cî®w®± î®O°©‣® wµ‣®î®w®±Ý 

y®lµ‡®±©± š¯u®ãî¯S®±î®¼v©å. î¯v‡®± y®äN¯‣® 

D y®är…ºuÂ®N¯bµÓ x‣®ºN®±ý®, BN¯‣®o î®±q®±Ù 

Art-14, 21 ‣® š®ÞÇ®Ô E©åºU®wµ‡®¾¯T‣®±q®Ùuµ 

Hºu®± œµ°¡®±q¯Ùwµ. D ïX¯‣®u®ªå 

w¯ã‡®¾¯©‡®±u® A†Ãy¯ä‡®±u®ºqµ, y®är…ºuÂ®N® 

N¯w®²w®± Art 22 ‣®ªå î®¾¯q®ä 

y®․°£µSµ²¡®y®mš®±î®¼u®©å …u®‥¯T Art 21 ‣® 

y®äN¯‣®î®½ D N¯w®²w®± š®N¯‣®o, 

w¯ã•±N®î¯T‣®„µ°N®±. 

 

w¯ã‡®±©‡®±u® y®äN¯‣® “…ºvš®©ÞhÔ î®ãOÙ‡®± 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý ‣®¤š®±î®ºqµ 

N®äî®±Nµ¶Sµ²¡®ë„µ°N®±, î®±±ºu®±î®‣µu®± 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ d°ïš®±î® œ®OÊw® bµ²qµ U®w®qµ 



  

œ®N®±Ê, y¹™ÔN® Bœ¯‣® œ®N®±Ê, …gµÔ…‣µœ®N®±Ê, 

wµ‣®¢w® œ®N®±Ê, Lu®±î®, …‣µ‡®±±î®, „µ‣µ‡®±±î® 

œ®N®±ÊS®¡®± šµ°․‣®±q®Ùîµ”,  w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

…ºvÃq®w®± q®w®Ý N®±h±0…u® š®u®š®ã‣®± î®±q®±Ù 

šµÝ°Ÿq®‣®w®±Ý „Âµ°iî®¾¯l®±î®¼u®w®±Ý HrÙ Ÿmvuµ 

œ¯S®² rºS®¡®ªå Kºu®± š¯․ î®¾¯q®ä q®w®Ý 

N®±h±º…, šµÝ°Ÿq® î®±q®±Ù î®O°©‣®ªå 

š®º„Â¯™š®±î®¼u®± î®¾¯q®ä Hº…±u®± Aw®±XµÐu® 14 

î®±q®±Ù 21 ‣® š®ÞÇ®Ô E©åºU®wµ‡®¾¯S®±q®Ùuµ. 

(Francis Coralie Mullion  V/s. 

Union Territory of Deki, AIR 1981  

1 SC 746) 
 

 
u®³Ç¯Ôºq® :- B‣µ²°S®ãu® œ®N®±Ê  : 

 

D Hº…±î®î®‣®± X®ªš®±î® ‣µ¶ªxºu® †u®±Û 

S¯‡®±Sµ²ºm‣®±q¯Ù‣µ. Aî®‣® YNµqµé‡®±± š®²N®Ù 

MÇ®vS®¡® Nµ²‣®qµ•±ºu¯T As®î¯ š®Ú¡®u® 

A„Â¯î®vºu¯T 6 Bš®ÞqµäS®¡®ªå‡®±² YOqµé 

x‣¯N®․š®‥¯•±q®±. YOq¯é š¹N®‡®±Áu® 

Nµ²‣®qµ•±ºu¯T q®w®Sµ î®±²©„Â®²q® œ®OÊw® 

(y®․XµÐ°u® 21) x‣¯N®‣®nµ‡®¾¯Tuµ Hºu®± m 

‡®±± y®är y¯v›u®‣®±, w¯ã‡®¾¯©‡®±u® r°zÁw® 

y®äN¯‣® š®ºïuÂ¯w®u® y®․XµÐ°u® 21 ‣¯cãu® 

îµ±°‥µ y®är‡µ²…à w¯S®․°N®w® d°ïš®±î®  œ®OÊw® 

š®º‣®£®nµ î®¾̄ l®„µ°N®± Hº… „¯uÂ®ãqµ‡®±w®±Ý 

œµ°․uµ. 

 

YOqµé‡®± î®±²©N® d°î®î®w®±Ý N¯y¯l®±î®  

y¯äs®ï±N® N®q®Áî®ãî®¼ š®N¯Á․ Bš®ÞqµäS®¢Sµ î®±q®±Ù 

Aªåw® ›…àºvS®¢Sµ C‣®±q®Ùuµ. š®²N®Ù YOqµé 

x°l®±î®ªå N®ºl®±…‣®±î® ïyÂ®©qµ‡®±± š®ºïuÂ̄ w®u® 

y®․XµÐ°u® 21 ‣® E©åºU®wµ‡®¾¯S®±î®¼u®±. 

Au®‣®ºqµ‡µ±°. m ‡®± œ®OÊw® E©åºU®wµS¯T 

y®․XµÐ°u® 2‣® y®․œ¯‣® x°l®±î®ºqµ w¯ã‡®¾¯©‡®± 

Buµ°þ›q®±. D r°zÁw®  bµ²qµSµ 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ H‥¯å š®N¯Á․ Bš®ÞqµäS®¡®ªå 

š®²N®Ù YOqµé î®±q®±Ù  ý®±ý®²äÇµ‡®± 

uµ²‣®N®±ïNµS¯T Kºu®± š®²N®Ùî¯u®ºq®ºœ®  

‡µ²°cwµ‡®±w®±Ý, ‣®²zš®±î®ºqµ xuµÁ°þ›q®± 

(y®þÏî®± …ºS¯¡® Nµ°q® î®±c²Û‣¬ š®ï±r î®±q®±Ù 

Cq®‣®‣®± v/s y®þæî®± …0S¯¡® ‣¯cã œ¯S®² 

Cwµ²Ý…à‣®±, AIR 1996 SC 2426). 

 

ýµ²°Ç®nµ‡®± ï‣®±u®Ü œ®N®±Ê:- 

š®ºïuÂ¯w®u® y®․XµÐ°u®  23 î®±q®±Ù 24 ‣® 

y®äN¯‣® ýµ²°™q® î®S®ÁS®¡®w®±Ý š®‣®N¯‣® î®±q®±Ù 

î®ãOÙS®¢ºu® w®lµ‡®±±î® ýµ²°Ç®nµ•±ºu® 

‣®£®š®„µ°N®±. š®ºïuÂ̄ w®u® y®․XµÐ°u® 23 ‣® 

y®äN¯‣® î®¾̄ w®î® î¯ãy¯‣® î®±q®±Ù 



  

d°q®y®u®Ûr‡®±w®±Ý xÇµ°vÃš®„µ°N®±. y®․XµÐ°u® 24 

‣® y®äN¯‣® 14 î®Ç®ÁOÊºq® N®mîµ± î®‡®±›éw® 

Ay¯äy®Ù î®‡®±š®Êw®w®±Ý N¯P¯ÁwµS®¡®±, S®pS®¡®ªå 

As®î¯ Cq®‣µ° N®Ç®ÔN¯‣®N® u®±mîµ±‡®±ªå 

x‡µ²°dš®±î®¼u®w®±Ý xÇµ°vÃš®‥¯S®±q®Ùuµ. 

 

D îµ±°ªw® xÇµ°uÂ®S®¡®w®±Ý S®î®±w®u®ªåh±Ô, 

y¯ªÁîµ±ºg¬ Awµ¶rN® î®ãî®œ¯‣® (q®lµ) N¯‡µ±Û   

1956 Hº… N¯w®²w®w®±Ý î®¾¯m‣®±q®Ùuµ. D 

N¯‡µ±Û‡®±w®±Ý y®½î®Áu®ªåu®Û î®±Ÿ¡µ î®±q®±Ù  

„¯©O‡®±‣® îµ±°ªw® Awµ¶rN® î®ãî®œ¯‣®u® 

Qºl®wµ N¯‡µ±Û, 1956 ‣® …u®‥¯T b¯․ 

î®¾¯l®‥¯Tuµ. Awµ¶rN® î®ãî®œ¯‣® (q®lµ)  

N¯‡µ±Û‡®±± î®±Ÿ¡µ‡®±‣® îµ±°ªw® Awµ¶rN® 

î®ãî®œ¯‣®, îµ°ý¯ãî¯iNµ‡®± xî®±²Á©wµS¯T, 

d°q®u¯¡®± (xî®±²Á©wµ)    N¯‡µ±Û 1976, 

ýµ²°™q® î®S®Áu® BtÁN® ýµ²°Ç®nµ‡®± q®lµS¯T 

œ¯S®² „¯©N¯ï±ÁN® (xÇµ°uÂ® î®±q®±Ù 

x‡®±ºq®äo N¯‡µ±Û) 1986,   „¯©N¯ï±ÁN®‣® 

x‡µ²°cwµ‡®±w®±Ý š®²Yq® Euµ²ã°S®¡®ªå 

xÇµ°vÃš®±î®¼u®N¯ÊT b¯․Sµ²¢š®‥¯Tuµ 

u®³Ç¯Ôºq® : 

 M Hº…î®‣®± N®hÔl® xî®¾¯ÁoN¯‡®±Áu®ªå 

N¯ï±ÁN®w¯T u®±m‡®±±rÙu®Û‣®± Aî®․Sµ D 

Nµ©š®N¯ÊT N®xÇ®Ô îµ°q®w® y®äî®¾¯oOÊºq®©² 

N®mîµ± îµ°q®w® y¯î®r‡®¾¯Tq®±Ù. Cu®w®±Ý 

d°q®u¯¡®± š®î®±šµã Hºu®± š®ºïuÂ̄ w® y®․XµÐ°u® 

23 ‣® y®äN¯‣®  Uµ²°™š®‥¯Tuµ. Hº. 

H0…±î®î®‣®±  Cu®N¯ÊT y®․XµÐ°u®  32 As®î¯  

y®․XµÐ°u®. 226 ‣® y®äN¯‣® w¯ã‡®¾¯©‡®±u® 

îµ²‣µ œµ²°S®±î® œ®OÊ‣®±q®Ùuµ. ( z°y®‥¬é 

‡®±²x‡®±w¬ yÂ̄ ‣¬  lµîµ²°N®äiN¬ ‣µ¶g¬é vs 

‡®±²x‡®±w¬ ByÂ¬ Cºm‡®¾¯, AIR 1982 

SC 1473 C     Iþ‡®¾¯l¬ y®äN®‣®o) 

 

uÂ¯ï±ÁN® š¯æq®ºq®ü: 

 „Â¯‣®q®u® š®ºïuÂ̄ w®u® y®․XµÐ°u® 25 ․0u® 28 

uÂ¯ï±ÁN® š¯æq®ºq®üu® œ®N®Êw®±Ý x‡®±ºräš®±q®Ùuµ. 

y®․XµÐ°u® 25 y®är‡µ²…à w¯S®․°N®xS®² 

ïîµ°X®w¯ š¯æq®ºq®ü,  œ¯S®² š®æq®ºq®äî¯T 

uÂ®î®±Áu® y®äry¯u®wµ, Aw®±š®․š®±ïNµ î®±q®±Ù 

y®äX¯‣® î®¾¯l®±î® œ®N®Êw®±Ý P¯q®․Sµ²¢›uµ Bu®‣µ 

D œ®N®±ÊS®¡®± š¯î®ÁcxN® š®±î®ãî®šµÚ, B‣µ²°S®ã 

î®±q®±Ù wµ¶rN®qµ‡®± x…ºuÂ®wµSµ²¡®y®iÔ‣®±q®Ùuµ. D 

œ®N®±ÊS®¡®± ‣¯cãî®¼ š®î®¾¯c N®‥¯ão î®±q®±Ù 

š®±uÂ̄ ‣®nµS¯T uÂ¯ï±ÁN® î®ãî®œ¯‣®S®¢Sµ 

š®º…ºvÃ›u® AtÁN®, œ®oN¯š®±, ‣¯cO°‡®± 

As®î¯ b¯q¯ãr°q®   X®h±î®iNµS®¡® ïÇ®‡®±u®ªå 

N¯w®²w®± î®¾̄ l®±î®¼u®w®±Ý x‡®±0räš®±î®ºr©å. 

 



  

î®ãOÙ‡®± uÂ®î®±Á y®äX¯‣®u® œ®N®±Ê …©î®ºq®î¯u® 

CX¯Ï‣®Ÿq® î®±q¯ºq®‣® Sµ²¢š®±î® 

š¯æºq®ºq®üî®w®±Ý K¡®Sµ²ºm‣®±î®¼v©å, INµºu®‣µ 

Au®± B  î®ãOÙ‡®± ïîµ°X®w¯ š¯æq®ºq®üu® îµ±°‥µ  

œ®š®Ù£µ°y® î®¾̄ l®±î®¼u¯T‣®±q®Ùuµ. (‣µî¬ 

šµÔÈ¶x‥¯š¬ V/S î®±uÂ®ãy®äuµ°ý® ‣¯cã AIR 

1977 SC 908) 
 

u®³Ç¯Ôºq® : 

dœ®²î¯ y®u®ÛrSµ šµ°․‣®±î® P, Q  î®±q®±Ù R  

ïu¯ãtÁS®¡®± ‣¯Ç®óT°qµ œ¯l®±î®¼u®‣® 

x‣¯N®‣®nµS¯T ý¯‥µ•±ºu® Aî®¾¯w®q®±Sµ²ºl®‣®±. 

Bu®‣µ, D î®±²‣®± ïu¯ãtÁS®¡®± ‣¯Ç®óT°qµ 

œ¯mu® š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå Hu®±Ûxºq®± S¹‣®î® 

š®²Yš®±rÙu®Û‣®±. ‣¯Ç®óT°qµ œ¯l®±î®¼u®w®±Ý 

œµ°‣®±î®¼u®± uÂ¯ï±ÁN® š¯æq®ºq®ü î®±q®±Ù î¯N¬ 

š¯æq®ºq®üu® E©åºU®wµ Hºu®± w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼  

r°î®¾¯Áx›‣®±q®Ùuµ (BIJOE 

EMMANUEL V. State of Kerala  

AIR 1987 SC. 748) 

 

š¯0š®ÊÈ³rN® î®±q®±Ù ýµ¶£®pN® œ®N®±ÊS®¡®±:- 

A.29(1)  „Â̄ ‣®r‡®±․Sµ Aî®‣® ïýµ°Ç® „Â¯Çµ, 

ªz As®î¯ š®ºš®ÊÈ³r‡®±w®±Ý ‣®¤š®±î® œ®N®Êw®±Ý 

î®¾¯w®ãî®¾¯muµ. 

A.29(2)-․°q¯ã š®N¯Á․ As®î¯ A‣µš®N¯Á․ 

ýµ¶£®pN® š®ºšµÚS®¡®ªå w¯S®․°N®․Sµ y®äîµ°ý® 

Nµ²l®±î® š®ºu®„Â®Áu®ªå „Â̄ Çµ, cw¯ºS®, b¯r, 

uÂ®î®±Á As®î¯ ‡®¾¯î®¼u¯u®‣®² Kºu®‣® 

BuÂ̄ ‣®u® îµ±°‥µ y®äîµ°ý®î®w®±Ý x‣¯N®․š®±î®ºr©å, 

Bu¯S®²ã D xÇµ°uÂ® y®․þÇ®Õ  b¯r As®î¯   

ýµ¶£®pN®î¯T Ÿºu®±¢v‣®±î®   î®S®Á As®î¯ 

y®․þÇ®Ô î®S®Áu®î®‣® y®¼‣µ²°†Ãî®³vÛSµ Aw®±î®¼ 

î®¾¯mNµ²l®©± x…ÁºuÂ®ï‣®±î®¼v©å. 

A.30 uÂ̄ ï±ÁN® A©Þš®ºP¯ãq® As®î¯ „Â̄ Ç¯ 

A©Þ š®ºP¯ãq®‣®± ýµ¶£®pN® š®ºšµÚ š¯Ûzš®±î®¼u®± 

î®±q®±Ù w®lµš®±î®¼u®NµÊ î®¾̄ w®ã î®¾¯m‣®±q®Ùuµ. 

D Ey®…ºuÂ®S®¡®w®±Ý š®ºïuÂ¯w®u®ªå 

A¡®î®mš®±î®u®․ºu® A©Þš®ºP¯ãq®․Sµ 

î®±wµ²°uÂµ¶‡®±Áî®w®±Ý î®±q®±Ù ‣®£®nµ‡®±w®±Ý 

x°m‣®±q®Ùuµ, î®±q®±Ù Ÿ°Sµ î®¾̄ l®±î®¼u®․ºu® A©Þ 

š®ºP¯ãq®․ºu® š¯Úz›‣®±î® š®ºšµÚS®¢Sµ 

š®î®¾¯w®qµ‡®±w®±Ý î®±q®±Ù š¯æ‡®±q®Ùqµ‡®±w®±Ý î®±q®±Ù 

Bl®¢q® x…ºuÂ®wµS®¡®w®±Ý ‣®¤›u®ºq¯S®±q®Ùuµ. (St. 

Xaviers‟ College Society v. State of 

Gujarat, AIR 1974 SC 1389) 
 

‣¯cã xuµÁ°ý®N® q®q®æS®¡®± :- 

A.36 ․ºu® 51 ‣®î®․Sµ ‣¯cã xuÂµÁ°ý®N® 

q®q®æS®¡®w®±Ý š®ºïuÂ̄ w®u®ªå A¡®î®m›uµ. D 



  

q®q®æS®¡®± BtÁN®, š¯î®¾¯dN® î®±q®±Ù š¯ºš®ÊÈ³rN® 

œ®N®±ÊS®¡®± ICESCR Aw®±S®±oî¯T‣®±q®Ùîµ. D 

y®äN¯‣® ‣¯cã uÂ®w¯q®âN®î¯T, š¯î®¾¯dN® w¯ã‡®± 

î®±q®±Ù BtÁN® A†Ãî®³vÛS®¡®w®²Ý¡®Sµ²ºl® 

N®äî®±S®¡®w®±Ý Nµ¶Sµ²¡®ë„µ°N®±. 

 

A -37 y®äN¯‣® ‣¯cã xuÂµÁ°ý®N® q®q®æS®¡®± 

w¯ã‡®¾¯©‡®±vºu® b¯․Sµ²¢š®©Þl®±î®¼v©å 

Au®‣µ D q®q®æS®¡®w®±Ý N¯w®²xw® y®äOä‡µ±‡®±ªå 

A¡®î®mš®±î®¼u®± ‣¯cãu® î®±²©„Â®²q® 

N®q®Áî®ãî¯T‣®±q®Ùuµ. Bu¯S®²ã w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®± 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡®± î®±q®±Ù ‣¯cã xuµÁ°ý®N® 

q®q®æS®¡®± Kºu®Nµ²Êºu®± y®½‣®N®î¯Tîµ‡µ±ºu®± 

y®․„Â¯™›îµ î®±q®±Ù Ÿºuµ r¢›‣®±î®ºqµ 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡¯T‣®±q®Ùîµ. u®³Ç¯Ôºq®  

(Mohini Jain V/s State of Karnataka 

AIR 1992 SC 1958) š®îµ½Á°X®Ï 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼  î®±N®Ê¡® EYq® (14 ‣® 

î®‡®±›éw®î®․Sµ) þ£®oî®w®±Ý A.45 ‣® y®äN¯‣® 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡®w¯ÝT Ew®Ýr N®․š®±î®¼uµ°  

Cu®NµÊ š®ÞÇ®Ô Eu¯œ®‣®nµ D œ®N®Êw®±Ý 2002 ‣® 

86 wµ° š®ºïuÂ¯w®u® ru®±Û y®m y®äN¯‣® D 

œ®N®Êw®±Ý š¯î®±ãSµ²¢š®‥¯Tuµ.  î®±²©„Â®²q® 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý AsµÁ¶š®±î¯S® xuµÁ°ý®N® q®q®æS®¡®w®±Ý 

š®œ® y®․S®owµSµ qµSµu®±Nµ²¡®ë„µ°N®± î®±q®±Ù 

Cî®¼S®¡®± š¯î®±‣®š®ãvºu® š®ï±°N®‣®oSµ²ºmuµ. ( 

In-re Kerala Education Bill AIR 

1958 SC 956 ) w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®² y®‣®š®Þ‣® 

š®º…ºuÂ®î®w®±Ý KrÙœµ°¡®©± D Nµ¡®N®ºl®ºqµ 

E‥µå°R›uµ. ‣¯cã xuµÁ°ý®N® q®q®æS®¡®± S®±․ 

î®±q®±Ù EuµÛ°ý®î®w®±Ý œµ°¢uµ î®±q®±Ù D S®±․ 

î®±q®±Ù EuµÖ°ý®S®¡®w®±Ý q®©±y®©± î®±²©„Â®²q® 

œ®N®±ÊS®¡®± î¯œ®N®î¯T‣®±q®Ùuµ. ( Minerva 

Mills V/s. Union of India, AIR 1980 

SC 1789)  

 

u®³Ç¯Ôºq® : Kq¯Ù‡®± y®½î®ÁN®î¯T XYZ 

w®S®‣® y¯ªNµ Nµ²¡®Xµ xî¯›S®¡®w®±Ý œ¯ª 

î¯›š®±î® š®Ú¡®S®¢ºu®  Aî®‣® î®±²©š®Ú¡®S®¢Sµ  

Kq¯Ù‡®± y®½î®ÁN®î¯T š®Ú¡¯ºq®․š®©± 

r°î®¾¯Áx›‣®±q®Ùuµ D r°î®¾̄ Áw®  d°î®w® œ®N®±Ê, 

î¯›š®±î® œ®N®±Ê î®±q®±Ù w¯ã‡®¾¯‡®±±q®î¯u® 

N®äî®±î®©åîµºu®± y®äþÝš®‥¯•±q®±. w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼  

A 39 (a)  î®±q®±Ù  A 41 BuÂ®․› d°î®w¯ 

Aî®ý®ãN® y®․š®‣® î®±q®±Ù  x‣®±uµ²ã°S® 

š®ºu®„Â®Áu®ªå  Euµ²ã°S® N®ªÞš®±î®¼u®±  ‣¯cãS®¡® 

‣®£®n¯ N®q®Áî®ãî¯T‣®±q®Ùuµ î®±q®±Ù D Nµ¡®N®ºl®ºqµ 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ r°î®¾¯Áx›uµ.  „‡®¾¯î®¼uµ° 



  

î®ãOÙ‡®± d°î®w® œ®N®Êw®±Ý w¯ã‡®±‡®±±q®î¯u® 

N¯w®²xw® y®äOä‡µ± œµ²‣®q®± œ®‣®o 

î®¾¯l®±î®ºr©å,  î®¾̄ mu®‣µ   Cu®w®±Ý A21 

․°q®ã d°î® š¯æq®ºq®üNµÊ ï‣®±u®Üîµºu®± 

y®äþÝš®…œ®±u¯Tuµ‟. (Olga Tellis V/s. 

Bombay Municipal Corporation, 

AIR 1986 SC  180) 

 

 

 

 

î®±Ÿ¡µ‡®± œ®N®±Ê  î®±q®±Ù ‣®£®nµS®¡®± :- 

 

 ïý®æ š®ºšµÚ‡®± š¯î®¾¯w®ã š®„Âµ‡®±ªå  1979  

‣®ªå CEDAW  w®±Ý AºT°N®․›u® q®‣®±î¯‡®± 

1993 ‣®ªå  A5 (a)  î®±q®±Ù 16(1)  ‣® 

Kl®º…mNµ Uµ²°Ç®nµ S®¡µ²ºvSµ 

AT°N®․š®©Þl®±q®Ùuµ.  A5 (a)  y®äN¯‣®  

‣¯cãS®¡®± Aw¯ã‡®± œµ²°S®‥¯mš®±ïNµ‡®±ªå 

î®±q®±Ù š¯ºy®äu¯•±N® ªºS® y®£®y¯q®S®¡®w®±Ý 

œµ²°S®‥¯mš®©± ‣¯cãS®¡®± Kl®º…mNµ‡®±w®±Ý 

‡®±s¯î®q¯ÙT b¯․Sµ q®‣®©± BS®äŸš®±q®Ùuµ 

A16(1)  ‣® y®äN¯‣® ïî¯œ® î®±q®±Ù  N¹h±º†N® 

ïÇ®‡®±S®¡®ªå  î®±Ÿ¡µ‡®±‣® ï‣®±u®Ü q¯‣®q®î®±ã 

œµ²°S®‥¯mš®©± r¢›uµ.  

 

CEDAW 30 ïvÃS®¢ºu®  N®²mu®±Û  î®±q®±Ù 

Au®‣® EuµÛ°ý® H‥¯å …Sµ‡®± î®±Ÿ¡µ‡®±  

ï‣®±u®Ü q¯‣®q®î®±ãî®w®±Ý P¯š®T‡®¾¯T,  

š¯î®ÁcxN®î¯T œµ²°S®‥¯mš®±î®¼u¯T 

r¢›‣®±q®Ùuµ.  D Kl®º…mNµ 

Aw®±îµ²°u®wµ•±ºu® î®±Ÿ¡µ‡®±‣® ï‣®±u®Üu®  

q¯‣®q®î®±ãî®w®±Ý î®±q®±Ù î®±Ÿ¡¯ î®¾¯w®î® 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý ‣®¤š®©± š®․‡®¾¯u® 

N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®w®±Ý A¡®î®mš®±î®¼u®± ‣¯cãS®¡® 

N®q®Áî®ãî¯T‣®±q®Ùuµ.  œ¯S®² CEDAW 

š¯î®¾¯w®ã š®î®¾¯w®qµ î¯ãP¯ãw®u®ªå š¯Úw® 

y®lµu®±Nµ²ºmuµ î®±q®±Ù  ‡®¾¯î®¼u®± î®±Ÿ¡¯ 

ï‣®±u®Ü q¯‣®q®î®±ãî¯T‣®±q®Ùuµ.  

 

î®±qµ²Ùºu®± Kl®0…mNµ‡®¾¯u® UNCRPD ‡®±± 

î®±Ÿ¡µ‡®± œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý ‣®¤š®±q®Ùuµ D 

Kl®0…mNµ‡®±± ýµ²°™q® AºS®ïN®© î®±Ÿ¡µ 

î®±q®±Ù œµo±Øî®±N®Ê¡® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý î®¾¯w®ã 

î®¾¯l®±q®Ùuµ. Kl®0…mNµ‡®±± ýµ²°™q® œ¯S®² 

AºS®ïN®© œµo±Øî®±N®Ê¡® š®î®¾¯w®qµ î®±q®±Ù 

…©î®uÂ®Áwµ‡®±w®±Ý H‣®l®± ‣®²y®S®¡®ªå 

u®³lÂ®y®mš®±q®Ùuµ, Aºu®‣µ ªºS® š®î®¾¯w®qµ î®±q®±Ù 

î®±Ÿ¡¯ …©w®uÂ®Áwµ š®ºïuÂ̄ w® î®±q®±Ù 

CEDAW ïvÃ›u® N®q®Áî®ãu® xiÔw®ªå 

„Â¯‣®q®î®¼ œ®©î¯‣®± N¯w®²w®±S®¡®w®±Ý î®±Ÿ¡µ‡®±‣® 



  

‣®£®nµS¯T b¯․Sµ q®ºvuµ.  š®î®¾¯w®qµ î®±q®±Ù 

q¯‣®q®î®±ã‣®Ÿq® EuµÛ°ý®S®¡®w®±Ý Dlµ°․š®©± 

Nµ©î®¼ œ®N®±Ê î®±q®±Ù ‣®£®nµS¯T N¯w®²w®±S®¡®w®±Ý 

b¯․Sµ q®ºv‣®±q®Ùuµ. Aî®¼S®¡µºu®‣µ, N¹h±º†N® 

u¹cÁw®ã, œµ․Sµ š¹©„Â®ã  š®î®¾¯w® îµ°q®w® î®±q®±Ù 

îµ¶u®ã‣® š®©œµ‡®± îµ±°‣µSµ S®„Â®Áy¯q® î®±±ºq¯u® 

ïÇ®‡®±S®¡®ªå N¯w®²w®± î®¾¯muµ. Auµ°․°r‡®±ªå 

œ®©î¯‣®± w¯ã‡®¾¯©‡®±u® y®äî®±±Q 

rî®¾¯Áw®S®¡¯Tîµ, D r°y®¼ÁS®¡®ªå 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ ª0S®q¯‣®q®î®±ã î®±Ÿ¡¯ u®±›Úr 

î®±q®±Ù Aî®‣®±S®¡® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý ïýµ°Ç®î¯T 

S®î®±x›uµ. D y®äN¯‣®î¯T w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

š®î®¾¯w®qµ î®±q®±Ù š®º…ºu®y®hÔ î®±Ÿ¡¯ î®¾¯w®î® 

œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý HrÙ Ÿmu®ºq¯Tuµ 

 

î®±Ÿ¡µ‡®±‣® ï‣®±u®Û Ÿºš¯q®âN® Ay®‣¯uÂ®S®¡®± ( 

î®±.Ÿº.A)  

 

î®±Ÿ¡µ‡®±‣® ï‣®±u®Û Ÿºš¯q®âN® Ay®‣¯uÂ®S®¡®± 

Aq®ãºq® š¯î®¾¯w®ã î®±q®±Ù Ar‡®¾¯T 

y®äX®ªq®u®ªå‣®±î® Kºu®± î®¾¯w®î®  œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµ,  uµ¶ŸN® Ÿºšµ, î®¾¯w®›N® Ÿºšµ, 

‥µ¶ºTN® Ÿºšµ î®±q®±Ù BtÁN® u®±‣®±y®‡µ²°S® 

î®±±ºq¯u®±î®¼S®¡®w®±Ý K¡®Sµ²ºm‣®±q®Ùuµ. Bu®‣µ 

Cu®± CÇ®ÔNµÊ ›°ï±q®î¯T‣®±î®¼v©å. D 

Ay®‣¯uÂ®S®¡®² P¯š®T‡®¾¯T As®î¯ 

š¯î®ÁcxN®î¯T c‣®±S®…œ®±u®±. „Â¯‣®r°‡®± 

u®ºl® š®ºŸqµ 1860 ‣® N®©º 375 -376 

î®±Ÿ¡µ‡®±‣® ï‣®±u®Û Aq¯ãX¯‣®u® …SµÌ 

r¢š®±q®Ùuµ.  D š®ºŸqµ‡®±± K…à î®±Ÿ¡µ‡®± 

KzÞSµ C©åuµ w®lµ‡®±±î® ‥µ¶ºTN® š®º„Âµ²°S®î®w®±Ý 

Aq¯ãX¯‣® Hºu®± î¯ãP¯ãxš®±q®Ùuµ. î®±Ÿ¡µ‡®± 

š®î®±âr‡®±± Kºu®± ‥µ¶ºTN® Oä‡µ±‡®±± 

“Aq¯ãX¯‣® A©å” Hº…±u®NµÊ Kºu®± QYq® 

Aºý®î¯T‣®±q®Ùuµ. „Â¯.u®º. š®º. ‡®±± Aq¯ãX¯‣® 

î®±q®±Ù š¯î®±²ŸN® Aq¯ãX¯‣® Cî®¼S®¡®w®±Ý š®œ® 

K¡®Sµ²ºmuµ. „Â̄ ‣®r°‡®± š¯£®Èã AvÃx‡®±î®± 

1872 ‣® N®©î®±± 114 y®äN¯‣® Nµ©î®¼ 

š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå Ay¯vq®w® ï‣®±u®Û ‥µ¶ºTN® Oä‡µ± 

w®lµ›‣®±î®¼u®± š¯†°q¯T B î®±Ÿ¡µ‡®±±  š®î®±âr 

Nµ²iÔ‣®±î®¼u®w®±Ý x‣¯N®․›u®‣µ, B ‥µ¶ºTN® 

Oä‡µ±Sµ î®±Ÿ¡µ‡®±± š®î®±âr C‣®ª©å Hºuµ° 

„Â¯ïš®±q®Ùuµ. Cºq®œ® š®ºu®„Â®ÁS®¡®± 

‡®¾¯î®¼uµºu®‣µ bµ¶©±, Bš®Þqµä î®±±ºq¯u® N®lµ 

w®lµ‡®±…œ®±u¯u® x…ÁºuÂ®u® Aq¯ãX¯‣®S®¡®±, 

š¯î®ÁcxN® AvÃN¯․S®¢ºu® w®lµ‡®±±î® Aq¯ãX¯‣® 

î®±q®±Ù š¯î®±²ŸN® Aq¯ãX¯‣®.  

 

S®³œ¯y®‣¯uÂ®S®¡® ï‣®±u®Û î®±Ÿ¡µSµ x°l®±î® ‣®£®nµ 

N¯w®²w®± 2006 ‣®ªå b¯․Sµ …ºvq®± 

(PWDVA) D N¯w®²w®± î®±Ÿ¡µ‡®±‣® îµ±°‥µ 



  

y®äqµã°N® š®Ù‣®u®ªå (P¯š®T š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå ) 

w®lµ‡®±±î® Ÿºš¯q®âN® Ay®‣¯uÂ®S®¡® ï‣®±u®Û 

‣®£®nµ‡®±w®±Ý Nµ²l®±î® Kºu®± ý¯š®w®,  Cu®w®±Ý 

›ô° î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® ‣®£®nµ‡®±ªå uµ²‣µq® 

S®î®±w¯œ®Á ïc‡®±îµºuµ° œµ°¡®…œ®±u®±. D 

N¯w®²xw®ªå P¯š®T As®î¯ P¯š¯ 

Ay®‣¯uÂ®S®¡®ªå wµ²ºu® î®±Ÿ¡µ‡®±․Sµ 

d°î®w¯ºý®, ‣®£®nµ, S®³œ® ‣®£®nµ, uÂ®w® y®․œ¯‣®, 

î®±uÂ®ãºq®‣® Buµ°ý® î®±±ºq¯u® Buµ°ý®S®¡®w®±Ý 

œµ²‣®mš®…œ®±u¯Tuµ.  

 

u®³Ç¯Ôºq® : 

 M î®±q®±Ù  BNµ‡®± q¯•±‡®±± N¯zÃ 

HšµÔ°g¬ Kºu®‣®ªå Nµ©š® î®¾¯l®±rÙ‣®±î¯S® 

A‣µ²°z‡®±± M ¡® îµ±°‥µ  Aq¯ãX¯‣®  

Hš®S®±q¯Ùwµ. IPC  376 ‣® y®äN¯‣® Nµ¡® 

w¯ã‡®¾¯©‡®± 7 î®Ç®ÁS®¡® N¯© N¯‣¯S®³œ® þ£µ 

ïvÃ›u®±Û, D r°y®Áw®±Ý œµ¶ Nµ²°g¬Á HrÙ 

Ÿmv‣®±q®Ùuµ.  š®îµ½Á°X®Ð w¯ã‡®¾¯©‡®±u® 

î®±±ºuµ A‣µ²°z‡®± y®‣®î¯T ‡®¾¯î®¼uµ° 

š®æq®ºq®ü š¯¤‡®± ïX¯‣®nµ C©å î®±q®±Ù 

îµ¶u®ãO°‡®± î®‣®v‡®± îµ±°‥µ BNµ‡®± uµ°œ®u® 

îµ±°‥µ S¯‡®±u® S®±‣®±q®±S®¢‣®±î®¼v©å, 

Bu®±u®․ºu® B‣µ²°z‡®± ï‣®±u®Ü 

š®ºý®‡®¾¯r°q®î¯T š¯¤S®¢‣®±î®¼v©å Hº… 

î¯u®î®w®±Ý q®¢ëœ¯Ou® w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

îµ¶u®ãO°‡®± î®‣®v‡®±± y®½‣®N®î¯T©åvu®Û‣®² 

Aq¯ãX¯‣®NµÊ K¡®S¯u® î®±Ÿ¡µ‡®± š¯£®Èãî®¼ 

w®º…©œ®Áî¯Tu®Û‣µ B N¯‣®ovºu®‥µ° þ£µ‡®±w®±Ý 

x°l®…œ®±u®± Hºu®± r¢›uµ. ( B.C.Deva 

V/s State of Karnataka 12 (2007) 

Scc 122).  Aq¯ãX¯‣® y®äN®‣®oS®¡®ªå y®½‣®N® 

š¯¤S®¡®wµÝ° y®․S®pš®uµ Aq¯ãX¯‣®NµÊ K¡®S¯u®î®¡® 

œµ°¢Nµ‡®±w®±Ý y®¼‣®š®Ê․š®vu®Û‣µ,  Au®± BNµ‡®± 

S¯‡®±u® îµ±°‥µ …‣µ H¡µu®ºq¯S®±q®Ùuµ ( 

Bharwada Bhagin Bhai V. Hirjibhai 

V.  State of Gujarat, AIR 1983 SC 

753)  
 

u®³Ç¯Ôºq®  : AYZ  Hº…±î®î®‣®± N¹h±º†N® 

u¹cÁw®ã N¯•±uµ‡®±± Nµ°î®© î®±Ÿ¡µ‡®±․Sµ 

î®¾¯q®ä ©„Â®ãï‣®±q®Ùuµ î®±q®±Ù 

y®¼‣®±Ç®ï‣µ²°vÃ‡®¾¯T‣®±q®Ùuµ Hº… N¯‣®o 

š®ºïuÂ¯w®u® 14 wµ° ïvÃSµ ï‣µ²°uÂ®î¯Tu®±Û 

š®ºïuÂ¯w® „Â¯Ÿ‣®î¯Tuµ Hºu®± Uµ²°™š®©± 

î®¾¯mu® î®±w®ï‡®±w®±Ý Cuµ²ºu®± q®y®¼ÈÞ S®äŸNµ 

î®±q®±Ù BuÂ¯‣® ‣®Ÿq®î¯u®±uµÛºu®± Supreme 

Court  q®¢ë œ¯Ouµ. 



  

(Aruna Pramod Shah V/s UOI 01 

WP (Cr.1) 425/2008) D N¯w®²w®±S®¡® 

bµ²qµSµ „µ°‣µ Nµ©î®¼ ›ô°y®‣® N¯w®²w®±S®¡®± 

Ÿ°Tîµ : y®äš®²r š¹©„Â®ã N¯w®²w®±, 1961 , 

š®î®¾¯w® îµ°q®w® N¯w®²w®± 1974, î®‣®u®¤nµ 

ï‣µ²°uÂ® N¯w®²w®± 1961, S®†ÃÁp y®․°£¯ 

(ªºS® B‡µ±Ê ï‣µ²°uÂ®) N¯w®²w®± 1994. 

 

î®±N®Ê¡® œ®N®±ÊS®¡®± î®±q®±Ù ‣®£®nµS®¡®± : 

 „Â¯‣®r°‡®± š®ºïuÂ¯w®u® Aw®±XµÏ°u®  15(3) 

‣¯cãî®¼ î®±Ÿ¡µ‡®±‣® î®±q®±Ù î®±N®Ê¡® …SµÌ ïýµ°Ç® 

N¯w®²w®±S®¡®w®±Ý î®¾¯l®±î®¼u®NµÊ Aî®N¯ý® 

x°l®±q®Ùuµ. 15 î®Ç®Áuµ²¡®Tw® î®±N®Ê¡® 

ïX¯‣®nµ‡®±w®±Ý Aî®‣® î®±wµ‡®±‥µå° 

î®¾¯l®„µ°Nµºu®± u®ºl® y®äOä‡®¾¯ š®ºŸqµ‡®± N®©º 

160(1) ‣® Aºý®S®¡®±. D Aw®±XµÏ°u®u® 

Aw®±š¯‣®î¯T  C‣®±q®Ùuµ. š®ºïuÂ¯w®u®ªå‣®±î® 

‣¯cã xuµÁ°ý®N® q®q®æS®¡®± î®±N®Ê¡® B‣µ²°S®ã 

‣®£®nµ, u®±‣®±y®‡µ²°S®u® ï‣®±u®Û ‣®£®nµ î®±q®±Ù 

þ£®ou® œ®N®±Ê î®±±ºq¯u®±î®¼S®¡® …SµÌ r¢š®±q®Ùuµ.  

ýµ¶£®pN® œ®N®±Ê :  

š®ºïuÂ¯w®u® 86 wµ° ru®±Ûy®m‡®±ªå 6 ․ºu® 14 

î®Ç®Áuµ²¡®Tw® î®±N®Ê¢Sµ N®l¯Ö‡®± þ£®ou® œ®N®Êw®±Ý 

Nµ²l® î®¾̄ l®‥¯Tuµ. î®±N®Ê¢Sµ EYq® œ¯S®² 

N®l¯Ö‡®± þ£®ou® œ®N®±ÊS®¡® N¯w®²w®± 2009 D 

š®ºïuÂ¯xN® Bý®‡®±î®w®±Ý 1.4.2010 ․ºu® 

b¯․Sµ q®ºv‣®±q®Ùuµ. D œ®N®±Ê H‥¯å î®±N®Ê¢Sµ 

Aºu®‣µ AºS®ïN®© î®±N®Ê¢S®² š®œ® ©„Â®ãî¯Tuµ. 

š®î®¾¯cu® Nµ¡®š®Ù‣®u®ªå‣®±î® î®±q®±Ù Aw¯w®±N®²© 

î®S®Áu®ªå‣®±î® î®±N®Ê¡® þ£®oî®w®±Ý ï‣µ²°vÃš®±î® 

As®î¯ q¯‣®q®î®±ã î®¾̄ l®±î®¼u®w®±Ý q®zÞš®©± ‣¯cã 

î®±q®±Ù Nµ°ºu®ä š®N¯Á‣®S®¡® îµ±°‥µ œ®©î¯‣®± 

„¯u®ãqµS®¡®w®±Ý œµ°‣®‥¯Tuµ. D N¯w®²xw® 

ý¯‥µS®¡® y®½î®Á„Â¯ï B‡µ±Ê y®äOä‡µ± 

î®¾¯l®±î®¼u®± As®î¯ î®ºrSµ (N¯ãzgµ°ý®w¬ ) 

ý®±©Ê î®š®²ª  î®¾̄ l®±î®¼u®± Cî®¼S®¡®w®±Ý 

xÇµ°™š®±q®Ùuµ. 

„¯© N¯ï±ÁN® ï‣®±u®Û ‣®£®nµ Provision 

against child labour  

„¯© N¯ï±ÁN® ( x…ÁºuÂ® î®±q®±Ù N®äî®± …u®Ûqµ) 

N¯w®²w®± 1986 š®ºïuÂ̄ w®u® 24wµ° 

Aw®±XµÏ°u®u® Bý®‡®±î®w®±Ý š¯N¯‣®Sµ²¢›uµ. D 

N¯w®²xw® y®äN¯‣® Nµ¡®N®ºl® Nµ©š®S®¡®ªå 

„¯©N¯ï±ÁN®‣® wµ°î®±N¯r‡®±w®±Ý xÇµ°vš®‥¯Tuµ. 

î¯œ®w® Nµ¶S¯․NµS®¡®±, î®N¬Á ý¯y¬ S®¡®± î®±q®±Ù 

S¯ã‣µ°c±S®¡®±, ïÇ®N¯‣®N®î®±q®±Ù šµ²Þ°hN® 

î®š®±ÙS®¡® xî®Áœ®nµ †°m N¯P¯Áwµ, cî®±P¯w® 

wµ°‡µ±Ê, ›îµ±ºg¬ N¯P¯Áwµ î®±±ºq¯u®±î®¼S®¡®± 



  

D N¯w®²xw®ªå N¯‡®±Áu® Aî®vÃ î¯‣®u® ‣®b¯ 

vw®, B‣µ²°S®ã ‣®£®nµ ‣®£®n¯ î®ãî®šµÚS®¡®± 

î®±±ºq¯u®î®¼S®¡® …SµÌ‡®±² œµ°¡®‥¯Tuµ.  Cuµ° 

․°r   Factory Act 1948 Mins Act 

1952 and Beedi & Cigarate workers 

conditional of employment )Act 

1966 D N¯w®²w®±S®¡®± „¯©N¯ï±ÁN®‣® 

x‡µ²°cwµ‡®±w®±Ý xÇµ°vÃš®±q®Ùuµ. „¯©N®‣® w¯ã‡®± 

(î®±N®Ê¡® yµ½°Ç®nµ î®±q®±Ù ‣®£®nµ ) N¯w®²w®± 

2000 (bµ.bµ. BN¬Ô 2000) Cu®‣® Am‡®±ªå 

„¯©N® ýµ²°Ç®nµ‡®±w®±Ý Kºu®± u®ºl¯œ®Á 

Ay®‣¯uÂ® Hºu®± y®․S®pš®‥¯Tuµ.  

 

þý®±  w¯ã‡®± î®ãî®šµÚ : 

 „Â¯‣®q®î®¼ CRC Ky®Þºu®u® Aw®æ‡®± þý®± 

w¯ã‡®± N¯•±uµ 2000 w®±Ý ( JJ ACT 

2000) b¯․Sµ²¢› 1986  þý®± w¯ã‡®± 

N¯•±uµ‡®±w®±Ý š®u®³lÂ®Sµ²¢› N¯w®²w®± „¯Ÿ‣® 

X®h±î®iNµ‡®±ªå qµ²l®T‣®±î®  þý®±ïw® y¯©wµ 

î®±q®±Ù š®º‣®£®nµ î®±q®±Ù y®¼w®‣¬ î®š®rSµ Aî®N¯ý® 

N®ªÞ›uµ CRC ‡®± î®±²©q®q®æî¯u® þý®±ïw® 

Ÿq¯š®OÙSµ î®±²© AuÂ®ãqµ‡®±w®±Ý 

A¡®î®m›Nµ²ºmuµ.  

 

„¯© Ay®‣¯vÃ w¯ã‡®± N¯•±uµ‡®±± þý®±-šµÝ°Ÿ 

y®․š®‣®î®w®±Ý N®±․q®± r¢š®±q¯Ù N¯w®²w®± ï‣µ²°vÃ 

N®³q®ã î®¾̄ l®±î® þý®±S®¡® yµ½°Ç®nµ î®±q®±Ù 

š®º‣®£®nµ‡®±w®±Ý N®±․q®± r¢š®±q®Ùuµ. D N¯•±uµ 

Aw®æ‡®± „¯©y®‣¯vÃ‡µ±ºu®‣µ „þý®± Kî®Áw®± 

Ay®‣¯uÂ® N®³q®ãî®w®±Ý î®¾¯mu®±Û î®±q®±Ù B N®³q®ã 

î®¾¯mu®  vw®u®ºu®± 18 î®Ç®Á î®‡®±š®éw®±Ý 

ï±°․‣®„¯‣®u®±.  

 

D N¯•±uµ‡®± y®äN¯‣® þý®± w¯ã‡®± î®±ºl®¢‡®±± 

b¯․Sµ²¢š®±î® …œ®±u¯u® Buµ°ý®S®¡®w®±Ý 

r¢š®±q®Ùuµ. Cu®‣® y®äN¯‣® î®±‣®o u®ºl®wµ 

As®î¯ N¯‣¯S®³œ® þ£µ‡®±w®±Ý 

ïvš®±î®ºr©å.                                         

                                              

D N¯•±uµ Aw®æ‡®± Ay¯äy®Ùqµ‡®± ïÇ®‡®±î®¼ 

‡®¾¯î® š®ºu®„Â®Á‡®±ªå‡®¾¯u®‣®², Aºrî®± 

r°î®¾¯Áw®î¯u® w®ºq®‣®î®½ y®äš¯Ùzš®…œ®±u®±. 

(S.7A.JJ ACT)  œ¯S®² D 

AvÃx‡®±î®±u®m Cq®ãs®Áî¯S®u® y®äN®‣®oS®¡®ªå, 

w¯ã‡®¾¯©‡®±S®¡®± ïX¯‣®nµ‡®±w®±Ý î®±±ºu®±î®․› 

œ¯S®± Ay®‣¯vÃ Ay¯äy®Ùwµºu®± r¢u® w®ºq®‣®, 

Au®w®±Ý w¯ã‡®±î®±ºl®¢Sµ š®²N®Ù Buµ°ý®N¯ÊT 

‣®î¯xš®q®N®Êu®±Û (S.20. JJ ACT)  

 

u®³Ç¯Ôºq® :  m Hº… î®ãOÙ‡®±± 1995 ‣®ªå 

q¯w®± 16 î®Ç®Á 10 r0S®¡®± î®±q®±Ù 20 vw®S®¡® 

î®‡®±š®Êw¯Tu¯ÛS® î®ãy®œ®‣®o î®±q®±Ù Nµ²‥µ‡®±w®±Ý 



  

î®¾¯mu® B‣µ²°y®NµÊ S®±․‡®¾¯T‣®±q¯Ùwµ. œ¯S®² 

B Ay®‣¯uÂ® î®¾̄ mu® š®ºu®…Áu®ªå 1986 ‣® 

þý®± w¯ã‡®± N¯•±uµ b¯․‡®±ªåq®±Ù, Cu®‣® 

y®äN¯‣® “ Ay¯äy®Ù” Hºu®‣µ 16 î®Ç®Á ï±°․u® 

K…à „¯©N®”. 2003 ‣®ªå m Sµ d°î¯î®vÃ 

þ£µ‡®±w®±Ý ïvÃš®‥¯•±q®±. m îµ±°©âw®ï‡®±w®±Ý 

š®ªå› þý®± w¯ã‡®± N¯•±uµ 2000 u® y®äN¯‣® 

q¯wµ²Ý…à „N¯w®²xSµ ï‣®±u®Üî¯T w®lµu® þý®±‟ 

Hºu®± y®․S®pš®©± Nµ²°‣®±q¯Ùwµ. š®u®․ 

N¯•±uµ‡®± N®©º 7 î®±q®±Ù 20w®±Ý š®ï±°N®․›u® 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ N®³q®ã w®lµu® vw®u®ºu®± 18 

î®Ç®Á q®±º†‣®u® D y®äN®‣®ou®ªå þý®± w¯ã‡®± 

N¯•±uµ‡®±± Aw®æ•±š®©Þl®±q®Ùuµ Hºu®± 

r°zÁrÙuµ. (Cî®¾¯r‡®¾¯b¯ œ®±šµ¶w¬ ï. 

î®±œ®‣¯Ç®ó ‣¯cã (2008) 110 BOM LR 

1645)  
 

yµ½°Ç®nµ î®±q®±Ù š®º‣®£®nµ‡®± Aî®ý®ãï‣®±î® þý®± 

î¯ãQã‡®±w®±Ý ïý¯‥¯s®Áu®ªå …¡®š®‥¯Tu®±Û 

Aw¯s®, y®․q®ãN®Ù As®î® ý®‣®n¯u® þý®± : 

r‣®š¯Ê‣®, ‥µ¶ºTN® u®±‣®±y®‡µ²°S® As®î¯ 

î®¾¯‣¯hNµÊ K¡®S¯u® As®î¯ K¡®S¯S®…œ®±u¯u®, 

r°î®Á P¯•±‥µSµ K¡®S¯u® As®î¯ AºS® ïN®© 

î®±q®±Ù yµ½°Ç®N®․©åu® As®î¯ ‡®±±u®Û š®ºU®Ç®Á, 

w¯S®․°N® A‣¯cN®qµ As®î¯ y®äN®³r 

ïNµ²°y®S®¢Sµ …ªy®ý®±î¯u® þý®±. Cºq®œ® 

þý®±î®w®±Ý þý®± N®‥¯ão î®±ºl®¢‡®± î®±±ºuµ 

œ¯c‣®± y®m›, w®ºq®‣® Au®w®±Ý þý®± S®³œ® 

As®î¯ B§q® î®±wµSµ N®¡®±Ÿš®‥¯S®±î®¼u®±. 

 

þý®± w¯ã‡®± N¯•±uµ‡®±± Kºu®± b¯q®ãr°q® 

N¯•±uµ î®±q®±Ù u®q®ÙN®, y¯©wµ B‣µ¶Nµ, 

y¯ä‡µ²°cN®q®æ As®î¯ Aî®‣® y®¼w®‣¬ î®š®rS¯T 

y¯©w¯ š®ºšµÚS®¢Sµ N®¡®±Ÿ›Nµ²l®±î® î®±q®±Ù 

î®±N®Ê¡® yµ½°Ç®n¯©‡®± As®î¯ ïýµ°Ç® 

S®³œ®S®¡®ªå î¯›š®±î®î®‣® š¯î®¾¯d°N®‣®oN¯ÊT 

œ®©î¯‣®± N®äî®±S®¡®w®±Ý K¡®Sµ²ºmuµ. 

 

u®³Ç¯Ôºq®: w®›ÁºS¬ œµ²°º Kºu®‣®ªå y®․q®ãN®Ù 

œµo±Ø þý®± Kºu®w®±Ý Ÿºu®² u®ºy®rS®¡¯u® §° 

î®±q®±Ù §°î®±r V ‣®î®‣®±  u®q®ÙN® y®lµ‡®± 

…‡®±š®±q¯Ù‣µ. Aî®․Sµ DS¯S®‥µ K…à¡®± š®æºq® 

î®±S®¢u¯Û¡µ. Ÿºu®² u®q®ÙN® î®±q®±Ù d°î®w¯ºý® 

N¯•±uµ, 1956 (the HAMA)  D 

N¯•±uµ‡®±± DS¯S®‥µ œµo±Øî®±S®¢‣®±î® 

u®ºy®rS®¡®± î®±qµ²Ù…à œµo±Ø î®±S®¡®w®±Ý u®q®±Ù 

y®lµ‡®±±î®¼u®w®±Ý xÇµ°vÃš®±î®¼u®․ºu® D 

N¯•±uµSµ y®äš®±Ùq® u®q®ÙN®î®¼ ï‣®±u®Üî¯u®±uµºu®± 

y®äþÝš®‥¯•±q®±. Cu®NµÊ ï‣®±u®Üî¯T þý®± w¯ã‡®± 

N¯•±uµ‡®± 41 (6) † ‡®±± DS¯S®‥µ š®æºq® 

î®±S®/ î®±S®¡®w®±Ý œµ²ºv‣®±î® K…à î®ãOÙ‡®±± 



  

î®±qµ²Ù…à î®±S®/ î®±S®¡®w®±Ý u®q®ÙN® y®lµ‡®±©± 

Aw®±î®¼ î®¾̄ mNµ²l®±q®Ùuµ. D H‣®l®² 

N¯w®²w®±S®¡® w®l®±îµ š¯î®±‣®š®ã As®Á ïýµå°Ç®nµ‟ 

î®¾¯mu® w¯ã‡®±©‡®±î®¼ B þý®±î®¼ Aw¯s®, 

y®․q®ãN®Ù As®î® ý®‣®n¯u® î®±S®±î¯Tu®Û‣µ þý®± 

w¯ã‡®± N¯•±uµ‡®±± Aw®æ‡®±î¯S®±q®Ùuµ Hºu®± 

r°zÁrÙuµ. (IN re: Adoption of Payal, 

2009 (111) BOM LR 3816) 

þý®± w¯ã‡®± (y®․y¯©wµ î®±q®±Ù š®º‣®£®nµ) 

x‡®±î®±S®¡®±, 2007, þý®± N®‥¯ão î®±ºl®¢ 

î®±q®±Ù þý®± w¯ã‡®± î®±ºl®¢S®¡®± y¯ªš®„µ°N¯u® 

14 q®q®æS®¡®w®±Ý r¢›uµ. Nµ©î®¼ y®äî®±±Q 

x‡®±î®±S®¡µ0u®‣µ, î®±±S®Ûqµ‡®± y®․N®©Þwµ, 

š®±w¯î®nµ‡®± œ®N®±Ê, š®²N®Ù Ÿq¯š®OÙ, š®±‣®£®qµ, 

N¹h±º†N® œµ²nµS¯․Nµ, š®î®¾¯w®qµ î®±q®±Ù 

Aq¯‣®q®î®±ãqµ, IN¯ºq® œ®N®±Ê î®±q®±Ù S¹y®ãqµ, 

š®ºš¯ÚN®‣®o Nµ²wµ‡®± Aš®ô, Ÿºv‣®±Tš®±ïNµ 

î®±q®±Ù y®¼w®‣¬î®š®r, 

 

þý®±ïw® š®²N®Ù Ÿq¯š®OÙ q®q®æ: 

CRC‡®± y®äî®±±Q q®q®æS®¡µºu®‣µ q¯‣®q®î®±ã 

î®¾¯l®v‣®±î®¼u®±, š®²N®Ù Ÿq¯š®OÙ, þý®± 

„¯S®î®Ÿš®±ïNµ î®±q®±Ù d°ïš®±î® œ®N®±ÊS®¡®± š®²N®Ù 

Ÿq¯š®OÙ q®q®æî®¼ Ÿºu®² Ay¯äy®Ù î®±q®±Ù 

š®º‣®£®n¯ N¯•±uµ 1956 î®±q®±Ù S¯mÁ‡®±w¬é 

î®±q®±Ù î¯l¬éÁ N¯•±uµ, 1890‡®±ªå‡®±± 

y®äš¯Ùy®Sµ²ºmu®±Û þý®±ïw® š®±y®vÁSµ 

š®º…0vÃ›u®ºqµ H‣®l®² N¯•±uµS®¡®w®æ‡®±, 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ S®î®±x› r°y®¼Á x°l®±q®Ùuµ. 

 

u®³Ç¯Õºq®: „H‟ Hº… î®ãOÙ‡®±± Kºu®± 

œµ°†‡®±š¬ N¯y®Áš¬ AdÁ‡®±ªå q®w®Ý î®±S®¡®w®±Ý 

q®w®Ý œµºl®r „†‟ î®±q®±Ù BNµ‡®± yµ½°Ç®N®‣®± 

Ay®œ®․›u¯Û‣µºu®± œ¯S®± î®±S®¡® š®±y®vÁ‡®±w®±Ý 

q®w®Sµ x°l®„µ°Nµºu®± q®w®Ý œµºl®r‡®¾¯u® „†‟ 

‡®±± î®¾¯w®›N® Aš®æš®Ù¡µºu®± î®±S®¢w® 

š®±y®vÁ‡®±w®±Ý y®lµ‡®±©± Aw®œ®Á¡µºu®± 

î¯vš®±q¯Ùwµ. w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ „†‟ ‡®±± 

î®±S®±ïw® š®±y®vÁ‡®±w®±Ý y®lµ‡®±©± Aœ®Á¡µ0u®± 

Uµ²°™› S®ºl® î®±q®±Ù œµºl®r‡®± w®l®±îµ 

î®±S®±ïw® š®±y®vÁSµ š®º…ºvÃ›u® î¯u®u®ªå 

î®±S®±ïw® Ÿq¯š®OÙ, î®±±Qãîµ° œµ²‣®q®± 

ïî¯vq®‣® œ®N®±Ê î®±±Qãî®©å Hºu®± A†Ãy¯ä‡®± 

y®iÔuµ.( ‣¯bµ°ý¬ Nµ S®±y®Ù ï ‣¯î®± Sµ²°y¯‥¬ 

AS®‣¬î¯‥¬, AIR 2005 SC 

2426)                                                 

                                             Ÿºšµ 

ï‣®±u®Ü  š®º‣®£®nµ:-   

CRC ‡®± x‡®±î®±u® y®äN¯‣® „Â̄ ‣®q®î®¼ 

î®±N®Ê¡®w®±Ý H‥¯å ․°r‡®± uµ¶ŸN® î®±q®±Ù î®¾¯w®›N® 



  

Ÿºšµ, £®r As®î¯ u®±‣®±y®‡µ²°S®, Mu¯›°w®ãqµ, 

‥µ¶ºTN® u®±‣®±y®‡µ²°S®î®w®±Ý K¡®S®ºl®ºqµ 

Ay¹™ÔN®qµ î®±q®±Ù ýµ²°Ç®nµS®¢ºu® ‣®¤š®©± 

N¯•±uµ‡®±w®±Ý ‣®Y› š®²N®Ù N®äî®±S®¡®w®±Ý Nµ¶ 

Sµ²¡®±ëî®¼u®±. œ¯Sµ‡µ±° î®±N®Ê¡®w®±Ý u¹cÁw®ã 

œ¯S®² Aî®¾̄ w®ï°‡®±î¯T w®lµš®±Nµ²¡®±ëî®¼u®w®±Ý 

xÇµ°vÃ› î®±S®±ïw® U®w®qµ‡®±w®±Ý HrÙ Ÿm‡®±±î® 

N¯‡®±Áî®w®±Ý î®¾¯l®„µ°N¯Tuµ. 

 

u®³Ç¯Ôºq®: 

 S Hº…  11  î®Ç®Áu® œ®±mT‡®±w®±Ý 

A£®‣®î®¾¯‥µ‡®±w®±Ý EX®Ï․š®©± „¯‣®u®ÛN¯ÊT 

š®q®q®î¯T 2 vw®S®¡® N¯© †›ªw®ªå 

î®±ºm‡®±²․ Nµ²․š®‥¯T BNµ Nµ²°î®¾̄ Sµ b¯․ 

y¯äo †hÔ¡®±, ý¯‥µS®¡®ªå uµ¶ŸN® þ£µ‡®±± 

î®±S®±ïw® U®w®qµSµ X®±ãr q®‣®±î®ºq®œ®±u®± î®±q®±Ù 

d°ïš®±î® œ®OÊw®ºu® y®äî®±±Q AºS®î¯u® ýµ¶£®pN® 

œ®OÊSµ ï‣®±u®Üî¯u®u®±Û. (yµ°‣µºg¬é yÂµ½°‣®é0 

yÂ¯‣¬ ï±°xºS¬y®¼‥¬ Hc± Nµ°Ç®w¬ ï, 

‡®±±x‡®±w¬ ByÂ¬ Cºm‡®±, AIR 2001 Del 

212) 
 

„Â¯‣®q®u® N¯w®²w®±S®¡®± î®±N®Ê¡® ‥µ¶ºTN® 

u®±…Á¡®Nµ‡®±w®±Ý Kºu®± Ay®‣¯uÂ®îµºu®± 

y®․S®pš®uµ Aq¯ãX¯‣®, S¯‡®± î®±q®±Ù î®±Ÿ¡µ‡®± 

U®w®qµSµ N®±ºu®± q®‣®±î® Ay®‣¯uÂ®S®¡µ²ºvSµ 

S®±‣®±rš®‥¯S®±rq®±Ù. î®±N®Ê¡® ýµ²°Ç®nµ‡®±w®±Ý A․q® 

š®îµ½Á°X®Ï w¯ã‡®±©‡®±±î®¼ Aq¯ãX¯‣® 

y®äN®‣®oS®¡®± î®±Ÿ¡µ‡®±‣® U®w®qµ ï‣®±u®Û Ay®‣¯u® 

(S 345 IPC) î®±q®±Ù Aš®œ®c ‥µ¶ºTN® 

Ay®‣¯uÂ®S®¡®± (  S 377 IPC  ) Cî®¼S®¡® 

ïX¯‣®nµ‡®±w®±Ý î®±±N®Ù w¯ã‡®¾¯©‡®±u®ªå w®lµš®uµ 

Cw¬ N¯ãî®±‣¯ ïX¯‣®nµ w®lµš®„µ°Nµºu®± r¢›uµ,  

î®±N®Ê¡® ‥µ¶ºTN® u¹cÁw®ã î®±q®±Ù Aq¯ãX¯‣® 

y®äN®‣®oS®¡®ªå þý®± î®±q®±Ù B‣µ²°zS®¡® w®l®±îµ 

y®‣®uµ C‣®„µ°Nµºu®± w¯ã‡®¾¯vÃ°ý®‣®± îµ²u®‥µ° 

ªRq®î¯T xvÁÇ®Ô y®äýµÝS®¡®w®±Ý 

›u®Üy®m›Nµ²ºl®± þý®±ïSµ As®Áî¯S®±î® î®±q®±Ù 

î®±±c±S®‣®  ‣®Ÿq® „¯Çµ‡®±ªå š®º„Â¯™š®„µ°Nµºu®± 

r¢š®±q®Ùuµ. (š¯¤ v. ‡®±²x‡®±w¬ AyÂ¬ 

Cºm‡®¾¯ AIR 2004 SC 3566)  

 

î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® Ey®‡®±±N®Ùqµ î®±q®±Ù b¯․  

š®ºïuÂ̄ w® y®․œ¯‣®u® œ®N®±Ê, 

š®ºïuÂ¯w®u® 32 wµ° Aw®±XµÐ°u®î®¼ î®±²©„Â®²q® 

œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµS®¢Sµ y®․œ¯‣® x°l®±q®Ùuµ. 

32(1) ‣®w®æ‡®± wµ°‣®î¯T š®îµ½Á°X®Ð 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®w®±Ý š®ºy®ÁOš®…œ®±u®± î®±q®±Ù 

32(2) ‣®w®æ‡®± w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ xuµÁ°ý®w® 

x°l®±î® As®î¯ Buµ°ý® x°l®±î® As®î¯ 



  

œµ†‡®±š¬ N¯y®Áš¬, î®¾¯ãºl®î®±š¬, 

š®™Á‡®¾¯‣®․, Nµ²-î®‣®ºgµ² î®±q®±Ù 

yµ½äŸ†Ç®w¬ ․g¬S®¡®w®±Ý x°l®±î® AvÃN¯‣®S®¡®w®±Ý 

œµ²ºvuµ. Aw®±XµÐ°u® 226 Aw®æ‡®± œµ¶ 

Nµ²°g¬Á N®²l® Cuµ° AvÃN¯‣®î®w®±Ý œµ²ºvuµ 

š®ºïuÂ¯w®u® 252 wµ° Aw®±XµÏ°u®u® Aw®æ‡®± 

q®±q®±Áy®․›Úr‡®± š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå Cî®¼S®¡®w®±Ý 

îµ²hN®±Sµ²¢š®…œ®±u®±. 

w¯ã‡®¾¯©‡®±NµÊ qµ²ºu®‣µ z°mq®‣¯S®ª° As®î¯ 

š¯î®ÁcxN®‣® y®‣®î¯T š¯î®ÁcxN® Ÿq¯š®OÙ 

îµ²N®u®Ûîµ± S®¡®w®±Ý š®ªåš®…œ®±u®±. 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®½ N®²l® Nµ©î®¼ š®ºu®„Â®ÁS®¡®ªå 

š®æ‡®±º yµä°․q®î¯T œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµ‡®±w®±Ý 

ïX¯‣®nµSµ HrÙNµ²¡®ë…œ®±u®±. 

 

š¯î®ÁcxN® Ÿq¯š®OÙ AdÁ: 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® b¯․‡®± ïÇ®‡®± …ºu¯S® 

š¯î®ÁcxN® Ÿq¯š®OÙ îµ²N®u®Ûîµ±‡®±w®±Ý 

u¯Qªš®…œ®±u®±, Aw®±XµÐ°u® 226‣® Aw®æ‡®± 

EX®Ïw¯ã‡®¾¯©‡®±u®ªå î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµ‡®±² šµ°․u®ºqµ Cq®‣µ N¯‣®oS®¡® 

BuÂ̄ ‣®u® îµ±°‥µ ․g¬ AdÁ‡®±w®±Ý 

š®ªåš®…œ®±u®±. 

š¯î®ÁcxN® Ÿq®š®OÙ îµ²N®u®Ûîµ±S®¡®± 

š¯ºy®äu¯•±N® q®q®æî¯u® Locus Standi 

‡®±w®±Ý š®m©Sµ²¢› š®î®¾¯cu®ªåw® u®±…Á© 

cw®․Sµ w¯ã‡®± Ku®Tš®±î® EuµÛ°ý®î®w®±Ý 

K¡®Sµ²ºmuµ. 1975-77 ‣® q®±q®±Áy®․›Ú‡®± 

w®ºq®‣® Bš®ºy®äu¯•±N® îµ²N®u®Ûîµ±S®¡®± 

š¯î®ÁcxN®‣® î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® ‣®£®nµSµ 

Ku®T…ºu®î®¼. ïX¯‣®n¯vÃ°w® Pµ¶vS®¡® 

îµ¶‡®±±OÙN® š¯æq®ºq®ü ‣®£®nµ ( œ®±šµ¶w¯‣® 

N¯h²w¬ î®±q®±Ù Cq®‣®‣®± ï. †œ¯‣® ‣¯cã, 

1979 AIR 1819) îµ°ý¯ãî¯iNµ‡®±ªå 

qµ²l®T‣®±î® þý®±S®¡® y®¼w®‣¬ î®š®r (S¹‣®î¬ 

bµ¶w¬ ï. ‡®±²x‡®±w¬ ByÂ¬ Cºm‡®±, AIR 

1977  SC 3019) d°q®u¯¡®±S®¡® î®±±OÙ 

(…ºu®± î®±±OÙ îµ²°X¯Á. ‡®±±x‡®±w¬ ByÂ¬ 

Cºm‡®± (1984) 2 SCR 67) š¯î®ÁcxN® 

Ÿq®š®OÙ î®¾¯N®u®Ûîµ±‡®±± N¯w®²w®± wµ‣®ïw® 

Bš®ôî¯T (z°y®‥¬é ‡®±²x‡®¾¯w¬ yÂ̄ ‣¬ 

lµî®¾¯NµäiN¬ ‣µ¶g¬é ï. ‡®±²x‡®±w¬ ByÂ¬ 

Cºm‡®¾¯  AIR 1982  SC 1473) 

N¯‡®±Áxî®ÁŸ›uµ. š®îµ½ÁX®Ð w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµ N®±․q¯u® 

y®q®äS®¡®w®±Ý ․g¬ Hºu®± y®․S®p›‣®±î® œ®©î¯‣®± 

xu®ý®Áw®S®¢îµ. 

 

î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµS¯T 

y®․œ¯‣®u® œ®N®±Ê : 



  

‡®¾¯î¯S® š®ºïuÂ¯w®u®ªå î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® 

E©å0U®wµ‡®± …SµÌ y®․œ¯‣®u® œ®OÊw® N®±․q®± 

î®ãN®Ùy®mš®ª©åî®½, Aºq®œ® š®ºu®„Â®Áu®ªå 

š®îµ½ÁX®Ï w¯ã‡®¾¯©‡®± Aw®±XµÐ°u® 32 ‣® Nµ¡®Sµ 

AvÃN¯‣®î®w®±Ý œµ²ºvu®±Û E©åºU®wµSµ 

š®º…ºvÃ›u®ºqµ y®․œ¯‣®î®w®±Ý x°l®±q®Ùuµ 

Au®‣®ªå w¯S®․°N® î®±q®±Ù ‣¯cO°‡®± œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµSµ š®º…ºvÃ›u®ºqµ, ïýµ°Ç®î¯u® 

y®․œ¯‣®î®w®±Ý x°l®…œ®±u®±. 

u®³Ç¯Ôºq®:- 

R Hº… î®ãOÙ‡®±w®±Ý Ay®‣¯vÃ Hºu®± 

y®․S®p›u® îµ±°‥µ B î®ãOÙSµ 14 î®Ç®ÁNµÊ œµYÏw® 

šµ‣µî®±wµ î¯š®î®w®±Ý ïvÃš®‥¯S®±q®Ùuµ, „B‣¬‟ 

Hº… î®ãOÙ œµ†‡®±š¬ N¯y®Áš¬ Hº… ․g¬ 

AdÁ‡®±w®±Ý œ¯S®² q®w®Ýw®±Ý 

…ºuÂ®î®±±N®ÙSµ²¢š®±î®ºqµ œ¯S®² N¯w®²xSµ 

ï‣®±u®Ûî¯T …ºvÃ›u®ÛNµÊ y®․œ¯‣®î®w®±Ý Nµ°¢ 

u¯îµ œ®²l®±q¯Ùwµ. y®․œ¯‣®NµÊ AbµÓ‡®±w®±Ý 

x°l®±q®Ù, w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ Kºu®± îµ°¡µ y®․œ¯‣® 

x°l®©± x‣®N¯․›u®‣µ B î®ãOÙ‡®± î®±²©„Â®²q® 

œ®OÊw® š¯æq®ºq®üu® E©åºU®wµSµ N¯w®²xw® 

․°r‡®±ªå w¯ã‡®± uµ²‣®Oš®u®ºq¯S®±î®¼v©å 

‣¯cã š®N¯Á‣®î®¼ B î®ãOÙ‡®± î®±²©„Â®²q® œ®OÊw® 

š®æºq®ºq®üî®w®±Ý E©å0U®wµ î®¾¯muµ Hºu®± 

œµ°¡®±q®Ù œ¯S®² Aw®±XµÐ°u® 21 ‣® d°î®w®u® 

œ®N®±Ê î®±q®±Ù š®æq®ºq®üu® …SµÌ r¢š®±q®Ùuµ œ¯S®² 

w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ N¯w®²xSµ ï‣®±u®Ûî¯T 

…ºvÃ›‣®±î® î®ãOÙ‡®±w®±Ý †l®±S®lµSµ²¢š®±î®ºqµ 

BbµÓ‡®±w®±Ý œµ²‣®m›q®±. (‣®±l®‥¬ Ç¯  V/s 

†œ¯‣® ‣¯cã, AIR 1983  SC 1086) 

 

 

u®³Ç¯Ôºq®:- 

„¯ºS¯åuµ°ý®u® y®äbµ‡®¾¯u® „C‟ Hº… 

î®±Ÿ¡µ‡®±w®±Ý „Â¯‣®r°‡®± ‣µ¶‥µæ Sµ šµ°․u® 

Euµ²°ãTS®¡®± š¯î®±²ŸN® Aq®ãX¯‣® 

î®¾¯l®±q¯Ù‣µ. Aw®±XµÐ°u® 226‣® Nµ¡®Sµ y®․œ¯‣® 

Nµ²°․ AdÁ‡®±w®±Ý É œ®²m‣®±q¯Ù¡µ. D 

y®äN®‣®oNµÊ š®º…ºvÃ›u®ºqµ w¯ã‡®¾¯©‡®±î®¼ 

œµ°¡®±q®Ù Aw®±XµÐ°u® 21 ‣® y®äN¯‣® d°ïš®±î® 

œ®N®±Ê „Â¯‣®r°‡®± y®äbµ‡®±©åu®î®․S®² 

uµ²‣®N®±q®Ùuµ œ¯S®² E©åºU®wµSµ 

š®º…ºvÃ›u®ºqµ  œ¯S®² H‥¯å š¯î®ÁcxN® 

Al®¢q®‡®±ºq®äî®¼ î®±²©„Â®²q® œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµSµ š®º…ºvu®ºqµ œ¯S®² š¯î®ÁcxN® 

N®q®Áî®ãî®w®±Ý b¯․Sµ²¢š®±î®ªå y¯‥µ²Ìºmu®Û‣µ. 

y®․œ¯‣®S®¡®± Nµ°î®© îµ¶‡®±OÙN® N¯w®²xw®©åuµ 

š¯î®ÁräN® N¯w®²xw®©²å y®․œ¯‣®î®w®±Ý 

y®lµ‡®±…œ®±u®±. (Zµ°‣¬îµ±w¬, ‣µ¶‥µæ „µ²°l®Á 

V/s X®ºväî®±u¯š¬, AIR 2000 SC 988) 



  

î®±²©„Â®²q®œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµSµ 

š®º…ºvÃ›u®ºqµ y®är‡µ²ºu®± y®äN®‣®ou®ªå 

y®․œ¯‣® x°l®©± …‣®±î®¼v©å, Eu¯œ®‣®nµSµ 

‡®¾¯î®¼uµ° y®äN®‣®oî®¼. š®º‣®£®N®‣® u¹cÁw®ã 

As®î¯ š¯ïSµ K¡®S¯Tu®Û‣µ œ¯S®² š®ºïuÂ̄ w®u® 

2wµ° Aw®±XµÏ°u®î®w®±Ý îµ±‥µ²Ý°hNµÊ œ¯S®² 

š¯‣®š®S®g¯T E©å0U®›u®Û‣µ î®±q®±Ù 

w¯ã‡®¾¯©‡®±u® î®±w®» š¯¤‡®±w®±Ý N®©N®±î®ºru®Û‣µ 

î®±q®±Ù î®±‣®ou®ªå  Aî®š¯w® Sµ²ºmu®Û‣µ As®î¯ 

îµ¶u®ãO°‡®± î®‣®vS®¡® Aw®æ‡®± AºS®îµ¶N®©ã 

As®î¯ Fw® Sµ²¢›u®Û‣µ y®․œ¯‣® 

x°l®‥µ°„µ°N¯S®±q®Ùuµ. (Sube Singh V/s 

State of Haryana, (2006) 3 SCC 

178) 
 

B‣µw¯ã•±N® y¯ävÃN¯‣®S®¡®± î®±q®±Ù y®․œ¯‣®S®¡®± 

(Quasi Judicial Bodies and 

Remedies)  

‣¯™ó°‡®± î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® B‡µ²°S®î®w®±Ý 

1993 ‣®ªå î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® š®º‣®£®n¯ N¯‡µ±Û 

1993 ‣® Am‡®±ªå š¯Úzš®‥¯Tuµ. D 

B‡µ²°S®î®¼ š¯æ‡®±q®Ù š®ºšµÚ‡®¾¯Tu®±Û 

Eu®àî®î¯S®±rÙ‣®±î® î®¾̄ w®î® œ®N®±ÊS®¡® 

u¹cÁw®ãî®w®±ÝÉ q®lµS®iÔ œ¯S®² uµ°þ‡®± î®±q®±Ù 

Aºq®‣®‣¯™ó‡®± Kq®Ùl®î®w®±Ý q®TÌš®±î® 

EuµÛ°ý®î®w®±Ý K¡®Sµ²ºmuµ. ‣¯™ó°‡®± î®¾¯w®î® 

œ®N®±ÊS®¡® B‡µ²°S®î®¼ î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµSµ š®º…ºvÃ›u®ºqµ q®xPµ î®¾¯l®±î® 

AvÃN¯‣®, î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý š®º‣®¤š®©± 

A›Ùq®æu®ªå‣®±î® ‡®¾¯ºräN® N¹š®©ãî®w®±Ý ïX¯‣®nµ 

î®¾¯l®±î® œ¯S®² uµ°þ‡®± œ¯S®² 

Aºq®‣®‣¯™ó‡®± œµ²nµS¯․NµSµ š®º…ºvÃ›u®ºqµ 

‣¯cãî®w®±Ý š®²£®Èâî¯T yµä°‣µ°zš®±î®, î®¾¯w®î®w® 

œ®N®±ÊS®¡® N®±․q®± r¡®±î®¢Nµ î®±²mš®±î®, œ¯S®² 

w¯S®․°N® š®ºU®hwµS®¡® š®œ®N¯‣® q®lµ‡®±±î® 

œ¯S®² w¯ã‡®¾¯©‡®±u® î¯ãcãS®¡®ªå î®±uÂµã 

y®äîµ°þš®±î®  AvÃN¯‣®S®¡®w®±Ý œµ²ºvuµ. 

S®±b¯‣®q¬w® „µš¬Ô „µ°N®․ y®äN®‣®ou®ªå, 

NHRC š®îµ½ÁX®Ð w¯ã‡®¾¯©‡®±u® î®±±ºuµ 

AdÁ‡®±w®±Ý š®ªå›, w¯ã‡®±u® u®³™Ô•±ºu® 

œ¯S®² xÇ®Þ£®y¯q®ï©åu® w¯ã‡®±ïX¯‣®nµS¯T, 

œ¯S®² š¯¤S®¡® ‣®£®nµ‡®± u®³™Ô•±ºu® 

Sµ²ºu®©î®w®±Ýºh± î®¾̄ l®±î® y®äN®‣®oî®w®±Ý 

S®±c‣¯q¬ x0u® î®S¯Áî®nµ î®¾¯l®„µ°Nµºu®± 

Nµ°¢Nµ²0mq®±. î®±qµ²Ùîµ±â y¯äs®Áwµ î®¾¯l®±q®Ù, 

Nµ¡®œ®ºq®u® As®î¯ w¯ã‡®± ïX¯‣®nµ î®¾¯mu® 

w¯ã‡®¾¯©‡®±u® r°y®Áw®±Ý î®b¯Sµ²¢š®±î®ºqµ, D 

y®äN®‣®ou®ªå H©å‣®w®±Ý Ay®‣¯vÃS®¡µºu®± 

r°î®¾¯Áx›‣®±î®¼u®․ºu® œ¯S®² š¯æq®ºq®ä 

š®ºšµÚ‡®±± î®±qµ²Ù°îµ±â ïX¯‣®nµ î®¾̄ l®©± 



  

xuµ°Áþš®„µ°Nµºu®± Nµ°¢Nµ²¡®±ëq¯Ù œ¯S®² 

S®±c‣¯q¬ w® œµ²‣®S®lµ xï±Áš®©ÞiÔ‣®±î® 

w¯ã‡®±©‡®±î®¼ î®±qµ²Ùîµ±â w¯ã‡®± ïX¯‣®nµ 

î®¾¯l®„µ°Nµºu®± Nµ°¢Nµ²¡®ë‥¯‡®±±Ù NHRC 

š®æ‡®±º yµä°․q®w¯T N¯‣®ãxî®ÁŸš®±î® œ¯S®² 

w¯ã‡®¾¯©‡®±u® î¯ãcãu®ªå Al®Ö…‣®±î® 

AvÃN¯‣®î®w®±Ý œµ²ºvuµ, AdÁS®¡®w®±Ý ‣¯™ó‡®± 

î®¾¯w®î® œ®N®±Ê B‡µ²°S®u®ªå wµ²ºu® î®ãOÙ‡®±± 

As®î¯ Aî®‣® y®‣®î¯T wµ²ºu¯î®p 

î®¾¯l®…œ®±u®±. D AdÁ‡®±w®±Ý ý®±©Ê‣®Ÿq®î¯T 

š®ªåš®…œ®±u®± Cu®․ºu¯T BtÁN® š®ºN®Ç®Ôî®¼ 

w¯ã‡®± Nµ°¢NµS¯T Kºu®± q®lµ Hº…±u®w®±Ý 

xî®±²Á©wµ î®¾¯l®±q®Ùuµ. 

 

‣¯™ó‡®± î®¾¯w®î® œ®N®±Ê B‡µ²°S®u® 

œµ²‣®q¯T‡®±± ‣¯cã î®¾¯w®î® œ®N®±Ê 

B‡µ²°S®î®w®±Ý š¯Úzš®±î® N®q®Áî®ã y®är‡µ²ºu®± 

‣¯cãOÊuµ. œ¯S®² î®¾̄ w®î®w® œ®N®±ÊS®¡® 

E©åºU®wµSµ ïïuÂ® ‣¯cãS®¡®± y®․œ¯‣® x°l®±q®Ù 

NHRC ‡®± bµ²qµSµ²m 

N¯‡®±Áxî®ÁŸš®±î®¼u®±. 

 

NHRC ‡®± bµ²qµ‡®±ªå , î®±Ÿ¡¯ ‣¯™ó‡®± 

B‡µ²°S® (NCW), ‣¯™ó‡®± A©Þš®ºP¯ãºq®‣® 

B‡µ²°S® (NCM), ‣¯™ó‡®± î®±N®Ê¡® š®º‣®£®n¯ 

B‡µ²°S® (NCPCR), ‣¯™ó°‡®± y®․þÇ®Ô 

b¯r‡®± B‡µ²°S® (NCSC), ‣¯™ó‡®± y®․þÇ®Ô 

y®ºS®l® B‡µ²°S® (NCST) ‣¯™ó‡®± 

Ÿºu®±¢u® î®S®ÁS®¡® B‡µ²°S® (NCBC), 

‣¯cãî®±hÔu®ªå Cuµ° ․°r‡®± AºS®S®¢îµ. 

 

Aºq®‣®‣¯™ó°‡®± îµ±°ªæX¯‣®n¯ î®ãî®šµÚ 

(Inernational Monitoring System) 

Aºq®‣® ‣¯™ó°‡®± î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® N¯w®²xw® 

Kl®º…mNµS®¡® Aw®æ‡®±, ‣¯cãS®¡®± x‡®±î®±S®¡®w®±Ý 

y¯ªš®±q®Ùîµ‡µ²° As®î¯ C©åîµ½° Hº…±u®w®±Ý  

y®․°¤š®±q®Ùuµ Eu¯œ®‣®nµSµ, ICCPR, 

ICESCR, CEDAW, î®±q®±Ù CPRD 

š®îµ±â°¡®w®S®¡®± K¡®Sµ²ºl®ºqµ, š®îµ±â°¡®w®S®¡® 

î®±±P¯ºq®‣® Eu®áïš®±î®ºq®œ® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý 

b¯․Sµ q®‣®±î® N®±․q®± š®îµ±â°¡®w®u®ªå 

„Â¯S®î®Ÿ›u®ºq®œ® ‣¯cãS®¡®± x‡®±q®N¯ªN® 

î®‣®v‡®±w®±Ý Kl®º…mNµ‡®± y¯ävÃN¯‣®NµÊ 

š®ªåš®±î®¼u®±. š®î®¾¯cu® N®¡®N®¢ œµ²ºv‣®±î®ºq®œ® 

š®ºšµÚS®¡®± Kl®º…mNµSµ š®º…ºvÃ›u®ºqµ, ‣¯cãu® 

AºT°N¯‣®u® N®±․q®± „µ¡®N®± Xµ©±åî® y®‡®¾¯Á‡®± 

î®‣®v‡®±w®±Ý š®ªåš®…œ®±u®±. Kl®º…mNµ‡®± 

y¯ävN¯‣®S®¡®± D î®‣®vS®¡®w®±Ý y®․þ°ª› 

Aºrî®± î®‣®v‡®±ªå þyÂ¯‣®š®±S®¡®w®±Ý 

î®¾¯l®±î®¼u®±. C0q®œ® þyÂ̄ ‣®š®±S®¡®± ‡®¾¯î®¼uµ° 



  

․°r‡®± N®l¯Ö‡®±  „Â¯uÂ®ãqµ‡®± î®¾¹©ãî®w®±Ý 

œµ²ºv‣®±î®¼v©å, Bu®‣µ Cºq®œ® þyÂ̄ ‣®š®±S®¡®w®±Ý 

b¯․Sµ²¢š®±î® wµ¶rN® œµ²nµS¯․Nµ‡®±w®±Ý 

‣¯cãS®¡®± œµ²ºv‣®±q®Ùîµ. Kl®…ºmNµ‡®± 

AºS®S®¡¯u®ºq®œ®, î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® B‡µ²°S®, 

CEDAW, î®±q®±Ù N®²ä‣®qµ ï‣®±u®Ûu® 

B‡µ²°S®S®¡®± , î®¾¯w®î® œ®N®±ÊS®¡® E©åºU®wµ‡®± 

…SµÌ î®ãOÙS®¢ºu® u®²‣®w®±Ý ›æ°N®․š®…œ®±u®±. 

Bu®‣µ „Â¯‣®q®î®¼ D š¯uÂ®w®î®w®±Ý AºT°N®․›©å. 

2006 ‣®ªå ïý®æš®ºšµÚ‡®± š¯î®¾¯w®ã š®„Âµ j®‣¯î®¼ 

y¯š®± î®¾̄ m š¯î®¾¯w®ã š®„Âµ‡®± Nµ¡®Sµ î®¾¯w®î® 

œ®N®±ÊS®¡® š®ï±r‡®±w®±Ý š¯Úzš®‥¯‡®±±Ù. š®u®š®ã 

‣¯Ç®óS®¡®± î®±²©„Â®²q® š¯æq®ºq®äS®¡®± œ¯S®² 

î®¾¯w®î®w® œ®N®±ÊS®¡®w®±Ý š®º‣®¤š®©± EqµÙ°cw® 

î®¾¯l®±î® œµ²nµS¯․Nµ‡®±± š®ï±r‡®±ªå 

xŸq®î¯Tuµ. D š®ï±r‡®±± x‡®±î®±u®  

E©åºU®wµ‡®± N®±․q®± y®․°þ°©wµ î®¾¯l®±î® 

œ¯S®² þyÂ̄ ‣®š®w®±Ý î®¾¯l®±î® AvÃN¯‣®î®w®±Ý 

œµ²ºvuµ.   



 

 
 

ಅಖಿಲ ಭಹರತ ಕೀಲರ ರೀಕ್ಷೆ 

ೂವಸಿದ್ಧತಹ ಸಹಮಗ್ರಿಗಳು 

 

ವಿಶಯ 17: ಕಹರ್ಮವಕ ಮತತು ಕೆೈಗಹರಕಹ ಕಹನೂನತ 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಕಹನೂನು ಭತ್ುು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಷಂಫಂಧಖಳಿಗ  

ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ ವಿಶಮಖಳನುು ಷಂವಿಧಹನದ ಏಳನ ೇ 

ರಿಚ ಛೇದದ ಷಭರ್ತಿಟ್ಟಿಮಲ್ಲ ಿಈಲ ಿೇಖಿಸಿದ್ಹಾಯ  ಭತ್ುು 

ಇ ವಿಶಮದ ಔುರಿತ್ು ಎಯಡೂ ಷಂಷತ್ುುಖಳು ಭತ್ುು ಯಹಜ್ಯ 

ವಹಷನ ಷಬ ಖಳು ರ್ನಫಂಧನ ಖಳನುು ಸ ೂಯತ್ಂರ್ದ . 

 

ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಂಬಂಧಗಳು 

 

ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಂಫಂಧಖಳು ಭುಕಯಹಗಿ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1947,  ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1926, ಭತ್ುು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಈದ್ ೂಯೇಖ 

(ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳು) ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1946ಖಳಿಗ  

ಫದಧಹಗಿ . 

 

ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಂಬಂಧಗಳು: ಕೆೈಗಹರಕಹ ವ್ಹಾಜ್ಾಗಳ 

ಅಧಿನಿಯಮ 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1947 (“ಕೆೈಗಹರಕಹ 

ವ್ಹಾಜ್ಾಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ”) ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ 

ವಿಚಹಯಣ  ಭತ್ುು ಆತ್ಯರ್ಿಖಳಿಗ  ಄ಖತ್ಯವಿಯು ಯಷ ಾ 

ಭತ್ುು ಕಹಮಿವಿಧಹನಖಳನುು ಷಹಾರ್ಷುತ್ುದ್  ಭತ್ುು 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಷಂಫಂಧಖಳನುು 

ರ್ನಮಂರ್ತರಷಲು ರಮರ್ತುಷುತ್ುದ್ . ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಬಹಯತ್ದಲ್ಲನಿ ರರ್ತಯಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖೂ 

಄ನವಯಷುತ್ುದ್ . 

 

 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕ  

“ಕ ೈಗಹರಿಕ ” ಎಂಫ ದಕ ೆ“ಮಹುದ್ ೇ ಮಹಜ್ಭಹರ್ನಔ 

ಹಯಹಯ, ೃರ್ತು, ಷಂಷ ಾ, ಈತ್ಹಾದನ  ಄ರ್ಹ ಈದ್ ೂಯೇಖ, 

ಕಹರ್ಮಿಔಯ ೃರ್ತು, ಷ ೇ , ಔಯಔುವಲ ಄ರ್ಹ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ೃರ್ತು ಄ರ್ಹ ಔಷುಫು" ಎಂಫ ಄ರ್ಿ ವಿಯಣ  

ರ್ನೇಡಲಹಗಿದ್ . ( ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

S.2(j)) ಲಹಬದ ಖುರಿಯಯಲ್ಲ ಄ರ್ಹ ಅದ್ಹಮನುು 

ಖಳಿಷು ಅಷ ಾಯಯಲ್ಲ, ಫಬ ಮಜ್ಭಹನ ಭತ್ುು ನೌಔಯನ 

ನಡುವಿನ ಷಸಕಹಯರ್ದಂದ ಭಹನ ಄ಖತ್ಯಖಳು ಭತ್ುು 

ಅಷ ಖಳನುು ೂಯ ೈಷಲು ಷಯಔು ಄ರ್ಹ ಷ ೇ ಖಳ 

ವಿತ್ಯಣ ಗಹಗಿ ಅಯೇಜಿಷಲಹದ ಮಹುದ್ ೇ ಯಸಿಾತ್ 

ರಕ್ರರಯೆಮು “ಕ ೈಗಹರಿಕ ”. 

(ಫ ಂಖಳೂಯು ರ್ನೇಯು ಷಯಫಯಹಜ್ು ಭತ್ುು 

ಳಚಯಂಡಿ ಭಂಡಳಿ v. ಎ. ಯಹಜ್ಾ, AIR 1978 SC 

548) 

 

ಇ ಷಹಭಹನಯ ರ್ನಮಭಕ ೆ ಕ ಲು ರ್ನರ್ದಿಶಿ 

ರರ್ತಶ ೇಧಖಳಿ . ಈದ್ಹಸಯಣ ಗ ,                

        “ಕ ೈಗಹರಿಕ ”             .      

ಕಹರ್ಹಿನ ಮು ಸಲು ರಕ್ರರಯೆಖಳನುು ಕ ೈಗ ೂಂಡಯೂ, 

಄ದಯ ರಭುಕ ರಕ್ರರಯೆಮು ಄ದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಯೆೇ ಄ಲಿ ೇ 

ಎಂಫುದನುು ರ್ನಧಿರಿಷುತ್ುದ್ .  

 

ರ್ನದವಿನ: ಂದು ಕ್ರೇಲಯ ಖುಂು ಂದು ಕಹನೂನು 

ಷ ೇಹ ಕ ೇಂದರಕ ೆ ತ್ಭಮ ಷ ೇ ಮನುು ಈಚಿತ್ಹಗಿ 

಄ರ್ಹ ಔರ್ನಶಿ ದಯದಲ್ಲ ಿರ್ನೇಡುತ್ಹುಯ  .ಇ ಕ್ರೇಲಯು 

ಷಂಬಹನ ಗಹಗಿ ಄ರ್ಹ ಮಜ್ಭಹನ ಸಹಖೂ ಷ ೇಔನ 

ಷಂಫಂಧದಲ್ಲ ಿಕ ಲಷ ಭಹಡುರ್ತುಲಿಹದಾರಿಂದ, ಕ ಲು 

ಷ ೇಔಯನುು ಕ ಲಷಕ ೆ ನ ೇರ್ಮಸಿಕ ೂಂಡಯೂ ಷಸ ಕ ೇಂದರು 



 

 
 

ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಲಿ. (ಫ ಂಖಳೂಯು ರ್ನೇಯು ಷಯಫಯಹಜ್ು 

ಭತ್ುು ಳಚಯಂಡಿ ಭಂಡಳಿ v. ಎ. ಯಹಜ್ಾ, AIR 1978 SC 

548) 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ  

"ಕಹರ್ಮ ಔಿ” ಎಂದಯ  ಮಹುದ್ ೇ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಲ್ಲಿ  ೇತ್ನ 

಄ರ್ಹ ರರ್ತಪಲಕಹೆಗಿ ವಹರಿೇರಿಔ, ಗೌಭಹಸಿುಔ ಄ರ್ಹ 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಷುರ್ತುಯು ಫಬ ಯಕ್ರು 

(ಈಮೇದುಹಯನನುು ಳಗ ೂಂಡು) ಎಂದು ಄ರ್ಿ 

(S.2(s), ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ) ಇ 

಄ರ್ಿವಿಯಣ ಮು ಕ ಳಗಿನುಖಳನುು ಳಗ ೂಂಡಿಲ,ಿ  

(i) ಷ ೇನ ಮಲ್ಲ ಿಕ ಲಷಭಹಡು ಯಕ್ರುಖಳು (ii) ಅಯಕ್ಷಔ 

಄ರ್ಧಕಹರಿಖಳು ಭತ್ುು ಕಹಯಹಖೃಸದ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳು, (iii) 

ಯಷಹಾಔ ಄ರ್ಹ ಅಡಳಿತ್ಹರ್ಧಕಹರಿಮ ಷಹಭರ್ಯಿದಲ್ಲಿ 

ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಷುರ್ತುಯು ಯಕ್ರುಖಳು, ಄ರ್ಹ (iv) 

ಯೂ.1,600/- ಗ  ಸ ಚುುರಿಮಹಗಿ ರರ್ತ ರ್ತಂಖಳು  ೇತ್ನ 

ಡ ಮುರ್ತುಯು ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ ಷಹಭರ್ಯಿದಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ 

ಭಹಡು ಯಕ್ರುಖಳು. 

 

ರ್ನದವಿನ: A ಄ನುು ಫಹಯಂಕ ೂಂದು ಲ ಕ್ರೆಖನಹಗಿ 

ನ ೇರ್ಮಷುತ್ುದ್  .Aಗ  ನೌಔಯಯ  ೇತ್ನ ಬಿಲುಿಖಳನುು ಷಹಿ 

ಭಹಡು ಄ರ್ಧಕಹಯನುು ರ್ನೇಡಲಹಗಿದ್  .Aನ 

ನ ೇಭಕಹರ್ತಮ ಭುಕಯ ಕ ಲಷು ಖುಭಹಷುನ 

ಯೂದಲ್ಲಿದಾಯೂ, ಕ ೇಲ  ೇತ್ನ ಬಿಲುಿಖಳಿಗ  ಷಹಿ 

ಸಹಔು ಄ರ್ಧಕಹಯು ಅಕ ಮನುು "ನೌಔಯ" ಎಂಫ 

ಹಯರ್ಹಯನರ್ದಂದ ಸ ೂಯಗಿಡುುರ್ದಲಿ. 

(ಂಜಹಬ್ ಕ ೂೇ-ಅಯ ೇಟ್ಟವ್ ಫಹಯಂಕ್ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ v. 

ಅರ್. ಎಸ್. ಬಹಟ್ಟಮಹ,AIR 1957 SC 1898) 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯ 

 

“ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯ” ಎಂದಯ  ಈದ್ ೂಯೇಖ ಄ರ್ಹ 

ರ್ನಯುದ್ ೂಯೇಖಕ ೆ ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ, ಄ರ್ಹ ಈದ್ ೂಯೇಖದ 

ರ್ನಫಂಧನ ಖಳು ಭತ್ುು ವಯತ್ುುಖಳಿಗ  ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ, 

಄ರ್ಹ ಮಹುದ್ ೇ ಯಕ್ರುಮ ದುಡಿಮಮ ರ್ನಫಂಧನ ಖಳಿಗ  

ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ, ಮಜ್ಭಹನ ಸಹಖೂ ಮಜ್ಭಹನಯ 

ನಡುವಿನ, ಄ರ್ಹ ಮಜ್ಭಹನ ಸಹಖೂ ನೌಔಯಯ 

ನಡುವಿನ, ಄ರ್ಹ ನೌಔಯಯು ಸಹಖೂ ನೌಔಯಯ ನಡುವಿನ 

ಮಹುದ್ ೇ ರಿೇರ್ತಮ ಹಯಜ್ಯ ಄ರ್ಹ ಭನಷಹುಖಳು 

(S.2(k), ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ) 

S.2A ರಕಹಯ ಂದು ಹಯಜ್ಯಕ ೆ ಆತ್ಯ ಕಹರ್ಮಿಔಯು 

಄ರ್ಹ ಮಹುದ್ ೇ ಷಂಗು ಔಕ್ಷಿದ್ಹಯಯಹಗಿಯರ್ದದಾಯೂ, 

ಕ ೇಲ ಫಬ ಕಹರ್ಮಿಔನ ದಚುಯರ್ತ, ವಿಮೇಚನ  ಄ರ್ಹ 

ಜಹ ಗ ೂಲ್ಲಷುವಿಕ ಮು ಂದು 

‘ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯ’ಹಗಿದ್ . 

 

ರ್ನದವಿನ: ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಹದ ಔಂರ್ನ A, ಫಬ 

ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯನ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಮ ಷ ೇ ಖಳನುು ಖುರ್ತುಗ  

ಕಹರ್ಮಿಔನ ಯೂದಲ್ಲ ಿಫಳಸಿಕ ೂಳುುತ್ುದ್ . ಔಂರ್ನ A 

ವಿಯುದಧ ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯನ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳು ಸೂಡು 

ಹಯಜ್ಯಖಳು “ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯ”ಹಖಲು ಄ಸಿಹಗಿ . 

ಹಯಜ್ಯನುು ಸೂಡಿದ ಔಕ್ಷಿದ್ಹಯಯು ಹಯಜ್ಯದ ವಿಶಮದಲ್ಲ ಿ

ನ ೇಯಷಂಫಂಧ ಸ ೂಂರ್ದಯುಯ ಖೂ ಄ಯು 

ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯನ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳು ಎಂಫ ಷತ್ಯು ಹಯಜ್ಯದ 

ಯೂನುು ಫದಲಹಯಷುುರ್ದಲ.ಿ (ಷಹಿಯಂಡಡ್ಿ 

ಹಯಔೂಂ  ರಿೇಪ ೈರ್ನಂಗ್ ಔಂರ್ನ ಆಂಡಿಮಹ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ v. 



 

 
 

಄ಯ ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಭತ್ುು ಭತ್ ೂುಫಬಯು, 1960 AIR 948 

SC) 

 

ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯ 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ರಕಹಯ ಎಲಹ ಿ

ಷಂದಬಿಖಳಲ್ಲ ಿ"ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯ” ಎಂದಯ : (i) 

ಯ ೈಲ ವ, ನೌಕಹಂಖಣ, I.F.C.I., E.S.I.C., L.I.C., 

O.N.G.C., U.T.I., ಬಹಯತ್ದ ವಿಭಹನರ್ನಲಹಾಣಖಳ 

ಹರರ್ಧಕಹಯ, ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿಯ ಄ರ್ಹ ಄ದಯಡಿಮಲ್ಲ ಿ

ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಷುರ್ತುಯು ಕ ೈಗಹರಿಕ  ಆತ್ಹಯರ್ದಖಳಿಗ  

ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿಯ,  ಭತ್ುು (ii) ಆತ್ಯ ಮಹುದ್ ೇ 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳಲ್ಲ ಿಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳು(S.2, 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ) 

 

ಭುಶೆಯಖಳು 
 

“ಭುಶೆಯ” ಎಂದಯ  “ಮಹುದ್ ೇ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಲ್ಲ ಿ

ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಷುರ್ತುಯು ಂದು ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಖುಂರ್ರ್ನಂದ ಕ ಲಷದ ರ್ನಲುಖಡ , ಄ರ್ಹ ಕ ಲಷನುು 

ಭುಂದುಯ ಷಲು ಄ರ್ಹ ಈದ್ ೂಯೇಖನುು 

ರ್ಾಕ ೂಳುಲು, ಮಹುದ್ ೇ ಷಂರ್ ಯಮ ಯಕ್ರುಖಳ ಂದು 

ಟ್ುಿಔೂಡಿದ ರ್ನಯಹಔಯಣ ” (S.2(q), ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ) 

 

                               ,      

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿ 

ರ್ನೇಡಲಹಗಿಯು ಂದು ಕಹನೂನು ಸಔುೆ. (಄ಖಿಲ ಬಹಯತ್ 

ಫಹಯಂಕ್ ನೌಔಯಯ ಷಂಗ v. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ನಹಯಮಭಂಡಳಿ, 1962 AIR SC 171) 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ S.22(1) ರಕಹಯ 

ಷಹಿಜ್ರ್ನಔ ಷ ೇ ಮಲ್ಲಿ ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಷುರ್ತುಯು 

ಮಹುದ್ ೇ ಯಕ್ರುಮು, ಕ ಳಗಿನ ಷಭಮಖಳಲ್ಲ,ಿ 

ಖುರ್ತುಗ ಮನುು ಈಲಿಂಘಿಸಿ ಭುಶೆಯ ಸೂಡುಂರ್ತಲ ಿ

♦ ಭುಶೆಯ ಸೂಡು ಅಯು ಹಯಖಳ ಭುನು 

ಮಜ್ಭಹನರ್ನಗ  ಭುಶೆಯದ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸ್ ಄ನುು ರ್ನೇಡದ್  

಄ರ್ಹ 

♦ ಆಂತ್ಸ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸ್ ರ್ನೇಡಿದ ಸರ್ದನಹಲುೆ ರ್ದನಖಳ 

ಳಗ ; ಄ರ್ಹ 

♦ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸಿನಲ್ಲಿ ರ್ನೇಡಿಯು ಹಯದ್  ಭುಗಿಮು 

ಭುಂಚ ; ಄ರ್ಹ 

♦ ಫಬ ಷಂಧಹನಹರ್ಧಕಹರಿಮ ಭುಂದ್  ಷಂಧಹನ 

ಕಹಮಿಖಳು ಫಹಕ್ರಯಯುಹಖ ಭತ್ುು ಇ ಕಹಮಿಖಳು 

ಭುಗಿದ ಏಳು ರ್ದನಖಳಲ್ಲ ಿ 

 

ರ್ನದವಿನ:  ಂದು ಷಹಿಜ್ರ್ನಔ ಷ ೇಹಷಂಷ ಾಮ 

ನೌಔಯಯು ತ್ಭಮ ರ್ನರ್ದಿಶಿ ಫ ೇಡಿಕ ಖಳನುು ಇಡ ೇರಿಷರ್ದದಾಲ್ಲಿ 

ಭುಶೆಯ ಸೂಡುುದ್ಹಗಿ ತ್ಭಮ ಈದ್ ೂಯೇಖದ್ಹತ್ರ್ನಗ  

ನ ೂೇಟ್ಟೇಸ್ ರ್ನೇಡುತ್ಹುಯ . ನೌಔಯಯು ಭತ್ುು ಮಜ್ಭಹನಯು 

ಂದು ಷಂಧಹನಕ ೆ ಫಯುತ್ಹುಯ , ಭತ್ುು ಇ ಷಂಧಹನದ 

ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಅಯು ಹಯಖಳು ಔಳ ದುಸ ೂೇಖುತ್ು  .ಅದಯ  

ಷಂಧಹನು ವಿಪಲಹಖುತ್ುದ್ , ಭತ್ುು ನೌಔಯಯು ತ್ಕ್ಷಣ 

ಭುಶೆಯ ಹರಯಂಭಿಷುತ್ಹುಯ  .ಇ ಭುಶೆಯು 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ, ಏಕ ಂದಯ  ಹಿಂರ್ದನ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸಿನ 

ರ್ದನಹಂಔು ಭುಗಿದು ಸ ೂೇದುದರಿಂದ ನೌಔಯಯು 

ಭುಶೆಯದ ಫಗ ೆ ಸ ೂಷದ್ಹಗಿ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸ್ ರ್ನೇಡಫ ೇಕ್ರತ್ುು. 

(ಕರ್ನಜ್ ಖಣಿಕಹಯಯ ಷಂಗ v. ಔುದುಯ ಭುಕ ಔಬಿಬಣದ 

಄ರ್ದಯು ಔಂರ್ನ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್, (1989) I Lab LJ 277 

(ಔನಹಿಟ್ಔ)) 



 

 
 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

S.22(1)                     

                        

                         

       , S.23                 

                                

           : 

♦ ಂದು ಭಂಡಳಿಮ ಭುಂದ್  

ಷಂಧಹನಕಹಮಿು ಫಹಕ್ರಯಯುಹಖ ಭತ್ುು 

                     

         ; 

♦ಕಹರ್ಮಿಔ ನಹಯಮಹಲಮ, ನಹಯಮಭಂಡಳಿ, 

಄ರ್ಹ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ                

                       

           2 ರ್ತಂಖಳುಖಳ 

ನಂತ್ಯದಯ ಗ ; 

♦ S.10A                             

      ,                              

     2 ರ್ತಂಖಳುಖಳ ನಂತ್ಯ; ಄ರ್ಹ 

♦                                     

                                    

         .  

 

 

ರ್ನದವಿನ: ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮ ನೌಔಯಯು ಭತ್ುು ಄ಯ 

ಮಜ್ಭಹನಯು ಒಿ ಷಂಧಹನಹರ್ಧಕಹರಿಮ ಭುಂದ್  

ಷಂಧಹನ ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ ತ್ ೂಡಖುತ್ಹುಯ  ಭತ್ುು ಇ 

ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನೌಔಯಯು ಭುಶೆಯ ಸೂಡುತ್ಹುಯ  .ಇ 

ಭುಶೆಯು ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯಲ,ಿ ಏಕ ಂದಯ  ಷಂಧಹನ 

ರಕ್ರರಯೆಮು ನಡ ದದುಾ ಷಂಧಹನಹರ್ಧಕಹರಿಮ ಭುಂದ್  

ಸ ೂಯತ್ು ಂದು ಷಂಧಹನ ಭಂಡಳಿಮ ಭುಂದ್ ಮಲಿ. 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.24 ರಕಹಯ  

Ss.22 ಄ರ್ಹ 23ಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿ ನಡ ಮು ಂದು 

ಭುಶೆಯ, ಄ರ್ಹ Ss.10 ಄ರ್ಹ 10-A ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

ರ್ನೇಡಿಯು ರ್ತೇರ್ಿಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿ ಭುಶೆಯ ಸೂಡುುದು 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ. S.26 ರಕಹಯ ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ 

ಭುಶೆಯಖಳಲ್ಲ ಿಹಲ ೂೆಂಡ ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  ಂದು 

ರ್ತಂಖಳಯ ಗಿನ ಕಹಯಹಖೃಸಹಷ ಭತ್ುು ಯೂ.50/-ಯ ಗಿನ 

ದಂಡನುು ವಿರ್ಧಷಫಸುದು. 

 

ರ್ನದವಿನ:  ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮ ನೌಔಯಯು 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯಹಗಿ ಕ ಲಷಕ ೆ ಭುಶೆಯ ಸೂಡುತ್ಹುಯ , 

ಭತ್ುು ಮಜ್ಭಹನನು ನೌಔಯರಿಂದ ನಶಿರಿಸಹಯನುು 

ಫ ೇಡುತ್ಹುನ  .ಇ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಭಹನರ್ನಗ  

ನಶಿರಿಸಹಯ ದ್ ೂಯುಔುುರ್ದಲ,ಿ ಏಕ ಂದಯ  

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ ಭುಶೆಯಖಳಿಗ  ರಿಸಹಯು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ  22 ನ ೇ ರಿಚ ಛೇದದಲ್ಲ ಿ

ಕಹಣಫಸುದು. (ಯ ೂೇಥಹಸ್ ಕ ೈಗಹರಿಕ  ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್  v. 

ಯ ೂೇಥಹಸ್ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳ ನೌಔಯಯ ಷಂಗ, (1976) 1 

LLN 165) 

 

ಲಹಕ್ಓಟ ಖಳು 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2(l) 

“ಲಹಕ್ಓಟ” ಎಂಫ ದನುು “ಓದ್ ೂಯೇಗಿಔ ಷಾಳದ 

ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔ ಭುಚುುವಿಕ  ಄ರ್ಹ ಕ ಲಷದ 

಄ಭಹನತ್ುು, ಄ರ್ಹ ಫಬ ಮಜ್ಭಹನರ್ನಂದ ತ್ನುಲ್ಲಿ 

ಕ ಲಷ ಭಹಡುರ್ತುಯು ಮಹುದ್ ೇ ಷಂರ್ ಯಮ ಯಕ್ರುಖಳನುು 



 

 
 

ಕ ಲಷ ಭಹಡಲು ಄ನುು ಭಹಡಿಕ ೂಡಲು ರ್ನಯಹಔಯಣ " 

ಎಂದು ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷುತ್ುದ್ . 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.22(2) ರಕಹಯ 

ಮಹುದ್ ೇ ಷಹಿಜ್ರ್ನಔ ಷ ೇ ಮಲ್ಲಿ ರ್ನಯತ್ಹಗಿಯು 

ಮಹುದ್ ೇ ಮಜ್ಭಹನನು ಮಹುದ್ ೇ ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು 

ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಲಹಕ್ಓಟ ಭಹಡುಂರ್ತಲ:ಿ 

  

♦ ಲಹಕ್ಓಟ ಭಹಡುುದಕ ೆ ಅಯು ಹಯಖಳ ಭುಂಚ  

ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  ಲಹಕ್ಓಟನ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸ್ ರ್ನೇಡದ್ ; ಄ರ್ಹ 

♦ ಆಂತ್ಸ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸ್ ರ್ನೇಡಿದ ಸರ್ದನಹಲುೆ ರ್ದನಖಳ ಳಗ ; 

಄ರ್ಹ 

♦ ನ ೂೇಟ್ಟೇಸಿನಲ್ಲ ಿನಭೂರ್ದಸಿಯು ಲಹಕ್ಓಟ ಄ರ್ಧ 

ಭುಗಿಮು ಭುನು; ಄ರ್ಹ 

♦ ಷಂಧಹನಹರ್ಧಕಹರಿಮ ಭುಂದ್  ಷಂಧಹನಹಕಹಮಿು 

ಫಹಕ್ರಯಯುಹಖ, ಭತ್ುು ಷಂಧಹನ ಕಹಮಿ ಭುಗಿದ ಏಳು 

ರ್ದನಖಳ ನಂತ್ಯ. 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ S.22(2)ು 

ಷಹಿಜ್ರ್ನಔ ಷ ೇ ಖಳಲ್ಲ ಿಲಹಕ್ಓಟ ಖಳ ಮೇಲ  

ರ್ನಫಿಂಧಖಳನುು ಸ ೇರಿದಯ , S.23 ಕ ಳಗಿನ 

ಷಂದಬಿಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ್ ೇ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಲ್ಲ ಿಲಹಕ್ಓಟ 

಄ನುು ರ್ನಶ ೇರ್ಧಷುತ್ುದ್ . 

♦ ಂದು ಭಂಡಳಿಮ ಭುಂದ್  ಷಂಧಹನ ಕಹಮಿಖಳು 

ಫಹಕ್ರಯಯುಹಖ ಭತ್ುು ಇ ಷಂಧಹನು ಭುಗಿದ ಏಳು 

ರ್ದನಖಳ ಄ರ್ಧ ಭುಗಿಮುಯ ಗ ; 

♦ ಕಹರ್ಮಿಔ ನಹಯಮಹಲಮ, ನಹಯಮಭಂಡಳಿ, 

಄ರ್ಹ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ                

                             

     2 ರ್ತಂಖಳುಖಳ ನಂತ್ಯದಯ ಗ ; 

♦S.10A                      

             ,           

                        2 

ರ್ತಂಖಳುಖಳ ನಂತ್ಯ; ಄ರ್ಹ 

♦                               

                                  

                   

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.24 ರಕಹಯ  

Ss.22 ಄ರ್ಹ 23ಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿ ನಡ ಮು ಲಹಕ್ಓಟ, 

಄ರ್ಹ Ss.10 ಄ರ್ಹ 10-A ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ರ್ನೇಡಿಯು 

ರ್ತೇರ್ಿಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿ ಲಹಕ್ಓಟ ಭಹಡುುದು 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ. S.26 ರಕಹಯ ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ 

ಲಹಕ್ಓಟ್ೆಳಲ್ಲ ಿಹಲ ೂೆಂಡ ಮಜ್ಭಹನರಿಗ  ಂದು 

ರ್ತಂಖಳಯ ಗಿನ ಕಹಯಹಖೃಸಹಷ ಭತ್ುು ಯೂ.1,000/-

ಯ ಗಿನ ದಂಡನುು ವಿರ್ಧಷಫಸುದು. 

 

ಲ ೇ-ಅಫ ಖಳು, ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡುುದು, ಭತ್ುು 

ಭುಚುುವಿಕ  20 

 

ಲ ೇ-ಅಫ ಖಳು, ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡುುದು ಭತ್ುು 

ಭುಚುುವಿಕ ಗ  ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದಂತ್  ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳ ಮೇಲ  

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಶಯತ್ುುಖಳು 

ಭತ್ುು ರ್ನಫಂಧನ ಖಳನುು ಸ ೇರಿದ್ . 

 

ಲ ೇ-ಅಫ ಖಳು 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2(kkk) ರಕಹಯ 

"ಲ ೇ-ಅಪ್" ಎಂದಯ , ವಕ್ರು, ಔಚಹು ಷುುಖಳ ಕ ೂಯತ್ , 

ಷಯಔುಖಳ ವ ೇಕಯಣ  ಄ರ್ಹ ಮಂತ್ ೂರೇಔಯಣಖಳ 



 

 
 

ಕ ತ್ುುಸ ೂಖುವಿಕ ಮ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ತ್ನು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಲ್ಲಿ 

ಸ ಷಯು ನಭೂರ್ದತ್ನಹಗಿಯು ಸಹಖೂ ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ 

ಅಖರ್ದಯು ಕಹರ್ಮಿಔರ್ನಗ  ಈದ್ ೂಯೇಖನುು ರ್ನೇಡಲು 

ಮಜ್ಭಹನನ ವಿಪಲತ್ , ರ್ನಯಹಔಯಣ  ಄ರ್ಹ ಄ವಔುತ್  

ಎಂದು ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷಲಹಗಿದ್ . ಲ ೇ-ಅಪ್ ಎಂಫುದು, 

ಮಜ್ಭಹನನ ರ್ನಮಂತ್ರನಖಳಿಗ  ರ್ಮೇರಿ ಈದಭವಿಷು 

ಂದು ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔ ಕ್ರರಯೆ (ವಹವವತ್ ಕ್ರರಯೆಖಳಹದ ಕ ಲಷ 

ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡುುದು ಭತ್ುು ಭುಚುುವಿಕ ಖಳಿಗ  

ಸ ೂೇಲ್ಲಸಿದ್ಹಖ). ತ್ುತ್ುಿಸಿಾರ್ತ ಭುಗಿದ ಔೂಡಲ ೇ 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳನುು ೂಣಿಕಹಲ್ಲೇನ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳಹಗಿ 

ಭತ್ ು ಷ ೇರಿಸಿಕ ೂಳುಫ ೇಔು. 

ರ್ನದವಿನ: B ಎಂಫ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮು A ಄ನುು ನೌಔಯನಹಗಿ 

ನ ೇರ್ಮಸಿಕ ೂಳುುತ್ುದ್  .ಕ ೈಗಹರಿಕ  Bಮು ಷಯಫಯಹಜಿನ 

ಕ ೂಯತ್ ಯಂದ್ಹಗಿ ಕ ಲು ನೌಔಯಯನುು )ಅದಯ  

Aಮನುಲಿ(ಂದು ಹಯದ ಭಟ್ಟಿಗ  ಕ ಲಷರ್ದಂದ ತ್ ಗ ದು 

ಸಹಔುತ್ುದ್  .ಅ ಹಯದಲ್ಲಿ Aಮು ಂದು ಅಔಸಿಮಔದಲ್ಲ ಿ

ಗಹಮಗ ೂಂಡು ಕ ಲಷಕ ೆ ಸಹಜ್ಯಹಖುುರ್ದಲಿ .A ಄ನುು 

ಕ ಲಷರ್ದಂದ ತ್ ಗ ದು ಸಹಕ್ರದಂತ್ಹಖುುರ್ದಲ,ಿ ಏಕ ಂದಯ  

ಕ ಲಷರ್ದಂದ ತ್ ಗ ದುಸಹಔುುದ್ ಂದಯ  ನೌಔಯನ ಮಹುದ್ ೇ 

ಔೃತ್ಯನುು ಄ಲಂಬಿಷದ ಕಹಯಣದ ಭೂಲಔ 

ರ್ನಯುದ್ ೂಯೇಖದ ಷೃಷ್ಟ್ಿ. (ಕ ೇಂದರ ಬಹಯತ್ ಸಿಾರ್ನುಂಗ್, ನ ೇಯೆೆ 

ಭತ್ುು ಈತ್ಹಾದನಹ ಔಂರ್ನ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ v. ನಹಖುಯ ದ 

ಯಹಜ್ಯ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನಹಯಮಹಲಮ ಭತ್ುು ಭತ್ ೂುಫಬ, 

(1959) I LLJ 468 (Bom)) 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಄ಧಹಯಮ V-A 

ರಕಹಯ ಹಿಂರ್ದನ ಶಿದ ಷಯಹಷರಿ ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಸಿದ 

ರ್ದನಖಳಲ್ಲ ಿ50ಕ್ರೆಂತ್ ಸ ಚುು ಅದಯ  100ಕ್ರೆಂತ್ ಔಡಿಮ 

ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಫಳಸಿಕ ೂಂಡ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಿಗ  ಭತ್ುು 

ಊತ್ುನುು  ಄ಲಂಬಿಸಿದ  ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಿಗ  ಄ರ್ಹ 

ಷಹಂಧಭಿಿಔ ಕ ಲಷಖಳು ನಡ ಮು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಿಗ  

ಈಯೇಗಿಷಲಹಖುತ್ುದ್ .  

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.25C ರಕಹಯ 

ಮಜ್ಭಹನಯು, ಂದು ಶಿ ಷತ್ತ್ಹಗಿ ಷ ೇ ಗ ೈದ 

ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಲ ೇ-ಅಪ್ ಭಹಡಫ ೇಕ್ರದಾಲ್ಲ,ಿ ಭೂಲ ೇತ್ನ 

ಭತ್ುು ತ್ುಟ್ಟಿ ಬತ್ ಯಮ 50%ಯಶುಿ ರಿಸಹಯನುು 

ರ್ನೇಡಫ ೇಔು. ಅದಯ  ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

S.25E ರಕಹಯ ಆಂತ್ಸ ಕಹರ್ಮಿಔನು ಮಜ್ಭಹನನು 

ರ್ನೇಡು ಮಹಿಮ ಈದ್ ೂಯೇಖನುು ರ್ನಯಹಔರಿಸಿದಯ , 

಄ರ್ಹ ರ್ನಖರ್ದತ್ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಕಹರ್ಮಿಔನು ಕಹರ್ಹಿನ ಗ  

ಫಯರ್ದದಾಲ್ಲ,ಿ ಄ರ್ಹ ಭುಶೆಯದ ಕಹಯಣ ಲ ೇ-ಅಪ್ 

ಭಹಡಿದಾಲ್ಲಿ ಄ರ್ಹ ಕಹರ್ಹಿನ ಮ ಭತ್ ೂುಂದು ವಿಬಹಖದ 

ಕಹರ್ಮಿಔರಿಂದ ಈತ್ಹಾದನ ಮು ರ್ನಧಹನಹದಲ್ಲ,ಿ ಲ ೇ-ಅಪ್ 

ರಿಸಹಯನುು ಹರ್ತಷುಂರ್ತಲಿ.  
 

ರ್ನದವಿನ: ಔಳ ದ ಸನ ುಯಡು ರ್ತಂಖಳುಖಳಿಂದ ಂದು 

ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮು A ಄ನುು ನೌಕಹಂಖಣದಲ್ಲಿನ ನೌಔಯನಹಗಿ 

ನ ೇರ್ಮಸಿಕ ೂಂಡಿದ್ .ಇ ಕಹಲದಲ್ಲನಿ ಏಳು ಹಯಖಳಲ್ಲ ಿ

ಯರ್ತರಿಔು ಸಹಭಹನದ ಕಹಯಣರ್ದಂದ ನೌಕಹಂಖಣದಲ್ಲ ಿ

ಮಹುದ್ ೇ ಕ ಲಷು ನಡ ಮಲ್ಲಲಿಹದಾರಿಂದ Aನು 

ಮಹುದ್ ೇ ಕ ಲಷನುು ರ್ನಿಹಿಷಲ್ಲಲಿ .ದ್ ೈಹಿಔಹಗಿ 

ಕ ಲಷ ನಡ ರ್ದದಾಯೂ ಄ರ್ಹ ನಡ ಮರ್ದದಾಯೂ Aನು 

ಷತ್ತ್ಹಗಿ ಸನ ುಯಡು ರ್ತಂಖಳ ಕಹಲ ಷ ೇ ಮಲ್ಲಿದಾನ ಂದು 

ರಿಖಣಿಷಫ ೇಔು, ಸಹಖೂ Aನು ಮಜ್ಭಹನನ 

ಷ ೇ ಮಲ್ಲಿದಾ  ಭತ್ುು ಾಂದದ ರಕಹಯ ಄ರ್ಹ 

ನಹಯಮಷಭಮತ್ಹಗಿ Aಗ   ೇತ್ನ ರ್ನೇಡಿದ ಎಲಹಿ 

ರ್ದನಖಳಲೂಿ ಅತ್ ಕ ಲಷ ರ್ನಿಹಿಸಿದನ ಂದು 



 

 
 

ರಿಖಣಿಷಫ ೇಔು. (ಕಹರ್ಮಿಔಯು v. ಄ಮೇರಿಔನ್ ಎಔಸ ರಸ್ 

ನ ಅಡಳಿತ್ ಭಂಡಳಿ, AIR 1986 SC 548) 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಄ಧಹಯಮ V-B 

ರಕಹಯ  ಹಿಂರ್ದನ ಶಿದ ಷಯಹಷರಿ ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಸಿದ 

ರ್ದನಖಳಲ್ಲ ಿ100ಕ್ರೆಂತ್ ಸ ಚುು ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಫಳಸಿಕ ೂಂಡ 

ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳು (ಊತ್ುನುು  ಄ಲಂಬಿಸಿದ  ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಿಗ  

಄ರ್ಹ ಷಹಂಧಭಿಿಔ ಕ ಲಷಖಳು ನಡ ಮು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳನುು 

ಸ ೂಯತ್ುಡಿಸಿ) ಮಹುದ್ ೇ ಲ ೇ-ಅಪ್ ಭಹಡು ಭುನು 

ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯದ  ಄ನುಭರ್ತ ಡ ಮಫ ೇಔು.  

಄ನುಭರ್ತ ರ್ನೇಡು ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯದ ಄ರ್ಧಕಹಯಖಳು 

ಬಹಖವಃ ನಹಯಮಫದಧಹಗಿದುಾ, ಇ ಕಹಯಣರ್ದಂದ ನ ೈಷಗಿಿಔ 

ನಹಯಮದ ತ್ತ್ವಖಳನುು ಫಳಷಫ ೇಕಹಖುತ್ುದ್ . 

(ಕಹರ್ಮಿಔಯು v. ರ್ಮೇನಹಕ್ಷಿ ರ್ಮಲ್ಸಸ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್, AIR 1994 

SC 2696) 

 

ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡುುದು 10 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2(oo) ರಕಹಯ 

“ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡುುದು” ಎಂದಯ  ಕ ಳಗಿನ 

ಕಹಯಣಖಳನುು ಸ ೂಯತ್ುಡಿಸಿ ಮಜ್ಭಹನರ್ನಂದ 

ಷ ೇ ಯಂದ ಕಹರ್ಮಿಔನ 

ಮಹಿಷಹನ:                                                      

  

♦ ಶಿಷುುಔರಭದ ಭೂಲಔಹದ ಮಹಿಷಹನ; 

♦ ಷವಮಂ ರ್ನೃರ್ತು ಄ರ್ಹ ರ್ನೃರ್ತು ಮಷಸನುು ತ್ಲುರ್ದ 

ನಂತ್ಯದ ರ್ನೃರ್ತು; 

♦ ಄ರ್ಧ ಭುಗಿದ ನಂತ್ಯ ಖುರ್ತುಗ ಮನುು 

ನವಿೇಔಯಣಗ ೂಳಿಷದ ಕಹಯಣರ್ದಂದ ಮಹಿಷಹನ ; 

♦ ಈದ್ ೂಯೇಖದ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಿ ನಭೂರ್ದಸಿಯು 

ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ; ಄ರ್ಹ 

♦ ಕಹರ್ಮಿಔನ ಄ನಹಯ ೂೇಖಯದ ಕಹಯಣ ಮಹಿಷಹನ  

ಹಿೇಗ , ಇ ದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಸ ಚುುರಿ ಕಹರ್ಮಿಔ 

಄ರ್ಹ ನೌಔಯಯ ವಿಮೇಚನ ಮನುು ವಿರಿಷುತ್ುದ್ , 

ಅದಾರಿಂದ ರರ್ತಯಂದು ಕಹರ್ಮಿಔ ಖಿಔೂೆ ’ಲಹಸ್ಿ 

ಆನ್ ಪಸ್ಿಿ ಓಟ’ ತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ 

ಭಹಡುಂತ್  ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

S.25Gಯಲ್ಲ ಿಔಡಹಾಮಗ ೂಳಿಷಲಹಗಿದ್ . ಂದು  ೇಳ  

ಮಜ್ಭಹನನು ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹಗ ೂಳಿಸಿದ ನಂತ್ಯ 

ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಭಯು-ನ ೇಭಔ ಭಹಡಿಕ ೂಳುಫಮಸಿದಲ್ಲ,ಿ 

S.25H ರಕಹಯ ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹಗ ೂಂಡ ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  

ಮದಲ ಅದಯತ್  ರ್ನೇಡುುದು ಔಡಹಾಮ. 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.25F ರಕಹಯ 

ಮಹುದ್ ೇ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಲ್ಲ,ಿ ಂದು ಶಿಖಳ ಷತ್ತ್ 

ಷ ೇ ಮನುು ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಕಹರ್ಮಿಔನನುು ಕ ಲಷರ್ದಂದ 

ರ್ ೂೇತ್ಹಗ ೂಳಿಷುಂರ್ತಲ,ಿ ಅದಯ  ಆದಕ ೆ ಕ ಲು 

ರ್ನಫಂಧನ ಖಳಿ : (a) ಕಹರ್ಮಿಔರ್ನಗ  ಂದು ರ್ತಂಖಳ 

ನ ೂೇಟ್ಟೇಷನುು ಫಯಣಿಗ ಮಲ್ಲ ಿರ್ನೇಡಫ ೇಔು ಄ರ್ಹ ಇ 

ನ ೂೇಟ್ಟೇಸಿನ ಫದಲ್ಲಗ  ಂದು ರ್ತಂಖಳಿನ  ೇತ್ನನುು 

ರ್ನೇಡಿಯಫ ೇಔು; (b) ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡು 

ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಕಹರ್ಮಿಔರ್ನಗ , ಅಯು ರ್ತಂಖಳಿಗಿಂತ್ ಸ ಚಿುನ 

ಷ ೇ ಗ ೈದ ಕಹಲದಯ ಗ , ಶಿಕ ೆ ಸರ್ದನ ೈದು ರ್ದನಖಳ 

ಷಯಹಷರಿ ಷಂಫಳದಶುಿ ರಿಸಹಯಧನನುು 

ಹರ್ತಷಫ ೇಔು; ಭತ್ುು (c) ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯಕ ೆ 

ನ ೂೇಟ್ಟೇಷನುು ರ್ನೇಡಫ ೇಔು. S.25B ರಕಹಯ "ಷತ್ತ್ ಷ ೇ " 

ದದ ಹಯರ್ಹಯನರ್ದಂದ ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯಲದಿ 

಄ನಹಯ ೂೇಖಯ, ಄ರ್ಧಔೃತ್ ಯಜ , ಅಔಸಿಮಔ ಄ರ್ಹ ಭುಶೆಯ 

಄ರ್ಹ ಲಹಕ್ ಓಟ ಄ರ್ಹ ಕಹರ್ಮಿಔನ ತ್ರ್ಾಲಿದ್  

ಕ ಲಷರ್ದಂದ ಜಹಗ ೂಳಿಸಿದಂತ್ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ 

ಈಂಟಹಖು ಄ಡಚಣ ಖಳನುು ಳಗ ೂಂಡಿಲಿ. 



 

 
 

 

ರ್ನದವಿನ: B ಎಂಫ ಮಜ್ಭಹನನು Aಗ  ಯಜ ಮನುು 

ರ್ನೇಡಿಯುತ್ಹುನ , ಅದಯ  Aಮು ಸ ಚಿುನ ಯಜಹರ್ದನಖಳನುು 

ರ್ಮೇಯುತ್ಹುನ  .Bಮು ಕಹನೂರ್ನನ ರ್ನಮಭಖಳನುು 

ರಿಹಲ್ಲಷದ್  Aನನುು ಕ ಲಷರ್ದಂದ ಜಹಗ ೂಳಿಷುತ್ಹುನ  .

ಆದು ಶಿಷುುಔರಭರ್ದಂದ ಈಂಟಹದ ಶಿಕ್ಷ ಮಹಗಿ 

ರಿಖಣಿತ್ಹಖುುರ್ದಲ,ಿ ಭತ್ುು ಅದಾರಿಂದ ಕ ಲಷರ್ದಂದ 

ಜಹಗ ೂಲ್ಲಸಿದಂತ್ಹಖುತ್ುದ್ , ಏಕ ಂದಯ  ಶಿಷುುಔರಭಹಗಿ 

ರಿಖಣಿಷಲಾಡಲು ಷರಿಮಹದ ರಕ್ರರಯೆಮನುು 

಄ನುಷರಿಷಫ ೇಔು. (಄ಹರನ್ ಆಂಡಿಮಹ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ v. 15

 ವರ್ಮಮ ಬಹನ್, AIR 1998 SC 1681) 

 

ಸ ಚುುರಿಮಹಗಿ, ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

಄ಧಹಯಮ V-B ರಕಹಯ  ಹಿಂರ್ದನ ಶಿದ ಷಯಹಷರಿ 

ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಸಿದ ರ್ದನಖಳಲ್ಲ ಿ100ಕ್ರೆಂತ್ ಸ ಚುು 

ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಫಳಸಿಕ ೂಂಡ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳು (ಊತ್ುನುು  

಄ಲಂಬಿಸಿದ  ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಿಗ  ಄ರ್ಹ ಷಹಂಧಭಿಿಔ 

ಕ ಲಷಖಳು ನಡ ಮು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳನುು ಸ ೂಯತ್ುಡಿಸಿ) 

ಮಹುದ್ ೇ ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡು ಭುನು ಷಭಿಔ 

ಷಕಹಿಯದ  ಄ನುಭರ್ತ ಡ ಮಫ ೇಔು. 

 

ಭುಚುುವಿಕ  

 

“ಭುಚುುವಿಕ ”ಮನುು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2(cc) ರಕಹಯ ಈದ್ ೂಯೇಖದ ಷಾಳನುು 

಄ರ್ಹ ಄ದಯ ಂದು ಬಹಖನುು ವಹವವತ್ಹಗಿ 

ಭುಚುುುದು ಎಂದು ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷುತ್ುದ್ . 

 

50 ಄ರ್ಹ ಄ರ್ಧಔ ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಸ ೂಂರ್ದಯು 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯಕ ೆ ಔರ್ನಶಿ 60 ರ್ದನಖಳ 

ನ ೂೇಟ್ಟೇಷನುು ರ್ನೇಡಫ ೇಕ್ರಯುತ್ುದ್ . 

. 

ಸ ಚುುರಿಮಹಗಿ, ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

಄ಧಹಯಮ V-B ರಕಹಯ  ಹಿಂರ್ದನ ಶಿದ ಷಯಹಷರಿ 

ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಸಿದ ರ್ದನಖಳಲ್ಲ ಿ100ಕ್ರೆಂತ್ ಸ ಚುು 

ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಫಳಸಿಕ ೂಂಡ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳು (ಊತ್ುನುು  

಄ಲಂಬಿಸಿದ  ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಿಗ  ಄ರ್ಹ ಷಹಂಧಭಿಿಔ 

ಕ ಲಷಖಳು ನಡ ಮು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳನುು ಸ ೂಯತ್ುಡಿಸಿ) 

ಮಹುದ್ ೇ ಭುಚುುವಿಕ ಮ ಭುನು ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯದ  

಄ನುಭರ್ತ ಡ ಮಫ ೇಔು. 

. 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.25FFF ರಕಹಯ 

ಂದು ಶಿ ಷತ್ತ್ ಷ ೇ  ಷಲ್ಲಸಿಿಯು ಎಲಹಿ 

ಕಹರ್ಮಿಔರಿಖೂ, ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ ಭಹಡಿದ್ಹಖ 

ಸಿಖಫಸುದ್ಹದ ಮತ್ುದಶ ಿೇ ರಿಸಹಯನುು ಔಡಹಾಮಹಗಿ 

ಹರ್ತಷಫ ೇಕಹಖುತ್ುದ್ . 

 

ಹಯಜ್ಯ ರಿಸಹಯ ರಕ್ರರಯೆ 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.7A ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳು ಕಹರ್ಮಿಔ ನಹಯಮಹಲಮಖಳನುು 

ಷಂಗಟ್ಟಸಿ  ಭತ್ುು ಆುಖಳ ಹಯರ್ುಮಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿನು 

ಫಯುತ್ು :  

 

 ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ ಄ರ್ಿವಿಯಣ ; 

 ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ ಈಲಿಂಗಣ ; 

 ಕಹರ್ಮಿಔನ ೂಫಬನ ವಿಮೇಚನ  ಄ರ್ಹ 

಄ಭಹನತ್ುು; 



 

 
 

 ಮಹುದ್ ೇ ಉಜಿಿತ್ ವಿನಹಯರ್ತ ಄ರ್ಹ 

ಷೌಲಬಯಖಳ ಹಿಂಡ ಮುವಿಕ ; 

 ಭುಶೆಯ ಄ರ್ಹ ಲಹಕ್-ಓಟ್ಟನ 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯತ್  ಄ರ್ಹ ಕಹನೂನುಯತ್ ; 

ಭತ್ುು 

 ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನಹಯಭಂಡಳಿಮ ರಿರ್ಧಮಲ್ಲಿ ಫಯದ 

ಆತ್ಯ ವಿಶಮಖಳು; 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.7A ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನಹಯಮಭಂಡಳಿಖಳನುು 

ಷಂಗಟ್ಟಸಿ  ಭತ್ುು ಆುಖಳ ಹಯರ್ುಮಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿನು 

ಫಯುತ್ು :  

 

  ೇತ್ನ, ಕಹಲಹರ್ಧ ಭತ್ುು ಹರ್ತಮ ರಕ್ರರಯೆ; 

 ರಿಸಹಯ ಭತ್ುು ಆತ್ಯ  ಬತ್ ಯಖಳು; 

 ಕ ಲಷ ರ್ನಿಹಿಷು ಷಭಮ ಭತ್ುು ವಿಯಹಭದ 

ಷಭಮಖಳು; 

  ೇತ್ನದ್ ೂಂರ್ದಗಿನ ಯಜ  ಭತ್ುು ಆತ್ಯ  ಯಜಹ 

ರ್ದನಖಳು; 

 ಫ ೂೇನಸ್, ಲಹಬದ ಸಂಚಿಕ , ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ, 

ಭತ್ುು ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ ಧನ; 

 ಹಳಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಸಿದ ವುಲೆಖಳು; 

 ದಜ ಿಮನಹುಧರಿಸಿದ ಗಿೇಿಔಯಣ 

 ಶಿಸಿುನ ರ್ನಮಭಖಳು; 

 ತ್ಹಕ್ರಿಔತ್  ಭತ್ುು ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ 

ಭಹಡುವಿಕ  

 

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಹರಭುಕಯತ್ ಮುಳು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳನುು 

ರ್ತೇಭಹಿರ್ನಷಲು ಄ರ್ಹ ಂದಕ್ರೆಂತ್ ಄ರ್ಧಔ 

ಯಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲಿಯು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳನುು 

ಳಗ ೂಂಡಿಯು ಹಯಜ್ಯಖಳನುು ರ್ತೇಭಹಿರ್ನಷಲು, ಕ ೇಂದರ 

ಷಕಹಿಯು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.7B 

಄ನವಮ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ನಹಯಮ ಭಂಡಳಿಮನುು ಷಂಗಟ್ಟಸಿದ್  

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.10 ರಕಹಯ 

ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯ ಂದಯ  ಮಹುದ್ ೇ ಷಂಧಹನಕಹರಿ 

ಭಂಡಳಿ, ವಿಚಹಯಣಹ ನಹಯಮಹಲಮ, ಕಹರ್ಮಿಔ 

ನಹಯಮಹಲಮ, ಄ರ್ಹ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನಹಯಮಭಂಡಳಿಗ  

಄ನವಯಷಫಸುದು. 

 

ಷಂಧಹನ ರಕ್ರರಯೆಮು ನಡ ಮುಹಖ ಭಹಡಿದಂತ್ಸ 

ಆತ್ಯರ್ಿಖಳು, ಄ರ್ಹ ಂದು ಭಧಯಂತ್ಯ ರ್ತೇಭಹಿನ 

಄ರ್ಹ ಕಹರ್ಮಿಔ ನಹಯಮಹಲಮ ಄ರ್ಹ ನಹಯಮ 

ಭಂಡಳಿ ರ್ನೇಡಿದಂತ್ಸ ರ್ತೇಭಹಿನು ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಹಯಜ್ಯಕ ೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಎಲಹಿ ಔಕ್ಷಿದ್ಹಯಯನುು, ಄ಂದಯ  

ರಷುುತ್ವಿಯು ಸಹಖೂ ಭುಂಫಯು ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಲಯಿನುು 

ಭತ್ುು ಷಂಧಹನದಲ್ಲಿ ಹಲ ೂಂೆಡ ಎಲಹಿ ಔಕ್ಷಿದ್ಹಯಯನುು 

ಟ್ಟಿಗ  ಫಂರ್ಧಷುತ್ುದ್ .  

ಯಷಾಯ ಾಂದರ್ದಂದ ಭಹಡಿದಂತ್ಸ ಆತ್ಯರ್ಿಖಳು, ಅ 

ಾಂದಕ ೆ ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದರಿಗ  ಭಹತ್ರ ೇ 

಄ನವಯಷುತ್ುದ್ . 

 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳು ಸಿವಿಲ್ಸ ನಹಯಮಹಲಮಖಳ 

ಹಯರ್ುಗ  ಫಯದಂತ್  ರ್ನಶ ೇರ್ಧಷಲಹಗಿದ್ . (ಚಂದರಕಹಂತ್ 

ತ್ುಕಹಯಹಂ ರ್ನಔಂ v. ಭುರ್ನಸಿಲ್ಸ ರ್ನಖಭ, 2002 AIR 

SCW 710) 

 

ಷದಯಕ ೆ, 22 ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿಯ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ನಹಯಮಭಂಡಳಿs (“C. G. I. T.s”)/ಕಹರ್ಮಿಔ 

ನಹಯಮಹಲಮಖಳು ಧನಫಹದ್, ಭುಂಫ ೈ, ನದ್ ಸಲ್ಲ, 



 

 
 

ಚಂಢೇಖಡ, ಕ ೂಲೆತ್ಹು, ಜ್ಫಲುಯ, ಕಹನುಾಯ, ನಹಖುಯ, 

ಲಕೌು, ಫ ಂಖಳೂಯು, ಜ ೈುಯ, ಚ ನ ುೈ, ಸ ೈದಯಹಫಹದ್, 

ಬುಫನ ೇವವಯ, ಄ಸಭದ್ಹಫಹದ್, ಎನಹಿಔುಲಂ, 

಄ಷಂಷ ೂೇಲ್ಸ, ಭತ್ುು ಖುಹಸರ್ತಖಳಲ್ಲಿ ರಷುುತ್ 

ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಷುರ್ತು . ಹಯಜ್ಯಖಳು ಫಹಕ್ರ 

ಈಳಿಮುುದನುು ತ್ಡ ಮಲು C. G. I. T. / ಕಹರ್ಮಿಔ 

ನಹಯಮಹಲಮಖಳು ಲ ೂೇಕ್ ಄ದ್ಹಲತ್ ಖಳನುು 

ಷಂಗಟ್ಟಸಿ . 

 

 

 

ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಂಬಂಧಗಳು: ಕಹರ್ಮವಕ ಷಂಘಗಳ 

ಅಧಿನಿಯಮ, 1926 

 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1926 (“ಕಹರ್ಮವಕ 

ಷಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ”)ನುು ಕ ಳಗಿನುಖಳಿಗ  

ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷಲಹಗಿದ್ : 

• ಮಜ್ಭಹನಯ ಭತ್ುು ಕಹರ್ಮಿಔಯ, ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ 

ನ ೂೇಂದಣಿ; 

• ಎಲಹಿ ಷೌಲಬಯಖಳುಳು, ನಹಯಮಹರ್ಧಕಹರಿಖಳಹಗಿ 

ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಖುಯುರ್ತಷುವಿಕ ; ಭತ್ುು 

• ರ್ನರ್ದಿಶ ಿಶಯತ್ುುಖಳಡಿಮಲ್ಲ,ಿ ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಷಂಗಖಳ, ಄ಯ ಷದಷಯಯು ಭತ್ುು ದ್ಹರ್ಧಕಹರಿಖಳ 

ವಿಯುದಧವಿಯು ಸಿವಿಲ್ಸ ಭತ್ುು ಕ್ರರರ್ಮನಲ್ಸ ರಕ್ರರಯೆಖಳಲ್ಲ ಿ

ಷಂಯಕ್ಷಣ ; 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗ 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ರಕಹಯ “ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಷಂಗ”ನುು ಂದು “ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಭತ್ುು ಮಜ್ಭಹನಯ 

ನಡು  ಄ರ್ಹ ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಭತ್ುು ಕಹರ್ಮಿಔಯ ನಡು , 

಄ರ್ಹ ಮಜ್ಭಹನಯು ಭತ್ುು ಮಜ್ಭಹನಯ ನಡು  

಄ರ್ಹ ಮಹುದ್ ೇ ೃರ್ತು ಄ರ್ಹ ಹಯಹಯದ 

ನಡಳಿಕ ಮ ಮೇಲ  ರ್ನಫಿಂಧ ಸ ೇಯಲು, ಭತ್ುು ಎಯಡು 

಄ರ್ಹ ಄ರ್ಧಔ ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಔೂೆಟ್ಖಳ ನಡುವಿನ 

ಷಂಫಂಧಖಳನುು ರ್ನಮಂರ್ತರಷಲು, ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔ ಄ರ್ಹ 

ವಹವವತ್ಹದ, ಷಂಯೇಜ್ನ " ಎಂದು 

ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷಲಹಗಿದ್ . 

 

ಂದು ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗದ ನ ೂೇಂದಣಿ ಔಡಹಾಮಲ,ಿ ಅದಯ  

ಐಚಿುಔಹಗಿದ್ , ಏಕ ಂದಯ  ಂದು ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಷಂಗು ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಄ಡಿಮಲ್ಲ ಿ

ಕ ಲು ರ್ನರ್ದಿಶ ಿಸಔುೆಖಳು ಭತ್ುು ಷೌಲಬಯಖಳನುು 

಄ನುಬವಿಷುತ್ು . ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳನುು ಅಮಹ ಷಂಗದ 

ಹಯರ್ುಮಲ್ಲಿಯು ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ರಿಜಿಷಹರಯ ಫಳಿ 

ನ ೂಂದ್ಹಯಷಫಸುದು. ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ಲದಿ ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಷಂಗಕ  ೆಕಹರ್ಮ ಔಿ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

ಸಿಖು ವಿವಿಧ ಷೌಲಬಯಖಳು ಲಬಯವಿಯುುರ್ದಲಿ. 

 

ರ್ನದವಿನ: ಂದು ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಹಯಹರಿ ಷಂಗಖಳ 

ಔೂೆಟ್ು ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮ ನೌಔಯಯ ಯಹಗಿ 

ಂದು ಹಯಹರಿ ಹಯಜ್ಯನುು ಸೂಡಲು ರ್ನಧಿರಿಷುತ್ುದ್ . 

಄ಂಖ ಹಯಹರಿ ಷಂಗಖಳು ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಹಯಹರಿ 

ಷಂಗಖಳಹಗಿದಾಯೂ, ಔೂೆಟ್ು ಹಯಹರಿ ಷಂಗಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ರಕಹಯ ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ಹಗಿಯರ್ದದಾಲ್ಲ,ಿ 

಄ದನುು ಹಯಹರಿ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 2 (h ) 



 

 
 

ರಿಚ ಛೇದದ ಹಯರ್ಹಯನದಂತ್  "ಹಯಹರಿ ಷಂಗ"ಹಗಿ 

ಖುಯುರ್ತಷಲಹಖುುರ್ದಲಿ ಸಹಖೂ ಫಬ ಕ್ರೇಲನಹಗಿ 

ರಿಖಣಿಷಲಾಡುುರ್ದಲಿ. ಅದಾರಿಂದ ಄ದು ನೌಔಯಯ ಯಹಗಿ 

ಹಯಜ್ಯ ಸೂಡುಂರ್ತಲಿ. 

(ಫಹಯಂಕ್ ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಹಯಹರಿ ಷಂಗಖಳ 

ಔೂೆಟ್ದಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷಂಗಟ್ನ   v. ಮೂರ್ನಮನ್  ಅಪ್ 

ಆಂಡಿಮಹ ಭತ್ುು ಆತ್ಯಯು, 1992 (65) FLR 164) 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗನುು ನ ೂೇಂದ್ಹಯಷಲು: 

  

• ಔರ್ನಶ ಿಏಳು ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ತ್ನು ಷದಷಯಯಹಗಿ 

ಸ ೂಂರ್ದಯಫ ೇಔು; ಭತ್ುು 

• (i) ಕಹರ್ಹಿನ ಗ  ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ ಄ರ್ಹ ಕ ಲಷದಲ್ಲಯಿು 

ವ ೇಔಡಹ 10ಯಶು ಿಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಸ ೂಂರ್ದಯಫ ೇಔು ಄ರ್ಹ 

(ii) ಅ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗ  ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ ಄ರ್ಹ ಕ ಲಷದಲ್ಲಿಯು 

ಔರ್ನಶ ಿಂದು ನೂಯು ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಸ ೂಂರ್ದಯಫ ೇಔು 

  

ಕ ೇಂದರ ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ರ್ನಮಂತ್ರಣ, 1938 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಈರ್ನಫಂಧನ ಖಳಿಗ  ತ್ಔೆಂತ್  ಫಯಸದ 

ಯೂದಲ್ಲ ಿರ್ನಮಭಖಳನುು ವಿಧುಯಔುಗ ೂಲ್ಲಷಫ ೇಔು. 

  

ಂದು ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮ ಔಿ ಷಂಗದ ಷಹಭಹನಯ 

ರ್ನರ್ಧಖಳನುು ಸ ೇಗ  ಯಯಷಫ ೇಕ ಂದು ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.15ಯಲ್ಲಿ ನಭೂರ್ದಷಲಹಗಿದ್ . ಇ 

ರ್ನಫಂಧನ ಖಳು ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗು ತ್ನು ಷದಷಯಯ 

ಔಲಹಯಣಕಹೆಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದನುು ರ್ಹರ್ತರಡಿಷುತ್ುದ್ . 

 

ಕಹರ್ಮಿಔಯು 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಲ್ಲ ಿ“ಕಹರ್ಮಿಔಯು” 

ಎಂಫ ದನುು “ಹಯಹರಿೇ ಹಯಜ್ಯು ಳಗ ೂಂಡಿಯು 

ಮಜ್ಭಹನನ ಷ ೇ ಮಲ್ಲ ಿಆದಾಯೂ ಄ರ್ಹ ಆಲಿರ್ದದಾಯೂ, 

ೃರ್ತು ಄ರ್ಹ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಲ್ಲ ಿಭಖುಯಹಗಿಯು 

ಎಲಹಿ ಯಕ್ರುಖಳು" ಎಂದು ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷಲಹಗಿದ್ . "ೃರ್ತು 

಄ರ್ಹ ಕ ೈಗಹರಿಕ " ಎಂಫ ದನುು ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಲ್ಲಿ ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷಲಹಗಿಲಿ. ಕಹರ್ಮ ಔಿ 

ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಲ್ಲ ಿ"ಕ ೈಗಹರಿಕ " ದದ 

ಹಯರ್ಹಯನದ ಄ನುಸಿಾರ್ತಮಲ್ಲ,ಿ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಲ್ಲಿ ರ್ನೇಡಿಯು ಹಯರ್ಹಯನನ ುೇ ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಲ್ಲಿ ಈಳಿಸಿಕ ೂಳುಲಹಗಿದ್ . 

 

ಹಿೇಗಹಗಿ, ಂದು ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಹಗಿ 

ರಿಖಣಿಷಲು, ಮಜ್ಭಹನ ಭತ್ುು ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳ 

ಷಂಫಂಧವಿಯಫ ೇಔು, ಭತ್ುು ಮಜ್ಭಹನನು ಮಹುದ್ ೇ 

ಹಯಹಯ, ೃರ್ತು, ಷಂಷ ಾ, ಈತ್ಹಾದನ  ಄ರ್ಹ ಔಷುಫುಖಳಲ್ಲ ಿ

ಭತ್ುು ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳು, ಮಹುದ್ ೇ ಔಷುಫು, ಷ ೇ , 

ಈದ್ ೂಯೇಖ, ಔಯಔುವಲ, ಄ರ್ಹ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ೃರ್ತುಮಲ್ಲಯಿಫ ೇಔು. ಂದು ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಷಂಷ ಾಮನುು 

ೃರ್ತು ಄ರ್ಹ ಹಯಹಯ ಂದು ರಿಖಣಿಷಲು, ಄ದು ೃರ್ತು 

಄ರ್ಹ ಹಯಹಯದಂತ್  ಷಂಗಟ್ಟತ್ ಄ರ್ಹ 

ಷಂಯೇಜಿತ್ಹಗಿಯಫ ೇಔು. ಄ದು ಮಜ್ಭಹನ ಭತ್ುು 

ನೌಔಯಯ ಷಸಕಹಯದ ಮೇಲ  ಄ಲಂಬಿಸಿಯಫ ೇಔು ಭತ್ುು 

಄ಯು ಟ್ಟಗಿ  ಈತ್ಹಾದನ , ಭಹಯಹಟ್ ಄ರ್ಹ ಷಯಔುಖಳ 

಄ರ್ಹ ಷ ೇ ಖಳ ವಿತ್ಯಣ  ಭಹದುಯಹಗಿಯಫ ೇಔು. 

ಆದಯಲ್ಲ ಿಲಹಬದ ಈದ್ ಾೇವ ಄ರ್ಹ ಫಂಡಹಳದ 

ಸೂಡಿಕ ಮು ಆದ್ ಯೆೇ ಄ರ್ಹ ಆಲಿ ೇ ಄ರ್ಹ ಄ದು 



 

 
 

ದ್ಹನಶಿೇಲ ರಕ್ರರಯೆಯೆೇ ಎಂಫುದು ಖಣನ ಗ  ಫಯುುರ್ದಲಿ. 

(ಆಂಡಿಮನ್ ಷಹಿಯಂಡಡ್  ಿಷಂಷ ಾಮ ಕಹರ್ಮಿಔಯು v. 

ಆಂಡಿಮನ್ ಷಹಿಯಂಡಡ್  ಿಷಂಷ ಾಮ ಅಡಳಿತ್ಭಂಡಳಿ  , 

AIR 1976 SC 145) 

 

ರ್ನದವಿನ: A ಂದು ಧಹರ್ಮಿಔ ಷಂಷ ಾಮಹಗಿದುಾ, ಄ದಯ 

ಭುಕಯ ಕಹಮಿು ಕ ಲು ದ್ ೇಷಹಾನಖಳ 

ಯಸಹಯಖಳನುು ರ್ನಿಹಿಷುುದು ಭತ್ುು ಬಔುರಿಗ  

ದ್ ೇಷಹಾನಖಳನುು ತ್ಲುರ್ ತ್ಭಮ ೂಜ ಮನುು ಷಲ್ಲಷಿಲು 

಄ನುು ಭಹಡಿಕ ೂಡುುದು. ತ್ನು ಕಹಮಿಖಳಿಂದ Aಮು 

ಸ ೇಯಳಹದ ಅದ್ಹಮನುು ಖಳಿಸಿ ಄ದನುು ವ ೈಕ್ಷಣಿಔ 

ಭತ್ುು ಧಹರ್ಮಿಔ ಕಹಮಿಖಳಿಗ  ಈಯೇಗಿಷುರ್ತುದಾಯೂ, 

Aಮು ಂದು ಧಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಟ್ನ ಯೆೇ ಅಗಿದ್ . ಄ದು 

ಬೌರ್ತಔ ಄ಖತ್ಯಖಳನುು ೂಯ ೈಷು ಷಂಷ ಾಮಲ.ಿ ಄ದು 

ರಭುಕಹಗಿ ಂದು ಅಧಹಯರ್ತಮಔ ಕ ೇಂದರ. ಅದಾರಿಂದ, A 

಄ನುು ಹಯಹರಿೇ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1926ಯ ರಕಹಯ 

ಂದು ಹಯಹಯ ಄ರ್ಹ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮನಹುಗಿ 

ರಿಖಣಿಷಲಹಖುುರ್ದಲಿ. ಅದಾರಿಂದ ಆದಯಲ್ಲಿ 

ನ ೇಭಔಗ ೂಂಡಿಯು ಯಕ್ರುಖಳು ಕಹರ್ಮಿಔಯಲಿ ಭತ್ುು 

ಆದರಿಂದ್ಹಗಿ ಄ಯು ಮಹುದ್ ೇ ಂದು ಹಯಹರಿ 

ಷಂಗಕ  ೆತ್ಭಮನುು ನ ೂಂದ್ಹಯಷಲಹಖುುರ್ದಲ.ಿ Aಮು 

ವಿದುಯಚುಕ್ರು ಭತ್ುು ಜ್ಲವಿಬಹಖಖಳನುು ರ್ನಿಹಿಷುತ್ುದ್ . ಇ 

ವಿಬಹಖಖಳು ಕ ೈಗಹರಿಕ  ಄ರ್ಹ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಷದೃವಹಗಿಯುುದರಿಂದ, ಇ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲನಿ 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳು ಹಯಹರಿೇ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

ರಕಹಯ ಕಹರ್ಮಿಔಯಹಗಿಯುತ್ಹುಯ  ಭತ್ುು ಄ಯು ಂದು 

ಹಯಹರಿ ಷಂಗಹಗಿ ತ್ಭಮನುು ನ ೂೇಂದ್ಹಯಷಲು 

಄ಸ ಯಿಹಗಿಯುತ್ಹುಯ . (ರ್ತಯುಭಲ ರ್ತಯುರ್ತ ದ್ ೇಷಹಾನಂ v. 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಅಮುಔುಯು  (1979) ILLJ 448 AP) 

 

ಹಯಹರಿೇ  

ಹಯಜ್ಯ                                                               

  

“ಹಯಹರಿ ಹಯಜ್ಯ” ಎಂಫ ದು 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಲ್ಲಿ 

“ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯ”ದು 

ಸ ೂಂರ್ದಯು ಹಯರ್ಹಯನನ ುೇ 

ಸ ೂಂರ್ದದ್ . ಅದಯ  ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಹಯಜ್ಯಖಳಂತ್ , ಹಯಹರಿ ಹಯಜ್ದಲ್ಲಿ 

ಔೂಡ ಹಯಜ್ಯನುು ಭುಂರ್ದಡು 

ಮಹುದ್ ೇ ಔಕ್ಷಿದ್ಹಯನು ಹಯಜ್ಯದಲ್ಲಿ 

ನ ೇಯ ಅಷಕ್ರುಮನುು ಸ ೂಂರ್ದಯಫ ೇಔು. 

  

ಷುಯಕ್ಷತ್                                                             
           

  

ಕ ಲು ರ್ನರ್ದಿಶಿ ಶಯತ್ುುಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ , 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು 

ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ, ಄ಯ 

ಷದಷಯಯು ಭತ್ುು ದ್ಹರ್ಧಕಹರಿಖಳ ವಿಯುದಧ 

ಕ ಲು ಸಿವಿಲ್ಸ ಭತ್ುು ಕ್ರರರ್ಮನಲ್ಸ 

ರಕ್ರರಯೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಷಂಯಕ್ಷಣ ಮನುು 

ರ್ನೇಡುತ್ುದ್ . 

  



 

 
 

ಷುಯಕ್ಷತ್ : ಹಯಹರಿ ಹಯಜ್ಯಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ರರರ್ಮನಲ್ಸ  

ರ್ತ್ೂರಿ  

  

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.17 

ರಕಹಯ ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗದ 

ಮಹುದ್ ೇ ದ್ಹರ್ಧಕಹರಿ ಄ರ್ಹ ಷದಷಯನು 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.15ಯಲ್ಲಿ 

ರ್ತಳಿಸಿದಂತ್  ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗದ ಮಹುದ್ ೇ 

ಖುರಿಮ ೂಯ ೈಕ ಗ  ಷದಷಯಯ ನಡು  ಅಖು 

ಮಹುದ್ ೇ ಾಂದದ ಕಹಯಣ ಬಹಯತ್ ದಂಡ 

ಷಂಹಿತ್  1860ಮ S.120B (2) ರಕಹಯ 

ಶಿಕ್ಷ ಗ  ಄ಸಿನಹಖುುರ್ದಲಿ. ಅದಯ , 

ಾಂದು ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯಹಗಿದಾಯ , 

಄ಂತ್ಸ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಮಹ ಷುಯಕ್ಷತ್ ಮು 

ಸಿಖುುರ್ದಲ.ಿ 

 

ರ್ನದವಿನ: ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಹದ ಔಂ ರ್ನ 

Aಮು, ತ್ನು ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಕ ಲಷರ್ದಂದ 

ಜಹ ಭಹಡುತ್ುದ್ , ಅದಯ  ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಇ 

ಜಹಗ ೂಳಿಷುವಿಕ ಮನುು 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ ಂದು ಅಯ ೂೇರ್ಷುತ್ಹುಯ . 

ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ, ಜಹಗ ೂಂಡ 

ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಭತ್ುು ಄ಯನುು ರರ್ತರ್ನರ್ಧಷು 

ಹಯಹರಿ ಷಂಗದ ಷದಷಯಯು ಔಂರ್ನ Aನ 

ಔಟ್ಿಡಕ ೆ ಭುರ್ತುಗ  ಸಹಕ್ರ, ಷವಲಾ ಕಹಲದಯ ಗ  

ಕ ಲು ರ್ನರ್ದಿಶಿ ಯಕ್ರುಖಳನುು 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯಹಗಿ 

ಹಿಡಿರ್ದಟ್ುಿಕ ೂಂಡಿಯುತ್ಹುಯ . ಬಹಯತ್ ದಂಡ 

ಷಂಹಿತ್ , 1860ಯ 340ನ ೇ ರಿಚ ಛೇದದ 

ರಕಹಯ ಇ ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  ಭತ್ುು ಹಯಹರಿೇ 

ಷಂಗದ ಷದಷಯರಿಗ  ಮಹುದ್ ೇ ವಿನಹಯರ್ತ 

ಸಿಖುುರ್ದಲ,ಿ ಏಕ ಂದಯ  ಇ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ ೇ 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯಹಗಿಯುತ್ುದ್ . ಹಯಹರಿ 

ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 17ನ ೇ 

ರಿಚ ಛೇದು ಂದು ಹಯಹರಿ ಷಂಗದ 

ಷದಷಯಯುಖಳಿಗ  ಸಿೇರ್ಮತ್ ಯಕ್ಷಣ ಮನುು 

ರ್ನೇಡಿದಯೂ, ಂದು ಄ಯಹಧ ಄ರ್ಹ 

ಫ ದರಿಕ , ಈದರ ಄ರ್ಹ ಹಿಂಷ ಖಳಲ್ಲಿ 

ಬಹಗಿಮಹಗಿದ್ಹಾಖ ದ್ ೂಯುಔು ಶಿಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿ 

ಮಹುದ್ ೇ ಯಕ್ಷಣ ಯಯುುರ್ದಲ.ಿ (ಜ್ಯ್ 

ಆಂಜಿರ್ನಮರಿಂಗ್ ಕ್ಸಿ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ ಭತ್ುು 

ಆತ್ಯಯು v. ಶಿುಭ ಫಂಗಹಳ ಯಹಜ್ಯ ಭತ್ುು 

ಆತ್ಯಯು, AIR 1968 Cal 407) 

 

ಷುಯಕ್ಷತ್ : ಕ ಲು ಷಂದಬಿಖಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ಸ 

ಹಯಜ್ಯಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣ  

 

ನ ೂೇಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಭತ್ುು ಄ಯ 

ದ್ಹರ್ಧಕಹರಿಖಳು ಭತ್ುು ಷದಷಯಯು ಂದು ಹಯಹರಿ 

ಹಯಜ್ಯಕ ೆ ಔಕ್ಷಿದ್ಹಯಯಹಗಿದುಾ, ಇ ಹಯಜ್ಯಕ ೆ 

ಧಕ ೆಮಹಖುಂತ್  ನಡ ದುಕ ೂಂಡಲ್ಲಿ, ಸಿವಿಲ್ಸ 

ನಹಯಮಹಲಮಖಳು ಭತ್ುು ಆತ್ಯ ನಹಯಮಹಂಖ 

ರಕ್ರರಯೆಖಳಿಂದ ಷುಯಕ್ಷತ್ಯಹಗಿಯುತ್ಹುಯ . 



 

 
 

 

ನ ೂೇಂದ್ಹಯತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳು ತ್ಭಮ 

ಷದಷಯಯ ತ್ಿನ ಖಳಿಗ  ಜ್ಹಫಹಾಯಯಹಗಿಯುುರ್ದಲಿ. 

ಅದಯ  ಄ಯು ಯಕ್ಷಣ ಮನುು ಡ ಮಫ ೇಕ್ರದಾಲ್ಲ,ಿ 

ಷದಷಯಯ ಇ ತ್ಿನ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ 

ಕಹಮಿರ್ನಹಿಸಔನ ಄ರಿವಿಗ  ತ್ಯದ್  ಄ರ್ಹ ಅತ್ನ 

ರ್ನದ್ ೇಿವನಖಳಿಗ  ಯರ್ತರಿಔುಹಗಿ ನಡ ರ್ದದ್  

ಎಂಫುದನುು ರ್ನಯೂರ್ಷಫ ೇಔು. ಂದು ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಷಂಗದ ಅಡಳಿತ್ನುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುುನನುು 

“ಕಹಮಿರ್ನಹಿಸಔ” ಎಂದೂ, ಭತ್ುು ಎಲಹಿ 

ಷದಷಯಯು ಄ರ್ಹ ಄ಂತ್ಸ ಷರ್ಮರ್ತಮನುು  

“ದ್ಹರ್ಧಕಹರಿಖಳು” ಎಂದೂ ಔಯ ಮುಯು. 

ರ್ನದವಿನ: ಒಿ ಕಹರ್ಮಿಔ, ಅಕ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗದ 

ನಹಮಔಲಹಗಿದಾಯೂ ಷಸ, ಕಹರ್ಹಿನ ಮ ಳಗ , ತ್ನು 

ಮೇಲರ್ಧಕಹರಿಖಳು ರ್ನೇಡು ಷೂಚನ ಖಳನುು ಹಲ್ಲಸಿ 

ತ್ನು ಔತ್ಿಯನುು ರ್ನಿಹಿಷಫ ೇಔು. ಹಿೇಗ , ಫಬ 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗದ ನಹಮಕ್ರ, ಅಕ ಮ ದುನಿಡತ್ ಮ 

ಫಗ ಗಿನ ವಿಚಹಯಣ ಮ ನಂತ್ಯ 

ದಚುಯತ್ಗ ೂಳಿಸಿದ್ಹಖ, ಸಿವಿಲ್ಸ ಄ರ್ಹ ಕ್ರರರ್ಮನಲ್ಸ 

ಜ್ಹಫಹಾರಿಯಂದ ಷುಯಕ್ಷಿತ್ಹಗಿಯುುರ್ದಲಿ. ( ಸ್ಿ 

ಆಂಡಿಮಹ ಸಿಿೇಲ್ಸ ಔಂರ್ನ ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ v. ಄ಜಿೇಜ್, 

1990 LLR 142 (Ker)) 

 

ಷುಯಕ್ಷತ್ : ವಿವ ೇಶ  ಷುಯಕ್ಷತ್  

  

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.19 ಭತ್ ೂುಂದು 

ರಿೇರ್ತಮ ಯಕ್ಷಣ ಮನುು ರ್ನೇಡುತ್ುದ್ . ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗದ 

ಷದಷಯಯ ನಡುವಿನ ಾಂದಖಳು ಬಹಯತ್ದ ಖುರ್ತುಗ  

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ, 1872 S.27 ರಿರ್ಧಗ  ಫಯುುರ್ದಲ,ಿ 

ಆಲಿಹದಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ಾಂದಖಳು  ರಿಔುಹಖುತ್ು . 

ಷಭಿಔ 

ಷಕಹಿಯ                                                           

  

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ರಕಹಯ ಎಲಹಿ 

ಷಂದಬಿಖಳಲ್ಲಿ "ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯ” ಎಂದಯ : (i) 

ಂದು ಯಹಜ್ಯಕ ೆ ಭಹತ್ರ ೇ ಸಿೇರ್ಮತ್ಲದಿ 

ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ ರ್ನಯತ್ಹಗಿಯು ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳಿಗ  

ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿಯ ಭತ್ುು (ii) ಆತ್ಯ ಎಲಹಿ ಕಹರ್ಮಿಔ 

ಷಂಗಖಳಿಗ  ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳು. ಕ ಲು ರ್ನರ್ದಿಶಿ 

ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಿ ರ್ನಫಂಧನ ಖಳನುು ಭಹಡಲು ಷಭಿಔ 

ಷಕಹಿಯನುು ವಔುಗ ೂಳಿಷಲಹಗಿದ್ . 

 

ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಂಬಂಧಗಳು: ಕೆೈಗಹರಕಹ 

ಉದೊಾೀಗ (ಸಹಾಯೀ ಆದೆೀವಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 

1946 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಈದ್ ೂಯೇಖ (ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳು) 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1946 (“the ಸಹಾಯೀ 

ಆದೆೀವಗಳು ಅಧಿನಿಯಮ”)ನುು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳು 

ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  ಈದ್ ೂಯೇಖದ ಶಯತ್ುುಖಳನುು 



 

 
 

ರ್ನಕಯಹಗಿ ರ್ತಳಿಸ ೇಳಲು ಄ವಯಔಹಗಿಷಲು 

ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷಲಹಯತ್ು. 

 

ಈಮುಔುತ್   

  

ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

S.2(e)ಮು ಹಿಂರ್ದನ ಸನ ುಯಡು 

ರ್ತಂಖಳುಖಳಲ್ಲ ಿ100ಕ್ರೆಂತ್ ಸ ಚಿುನ 

ನೌಔಯನುು ನ ೇರ್ಮಸಿಕ ೂಂಡ  ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಿಗ  ಄ನವಯಷುತ್ುದ್ . ಷಹಾಯೇ 

ಅದ್ ೇವಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2(e)ಮು 

“ಕ ೈಗಹರಿಕಹ   ಕಹರ್ಹಿನ ” ಎಂಫ 

ದನುು ಕ ಳಗಿನುಖಳಂತ್  

ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷುತ್ುದ್  (i)  ೇತ್ನ ಹರ್ತಮ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1936ಯಲ್ಲಿ 

ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷಲಹಗಿಯು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಕಹರ್ಹಿನ ; (ii) ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1948ಯಲ್ಲಿ 

ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷಲಹಗಿಯು ಂದು 

ಕಹರ್ಹಿನ ; (iii) ಯ ೈಲ ವ; ಭತ್ುು (iv) 

ಂದು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಕಹರ್ಹಿನ ಮ 

ಮಜ್ಭಹನನ ೂಂರ್ದಗಿನ ಔಯಹಯನುು 

ೂಯ ೈಷಲು ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು 

ನ ೇರ್ಮಸಿಕ ೂಳುು ಫಬ ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯನ 

ಕಹರ್ಹಿನ  

 

ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳು  

 

ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳು ಎಂದಯ   ೈಮಕ್ರುಔ 

ಔಯಹಯುಖಳಿಗಿಂತ್ ರ್ಮಗಿಲಹದ ಈದ್ ೂಯೇಖದ 

ಶಯತ್ುುಖಳನುು ರ್ನಕಯಹಗಿ ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷು 

ರಔಟ್ಟತ್ ದ್ಹಕಲ ಖಳು. ( ಷ ಿನ್ಿ ಆಂಡಿಮಹ 

ಭಹಯಚ್  ಔಂರ್ನ v. ಕಹರ್ಮಿಔಯು, AIR 

1973 SC 2650) 

 

S.2(g) ರಕಹಯ ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಗಿೇಿಔಯಣ, ಕ ಲಷದ 

ಷಭಮ, ಯಜಹರ್ದನಖಳು,  ೇತ್ನ, ಸಹಜ್ಯಹರ್ತ ಭತ್ುು 

ಯಜಹ ರ್ನಮಭಖಳು, ರ್ನೃರ್ತುಮ ಮಷುಸ ಭತ್ುು 

ಜಹಗ ೂಳಿಷುವಿಕ ಮಂತ್ಸ ರ್ನರ್ದಿಶಿ ವಿಶಮಖಳನುು 

ಔಡಹಾಮಹಗಿ ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳಲ್ಲಿ 

ನಭೂರ್ದಸಿಯಫ ೇಕ ಂದು ಸ ೇಳುತ್ುದ್ . 

 

ಕಹರ್ಮಿಔ 

 

ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು  

“ಕಹರ್ಮಿಔ” ದದ ಹಯರ್ಹಯನನುು 

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭರ್ದಂದ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುುತ್ುದ್ . 

 

ಔಯಡು ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ ಷಭಿಣ  

 

ತ್ನು ಕಹರ್ಹಿನ ಗ  ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಄ನವಮಹಖು 

ರ್ದನಹಂಔರ್ದಂದ ಅಯು ರ್ತಂಖಳ ಳಗ , ರರ್ತ 

ಮಜ್ಭಹನನು, ಕಹರ್ಹಿನ ಮಲ್ಲಿ 

ಫಳಷಲ್ಲಯು ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ ಔಯಡನುು 

ಧುರಡಿೇಔರಿಷು ಄ರ್ಧಕಹರಿ (ಒಿ 



 

 
 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಅಮುಔುಯು ಄ರ್ಹ ಒಿ 

ಹರದ್ ೇಶಿಔ ಕಹರ್ಮಿಔ ಅಮುಔುಯು, ಄ರ್ಹ 

ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯರ್ದಂದ ನ ೇರ್ಮಷಲಹದ 

ಮಹುದ್ ೇ ಆತ್ಯ ಄ರ್ಧಕಹರಿ)ಗ  

ಷಭರ್ಿಷಫ ೇಔು. ಂದು  ೇಳ  ಷಹಾಯೇ 

ಅದ್ ೇವಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ರಕಹಯ ೇ ಇ 

ಔಯಡು ಆದಾಯ , ಄ರ್ಧಕಹರಿಮು ಔಯಡನುು 

ಧುರಡಿೇಔರಿಷಫಸುದು ಭತ್ುು ಆದಯ ನಂತ್ಯ 

ಆು ಕಹರ್ಹಿನ ಮ ಧೃಡಿೇಔೃತ್ ಷಹಾಯೇ 

ಅದ್ ೇವಖಲಹಖುತ್ು . ಧುರಡಿೇಔರಿಷು 

಄ರ್ಧಕಹರಿಮು ಔಯಡನುು ಧುರಡಿೇಔರಿಷು 

ಭುನು ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ ಮ 

ಕಹರ್ಮಿಔ ಷಂಗಖಳ ಄ರ್ನಸಿಕ ಮನುು 

ಅಸಹವರ್ನಷಫಸುದು. ಧುರಡಿೇಔರಿಷು ಭುನು 

ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ ಔಯಡಿಗ  

ರ್ತದುಾಡಿಖಳನುು ತ್ಯು ಄ರ್ಧಕಹಯೂ 

ಧುರಡಿೇಔರಿಷು ಄ರ್ಧಕಹರಿಗಿಯುತ್ುದ್ . 
 

ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಂಬಂಧಗಳು: ಕಹರ್ಹವನೆಗಳ 

ಅಧಿನಿಯಮ, 1948 

 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1948 

(“ಕಹರ್ಹವನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ”)ು 10 ಄ರ್ಹ 

಄ರ್ಧಔ ನೌಔಯಯನುು ಸ ೂಂರ್ದಯು ಭತ್ುು ವಕ್ರುಮ 

ಷಸಹಮರ್ದಂದ ಈತ್ಹಾದನಹ ರಕ್ರರಯೆಖಳನುು 

ಕ ೈಗ ೂಂಡಿಯು ಎಲಹಿ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಿಗ  

಄ನವಯಷುತ್ುದ್ .  ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲಿ ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಅಯ ೂೇಖಯ, ಷುಯಕ್ಷತ್ , 

ಔಲಹಯಣ, ಕ ಲಷದ ಄ರ್ಧ, ಭತ್ುು ಯಜ ಗಹಗಿ 

ಈಫಂಧಖಳನುು ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲಿ 

ವಹಷನಫದಧ ಅಯ ೂೇಖಯ ಷರ್ಮೇಕ್ಷ ಖಳು, ಷುಯಕ್ಷತ್ಹ 

಄ರ್ಧಕಹರಿಖಳ ನ ೇಭಔ, ಕಹಯಂಟ್ಟೇನುಖಳು, 

ಶಿವುಕ ೇಂದರಖಳು, ಭತ್ುು ಔಲಹಯಣ ಷರ್ಮರ್ತಖಳ 

ಷಹಾನ ಗ  ಕಹಯಣಹಗಿದ್ . ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ರರ್ತ ಯಹಜ್ಯದ್ ೂಳಗ  

ವಿವ ೇಶ ಶಯತ್ುುಖಳನುು ದಗಿಷಲು ಸ ಚುುರಿ 

ರ್ನಮಭಖಳನುು ವಿರ್ಧಷುತ್ುದ್ . 

 

ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಂಬಂಧಗಳು: ಅಂಗಡಿಗಳು 

ಮತತು ಕಹರ್ಹವನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 

  

಄ಂಖಡಿಖಳು ಭತ್ುು ಹಣಿಜ್ಯ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳ 

ಔಡಹಾಮ ನ ೂೇಂದಣಿಗಹಗಿ ಭತ್ುು ಆಂತ್ಸ 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲಿ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳ ಕ ಲಷದ 

ಶಯತ್ುುಖಳನುು ರ್ನಮಂರ್ತರಷಲು, ಸಲು ಯಹಜ್ಯಖಳು 

಄ಂಖಡಿಖಳು ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭಖಳನುು ಜಹರಿಗ ೂಳಿಸಿ . ಇ ಔಟ್ಿಲ ಖಳು 

ಔರ್ನಶಿ 20 ನೌಔಯಯನುು ಄ಂಖಡಿಖಳು ಭತ್ುು ಹಣಿಜ್ಯ 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಿಗ  ಄ನವಯಷುತ್ುದ್  ಭತ್ುು 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಆಂತ್ಸ ನೌಔಯರಿಗ   ೇತ್ನ 

ರ್ಮರ್ತಮನುು ವಿರ್ಧಷುತ್ುದ್ . 

  

ವ್ೆೀತನ 



 

 
 

 ೇತ್ನನುು  ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1948, 

 ೇತ್ನ ಹರ್ತಮ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1936, ಭತ್ುು 

ಫ ೂೇನಸ್ ಹರ್ತಮ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1965ಖಳು 

ರ್ನಮಂರ್ತರಷುತ್ು . 
 

ವ್ೆೀತನ: ಕನಿಶಟ ವ್ೆೀತನದ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1948 

  

ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನದ  ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1948ನುು "ಕ ಲು 

ಈದ್ ೂಯೇಖಖಳಲ್ಲಿ"  ೇತ್ನದ ಔರ್ನಶಿ ದಯಖಳನುು 

ರ್ನಧಿರಿಷಲು ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷಲಹಯತ್ು. ಬಹಯತ್ 

ಷಕಹಿಯದ ಕಹರ್ಮಿಔ ಭತ್ುು ಈದ್ ೂಯೇಖ 

ಷಚಿಹಲಮು ಇ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಭೂಲಔ 

಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ ಲಮಖಳಲ್ಲನಿ ಕಹರ್ಮಿಔಯ 

ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಿಯಂದ ಫಳಕ ಗ  ತ್ಂರ್ದದ್ . 

 

ಈಮುಔುತ್  
  

ಆತ್ಯ ಕಹರ್ಮಿಔ ಭತ್ುು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ವಹಷನಖಳಂತ್ , 

ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನದ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಈಮುಔುತ್  

ಮಜ್ಭಹನ-ಕ ೇಂರ್ದರತ್ಹಗಿಯದ್ , ಈದ್ ೂಯೇಖ-

ಕ ೇಂರ್ದರತ್ಹಗಿದ್ . ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನದ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

ಈಫಂಧಖಳರ್ದಮಲ್ಲ,ಿ ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿಯ ಭತ್ುು  

ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳ ಯಡೂ ಄ಯಯ ಹಯರ್ುಮಲ್ಲಿಯು 

಄ನುಷೂಚಿತ್ ಈದ್ ೂಯೇಖಖಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷಭಹಡುರ್ತುಯು 

ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನ ಹರ್ತಮ 

ರ್ನಧಿರಿಷುವಿಕ , ರ್ತದುಾಡಿ, ಄ಲ ೂೇಔನ ಭತ್ುು 

ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷು ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯಳಹಗಿ , ಕ ೇಂದರ 

ಷಕಹಿಯದ ಹಯರ್ುಮಲ್ಲಿ 45 ಄ನುಷೂಚಿತ್ 

ಈದ್ ೂಯೇಖಖಳಿ  ಭತ್ುು ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳ 

ಹಯರ್ುಮಲ್ಲಿ 1600 ಄ನುಷೂಚಿತ್ ಈದ್ ೂಯೇಖಖಳಿ . 

 

ಕ ಲು ಯಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲ,ಿ ಄ಂಖಡಿ ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ  

಄ರ್ಧರ್ನಮಭು, ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

ಈಮುಔುತ್ ಮನುು ಆಂತ್ಸ ಄ಂಖಡಿ ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ  

಄ರ್ಧರ್ನಮಭಖಳು ಄ನವಯಷು ಎಲಹಿ ಄ಂಖಡಿಖಳು ಭತ್ುು 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಿಗ  ವಿಷುರಿಷಲಹಗಿದ್ . 

 

ಇ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಜಹರಿಗ ೂಂಡ ನಂತ್ಯ, 

ವಿದುಯಔುಹದ ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನ ಹರ್ತಮನುು, ಒರ್-

ಟ ೈಮ್ ಄ಕಹವ, ಷರಿಮಹದ ರಿಜಿಷಿಯುಖಳನುು 

ಕಹಹಡುುದು, ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ ಮ ಹರಂಖಣದಲ್ಲಿ 

ವಹಷನಫದಾ ನ ೂೇಟ್ಟೇಷುಖಳನುು ರದಶಿಿಷುುದನುು 

ಮಜ್ಭಹನನು ರ್ಹರ್ತರಡಿಸಿಕ ೂಳುಫ ೇಔು. 

 

 ೇತ್ನ 

ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2(h)ು " ೇತ್ನ"ನುು 

ನೌಔರಿಮ ಔಯಹಯನುು ೂಯ ೈಸಿದ್ಹಖ, ಅ ನೌಔರಿಗಹಗಿ 

ನ ೇಭಔಗ ೂಂಡ ಯಕ್ರುಗ  ಄ರ್ಹ ಆಂತ್ಸ ನೌಔರಿಮಲ್ಲಿ 

ಕ ೈಗ ೂಂಡ ಕ ಲಷಕ ೆ  ಸಣದ ಯೂದಲ್ಲಿ 

ಯಔುಡಿಷಫಸುದ್ಹದ ಎಲಹಿ ಷಂಬಹನ ಖಳನೂು ಭತ್ುು 

ಭನ  ಫಹಡಿಗ  ಬತ್ ಯಮನೂು ಅದಯ  ಕ ಳಗಿನುಖಳನುು 

ಳಗ ೂಂಡಿಯುುರ್ದಲಿ: 

 



 

 
 

♦     ಮಹುದ್ ೇ ಷರ್ತ-ಷೌಔಮಿ, 

ಫ ಳಕ್ರನ ಸಹಖೂ ರ್ನೇರಿನ ಷಯಫಯಹಜ್ು, 

 ೈದಯಕ್ರೇಮ ಸಹಜ್ಯಹರ್ತ, ಄ರ್ಹ 

♦ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯದ ಷಹಭಹನಯ 

಄ರ್ಹ ವಿವ ೇಶ ಅದ್ ೇವದಂತ್  

ರರ್ತಫಂರ್ಧಸಿಯು ಮಹುದ್ ೇ ಆತ್ಯ 

ಷೌಲಬಯ ಄ರ್ಹ ಷ ೇ ; 

♦ ಮಹುದ್ ೇ ರ್ಂಚಣಿ ರ್ನರ್ಧ ಄ರ್ಹ ಬವಿಶಯ 

ರ್ನರ್ಧ ಄ರ್ಹ ಷಹಭಹಜಿಔ ವಿಮಮ 

ಮಹುದ್ ೇ ಯೇಜ್ನ ಖಳಿಗ  ಮಜ್ಭಹನನು 

ಹರ್ತಸಿಯು ಕಹಣಿಕ  

♦ ಮಹುದ್ ೇ ರಮಹಣ ಬತ್ ಯ ಄ರ್ಹ 

ಮಹುದ್ ೇ ರಮಹಣದ ವಿನಹಮರ್ತಮ 

ಭೌಲಯ; 

♦ ಓದ್ ೂಯೇಗಿಔ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಯಕ್ರುಗ  

ಹರ್ತಷಲಹದ ವಿವ ೇಶ ಕಚುಿಖಳು 

ಮಹುದ್ ೇ ಮತ್ು; ಄ರ್ಹ 

♦ ವಿಮೇಚನಹ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 

ಹರ್ತಷಫ ೇಕಹದ ಮಹುದ್ ೇ ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ 

ಧನ. 

 

 

 

 ೇತ್ನ ದಯಖಳು 

ಔರ್ನಶಿ  ೇತ್ನ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯು 

ಕ ಳಗಿನುಖಳನುು ರ್ನಧಿರಿಷುಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ 

ಭಹಡುತ್ುದ್ : 

 

• ಷಭಮದ ಕ ಲಷಕಹೆಗಿ ಂದು  ೇತ್ನದ 

ಔರ್ನಶಿ ದಯ; 

           • ಬಹಖವಃ ಕ ಲಷಕಹೆಗಿ ಂದು  ೇತ್ನದ 

ಔರ್ನಶಿ ದಯ; 

• ಷಭಮದ ಕ ಲಷಕಹೆಗಿ  ೇತ್ನದ ಔರ್ನಶಿ 

ದಯದ ಮೇಲ  ನೌಔಯಯನುು 

ಡ ಮುುದಕಹೆಗಿ ನ ೇಭಔಗ ೂಂಡಿಯು 

ನೌಔಯರಿಗ  ಂದು ಷಂಬಹನ ಮ 

ಔರ್ನಶಿ ದಯ; ಭತ್ುು / ಄ರ್ಹ 

• ನೌಔಯರಿಂದ ಸ ಚುುರಿ ಕ ಲಷಕ ೆ ಔರ್ನಶಿ 

ದಯದ ಫದಲ್ಲಗ  ರ್ನೇಡಫ ೇಕಹಖು ಔರ್ನಶಿ ದಯ 

(ಷಭಮಹಧಹರಿತ್ ದಯ ಄ರ್ಹ ಬಹಖವಃ 

ದಯ). 

  

ವ್ೆೀತನ: ವ್ೆೀತನ ಪಹತಿಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1936 

  

ಹರ್ತ of  ೇತ್ನ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1936ನುು ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  

 ೇತ್ನದ ಹರ್ತಮನುು ರ್ನಮಂರ್ತರಷಲು ಭತ್ುು ಄ಯನುು 

ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ ಔಡಿತ್ಖಳಿಂದ ಄ರ್ಹ  ೇತ್ನ 

ಹರ್ತಮಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಫರ್ದಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು 

ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷಲಹಯತ್ು. ಆದು 

ಎಲಹಿ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು, ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು, 

ಭತ್ುು ಆತ್ಯ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಿಗ  ಄ನವಯಷುತ್ುದ್ , ಅದಯ  ರರ್ತ 

ರ್ತಂಖಳು ಯೂ. 10,000/- ಕ್ರೆಂತ್ ಸ ಚಿುನ ಅದ್ಹಮವಿಯು 

ಯಕ್ರುಖಳಿಗ  ಄ನವಯಷುುರ್ದಲಿ.   



 

 
 

ಇ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಜಹರಿಗ ೂಂಡ ನಂತ್ಯ, 

ವಿದುಯಔುಹದ  ೇತ್ನ ಹರ್ತಮನುು, ಒರ್-ಟ ೈಮ್ 

಄ಕಹವ, ಷರಿಮಹದ ರಿಜಿಷಿಯುಖಳನುು 

ಕಹಹಡುುದು, ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ ಮ ಹರಂಖಣದಲ್ಲಿ 

ವಹಷನಫದಾ ನ ೂೇಟ್ಟೇಷುಖಳನುು ರದಶಿಿಷುುದನುು 

ಮಜ್ಭಹನನು ರ್ಹರ್ತರಡಿಸಿಕ ೂಳುಫ ೇಔು. 

 

ವ್ೆೀತನ: ಬೊೀನಸ್ ಪಹತಿಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965 

  

ಫ ೂೇನಸ್ ಹರ್ತಮ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1965 

(“ಬೊೀನಸ್ ಅಧಿನಿಯಮ”)ು ಲಹಬಖಳ 

ಅಧಹಯದಲ್ಲಿ ಄ರ್ಹ ಈತ್ಹಾದನ ಮ ಄ರ್ಹ 

ಕ್ಷಭತ್ ಮ ಅಧಹಯದಲ್ಲಿ ಭತ್ುು ಷಂಫಂರ್ಧತ್ ಆತ್ಯ 

ಮಹುದ್ ೇ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ, 20 ಄ರ್ಹ ಄ದಕ್ರೆಂತ್ 

ಸ ಚಿುನ ನೌಔಯಯನುು ಸ ೂಂರ್ದಯು ರ್ನರ್ದಿಶಿ 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು ತ್ಭಮ ನೌಔಯರಿಗ  ಫ ೂೇನಸ್ 

ಹರ್ತಷುುದನುು ರ್ನಮಂರ್ತರಷುತ್ುದ್ . ಮಮ 

ಫ ೂೇನಸ್ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಜಹರಿಮಹದ ನಂತ್ಯ, 

ನೌಔಯಯ ಷಂರ್ ಯ 20ಕ್ರೆಂತ್ ಔಡಿಮಮಹದಯೂ, ಄ದು 

ಜಹರಿಮಲ ಿೇ ಆಯುತ್ುದ್ . ಫ ೂೇನಸ್ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು 

ಲಹಬ ೇತ್ಯ ಕಹಯಣಖಳಿಗ  ಷಹಾರ್ಷಲಹದ ಷಂಷ ಾಖಳಿಗ  

಄ನವಯಷುುರ್ದಲಿ. ಫ ೂೇನಸ್ ಹರ್ತಮ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1965ದ S.10 ರಕಹಯ ರರ್ತಯಂದು 

ಕ ೈಗಹರಿಕ  ಭತ್ುು ಕಹರ್ಹಿನ ಮು 

8.33%ಖಳ ಔರ್ನಶಿ ಫ ೂೇನಸ್ ಄ನುು 

ಹರ್ತಷಫ ೇಕ್ರದ್ . ಮಹುದ್ ೇ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಮಲ್ಲಿ 

ನುರಿತ್, ನುರಿತ್ಲದಿ, ವಹರಿೇರಿಔ, ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ, 

ಯಷಹಾಔ, ಅಡಳಿತ್ಹತ್ಮಔ, ತ್ಹಂರ್ತರಔ ಄ರ್ಹ 

ಗೌಭಹಸಿುಔ ಕ ಲಷಖಳನುು ಭಹಡುರ್ತುಯು, ರರ್ತ 

ರ್ತಂಖಳು ಯೂ. 10,000ಕ್ರೆಂತ್ ಔಡಿಮ 

ಷಂಫಳ/ ೇತ್ನ  ಡ ಮುರ್ತುಯು ಯಕ್ರುಖಳು 

ಫ ೂೇನುಸಿಸನ ಹರ್ತಗ  ಄ಸಿಯಹಗಿಯುತ್ಹುಯ . 

 

ಸಹಮಹಜಿಕ ಭದ್ಿತೆ 

ಬಹಯತ್ದಲ್ಲಿ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  ಕಹನೂನು 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಷಂವಿಧಹನದ IVನ ೇ ಬಹಖದ 

ಯಹಜ್ಯರ್ನದ್ ೇಿವನ ತ್ತ್ವಖಳಿಂದ ಈದಭವಿಸಿದ್ . ಆದು 

ಮಜ್ಭಹನನ ಕಚಿಿನಲ್ಲಿ ಄ರ್ಹ ಮಜ್ಭಹನ ಭತ್ುು 

ನೌಔಯನ ಜ್ಂಟ್ಟ ಕಹಣಿಕ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಔಡಹಾಮಹಗಿ 

ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  ಷೌಲಬಯಖಳನುು 

ದಗಿಷುುದನುು ರ್ಹರ್ತರಡಿಷುತ್ುದ್ . ಷುಯಕ್ಷಹ 

ಷೌಲಬಯಖಳು ನೌಔಯರಿಗ  ಷ ೇರಿದಯೂ, ಕಹನೂರ್ನಗ  

ಫದಾಯಹಖುುದು ಮಜ್ಭಹನಯ ಜ್ಹಫಹಾರಿಮಹಗಿದ್ .  
 

ಸಹಮಹಜಿಕ ಭದ್ಿತೆ: ಪ್ಿೀತಹಾಸ ಧನದ್ ಪಹತಿಯ 

ಅಧಿನಿಯಮ, 1972 

  

ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ ಧನದ ಹರ್ತಮ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1972 

(“ಪ್ಿೀತಹಾಸ ಧನ ಅಧಿನಿಯಮ”)   ಹಿಂರ್ದನ ಸನ ುಯಡು 

ರ್ತಂಖಳುಖಳಲ್ಲಿ ಸತ್ುು ಄ರ್ಹ ಄ರ್ಧಔ ನೌಔಯಯನುು 

ಸ ೂಂರ್ದದಾ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು, ಖಣಿಖಳು,     -      , 

        ,         ,                , 

                    ,         ಭತ್ುು 



 

 
 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲಿ ಔರ್ನಶಿ 5 ಶಿಖಳ ಷತ್ತ್ ಷ ೇ ಮನುು 

ಭಹಡಿಯು ನೌಔಯರಿಗ  ಔಡಹಾಮಹಗಿ ಹರ್ತ ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ 

ಧನದ ಹರ್ತಗ  ಯೇಜ್ನ ಮನುು ದಗಿಷುತ್ುದ್ .  

 

ಮಜ್ಭಹನನು ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ ಧನನುು, ಷತ್ತ್ 5 ಶಿಖಳ 

ಷ ೇ ಮನುು ರ್ನೇಡಿಯು ನೌಔಯರಿಗ  (ಈಮೇದುಹಯಯನುು 

ಸ ೂಯತ್ುಡಿಸಿ)  6 ರ್ತಂಖಳುಖಳಿಗಿಂತ್ ಄ರ್ಧಔಹದ, 

ಷ ೇ ಮಲ್ಲಿದಾ ರರ್ತ ಶಿದ 15 ರ್ದನಖಳ  ೇತ್ನದ 

ದಯದಲ್ಲಿ , ಖರಿಶಿ ಯೂ.೩,೫೦,೦೦೦ಯ ರ್ಮರ್ತಮಲ್ಲ,ಿ 

ಹರ್ತಷಫ ೇಕ್ರದ್ .  ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ ಧನನುು ನೌಔಯನು 

ಕ ಲಷರ್ದಂದ ಸ ೂಯಸ ೂೇದ್ಹಖ (ಕ ಲಷ ರ್ ೂೇತ್ಹ 

ಭಹಡುುದನುು ಳಗ ೂಂಡು) ಹರ್ತಷಫ ೇಕ್ರದ್ , 

ಆುಖಳ ಂದಯ  (i) ರ್ನೃರ್ತುಮ ಮಷಸನುು ತ್ಲುರ್ದ್ಹಖ; 

಄ರ್ಹ (ii) ರ್ನೃರ್ತು ಄ರ್ಹ ಯಹಜಿನಹಮ ; ಄ರ್ಹ (iii) 

ಅಔಸಿಮಔ ಄ರ್ಹ ರ್ಹಯಲ ಮಹ ಕಹಯಣರ್ದಂದ 

ಭಯಣ ಄ರ್ಹ ಄ಂಖ ೈಔಲಯ 

 

ಮಜ್ಭಹನನು ಬಹಯರ್ತೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ 

ರ್ನಖಭರ್ದಂದ ವಿಮಮನುು ಡ ದು ಄ದಯಲ್ಲ ಿ

ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ ಧನ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಂದು 

ಷಹಯಹಂವನುು ಷೂಚಿಷಫ ೇಕ್ರದ್ .  

ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ ಧನ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭನುು, ತ್ನು 

಄ರ್ಧೇನದಲ್ಲಿಯು ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲ,ಿ ಂದಕ್ರೆಂತ್ 

ಸ ಚಿುನ ಯಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲಿ ವಹರ್ ಖಳನುು ಸ ೂಂರ್ದಯು 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲಿ, ರಭುಕ ಫಂದಯುಖಳಲ್ಲ,ಿ 

ಖಣಿಖಳಲ್ಲ,ಿ ಎಣ -ೆಫಹವಿಖಳಲ್ಲ ಿಭತ್ುು ಯ ೈಲ ವ 

ಔಂ ರ್ನಖಳಲ್ಲ,ಿ ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿಯು ಭತ್ುು ಆತ್ಯ 

ಎಲಹಿ ಷಂದಬಿಖಳಲ್ಲ ಿಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳು ಭತ್ುು 

ಕ ೇಂದ್ಹರಡಳಿತ್ ರದ್ ೇವಖಳು ರ್ನಿಹಿಷುತ್ು . 

 

ಸಹಮಹಜಿಕ ಭದ್ಿತೆ: ನೌಕರರ ಭವಿಶಾ 

ನಿಧಿಗಳು ಮತತು ವಿವಿಧ ಉಬಂಧಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 

1952 

  

ನೌಔಯಯ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧಖಳು ಭತ್ುು 

ವಿವಿಧ ಈಫಂಧಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1952 (“the 

EPF ಅಧಿನಿಯಮ”) ಔಶಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ುು 

ೃದ್ಹಧಯ, ಄ಂಖ ೈಔಲಯ ಭತ್ುು ಆತ್ಯ  

ಅತ್ಹೆಲಖಳಲ್ಲಿ ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಭತ್ುು ಄ಯ 

ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗ  ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  ಭತ್ುು ಅರ್ಥಿಔ 

ನ ಯನುು ದಗಿಷುತ್ುದ್ . 

 

ಈಮುಔುತ್  

 

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು 186 ರ್ನರ್ದಿಶಿಹದ 

ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳು/ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲಿ, 20 ಄ರ್ಹ ಄ರ್ಧಔ 

ನೌಔಯಯನುು ಸ ೂಂರ್ದಯು ಎಲಹಿ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಲ್ಲಿ ಔಡಹಾಮ 

ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ, ರ್ಂಚಣಿ ಭತ್ುು ಠ ೇಣಿ-ಷಂಕ್ರಿತ್ 

ವಿಮಮನುು ದಗಿಷುತ್ುದ್ . 

 

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿಯು 

ಕಹರ್ಹಿನ ಯಂದಯಲ್ಲಿ ರರ್ತ ರ್ತಂಖಳು ಯೂ. 6,500/- 

 ೇತ್ನ ಡ ಮು ಮಹುದ್ ೇ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಮು ಇ 

ರ್ನರ್ಧಮ ಔಡಹಾಮ ಷದಷಯನಹಖಫ ೇಔು. EPF 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿಯದ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು ಔೂಡ ತ್ನು 

ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ   ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್ಹ ಷೌಲಬಯಖಳನುು 



 

 
 

ದಗಿಷಲು ಷವ-ಆಚ ಛಯಂದ ಇ ಈಫಂಧಖಳನುು 

ಜಹರಿಗ  ತ್ಯಫಸುದು. 

ಮಮ EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಯು 

ಕಹರ್ಹಿನ ಮು, ಮಹುದ್ ೇ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ತ್ನು 

ನೌಔಯಯ ಷಂರ್ ಯ 20ಕ್ರೆಂತ್ ಔಡಿಮಮಹದಯೂ ಇ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ ಄ನವಯಷುತ್ುಲ ೇ ಆಯುತ್ುದ್ . (ಯಮೇಶ್ 

ಮಟ್ಲ್ಸ  ಕ್ಸಿ v. ಯಹಜ್ಯ, AIR 1962 227) 

 

 

ಕಹಣಿಕ ಖಳು 

 

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭನುು ಜಹರಿಗ  ತ್ಂದ 

ನಂತ್ಯ, ರರ್ತಯಫಬ EPF ಷದಷಯನಹದ 

ತ್ನು ಕಹರ್ಮಿಔನ ಯಹಗಿ: 

  

♦ ರರ್ತ ರ್ತಂಖಳು ಭೂಲ  ೇತ್ನದ   12% ಄ನುು 

ನೌಔಯಯ ಬವಿಶಯರ್ನರ್ಧಗ  ಷಲ್ಲಿಷಫ ೇಔು;          

♦ ರರ್ತ ರ್ತಂಖಳು ಭೂಲ  ೇತ್ನದ 8.33% ಄ನುು 

ನೌಔಯಯ ರ್ಂಚಣಿ ರ್ನರ್ಧಗ  ಷಲ್ಲಷಿಫ ೇಔು; ಭತ್ುು 

♦ ರರ್ತ ರ್ತಂಖಳು ಭೂಲ  ೇತ್ನ, ತ್ುಟ್ಟಿ ಬತ್ ಯ ಭತ್ುು 

ರಿೇಟ ರ್ನಂಗ್ ಬತ್ ಯಮ 1% ಄ನುು ನೌಔಯಯ ಠ ೇಣಿ-

ಷಂಕ್ರಿತ್ ವಿಭಹ ರ್ನರ್ಧಗ  ಷಲ್ಲಷಿಫ ೇಔು. 

  

ನೌಔಯಯ ಕಹಣಿಕ ಮು ಮಜ್ಭಹನನ ಕಹಣಿಕ ಗ  

ಷಭಹನಹಗಿಯಫ ೇಔು ಭತ್ುು ನೌಔಯನು ಆಚಿುಸಿದಲ್ಲಿ 

ತ್ನು ಬಹಖದ ಕಹಣಿಕ ಮನುು ತ್ನು ಭೂಲ  ೇತ್ನ, 

ತ್ುಟ್ಟಿ ಬತ್ ಯ ಭತ್ುು ರಿೇಟ ರ್ನಂಗ್ ಬತ್ ಯಮ 12%ಕ್ರೆಂತ್ 

ಸ ಚಿುಗ  ಷಲ್ಲಿಷಫಸುದ್ಹಗಿದ್ , ಅದಯ  ಆದರಿಂದ 

ಮಜ್ಭಹನನ ಕಹಣಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಮಹುದ್ ೇ 

ಸ ಚುಳವಿಯುುರ್ದಲಿ.  

 

ರ್ನಿಸಣ   

ಬಹಯತ್ ಷಕಹಿಯು, ನೌಔಯಯ ಬವಿಶಯ 

ರ್ನರ್ಧ ಷಂಗಟ್ನ ಮ ಭೂಲಔ  EPF 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ ಭತ್ುು ಕ ಳಗ  ರ್ನೇಡಲಹಗಿಯು 

ಭೂಯು ಯೇಜ್ನ ಖಳನುು ರ್ನಿಹಿಷುತ್ುದ್ ; 

  

♦ ನೌಔಯಯ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧಖಳ ಯೇಜ್ನ , 

1952;                       

♦ ನೌಔಯಯ ರ್ಂಚಣಿ ಯೇಜ್ನ , 1995; ಭತ್ುು 

♦ ನೌಔಯಯ ಠ ೇಣಿ-ಷಂಕ್ರಿತ್ ವಿಭಹ ಯೇಜ್ನ , 

1976. 

  

 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿ  

 

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2 ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

"ಈದ್ ೂಯೇಗಿ" ಮನುು ಂದು ಕಹರ್ಹಿನ ಮ 

಄ರ್ಹ ಕಹರ್ಹಿನ ಗ  ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ 

ೃರ್ತುಮಲ್ಲಿ  ೇತ್ನಕಹೆಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತ್ಹು, 

ತ್ನು  ೇತ್ನನುು ನ ೇಯಹಗಿ ಄ರ್ಹ 

ಯ ೂೇಕ್ಷಹಗಿ ಮಜ್ಭಹನರ್ನಂದ 

ಡ ಮುನ ಂದು ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷುತ್ುದ್ . 

ಆದಯಲ್ಲಿ ಳಗ ೂಂಡಿಯು ಯಕ್ರುಖಳ ಂದಯ : 

 



 

 
 

♦ ಕಹರ್ಹಿನ ಮ ಄ರ್ಹ ಕಹರ್ಹಿನ ಗ  ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ 

ೃರ್ತುಗಹಗಿ ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯರ್ನಂದ ಄ರ್ಹ ಭೂಲಔ 

ನ ೇಭಔಗ ೂಂಡನು 

♦ಈದ್ ೂಯೇಗಹರ್ಥಿಖಳು ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1961 (52 of 

1961), ಄ರ್ಹ           ಷಹಾಯೇ ಅದ್ ೇವಖಳ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಯದ್ , ಈದ್ ೂಯೇಗಹರ್ಥಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ 

ರ್ನಿಹಿಷುರ್ತುಯು ಯಕ್ರು. 

 

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಷಹಭಹಜಿಔ ಔಲಹಯಣಕಹೆಗಿ 

ಆಯುುದರಿಂದ, “ಈದ್ ೂಯೇಗಿ” ಎಂಫ ದನುು 

ಈದ್ಹಯಹಗಿ ಄ರ್ಿಭಹಡಿಕ ೂಳುಫ ೇಔು. ಈದ್ಹಸಯಣ ಗ , 

ರ್ನೃರ್ತು ಸ ೂಂರ್ದದ ಔಂರ್ನ ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳನುು 

ಖುರ್ತುಗ ಮಹದ್ಹಯದಲ್ಲ ಿಭತ್ ು ಭಯು ನ ೇಭಔ 

ಭಹಡಿಕ ೂಂಡಯ  EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ರಕಹಯ ಄ಯು 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳಹಖುತ್ಹುಯ . (ಕ ೇಂದರ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ 

ಅಮುಔುಯು ಭತ್ುು ಆನ ೂುಫಬಯು v. ಭಹಡಿನ್ಿ  

ಟಹರನ ೂಸಪೇಟ ೇಿವನ್  ಔನಸಲಿರ್ನಸ ಷ ೇವಿಿಷ ಸ್  ೈ ೇಟ 

ಲ್ಲರ್ಮಟ ಡ್ ಭತ್ುು ಆತ್ಯಯು, AIR 1998 Cal)  ಅದಯ , 

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಈಮುಔುತ್ ಮನುು ಄ಂದ್ಹಜಿಷಲು 

ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔ ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ರಿಖಣನ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುುುರ್ದಲಿ. (ಹರದ್ ೇಶಿಔ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ 

ಅಮುಔುಯು v. ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಸರಿಸಯನ್, 1971 Lab IC 951 

(SC)) 

 

ಹಯಜ್ಯ ರ್ನಣಿಮ 

 

ಹಯಜ್ಯ ರ್ನಣಿಮ: ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳಿಂದ ಫಹಕ್ರಯಯು 

ಸಣಖಳ ರ್ನಧಹಿಯಣ  

 

ಂದು ಕಹರ್ಹಿನ ಗ  EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

ಈಮುಔುತ್ ಯಂದ ಈದಭಹಖು ಹಯಜ್ಯಖಳಲ್ಲಿ 

಄ರ್ಹ ಮಜ್ಭಹನರ್ನಂದ ಫಹಕ್ರಯಯು ಮಹುದ್ ೇ 

ಮತ್ುದ ಫಗ ಗಿನ ಹಯಜ್ಯಖಳಲ್ಲ,ಿ ಮಹುದ್ ೇ ಕ ೇಂದರ 

ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ ಅಮುಔುಯು, ಮಹುದ್ ೇ ಸ ಚುುರಿ ಕ ೇಂದರ 

ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ ಅಮುಔುಯು, ಮಹುದ್ ೇ ಈ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ 

ಅಮುಔುಯು, ಮಹುದ್ ೇ ಹರದ್ ೇಶಿಔ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ 

ಅಮುಔುಯು ಄ರ್ಹ ಮಹುದ್ ೇ ಷಸಹಮಔ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ 

ಅಮುಔುಯುಖಳಿಗ  ಕ ಲು ರ್ನರ್ದಿಶಿ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲ ಿಸಿವಿಲ್ಸ 

ರಕ್ರರಮಹ ಷಂಹಿತ್ , 1908, ರಕಹಯ ಂದು 

ನಹಯಮಹಲಮಕ ೆ ಆಯುಶ ಿೇ ಄ರ್ಧಕಹಯವಿಯುತ್ುದ್ . 

ಆಂತ್ಸ ಅಜ್ಞ ಖಳನುು ುನಿರಿಶಿೇಲ್ಲಷಲು ಫ ೇಕಹದ 

಄ಜಿಿಖಳು ಅದ್ ೇವನುು ಸ ೂಯಡಿಸಿದ ಄ದ್ ೇ ಄ರ್ಧಕಹರಿಗ  

ಷಲ್ಲಿಷಫ ೇಔು. 

 

ಹಯಜ್ಯ ರ್ನಣಿಮ: ನೌಔಯಯ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧಖಳ 

಄ರ್ೇಲು ನಹಯಮಭಂಡಳಿ 

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ರ್ನೇಡಲಹದ 

ಮಹುದ್ ೇ ಄ರ್ಧಷೂಚನ ಖಳು ಄ರ್ಹ ಅಜ್ಞ ಖಳ 

ವಿಯುದಧದ ಄ರ್ೇಲುಖಳನುು "ನೌಔಯಯ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧ 

಄ರ್ೇಲು ನಹಯಮಭಂಡಳಿ" ಎಂಫ ಏಔ-

ಯಕ್ರು ನಹಯಮಭಂಡಳಿಖಳು ಆತ್ಯರ್ಿಗ ೂಳಿಷುತ್ು . 

 

ಭೂಲ  ೇತ್ನ 

  

EPF ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.2 ರಕಹಯ “ಭೂಲ 

 ೇತ್ನ"ನುು ಫಬ ನೌಔಯನು ಈದ್ ೂಯೇಖದ 



 

 
 

ಔಯಹರಿನ ರಕಹಯ, ಕ ಲಷದಲ್ಲಿದ್ಹಾಖ ಄ರ್ಹ 

 ೇತ್ನದ್ ೂಂರ್ದಗಿನ ಯಜಹರ್ದನಖಳಲ್ಲಿ, ಖಳಿಸಿದ ಭತ್ುು 

ಕ ಳಗಿನುಖಳನುು ಬಿಟ್ುಿ, ನಖದ್ಹಗಿ ಹರ್ತಸಿದ 

಄ರ್ಹ ಹರ್ತಷಫ ೇಕಹದ ಎಲಹಿ ಯಭಹನಖಳು 

ಎಂದು ಹಯರ್ಹಯರ್ನಷಲಹಗಿದ್ . 

  

♦ ಅಸಹಯದ ವಿನಹಯರ್ತಮ ನಖದು 

ಭೌಲಯ; 

♦ ನೌಔಯನು ತ್ನು ಈದ್ ೂಯೇಖ ಭತ್ುು 

ಈದ್ ೂಯೇಖದಲ್ಲಿ ಭಹಡಿದ ಕ ಲಷಕ ೆ 

ರರ್ತಪಲಹಗಿ ಡ ಮು ಮಹುದ್ ೇ 

ತ್ುಟ್ಟಿ ಬತ್ ಯ, ಭನ -ಫಹಡಿಗ  ಬತ್ ಯ, 

ಸ ಚುುರಿ ಷಭಮದ ಬತ್ ಯ, 

ಫ ೂೇನಸ್, ಔರ್ಮೇವನ್ ಄ರ್ಹ 

ಮಹುದ್ ೇ ಆತ್ಯ ಬತ್ ಯಖಳು; 

಄ರ್ಹ 

♦ ಮಜ್ಭಹನರ್ನಂದ ಭಹಡಲಹದ 

ಮಹುದ್ ೇ ಕಹಣಿಕ ಖಳು. 
 

ಸಹಮಹಜಿಕ ಭದ್ಿತೆ: ನೆಡತತೊೀು ಉದ್ಾಮಗಳ 

ಕಹರ್ಮವಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1951 

  

ನ ಡುತ್ ೂೇು ಈದಯಭಖಳು ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 

1951ು ನ ಡುತ್ ೂೇು ಈದಯಭಖಳ ಕಹರ್ಮಿಔಯ 

ಔಲಹಯಣ ಭತ್ುು ಕ ಲಷದ ಶಯತ್ುುಖಳನುು 

ರ್ನಮಂರ್ತರಷುತ್ುದ್ .  

 

ಅಷಂಘಟಿತ ಕಹರ್ಮವಕರತ 

 

಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ ಕಹರ್ಮ ಔಿಯ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 

2008 (“ಅಷಂಘಟಿತ ಕಹರ್ಮವಕರತ ಸಹಮಹಜಿಕ ಭದ್ಿತೆ 

ಅಧಿನಿಯಮ”) ರಕಹಯ '಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ' ಎಂಫ 

ದನುು ಖೃಸಹಧಹರಿತ್ ಕಹರ್ಮಿಔ, ಷವಮಂ 

ಈದ್ ೂಯೇಖದಲ್ಲಯಿು ಕಹರ್ಮಿಔ, ಄ರ್ಹ ಷಂಗಟ್ಟತ್ 

ಲಮದಲ್ಲಿನ ಫಬ ಔೂಲ್ಲ ಕಹರ್ಮಿಔ ಭತ್ುು ಕ ಳಗಿನ 

ಮಹುದ್ ೇ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಯದ ಷಂಗಟ್ಟತ್ 

ಲಮದಲ್ಲಿನ ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಂದು ಹಯರ್ಹಯರ್ನಸಿದ್ . 

 

           • ಕಹರ್ಮಿಔಯ ರಿಸಹಯ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ; 

• ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಹಯಜ್ಯಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ; 

• ನೌಔಯಯ ಯಹಜ್ಯ ವಿಭಹ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 

1948; 

• ನೌಔಯಯ ಬವಿಶಯ ರ್ನರ್ಧಖಳು 

ಭತ್ುು ವಿವಿಧ ಈಫಂಧಖಳ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1952; 

           • ರಷೂರ್ತ ಷೌಲಬಯ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1961; 

಄ರ್ಹ 

• ಪ್ರೇತ್ಹಸಸ ಧನ ಹರ್ತಮ 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1972. 

 

಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ ಕಹರ್ಮ ಔಿಯ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  

಄ರ್ಧರ್ನಮಭು  ಂದು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  

ಭಂಡಳಿಮ ಷಂವಿಧಹನಹಗಿದ್  , ಄ದು ಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ 

ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗಹಗಿ ಷಕಹಿಯು ರ್ನಧಿರಿಷು ಷಹಭಹಜಿಔ 

ಬದರತ್  ಯೇಜ್ನ ಖಳಹದ ಜಿೇ ಭತ್ುು ಄ಂಖ ೈಔಲಯದ 

ಯಕ್ಷಣ , ಅಯ ೂೇಖಯ ಭತ್ುು ರಷೂರ್ತ ಷೌಲಬಯಖಳು, ೃದ್ಹಧಯ 

ಷುಯಕ್ಷತ್ , ಭತ್ುು ಆತ್ಯ  ಷೌಲಬಯಖಳ ಯಚನ ಮನುು 



 

 
 

ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುತ್ುದ್ . ಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ ಕಹರ್ಮ ಔಿಯ 

ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ 

ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಔಲಹಯಣ ಭತ್ುು ಄ರಿಗ  ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್  

ಷೌಲಬಯಖಳನುು ದಗಿಷು ಯೇಜ್ನ ಖಳನುು 

ರ್ನಿಹಿಷಲು ಷಕಹಿಯಕ ೆ ಄ನುು ಭಹಡಿಕ ೂಡುತ್ುದ್ . ಆದು 

ಭಹತ್ರಲಿದ್ , ಄ಷಂಗಟ್ಟತ್ ಕಹರ್ಮಿಔಯ ವಿವ ೇಶ 

ಖಿಖಳಿಗ , ವಿವ ೇಶ ಕಹರ್ಮಿಔ ಕಹನೂನುಖಳು 

಄ಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿ . 

 

ಈದ್ಹಸಯಣ ಗ , ಷಂಷತ್ುು ರ್ನಭಹಿಣ ಕಹರ್ಮಿಔಯ 

(ಈದ್ಹಸಯಣ ಗ ) ಔಲಹಯಣಕಹೆಗಿ ಕ ಳಗಿನ 

ಕಹನೂನುಖಳನೂು (i) 

ಔಟ್ಿಡ ಭತ್ುು ಆತ್ಯ ರ್ನಭಹಿಣ ಕಹರ್ಮ ಔಿಯ 

(ಈದ್ ೂಯೇಖ ರ್ನಮಂತ್ರಣ ಭತ್ುು ಷ ೇ ಮ ಶಯತ್ುುಖಳು) 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1996, ಭತ್ುು (ii) 

ಔಟ್ಿಡ ಭತ್ುು ಆತ್ಯ ರ್ನಭಹಿಣ ಕಹರ್ಮ ಔಿಯ 

ಔಲಹಯಣ ಔಂದ್ಹಮ, ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1996), 

ಭತ್ುು ಲಷ  ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  (಄ಂತ್ಯ-

ಯಹಜ್ಯ ಲಷ  ಕಹರ್ಮ ಔಿಯ (ಈದ್ ೂಯೇಖ ರ್ನಮಂತ್ರಣ ಭತ್ುು 

ಷ ೇ ಮ ಶಯತ್ುುಖಳ) ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1979)) 

ಜಹರಿಗ ೂಳಿಸಿದ್  

 

ಗತತಿುಗೆ ಕಹರ್ಮವಕ 

 

ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಎಂದಯ  ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಆತ್ಯ 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು ಭತ್ುು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳ ಫಳಕ ಗಹಗಿ 

ಫಬ ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯನ ಕ ಳಗ  ಕಹಮಿರ್ನಿಹಿಷು 

ಕಹರ್ಮಿಔಯು. ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ (ರ್ನಶ ೇಧ ಭತ್ುು 

ರ್ನಮಂತ್ರಣ) ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1970 (“ಗತತಿುಗೆ 

ಕಹರ್ಮವಕ ಅಧಿನಿಯಮ”)ು ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ 

ದಧರ್ತಮನುು ರ್ನಮಂರ್ತರಷಲು ಭತ್ುು ಆನುು ಕ ಲು 

ಷಂದಬಿಖಳಲ್ಲಿ ರ್ನಶ ೇರ್ಧಷಲು ಂದು ಯಚನ ಮನುು 

ರ್ನೇಡುತ್ುದ್ . ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು 20 

಄ರ್ಹ ಄ರ್ಧಔ ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔಯನುು ಸ ೂಂರ್ದಯು 

ಎಲಹಿ ಕಹರ್ಹಿನ  /ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯರಿಗ  ಄ನವಯಷುತ್ುದ್ . 

ಅದಯ , ಆದು ಷಹಂದಭಿಿಔ ಄ರ್ಹ ಸಂಗಹರ್ಮ 

ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳಿಗ  ಄ನವಯಷುುರ್ದಲಿ.  

 

ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿಯ ಭತ್ುು ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳು, 

“ಷಭಿಔ” ಷಕಹಿಯಖಳ 

ಷಹಭರ್ಯಿದಲ್ಲಿ, ಕ ೇಂದರ ಭತ್ುು ಯಹಜ್ಯ ಷಲಸಹ 

ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಭಂಡಳಿಖಳನುು ಷಹಾರ್ಸಿ ಅಮಹ 

ಷಕಹಿಯಖಳಿಗ  ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ 

ಕ ೇಂದರ ಷಲಸಹ ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಭಂಡಳಿ ಂದು 

ವಹಷನಫದಧ ಷಂಷ ಾಮಹಗಿದುಾ, ಷಂವಿಧಹನಹತ್ಮಔ 

ಭತ್ುು ನಹಯಯಔ ಷವಯೂದಲ್ಲಿದ್  . ಇ ಭಂಡಳಿಮು 

ರ್ನರ್ದಿಶಿ ಯೂದ ಖುರ್ತುಗ  ಕ ಲಷಖಳ ವಿಚಹಯಣ  

ನಡ ಸಿ, ಂದು  ೇಳ  ಄ು ಈತ್ಹಾದನಹ ರಕ್ರರಯೆಗ  

ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದುಾ, ಷತ್ತ್ ಕ ಲಷನುು ಫಮಷುಂತ್ 

ಔಷುಫಹಗಿದಾಯ , ಄ದು 

ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.10 ಄ನವಮ ಅ 

ಔಷುಬಿನ ರ್ನಶ ೇಧಕ ೆ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಫಸುದು. 

 

ಷಭಿಔ ಷಕಹಿಯು 

ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭದ S.10 ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

ಖುರ್ತುಗ  ಔಷುಫನುು ರ್ನಶ ಶಿಷುತ್ಹು ಷೂಚನ ಮನುು 

ಸ ೂಯಡಿಸಿದಯ , ಖುರ್ತುಗ ಮು ನಹಯಮಷಭಮತ್ಹಗಿದಾಯ  

ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯನ ನೌಔಯಯನುು ಔಂ ರ್ನಯಳಗ  



 

 
 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಲಹಖುುರ್ದಲ,ಿ ಅದಯ  ಂದು  ೇಳ  

಄ದು ನಹಯಮಷಭಮತ್ಹಗಿಯರ್ದದಾಯ  ಅ ಖುರ್ತುಗ  

ಕಹರ್ಮಿಔಯು ಹರರ್ರ್ಮಔ ಔಂ ರ್ನಮ 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳ ಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತ್ುದ್ . 

(ಬಹಯತ್ದ ಈಔುೆ ಹರರ್ಧಕಹಯ  v. ನಹಯಶನಲ್ಸ 

ಮೂರ್ನಮನ್ ಹಟ್ರ್ ಪರಂಟ, AIR 2001 3574 

SC) 

 

ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭು ಄ನವಯಷು 

ರರ್ತಯಂದು ಕಹರ್ಹಿನ  ಭತ್ುು ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯಯು 

ಖುರ್ತುಗ  ಕ ಲಷನುು ರ್ನಿಹಿಷಲು 

ನ ೂಂದ್ಹಯತ್ಗ ೂಂಡಿಯಫ ೇಔು ಄ರ್ಹ 

ಯಹನಗಿಮನುು ಡ ರ್ದಯಫ ೇಔು. ಖುರ್ತುಗ  

ನೌಔಯರಿಗ   ೇತ್ನ, ಕ ಲಷದ ಄ರ್ಧ, ಄ಯ 

ಔಲಹಯಣ, ಅಯ ೂೇಖಯ ಭತ್ುು ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತ್ ಖಳ 

ಫಗ ೆ ಖಭನ ಸರಿಷಲಹಗಿದ್ . ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔರಿಗ  

ರ್ನೇಡಫ ೇಕಹದ ಷೌಲಬಯಖಳ ಂದಯ  ಕಹಯಂಟ್ಟೇನುಖಳು, 

ವಿವಹರಂರ್ತ ಖೃಸಖಳು, ರರ್ಭ ಚಿಕ್ರತ್ಹಸ ಷೌಲಬಯಖಳು, 

ಭತ್ುು ಔುಡಿಮು ರ್ನೇರಿನಂತ್ಸ ಆತ್ಯ ಭೂಲಬೂತ್ 

ಷೌಔಮಿಖಳು.  ೇತ್ನದ ಹರ್ತ ಭತ್ುು ಆತ್ಯ  

ಷೌಲಬಯಖಳ ಜ್ಹಫಹಾರಿಮು ರಭುಕಹಗಿ 

ಖುರ್ತುಗ ದ್ಹಯನದು ಭತ್ುು ಄ನು ತ್ರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅ 

ಜ್ಹಫಹಾರಿ ಹರರ್ರ್ಮಔ ಮಜ್ಭಹನನದು. 

 

ಮಹಿಳೆಯರತ, ಮಕಕಳು, ಮತತು ಕೆಲಷ 

 

ಬಹಯತ್ದ ಷರ್ೇಿಚು ನಹಯಮಹಲಮು, ವಿವಹಕ 

ಭತ್ುು ಆತ್ಯಯು v. ಯಹಜ್ಯ of 

ಯಹಜ್ಷಹುನ ಭತ್ುು ಆತ್ಯಯು, (AIR 1997 SC 3011) 

ಹಯಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕ ಲಷದ ಷಾಳಖಳಲ್ಲಿ ಭಹಿಳಹ 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳ ಲ ೈಂಗಿಔ ಕ್ರಯುಔುಳದ ತ್ಡ ಖಟ್ುಿವಿಕ ಗ  

ಕ ಲು ಔಟ್ುಿಹಡುಖಳನುು ರ್ನೇಡಿದ್ . 

ಎಲಹಿ ಕ ೇಂದರ ಷಚಿಹಲಮಖಳು/ವಿಬಹಖಖಳು, 

ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಿಯಖಳು /ಕ ೇಂದ್ಹರಡಳಿತ್ ರದ್ ೇವಖಳು, 

ಭತ್ುು ಕ ೇಂದರ ಷಹಿಜ್ರ್ನಔ-ಲಮದ ಷಂಷ ಾಖಳು 

ಔೂಡ ಇ ಔಟ್ುಿಹಡುಖಳನುು ಄ನುಷರಿಷುಂತ್  

ಸ ೇಳಲಹಗಿದ್ . ರ್ಹಷಗಿ ಲಮಔೂೆ ಇ 

ಔಟ್ುಿಹಡುಖಳು ಄ನವಮಹಖುಂತ್  ಷಹಾಯೇ 

ಅದ್ ೇವಖಳ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭಕ ೆ ರ್ತದುಾಡಿಮನುು 

ತ್ಯಲಹಗಿದ್ . 

 

ಬಹಯತ್ದ ಷಕಹಿಯು 1958ಯಲ್ಲಿ 1951ಯ ILO 

಄ರ್ಧ ೇವನ No.100ನುು ಷಭಮರ್ತಸಿದ್ . ಇ 

಄ರ್ಧ ೇವನು ುಯುಶಯು ಭತ್ುು ಭಹಿಳ ಮರಿಗ  

ಷಭಹನ ಷಂಬಹನ ಗ  ಷಂಫಂರ್ಧಸಿದ್ , ಭತ್ುು 

ಯಹಶರರ್ತಖಳು ಷಭಹನ ಷಂಬಹನಹ 

ವಿಧ ೇಮಔನುು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದಯು, ಆದಯ ನಂತ್ಯ 

ಷಭಹನ ಷಂಬಹನ  ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1976ನುು 

ಜಹರಿಗ  ತ್ಯಲಹಯತ್ು. ಇ ಄ರ್ಧ ೇವನು, 

ಕಹನೂರ್ನರ್ನಂದ ರ್ನಫಿಂರ್ಧತ್ಹದ ಭಹಿಳಹ 

ನೌಔರಿಖಳನುು ಸ ೂಯತ್ುಡಿಸಿ, ನೌಔರಿ ಬರ್ತಿ, ಫಡಿು, 

ತ್ಯಫ ೇರ್ತ ಄ರ್ಹ ಗಹಿಣ ಖಳಲ್ಲಿ ಬ ೇದಬಹನುು 

ರ್ನಶ ೇರ್ಧಷುತ್ುದ್ . 

 



 

 
 

ಆದಕ ೆ ಸ ೂಯತ್ಹಗಿ, ಭಹಿಳಹ 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳು/ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಔಲಹಯಣಕಹೆಗಿ, 

ಶಿವುಕ ೇಂದರಖಳ ಷಹಾನ  ಭತ್ುು ಭಹಿಳಹ 

ಈದ್ ೂಯೇಗಿಖಳ/ಕಹರ್ಮಿಔಯ ಕ ಲಷದ ಷಭಮನುು 

ರ್ನಮಂರ್ತರಷುಂತ್ಸ ರ್ನರ್ದಿಶಿ ಈಫಂಧಖಳನುು 

ಭಹಡಲು ಸಲು ಆತ್ಯ 

(ಬಿೇಡಿ ಭತ್ುು ಸಿಗಹರ್ ಕಹರ್ಮಿಔಯ (ಈದ್ ೂಯೇಖದ 

ಶಯತ್ುುಖಳು) ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1966, 

ತ್ ೂೇಟ್ಗಹರಿಕಹ ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1951, ಭತ್ುು 

ಖುರ್ತುಗ  ಕಹರ್ಮಿಔ ಄ರ್ಧರ್ನಮಭಖಳಂತ್ಸ) 

ಕಹನೂನುಖಳಿ .  

 

ಫಹಲ ಕಹರ್ಮಿಔ (ರ್ನಶ ೇಧ ಭತ್ುು ರ್ನಮಂತ್ರಣ) 

಄ರ್ಧರ್ನಮಭ, 1986, ಎಲಹಿ ಕಹರ್ಹಿನ ಖಳು ಭತ್ುು 

ಕಹಮಹಿಗಹಯಖಳಿಗ  ಄ನವಯಷುತ್ುದ್  ಭತ್ುು 

ಷೂಚಿಸಿದ ಄ಹಮಕಹರಿ ಕ ಲಷಖಳು ಭತ್ುು 

ರಕ್ರರಯೆಖಳಲ್ಲಿ 14 ಶಿಖಳಿಗಿಂತ್ ಕ ಳಗಿಯು ಭಔೆಳ 

ನೌಔರಿಮನುು  ರ್ನಶ ೇರ್ಧಷುತ್ುದ್ . ಄ದು 

಄ಹಮಕಹರಿಮಲಿದ ಕ ಲಷಖಳು ಭತ್ುು 

ರಕ್ರರಯೆಖಳಲ್ಲಿ ಭಔೆಳ ನೌಔರಿಮನುು 

ರ್ನಮಂರ್ತರಷುತ್ುದ್ . 
 



 

ವಿಶಮ ೧೮:  ೈಮಕ್ರರಕ ಅರಹಧ 

ಕಹನೂನು, ಮೋಟಹರ್ ಹಸನ 

ಅಘಾತಗಳು ಭತುು ಗಹರಸಕ ಯಕ್ಷಣ  
ಳಗ ೂೊಂಡೊಂತ  

 

ಅಧ್ಹಯಮ ೧: ಅರಹಧದ ಷವಯೂ 

ಅರಹಧ ಎನುನುದು ಕಹನೂನು ರೋತಹಯ ತು. 
ಅರಹಧ ಕಹನೂನು ಎನುನುದು ನಹಗರಕ 

ಕಹನೂನಿನ ೊಂದು ವಹಖ (ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಕಹನೂನು 
ಅಥಹ ಷಹವಜನಿಕ ಕಹನೂನಿನಲ್ಲ ಿ

ಸ ೋಳಲಹದೊಂತ ). ನಹಗರಕ ಕಹನೂನಿನಲ್ಲ ಿ

ವಿಹದ ಎನುನುದು ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ರುಗಳ ನಡು  
ಇಯುತುದ (ೊಂದು ನಹಗರೋಕ ರಕಯಣಕ ೆ 
ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತ  ಷಕಹವಯೂ 

ನಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ದಹಹ ಸೂಡಫಸುದು ಭತುು 
ದಹಹ ಎದುರಷಫಸುದು). ಅರಹಧದ 

ಕೃತಯದಲ್ಲ ಿಭಹಗಿಯಹಗುಯು ಅರಹಧಿ 

ಎನಿನಸಿಕ ೂಳುುತಹುರ . ಅರಹಧ ರಕಯಣದಲ್ಲ ಿ

ಅರಹಧಕ ೆ ಳಗಹದಯು ಫಿಯಹವದಿ 

ಎನಿಸಿಕ ೂಳುುತಹುರ .  
 

ಅರಹಧ ಕಹನೂನು ಋಣನುನ 
ಳಗ ೂೊಂಡಿದ ಯಹದಯೂ ಅರಹಧ ಕಹನೂನು 
ವಿಧಿಷು ಕತವಯಗಳನುನ ಷೊಂಫೊಂಧಟ್ಟ 
ಹಯಪ್ತುಮಲ್ಲಿಯು ರತಿಯೊಫಬರಗೂ 

ಅನವಯಿಷುತುದ  ಭತುು ಷವಮೊಂಪ ರೋರತರಹಗಿ 

ಆರ ೂೋಪ್ತಸಿಕ ೂೊಂಡ ಋಣಗಳಿಗಲಿ(ಅೊಂದರ  
ೊಂದ ಅಥಹ ಟ್ರಸ್ಟಟ ಗಳಿಗಲಿ)  
 

ಭಹಯತಿೋಮ ಅರಹಧ ಕಹನೂನಿನ ಐತಿಸಹಸಿಕ 

ಉಗಭ ಬ್ರರಟಿಶಯ ನಹಯಯಹಲಮಗಳಲ್ಲಿದದ ರಟ್ 

ಯಷ  ೆಭತುು ಷಹಮಹನಯ ಕಹನೂನು 
ತಿೋಮಹವನಗಳಲ್ಲಿದ  ಎನುನುದು ಗಭನಿಷಬ ೋಕು, 
ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಆಧುನಿಕ ಅರಹಧ ಕಹನೂನುಗಳ 

ಭೂಲಗಳು ನಹಯಯಹೊಂಗ ತಿೋುವಗಳು ಭತುು 
ನಿಫೊಂಧನ ಗಳಲ್ಲ ಿಕಹಣಫಸುದು. ಷ ೈದಹಧೊಂತಿಕ 

 ೈಯುಧಯದಲ್ಲ ಿಫ್ಹರನ್ಸ್ ನ ಅರಹಧ ಕಹನೂನು 
ಷೊಂೂಣವಹಗಿ ಕ ೂರೋಢೋಕರಷಲಹಗಿದ  ಭತುು 
ಸಿವಿಲ್ ಕ ೂೋಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಹರನ್ಸ್ ನ ೧೩೮೨ನ ೋ 
ಅನುಚ ಛೋದ ಸ ೋಳುುದ ೋನ ೊಂದರ , ‘ಭನುಶಯನ 

ಯಹುದ ೋ ಕೃತಯ ಭತ ೂುಫಬರಗ  ಸಹನಿಮುೊಂಟ್ು 
ಮಹಡಿದಲ್ಲ ಿತು ಮಹಡಿದನು ಅದಕ ೆ 
ರಸಹಯ ನಿೋಡಲು ಋಣಿಯಹಗುತಹುನ ’  
 

ನಿದವವನ: ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿನಿಲವಕ್ಷಯದ ಅರಹಧ 

ಅನವಯಿಷಫಲ ಿಅರಹಧ ಕಹನೂನಿನ ೊಂದು 
ಭಹಗಹಗಿದ  ನಿಲವಕ್ಷಯದ ಅರಹಧಗಳಿಗ  
ನಹಯಯಹೊಂಗ ತಿೋಮಹವನಗಳು ಇೊಂಗಿಿಷ್ 

ನಹಯಯಹಲಮಗಳ ತತವಗಳನ ನೋ ಆಧರಸಿ . 
ನಿಲವಕ್ಷಯ, ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಷಹಮಹನಯ ಕಹನೂನು 
ಅರಹಧಹಗುತುದ . ಇದಕ ೆ 
 ೈಯುಧಯ ನಿಷುೊಂತ  ನಿಫೊಂಧನ ಮ 

ಅರಹಧಗಳಿಗ  ರಸಹಯಗಳನುನ ಭಹಯತಿೋಮ 

ಕಹನೂನುಗಳಲ್ಲಿಯು ವಿವಿಧ ಇತರ  
ಕಹನೂನುಗಳು ಅೊಂದರ  ಮೋಟಹಯು ಹಸನ 

ಕಹಯ್ದದ, ೧೯೮೮, ಕಹಮಿವಕ ರಸಹಯ ಕಹಯ್ದದ, 
೧೯೨೩ ಭತುು ಷಹವಜನಿಕ ನಶಟ ವಿಮಹ 

ಕಹಯ್ದದ, ೧೯೯೨ಯ ಭೂಲಕ ಯೂಪ್ತಷಲಹಗಿದ . 
ಆದದರೊಂದ ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಅರಹಧ ಕಹನೂನಿನ 



ಭೂಲಗಳು ಷಹಮಹನಯ ಕಹನೂನು ಭತುು 
ನಿಫೊಂಧನ ಗಳಲ್ಲಿ .  
 

ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿ ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧ ಕಹನೂನಿನ 

ರಭುಖ ಅೊಂವನುನ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ 

ವಿಶಮಗಳಿಗ  ಇೊಂಗಿಿಷ್ ನಹಯಯಹಲಮಗಳಲ್ಲ ಿ

ನಿೋಡಲಹದ ತಿೋುವಗಳನುನ ಭಹಯತಿೋಮ 

ನಹಯಯಹಲಮಗಳು ಪ್ತಕ ೂೊಂಡು ಭತುು 
ಅುಗಳನುನ ಸಿೆರೋಕರಷು ಭೂಲಕ 

ಯೂಪ್ತಷಲಹಗಿದ . ಆದರ  ಭಹಯತದ ಷರ್ೋವಚ್ಛ 
ನಹಯಯಹಲಮ ಹೋಗ  ಸ ೋಳಿದ , ‘ನಹು ಅತಯೊಂತ 

ಕ ೈಗಹರಕ್ರೋಕೃತ ಅಥವಯಷ ಮೆಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಷು 

ಸ ೂಷ ಷಭಷ ಯಗಳನುನ ಷಭಥವಹಗಿ 

ಎದುರಷಲು ಅಗತಯಹದ ಸ ೂಷ ತತವಗಳ 

ಭೂಲಕ ಸ ೂಷ ನಿಮಭಗಳನುನ 
ಯೂಪ್ತಷಬ ೋಕಹಗುತುದ . ನಹು ಇೊಂಗ ಿೊಂಡ್ 

ಅಥಹ ಭತಹುುದ ೋ ವಿದ ೋಶಿ ಕಹನೂನು 
ಯಷ ೆಮ ರೋತಿಮಲ್ಲ ಿನಭಮ ನಹಯಯಹೊಂಗ 

ಚೊಂತನ ಮನುನ ನಿಫೊಂಧಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಿ. 
ಯಹುದ ೋ ಭೂಲದಿೊಂದಲಹದಯೂ ಬ ಳಕು 
ದ ೂರ ತರ  ಅದಕ ೆ ನಹು ಅದನುನ ಸಿವೋಕರಷಲು 
ಸಿದಧರದ ದೋ . ಆದರ  ನಹು ನಭಮದ ೋ 
ನಹಯಮವಹಷರ ಯೂಪ್ತಸಿಕ ೂಳುಬ ೋಕು...... ನಹು 
ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿನಭಮ ಕ ೈಗಳನುನ ಕಟಿಟಕ ೂಳುಲು 
ಷಹಧಯವಿಲಿ ಭತುು ಇೊಂಗಿಿಷ್ ನಹಯಯಹಲಮಗಳು 
ಮಹಡದ ಉತುಯದಹಯಿತವದ ಸ ೂಷ ತತವಗಳನುನ 
ಯೂಪ್ತಷಬ ೋಕು’ 
 

ಅರಹಧ ಕಹನೂನು ಗಹಮಗ ೂೊಂಡ ಯಕ್ರುಗ  
ರಸಹಯಕ ೆ ದಹರ ತ ೂೋಯುತುದ -ಇದು ನಶಟ 
ರಸಹಯದ ಖಚತ ಬಯಷ  ನಿೋಡುುದಿಲ.ಿ 

ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಫಸಳಶುಟ ಭೊಂದಿ 

ಗಹಮಗ ೂೊಂಡಯು ಷೊಂಕಶಟದ ನಶಟನುನ 
ಬರಸಿಕ ೂೊಂಡು ತಭಮ ಫದುಕ್ರಗ  
ಭುನನಡ ಮುತಹುರ ಯ್ದೋ ಸ ೂಯತು ಅರಹಧ 

ಕಹನೂನು ಭತುು ನಹಯಯಹಲಮಗಳ ಭೂಲಕ 

ದ ೂರ ಮು ಅನಿಶಿಿತ ರಸಹಯಕ ೆ ಷಭಮ, 

ರಮತನ ಭತುು  ಚ್ಿಕ ೆ ರಮತಿನಷುುದಿಲ ಿ

ಎೊಂದು ಸಲಹಯು ಭೊಂದಿ ವಿವ ಿೋಶಕಯು 
ಅಭಿಪಹರಮಡುತಹುರ .  
 

ಟಹಟ್ವ ಎೊಂಫ ದನುನ ಲಹಯಟಿನ್ಸ ದ 

‘ಟಹಕ ವೈವರ್’, ‘ಟಹಟ್ವಮ್’ ಭತುು ‘ಟಹಟ್ವಸ್ಟ’ 

ದಗಳಿೊಂದ ಡ ಮಲಹಗಿದುದ ಇದಯ ಅಥವ 

‘ತಿಯುವಿದ’ ಅೊಂದರ  ಭಹಶಹವಹಷರದ ಅನವಮ 

ತು ಎೊಂಫ ಭಹನ  ಅಥಹ ಯಹುದು 
ಷರಯೊೋ ಅದಯ ಸಹದಿ ತಪ್ತಸಿದುದ ಎೊಂಫಥವ 

ನಿೋಡುತುದ .  
 

 ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧಗಳ ಉದಹಸಯಣ ಮಲ್ಲ ಿ

ಬೂಮಿ ಅತಿಕರಭಣ, ಚ್ರಹಸಿುಮ ಅತಿಕರಭಣ, 

ರತವನ , ಅಕರಭ ಮಹಪಹವಡು, ಅಕರಭ 

ಷುದುವ, ಷುಳುು ಜ ೈಲುಶಿಕ್ಷ  ಭತುು ಎಲ  ಿ
ಮಿೋರಕ , ಆಕರಭಣ, ಏಟ್ು, ದಗಹ ಭತುು 
ದ ೂರೋಸ, ಮಹನನಶಟ, ನಿಲವಕ್ಷಯದ ತು ಸ ೋಳಿಕ , 
ತಯಲ , ಖಹಷಗಿತನಕ ೆ ಅಕರಭ ರ ೋವ, 

ಉದ ದೋವೂವಕ ಭಹನಹತಮಕ ಹೊಂಷ , ನಯಗಳ 

ವಹಕ್ ಭತುು ನಿಲವಕ್ಷಯ.  
 

ಕಹನೂನು ೊಂಡಿತಯು  ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧಕ ೆ 
ಷೂಕುಹದ ಹಯಖಹಯನ ನಿೋಡಲು ರಮತನ 
ನಡ ಸಿದಹದರ  ಭತುು ಅೊಂತಸ ಕ ಲು 



ರಮತನಗಳನುನ ಇಲ್ಲ ಿಷೊಂಕ್ಷಿುಹಗಿ 

ವಿರಷುುದು ಷಭೊಂಜಷ. 

 

‘ೊಂದು ನಿದಿವಶಟ ಯಕ್ರುಗ  ಉದ ದೋವೂವಕ 

ಅಥಹ ಉದ ದೋವಯಹತಹಗಿ ಸಹನಿಮುೊಂಟ್ು 
ಮಹಡು ಕೃತಯಹಗಿದುದ  ೈಮಕ್ರುಕಹಗಿ 

ಅಥಹ ೊಂದದಿೊಂದ ಉೊಂಟಹಗು ಕತವಯದ 

ನಿಮಭಗಳ ಅನವಮಹಗಿಯಬಹಯದು ಭತುು 
ಕಹನೂನಿಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿದುದ ಅಥಹ ೊಂದು 
ನಿದಿವಶಟ ಕಹನೂನಿನ ನಿಮಭ ಉಲಿೊಂಘನ  
ಅಥಹ ಭೂಲಬೂತ ಸಕ್ರೆನ ಉಲಿೊಂಘನ ’ 
 

‘ೊಂದದಿೊಂದ ಷವತೊಂತರಹದ ೊಂದು ನಹಗರಕ 

ತು ಷರಡಿಷಲಹಗದ ಸಹನಿಗಳಿಗ  ೊಂದು 
ಷೂಕು ರಸಹಯ ೋ ಕರಭಹಗಿಯುುದು’  
 

‘ಈ ದ ೊಂದಲದಿ ಸಲು ಫಗ ಮ ಭತುು 
ಷೊಂಕವ ಸ ೂೊಂದದ ನಹಗರಕ ತುಗಳಿಗ  
ಅನವಯಿಷುತುದ  ಅದಕ ೆ ನಹಯಯಹಲಮ ಸಹನಿಗ  
ರಸಹಯ ನಿೋಡು ಕರಭ ಷೂಚಷಫಸುದಹದದುದ’  
 

 ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧ(ಟಹಟ್ವ) ಭತುು ಅರಹಧ  

ಅರಹಧ ಕಹನೂನು(ಆಧುನಿಕ  ೈಮಕ್ರುಕ 

ಅರಹಧ ಎೊಂಫ ಭುೊಂಚ್ೂಣಿಮಲ್ಲಿಯುುದು) 
ಗಹಮಗ ೂೊಂಡ ಯಕ್ರುಗಳ ಹತಹಷಕ್ರುಮನುನ 
ಯಕ್ಷಿಷುತುದ  ಭತುು ರಸಹಯನುನ ಎೊಂದು 
ಕ ೂೋಯಫಸುದ ೋ ಎೊಂದು ನಿಧವರಷುತುದ . ಇದಕ ೆ 
 ೈದೃವಯ ೊಂದರ  ಅರಹಧ ಕಹನೂನು ತು 
ಮಹಡಿದನಿಗ  ಭೊಂಜೂರಹತಿ(ಶಿಕ್ಷ ಮ 

ಯೂದಲ್ಲ)ಿ ಅದನುನ ಭತ ು ುನರಹತಿವಷದೊಂತ  

ಭತುು ಇತಯಯು ಅದ ೋ ಕೃತಯ ಎಷಗದೊಂತ  
ತಡ ಗಟ್ುಟತುದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಭಹಯತಿೋಮ ದೊಂಡ ಷೊಂಹತ , 
೧೮೬೦, ಷಹವಜನಿಕ ಪ್ತೋಡ ಮನುನ 
ಅರಹಧಿೋಕಯಣಗ ೂಳಿಷುತುದ  ಭತುು 
ಷಹವಜನಿಕ ಪ್ತೋಡ  ಉೊಂಟ್ು ಮಹಡುಯು 
ತಪ್ತತಷ ೆಎೊಂದು ಕೊಂಡುಫೊಂದಲ್ಲಿ ಅರಹಧ 

ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ ಶಿಕ್ಷ  ವಿಧಿಷುತುದ . ಆದದರೊಂದ 

ಷಹವಜನಿಕ ತ ೂೊಂದರ  ನಿೋಡುುದು 
ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಅರಹಧ ಭತುು ಷಹವಜನಿಕ 

ತ ೂೊಂದರ  ನಿೋಡುಯು ಅರಹಧ ಕಹನೂನಿನ 

ಅನವಮ ಶಿಕ್ಷಹಸವಯು. ಖಹಷಗಿ  ೈಮಕ್ರುಕ 

ಅರಹಧ (ಯಕ್ರುಮ ಷೊಂತುನುನ ಫಳಷುುದಯ 

ಉಲಿೊಂಘನ ) ಬಹಧಿತರಗ  ನಹಗರಕ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೂಳುಲು ಅಥಹ ರಸಹಯಕ ೆ 
ಆಗರಹಷಫಸುದು.  
 

ಈ ಭೂಲಬೂತ ಯತಹಯಷ ಟಹಟ್ವ ಭತುು 
ಕ ೈಮ್ ನಡು  ಕ ಲು ಪಹರಥಮಿಕ 

ಯತಹಯಷಗಳನುನ ಗುಯುತಿಷಲು ಷಹಧಯ 
ಮಹಡುತುದ :  
 ಮದಲ್ಲಗ  ಟಹಟ್ವ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿ

ಫಿಯಹವದಿ ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ಖಹಷಗಿ 

ಯಕ್ರುಯಹಗಿಯುತಹುನ , ಆದರ  ಅರಹಧ 

ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಆಡಳಿತ ೋ(ಷಮಹಜದ 

ಯಹಗಿ) ಆರ ೂೋಪ್ತಮ ವಿಯುದಧ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೂಳುುತುದ .  
 ಎಯಡನ ಮದು, ಎಲ ಿಟಹಟ್ವ 

ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿದುಯುದ ದೋವ ಅಗತಯ ೋ 
ಆಗದಿಯಫಸುದು (ಉದಹಸಯಣ ಗ , 



ನಿಲವಕ್ಷಯ ಉದ ದೋವೂವಕಲ)ಿ ಆದರ  
ಯಹುದ ೋ ಅರಹಧ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿ

ದುಯುದ ದೋವ ಅಥಹ ಉತ ುೋಜನ ೋ 
ಭೂಲಕಹಯಣ.  

 ಭೂಯನ ಮದು, ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಅರಹಧ 

ಕಹನೂನು ಎೊಂದಿಗೂ ವಹಷನ 

ಯೂದಲ್ಲಿಯುತುದ . ಆದರ  ಟಹಟ್ವ 

ಕಹನೂನು ರಕಯಣದ ಕಹನೂನು 
ಅಥಹ ಷಹಮಹನಯ 
ಕಹನೂನಿನೊಂತಿಯುತುದ . ಆದದರೊಂದ 

ಅರಹಧ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಪಹರಥಮಿಕ 

ಕಹನೂನು ನಿಮಹವತೃ ವಹಷಕಹೊಂಗ, 

ಆದರ  ಟಹಟ್ವ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿ

ಪಹರಥಮಿಕ ಕಹನೂನು ನಿಮಹವತೃ 
ನಹಯಯಹಲಮ.  

 ನಹಲೆನ ಮದಹಗಿ, ಅರಹಧ 

ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಷಹಕ್ಷಹಯಧ್ಹಯ ‘ಕಹಯಣ 

ನಿೋಡಫಲ ಿಅನುಮಹನ ಮಿೋರದುದ’ 
ಆದರ  ಟಹಟ್ವ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿ

ಷಹಕ್ಷಹಯಧ್ಹಯ ‘ಷಹಧಯತ ಗಳ/ಷಹಕ್ಷಯಗಳ 

ಪಹರಧ್ಹನಯ’ನುನ ಅಲೊಂಬ್ರಸಿಯುತುದ .  
 ಅೊಂತಿಭಹಗಿ, 

ಸಹನಿಗಳು(ರಸಹಯಹಗಿ) ಟಹಟ್ವ 

ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಮವಸಿವ ರತಿಹದಿಗ  
ತುೊಂಬ್ರಕ ೂಡಲಹಗುತುದ  ಆದರ  
ಅರಹಧ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಅರಹಧಿಗ  
ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ಶಿಕ್ಷ ಯಹಗುತುದ .  

 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಮದಲು, ಎ ಉದ ದೋವಯಹತಹಗಿ 

ಆದರ  ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಬ್ರ ಮನುನ 

ಗಹಮಗ ೂಳಿಷುತಹುನ , ಭತುು ಎಯಡನ ಮದು ಸಿ 

ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ ಗುೊಂಡು ಸಹರಸಿ ಡಿ 

ಮನುನ ಗಹಮಗ ೂಳಿಷುತಹುನ . ಮದಲ 

ರಕಯಣದಲ್ಲ ಿಟಹಟ್ವ ಳಗ ೂೊಂಡೊಂತ - 
ಸಹನಿಗ ೂೊಂಡ ಫಿಯಹವದಿ ಬ್ರ ಗಹಮಗ ೂಳಿಸಿದ ಎ 

ವಿಯುದಧ ಸಹನಿಮ ನಶಟರಸಹಯ ಆಗರಹಸಿ 

ನಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ರಶಿನಷುತಹುನ  ಅದಕ ೆ 
ಆಧ್ಹಯ ಷಹಕ್ಷಯದ ಗುಯುತವ. ಎಯಡನ ೋ 
ರಕಯಣದಲ್ಲ ಿಪಹರಸಿಕೂಯಟ್ರ್-ಷಕಹವಯ 

(ಷಮಹಜದ ಯಹಗಿ) ಅರಹಧದ 

ಆಪಹದನ ಗಳನುನ ಆಪಹದಿತ, ಹದಿ ಸಿ ವಿಯುದಧ 
ಮಹಡುತುದ (ಕ ೂಲ  ಮತನ ಎೊಂದುಕ ೂಳ ೄುೋಣ) 

ಆತನನುನ ಶಿಕ್ಷಿಷುೊಂತ  ಅಥಹ ದೊಂಡ 

ವಿಧಿಷುೊಂತ  ಕ ೂೋಯುತುದ . ಅದಕ ೆ ಸಿ ಈ 

ಅರಹಧ ನಡ ಸಿದದಯ ವಿಯುದಧ ರಫಲ 

ಷಹಕ್ಷಹಯಧ್ಹಯಗಳನುನ ನಿೋಡಬ ೋಕು.  
 

ಟಹಟ್ವ ಭತುು ೊಂದ 

ಐತಿಸಹಸಿಕಹಗಿ ರ ೂೋಭನ್ಸ ಕಹನೂನು ಭತುು 
ಭತುು ನಹಗರಕ ಷೊಂರದಹಮ ಅರಹಧ ಭತುು 
ೊಂದಗಳ ಕಹನೂನಿನ ನಡು  ಎಯಡು 
ರತ ಯೋಕ ಕಹನೂನು ವಹಖ  ಎೊಂಫ ೊಂದು ಷೂಕ್ಷಮ 
ಯತಹಯಷನುನ ಕಹಮುದಕ ೂೊಂಡು ಫೊಂದಿದ . ಅದ ೋ 
ರೋತಿ ಟಹಟ್ವ ಭತುು ೊಂದೂ ಷಹಮಹನಯ 
ಕಹನೂನಿನ ನಡು  ತನನ ರತ ಯೋಕತ  
ಕಹಮುದಕ ೂೊಂಡು ಫೊಂದಿದ  (ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಕಹನೂನು 
ಭತುು ಭಹಯತಿೋಮ ಕಹನೂನು ಳಗ ೂೊಂಡೊಂತ ) 
 

ಈ ಯತಹಯಷದ ನಿದಿವಶಟ ಗಡಿಗಳು ವಿಮೆ ಭತುು 
ಆಧುನಿಕ ಷಹಮಹಜಿಕ ಬದರತ ಮ ಯಷ ೆಯಿೊಂದ 

ಅತಯೊಂತ ತ ಳುಹಗಿದ . ಈ ಯತಹಯಷದ ಅೊಂವ 



ಯಷಯತ  ಅಥಹ ೊಂದದಲ್ಲಿ ಜೊಂಟಿ 

ಷಸಯೊೋಗ ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಯಕ್ರುಗಳ 

ಭುಕುತ ಮನುನ ಈ ಎಯಡೂ ಪಹಟಿವಗಳ ಈ 

ಹೊಂದಿನ ೊಂದ ೋನ ೋ ಇದದಯೂ ರತ ಯೋಕಹಗಿ 

ಉಳಿಷುತುದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು ರತಿ ಯಕ್ರುಮ 

ಮೆೋಲೂ ಅಯು ಅಕಹಯಣಹಗಿ ಭತ ೂುಫಬಯನುನ 
ಸಹನಿ ಮಹಡದಿಯಲು ಕಹಳಜಿಮ ಕತವಯನುನ 
ವಿಧಿಷುತುದ (ಅರಚತಯೂ ಳಗ ೂೊಂಡೊಂತ ) 
ಅೊಂತಸ ಕಹಳಜಿಮ ಕತವಯ ವಿಭುಖರಹದರ  
ಕತವಯ ವಿಭುಖರಹದಯು ಸಹನಿಗ ೂೊಂಡರಗ  
ಅಯ ಸಹನಿಮನುನ ಬರಷಬ ೋಕು. ಕಹಯು 
ಮಹರಹಟ್ದ ೊಂದ ಈ ಎಯಡೂ ಕ್ಷಗಳ 

ನಡು  ೊಂದಕ ೆ ಸಿೋಮಿತ(ಅೊಂದರ  ಕಹಯು 
ಮಹರಹಟ್ಗಹಯ ಭತುು ಕಹಯು ಕ ೂಳುು) 

 
ಟಹಟ್ವ ಭತುು ೊಂದದ ನಡು  ಭೂಯು 
ರಭುಖ ಯತಹಯಷಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ಸ ೋಳಫಸುದು:  
ಮದಲು, ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿ

ಸಕುೆಗಳು, ಋಣ ಭತುು ಕತವಯಗಳು ಯಷಯ 

ೊಂದದ ಕಹನೂನಿನೊಂತ  ೊಂದನುನ 
ಆಧರಸಿಲ,ಿ ಅಲ್ಲ ಿಸಕುೆಗಳು, ಕತವಯಗಳು 
ಭತುು ಋಣಗಳು ಭಹಯತಿೋಮ ೊಂದ ಕಹಯ್ದದ, 
೧೮೭೨ಯ ಅನವಮ  ‘ಕಹನೂನುಫದಧ 
ಮಹಡಿಕ ೂಳುಲಹದ ೊಂದ’ ಭತ ೂುೊಂದು ರೋತಿ 

ಸ ೋಳಬ ೋಕ ೊಂದರ  ೊಂದದ ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ 

ನಿೋು ಫದಧರಹಗಫಸುದು. ಆದರ  ಟಹಟ್ವ 

ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ ಫದಧರಹಗಲು ಷಹಧಯವಿಲ.ಿ  

ಎಯಡನ ಮದು, ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು ನಹಗರಕ 

ತು ಮಹಡಿದಯ ಯಹಯದ ೋ ವಿಯುದಧ 
ವಿಧಿಷಫಸುದು, ಆದರ  ೊಂದದ ಸಕುೆಗಳು 
ೊಂದದಲ್ಲ ಿಭತ ೂುಫಬ ಕ್ಷ ಅಥಹ 

ಕ್ಷಗಳಿದದಲ್ಲ ಿಮಹತರ ವಿಧಿಷಫಸುದು.  
ಅೊಂತಿಭಹಗಿ, ಟಹಟ್ವ ಅನವಮ 

ಸಹನಿಯಹಗಿದದನುನ ತಿೋರಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಿ, ಆದರ  
ೊಂದದ ಸಹನಿಗಳನುನ ತಿೋರಷಫಸುದು. ಅನ್ಸ 

ಲ್ಲಕ್ರವಡ ೋಟ ಡ್ (ತಿೋರಷಲಹಗದ) ಸಹನಿಗಳು 
ಸಹನಿಮ ಮತು ಅಥಹ ರಮಹಣ ಭುೊಂಚ ಯ್ದೋ 
ನಿಧವರಸಿಯಲಹಗಿಯುುದಿಲ ಿಅಥಹ ೊಂದು 
ನಿದಿವಶಟ ಷೂತರದ ಅನವಮ ಲ ಕೆ ಸಹಕಫಸುದು 
ಆದರ  ಅದು ನಹಯಯಹಲಮದ ತಿೋಮಹವನಕ ೆ 
ಬ್ರಡಲಹಗುತುದ . ಲ್ಲಕ್ರವಡ ೋಟ ಡ್ ನಶಟಗಳು(ನಿದಿವಶಟ 
ನಶಟಗಳು) ೊಂದದ ಕಹಲದಲ್ಲಿ ಎಯಡೂ 

ಕ್ಷಗಳು ನಿಗದಿಡಿಸಿಕ ೂೊಂಡಿದುದ ೊಂದದ 

ನಿದಿವಶಟ ಉಲಿೊಂಘನ ಮಲ್ಲ ಿರಸಹಯಹಗಿ 

ಷೊಂಗರಹಷಬ ೋಕ ೊಂದು ೊಂದಹಗಿಯುತುದ . 
ಉದಹಸಯಣ ಗ , ತಡಹಗಿ ನಿೋಡಿಕ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಬ್ರ ಗ  ಗಹಮ 

ಮಹಡಿದರ  ಅೊಂತಸ  ೈಮಕ್ರುಕ ತು ಬ್ರ ಗ  
ೊಂದು ನಿದಿವಶಟ ರಸಹಯ(ೊಂದು ಲಕ್ಷ 

ಯೂಪಹಯಿಗಳು ಎೊಂದುಕ ೂಳ ೄುೋಣ)   

 ಎ ಯಿೊಂದ ಡ ಮಲು ಬ್ರ ಮನುನ 
ಅಸವಗ ೂಳಿಷುುದಿಲ.ಿ ಬ್ರಗ  ಮಹಡಲಹದ ಎ ಮ 

 ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧು ಬ್ರಗ  ನಿದಿವಶಟಲಿದ 

ನಶಟ ರಸಹಯ ಕ ೂೋಯಲು ಅಸವಗ ೂಳಿಷುತುದ . 
ನಹಯಯಹಲಮ ಬ್ರ ಗ  ಆಗಿಯು ಗಹಮಕ ೆ 
ನಿದಿವಶಟಹಗಿ ಎ ಎಶುಟ ನಶಡ ರಸಹಯ 



ನಿೋಡಬ ೋಕು ಎೊಂದು ನಿಧವರಷುತುದ . ಅದ ೋ ರೋತಿ 

ೊಂದದ ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ ನಿದಿವಶಟ ನಶಟಕ ೆ 
ೊಂದದ ರತಿಮಲ್ಲನಿ ೊಂದು ನಿದಿವಶಟ ವಿಭಹಗ 

ಸಿ ಭತುು ಡಿ ನಡು  ಭುೊಂಬ ೈನ ನಹರಭನ್ಸ 

ಪಹಯಿೊಂಟ್ ನಲ್ಲಿಯು ಕಛ ೋರ ಷೆಳಕ ೆ 
ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತ  ಇಯುತುದ . ಅದಯ ರಕಹಯ ಸಿ 

ೊಂದನುನ ಕಛ ೋರ ಷೆಳನುನ ನಿದಿವಶಟ 
ದಿನಹೊಂಕ ಡಿಷ ೊಂಫರ್ ೨೫, ೨೦೧೦ಯೊಂದು 
ಗುತಿುಗ  ನಿೋಡದ  ಉಲಿೊಂಘಿಸಿದರ  ಸಿಮು ಡಿಗ  
ೊಂದು ಲಕ್ಷ ಯೂ.ನಶಟರಸಹಯನುನ 
ಉಲಿೊಂಘನ ಗ  ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತ  
ಪಹತಿಷಬ ೋಕಹಗುತುದ .  
 
 
 

ಅಧ್ಹಯಮ ೨: ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಐತಿಸಹಸಿಕ 

ಭೂಲಗಳು 
ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಇತಿಸಹಷ ಫಸಳ 

ಷೊಂಕ್ರೋಣವಹಗಿದುದ ಕಹನೂನಿನ ಷೊಂವ ೃೋಧಕರಗ  
ಇನೂನ ಅತಯೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಷೊಂವ ೃೋಧಿತ 

ವಿಶಮಹಗಿದ . ರ ೂೋಭನ್ಸ ಕಹನೂನು, 
ಪಹರಯೊಂಭಿಕ ಆೊಂಗ ೂಿೋ-ಷಹಯಕ್ನ್ಸ ಕಹನೂನು, 
ಭಧಯಮುಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಕರಭಣಕ ೆ ಕ ೈಗ ೂೊಂಡ 

ಕರಭಗಳು, ೧೯ನ ೋ ವತಮಹನದ ನಿಲವಕ್ಷಯದ 

ಸಿದಹಧೊಂತಗಳು ಭತುು ೨೧ನ ೋ ವತಮಹನದ 

ಸಿದಹಧೊಂತಗಳು ಷಹೊಂವಿಧ್ಹನಿಕ,  ೈಜ್ಞಹನಿಕ 

ಭತುು ತಹೊಂತಿರಕ ರಗತಿಗಳು ಇೊಂದಿನ ಟಹಟ್ವ 

ಕಹನೂನನುನ ಯೂಪ್ತಸಿ .  
 

ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ ಉದಭವಿಷು 

ಷಭಷ ಯಗಳ ತಹತಿವಕ ವಿವ ಿೋಶಣ  

ಷಹೊಂರದಹಯಿಕಹಗಿ ೨,೫೦೦ ಶವಗಳ 

ಹೊಂದ  ಇದುದ ಅರಷಹಟಟ್ಲ್ನ ನಹಯಯಹೊಂಗ ಚ್ಚ ವ 

‘ನ ೈಕ ೂಮೆಷಿಮನ್ಸ ಎಥಿಕ್್’ನಲ್ಲಿ ದ ೂರ ಮುತುದ . 
೧೮೮೧ಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಲರ್  ೊಂಡ ಲ್ ಸ ೂೋಮ್್ 
ಜೂನಿಮರ್ನ ರಕಟ್ಣ  ‘ದಿ ಕಹಭನ್ಸ ಲಹ’ 

ಷಹಮಹನಯ ಕಹನೂನಿನಲ್ಲ ಿಐತಿಸಹಸಿಕ- 

ತತವವಹಷರ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತ  ಇಯು 

ಭೂಲಬೂತ ಷಭಷ ಯಗಳನುನ ವಿವ ಿೋಷಿಷು 

ಆಧುನಿಕಹದ ರಮತನಗಳಲ್ಲ ಿೊಂದು.  
 

ನಭಮ ಉದ ದೋವಕಹೆಗಿ ಇಲ್ಲ ಿಆಧುನಿಕ ಟಹಟ್ವ 

ಕಹನೂನು ಭತುು ಅತಿಕರಭಣ ವಿಯುದಧ ಕರಭಗಳ 

ಷೊಂಕ್ಷಿುಹಗಿ ವಿರಸಿ ನೊಂತಯ ಟಹಟ್ವ 

ಕಹನೂನು ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ಉಗಭಹಗಿದದಯ ಫಗ  ೆ
ಮಹತನಹಡ ೂೋಣ.  

 

ಪಹರಯೊಂಭಿಕ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಕಹನೂನು ಟಹಟ್ವ ಭತುು 
ಅರಹಧಗಳ ನಡು  ಯಹುದ ೋ ನಿದಿವಶಟ 
ಯತಹಯಷನುನ ವಿರಸಿಲ.ಿ ಹೊಂದಿನ ತುಗಳು 
ಅೊಂದರ  ಅಕಷಹಮತ್ ಖಹಷಗಿ ಮುದಧ 
ಘೀೂೋಷಿಸಿದರ  ದೊಂಗ  ಎನುನತಿುದದಯು. ಅರಹಧ 

ಭತುು ಅರಹಧ ಕಹನೂನಿನಿೊಂದ ಟಹಟ್ವ ಅನುನ 
ರತ ಯೋಕಗ ೂಳಿಸಿದ ನೊಂತಯ ಅದಯ ಆಯೊಂಭಿಕ 

ಇತಿಸಹಷ ಅತಿಕರಭಣದ ಇತಿಸಹಷದ ೂೊಂದಿಗ  
ಷೊಂಕವ ಸ ೂೊಂದಿದ (ಅದಕ ೆ  ೈಮಕ್ರುಕ ಭದುದ 
ಎೊಂಫೊಂತ  ೧೩ನ ೋ ವತಮಹನದಲ್ಲ ಿಇೊಂಗಿಿಷ್ 

ನಹಯಯಹಲಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿೋಮಹವನಿಷಲಹಗುತಿುತುು)  
 

ಅತಿಕರಭಣ ಎನುನುದು ಸುಟಿಟದ ದೋ ತುಡದಿೊಂದ 

ನಡ ಷಲಟ್ಟ ತುಗಳು ಭತುು ರಹಜನ 

ವಹೊಂತಿಬೊಂಗನುನ ಆಮುಧ ಭತುು 



ಫಲೊಂತದಿೊಂದ ನಡ ಷಲಟಹಟಗ ಎೊಂಫೊಂತ  
ತಿಳಿಮಲಹಗಿತುು.  
 

ಯಕ್ರುಗ  ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತ  ಅತಿಕರಭಣ 

ಎನುನುದು, ಹೊಂಷ (ಫಲೊಂತ ಭತುು 
ಆಮುಧಗಳಿೊಂದ) ಗಹಮಗ ೂೊಂಡ ಯಕ್ರುಮ ವಿಯುದಧ 
ನಡ ಷಲಹಗುತುದ . ಟ ರಸ್ಟಪಹಸ್ಟ ಕಹವರ್ ಕಹಿಷೊಂ 

ಫಿರೋಜಿಟ್ ಹದಿ ತಪಹಗಿ ಭತುು ಕಹನೂನಿಗ  
ವಿಯುದಧಹಗಿ ರತಿಹದಿಮ ಆಸಿು (ರಮಲ್ 

ಎಷ ಟೋಟ್)ಮಲ್ಲಿ ರ ೋಶಿಸಿದರ (ಳ 

ನುಷುಳಿದರ ) ಟ ರಸ್ಟಪಹಸ್ಟ ಡಿ ಬ ೂನಿಸ್ಟ 

ಆಷ ೂಟ್ವಟಿಸ್ಟ ಅನವಮ ಹದಿಗ  ಆಗಿಯು ನಶಟ 
ರಸಹಯಕ ೆ ಅಸವನಹಗುತಹುನ .  
 

ಎಲ ಿಇತರ  ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿರ ೂೋಕ್ಷ ನಶಟಗಳಿಗ  
ಭತುು ಹೊಂಷ ಯಿೊಂದ ಯಕ್ರುಮ ದ ೋಸ,  ೈಮಕ್ರುಕ 

ಆಸಿುಗ  ಆದ ನಶಟಕ ೆ ಅಥಹ ಯಕ್ರುಮ ಗೌಯಕ ೆ 
ಆದ ನಶಟಕ ೆ ಹೊಂದಿನ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಕಹನೂನು 
ಅತಿಕರಭಣಕ ೆ ೧೩ನ ೋ ವತಮಹನದ 

ಸತಿುಯಯರ ಗೂ ಯಹುದ ೋ ರಸಹಯನುನ 
ನಿೋಡಿಯಲ್ಲಲ.ಿ ಈ ಕ ೂಯತ ಮನುನ ಅತಿಕರಭಣದ 

ವಿಯುದಧ ಕರಭನುನ ಹೊಂಷ ಮೂ ಳಗ ೂೊಂಡೊಂತ  
ಫಿಯಹವದಿಗ  ಗಹಮ ಅಥಹ ನಶಟಕ ೆ 
ರಸಹಯಕ ೆ ಸ ೂಣ ಗಹಯನಹಗಿಷಲಹಯಿತು.  
 

ಇದರ ೂೊಂದಿಗ  ಅತಿಕರಭಣದ ಕರಭಗಳು 
(ಅಥಹ ರಟ್ಗಳು) ಅತಿಕರಭಣದ ರಕಯಣ 

ಟಹಟಿವಮಸ್ಟ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ ಮ ಷೊಂೂಣವ 

ಹಯಪ್ತುಮನುನ ಡ ಯಿತು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಅತಿಕರಭಣ ಭತುು ಅತಿಕರಭಣದ 

ರಕಯಣ ಲ್ಲೋಮ್ ವಿ.ಬ ರೋ, ೩ ಈಸ್ಟಟ ೫೯೩ನ 

ಇೊಂಗಿಿಷ್ ರಕಯಣದಲ್ಲ ಿವಿಶದಡಿಷಲಹಗಿದ . ಎ 

ಅತಯೊಂತ ದ ೂಡಡ ಭಯದ ತುೊಂಡನುನ ಯಷ ುಮ 

ಮೆೋಲ  ಎಷ ಮುತಹುನ . ಅದು ತಿಯುಗುತಹು ಫೊಂದು 
ಬ್ರ ಗ  ಫಡಿದರ  ಬ್ರ ಅದಕ ೆ ಎ ವಿಯುದಧ ನಶಟ 
ರಸಹಯ ಕ ೂೋಯಫಸುದು. ಆದರ  ಬ್ರ ತಡಹಗಿ 

ಫೊಂದು ಯಷ ುಮಲ್ಲಿ ಬ್ರದಿದಯು ತುೊಂಡಿನಿೊಂದ 

ಗಹಮಗ ೂೊಂಡರ  ಆಗ ಅತಿಕರಭಣದ ವಿಯುದಧ 
ಕರಭಕ ೆ ರಮತಿನಷಫಸುದು.  
 

ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು 
ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಆಯೊಂಭಿಕ 

ಇತಿಸಹಷ ಕ ೂೊಂಚ್ ವಿಶಿಶಟಹಗಿದುದ ಕ ಲು 
ಸ ಚ್ುಿರ ಹಯಖಹಯನಗಳನುನ ಳಗ ೂೊಂಡಿದ . 
ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಬ್ರರಟಿಶಯು ಷಹಮಹನಯ ಕಹನೂನು 
ಯಷ ೆಮನುನ ೧೮ನ ೋ ವತಮಹನದಲ್ಲ ಿತೊಂದಯೂ 

ಭಹಯತದ ಕಹನೂನನುನ ಯಸಿೆತಗ ೂಳಿಸಿದುದ 
೧೮೫೭ಯ ಸಿಪಹಯಿ ದೊಂಗ ಮ ನೊಂತಯ ೋ. ರತಿ 

ರದ ೋವದಲೂಿ ೊಂದು ಷಮಹನಹದ 

ನಹಯಯಹಲಮಗಳನುನ ಷಹೆಪ್ತಷಲಹಯಿತು. 
ಕ್ರರಮಿನಲ್, ಕಭಷಿವಮಲ್ ಭತುು ಪ್ರರಸಿಜುಯಲ್ 

ಕಹನೂನಿನ ನಹಯಮ ವಿಧ್ಹನಗಳ ಷಯಣಿಮನುನ 
ಯೂಪ್ತಷಲಹಯಿತು ಅದು ೧೮೮೩ಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರರಟಿಶಯ 

ಭಹಯತಕ ೆ ಷೊಂೂಣವಹಗಿ ಅನವಯಿಷಲಟಿಟತು.  
 

ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು ಷಹಮಹನಯ 
ನಹಯಮವಿಧ್ಹನಗಳನುನ ಯೂಪ್ತಷದ ೋ ಬ್ರಟ್ಟ ೊಂದ ೋ 
ರಭುಖಹದ ವಿಭಹಗಹಗಿತುು. ಅದಯ 

ಅಗತಯನುನ ಷರ್ ಸ ನಿರ ಮೆೋನ್ಸ, ಷರ್ ಜ ೋಮ್್ 
ಸಿಟೋಪನ್ಸ ಭತುು ೧೮೭೯ಯ ನಹಲೆನ ೋ ಕಹನೂನು 



ಆಯೊೋಗ ತಿು ಸ ೋಳಿತು. ೧೮೮೬ಯಲ್ಲಿ ಷರ್ 

ಫ್ ರಡಿರಕ್ ಪ್ರಲಹಕ್ ಇೊಂಡಿಮನ್ಸ ಸಿವಿಲ್ ರಹೊಂಗ್ಸ್ 
ಬ್ರಲ್ ಕೂಡಹ ಕಯಡು ಸಿದಧಡಿಸಿದದಯು. ಆದರ  
ಇದು ವಹಷನಫದಧಹಗಿ ಅನುಶಹಾನಕ ೆ ಫಯಲ್ಲಲ.ಿ  

 

ವಿವ ಿೋಶಕಯು ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು 
೧೯೮೦ಯರ ಗೂ ಅಭಿೃದಿಧ ಸ ೂೊಂದಿಯಲ್ಲಲ ಿ

ಭತುು ಷವತೊಂತರ ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಟ್ುಟ ಟಹಟ್ವ 

ಕಹನೂನಿನ ರಕಯಣಗಳು ಅತಯಲಹಗಿದದು. 
ಕಳ ದ ಭೂಯು ದವಕಗಳಿೊಂದ ಭಹಯತಿೋಮ 

ನಹಯಯಹೊಂಗ ಯಸಿತೆಹಗಿ ಟಹಟ್ವ 

ಕಹನೂನಿನ ನಹಯಮದಧತಿಮನುನ ಅಭಿೃದಿಧ 
ಮಹಡಿದ .  
 

ಕ ಲು ಷೊಂದಬವಗಳಲ್ಲ ಿಇೊಂಗಿಿಷ್ ಟಹಟ್ವ 

ತತವನುನ ಅಳಡಿಷಬ ೋಕ  ಅಥಹ 

ಷೊಂೂಣವಹಗಿ ಅಥಹ ಭಹಗವಃ ಅದನುನ 
ಫದಲಹಯಿಷು ಭೂಲಕ ಅಳಡಿಷಬ ೋಕ  
ಎೊಂಫುದು ಭಹಯತಿೋಮ ನಹಯಯಹಲಮಗಳ 

ವಿ ೋಚ್ನ ಗ  ಬ್ರಟ್ಟದುದ.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಭಹಯತಿೋಮ ಷರ್ೋವಚ್ಛ 
ನಹಯಯಹಲಮ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ನಹಯಯಹಲಮಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕಠಿಣ ಉತುಯದಹಯಿತವನುನ ಕ ೂೊಂಚ್ 

ಫದಲಹಯಿಸಿ ಷೊಂೂಣವ ಉತುಯದಹಯಿತವ 
ಮಹನದೊಂಡನುನ ಯೂಪ್ತಸಿ . ನಿೊಂದಿಷುವಿಕ ಮ 

ಅರಹಧ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ 

ಶಿಕ್ಷಹಸವ ಅರಹಧಲ.ಿ ಆದರ  ಭಹಯತದ 

ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳುಬ ೋಕಹದ 

ಅರಹಧ. ನಿೊಂದಿಷುವಿಕ  ಮಹನನಶಟದೊಂತ ಯ್ದೋ 
ೊಂದು ವಿಧ. ಮಹನನಶಟ ಎನುನುದು 

ಷೊಂಸನದಲ್ಲ ಿಫಬಯನುನ ಅಮಹನಿಷುುದು, 
ಹೋಗಳ ಮುುದು, ಷಭುದಹಮದಲ್ಲ ಿಕ್ರೋಳಹಗಿ 

ಕಹಣುುದು ಅಥಹ ಉದ ೂಯೋಗದ ಷಹೆನ 

ಕಳ ದುಕ ೂಳುುುದು ಅಥಹ ಗಳಿಕ  
ಕಳ ದುಕ ೂಳುುುದು ಅಥಹ ರತಿಶ ಾಗ  ಬೊಂಗ 

ತಯುುದು.  
 
 

ಅಧ್ಹಯಮ ೩: ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಗುರಗಳು 
ವಿವ ಿೋಶಕಯು ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಸಲಹಯು 
ಗುರಗಳ ಕುರತು ಷಲಸ  ಭತುು ಹದ 

ಭೊಂಡಿಸಿದಹದರ . ಇದಯಲ್ಲ ಿಷರಯಹದ ನಹಯಮ, 

ವಿತಯಣ ಮ ನಹಯಮ, ಆಥಿವಕ ಷಹಭಥಯವ, 

ಬವಿಶಯದ  ಚ್ಿಗಳ ತಪ್ತಷುವಿಕ , ಪಹಯದವವಕತ  
ಭತುು ಷಮಹನತ , ದುರಹದೃಶಟದ ಚಕ್ರತ ್ಗ  
ೊಂದು ತಕವಫದಧ ಯಷ ೆ. ನಭಮ ಷದಯದ 

ಉದ ದೋವಕ ೆ ಇದಯ ವಿಯಹದ ಚ್ಚ ವ 

ಅಗತಯವಿಲ.ಿ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲ ಿವಿನ್ಸಫಿೋಲ್ಡ ಅಯು 
ಗಭನಿಸಿಯು ಅೊಂವಗಳನುನ ಗುಯುತಿಷಬ ೋಕು. 
ಆಕ  ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿಗ  ಯಹುದ ೋ ೊಂದು 
ಗುರಮನುನ ನಿದ ೋವಶಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲ ಿ

ಎನುನತಹುರ  ಅದಯಲೂಿ ಕ ಲ ಷೊಂದಬವಗಳಲ್ಲ ಿಎ 

ಉದಹಸಿೋನಹಗಿ ಒಡುತಿುದುದ ಬ್ರ ಸಹದಿಮಲ್ಲಿ 
ಬ್ರದದರ (ನಿಲವಕ್ಷಯ), ಸಿಮು ಡಿಮನುನ ಕಳು ಎೊಂದು 
ಕರ ದರ (ಮಹನನಶಟ), ಇಮು ಕ ಟ್ಟ ಸೂಡಿಕ ಮ 

ಷಲಸ ಮನುನ ಎಫ್ ಗ  ನಿೋಡಿದರ (ನಿಲವಕ್ಷಯದ 

ಸ ೋಳಿಕ ) ಜಿ ಮು ಅಸವತ  ಇಲದಿಿದದಯೂ ಎಚ್ ಗ  
ಕಹಯನುನ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡುತಿುದದರ  (ರತವನ ) 
 

ವಿನ್ಸಫಿೋಲ್ಡ ಷಹಮಹನಯ ಸೊಂತದಲ್ಲ ಿ

ವಿವ ಿೋಷಿಷುತಹುರ , ಆದರ  ಟಹಟ್ವ ಎನುನುದು 



ಷಮಹಜದಲ್ಲ ಿಷಸಜಹಗಿ ಷೊಂಬವಿಷು 

ನಶಟಗಳ ಸೊಂಚಕ  ಅಥಹ ತಪ್ತಷುವಿಕ  
ಕುರತೊಂತ   
ನಡ ಮುತುದ . ನಹಯಯಹಲಮಗಳಿಗ  ಫಯು 

ಫಸಳಶುಟ ಟಹಟ್ವ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಹದಿ 

ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಟರಸಹಯನುನ ಅರಗ  
ಆಗಿಯು ಗಹಮಕ ೆ ಆಗರಹಷುತಹುರ  ಭತುು ಇದು 
ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ ಕಹಮವ ೊಂದರ  ನಶಟನುನ 
ಸೊಂಚಕ  ಭತುು ಭಯು ವಿತಯಣ  ಮಹಡುುದು 
ಎನುನುದನುನ ರತಿಪಹದಿಷುತುದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎಮು ಬ್ರಮ ನಿಲವಕ್ಷಯದ 

ಚಹಲನ ಯಿೊಂದ ದ ೈಹಕ ಗಹಮಕ ೆ 
ಳಗಹಗುತಹುಳ .  ಈ ಗಹಮದಿೊಂದ ಎ ಕ ಲಷ 

ಮಹಡಲು ಅವಕುಳಹಗುತಹುಳ . ಎ  ಗಹಮಕ ೆ 
ಚಕ್ರತ ್ ಡ ಮಲು ಸಣ 

ಖಚ್ುವಮಹಡಬ ೋಕಹಗುತುದ . ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು 
ಇಲಿದಿದದ ಕ್ಷದಲ್ಲ ಿಈ ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಟ 
ಷೊಂೂಣವಹಗಿ ಎ ಮೆೋಲ  ಆಧ್ಹಯಹಗುತುದ . 
ಎ ಮಹಡು ಟಹಟ್ವ ಕ ಿೋಭು ಬ್ರಮನುನ ಗಹಮಕ ೆ 
ಆಗು ನಶಟ ರಸಹಯನುನ ಎ ಗ  ಗಹವಣ  
ಮಹಡಲು, ಸೊಂಚಕ  ಮಹಡಲು ಅಥಹ ಭಯು 
ವಿತರಷಲು ಅಸವಳನಹನಗಿಷುತುದ .  
 

ರತಿಹದಿ ಬವಿಶಯದಲ್ಲ ಿಆಗು ಸಹನಿಮ ವಿಯುದಧ 
ತಡ ಯಹಜ್ಞ  ಕ ೂೋಯು ಷೊಂದಬವದ 

ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿ‘ತಡ ಮು’ ಕ ಲಷ ೋ ಟಹಟ್ನವ 

ರಧ್ಹನ ಕ ಲಷಹಗುತುದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಮು ಖಹಷಗಿ ತೊಂಟ  ಕಹಯಣ ಬ್ರ 

ವಿಯುದಧ ರಕಯಣ ದಹಖಲ್ಲಷುತಹುನ . ಬ್ರ ಅತಯೊಂತ 

ಸ ಚ್ುಿ ಮಹಲ್ಲನಯ ಉೊಂಟ್ು ಮಹಡು 

ರಹಷಹಮನಿಕ ಕಹಖಹವನ  ಭತುು ಅತಯೊಂತ 

ಕಕವವ ವಫದದ ಮೊಂತ ೂರೋಕಯಣನುನ ಎ 

ಹಷದ ಭನ ಮ ಕೆದಲ ಿೋ 
ನಿವಹಷುತಿುಯುತಹುನ . ಇಲ್ಲ ಿಎ ಆತನ ಟಹಟ್ವ 

ಭೂಲಕ ನಿರೋಕ್ಷಿಷಫಲ ಿರಸಹಯ ೊಂದರ  ಬ್ರಮ 

ರಹಷಹಮನಿಕ ಕಹಖಹವನ ಮ ನಿಫವೊಂಧ ಭತುು 
ಅದಯ ಷೆಳಹೊಂತಯ.  

 
 

ಅಧ್ಹಯಮ ೪: ಟಹಟಿವಮಸ್ಟ ಬಹಧಯತ ಮ 

ಕಲನ ಗಳು 
ಟಹಟ್ವ ಎನುನುದು ಭೂಯು ಭೂಲಬೂತ 

ಅೊಂವಗಳನುನ ಳಗ ೂೊಂಡಿಯುತುದ : ತು, ಸಹನಿ 

ಭತುು ಗಹಮ ಮಹಡುಯ ತು ಭತುು 
ಸಹನಿಗ ೂೊಂಡಯ ನಶಟಗಳ ನಡುವಿನ ಷೊಂಫೊಂಧ. 

ಯಹುದ ೋ ರಕಯಣದಲ್ಲ ಿಈ ನಿಮಭಗಳು 
ಸ ೂೊಂದಹಣಿಕ ಯಹದಲ್ಲ ಿಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು 
ಗಹಮಗ ೂೊಂಡ-ಫಿಯಹವದಿಮನುನ ಆಕ ಮ 

ನಶಟಗಳನುನ ಗಹಮ ಮಹಡಿದರಗ  
ಗಹವಯಿಷುತುದ . ಈ ನಿಮಭಗಳನುನ ‘ಋಣ’ದ 

ನಿಮಭಗಳ ಭೂಲಕ ವಿರಷಲಹಗಿದ . ಇದು 
ೊಂದು  ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧಕ್ರೆೊಂತ ಭತ ೂುೊಂದು 
 ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧ ಭಿನನ ಭತುು ನಹಯಯಹೊಂಗದ 

ರಧಿಮೂ ಭಿನನಹಗಿಯಫಸುದು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಕಹಯು 
ಚ್ಲಹಯಿಷುಹಗ ಬ್ರಗ  ತಗುಲ್ಲ ಅಪಹಯಹಗಿ 

ಗಹಮಗ ೂಳುುತಹುಳ . ಇಲ್ಲ ಿತು ಎೊಂದರ  ಎ 

ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಕಹಯು ಚಹಲನ  ಮಹಡಿದುದ. ಸಹನಿ 

ಬ್ರಗ  ಗೊಂಭಿೋಯ ಗಹಮ. ಗಹಮ ಮಹಡಿದಯ 



ತು ಭತುು ಗಹಮಗ ೂೊಂಡಯ ನಶಟನುನ 
ಇದ ೂೊಂದು ನಿಲವಕ್ಷಯದ ಚಹಲನ ಯಹಗಿದುದ ಬ್ರಗ  
ಗಹಮಹಗಿದ . ನಿಲವಕ್ಷಯದ ಕಹನೂನು 
ಗಹಮಗ ೂೊಂಡ-ಫಿಯಹವದಿ ಬ್ರಗ  ನಶಟ 
ರಸಹಯಕ ೆ ಅಸವತ ಮನುನ ಗಹಮ ಮಹಡಿದ 

ಎಯಿೊಂದ ಡ ಮಲು ಅಸವತ  ನಿೋಡುತುದ . ಎ 

ಕೂಡಹ ನಿಲವಕ್ಷಯಕ ೆ ಸ ೂಣ ಗಹಯಯನಹನಗಿಷುತುದ .  
 

ವಿನ್ಸಫಿೋಲ್ಡ  ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧದ ಋಣದ 

ಹಯಖಹಯನ ಇಲ್ಲ ಿಉಮುಕು: ಟಹಟಿವಮಸ್ಟ ಋಣ 

ಎನುನುದು ಕಹನೂನು ಕತವಯ 
ಉಲಿೊಂಘನ ಯಿೊಂದ ಉೊಂಟಹಗುತುದ : ಈ ಕತವಯ 
ಎನುನುದು ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ಯಕ್ರುಗಳಿಗ  ಭತುು 
ಉಲಿೊಂಘನ  ಎನುನುದು ನಶಟ ರಸಹಯ ನಿೋಡು 

ಭೂಲಕ ನಿಹರಷಬ ೋಕಹಗುತುದ .  
 

ಬಹಧಯತ ಮ ನಿಮಭಗಳು ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ 

ಭುಖಯ ವಿಶಮನುನ ಳಗ ೂೊಂಡಿದ . 
 

ತಪ್ತನ ಬಹಧಯತ  ಭತುು ಕಠಿಣ ಬಹಧಯತ  
ಯತಹಯಷ(ಫ್ಹಲ್ಟ ಲಮಬ್ರಲ್ಲಟಿ ಭತುು ಸಿಿಕ್ಟ 
ಲಮಬ್ರಲ್ಲಟಿ) 

ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನು ಬಹಧಯತ  ಭೂಲಬೂತ 

ವಿಧಗಳ ನಡು  ಬ ೋವಡಿಷುತುದ : 
ಷಹೊಂರದಹಯಿಕಹಗಿ ತಪ್ತನ ಬಹಧಯತ  ಭತುು 
ಕಠಿಣ ಬಹಧಯತ . 
ಷಹೊಂರದಹಯಿಕಹಗಿ ತಪ್ತನ ಬಹಧಯತ  ಎೊಂದರ  
ಫಿಯಹವದಿ ತನಗ  ರತಿಹದಿಯಿೊಂದ ತಪ್ತನಿೊಂದ 

ಉೊಂಟಹಗಿಯು ಯಹುದ ೋ ಕ್ಷಮೆಗ  ಅಸವಲಿದ 

ಕಹಮವ.  

 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಮು ಬ್ರ ಮ ಭುಖದ ಮೆೋಲ  
ಸ ೂಡ ದದದರೊಂದ ಎ ಅತಯೊಂತ ಕ ಟ್ಟದಹಗಿ 

ಗಹಮಗ ೂೊಂಡಳು. ಎ ತನನ ಏಟಿನಿೊಂದ ಬ್ರಗ  
ಗಹಮ ಮಹಡಿದದಕ ೆ ನಶಟ ರಸಹಯ ನಿೋಡಲು 
ಸ ೂಣ ಗಹತಿವಯಹಗುತಹುಳ . ಆದರ  ಫಿಯಹವದಿಗ  
ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ ರತಿಹದಿ 

ಸಹನಿಯಹಗುೊಂತ  ಕ ೈ ಷವವ ಮಹಡಿದುದ ಎೊಂದು 
ಷಹಬ್ರೋತುಡಿಷಬ ೋಕಹಗುತುದ .  
 

ಕಠಿಣ ಬಹಧಯತ  ಷೊಂದಬವದಲ್ಲ ಿರತಿಹದಿಮ 

ತನುನ ಷಹಬ್ರೋತುಡಿಷಬ ೋಕಹಗಿಲಿ. ಅೊಂದರ  
ಸಿಿಕ್ಟ ಲಮಬ್ರಲ್ಲಟಿಮ ಷೊಂದಬವದಲ್ಲ ಿತಿೋುವ 

ರತಿಹದಿ ಭುಗಧನಹಗಿ ಅಥಹ ುೊಂತ  
ನಡ ದಿದದ ಎೊಂದಥವಲ.ಿ  

 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಸ ೂೊಂದಿಯು ಅಪಹಮಕಹರ 

ನಹಯಿ ತನನ ಕ ೂಯಳಟಿಟ ಬ್ರಡಿಸಿಕ ೂೊಂಡು 
ಆಕ ಮ ನ ರ ಮಳಹದ ಬ್ರ ಗ  ಕಚಿಬ್ರಟಿಟತು. ಎ 

ದ ೂಡಡ ಗ ೂೋಡ ಗಳನುನ ನಿಮಿವಸಿ ಅತಯೊಂತ 

ಗಟಿಟಯಹದ ಕ ೂಯಳಟಿಟ ಸಹಕ್ರ ಭುನ ನಚ್ಿರಕ  
ಕ ೈಗ ೂೊಂಡಿದದಯೂ ಕಚಿದ . ಇಲ್ಲಿ ಎ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ 

ತಿವಸಿಲ.ಿ ಗಹಮಗ ೂೊಂಡ ಬ್ರಗ  ನಶಟ ರಸಹಯ 

ನಿೋಡಲು ಎ ಅಸವಳು.  
 

ಇದಯ ವಿಯಹದ ವಿಯಣ ಮನುನ ಅೊಂತಿಭ 

ವಿಭಹಗದಲ್ಲ ಿನ ೂೋಡ ೂೋಣ.  

 

ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಬಹಧಯತ  
ೊಂದು ವಿಶಿಶಟ ರೋತಿಮ ಬಹಧಯತ ಯಹಗಿದುದ ಇಲ್ಲ ಿ

ಅದಯ ರಷಹು ಅಗತಯಹಗಿದುದ ಭತ ೂುಫಬ 
ಯಕ್ರುಯಿೊಂದ ಉೊಂಟಹದ ನಶಟಕ ೆ ಈ ಯಕ್ರುಮನುನ 



ಸ ೂಣ ಗಹಯಯನಹನಗಿಷುುದು. ಇದನುನ 
ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಕ(ಉದ ೂಯೋಗದಹತ) ತನನ ಅಧಿೋನ 

ಯಕ್ರುಮ ಅಥಹ ಷಸ ೂೋದ ೂಯೋಗಿಮ ಕೃತಯಕ ೆ ಈ 

ಇಫಬಯ ನಡುವಿನ ಷೊಂಫೊಂಧದ ಆಧ್ಹಯದಲ್ಲ ಿ

ಬಹಧಯನಹಗುುದು.  
 

ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  ಎನುನುದು ೊಂದು 
ಫಗ ಮ ಕಠಿಣ(ಭತುು ದಿವತಿೋಮ ಸೊಂತದ) 

ಬಹಧಯತ ಯಹಗಿದುದ ತನನ ಕ ೈಕ ಳಗಿನಯ 

ಕ ಲಷಗಳಿಗ  ಅಯ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಕರ ೋ ಸ ೂಣ  
ಎನುನುದನುನ ಸ ೋಳು ಷಹಧ್ಹಯಣ 

ಕಹನೂನುಗಳಿೊಂದಲ ೋ ಉದಭವಿಸಿದ . ಈ ಫಗ ಮ 

ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  ಸಳ ಮ ಲಹಯಟಿನ್ಸ ಕಹನೂನು 
‘ರ ಷಹೊಂಡಿೋಟ್ ಷುಪ್ತೋರಮರ್’ ಅನವಮವಿದ . 
ಇದುಯ ಅಥವ ‘ನಿಭಮ ಹರಮ ಉತುರಷಲ್ಲ’ 

ಎೊಂದು. 
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಮ ಕ ಲಷದಹಕ  ಬ್ರ 

ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಭ ೋಟಿಗ  ಫಯು ಸಿಗ  ಭನ  
ಷವಚ್ಛಗ ೂಳಿಷುಹಗ ಗಹಮಗ ೂಳಿಷುತಹುಳ . 
ಆಕ ಮ ಕ ಲಷದಹಕ  ಮಹಡಿದ ಕೃತಯಕ ೆ ಎ 

ಸ ೂಣ ಗಹಯಳು.  
 

ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ ಮನುನ ಬ್ರೊಂಬ್ರಷು 

ಕಲು ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ :  
 

ಪಹರೊಂವುಪಹಲ ಅಥಹ ಉದ ೂಯೋಗದಹತಯು: 
ತಭಮ ಕ ಲಷಕ ೆ ಇತಯಯ ಷ ೋ  ಡ ಮುಯು 
ಏಜ ೊಂಟ್: ಪಹರೊಂವುಪಹಲಯ ಕ ಲಷ ನಿವಹಷಲು 
ನಿಮಮಿಷಲಟ್ಟಯು 

ಷವತೊಂತರ ಕೊಂಟಹರಕಟರ್: ಕಡಿಮೆ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಣ  
ಅಥಹ ಏಜ ೊಂಟ್ ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಣ  
ಉಳುಯು 
ಉದ ೂಯೋಗಿ: ಏಜ ೊಂಟ್ ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಣ  ಇಯು ಷವತೊಂತರ ಕೊಂಟಹರಕಟರ್ 

ಗಿೊಂತ ಸ ಚ್ುಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಣ  ಉಳುಯು.  
 

ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ ಮನುನ ಸಿೆರೋಕರಷಲು 
ನಹಯಯಹಲಮಗಳು ಉದ ೂಯೋಗಿ ಭತುು 
ಉದ ೂಯೋಗದಹತಯ ನಡು  ಷೊಂಫೊಂಧವಿದ ಯ್ದೋ 
ಎೊಂದು ತ ು ಮಹಡಬ ೋಕು. ಷವತೊಂತರ 
ಕೊಂಟಹರಕಟರ್ ಗಳ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  
ಉದ ೂಯೋಗದಹತಯ ಮೆೋಲ  ಯಹುದ ೋ 
ಬಹಧಯತ ಮನುನ ಸಹಕುುದಿಲಿ, ಷವತಃ 
ಅಪಹಮಕಹರ ಕ ಲಷಗಳಲ್ಲ ಿಭತುು ಭೂದನ ೋ 
ಯಕ್ರುಗ  ನಿೋಡಲಹಗದ ಷೊಂದಬವದ  ಕ ಲು 
ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಇದಕ ೆ ಅಹದವಿಯಫಸುದು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಷವತೊಂತರ ಕೊಂಟಹರಕಟರ್ ಬ್ರ 

ಎೊಂಫ ಫಬರಗ  ಆಕ ಮ ಆಸಿುಮ ಷುತುಲೂ ಬ ೋಲ್ಲ 

ಸಹಕಲು ಷೂಚಷುತಹುರ . ಬ್ರ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಸಿ ಗ  
ಗಹಮಗ ೂಳಿಷುತಹುಳ . ಇಲ್ಲ ಿಎಮು ಬ್ರಮ 

ಕೃತಯದಿೊಂದ ಸಿಗ  ಸಹನಿಮುೊಂಟಹಗಿದದಕ ೆ 
ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಬಹಧಯತ  ಸ ೂೊಂದಿಲಿ.  
 

ಯಹುದ ೋ ರೋಕ್ಷ ಮೂ ಎಲ ಿಫಗ ಮ 

ಉದ ೂಯೋಗಗಳ ಹಯಪ್ತುಮನುನ ಸ ೂೊಂದಿಲ.ಿ 

ಐತಿಸಹಸಿಕಹಗಿ, ಉದ ೂಯೋಗದಹತ ಭತುು 
ಉದ ೂಯೋಗಿಮ ಬಹೊಂಧಯನುನ ರಬು ಭತುು 
ಷ ೋಕ ಷೊಂಫೊಂಧದೊಂತಿಯುತುದ . ನಿಮೊಂತರಣ 

ರೋಕ್ಷ  ಉದ ೂಯೋಗದಹತ ಇೊಂತಸ ಕ ಲಷ, ಸ ೋಗ  



ನಡ ಮಬ ೋಕ ೊಂದು ನಿದ ೋವಶಿಸಿದಹಗ ಈ 

ನಿಮೊಂತರಣ ರೋಕ್ಷ  ಅನವಯಿಷುತುದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎಮು ತನನ ಕೃಷಿ 

ಬೂಮಿಮಲ್ಲಿಯು ಕ ೂೋತಿಗಳನುನ ನಿಹರಷಲು 
ಬ್ರಮನುನ ನ ೋಮಿಸಿಕ ೂಳುುತಹುಳ . ಬ್ರಮು ಎಮ 

ಉದ ೂಯೋಗಿಮಲಿ. ಬ್ರ ಷವತೊಂತರ ಕೊಂಟಹರಕಟರ್ 

ಆಗಿದುದ  ಈ ಕ ಲಷ ಸ ೋಗ  ಆಗಬ ೋಕು ಎೊಂಫುದಯ 

ಫಗ  ೆಎಗ  ಯಹುದ ೋ ನಿಮೊಂತರಣವಿಲ.ಿ  

 

ಉದ ೂಯೋಗದಹತಯು ತಭಮ ಉದ ೂಯೋಗಿಗಳ 

ಕೃತಯಕ ೆ ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  
ಸ ೂೊಂದುುದು ಉದ ೂಯೋಗಿ ಉದ ೂಯೋಗದ 

ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಅರಹಧ ಎಷಗಿದರ  ಮಹತರ. 
ನಹಯಯಹಲಮಗಳು ಇದನುನ ರೋಕ್ಷಿಷಲು 
ಉದ ೂಯೋಗಿಗಳಿಗ  ನಿೋಡಲಹದ ಕ ಲಷನುನ 
ತಪಹಗಿ ನಿವಹಸಿದಹಗ ಅಥಹ ನಿೋಡಲಹದ 

ಕ ಲಷನುನ ಅನಧಿಕೃತ ರೋತಿಮಲ್ಲಿ 
ನಿವಹಸಿದಹಗ ಉದ ೂಯೋಗದಹತಯು ಅದಕ ೆ 
ಸ ೂಣ ಯಹಗುತಹುರ .  
 
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಮು ಲಖನೌನಲ್ಲ ಿಫಸ್ಟ 

ಕೊಂಡಕಟರ್ ಆಗಿದುದ ಆ ಫಸ್ಟ ಗ  ಬ್ರ ಮಹಲ್ಲೋಕ. 

ೊಂದು ದಿನ ಎ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಚಹಲನ  ಮಹಡಿ 

ಯಷ ುಮಲ್ಲಿ ಸಲಹಯು ಭೊಂದಿ 

ಗಹಮಗ ೂಳುುೊಂತ  ಮಹಡುತಹುನ . ಎ 

ನಡ ಸಿಯು ಅರಹಧಗಳಿಗ  ಬ್ರ ಪಹರತಿನಿಧಿಕ 

ಸ ೂಣ ಗಹಯನಲ.ಿ ಏಕ ೊಂದರ  ಎ ಮನುನ 
ಉದ ೂಯೋಗಕ ೆ ಡ ದಿಯು ಕ ಲಷದಲ್ಲ ಿಅದು 

ಷೊಂಬವಿಸಿದದಲ(ಿಎ ಆ ಫಸ್ಟ ಕೊಂಡಕಟರ್ 

ಆಗಿದಹದನ ಯ್ದೋ ಸ ೂಯತು ಚಹಲಕನಲ)ಿ  

 

ಉದ ೂಯೋಗಿಗಳ  ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧಗಳಿಗ  
ಉದ ೂಯೋಗದಹತನ ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಬಹಧಯತ  
ಉದ ೂಯೋಗದಹತನ  ೈಮಕ್ರುಕ 

ಅರಹಧಗಳ ೄೊಂದಿಗ  ಗ ೂೊಂದಲ 

ಮಹಡಿಕ ೂಳುಬಹಯದು. ಉದ ೂಯೋಗದಹತಯು ತನನ 
ಉದ ೂಯೋಗಿಮ  ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧಕ ೆ 
ಆಕ ಮನುನ ನ ೋಭಕ ಮಹಡಿಕ ೂಳುು 

ಷೊಂದಬವದಲ್ಲ ಿಅಥಹ ಆಕ ಮ 

ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಣ ಮ ದ ೂೋಶದಿೊಂದ ಅರಹಧ 

ಷೊಂಬವಿಸಿಯಫಸುದು. ಆದರ  ತಹನು ನ ೋಭಕ 

ಮಹಡಿಕ ೂಳುುಹಗ ಭತುು ಕಹಮವ 

ನಿವಹಷುಹಗ ಎಚ್ಿಯದಿೊಂದ ಇದದಯೂ ಆಕ ಮ 

ಉದ ೂಯೋಗಿಮ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಭೂಯನ ೋ ಯಕ್ರುಗ  
ಸಹನಿಮುೊಂಟಹದ ಷೊಂದಬವದಲ್ಲಿ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯಳಹಗಬ ೋಕಹಗುತುದ .  
 

ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ ಮ ಕ ಲು 
ಉದಹಸಯಣ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ :  
ಏಜ ೊಂಟ್ಯ ಅರಹಧಕ ೆ ಭುಖಯಷೆಯ 

ಸ ೂಣ ಗಹರಕ : ಭುಖಯಷೆಯು ತಭಮ ಏಜ ೊಂಟ್ರಗ  
ಯಹುದ ೋ ಕ ಲಷನುನ ನಿಮಮಿಸಿದಹಗ 

ಭುಖಯಷೆಯು ಅೊಂತಸ ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅರಹಧ 

ಕೃತಯಕ ೆ ಸ ೂಣಗಹಯರಹಗುತಹುರ . ಅೊಂತಸ ಕೃತಯ 
ರತಿನಿಧಿ ತನನ ಕಹಮವ ನಿವಹಷುಹಗ 

ಆಗಿಯಬ ೋಕು. 
 

ಉದಯಭದ ಫಬ ಪಹಲುದಹಯನ ಅರಹಧಕ ೆ 
ಇತರ  ಪಹಲುದಹಯಯ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ : ಉದಯಭದ 



ಪಹಲುದಹಯಯು ಅಯಲ್ಲ ಿಫಬ ಪಹಲುದಹಯ 

ನಡ ಷು ಅರಹಧ ಕೃತಯಕ ೆ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯರಹಗುತಹುರ . ಅದು ಹಣಿಜಯ 
ಪಹಲುದಹರಕ ಮಲ್ಲಿ ಷೊಂಬವಿಸಿದದರ  ಮಹತರ. 
ಆದದರೊಂದ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  ಜೊಂಟಿ ಭತುು ಸಲು 
ಭೊಂದಿಗ  ಇಯುತುದ .  
 

ಷ ೋಕನ ತಪ್ತಗ  ಮಹಲ್ಲೋಕನ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ : 
ಮಹಲ್ಲೋಕನ ಕ ಲಷ ಅಥಹ ಆದ ೋವ 

ನಿವಹಷುಹಗ ಷೊಂಬವಿಷು ಅರಹಧ 

ಕೃತಯಕ ೆ ಮಹಲ್ಲೋಕನ ೋ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯನಹಗಬ ೋಕಹಗುತುದ . 
 

ಉದ ದೋವೂವಕ ಅರಹಧ ಕೃತಯಗಳಿಗ  
ಪಹರತಿನಿಧಿಕ ಸ ೂಣ ಗಹಯಯನಹನಗಿಷು ಫಸಳಶುಟ 
ರಕಯಣಗಳು ಷ ೂೋತಯೂ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಕಹನೂನು 
ಇತಿುೋಚ ಗ  ಉದ ೂಯೋಗಕ ೆ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತ  
ಉದ ೂಯೋಗಿಯಿೊಂದ ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ 

ನಿವಹಷಲಟ್ಟ ಅರಹಧಕ ೆ  ಆಕ ಮ 

ಉದ ೂಯೋಗದಹತರ ೋ ಸ ೂಣ  ಎನನಲಹಗಿತುು.  
 
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ನ ೈಟ್ ಕಿಬ್ ೊಂದಯ 

ಮಹಲ್ಲೋಕಳಹಗಿದುದ ಅಲ್ಲ ಿಬ್ರ ಬದರತಹ ಯಷ ೆಗಳ 

ಉಷುುಹರಯಹಗಿದಹದಳ . ೊಂದು ದಿನ ಬ್ರ ನ ೈಟ್ 

ಕಿಬ್ ಅತಿಥಿ ಸಿ ಗ  ಸ ೂಡ ದು 
ಗಹಮಗ ೂಳಿಷುತಹುಳ . ಎ ಇಲ್ಲಿ ಪಹರತಿನಿಧಿಕಹಗಿ 

ಆಕ ಮ ಉದ ೂಯೋಗಿ ಬ್ರಮ ಉದ ದೋವೂವಕ 

ಸ ೂಡ ತದ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  ಸ ೂಯಬ ೋಕಹಗುತುದ .  
 

ಷಹಮಹನಯ ಕಹನೂನಿನಲ್ಲ ಿಷ ೋಕ ಅಥಹ 

ಉದ ೂಯೋಗಿ ಸಹನಿಮ ರಮಹಣನುನ ಬತಿವ 

ಮಹಡಬ ೋಕು. ಆದರ  ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಕಹನೂನು ದಿ 

ಪಹರವಿಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಮಬ್ರಲ್ಲಟಿ 

(ಕಹೊಂಟಿರಫೂಯಶನ್ಸ) ಆಕ್ಟ, ೧೯೭೮ಯ ಅನವಮ 

ಉದ ೂಯೋಗದಹತ ಅಥಹ ಭುಖಯಷೆ ತನನ 
ಉದ ೂಯೋಗಿ ಅಥಹ ರತಿನಿಧಿಯಿೊಂದ ಆದ ನಶಟ 
ಬತಿವ ಮಹಡಲು ಸ ೂಣ ಗಹಯಯು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎಮನುನ ಆಕ ಮ ಷ ೋಕ್ರ ಬ್ರಮು 
ಸಿಗ  ಮಹಡಲಹದ ಅರಹಧಕ ೆ ಪಹರತಿನಿಧಿಕ 

ಸ ೂಣ ಗಹಯಯನಹನಗಿಸಿ ಎ ನಶಟ ರಸಹಯ 

೧೦,೦೦೦ ಯೂಗಳನುನ ಸಿಗ  
ಪಹತಿಷಬ ೋಕಹಗುತುದ . ಬ್ರ ಇದನುನ ಎಗ  ಈ 

ನಶಟ ರಸಹಯ ತುೊಂಬ್ರಕ ೂಡಲು 
ಸ ೂಣ ಗಹಯಳಹಗುತಹುಳ .  
 

ಜೊಂಟಿ ಭತುು ಸಲು ಭೊಂದಿಮ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  
ಜೊಂಟಿ ಭತುು ಸಲು ಭೊಂದಿಮ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  
ಎೊಂಫ ದಗಳನುನ ಅಥವ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುುದು 
ಫಸಳ ಭುಖಯ ಏಕ ೊಂದರ  ಎಯಡು ಅಥಹ ಸ ಚ್ುಿ 
ಭೊಂದಿಯಿೊಂದ ರಕಯಣರ್ೊಂದಯಲ್ಲ ಿಫಿಯಹವದಿ 

ಸ ೋಗ  ನಶಟ ರಸಹಯ ಡ ಮುತಹುನ  
ಎನುನುದನುನ ಅಥವ ಮಹಡಿಕ ೂಳುಬ ೋಕು.  
ಅದನುನ ಇಲ್ಲ ಿಷೊಂಕ್ಷಿುಹಗಿ ವಿರಷಲಹಗಿದ : 
 

ಜೊಂಟಿ ಬಹಧಯತ : ಇಫಬಯು ಅಥಹ ಭೂಯು 
ಭೊಂದಿ ರತಿಹದಿಗಳು ಜೊಂಟಿ ಬಹಧಯರಹಗಿದದರ  
ಅಯನುನ ಜಹಯಿೊಂಟ್ ಟಹಟ್ವ ಫಿೋಷಸ್ಟವ 

ಎನನಲಹಗುತುದ . ಭತುು ಅಯು ರತಿಯೊಫಬಯೂ 

 ೈಮಕ್ರುಕಹಗಿ ಫಿಯಹವದಿಮ ನಶಟಕ ೆ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯಯು. ಫಬಯು ರತಿಹದಿ 

ಭೃತರಹದರ , ನಹತ ುಯಹದರ  ಅಥಹ 



ದಿಹಳಿ ಎೊಂದು ಘೀೂೋಷಿಷಲಟ್ಟರ  ಫಿಯಹವದಿ 

ಇತರ  ರತಿಹದಿ(ಗಳಿೊಂದ)ಯಿೊಂದ ನಶಟ 
ರಸಹಯ ಡ ಮಫಸುದು. ಭುಖಯಹಗಿ 

ಫಿಯಹವದಿ ೊಂದಕ್ರೆೊಂತ ಸ ಚ್ುಿ ಬಹರ ಆಕ ಮ 

ನಶಟರಸಹಯ ಡ ಮಲು ಷಹಧಯವಿಲ.ಿ  

 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಮು ಬ್ರಮನುನ ಸಿಮ 

ತ ೋಜ ೂೋಧ್  ಮಹಡಲು ಉತ ುೋಜಿಷುತಹುನ . ಆಗ 

ಎ ಭತುು ಬ್ರ ಇಫಬಯೂ ಜೊಂಟಿಯಹಗಿ ಸಿ ಮ 

ತ ೋಜ ೂೋಧ್  ಮಹಡಿದದಕ ೆ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯರಹಗುತಹುರ .  
 

ಸಲು ಸ ೂಣ ಗಹರಕ : 
ಇಫಬಯು ಅಥಹ ಸ ಚ್ುಿ ರತಿಹದಿಗಳಿಗ  ಸಲು 
ಅಥಹ ರತ ಯೋಕ ಬಹಧಯತ  ಇದದರ  ಅದನುನ 
ರತ ಯೋಕ ಸ ೂಣ  ಅಥಹ  ೈಮಕ್ರುಕ ಟಹಟ್ವ 

ಫಿೋಷಸ್ಟವ ಎೊಂದು ಕರ ದು ಭತುು ಅಯನುನ 
 ೈಮಕ್ರುಕಹಗಿ ಫಿಯಹವದಿಗ  
ಸ ೂಣ ಗಹಯಯನಹನಗಿಷಲಹಗುತುದ . ಅಯು 
ರತಿಯೊಫಬಯೂ ಫಿಯಹವದಿಗ  ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ 

ನಶಟದ ಸ ೂಣ ಮಲ್ಲಿ ಷಮಹನ ಪಹಲುದಹಯಯು. 
ಸಲು ಬಹಧಯತ ಮನುನ ರತಿಹದಿಗಳ 

ತಪ್ತನಿೊಂದ ನಿಧವರಷಫಸುದು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ೊಂದು ದ ೂಡಡ ದ ೂಣ ೆ 
ತ ಗ ದುಕ ೂೊಂಡು ಅದರೊಂದ ಬ್ರ ಗ  
ಸ ೂಡ ಮುತ ುೋನ ೊಂದು ಬ ದರಷುತಿುಯುತಹುಳ . ಸಿ 

ಮು ಕೂಡಲ ೋ ಎ ನಿೊಂದ ದ ೂಣ ೆ ಡ ದು 
ಅದರೊಂದ ಬ್ರ ಗ  ಸ ೂಡ ಮುತಹುಳ . ಎ ಭತುು ಸಿ 

ಗೊಂಭಿೋಯಹಗಿ ಈ ದಹಳಿ ಭತುು ಸಲ ಿಗ  
ಕರಭಹಗಿ ಬಹಧಯರಹಗುತಹುರ . ದಹಳಿಎನುನುದು 

ಗೊಂಭಿೋಯ ಸಲ ಿಗ  ರಮತನ ಅಥಹ ಬ ದರಷು 

ರಮತನಹಗಿದುದ ಈ ಉದ ದೋವದಿೊಂದ ಎಷಗಿಯು 

ಕೃತಯಹಗಿಯುತುದ .  
 

ಜೊಂಟಿ ಭತುು ಸಲು ಬಹಧಯತ : 
ಜೊಂಟಿ ಭತುು ಸಲು ಬಹಧಯತ ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿ

ಫಿಯಹವದಿ ಯಹುದ ೋ ರತಿಹದಿಮ ವಿಯುದಧ 
ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  ಸ ೋಯಫಸುದು ಭತುು 
ರತಿಹದಿಗಳು ಅಯ ರತ ಯೋಕ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  
ಎಶುಟ ಎನುನುದನುನ ಷಹಬ್ರೋತುಡಿಷು 

ಜಹಬಹದರ ಸ ೂೊಂದಿಯುತಹುರ . ಫಿಯಹವದಿ ಯಹಯ 

ಪಹಲು ಎಶ ಟೋ ಇದದಯೂ ಯಹುದ ೋ ಫಬ 
ರತಿಹದಿಯಿೊಂದ ತನನ ನಶಟ ರಸಹಯನುನ 
ತುೊಂಬ್ರಕ ೂಳುಫಸುದು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ತೊಂತರಜ್ಞನಹದ ಎ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ 

ಬ್ರ ಮ ಭನ ಮಲ್ಲಿ ಹಟ್ರ್ ಹೋಟ್ರ್ 

ಅಳಡಿಷುತಹುನ . ಶವಗಳು ಕಳ ದ ನೊಂತಯ 

ಭತ ೂುಫಬ ತೊಂತರಜ್ಞ ಸಿ ಹಟ್ರ್ ಹೋಟ್ರ್ 

ಅಳಡಿಕ ಮನುನ ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಅದನುನ 
ಅನುಮೋದಿಷುತಹುನ . ಈ ಹಟ್ರ್ ಹೋಟ್ರ್ 

ಸಿಡಿದು ಬ್ರಗ  ಗಹಮಗಳಹಗುತು . ಎ ಭತುು ಸಿ 

ಜೊಂಟಿಯಹಗಿ ಭತುು ಗೊಂಭಿೋಯಹಗಿ ನಿಲವಕ್ಷಯದ 

ಅರಹಧದಿೊಂದ ಬ್ರಗ  ಆಗಿಯು ನಶಟಕ ೆ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯರಹಗುತಹುರ .  
 
 

ಅಧ್ಹಯಮ ೫: ಟಹಟ್ವ ಕಹನೂನಿನ 

ವಿಭಹಗಿೋಕಯಣ ಭತುು ಹಯಪ್ತು 



 ೈಮಕ್ರುಕ ಅರಹಧಗಳನುನ ಅದಯ ಹಯಪ್ತು 
ನಿಧವರಷಲು ವಿವ ಿೋಶಣ ಮ ಷ ಶಟತ  ದೃಷಿಟಯಿೊಂದ 

ಸಲಹಯು ವಿಭಹಗಗಳನಹನಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಷಫಸುದು.  
ಉದ ದೋವೂವಕ ಟಹಟ್ೆವಳು, ಉದ ದೋವಯಹತ 

ಟಹಟ್ೆವಳು, ದ ೈಹಕ ಟಹಟ್ೆವಳು, ಅಭೂತವ 

ಟಹಟ್ೆವಳು, ವಹಷನವಿಹತ ಟಹಟ್ೆವಳು, 
ಸಣಕಹಸಿನ ಟಹಟ್ೆವಳು, ಷಹಭೂಹಕ ಟಹಟ್ೆವಳು, 
ಅೊಂತಹರಹಷಿಿೋಮ ಮಹನ ಸಕುೆಗಳ 

ಕಹನೂನಿನ ಟಹಟ್ೆವಳು. ಇುಗಳು 
ಕಹನೂನುಫದಧ ವಿಭಹಗಗಳ ೋನೂ ಅಲ ಿಆದರ  
 ೈವಿಧಯಭಮ ಅರಹಧಗಳನುನ ಅಥವ 

ಮಹಡಿಕ ೂಳುಲು ೊಂದು ಅನುಕೂಲಕಯ ವಿಧ್ಹನ.  

 

ಉದ ದೋವೂವಕ ಟಹಟ್ೆವಳು 
ಸ ಷರ ೋ ಸ ೋಳುೊಂತ  ಉದ ದೋವೂವಕ 

ಅರಹಧಗಳು. ಇಲ್ಲ ಿಫಬಯ ಅಥಹ ಸಲು 
ಭೊಂದಿಗ  ಸಹನಿಮನುನೊಂಟ್ು ಮಹಡು 

ಅರಹಧಕ ೆ ಕಹಯಣನುನ ಕಹಣಫಸುದು. 
ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಉದ ದೋವೂವಕ ಅರಹಧಗಳು 
ದಹಳಿ, ಏಟ್ು, ಷುಳುು ಜ ೈಲುಶಿಕ್ಷ , ಅಭೂತವ 

ಅರಹಧ ಭತುು ಎಲ ಿ ಮಿೋರಕ , ಭಹನಹತಮಕ 

ಷೊಂಕಶಟನುನ ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ 

ಷೃಷಿಟಷುುದು ಭತುು ೊಂಚ್ನ , ಬೂಮಿಮ 

ಅತಿಕರಭಣ, ಚ್ರಹಸಿುಮ ಅತಿಕರಭಣ ಭತುು 
ರತವನ  ಳಗ ೂೊಂಡಿ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ ಬ್ರಮ 

ಭುಖಕ ೆ ಗುದಿದ ಆತನ ಭೂಗು ಭುರಮುೊಂತ  
ಮಹಡುತಹುನ . ಇಲ್ಲ ಿಉದ ದೋವೂವಕ 

ಸ ೂಡ ತಕ ೆ ಎ ಸ ೂಣ ಗಹಯನಹಗುತಹುನ .  
 

ಉದ ದೋವಯಹತ ಅರಹಧಗಳು 
ಎಲ ಿಅರಹಧಗಳೄ ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ 

ನಡ ದದದಲ ಿಎೊಂಫುದನುನ ಗಭನಿಷಬ ೋಕು. 
ಫಸಳಶುಟ ಉದ ದೋವಯಹತ ಅರಹಧಗಳು 
ಅಘಾತಗಳಹಗಿಯುತು (ಷಹಮಹನಯಹಗಿ 

ನಿಲವಕ್ಷಯದ ರಕಯಣಗಳು) ಆದರ  ಈ ವಿಭಹಗದಲ್ಲ ಿ

ಕಠಿಣ ಸ ೂಣ ಗಹರಕ  ಭತುು ಷೊಂೂಣವ 

ಸ ೂಣ ಗಹರಕ ಮ ರಕಯಣಗಳೄ ಷ ೋಯುತು .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಕಹನೂನು ರೋಕ್ಷ  
ಉತಿುೋಣವಳಹದ ಷೊಂತ ೂೋಶದಲ್ಲಿ 
ಷೊಂತ ೂೋಶದಿೊಂದ ನಿಲವಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಕ ೈ ಜಹಡಿಷುತಹು 
ಷೊಂಚ್ಸಿಯುತಿುಯುಹಗ ಅಕಷಹಮತ್ ಬ್ರಗ  ತಗುಲ್ಲ 

ಆಕ ಮ ಭೂಗು ಭುರಮುತುದ . ಎ 

ಉದ ದೋವಯಹತಹದಯೂ ನಿಲವಕ್ಷಯದ ಅರಹಧಕ ೆ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯಳು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ತಿರ ೋೊಂಡರೊಂ ಸ ೂಯಲಮದ 

ಫಳಿ ಇಯು ಸುಲ್ಲ ುನವಷತಿ ಕ ೋೊಂದರದ 

ಮಹಲ್ಲೋಕಳಹಗಿದುದ ಈ ಕ ೋೊಂದರದಿೊಂದ ಷದೃಢ 

ಸುಲ್ಲಯೊೊಂದು ರಹರಯಹಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ನಡ ಮುತಿುದದ ಬ್ರ ಮ ಮೆೋಲ  ದಹಳಿ ನಡ ಸಿತು 
ಎೊಂದುಕ ೂೊಂಡರ  ಭಹಯತಿೋಮ  ೈಮಕ್ರುಕ 

ಅರಹಧ ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ ಎ 

ಷೊಂೂಣವಹಗಿ ಈ ಸಕುೆದಹಯಳು. ತಕೆಶುಟ 
ಷುಯಕ್ಷತ ಮ ಕರಭಗಳನುನ ಯೊೋಜಿಷದದರೊಂದ 

ಭತುು ದೃಢಹದ ೊಂಜಯವಿಲದಿಿದದರೊಂದ ಇದು 
ನಡ ದಿದ . ಉದ ದೋವಯಹತ  ೈಮಕ್ರುಕ 

ಅರಹಧಕ ೆ ಇದು ಉದಹಸಯಣ . ಎ ಗ  ಸುಲ್ಲ 

ತನನ ಕ ೋೊಂದರದಿೊಂದ ರಹರಯಹಗಿ ಬ್ರ ಮೆೋಲ  



ದಹಳಿ ಮಹಡಲ್ಲ ಎೊಂಫ ಯಹುದ ೋ 
ಉದ ದೋವವಿಯಲ್ಲಲ.ಿ  

 

ದ ೈಹಕ ಟಹಟ್ೆವಳು 
ಫಬ ಅಥಹ ಅದಕ್ರೆೊಂತ ಸ ಚ್ುಿ ಭೊಂದಿಗ  
ದ ೋಸಕ ೆ ಘಾಸಿ ಉೊಂಟ್ು ಮಹಡು ಎಲ ಿ

ಅರಹಧಗಳೄ ಇದನುನ ಬ್ರೊಂಬ್ರಷುತು . ದ ೈಹಕ 

ಅರಹಧಗಳು ಫಬ ಅಥಹ ಸಲು ಭೊಂದಿಗ  
ಉದ ದೋವೂವಕ ಭತುು ಉದ ದೋವಯಹತೂ ಆಗಿ 

ಘಾಸಿಮನುನೊಂಟ್ು ಮಹಡಫಸುದು.ಅದಕ ೆ 
ಅತುಯತುಭ ಉದಹಸಯಣ , ಸ ೂಡ ತ, ಷುಳುು 
ಜ ೈಲುಶಿಕ್ಷ  ಭತುು ದ ೈಹಕ ಘಾಸಿಮನುನೊಂಟ್ು 
ಮಹಡು ನಿಲವಕ್ಷಯ.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ ಬ್ರ ಗ  
ಭುಖಕ ೆ ಸ ೂಡ ದು ಆಕ ಮ ಭೂಗು 
ಭುರಮುೊಂತ  ಮಹಡುತಹುಳ . ಎ ದ ೈಹಕ 

ಅರಹಧ ಅಥಹ ಸ ೂಡ ತಕ ೆ ಸ ೂಣ ಗಹಯಳು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಮು ಬ್ರ ಮನುನ ಆಕ ಮ 

ಕ ೂೋಣ ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಸಹಕ್ರ ಬ್ರೋಗ ಜಡಿದು 
ಸಲಹಯು ಗೊಂಟ ಗಳ ನೊಂತಯೂ ಬ್ರ ಬ ೋಡಿದಯೂ 

ತ ರ ಮಲು ುುದಿಲ.ಿ ಷುಭಮನ ೋ ಕೂಡಿ 

ಸಹಕ್ರದದಕ ೆ ದ ೈಹಕ/ಉದ ದೋವೂವಕ 

ಅರಹಧಕ ೆ ಬಹಧಯಳು. ರತಿಹದಿ 

ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ ಫಿಯಹವದಿಮ 

ಯಹುದ ೋ ಕಹನೂನುಫದಧ ಷಭಥವನ ಗಳಿಲಿದ  
ಭುಕು ಷೊಂಚಹಯಕ ೆ ಅಡಿಡಮನುನೊಂಟ್ು ಮಹಡಿದಹದಳ  
ಎನುನುದು ಎನುನುದು ಅಗತಯ.  
 
 

ಅಭೂತವ ಅರಹಧ 

ಅಭೂತವ ಅರಹಧ ಸ ಷರ ೋ ಸ ೋಳುೊಂತ  
ಭನಸಿ್ಗ  ಅಥಹ ರತಿಶ ಾಗ  ಸಹನಿಮನುನೊಂಟ್ು 
ಮಹಡುುದು. 
ಮಹನನಶಟ, ಕಹಪ್ತರ ೈಟ್ ಉಲಿೊಂಘನ , ಷಧ್ ವಮ 

ನಿಮೊಂತರಣ. ಸಲು ಹಯಪ್ತುಗಳಲ್ಲ ಿಅಭೂತವ 

ಅರಹಧ ಇೊಂತಸ ಅರಹಧಗ ೈಮಲು 
ಉದ ದೋವದ ಅಗತಯ ಬ ೋಡುತುದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ೊಂದು ತಿರಕ ಮಲ್ಲಿ ೊಂದು 
ಫಯಸ ಫರ ದು ಬ್ರ ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಆಕ ಮ 

ತಿಮನುನ ೊಂಚಷುತಿುಯುುದಹಗಿ 

ಆರ ೂೋಪ್ತಷುತಹುಳ . ಅಲಿದ  ಸಲಹಯು ಲ ೈೊಂಗಿಕ 

ರ ೂೋಗಗಳ ಷ ೂೋೊಂಕ್ರಗ  ಳಗಹಗಿದಹದಳ  ಎೊಂದು 
ಆರ ೂೋಪ್ತಷುತಹುಳ . ಈ ಆರ ೂೋಗಳು 
ಷುಳಹುಗಿದುದ ಎ ತು ಮಹಹತಿಮನುನ 
ಸಯಡುತಿುಯುುದು ಬ್ರ ಮನುನ  ೈಮಕ್ರುಕ 

ಕಹಯಣಗಳಿಗ  ದ ವೋಷಿಷುತಿುಯುುದರೊಂದ. ಎ 

ಮಹನನಶಟದ ಅಭೂತವ ಅರಹಧಕ ೆ 
ಸ ೂಣ ಗಹಯಳು.  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಬ್ರ ಬ ೊಂಗಳೄರನಲ್ಲ ಿೊಂದು 
ರ ಷ ೂಟೋರ ೊಂಟ್ ನಡ ಷುತಿುದುದ ತೊಂದೂರ ಚಕನ್ಸಗ  
ಅದು ರಖಹಯತಿ ಡ ದಿದ . ಎ ಬ ೊಂಗಳೄರನ 

ಭತ ೂುೊಂದು ಭಹಗದಲ್ಲಿ ರ ಷ ೂಟೋರ ೊಂಡ್ ತ ರ ದು 
ಆಕ ಮ ತೊಂದೂರ ಚಕನ್ಸ ಅನುನ ‘ಭೂಲ ಬ್ರ ಮ 

ತೊಂದೂರ ಚಕನ್ಸ ಎೊಂದು ಜಹಹೋರಹತು 
ನಿೋಡುತಹುಳ . ಎ ಮ ತೊಂದೂರ ಚಕನ್ಸ ಅತಯೊಂತ 

ಕಳಪ  ಗುಣಭಟ್ಟದಹದಗಿಯುತುದ . ಎ 

ಜಹಹೋರಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಭತುು ಮೆನುವಿನಲ್ಲ ಿ

ರಕಟ್ಹದ ಗ ೂೊಂದಲಗ ೂೊಂಡ ಜನಯು ಬ್ರ ಮ 

ರ ಷ ೂಟೋರ ೊಂಟ್ಗ  ಭ ೋಟಿ ನಿೋಡುುದನೂನ 



ನಿಲ್ಲಿಸಿಬ್ರಡುತಹುರ . ಇದರೊಂದ ಬ್ರ ಮ ಗಳಿಕ ಮಲ್ಲಿ 
ಗಭನಹಸವ ನಶಟುೊಂಟಹಗುತುದ . ಎ ಮು 
ಅಭೂತವ ಅರಹಧ ಕಹಪ್ತರ ೈಟ್ ಸಕುೆ 
ಉಲಿೊಂಘನ ಗ  ಸ ೂಣ ಗಹಯಳು.  
 

ಆಸಿು ಅರಹಧಗಳು 
ಫಿಯಹವದಿಮ ಕಹನೂನುಫದಧ ಆಸಿು ಸಕುೆಗಳ 

ಮೆೋಲ  ತಪಹಗಿ ಸಕುೆ ಷಹಧಿಷುುದು ಈ 

ಅರಹಧದಲ್ಲ ಿಳಗ ೂೊಂಡಿದ .  
 

ಆಸಿು ಅರಹಧಗಳ ಉದಹಸಯಣ  ಎೊಂದರ , ಬೂ 

ಅತಿಕರಭಣ, ಚ್ರಹಸಿು ಅತಿಕರಭಣ( ೈಮಕ್ರುಕ 

ಚ್ರಹಸಿು) ಭತುು ರತವನ  ಳಗ ೂೊಂಡಿದ . 
ಸಲು ಹಯಪ್ತುಗಳಲ್ಲ ಿಈ ಆಸಿು ಅರಹಧಗಳು ಈ 

ಅರಹಧಕ ೆ ಇಯು ಭೂಲ ಉದ ದೋವವಿಯುತುದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಉದ ದೋವೂವಕಹಗಿ ಭತುು 
ಅನುಭತಿ ಇಲಿದ  ಬ್ರ ಮ ಪ ನಿ್ಲ್ ಬಹಕ್್ 
ತ ಗ ದುಕ ೂೊಂಡು ಅದರ ೂೊಂದಿಗ  ನೊಂತಯ ಅದನುನ 
ಬ್ರ ಮ ಬಹಯಗ್ಸನಲ್ಲ ಿಇಡುತಹುನ . ಎ ಚ್ರಹಸಿುಮ 

ಅತಿಕರಭಣಕ ೆ ಉದಹಸಯಣ . ಚ್ರಹಸಿುಮ 

ಅತಿಕರಭಣ  ೈಮಕ್ರುಕ ಆಸಿುಮ ಸ ೂೊಂದು 

ಸಕ್ರೆನಲ್ಲ ಿಉದ ದೋವೂವಕ 

ಭಧಯರ ೋವಹಗಿದ .  
 

ವಿವದಿೋಕಯಣ: ಎ ಭತುು ಬ್ರ ದ ಸಲ್ಲಮ ೊಂದು 
ಭನ ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಹಿಟ್ನಲ್ಲ ಿಜತ ಮಲ್ಲಿ ಇಯುತಹುರ . 
ೊಂದು ದಿನ ಬ್ರ ಷೆಳಿೋಮ ಚತರಭೊಂದಿಯದಲ್ಲ ಿ

ಸಿನಿಮಹ ವಿೋಕ್ಷಿಷುತಿುಯುಹಗ ಎ ಬ್ರಮ ಕ ೂೋಣ ಗ  
ಸ ೂೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯು ಎಲ ಿಪ್ತೋಠ ೂೋಕಯಣಗಳನುನ 
ತ ಗ ದುಕ ೂೊಂಡು ಸ ೂೋಗಿ ತನನ ಷ ೂೋದರಮ 

ಭನ ಮಲ್ಲಿ ಷೊಂಗರಹಷುತಹುನ . ಬ್ರ ಸಿನಿಮಹ 

ವಿೋಕ್ಷಣ ಯಿೊಂದ ಹೊಂದಿಯುಗಿ ಫೊಂದ ನೊಂತಯ 

ಕಳ ದುಸ ೂೋದ ಪ್ತೋಠ ೂೋಕಯಣಗಳನುನ 
ಗುಯುತಿಷುತಹುನ . ಎ ಆಸಿುಮ ರತವನ ಮ 

ಸ ೂಣ ಗಹಯ. ರತವನ  ಎನುನುದು 
ಮಹಲ್ಲೋಕಯ ಆಸಿು ಸಕ್ರೆನ ನಿರಹಕಯಣ , ಆಸಿುಗ  
ಸಹನಿ ಭತುು ಆಸಿುನಹವ.  

 

ಷೊಂವಿಧ್ಹನದ ಅರಹಧಗಳು 
ಷೊಂವಿಧ್ಹನದ ಉಲಿೊಂಘನ  (ಅಥಹ 

ಷೊಂವಿಧ್ಹನಫದಧ ಸಕುೆಗಳ ಉಲಿೊಂಘನ )ಮಲ್ಲ ಿ

ಫಿಯಹವದಿಗ  ಸಿವಿಲ್ ನಹಯಯಹಲಮದ ಭೂಲಕ 

ಷಕಹವಯದಿೊಂದ ನಶಟರಸಹಯ ದ ೂರ ಮುತುದ .  
 

ಭಹಯತದಲ್ಲ ಿಷೊಂವಿಧ್ಹನದ ಎ.೩೦೦ ರಕಹಯ 

ಷಕಹವಯದ ವಿಯುದಧ ದಹಹ ಸೂಡಫಸುದು 
ಅಥಹ ಷಕಹವಯ ೋ ದಹಹ ಸೂಡಫಸುದು.  
 

ಮೆೈಲ್ಲಗಲ್ಲನಿೊಂತಸ ರಕಯಣಗಳಲ್ಲ ಿಯುದುಲ್ ವಹ 

ಷವಸ್ಟ ಬ್ರಸಹಯ ರಹಜಯ ಎಐಆರ್ ೧೯೮೩ ಎಸಿ್ 
೧೮೦೬; ಷ ಬಹಸಿಟಮನ್ಸ ಎೊಂ.ಸ ೂೊಂಗ ರೋ ಷವಸ್ಟ 

ಭಹಯತ ಷಕಹವಯ, ಎಐಆರ್ ೧೯೮೪ ಎಸ್ಟಸಿ 

೫೭೧, ಭಿೋಮ್ ಸಿೊಂಗ್ಸ ಷವಸ್ಟ ಜಭುಮ ಭತುು 
ಕಹಶಿೀಯ, ಎಐಆರ್ ೧೯೮೬ ಎಸಿ್ ೪೯೪ ಭತುು 
ನಿೋಲಫತಿ ಬ ಸ ರಹ ಷವಸ್ಟ ರಷಹ್ ರಹಜಯ 
ಷಕಹವಯ ಎಐಆರ್ ೧೯೯೩ ಎಸ್ಟಸಿ ೧೯೬೦, 

ಇು ಷಹೊಂವಿಧ್ಹನಿಕ ಅರಹಧಗಳು ನಭಮ 
ಅರಹಧಗಳಲ್ಲ ಿಷಹೆನ ಡ ದಿಯುುದು ನಭಮ 
ಷಹೊಂವಿಧ್ಹನಿಕ ನಹಯಮವಹಷರಕ ೆ 
ಉದಹಸಯಣ ಯಹಗಿ .  
 



ವಹಷನದ ಅರಹಧಗಳು 
ಷೊಂಷತುು ಷೃಷಿ್ಸಿದ ಕಹಮವಭಹಯದ 

ಉಲಿೊಂಘನ ಯಿೊಂದ ಉೊಂಟಹಗು ನಹಗರಕ 

ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯಿಷುತುದ .  
ಫಸಳಶುಟ ಅರಹಧಗಳ ಉಗಭ ಷಹಮಹನಯ 
ಕಹನೂನಿನಲ ಿೋ ಇದದಯೂ ಅುಗಳನುನ 
ಕಹಯಿದ ಗಳನಹನಗಿ ಯೂಪ್ತಸಿ ಅುಗಳ 

ಪಹರಭುಖಯತ ಮನುನ ಷಷಿಟೋಕರಷಲಹಗುತುದ .  
 
 
 
  

                    

 

                       ,      

(          )              

                      

                     ,        

                        

                        

         ,               

                   

                           

                               

                      . 

 

                                  

                   ,     

                       ,      

     ,                        

                            

                           

                       

         . 

 

                            

                      

     , 1986 (“the Consumer 

Protection Act”),                   

                               

                              . 

                   . 14(1)(d) 

                “             

                            

                           

       ”                     

                       . 

 

                              

                      

                               

                 

 

    : B                

        A              

                  .    ,   

                         

                         A      

       ,              A   

                           . 

                      A   

                              



                B 

              . 

 

               

 

                    ,        

                          

                         

         . 

 

                          

              ,               

          -                 

            . 

 

                        ,      

                          

       (                   ), 

    ,                ,       

             ,      (          

        ),                      

       (                       

                              ), 

                    ,           

    .                      

                          

                        . 

 

OBG Limited v. Allan, (2007) UK HL 

21,                       

                           

        (                 ) 

                              

                     . 

 

    :          C             

                              

    A    B              ,      

       C                 

                              . 

B    C                      

              C               

                            . 

    A                        

                                . 

 

    : B    C                  

                        A   

         ,      B          

                            

                        ,     

      C                .       

                     A    C   

               . 

 

    :             B            

A                           

                                

A      B              . A   

       B            

                                



                              C 

             . B              A 

                              , 

      A                   .    , 

C    A                     

                        . 

 

    : A      B                 

       .                 

              B       

                                

       , A    B              

                 B       

                           

          .            

              B       

                           , 

                             

                  . B    

                            

                       

            A               

               . 

 

 

                 

 

        -              -       

                     

(                            ) 

                            

          .                   

                      ,        

                              

                           . 

 

    :                     D   

                             

(                            ) 

         ,            

                      ,        

                       ,      

                        

                                 

                               

(                  ).   

                         

                    D   

              . 

 

    : G            ಔ         

                       ಔ       

                          . G 

          ಔ       

                        

                                

            .             

                          

         ,           G         

               .       



                             

G               . 

 

                         

          

 

                           

                            

                      

         .                   

                            

              ,              , 

     ,                        

               . 

 

                         

                          

     –                      , 

1789,     “                     

                        

                           

                              

     ”         .  .      

                       . 

 

       ,                        

                              

                             

                            . 

                             

                         

       ,           , 

          ,                  

               (            ) 

      ,       ,                   

                           

           . 

 

                            

                            

                  ,           

                            

                          

                            

                         

               -             . 

 

“                           

                               

        .       ,          

                              

                               

                     

            .” (                 

(   )  . v.               , (1994) 

4 SCC 1) 

 

“                   

               .” (          

              v.         

[1932] AC 532) 

 



      6:         /       

       :          v.             

:                      v.     , 

1868 (19) LT 220,           

     -                      

                          

           . 

 

         v.            ,     

                   ,     

                               

                              

                    ,       

                            

                               

                           , 

                              

                . 

 

                             

        ,                   

        ,                      

          ,                 

                              

         .                  

                           

                      

         ,                     

                           

                          

                          

                          

        ,     ,               , 

                            . 

 

    : A                     

                          

         . B    A           

                               

                              

            .                 

              A      

          B             .  

                      B   A 

             ,            A 

                   B 

           .                  

       ,        ,           

            ,                

                               

         v.               

                            

     .       ,                  

                     

           

 

                        

                             

                -        

                   ,          



“                            

                        ,       

                          

                  ”      

      . 

 

              :   . .     v. 

                      

    

 

  . .     v.          

      AIR 1987 SC 1086 (     

              )                 

                             

               .        

                     

                                

                          v. 

                      

                             

            . 

 

                      ,      

                             

                      

       ,                   

                       

                        

       ,                 

                            

                               

                           v. 

                            

                        

                     . 

 

                           , 

                         

                           

                            

     . 

    :                       

         B           

                           

     A             . A 

                                

B                           . 

 

    : B                  

                             

         .          B   

                            

                    A      

           .           v.      

         B    A            

                          

                       

      .    ,                    

A                   



              B           

                . 

 

      7:                 

 

                            

          ,               

                         .       

                             

                .       ,     

                             

                        . 

 

                   : 

 

•      :                  

                             

                       

           . 

 

•          :                 

                      . 

 

          :                    

                           

                          

          . 

 

•          :             

                          

           . 

 

    : A              

                           

                         

                          

     . A                B   

                   .           

                        

               A (            ) 

                            

              . A              

                          , 

          B                

                            

                       . 

       , B                     

                . 

 

                      

 

                               

      ,                       

                                

                           . 

                          

                            



                               

                              . 

 

                              

                               

        : “                    

                   ?” 

    : A                         

                .              

                        

                       ,       

                            

           . A              

                    ,       

                                

                          

                . 

 

                         

                      

                               

      : 

 

•                        

                           

                             . 

 

•                         

                              

          .              ,     

                         

                     

            . 

 

                

 

                (      : “     

          ”)                  

                          

        .                     

                          

                        

                       

            ,              

                           

                         . 

 

    :                      

                      

            (               ) 

A                       .     

                           

                       -   

         .                   

                         . 

 

                          

                        

                              

                      



         .               

                              

           : 

 

•                             

                      

           . 

 

    :      A                B 

                ,                

                              . 

•                          

                            . 

 

    :                       

                      A      

                               

                     .     

                               

                         .    

                            , 

                         

                            . 

 

•                             

               . 

 

    : A            

             B               . 

                          

                               

             B          

                 .       , 

          A             

                       

                              

     .                    

           .                 

                 ,       

        A              . 

 

      8:                    

       

 

                               

                     -    

                      

         : 

 

•                            

                            , 

                    

         . 

        ,                  

                            . 

                             

                 : 

 

•           :           

          ?                   ? 



 

•       :                  ? 

     ?           ? 

                       

             ? 

 

•    :                     

       ?     ?           ? 

 

•                      

            ?      

          ?         

         ?                 

   ?                       ? 

 

•                           

                       

            (              / 

       )? 

 

                             

           : 

 

•     -           (         

                ) 

 

                               

                            

                           

                       

         .                       

                        

            “             

             ”           

             . 

 

    : A                

                              

                      

                     

         .                    

                        

                           

                           

         .     A         

                           

“                  

        ”            

          . 

 

•     -   :                  

                               

                      .     

                      -    

                . 

 

    : A                        

B                   B      

         . B    A           

                             



               . B    A       

                        

            -            

         . 

 

           :                  

                               

                           

                      .     

                            

                               

          . 

    : A                    

         B           C      

         . C                 

        B    A               .  

B                     

            A               

                         . 

 

•        :            (     

       )                 

                                

          .               

           -        

            . 

 

    : A                    

                            

                           B   

                     . B    

                         A 

              . B        

                        A   

                            

         . 

 

•               :        

                            

                            

                             

             .       

        /            ,          , 

          ,                 , 

       ,          ,       

                          

               

               .         

                             

                              . 

                           

                           

      . 

 

    : A                     

                       .   

                                

                                

                     

              .               



                            B   

                        . B    

                         A 

                . 

 

          (                 

          ):                

    /                      

                             

                    

          . 

 

    :                      

                          

                             

                          A      

                         

         .                    

     A                  

                              

B           20                

                          

         .                   

                              

B                   

            . 

 

•       (                        

      ):                   

                     

                              

                  . 

    :                      

                A        

                        

                      

             . B           

                       

                            

                  A        

                              . 

B                               

A                      

                    . 

 

•                      (novus 

actus interveniens -              

    ):                       

                               

                          

                            

          . 

 

    : A                    

                 B        

                      .       

               B            

                    .   

                          B 

                           



        .                      

          B    A           

        .              

                   (         

                             

              )               

                     

            A                

         . 

 

                          

                          

                           

                     /          

                           ? 

                           

              : 

 

•                   :          

                             

                   . 

 

    : B.                  A 

                         .   

                    

                        

        .             

              A         

                       . B 

      A                 

                       B    

            ,            

                         . 

 

•              (                

                   ):      

                             

                           , 

                           

                             

                           

         (     v.       , 1964) 1 

All ER 367).                    

               :        , 

                                 

            ;               

                 “          ”; 

                               

         . 

 

    : A                  

                        B   

    .                       

         A                .      

                          

                      

                            

    B             . A      

             A              

    B                       . 



               A             

                                 

                          

          .              

                             

                      

            A                    

        B                     . 

 

•             :           

                           

                . 

 

    :                        

                        

                          

                           

              B         A     

        .     A       

          B                

                               

          B                  . 

 

               

 

                         

           (                 

     )                          

                 : 

 

•                         

         ; 

 

•                             

                         

         ; 

 

•                           

                           ; 

 

•                          

                        ; 

 

•            ; 

 

•           ; 

 

•                         

                 ;      

 

•                           

                             

        . 

 

                              

                     

                         

                   . 

 



• “            ”     :       

                               

                 /    

                        

                    . 

 

                   

            : “X           Y 

         ”     X        

                       Y      

                      . 

                    

                ,         

                          

                            

(      v.                 

      , (1969) 1 QB 428) 

 

    :                      

                              

A         . B               

                     . A      B   

                   -    ,       

“            ”          

           . 

 

•            :                  

                              

          .              

“            ”          

                        

                     

           . 

 

    : B                      

        A            B   

                 .           

                             

                            .     

               A           B 

                         .      A 

                          

                            . 

                     : 

           ,                     

             . 

 

                   

                   

           

 

                    

                            

         .                 

                        

                     . 

 

•                      (     

                               

              )           



                           

      . 

 

•                               

                    

                            

(       )        . 

 

•                                

                           

                            

                             

       . 

 

      9:                  , 

1986 

 

                 ,         

                             

                                

                           

                  . 

 

                       2(d) 

    ’     ”                     , 

             : 

 

•                         

                           

                              

                      ,      

                              

                            

                               

                              

                    -    

                            

                              

              ;        

 

                          

                             

                           

                           , 

                         

                           

                             

                           

                           , 

                         

                       

                     ,      

                     

              ,           

                           

                           

          . 

 

    : A                 B     

  . 25,000/-.              . D 

        C         -          



                . 7,000/-       

        .                    

    2(d)        A      C 

“       ”. 

 

                          

                     ,        

                              

                             

                   .     2(f) 

“    ”     “                     

    ,                         

      ,        ,          , 

      ,                         

                         

                           , 

                        

          ,                   

                            

                               

             .”               . 

    2(g) “     ”     “           , 

      ,     ,             

      ,                 

                           

                         

                            

                             

                            

     ”               . 

2(r)     “               ”      

         . 

 

    : B     A      . 20/-.    

                       . A        

                                . 

B    A                    . 

    :                          

                  (          

                              

                             

     ) A    B      

             . B             

                              A 

                            

      . B    A                 

       . 

 

                           

         “         ”      

                              

                        

      , “         ”       

                            

                            

              ,           

“           ”               

                          

                            . 

         ,                



                              

                         11, 17 

     21               . 

 

    : A                   B 

      . 15                 . 

                               , 

                      . 20 

                            

                       . 

 

    : A                   B 

      . 25                 . 

                               , 

                      . 20 

                     . 1      

                         

                  . 

 

    : A                   B 

      . 1      5       

          .                     

           ,                

       . 1                 

                      

          .               

                         

                       

14(1)(d)    ,     “      

                              

                          

      ”                     

                         

          . 

    : A                 B     

  . 40,000/-.              .      

          A             

                   

                             

                . A          

     B                . 

 

                       15, 

                        

                               

                          

                          

                  .     19,      

                         

                            

                            

                     

                  .     23, 

                        

                               

                          

                            

                  .        , 

    24,          ,           

                        



                              

                          

                      

                     

          . 

 

    : A                 B     

  . 40,000/-.                

          .                A 

                       

                           

                          . A 

                          

                               . 

   A                            

                         .      

A                              

                             . 

   A                       

                          

                            . 

                 , 1986       

27,                        

                      

                   ,      

                           

                            

                        

                        

                       

                      

                           , 

                        

                          

                    

          . 

 

    : A                 B     

  . 40,000/-.              .      

          A             

                   

                             

                . A          

                 . 3       

                B      

         .     ,               , 

A                       

         B           .           

B                           

               . 

 

      10:               

     , 1988 

 

                   , 1988   

      X (                 

              ),       XI  

(                       

                ),            

XII (               ),        

                             .   



 

                         140 

      ’      -       ’       

                 ,            

                           

                         

         (            )      

                       . 

 

                       

                             

                           

                   . 

 

                   ,     

                             

    140                    

             ,               

    ,                         

             ,           

                          

              

                          

                            . 

 

    :            B,         

                    

                        

        . B   A              

             . B              

                            

                             

                         . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ಅಖಿಲ ಬಹಯತ ಫಹರ್ ರೀಕ್ಷೆ 
 

ೂವ ಸಿದಧತಹ ರೀಕ್ಷಹ ವಿಶಮಖಳು 
 

ತೆರಗೆ ದಧತಿ ಕಹನೂನು ನಿಮಭಖಳು 
 

ಬಹಖ ೧ : ರಚಮ 

೧೦   ತೆರಗೆ ದದತಿ ತನನ ಭೂಲ ಯೂದಲ್ಲಿ ೆೈಮುಕಿ್ತಔ  

ಭತುಿ ಷಕಹವಯದ ಗಟಔಖಳಿಂದ ತಹಿಮ ೂವಔಹಗಿ 

ಸಣನುನ ಖಳಷುತಿದೆ. ಅದನುನ ಮಹಖಲು 
ಕಹಮವನಿೀತಿಮ ಷಹಧನಹಗಿ ಉತನನ, ಷಯಫಯಹಜು 
ಭತುಿ ಷಯಕ್ತನ ಫಳಕೆ ಭತು ಿ
  

೧೫ ಷೆೀೆಗೆ ಉಯೀಗಿಷುತಿದೆ.  ತರಗೆಮನುನ ಅದಯ 

ಔಡ್ಹಾಮಹದ ಷವಬಹಕೆೆ ಭತುಿ ಅದಯ ಷಸ 

ಷಿಂಫಿಂಧಹದ ತೆರಗೆ ಕೊಟಟ ಸಣ ಭತುಿ ಅದರಿಂದ 

ಷಹವಜನಿಔ ಷೆೀೆಮ ಭೌಲಯಖಳ ಅನಖತಯನುನ 
ತೊೀರಷುತಿದೆ  
 

೨೦  ಷಿಂವಿಧಹನದಲ್ಲಿ, ತೆರಗೆಮನುನ ಸಹಔುುದು ಷಿಂಷೆ ೆ
ಅಥ ಯಹಜಯಖಳು, ಏಳನೆಮ ಅನುಫಿಂಧದಲ್ಲಿನ 

ದಹಕಲೆಮನುನ ಅಲಿಂಬಿಷುತಿದೆ. 
ಭುಿಂದೆ, ಎ ೨೬೫ ಸೆೀಳುತಿದೆ. ಮಹ ತೆರಖಮನುನ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುುದು ಅಥ ಸಹಔುುದು ಕಹನೂನಿನ 

ಅಧಿಕಹಯಕೆೆ ಭಹತರ . ಇಲ್ಲಿ ಕಹನೂನು ಅಿಂದಯೆ ಕಹನೂನು. 
 

೨೫  ವಹಷನದಲ್ಲಿನ ಅಧಿನಿಮಭ. ಿಂದು ಆಡಳತಹಿಂಖದ 

ಔಟಟಳೆಮ ರಕಹಯ, ಿಂದು ನಿಮಭ, ಔಟಟಳೆಮ ಕೆಳಗೆ 
ಅಧಿಕಹಯಕ್ತೆಿಂತ ಮೀಲೆೀರದಯೆ ಅಥ ದಧತಿ, ಅದು 
ಕಹನೂನು ಅಲ ಿ

 

೩೦ ತೆರಗೆಮನುನ ಕಹಣು ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವದಲ್ಲಿ 
ಸೆೀಯಲಹಖುತಿದೆ. ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ ಯಭಹನ 

ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ, ಅಿಂದಯೆ ದುಡಿಮು ಯಭಹನ. ತೆರಗೆಮ 

ಷಿಂದಬವ ಅಫಕಹರ ಷುಿಂಔದಲ್ಲಿ ಉತನನ ಭತುಿ ತೆರಗೆಮ 

ಷಿಂದಬವ  ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆಮಲ್ಲ ಿ

೩೫  ಷೆೀೆ. 
ತೆರಗೆಮ ಉಫಿಂಧದಲ್ಲಿ  “ವಿಧಿಷು ಫೆೀಡಿಕೆ” ಇದೆ. ಅದು 
ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವನುನ ಖುಯುತಿಷುತಿದೆ ಭತು ಿ
ಷಿಂಫಿಂಧಹದ ಖಣನೆಮ ಅಧಿನಿಮಭ ಷಸ   

೪೦. ಈ ಅಧಿನಿಮಭಖಳನುನ ಔಟುಟನಿಟ್ಹಟಗಿ ಹಲ್ಲಷಫೆೀಔು. 
ಫಬ ಯಕಿ್ತಮನುನ ಎಲೆ ಿಮೀಯಲು ಬಿಟಟಯೆ, ಅರಗೆ ತೆರಗೆ 
ವಿಧಿಷಲಹಖುುದಿಲಿ.  ಕೆಲು ಮಿಂತರ  
೪೫ ಉಫಿಂಧಖಳು ತೆರಗೆ ವಿಧಿಷುುದಕೆೆ, ಷಿಂಖರಸ 

ಭಹಡುುದಕೆೆ , ತಿೀುವ ನಿೀಡುುದಕೆೆ ಭತುಿ ಅಪೀಲು 
ಸೊೀಖುುದಕೆೆ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ, ಇದನುನ  ಮಿಂತರಖಳು 
ಕೆಲಷ ಭಹಡುುದಕೆೆ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಫೆೀಕಹಗಿದೆ . 
ಬಹಖ ೨:  ತೆರಗೆಮ ಗಿೀವಔಯಣ: 

 

 

ತೆರಖಮನುನ ಎಯಡು ಬಹಖಖಳಹಗಿ ವಿಿಂಖಡಿಷಲಹಗಿದೆ.  
ರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆ ಭತು ಿಅರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆ. ಅಥ ರಭಹಣ, 

ಭುನನಡ್ೆ ಭತುಿ ಹಿನನಡ್ೆ ತೆರಗೆ   

  

 

ರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆ ಭತು ಿಅರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆ  
ರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆಮನುನ ಯಕಿ್ತಖಳಗೆ ಅಯ ಕೊಡು 

ಷಹಭಥಯವದ ಮೀಲೆ ಅಯ ಯಭಹನದ ಮೀಲೆ ಖಣನೆ 
ಭಹಡಲಡುತಿದೆ, ಯಮ ಅಥ ಟುಟ ಆಸಿಿ (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ  
ಯಭಹನ ತೆರಗೆ, ಆಸಿಿ ತೆರಗೆ, ಕಹಣಿಕೆ ತೆರಗೆ)   
 

ಅರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆಮನುನ ಷಹಭಹನಿನ ಮೀಲೆ, ಷೆೀೆ, 
ಯಸಹಯ ಅಥ ಚಟುಟಿಕೆಖಳ ಮೀಲೆ ಸೆೀಯಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಅದನುನ ಭಧಯತಿವಖಳು ಅಿಂದಯೆ ಭಹಯುಯು ಅಥ 

ಷೆೀೆಮನುನ ದಗಿಷುಯು ಅಥ ಕೊನೆಮಲ್ಲಿ ತೆರಗೆ 
ಸೊಯೆ ಸೊಯುಯು. ಅರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಯಹಟ 

ತೆರಗೆ, ಅಫಕಹರ ತೆರಗೆ ಭತು ಿಷುಿಂಔ ತೆರಗೆ 
 



ರಭಹಣ, ಭುನನಡ್ೆ ಭತುಿ ಹಿನನಡ್ೆ ತೆರಗೆ  

 

ರಭಹಣ ತೆರಗೆಮಲ್ಲ ಿತೆರಗೆಮ ರಭಹಣು ತೆರಗೆ 
ವಿಧಿಷು ಮೊತಿದ ರಭಹಣನುನ, ರಭಹಣ ಮೊತಿ 
ಎಷ್ಟಟದದಯು ಸಿೆಯಹಗಿಯುತಿದೆ. 
 

ಭುನನಡ್ೆ ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ ಮೊತಿ ಸೆಚ್ಹಾದಯೆ ತೆರಗೆಮು 
ಸೆಚುಾತದಿೆ, ಮೊತಿ ಸೆಚ್ಹಾದಯೆ, ಸೆಚ್ಚಾನ ಬಹಖದ ತೆರಗೆಮನುನ 
ತೆರಗೆಮಹಗಿ ಔಟಟಫೆೀಕಹಖುತಿದೆ 
 

ಹಿನನಡ್ೆ ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ ಮೊತಿ ಸೆಚ್ಹಾದಯೆ ತೆರಗೆಮ ದಯ 

ಔಡಿಮಮಹಖುತಿದೆ      
 

ಇನುನ ಕೆಲು ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಷದ ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ, 
ತೆರಗೆಮ ಫೆಲೆಮು ರತಿ ಶವ ನಿಶ್ಚಾತಹಗಿಯುತಿದೆ. ಅದು 
ರಭಹಣ, ಭುನನಡ್ೆ ಅಥ ಹಿನನಡ್ೆ ತೆರಗೆಮಲಿ. ಅದನುನ 
ಭಟಟ ತೆರಗೆ ಎನುನತಹಿಯೆ 
 

ಬಹಖ ೩: ರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆ 
 

ಯಭಹನ ತೆರಗೆ 
 

ವಹಷನ ಯಚನೆ 
ಯಭಹನ ತೆರಗೆಮು ಯಭಹನ ತೆರಗೆಮಡಿ ಸೆೀಯಲಹಗಿದೆ 
ಕಹಯ್ದದ ೧೯೭೧ (“ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ) ಅದು     
 

ಬಹಯತ ಯಭಹನ ತೆರಗೆ ೧೯೨೨ ಅನುನ ಫದಲ್ಲಸಿದೆ. 
ಅದನುನ ೭ ನೆ ಅನುಫಿಂಧ ಲ್ಲಸ್ಟಟ ೧  ಎಿಂಟಿರ ೮೨ 

ಷಿಂವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಅಿಂಗಿೀಔೃತ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಅದು 
ಯಷಹಮನುನ ಬಿಟುಟ ಇತಯ ಯಭಹನಕೆೆ ತೆರಗೆ ಎಿಂದು 
ಸೆೀಳಲಟಿಟದೆ. ಈ ವಿನಹಯಿತಿ ಯಷಹಮದ ಯಭಹನ 

ಎಿಂದು ಎಸ್ಟ ೧೦(೧) ಯ ಐ ಟಿ ಮಲ್ಲಿ ತೊೀರಷಲಟಿಟದೆ. 
 

ೆಚಾದ ಸಮಿಕೆಖಳು 
೧೦   ಯಭಹನ ತೆರಗೆಮು ಯಭಹನ ತೆರಗೆಮ ಕಹಯ್ದದ 
ಎಸ್ಟ ೪ ಯ ರಕಹಯ ವಿಧಿಷಲಡುತದಿೆ 

   

೧೫  ರಭಹಣನುನ ಆಮಹ ಶವದಲ್ಲಿ ಅದಯ 

ಸಮಿಕೆಖನುಖುಣಹಗಿ  (ಸೆಚ್ಚಾನ ಯಭಹನ ತೆರಗೆ ಮನುನ 
ಔಟುಟ ಸಮಿಕೆಖಳನುನ ಳಗೊಿಂಡು) ಈ ಕಹಯ್ದದಮು ಫಬ 
ಯಕಿ್ತಮ ೂಣವ ಔಳೆದ ಶವದ ಯಭಹನದ ರಕಹಯಹಗಿ 

ವಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ 
  

೨೦. ಈ ಬಹಖದ ಭುಕಯ ಅಿಂವಖಳು 
 

 

“ಷೆಿಂಟರಲ್ ಆಕ್ಟಟ” ಇದು ಯೂಡಿಖನುಖುಣಹಗಿ  ಸಣಕಹಸಿನ 

ಕಹಯ್ದದ ಫಜೆಟ್ ನ ಅನುಷಹಯಹಗಿ ಅದು ಯಭಹನ 

ತೆರಗೆಮ ದಯನುನ ನಿಧವರಷುತದಿೆ 
 

೨೫  ಆಮಹ ಶವದಲ್ಲಿ ಔಟುಟ 

ರತಿ ಯಕಿ್ತಮು ಅಿಂದಯೆ ಮೀಲೆ ಸೆೀಳದ ಎಸ್ಟ ೨ (೩೧) ಯಲ್ಲ ಿ

ಸೆೀಳಲಟಟ ಯಕಿ್ತಮು ಷಸ – ಫಬ ಭನುಶಯ, ಯಕಿ್ತ, ಿಂದು 
ಔಿಂನಿ, ಿಂದು ಷಿಂಷೆೆ, ಕೆಲ ಯಕಿ್ತಖಳ ಗಟಔ, ಷೆಳೀಮ 

ಹರಧಿಕಹಯ, ಭತುಿ ರತಿ ನಔಲು ನಹಯಮಹಿಂಖ ಯಕಿ್ತಮು  
೩೦  ಮೀಲೆ ಸೆೀಳದ ಮಹ ಬಹಖಔೂೆ ಫಯುುದಿಲ ಿ

 

ಯಭಹನ ತೆರಗೆಮು ಔಳೆದ ಶವದ ಯಭಹನ  (ಎಸ್ಟ ೩ 

ಯಲ್ಲ ಿಸೆೀಳಲಟಟ) ಭತುಿ ಈ ಶವದ ಯಭಹನ ಅಲಿ. ಭತುಿ 
ಅದನುನ ನಿಖದಿ ಭಹಡಿ ಅದನುನ ಭುಿಂದಿನ ಶವದಲ್ಲಿ 
ಔಟಟಫೆೀಔು 
 

೩೫ ಔಳೆದ ಶವದ ಪಲ್ಲತಹಿಂವ ಆದಯು ಅದನುನ ಔಟುಟ 

ಶವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯ ಅದನುನ ರಖಣಿಷಫೆೀಔು. ಆದದರಿಂದ 

ತೆರಗೆ ಔಟುಟ ಸೊಣೆಮನುನ 
 

೪೦ ಬರಷು  ಬಹಖದಲ್ಲ,ಿ ಔಳೆದ ಶವು ಔಳೆದ ನಿಂತಯ, 

ಮೊತಿನುನ ನಿಂತಯ ಖಣನೆ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. 
ಟುಟ ಮೊತಿ  (ಎಸ್ಟ ೫ ಅಲ್ಲಿ ಉಲೆೀಿಖಿಷಲಹಗಿದೆ) ಫಬ 
ಯಕಿ್ತಮದುದ ತೆರಗೆಗೆ ಳಡುತದಿೆ. 
 

ಯಭಹನ 



೫೦ ಯಭಹನು ಎಸ್ಟ ೨ (೨೪) ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮಡಿ 

ಸೆೀಳಲಟಿಟದೆ ಭತುಿ ಅದಕೆೆ ಅದಯ ವಿಷಹಿಯಹದ ಹಯಖ್ಹಯನ 

ಸೆೀಳಲಹಗಿದೆ. ಯಭಹನಕೆೆ ಉತಿಭಹದ ಹಯಖ್ಹಯನ 

ಅಿಂದಯೆ  
 

 

 

 

 

ಯಭಹನ... ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔಹದ ಸಣು ಫಯುುದಕೆೆ ಕೆಲ 

ಔರಭಫದದಹದ ಅಥ ನರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲ ನಿಶ್ಚಾತ ಔಡ್ೆಖಳಿಂದ..  

ರಔೃತಿ ಅಥ ಫರ ಗಹಳಮಲ್ಲಿ ಫಯುುದನುನ ಬಿಟುಟ.. ಈ 

ಯಭಹನನುನ ಗಿಡ\ ಸಣಿಿಗೆ ಸೊೀಲ್ಲಷಲಹಗಿದೆ ಅಥ 

ಗಿಡದ ಫೆಳೆಗೆ ಸೊೀಲ್ಲಷಲಹಗಿದೆ. ಅದು ಏನಹದರಿಂದ 

ಏನನಹನದಯು ಖಳಷಫಸುದು ಅದನುನ ಷುಲಬಹಗಿ 

ಭೂಲಧನ ಎನನಫಸುದು 
 

ಈ ದ ಸೆೀಗಹದಯು ಷರ ಫಸಳ ಷಹರ ತಿೀಪವಗೆ 
ಳಟಿಟದೆ. ಭತುಿ ಅದನುನ ಇತುಿ ಪಕೊಿಂಡಿದೆದೀೆ 
ಭತುಿ ಏನಹದಯು ಷರಮಹದದದನುನ ಯಭಹನ ಎಿಂದು 
ಸೆೀಳಫಸುದು ಭತುಿ ಅದಕೆೆ ತೆರಗೆಮನುನ ವಿಧಿಷಫಸುದು ಐ 

ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮಡಿ ಆದಯೆ ವಿನಹಯಿತಿ ಇಯದಿದದಲ್ಲ ಿಅದು 
ಯಭಹನ. 

 

 ಈ ದ ನುನ ವಿಷಹಿಯಹಗಿ ನಹಯಮಲಿದ ಹಿಹಟಿಖು 
ಷಸ ಫಳಷುತಹಿಯೆ. 
 

ನಹಯಮಹಲಮು ತನನ ಕೆಲ ತಿೀಪವನಲ್ಲಿ ಯಕಿ್ತಮ ನಿಜಹದ 

ದುಡಿಮಮನುನ ಭಹತರೆೀ ತೆರಗೆಗೆ ಅನವಮಹಖುಿಂತೆ  
೨೫ ಸೆೀಳದೆ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮಡಿ ಸೆೀಳದೆ. ಅದು 
ತೆರಗೆದಹಯನದಹದಗಿಲದಿಿದದಯೆ ಅದಯ ತೆರಗೆ ವಿಧಿಷುುದಕೆೆ 
ಫಯುುದಿಲಿ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆ:ಿಂದು ಎಲೆಕ್ತಿಕ್ಟ ಔಿಂನಿಮು ಪ ಲ್ಲಮಟ್ೆಡ್ 

ತನನ ಗಹರಸಔರಿಂದ ಸಣನುನ ಡ್ೆದು ಲಹಬನುನ 
ಡ್ೆಮುತಿದೆ. ಿಂದು ವಹಷನದ ರಕಹಯ ಜಹಸಿಮಿಹದ ೧/೩ 

ನೆಮ ಲಹಬನುನ ಗಹರಸಔರಗೆ ಹಿಿಂದಕೆೆ ಕೊಡಫೆೀಕೆಿಂದು 
ಸೆೀಳದೆ. 
ಹಿಿಂದಕೆೆ ಕೊಡಫೆೀಕಹದ ೧/೩ ನೆ ಮನುನ ಗಹರಸಔಯ 

ಹಿತಯಕ್ಷಣೆ ಕಹಹಡು ನಿಧಿಮಹಗಿ ಇಡಲಹಯಿತು. ಅದು ಆ 

ಬಹಖದಹದದಯು ಷಸ ಅದನುನ ಗಹರಸಔರಗೆ ಹಿಿಂದಕೆೆ 
ಕೊಡಫೆೀಔು ಭತುಿ ಅದು  
ಪ ಔಿಂನಿಮ ನಿಜಹದ ಲಹಬಹಖುುದಿಲಿ ಭತು ಿ
ತೆರಗೆಗೆ ಫಯುುದಿಲ ಿ

 

ಫಿಂಡಹಳ ಭತುಿ ಖಳಕೆಮ ಯಸಿೀತಿ 

 

ಯಸಿೀತಿಮು ನಿತಯದ ಔರಭದಲ್ಲಿ ತೆರಗೆದಹಯನ 

ಹಿಹಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಹದಖ ಅದು ಖಳಕೆಮ ಯಸಿೀತಿ ಭತುಿ 
ನಿತಯದ ಹಿಹಟಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧವಿಲಿದುದ ಅದು ಫಿಂಡಹಳದ 

ಯಸಿೀತಿ. ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮಡಿ ವಿಷಹಿಯಹಗಿ ಖಳಕೆಮ 

ಯಸಿೀತಿಮನುನ ಯಭಹನಹಗಿ ತೆರಗೆ ಸಹಔಲಹಖುತಿದೆ 
 

ಇಲಿದಿದದಯೆ ಫಿಂಡಹಳದ ಯಸಿೀತಿಖಳನುನ ಫಿಂಡಹಳದ 

ಲಹಬಹಗಿ ವುಲೆ ವಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ – ಉಹಧಹಯಮಯು ವಹಲೆಮಲ್ಲಿ ಷಿಂಫಳ 

ಡ್ೆಮುತಹಿಯೆ. ಅದು ಯಭಹನದ ಯಸಿೀತಿ. ಅಯು ತಭಿ 
ಚ್ಚಔೆನಿಿಂದ ವಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ತುಿಂಫ ಸಣ ಖಳಷುತಹಿಯೆ. ಅದು 
ಫಿಂಡಹಳದ ಯಸಿೀತಿ 

 

ಉದಹಸಯಣೆ – ಬಿ ಔಿಂನಿ ಲೆೀಕನ ಷಹಭಹಗಿರಮನುನ 
ಭಹಯುತಹಿಯೆ. ಆಸಿಿಮನುನ ಭಹರ ಸಣನುನ ಡ್ೆಮುತಹಿಯೆ. 
ಅದು ಫಿಂಡಹಳದ ಯಸಿೀತಿ. ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಬಿ ಔಿಂನಿಮು 
ಆಸಿಿಮ ಹಿಹಟಿನಲ್ಲಿ ಇದದಯೆ, ಅದು ಆಸಿಿಮನುನ ಭಹರದದಯೆ 
ಇದು ಯಭಹನದ ಯಸಿೀತಿ ಅಖುತಿಿತುಿ. ಅಥ ಬಿ 

ಔಿಂನಿಮು ತನನ ಔಚ್ೆೀರಮ ಜಹಖನುನ ಭಹರದದಯೆ ಅದು 
ಫಿಂಡಹಳದ ಯಸಿೀತಿ, ಆದಯೆ ಅದು ತನನ ಹಿಹಟಿನ 

ಸೊಯಗೆ ಜಹಖನುನ ಭಹರದದರಿಂದ ಅದನುನ ಫಿಂಡಹಳದ 

ಯಸಿೀತಿಮಹಗಿ ರಖಣಿಷಲಡುತದಿೆ. 



 

20  ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಸಿ ಔಿಂನಿಮು ಖಣಿಗೆ 
ಷಿಂಫಿಂಧಟಟ ಮಿಂತರಖಳನುನ ಭಹಯು ಹಿಹಟನುನ 
ಭಹಡುತಿತಿುಿ. ಅದು ತನನ ಹಿಹಟಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟಟ 
ಫಮಿಖಳನುನ ಕೊಿಂಡು ತಭಿ ಗಹರಸಔಯ ಯಹಗಿ 

ಕೊಿಂಡು.ಫೆಲೆ ಸೆಚ್ಹಾಖಲ್ಲಯು ಕಹಯಣ ಅದು ಸೆಚ್ಚಾನ 

ಫಮಿಖಳನುನ ಕೊಿಂಡು ಅದನುನ ಸೆಚ್ಚಾನ ಲಹಬನುನ 
ಖಳಸಿದು. ಆ ಲಹಬು ಅದಯ ಯಭಹನ. ಅದು ಖಳಕೆ. 
ಇದು ತಭಿ ಹಿಹಟಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟಿಟದುದ. 
ನಿಮಭದ ರಕಹಯ ಆ ಯಸಿೀತಿಮು ನಿಶ್ಚಾತ ಫಿಂಡಹಳದ 

ರಕಹಯ ಇದದರಿಂದ ಅದು ತೆರಗೆಗೆ ಅನವಮಹಖುುದಿಲಿ. 
ಆದಯೆ ಅದು ಷುತುಿ ಫಿಂಡಹಳಹದಯೆ ಅಥ ಷಹಟಕ್ಟ 

ಟ್ೆರೀಡಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧ ಟಿಟದದಯೆ ಅದು ತೆರಗೆಗೆ 
ಅನವಮಹಖುತಿದೆ. 
 

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಿಂದು ಔಿಂನಿಮು ಪೆೈರ್ ಕೆೀಿ 
ಷಹಭಹನನುನ ತಮಹಯು ಭಹಡಿದಯು. ಆ ಜಹಖನುನ ಯೆೈಲೆವ 
ಮಯು ಕಹಯ್ದದಮಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಯು ಭತುಿ ರಸಹಯ 

ಧನನುನ ಕೊಟಟಯು. ಆ ಯಸಿೀತಿಮು ಫಿಂಡಹಳದ 

ಯಸಿೀತಿಮಹಗಿ ಸೆೀಳಲಟಿಟತು ಏಕೆಿಂದಯೆ ಅದು ಪೆೈರ್ ಕೆಿೀ 
ಜಹಖಕೆೆ ಫಿಂಡಹಳಹದದರಿಂದ. ನಿಜೆೀನೆಿಂದಯೆ ಆ 

ಹತಿಮನುನ ಲಹಬದ ಮೀಲೆ  ಲೆಔೆ ಭಹಡಿದದಯೆ ಅದು 
ಖಳಕೆಮ ಯಸಿೀತಿಮಹಖುತಿಿಯಲ್ಲಲ ಿ

ಯಸಿೀತಿಮನುನ ಅದನುನ ಸಿವೀಔೃತ ಭಹಡಿದಯ ಮೀಲೆ ಅದಯ 

ಷವಬಹನುನ ಅಲಿಂಬಿಷುತಿದೆ ಆದಯೆ ಅದನುನ ಕೊಟಟಯ 

ಷವಬಹನುನ ಅಲಿಂಫನೆ ಭಹಡುುದಿಲ ಿ

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ : ಡಫೂಿೂ ಔಿಂನಿಮು ಭಶ್ಚನರ ಮಲ್ಲ ಿ

ಡಿೀಲರ್. ಜೆಡ್ ಔಿಂನಿಮು ಫಬ ಆಟ್ೊೀಮೊಫೆೈಲ್ 

ಉತನನ ಭಹಡುನು, ಜೆಡ್ ಔಿಂನಿಗೆ ಕಚುವಖಳು 
ಅಿಂದಯೆ ಫಿಂಡಹಳದ ಕಚುವ. ಡಫೂಿೂ ಔಿಂನಿಗೆ ಯಸಿೀತಿ 

ಅಿಂದಯೆ ಆದಹಮದ ಯಸಿೀತಿ 

 

ಲಹಬ ಭತುಿ ನಶಟಖಳು ಯಸಹಯದಿಿಂದ ಆಖುುದು ಅದು 
ತೆರಗೆದಹಯನ ಷಿಂಖತಿ ಅಥ ಅದು ತೆರಗೆದಹಯನ 

ಯಸಹಯಕೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟಿಟದುದ ಅದು ಆದಹಮದ ಯಸಿೀತಿ 

 

 

ಉದಹಸಯಣೆ:ತನನ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಿ ವೆೀಸ್ಟವ ಖಳನುನ  
ಭಹಯುುದು ಭತುಿ ಕೊಳುುುದು ಷಹಟಕ್ಟ ಫೊರೀಔರನಿಿಂದ, 

ವಿದೆೀವ ವಿನಿಭಮ ಯಸಹಯಖಳಿಂದ ಫಿಂದ 

ಲಹಬ,ಔಿಂನಿಗೆ  ತನನ ಭನೆಮನುನ ತಭಿ ಕಹಮವಔರಗೆ 
ಕೊಟುಟ ಫಿಂದಿಂತಸ ಲಹಬ ಅದು ಆದಹಮದ ಯಸಿೀತಿ. 

 

ತುಿಂಫ ಫಯುಿಂತಸ ಅಥ ತುಿಂಫ ಇಯು 

ಯಸಿೀತಿಖಳಿಂದ ಆದಹಮದ ಭೂಲನುನ ಔಿಂಡು 
ಹಿಡಿಮುುದು ಔಶಟ. 
 

ಗೌಯ ಧನ ಫಿಂದಿದದಕಹೆಗಿ ಲೆೀಕಔರಗೆ  ಭುಿಂಖಡ 

ಕೊಡುುದು ಅದು ಕೆೈಮಲ್ಲನಿ ಆದಹಮ. 

ಹತಿಮನುನ 
 

ಅದಯ ಶವದ ಲಹಬದ ಮೀಲೆ ಅಳೆಮುುದಹದಯೆ 
ಅದು ಆದಹಮ. ಸಹಗೆಯ್ದ ಅದು ಯಸಹಯದ ರಔೃತಿಗೆ 
ಅನುಖುಣಹಗಿ ಭತುಿ ಗಹರಸಔಯು ಸೆಷರಟಟ ಸಹಖಲ ಿ

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ : ಎ ಬಿ ಸಿ ಔಿಂನಿಮು ಎಕ್ಟ್ ೆೈ ಜೆಡ್ 

ಔಿಂನಿಗೆ ಿಂದೆೀ ಭಹಯು ಏಜೆಿಂಟ್. ಏಜೆನಿ್ಮನುನ 
ಭುಗಿಷಲು ಅದು ಏನಹದಯು ಸಣ ಡ್ೆದಯೆ ಅದು 
ಫಿಂಡಹಳದ ಯಸಿೀತಿ. (ಎಸ್ಟ ೨೮ ಯ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮ  

ರಕಹಯ ಅದು  ತೆರಗೆಗೆ ಳಡುತಿದೆ. ) ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಎ 

ಬಿ ಸಿ ಔಿಂನಿಗೆ ಫೆೀಯೆ ಏಜೆನಿ್ ಇದದಯೆ, ಿಂದನುನ ತೆಗೆದು 
ಅದಯ ರಸಹಯ ಧನು ಆದಹಮದ ಯಸಿೀತಿಮಹಖುತಿಿತುಿ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಫಬ ಡ್ಹಔಟರ್ ತನನ ಿಂದದ ರಕಹಯ ತನನ 
ಹಸಿಷು ರದೆೀವದಲ್ಲ ಿ೫ ಶವಖಳ ಕಹಲ ಕೆಲಷ 

ಭಹಡಫಹಯದೆಿಂದು ತಿಳಸಿ ಭತುಿ ಅದಕಹೆಗಿ ರಸಹಯನುನ 



ಷಸ ಡ್ೆದಯು. ಅದು ಆದಹಮದ ಯಸಿೀತಿ. ಫಬ ೆೈದಯಯ 

ಕೆಲಷದ ಿಂದದ ರಕಹಯ, ೆೈದಯರಗೆ ರೀಕ್ಷೆ 
ಭಹಡದಿಯಲು ಸಣನುನ ಕೊಡುುದು ಅಯು ಆಷತೆರಮಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಷ ಭಹಡುಹಖ ಭಹತರ. ಅದು ಆದಹಮದ ಯಸಿೀತಿ. 

 

ಔಳೆದ ಶವ , ಸಣಕಹಸಿನ ಶವ, ದಯ ಔಟುಟ ಶವ 

 

ಎಸ್ಟ ೩ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ 

 

ಈ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ  “ಔಳೆದ ಶವ” 

 

ಅಿಂದಯೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಶವದ ನಿಂತಯ ಹಿಿಂದಿನ ದಯ ಔಟುಟ 

ಶವ 

ಎಸ್ಟ ೨(೯) ದಯ ಔಟುಟ ಶವನುನ ವಿರಷುತಿದೆ.ಅದು 
ರತಿ ಎಪರಲ್ ೧ ಯಿಂದು ಹರಯಿಂಬಹಖು  ೫ ಸನೆನಯಡು 
ತಿಿಂಖಳ ಷಭಮ.  

ಕೊನೆಮಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ ಸಣಕಹಸಿನ ಶವನುನ 
ವಿರಷುುದಿಲಿ. ೧೯೫೬, ಔಿಂನಿಮ ಕಹಯ್ದದಮು ಅದನುನ 
ವಿರಷುತಿದೆ. ಅದು ಔಿಂನಿಮು ಲಹಬ ನಶಟಖಳನುನ ತನನ 
ಶವದ ಷಬೆಮಲ್ಲಿ ಇಡು ಭುಿಂಚ್ೆಮ ಷಭಮ. ಅದು 
ಿಂದು ಶವ ಷರಮಹಗಿ ಆಗಿಲದಿಿಯಫಸುದು. ಷಹಭಹನಯ 
ಅಧಿನಿಮಭ ೧೮೯೭ ರಕಹಯ ಅದು ಎಪರಲ್ ೧ 

ಹರಯಿಂಬಹಗಿ ಭಹರ್ಚವ ೩೧ ಯಿಂದು ಭುಗಿಮುತಿದೆ. 
ಆದಯು ಷಸ ಅದು ಖಣನೆಮ ಶವ ಭತುಿ ಸಣಕಹಸಿನ 

ಶವನುನ ವಿರಷುುದಿಲ.ಿ “ಖಣನೆಮ ಶವ” ಅಿಂದಯೆ 
೧ ಎಪರಲ್ ಹರಯಿಂಬಹದದರಿಂದ ೧೨ ತಿಿಂಖಳು ಭತುಿ 
ಔಳೆದ ಶವ ಅಿಂದಯೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಶವ  ತಕ್ಷಣದ  ಹಿಿಂದಿನ 

ಖಣನೆಮ ಶವ ಎಿಂದು ವಿರಷಲಹಗಿದೆ. 
ಹಿಹಟು ಅಥ ಕೆಲಷ ಸೊಷದಹಗಿ ಹರಯಿಂಬಹಗಿದದಯೆ, 
ಖಣನೆಮ ಶವ ಅಥ (ಹಿಿಂದಿನ ಶವ ಅಿಂದಯೆ ಹಿಹಟು 
ಹರಯಿಂಬದ ದಿನದಿಿಂದ ಸಣಕಹಷು ಶವ ಭುಗಿಮು 

ಯೆಗೆ) 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಯ್ ಫಹಯನುನ ಡಿ ಷೆೀಯುತಹಿಳ .ೆ ಅಳ ಔಳೆದ 

ಶವ ಖಣನೆಮ ಶವ ೨೦೨೦-೧೧ ಡಿಷೆಿಂಫರ್ ೪ 

೨೦೦೯ ರಿಂದ ಭಹರ್ಚವ ೩೧,೨೦೧೦ 

 

 

 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಜೆಡ್ ಔಿಂನಿಮು ಹಿಹಟನುನ ಡಿಷೆಿಂಫರ್ 

೨೬, ೨೦೦೮ ಯಿಂದು ಹರಯಿಂಬ ಭಹಡಿತು ಭತು ಿಅದಯ 

ಸಣಕಹಸಿನ ಶವ ೨೦೦೮-೦೯ ಯ ಲೆಔೆನುನ ಡಿಷೆಿಂಫರ್ 

೩೧ ೨೦೦೯ ಭುಗಿಸಿತು. ಈ ಷದಯದ ಕೆೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸಳೆಮ 

ಶವು ಅಿಂದಯೆ ಭಹರ್ಚವ ೩೧ ೨೦೧೦ ಭತು ಿಖಣನೆಮ 

ಶವ ಅಿಂದಯೆ ಎಪರಲ್ ೧ ೨೦೧೦ ಹರಯಿಂಬಹಗಿ 

ನಿಂತಯದ ಸನೆನಯಡು ತಿಿಂಖಳು  
 

ಹಷಹಗಿಯು, ಷಹಭಹನಯನಹಗಿಯದೆ ಹಷಹಗಿಯು 

ಭತುಿ ಹಷಹಖದಿಯು (ಎಸ್ಟ ೬) 

ಫಬ ಯಕಿ್ತ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಹಷಹಗಿಯುನೆಿಂದು 
ಅನು/ಅಳು ಷಭಮನುನ ಔೂಡಿಸಿ ೧೮೨ ದಿನ ಔಳೆದ 

ಶವದಲ್ಲಿ ಅಥ ೧೮೨ ಸೆಚುಾ ದಿನ ಔಳೆದ ಶವದಲ್ಲಿ 
ಅಥ ಔಳೆದ ೪ ಶವದಲ್ಲಿ ೩೬೫ ದಿನಕ್ತೆಿಂತ ಸೆಚ್ಹಾಗಿ 

ಔಳೆದ ಶವಕ್ತೆಿಂತ ಹಿಿಂದೆ ಭತುಿ ೬೦ ದಿನಖಳು ಔಳೆದ 

ಶವದಲ್ಲಿ  
ಫಬ ಯಕಿ್ತಮು ಷಹಭಹನಯನಲಿದೆ ಹಷಹಗಿದದಯೆ 
ಅಯು ಹಷಹಗಿಯು ರಭಹಣ ೂಯೆೈಷುತಹಿಯೊೀ 
ಭತು ಿ
ಅಯು ಔಳೆದ ಸತುಿ ಶವಖಳಲ್ಲಿ ಿಂಬತುಿ ಶವ 

ಹಷಹಗಿಲ ಿ

ಭತುಿ ಔಳೆದ ಶವನುನ ಬಿಟುಟ ಅದಯ ಸಳೆಮ ೭ 

ಶವಖಳಲ್ಲಿ ೭೨೯ ದಿನಖಳು ಬಹಯತದಲ್ಲಿದದಯು 
 ಅಳು ಈ ಮಹುದು ವಿಬಹಖಖಳಖೂ ಫಯದಿದದಯೆ 
ಅಯನುನ ಹಷಹಗಿಲದಿಿಯುಯು ಎಿಂದು 
ರಖಣಿಷಲಹಖುುದು 
 



ಔಿಂನಿಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲ,ಿ ಬಹಯತದ ಔಿಂನಿಖಳು ಎಸ್ಟ 

೨(೨೬) ಯ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮ  ರಕಹಯ ಮಹಹಖಲು 
ಬಹಯತದ ಹಸಿ, ಕೆಲ ವಿದೆೀಶ್ಚ ಔಿಂನಿಮ ರಕಹಯ ಎಸ್ಟ 

೬(೩) ೂತಿವಮಹದ ನಿಮಿಂತರಣ ಭತುಿ ಆಡಳತ ನುನ 
ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿಫಳಸಿದಯೆ ಔಳೆದ ಶವದಲ್ಲಿ ಫಳಸಿದಯೆ ಅದು 
ಬಹಯತದ ಹಸಿ ೂತಿವ ಯಭಹನ 

 

ಎಸ್ಟ ೫ (೧) ಯ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮಡಿ ಫಯು ನಿಹಸಿಮ 

ೂಣವ ಯಭಹನು ಇದನುನ ಳಗೊಿಂಡಿದೆ 
 

ಫಿಂದಿಯು ಅಥ ಬಹಯತಕೆೆ ಫಯಲ್ಲಯು  

ಅಥ 

ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿಔೂಡಿಯು ಅಥ ಭುಿಂಫಯು ಅಥ 

ಬಹಯತದ ಸೊಯಕೆೆ  ಔೂಡಿಯು ಅಥ ಭುಿಂಫಯು  

ಫಬ ಯಕಿ್ತಮು ಬಹಯತದ ಹಸಿ ಅಲಿದಿದದಯೆ ಮೊದಲ ಎಯಡು 
ಷೂಚನೆಖಳಗೆ ತೆರಗೆ ಸಹಔಲಹಖುುದು 
 

ಫಬ ಹಷಹಗಿಲದಿ ಯಕಿ್ತಮ ಮೀಲೆ ತೆರಗೆ ಸಹಔುುದು 
ಯಭಹನ ಫಿಂದಹಖ, ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಚ್ಹಾದಹಖ ಅಥ 

ಸೆಚ್ಹಾಖು ಷೂಚನೆ ಫಿಂದಹಖ 

ಯಸಿೀತಿ, ಸೆಚಾಳಕೆ 
ಯಸಿೀತಿ ಅಿಂದಯೆ ತೆರಗೆದಹಯನ ಕೆೈಮಲ್ಲಿಯು ಚ್ಚೀಟಿ ಅಥ 

ಅನ ಯಹಗಿ ಫೆೀಯೆಮಯ ಫಳ ಇಯುುದು. 
ಯಸಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಎಯಡು ವಿಶಮಖಳನುನ ಅಥವ 

ಭಹಡಿಕೊಳುಫೆೀಔು.  ಜಹಖದ ಯಸಿೀತಿ ಭತುಿ ಅದಯ 

ಷಭಮ. ಮೊತಿು ತೆರಗೆದಹಯನಿಗೆ ಅಯ 

ನಿಮಿಂತರಣದಲ್ಲಿದಹದಖ ಸಿಖುತಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಯಸಿೀತಿಮಲ್ಲಿನ 

ವಿಳಹಷೆ ತೆರಗೆದಹಯನಿಗೆ ಚ್ೆಔುೆ ಸಿಕ್ತೆದಿಂತಸ ವಿಳಹಷ, 

ಭತುಿ ಯಸಿೀತಿಮಲ್ಲಿನ ಷಭಮೆೀ ಚ್ೆಔುೆ ಸಿಕ್ತೆದಿಂತಸ 

ಷಭಮ ಆದಯೆ ಅದು ಚ್ೆಔುೆ ಸಣಹಗಿ ಫದಲಹದ 

ಷಭಮಲಿ. 
ಮಹ ಮೊತಿು ತೆರಗೆದಹಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ತೆದೆಯ ಅದು ಅನ 

ಯಭಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಗೆ ಹಿಡಿಮಲಹದ, ಫೆೀಯೆಮಯ  

ಯಭಹನು ತೆರಗೆದಹಯನಲ್ಲ ಿಷೆೀರಷಲಹದ ಮೊತಿ (ಎಸ್ಟ 

೬೦- ೬೪) 

 

 

 

ವಿಯಣೆ ಕೊಡಲಹಖದ ಯಭಹನ, ತೊಡಗಿಸಿಯು ಮೊತಿ 
(ಎಸ್ಟ ೬೯ ಎ, ೬೯), ಹರವಿಡ್ೆಿಂಟ್ ಪಿಂಡ್(ಎಸ್ಟ ೭(ಐ)) 

ಭತುಿ ಮಹುದಹದಯು ಡಿವಿಡ್ೆಿಂಡ್ ಅಥ ಮಹುದಹದಯು 
ಔಿಂನಿಯಿಿಂದ ಫಯದಿಯು ಡಿವಿಡ್ೆಿಂಡ್ (ಎಸ್ಟ ೨(೨೨))   

ದಗಿ ಫಯು ಯಭಹನ ಫಬ ಯಕಿ್ತಗೆ ಅಿಂದಯೆ 
ಮಹುದಹದಯು ಷಹಲ ಕೊಟ್ಹಟಖ. ಆ ಯಕಿ್ತಮು ಏನಹದಯು 
ಕೆಲಷ ಭಹಡಿದಹಖ ಯಭಹನನುನ ಖಳಷುತಹಿನೆ, ದಗಿ 

ಫಯು ಯಭಹನ ಎಿಂದಯೆ ಅನಿಗೆ ಆ ಯಭಹನ 

ಖಳಷು ಅಧಿಕಹಯ ಫಿಂದಹಖ 

 

 

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಡಫೂ ಿ ೆೈ ಗೆ ಷಹಭಹನನುನ ಭಹಯುತಹಿನೆ. 
ಅದಕೆೆ ೆೈ ಅನಿಗೆ ಷವಲ ಸಣನುನ ಕೊಡುತಹಿನೆ. ಇದಕೆೆ 
ಿಂದದ ರತಿಮಹಗಿ ಡಫೂಿ ಗೆ ೂಣವ ಮೊತಿ ದಖಫೆೀಔು, 
ಅನಿಗೆ ದಖದಿದದಯು ಷಸ ಅನು ಆ ಮೊತಿ ಖಳಷಲು 
ಅಸವನು. 
 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಿಂದು ಔಿಂನಿ ಇ ಡಿ ಎಸ್ಟ ಿಂದು ೪ 

ಔಿಂನಿಗೆ ಏಜೆಿಂಟ್, ಿಂದದ ರಕಹಯ ಔಮಶನ್ ರತಿ 

ಸಣಕಹಸಿನ ಶವದ ಔಡ್ೆಮಲ್ಲ ಿಖುಣಿಸಿ ಅದನುನ ಇ ಡಿ ಎಸ್ಟ 

ಗೆ ನಹಲುೆ ಔಿಂನಿಖಳಿಂದ ಕೊಡಲಹಖುುದು. ಕೆಲ ತಿಿಂಖಳ 

ಹಿಿಂದೆ ಇ ಡಿ ಎಸ್ಟ ತನನ ಏಜೆನಿ್ಮನುನ ನಹಲುೆ ಫೆೀಯೆ 
ಏಜೆನಿ್ಗೆ ಗಹವಣೆ ಭಹಡಿತು. ಔಮಶನ್ ಅನುನ ಶವದ 

ಔಡ್ೆಮಲ್ಲಿ ಲೆಔೆ ಭಹಡಿ ನಹಲುೆ ಸೊಷ ಔಿಂನಿಗೆ 
ಕೊಡಲಹಯಿತು. ಇ ಡಿ ಎಸ್ಟ ಗೆ ಏನು ಫಯಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಕೆಲ 

ಕಹಲ ಷೆೀೆ ಭಹಡಿದದಯು ಷಸ ಿಂದದ ರಕಹಯ ಶವದ 

ಔಡ್ೆಮಯೆಗೆ ಅದಕೆೆ ಏನನುನ ಕೊಡಲಹಖುುದಿಲಿ. 
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಹಷಹಗಿಲಿದರಗೆ ಫಯಲ್ಲಯು ಅಥ 

ಫಯದಿಯು ಯಭಹನಖಳನುನ ಎಸ್ಟ ೯ ಯಲ್ಲ ಿಸೆೀಳಲಹಗಿದೆ. 



ಅದು 
ಬಹಯತದಲ್ಲನಿ ಹಿಹಟಿನ ಷಿಂಫಿಂಧಹಗಿ ಫಯತಔೆ 
ಯಭಹನ 

ಹಿಹಟಿನ ಷಿಂಫಿಂಧ ಅಿಂದಯೆ ಹಿಹಟು ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿ

ಹಷಹಗಿಯದ ಯಕ್ತಮಿು ತನನ ಯಹಗಿ ಫೆೀಯೆಮರಿಂದ 

ನಡ್ೆಷುುದು. (ಎಸ್ಟ ೯(೧)(ಐ)) ನ ವಿಯಣೆ ನೊೀಡಿ 

ಬಹಯತದಲ್ಲಿನ ಆಸಿಿಮಲ್ಲನಿ ಯಭಹನ 

ಜಹಸಿಮಿಹಖುುದೆಿಂದು ಬಹವಿಷಲಹಗಿದೆ, ಯಭಹನ 

ಎಲ್ಲಿಿಂದಲಹದಯು ಫಯಲ್ಲ 

ಬಹಯತದಲ್ಲಿನ ಆಸಿಿ ಅಥ ಮಹುದಹದಯು 
ಆಧಹಯದಿಿಂದಲಹದಯು ಫಯಲ್ಲ 

ಬಹಯತದಲ್ಲಿನ ಫಿಂಡಹಳದ ಆಸಿಿ 
ಗಹವಣೆಮಹದಹಖ 

ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಷಿಂಫಳ ಡ್ೆದಹಖ. ಎಶಹಟದಯು ಸಣ 

ಕೊಟುಟ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಷೆೀೆ ಡ್ೆದಹಖ.ಇದನುನ ಎಸ್ಟ 

೧೦(೬) ಯ ಜೊತೆಗೆ ಒದಫೆೀಔು. ಅದು ಇಿಂತಸರಗೆ 
ತೆರಗೆ ವಿನಹಯಿತಿ ಕೊಡುತಿದೆ 
ವಿದೆೀವದ ಯಕ್ತಖಿಳಗೆ ಷವಲ ಯಭಹನದಯೆಗೆ 
ಬಹಯತದ ಸೊಯಖಡ್ೆಮ ಷೆೀೆಗೆ ಬಹಯತ ಷಕಹವಯ 

ಷಿಂಫಳ ಕೊಟ್ಹಟಖ 

ಬಹಯತದ ಷಿಂಷೆೆಮು ಡಿವಿಡ್ೆಿಂಡ್ ಕೊಟ್ಹಟಖ 

ಕೆಲ ಫಡಿಾಮ ಯಭಹನ 

ಗೌಯಧನ ಯಭಹನ. ಅದು ಎಸ್ಟ ೯ (೧)(೬) ದಲ್ಲಿ 
ವಿರಷಲಟಿಟದೆ ಭತು ಿ
ತಹಿಂತಿರಔ ಷೆೀೆಗೆ ಸಣ ಕೊಟ್ಹಟಖ, ಅದು ಎಸ್ಟ (೯)(೧) ಯಲ್ಲ ಿ

ವಿರಷಲಟಿಟದೆ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಜೆ ಫಬ ಬಹಯತದ ನಹಖರಔ ಟ್ೊೀಕೊಯ ದ 

ಬಹಯತದ ಎಿಂಫಸಿ್ ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಷದಲ್ಲಿದದಯು. ಅಯ ೨೦೦೯-

೧ ಯ ಶವದ  ಷಹೆನ ನೆಲೆಷದನು. ಅನ ಷಿಂಫಳ, 

ಬಹಯತ ಷಕಹವಯ ಕೊಡುತಿದೆ. ಅನು ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ತೆರಗೆ 
ಔಟಟಲು ಅಸವನು. ಅನು ಹಟ್ಹನದಲ್ಲಿ ೬ ತಿಿಂಖಳ ಕಹಲ 

ಫಹಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುತಹಿನೆ ನಿಂತಯ ಅದನುನ ಎಲ್ ಗೆ 
ಭಹಯುತಹಿನೆ. ಎಯಡು ಯಭಹನು ತೆರಗೆಗೆ ಅಸವ ಭತುಿ 
ಅದಯ ಭಹಯಹಟದ ಯಭಹನು ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿ

ಸೆಚ್ಹಾಖುುದೆಿಂದು ಬಹವಿಷಲಹಗಿದೆ.  
 

ತೆರಗೆಯಿಿಂದ ವಿನಹಯಿತಿ ಇಯುಿಂತಸ ಯಭಹನ 

ಎಸ್ಟ ೧೦ – ೧೩ ಏ  ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ ಮಡಿ ಫಸಳ 

ಯಭಹನು ೂಣವ ಯಭಹನ 

ಅನಿನಸಿಕೊಳುುುದಿಲಿ.ಅದಕೆೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ವಿನಹಯಿತಿ 

ಸಿಖುತಿದೆ. ಭುಕಯಹಗಿ ಎಸ್ಟ ೧೦(೧) ಯಷಹಮದ 

ಯಭಹನ, ಅದಕೆೆ ಷಿಂವಿಧಹನ ುುದಿಲಿ. ಅದಯ 

ಉವಿಬಹಖಖಳು ಎಸ್ಟ ೧೯ ಫೆೀಯೆ ವಿನಹಯಿಿ ಸೆೀಳುತಿದೆ. 
ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟ ೧೦ಎ, ೧೦ ಎ ಎ, ೧೦ಬಿ ಭತು ಿ೧೦ ಬಿ ಎ 

ಫೆೀಯೆ ಇಯು ಷುಿಖಳಗೆ ವಿನಹಯಿತಿ ಕೊಡುತಿದೆ. 
 

ಅು ಅಿಂದಯೆ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಫಹಯದ ಜಹಖಖಳು, 
ವಿವೆೀಶ ಅಥವ ವಹಷರದ ಜಹಖಖಳು, ವಿನಿಭಮ 

ಭಹಡುಿಂತಸ ಉದಿದಮಖಳು, ಭತುಿ ಷಹಫ್ಟಟ ೆೀರ್ 

ಹಕ್ಟವ ಖಳು. 
 

ಎಸ್ಟ ೧೧ ಯ ರಕಹಯ ಮಹುದಹದಯು ಆಸಿಿಮು ಚ್ಹರಟಿಗೆ 
ಅಥ ಜಹತಿಭತಕೆೆ ಉಯೀಖಹಖುಿಂತಸು 
ತೆರಗೆಯಿಿಂದ ವಿನಹಯಿತಿಗೆ ಳಗಹಖುತಿೆ. 
ಮಹುದಹದಯು ಟರಸ್ಟಟ ಅಥ ಷಿಂಷೆೆಗೆ ದಹನ ಭಹಡಿದಯೆ 
 

ಅದಕೆೆ ವಿನಹಯಿತಿ ಸಿಖುತಿದೆ. ಚ್ಹರಟಿಗೆ ಅಿಂದಯೆ ಅದು ಐ 

ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮ ಎಸ್ಟ ೨(೧೫) ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ವಿರಷಲಹಗಿದೆ.ಅದು ಫಡರಗೆ ವಿದಹಯಬಹಯಷ, ಆಯೊೀಖಯ 
ಕೆೆ ಷಸಹಮಧನ ಭತುಿ ಷಹಭಹನಯಹದ ಷಹವಜನಿಔ 

ಉಯೀಖಕೆೆ ಔರಭ.   

 

 

ಈ ದ “ಷಹಭಹನಯ ಷಹವಜನಿಔ ಉಯೀಖ” ನುನ 
ಕೆಲ ಬಹಖದ ಷಭಹಜಕೆೆ ಸೆೀಳಲಹಗಿದೆ ೂಣವಹದ 

ಭಹನ ಜನಹಿಂಖಔೆಲಿ. ಮ ಷುಿು ಕೆಲ ಯಕಿ್ತಖಳಗೆ 



ಅಲಿದೆ  ಆದಯೆ ಕೆಲ ಖವದ ಜನಕೆೆ 
ಷಸಹಮಹಖುತಿದೆಯ, ಅದು ಈ ವಿಯಣೆಮಲ್ಲ ಿ

ಫಯುತಿದೆ.  ಅದರಿಂದ ಚ್ೆೀಿಂಫರ್ ಆಫ್ಟ ಕಹಭಸ್ಟವ ಭತುಿ 
ಷೆಟೀಟ್ ಫಹರ್ ಕೌನಿ್ಲ್್ ಟಿಟಗೆ ಷೆೀರ ಚ್ಹರಟಫಲ್ ವಸ್ಟ 

ನ ವಿಯಣೆಮನುನ ಕೊಟಿಟದಹದಯೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟರಸ್ಟಟ ನ ಕೆಲ 

ಷುಿಖಳು ಚ್ಹರಟಫಲ್ ಭತು ಿಕೆಲು ಅಲಿ. ಟರಸ್ಟಟ ನ 

ಭುಕಯಹದ ಉದೆದೀವನುನ ಖಣನೆ ಭಹಡಫೆೀಔು. 
 

ಬಹಖ ೬ ಎ ಭತುಿ ೭ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮು ಕೆಲು 
ಯಭಹನಖಳನುನ ತೆರಗೆಗೆ ಅನವಯಿಷುತಿದೆ. ಅದು, ಟಿಟನಲಿ್ಲ  

ತೆರಗೆಗೆ ಫಯುುದಿಲಿ. ವಿನಹಯಿತಿ ಭತುಿ ಔಡಿತ ದಲಿ್ಲ ಯತಹಯಷ 

ಇದೆ. ಎಯಡು ಷಸ ತೆರಗೆಯಿಿಂದ ಷವಲ ಸಣನುನ 
ಉಳಷುುದಕಹೆಗಿದಯ್ದ. ತೆರಗೆಯಿಿಂದ ವಿನಹಯಿಷಲಟಟದುದ 
ಯಭಹನಕೆೆ ಷೆೀಯುುದಿಲಿ ಭತು ಿಅದು ತೆರಗೆಯಿಿಂದ 

ವಿನಹಯಿಷಲಡುತಿದೆ. ಔಡಿತ ಭಹಡಲಹಖು ಮೊತಿನುನ 
ತೆರಗೆ ಔಟಟಲಹಖು ಮೊತಿದಿಿಂದ ಔಡಿಮ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ 
ಆದಯೆ ಅದು ವಿನಹಯಿಷಲಡುುದಿಲಿ. 

 

ಎಯಡು ಕಹಯಣಖಳಗೆ ಇದು ಭುಕಯ. ಮೊದಲು ತೆರಗೆ ಔಟುಟ 

ದಯನುನ ೂಣವ ಮೊತಿದಿಿಂದ ಅಳೆಮಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿ
ಎಯಡನೆಮದು, ಕೆಲ ಕೆೀಷುಖಳಲ್ಲ,ಿ ಖಣನೆಮನುನ ೂಣವಹದ 

ಯಭಹನದ ಮೀಲೆ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಔಡಿತನುನ ೂಣವ 

ಯಭಹನದ ಮೀಲೆ  ತೆರಗೆಮನುನ ಲೆಔೆ ಭಹಡಲಹದ ಮೀಲೆ 
ಉಯೀಗಿಷುತಹಿಯೆ ಭತುಿ ವಿನಹಯಿತಿಮು ೂಣವಹಗಿ 

ಬಿಡಲಹಖುತಿದೆ. 
ಯಭಹನದ ಭುಖ್ಹಯಿಂವಖಳು 
ಎಸ್ಟ ೧೪ ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅದನುನ ೫ ಭುಕಯ ಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆಖಳಹಗಿ 

ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
 

 

೧. ಷಿಂಫಳ (ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟ ೧೫- ೧೭) 

ಭನೆಮ ಆಸಿಿಮ ಯಭಹನ (ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟ ೨೨-೨೭)   

ಹಿಹಟು ಅಥ ಕೆಲಷದ ಲಹಬ ನಶಟಖಳು (ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟ 

೨೮ – ೪೪ ಡಿ ಏ) 

ಫಿಂಡಹಳದ ಲಹಬ (ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟ ೪೫ – ೫೫ ಎ) 

ಫೆೀಯೆ ಯಭಹನ (ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟ ೫೬- ೫೯) 

ಷಿಂಫಳು ಎಸ್ಟ ೧೭ ಯಲ್ಲ ಿವಿರಸಿದೆ .ಅದು ದುಡಿಮ  

ೆನಶನ್, ಗಹರಟುಯಿಟಿ, ಫೀಸ್ಟ ಭತುಿ ಇತಯ ಲಹಬಖಳನುನ 
ಳಗೊಿಂಡಿಯುತಿದೆ ಇದಲಿದೆ ಷಿಂಫಳ. ಈ ಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆಮಲ್ಲಿ 
ಫಯು ಯಭಹನ ಫಬ ಮಜಭಹನ ಭತುಿ ಕಹಮವಔನ  

ನಿಂತೆ ಔಟುಟನು ಭತು ಿಔಟಿಟಸಿಕೊಳುುನಿಂತೆ 
ಇಯಫೆೀಔು. ಅದದರಿಂದ ಕೆಲಷದ ಿಂದದಿಂತೆ ಷಿಂಫಳ 

ಸಿಖುತಿದೆ ಆದಯೆ ಕೆಲಷಕೆೆ ಿಂದ ಭಹಡಿದಹಖ ಷಿಂಫಳ 

ಸಿಖುುದಿಲ ಿ

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಎಫ್ಟ ಫಬ ಜಿ ಔಿಂನಿಮಲ್ಲ ಿಭತುಿ ಅಯ 

ಷೆೀೆಗೆ ಸಣನುನ ಷಸ ಡ್ೆಮುತಹಿಯೆ. ಜಿ ಅಯು ೂಣವ 

ರಭಹಣದ ಡ್ೆೈಯೆಔಟರ್ ಭತುಿ ಅಯು ಔಿಂನಿಮ 

ನಿಮಿಂತರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಹಯಿೆ. ಜಿ ಅಯ 

ಷಿಂಬಹನೆ ಅಿಂದಯೆ ಷಿಂಫಳ. ಆದಯು, ಎಫ್ಟ ಅಯು 
ಚ್ಹಟ್ೆವಡ್ ಅಕೌಿಂಟ್ೆಿಂಟ್ ಅಯು ಷವತಿಂತರ ಡ್ೆೈಯೆಔಟರ್ ಆಗಿ 

ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿಿದಹದಯೆ ಅಯ ಷಿಂಬಹನೆ ಅಿಂದಯೆ 
ಹಿಹಟಿನ ಅಥ 

ಕೆಲಷದ ಲಹಬ ಭತುಿ ನಶಟ ಖಳು. 
ಜಿ ಎಸ್ಟ ಅಯು ತಮಳುನಹಡಿನ ಅಡ್ೊವೀಕೆೀಟ್ ಜನಯಲ್. 

ಅಯು ಷಕಹವಯದ ಕಹಮವಔಯಲಿ ಆದಯೆ ಅದಕೆೆ ಕೆಲಷ 

ಭಹಡುಯು. ಅಯ ಷಿಂಬಹನೆ   ಅಡ್ೊವೀಕೆೀಟ್ 

ಜನಯಲ್ ಗೆ ಷಿಂಫಳ ಅಲಿ.  
ಷಿಂಫಳದಲ್ಲಿ ತೆರಗೆ ಔಟಟಫೆೀಔು, ಅದು ಸಿಕಹೆಖ ಅಥ 

ಫಯಲ್ಲದಹದಖ ಮಹುದು ಫೆೀಖ ಅದು. 
ಉದಹಸಯಣೆ:ಎ ಔಿಂನಿಮು ತನನ ಕಹಮವಔರಗೆ ೨೦೦೯-

೧೦ ಯಲ್ಲಿ ಷಿಂಫಳನುನ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ಬಿ ಔಿಂನಿಮು  ತನನ 
ಕಹಮವಔರಗೆ ೬ ತಿಿಂಖಳ ಷಿಂಫಳನುನ ಭುಿಂಖಡಹಗಿ 

ಜನರ ೨೦೧೦ ಕೆೆ ಕೊಡುತಿದೆ. ಎಯಡನುನ ಷಸ 

ತೆರಗೆಗಹಗಿ ಖಣನೆಮ ಶವ ೨೦೧೦-೧೧ ಕೆೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುತಿದೆ. 
 



ೂಹವೆೀಕ್ಷಿತ ನುನ ಎಸ್ಟ ೧೭(೨) ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ವಿರಸಿಯುಿಂತೆ ತೆರಗೆ ಮಿಂತೆ ಷಿಂಫಳದಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿಮುತಹಿಯೆ ಭತುಿ ಷಿಂಫಳದಲ್ಲನಿ ಲಹಬದಿಂತೆ. 
 

ಭನೆಮ ಆಸಿಿಯಿಿಂದ ಫಿಂದ ಯಭಹನ 

ಭುಕಯನು ಭನೆ ಆಸಿ ಿಯ್ದಿಂದು ಸೆೀಳದಯು ಷಸ ತೆರಗೆ  
ಮನುನ ಭನೆಮ ಶವದ ಭೌಲಯದ ಮೀಲೆ ಸೆೀಯಲಹಖುತಿದೆ 
ಅದು ಔಟಟದ ಭತುಿ ಜಮೀನನುನ ಳಗೊಿಂಡಿಯುತಿದೆ ಭತುಿ 
ತೆರಗೆದಹಯನಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟಿಟಯುತಿದೆ ಭತುಿ ಅದನುನ 
ಅಯು ಹಿಹಟಿಗಹಖಲ್ಲ ಅಥ ಇಯುುದಕಹೆಖಲ್ಲ 

ಫಳಸಿಯುುದಿಲಿ. ಔಟಟದ ಅಿಂದಯೆ ಷವಿಂತಿಕೆಮ ಆಳ. 

ಖುಡಿಷಲು ಷಸ ಔಟಟಡಖಳ ,ೆ ಆದಯೆ ಷಔವಸ್ಟ ನ ಟ್ೆಿಂಟ್ ಖಳು 
ಅಥ ರದವವನಖಳು ಔಟಟಡಖಳಹಖುುದಿಲಿ. ಲಹನ್್, 
ಹಔುವಖಳು ಅಥ ಹಕ್ತವಿಂಗ್ ಲಹಟುಖಳು ಔಟಟಡಖಳಗೆ 
ಷೆೀರದದಯೆ ಅದು ಔಟಟಡಖಳಗೆ ಷೆೀರದದೆಿಂದು 
ಸೆೀಳಲಡುತಿದೆ. ಫಬ ಯಕಿ್ತಮು ಆಸಿಿಮ ಡ್ೆಮನೆಿಂದು 
ಸೆೀಳಫೆೀಕಹದಯೆ ಅನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆದಹಮ ಇಯಫೆೀಔು. 
ಅದಕೆೆ ಆ ಯಕಿ್ತಗೆ ಯೆಜಿಷಟರ್ ಭಹಡಫೆೀಕಹದ ಅಖತಯ ಇಲಿ. 
ಎಸ್ಟ ೨೭ ಕೆಲ ವಿವೆೀಶ ಕೆೀಷುಖಳನುನ ಸೆೀಳುತಿದೆ, ಅದಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಲ ಯಕಿ್ತಖಳು  ಆಸಿಿಮ ಡ್ೆಮಯೆಿಂದು ಸೆೀಳುತಹಿಯೆ.  
ಆಸಿಿಮ ಶವದ ಭೌಲಯ ನುನ ಎಸ್ಟ ೨೩ ಯಲ್ಲ ಿ

ವಿರಸಿದಹದಯೆ. ಅದನುನ ಆಸಿಿಮ ಫಹಡಿಗೆಮ ಭೌಲಯ ರತಿ 

ಶವದಿಿಂದ ಶವಕೆೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭಹಡಿದುದ. ಆದಯೆ ಆ ಭೌಲಯ 
ರತಿ ಶವ ಫಯುತದಿೆಯ ಇಲವಿೀ ಅದು ಇದಕೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧ 

ಡುುದಿಲಿ. ಅದಕೆೆ ಖ್ಹಲ್ಲ ಆಸಿಿ ಷಸ ಆಸಿಿಯಿಿಂದ ಫಿಂದ 

ಯಭಹನ ಎಿಂದು ರಖಣಿಷಲಡುತಿದೆ. ಆದಯೂ ಷಸ. 

ಆಸಿಿಮ ಿಂದು ೆೀಳ  ೆತೆರಗೆದಹಯನಿಿಂದ  

ಅನುಬವಿಷಲಡದಿದದಯು ಷಸ, ಅಯು ಫೆೀಯೆ ಔಡ್ೆ ಕೆಲಷ 

ಭಹಡುತಿದಿದಯೆ, ಅದನುನ ಷೊನೆನ ಎಿಂದು ರಖಣಿಷಲಡುತಿದೆ 
ಎಸ್ಟ ೨೩ ಯ ರಕಹಯ ಡ್ೆಮನು ಅದರಿಂದ ಏನನುನ 
ಖಳಷದಿದದಯೆ ಅದು ಷೊನೆನಮಹಖುತಿದೆ. 
ಷೆಳೀಮ ಅಧಿಕಹರಖಳು ಸಹಕ್ತದ ತೆರಖಮನುನ ಅದಯ 

ಶವದ ಭೌಲಯದಿಿಂದ ಹಿಡಿಮಲಹಖುತಿದೆ. 

 ಎಸ್ಟ ೨೪ ಯ ರಕಹಯ  

(ಎ) ಭಟಟ ೩೦% ಹಿಡಿಮಲಹಖುತಿದೆ. ಕೆಲ ನಿಬಿಂಧನೆಮ 

ರಕಹಯ ಆಸಿಿಮನುನ ಔಟುಟ ಷಹಲದ ಫಿಂಡಹಳದ ಮೀಲೆ 
ಔಟುಟ ಫಡಿಾಮ, ರೆೀರ ಭಹಡಲು ಅಥ ಭಯು ಔಟಟಲು 
ಭಹಡಿದ ಷಹಲನುನ ಷಸ ಹಿಡಿಮಲಹಖುುದು. ಈ 

ಔಡಿತಖಳು ಎಸ್ಟ ೨೩ ಯ ರಕಹಯ ಶವದ ಭೌಲಯ 
ಷೊನೆನಮಹದಹಖ ಸಿಖುತಿದೆ ಅಿಂದಯೆ ಭನೆಯಿಿಂದ ಫಯು 

ಆದಹಮ ನಶಟಹದಹಖ. 

 

  
 

ಹಿಹಟಿನ ಅಥ ಕೆಲಷದ ಲಹಬ ಭತುಿ ನಶಟಖಳು  
ಎಸ್ಟ ೨೮ ಯ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಹಿಹಟಿನ ಲಹಬ 

ಭತುಿ ನಶಟಖಳನುನ ತೆರಗೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ತಯಲಹಗಿದೆ. ಫೆೀಯೆ 
ಯಭಹನಖಳನುನ ಇದಯ ಇತಯ ಉ ವಿಬಹಖಖಳನುನ 
ಸೆೀಳಲಹಗಿದೆ. 
ಕೆಲ ಿಂದಖಳನುನ ಭುರಮು ಅಥ ಫದಲಹಯಿಷು 

ಕೆಲಷದ ಷಿಂಬಹನೆಮು ಫಿಂದಹಖ ಭತುಿ ಇತಯ ಸಣ 

 

ಹಿಹಟನುನ ಎಸ್ಟ ೨ (೧೩) ಯಲ್ಲ ಿವಿರಸಿಯುಿಂತೆ ಅದು 
ಿಂದು ಚಟುಟಿಕೆ, ಅದನುನ ಷಭಮನುನ, ಖಭನನುನ 
ಕೊಟುಟ, ಭತು ಿಕೆಲಷ ಭಹಡಿ ಅಥ ಭಹಡಿಸಿ ಅಥ 

ಕೆಲಷಕೆೆ ಇಟುಟ ಲಹಬನುನ ಭಹಡುಿಂತಸ ಉದೆದೀವ 

ಇಯಫೆೀಔು.    
 

ಅದು ಹಿಹಟನುನ ವಿರಷುತಿದೆ. ಅದು ಿಂದು ಹಯಹಯ, 

ಕಹಭಸ್ಟವ ಅಥ ಉತನನ ಅಥ ಹಯಹಯದ 

ರಔೃತಿಮಲ್ಲ ಿಏನಹದಯು ಷಹಸಷ 

 

ಕೆಲಷನುನ ಎಸ್ಟ ೨(೩೬)ಯಲ್ಲಿ ವಿರಸಿಯುಿಂತೆ ಅದು 
ಿಂದು ಜಿೀನೊೀಹಮ. ಆದದರಿಂದ ಜಹನನದಿಿಂದ 

ಆಖುಿಂತಸ ಚಟುಟಿಕೆಖಳು ಒದುುದರಿಂದ ಅಲಿ 
ಆದಯೆ ಅದು ಸುಟುಟತಿಲೆ ಔಲೆಮಹಗಿ ಫಯುತಿದೆ ಅದನುನ 
ಕೆಲಷ ಎನುನತಹಿಯೆ. ಉದಹಸಯಣೆ, ಫಬ ೆೀದಹಿಂತಿಮು 



ಭತುಿ ಸಹಡುಗಹಯನನುನ ಔಲಷಗಹಯನ ವಿಯಣೆಗೆ 
ಷೆೀರಷಫಸುದು. 
 

ಈ ಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ ೧೪೫ ಯಿಂತೆ ಯಭಹನನುನ 
ಲೆಔೆ ಭಹಡಲು ತೆರಗೆದಹಯನು ಭಹಡುಿಂತೆ ಭಹಡಫೆೀಔು. 
ಭುಿಂದೆ, ಷಲಸ ಷೂತರಖಳನುನ ಎಸ್ಟ ೩೦ ರಿಂದ ೪೩ ಡಿ 

ಮಲ್ಲಿ ವಿಯಹಗಿ ಕೊಡಲಹಗಿದೆ ಭತುಿ ಅದಯಿಂತೆ 
ಭುಿಂದುರಮಫೆೀಔು 
 

ಈಗಿನ ರೆೀರ ಭತುಿ ಫಿಂಡಹಳದ ಕಚುವ 

ಎಸ್ಟ ೩೦ ಭತುಿ ಎಸ್ಟ ೩೧ ಯ ನಿಬಿಂಧನೆಖಳಗೆ 
ಳಟಟಿಂತೆ ಫಹಡಿಗೆ, ವಿಮ, ಭತುಿ ಹಿಹಟಿನ ಅಥ 

ಕೆಲಷದ ರೆೀರಖಳು ಅಥ ಮಿಂತೊರೀಔಯಣಖಳು, 
ಹಿಿಂಟ್ ಭತುಿ ಪೀಠೊೀಔಯಣಖಳು ಔಡಿತದಲ್ಲಿ 
ಳಟಿಟದೆ. 
 

ಈಗಿನ ರೆೀರಖಳು, ಆದಯು ಭತುಿ ಫಿಂಡಹಳದ 

ಕಚವನುನ ಈ ನಿಫಿಂಧನೆಮಲ್ಲಿ ಔಡಿತ ಭಹಡಲು 
ಬಿಡಲಹಗಿದೆ. ಿಂದು ಆಸಿಿಮನುನ ಅದಯ ಭೂಲ ಸಿೆತಿಗೆ 
ತಯಫೆೀಕಹದಯೆ ಆಖು ಕಚುವ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

 

ಷಹಭಥಯವನುನ ಸೆಚ್ಚಾಷುುದಿಲಿ. ಅದನುನ ಈಗಿನ 

ರೆೀರ ಎನುನತಹಿಯೆ. ಇನೊನಿಂದೆಡ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸೊಷ ಅಥ 

ಫಸುಕಹಲಕೆೆ ಅನುಔೂಲಹದ ಕಚವನುನ ಔಟಟಡ ಅಥ 

ಮಿಂತೊರೀಔಯಣಖಳಲ್ಲಿ ಭುಿಂದೆ ಫಿಂದಯೆ ಅದು 
ಫಿಂಡಹಳದ ಕಚುವ 

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ವಿ ಿಂದು ಯೆಷೊಟಯೆಿಂಟ್ ಷವಲ ಭಟಿಟಗೆ 
ಫೆಿಂಕ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಹಳಹಗಿದೆ. ಪೀಠೊೀಔಯಣ ಸಹಖೂ 

ಭತಿಿತಯ ಉಔಯಣಖಳು ಏರ್ ಔಿಂಡಿೀಶನ್ ಅನುನ 
ಫದಲ್ಲಷಫೆೀಔು. ಇದು ಈಗಿನ ರೆೀರ ಮ ವಿಯಣೆಮಲ್ಲಿ 
ಫಯುತಿದೆ, ಏಕೆಿಂದಯೆ ಕಚ್ಚವನ ಷುಿು ತನನ ಭೂಲ 

ಷಹಭಥಯವನುನ ಡ್ೆದುಕೊಳುಫೆೀಔು. 

 

ಉದಹಸಯಣೆ: ರ್ ಲೂಮ್ ನ ಬಿಡಿ ಬಹಖಖಳು ಫಟ್ೆಟಮ 

ಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಳಹಗಿೆ. ಎಿಂಜಿನಿಮರ್ ಅದನುನ ಬದರಹದ 

ಬಿಡಿ ಬಹಖಖಳಿಂದ ಫದಲ್ಲಷಲು ಸೆೀಳುತಹಿಯೆ. ಇದು 
ಫಿಂಡಹಳದ ಕಚುವ ಭತು ಿಈಗಿನ ರೆೀರಮಲಿ. 
 

 

ಭೌಲಯ ಇಳತ (ಎಸ್ಟ ೩೨) 

ಖಟಿಟ ಷುಖಿಳಹದ ಔಟಟಡಖಳು, ಮಿಂತೊರೀಔಯಣಖಳು, 
ಹಿಿಂಟ್ ಭತುಿ ಪೀಠೊೀಔಯಣಖಳು ಭತುಿ ಕೆಲ ಫಲವಿಲದಿ 

ಷುಿಖಳಹದ  

ತಹಿಂತಿರಔ ರಣಿತಿ, ೆೀಟ್ೆಿಂಟ್್, ಕಹಪ ಯೆೈಟ್್ ಭತುಿ 
ಲೆೈಷೆನ್್, ಭೌಲಯ ಇಳದಯೆ ಐ ಟಿ ಯೂಲ್್ ೧೯೬೨ ಯಲ್ಲಿ 
ಸೆೀಳಯುಿಂತೆ ಅದನುನ ಹಿಡಿಮಫೆೀಔು. ಅದಕೆೆ ಆದಯೂ ಈ 

ಭೂಯು ನಿಫಿಂಧನೆಖಳೆ. 
ತೆರಗೆದಹಯನಿಗೆ ಆಸಿಿ ಷವಿಂತದಹದಗಿಯಫೆೀಔು.  
ಆಸಿಿಮನುನ ಹಿಹಟಿಗೆ ಅಥ ಕೆಲಷಕೆೆ 
ಉಯೀಗಿಷಫೆೀಔು ಭತು ಿ
ಆಸಿಿಮನುನ ಔಳೆದ ಶವು ಷಸ ಉಯೀಗಿಸಿಯಫೆೀಔು 
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಸೆರ್ಚ ಔಿಂನಿಮು ಿಂದು ಜಮೀನಿನ 

ಷುಬದರದಲ್ಲ ಿಷವಲ ಸಣದ ಭಹಯಹಟದ ಖಭನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 
ಅದು ಆ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಪಹಔಟರಮನುನ ಔಟಿಟ ಭತುಿ ಅದಯಲ್ಲಿ 
ತನನ ಕಹಮವಔರಗೆ ಿಂದು ದೆೀಷಹೆನನುನ ಔಟಿಟದೆ  
ಔಿಂನಿಮನುನ ತನನ ಡ್ೆಮನೆಿಂದು ಎಸ್ಟ ೩೨ ಯ 

ಉದೆದೀವಹಗಿದೆ. ಏಕೆಿಂದಯೆ ಅದಕೆೆ ವಿಷಹಿಯಹದ 

ಅಥವನುನ ಕೊಡಫೆೀಔು. ಆದದರಿಂದ ಸೆರ್ಚ ಔಿಂನಿಮು 
ಔಟಟಡದ ಭೌಲಯ ಇಳತನುನ ಸಔೆನುನ ಕೆೀಳಫಸುದು ಭತುಿ 
ದೆೀಷಹೆನದ ಭೌಲಯದ ಇಳತನುನ ಷಸ, ಏಕೆಿಂದಯೆ ಆ 

ಆಸಿಿಮನುನ ಹಿಹಟು ಅಥಹ ಕೆಲಷಕೆೆ 
ಉಯೀಗಿಷಫೆೀಔು ಭತುಿ ಅದರಿಂದ ಲಹಬನುನ 
ಖಳಷುುದಕಹೆಗಿ ಅಲ ಿ

 

ಇತಯ ಹಿಡಿತಖಳು 



ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದಮು ಇತಯ ಹಿಡಿತಖಳನುನ ಭುಿಂದಿನ 

ನಿಫಿಂಧನೆಖಳಲ್ಲಿ ಸೆೀಳದೆ ಅದಯಲ್ಲ ಿವಿಮ, ಫೊೀನಸ್ಟ ಖಳು, 
ಕಹಮವಔರಗೆ ಕೊಟಟ ಔಮಶನ್, ಫಿಂಡಹಳದ ಮೀಲೆ ಫಡಿಾ, 
ಹರವಿಡ್ೆಿಂಟ್ ಪಿಂಡ್ ಗೆ ಷಸಹಮ, ಗಹರಟುಯಿಟಿ ಭತುಿ 
ಕೆೈಷಹಲಖಳು  ಷಸ ಷೆೀರೆ. ಆದಯೆ ಈ ಎಲಿು ಹಿಹಟಿಗೆ 
ಷಿಂಫಿಂಧ ಟಿಟದೆದೀ ಆದಯೆ ಅು ಹಿಡಿತಖಳು. 
 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಿಂದು ಔಿಂನಿಮು ಸಣನುನ ಷಹಲ ಡ್ೆದು 
ತನನ ಷೊೀದಯ ಔಿಂನಿಗೆ ಫಡಿಾಯಿಲಿದೆ ಕೊಡುತಿದೆ. ಅದಕೆೆ 
ಹಿಡಿತನುನ ತನನ ಹಿಹಟಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟಟಿಂತೆ 
ತೊೀರಷಫೆೀಔು. 
 

ಎಲಿ ಫಿಂಡಹಳದ ಕಚುವಖಳು ಲಹಬ ಭತುಿ ೃದಿಧಮಹಖಲ್ಲ 

ಔಡಿತ ಹಿಹಟು ಅಥ ಕೆಲಷ ದಲ್ಲಿ ಫಯುುದಿಲಿ. ರೀಕ್ಷೆ 
ಭಹಡಿ,  ಿಂದುೆೀಳ  ೆಅದು ಆದಹಮ ಅಥ ಕಚುವ ಅಥ 

ಅದು ಅಸಿತಿವದಲ್ಲ ಿಇದದಿಂತೆ ಆದಯೆ ಅದು ಫಿಂಡಹಳದ 

ಕಚುವ 

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಎಕ್ಟ್ ಔಿಂನಿಮು ಿಂದು ಸೊಷ ಜಳ 

ಮಲಿನುನ ಔಟುಟತದಿೆ. ಅದು ಫಿಂಡಹಳದ ಯಮ ಏಕೆಿಂದಯೆ 
ಮಲ್ ಫಸುಕಹಲ ಲಹಬನುನ ಕೊಡುತಿದೆ. ಿಂದು ೆೀಳ  ೆ

ಎಸ್ಟ ಔಿಂನಿಮು ಅದೆೀ ಮಲಿನುನ ಫಹಡಿಗೆಮಹಗಿ ಡ್ೆದ 

ಜಹಖದಲ್ಲ ಿಔಟಿಟದಯೆ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಷಭಮ ಭುಗಿದ ನಿಂತಯ 

ಆ ಜಹಖನುನ ಎಕ್ಟ್ ಔಿಂನಿಗೆ ಕೊಡಫೆೀಕೆಿಂದು ಸೆೀಳಲಿ.ಆಖ 

ಆಖು ಕಚುವ ಆದಹಮದ ಕಚುವ ಏಕೆಿಂದಯೆ ಅದು ಎಕ್ಟ್ ಗೆ 
ಿಂದು ಹಿಹಟಿನ ಷಸಹಮನುನ ಕೊಡುತಿದೆ ಆದಯೆ 
ಫಸುಕಹಲ ಫಯು ಲಹಬ ಅಲಿ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಎಸ್ಟ ಔಿಂನಿ ತನನ ಹಿಹಟಿನ 

ಜಹಖನುನ ಫದಲಹಯಿಸಿ ಅದಕೆೆ ಕಚುವ ಭಹಡುತಿದೆ. 
ಅದು ಆದಹಮದ ಕಚುವ. ಏಕೆಿಂದಯೆ ಸೊಷ ಜಹಖನುನ 
ಅದು ತನನ ಅನುಔೂಲಕೆೆ ಫಳಷುತಿದೆ ಆದಯೆ 
ಲಹಬಔೆಲ.ಿ ಆ ಜಹಖನುನ ಕೊಳುಲು ಫಳಸಿದ ಸಣು 
ಫಿಂಡಹಳದ ಕಚುವ ಸಹಖು 

ಮಿಂತೊರೀಔಯಣಖಳನುನ ಷಹಗಿಷಲು ಫಳಸಿದ ಸಣು 
ಫಿಂಡಹಳದ ಕಚುವ ಭತುಿ ಷಹಭಹನು ಷಹಗಿಷಲು 
ಫಳಸಿದ ಸಣು ಆದಹಮದ ಕಚುವ. 

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಸಿ ವಿ ಔಿಂನಿಮು ಷೆಳೀಮ 

ಅಧಿಕಹರಖಳಗೆ ಸಣನುನ ಕೊಟುಟ ತಭಿ ಔಚ್ೆೀರಗೆ 
ಷೆೀಯುಿಂತೆ ಿಂದು ಷೆೀತುೆ ಔಟಟಲು ಸೆೀಳದಯು 
 

ಆ ಸಣು ಆದಹಮದ ರಔೃತಿಮಿಂತಿದದಯು ಷಸ 

ತೆರಗೆದಹಯನು ರತಯಕ್ಷ ಅಥ ಅರತಯಕ್ಷಹಗಿ ಮಹುದು 
ಆಸಿಿಮನುನ ಡ್ೆದಿಲಿ ಅಥ ಅನಿಗೆ ಇದಯ ಜೊತೆಗೆ 
ಮಹುದು ಲಹಬ ತಯುಿಂತಸ ಷಹಭಹನು ಇಲಿ. 
 

ತೆರಗೆ ಔಟುಟುದಕೆೆ ಷಭಮ ತಡಹದಯೆ ಅದಕೆೆ ಫಡಿಾ 
ಔಟಟಫೆೀಔು ಭತುಿ ತೆರಗೆ ಔಟಟದಿದದಯೆ ದಿಂಡನುನ 
ಹಿಡಿಮುುದಿಲಿ ಏಕೆಿಂದಯೆ ಅದು ದಿಂಡ. 

 

 

 

ಫಿಂಡಹಳದ ದುಡಿಮ 

ಎಸ್ಟ ೪೫ ಫಿಂಡಹಳದ ದುಡಿಮಮ ಮೀಲೆ ತೆರಗೆ 
ಸಹಔುತಿದೆ ಅದಯಲ್ಲಿ ಏನಹದಯು ಲಹಬ ಅಥ ೃದಿಧ ಫಿಂದಯೆ, 
ಫಿಂಡಹಳದ ಆಸಿಿಮು ಔಳೆದ ಶವದಲ್ಲಿ ಖವಹಗಿ 

ಏನಹದಯು ಲಹಬ ಫಿಂದಯೆ. 
 

ಎಸ್ಟ ೨(೧೪) ಯಲ್ಲಿ ಫಿಂಡಹಳದ ಆಸಿಿಮನುನ 
ವಿರಸಿದಹದಯೆ, ಅದು ತೆರಗೆದಹಯನು ಏನಹದಯು ಆಸಿಿಮನುನ 
ಸೊಿಂದಿದದಲ್ಲ ಿಅದು ಹಿಹಟಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧವಿಯಲ್ಲ ಅಥ 

ಇಲಿದಿಯಲ್ಲ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಆಸಿಯಿ್ದಿಂದಯೆ ಷಹಟಕ್ಟ, 

ಔನೂ್ೂಭಫಲ್್ ಭತುಿ ಔಚ್ಹಾ ಷುಖಿಳು ಹಿಹಟಿಗೆ ಅಥ 

ಕೆಲಷಕೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದುದ, ಷವಿಂತ ಷಹಗಿಷು ಷುಖಿಳು, 
ಬಹಯತದಲ್ಲನಿ ಯಷಹಮ ಬೂಮ (ಎಸ್ಟ ೨(೧ಎ)) ನಲ್ಲಿ 
ಸೆಷರಷದೆ ಇಯುುದು ಭತುಿ ಕೆಲ ಷಕಹವಯದ ಫಹಿಂಡುಖಳು 



ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಆರ್ ಗೆ ಷವಿಂತಹದ ಕಹಯು ಇದೆ. ಅದನುನ 
ಅಯು ಷವಿಂತಕೆೆ ಉಯೀಗಿಷುತಹಿಯೆ. ಅದನುನ ೨೦ 

ಲಕ್ಷಕೆೆ ಕೊಿಂಡು ೩೫ ಲಕ್ಷಕೆೆ ಭಹಯುತಹಿಯೆ. ಅದು 
ಫಿಂಡಹಳದ ೃದಿಧ ಅಲಿ ಏಕೆಿಂದಯೆ ಅದನುನ 
ಷಹಗಿಷಫಸುದು. 
 

ಗಹವಖಣೆ 
 

 

 

ಫಿಂಡಹಳದ ಆಸಿಿಮನುನ ಗಹವಣೆ ಭಹಡಫೆೀಔು ಏಕೆಿಂದಯೆ 
ಅದಕೆೆ ಫಿಂಡಹಳ ೃದಿಧಮ ತೆರಗೆಮನುನ ಔಟಟಫೆೀಔು. 
ಗಹವಣೆ ಎಸ್ಟ ೨(೪೭) ಯ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿ

ವಿರಷಲಹಗಿದೆ. ಅದು ಭಹಯಹಟನುನ ಸಹಳುಭಹಡುುದು, 
ಫದಲಹಣೆ  ಅಥ ಔಡ್ಹಾಮಹಗಿ ಫಯುಿಂತಸ ಆಸಿಿಮನುನ  
ಳಗೊಿಂಡಿದೆ, ಕೆಲ ಯಸಹಯಖಳು, ಫಿಂಡಹಳದ  ಆಸಿಿಮ 

ಸಿಂಚ್ಚಕೆ ಅಥ ಹಿಿಂದು ಅವಿಬಔಿ ಔುಟುಿಂಫದ ಸಿಂಚ್ಚಕೆ ಅಥ 

ಕಹಣಿಕೆಮ ಗಹವಣೆ ಭತು ಿಭುಕಯ ಔಿಂನಿಯಿಿಂದ ಅಧಿೀನ 

ಷಿಂಷೆಗೆೆ ಗಹವಣೆ ಭತಿತಿಯು ಗಹವಣೆ 
ಅನಿನಸಿಕೊಳುುುದಿಲಿ ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟ ೪೬ ಭತು ಿ೪೭ ಅಡಿಮಲ್ಲ.ಿ 

ಫಿಂಡಹಳನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡಿಮುುದು 
 

ಎಸ್ಟ ೪೮ ಯ ಐ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಿಂಡಹಳನುನ 
ಔಿಂಡುಹಿಡಿಮುುದು ಭಹಡಲಹಗಿದೆ, ಅದು 
ಫಿಂಡಹಳನುನ ಗಹವಣೆ ಭಹಡಿದಹಖ ಆಖು 

ೃದಿದಮು ಗಹವಣೆಮ ೂಣವ ಭೌಲಯಹಖುತಿದೆ  
ಇದನುನ ಔಳೆದು, 
ಆ ಗಹವಣೆ ಅಖು ಕಚುವ 

ಗಹವಣೆ ಡ್ೆದುಕೊಳುಲು ಆಖು ಕಚುವ 

ಫಿಂಡಹಳದ ಆಸಿಿಮನುನ ಉತಭಿಗೊಳಷಲು ಆಖು 

ಕಚುವ 

 

ಚ್ಚಔೆ ಭತು ಿದೊಡಾ ಖಡುವಿನ ಫಿಂಡಹಳ ೃದಿಧ 

ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಫಿಂಡಹಳದ ಆಸಿಮಿನುನ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ 

೩೬ ತಿಿಂಖಳ ನಿಂತಯ ಭಹರದಯೆ, ಆ ಗಹವಣೆಮು ದೊಡಾ 
ಖಡುವಿನ ಫಿಂಡಹಳ ೃದಿದಮಲ್ಲಿ ರಣಹಭಹಖುತಿದೆ. 
ಇಲಿದಿದದಯೆ, ಅದು ಚ್ಚಔೆ ಖಡುವಿನ ಫಿಂಡಹಳ ೃದಿದಮಲ್ಲಿ 
ರಣಹಭಹಖುತಿದೆ. ಈ ಎಯಡನುನ ಫೆೀಯೆ ದಯದಲ್ಲಿ ತೆರಗೆ 
ಸಹಔಲಹಖುುದು ಭತುಿ ಕೆಲ ಔರಭಖಳು  ಈ ಎಯಡಯ 

ೃದಿದಗೆ ಫೆೀಯೆಮಹಖುತಿದೆ 
 

ಫೆೀಯೆ ಔಡ್ೆಯಿಿಂದ ಯಭಹನ 

ಯಭಹನ ಈ ಮಹ ಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆಗೆ ಫಯದಿದದಯೆ ಅಿಂದಯೆ  
ಲಹಬಹಿಂವ, ವಿಮಯಿಿಂದ ಫಿಂದಿಂತಸ ಸಣ, 

ಲಹಟರಮಲ್ಲಿ ಫಿಂದಿಂತಸ ಸಣ, ಬದರತಹ ತರಖಳ 

ಸಣ, ಮಿಂತೊರೀಔಯಣಖಳ ಷಹಿತ ಫಹಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಟ 
ಔಟಟಡ ಭತುಿ ಇತಯು ಈ ಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆಮಡಿ ಫಯುತಿೆ. 
 

ಹಠ ೪: ಅರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆ 
ಕೆೀಿಂದರ ಷುಿಂಔ 

ವಹಷನ 

ಷುಿಂಔ ಅಿಂದಯೆ ಷೆಳೀಮ ಷುಿಖಳಗೆ ತೆರಗೆ. ಕೆೀಿಂದರ 
ಷುಿಂಔ ತೆರಗೆ ಷಿಂದಬವ ಅಿಂದಯೆ ಉತನನ. ಇದು  
ಅರತಯಕ್ಷ ತೆರಗೆ ಏಕೆಿಂದಯೆ ಅದನುನ ಉತನನದಹಯರಗೆ 
ಸಹಕ್ತದಯು ಷಸ ಅಯು ಅದನುನ ಕೊಳುುರಗೆ 
ಷಹಭಹನಿನ ದಯ ಸೆಚ್ಚಾಸಿ ಅದಯಲ್ಲಿ ಷೆೀರಷುತಹಿಯೆ. 
ಕೆೀಿಂದರ ಷುಿಂಔು ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿಸಹಔುತಹಿಯೆ ಕೆೀಿಂದರ 
ಷುಿಂಔದ ಕಹಯ್ದದ ೧೯೪೪ ಯ ರಕಹಯ. ಅದನುನ ಷಿಂಷೆ ೆಎಿಂಟಿರ 
೮೪ ಲ್ಲಸ್ಟಟ ೧  ಏಳನೆಮ ಶೆಡುಯಲ್  ರಕಹಯ 

 

ತೆರಗೆ ಸಹಔು ಔಯಹಯು 
ತೆರಗೆ ಸಹಔು ಔಯಹಯು ಕೆೀಿಂದರ ಷುಿಂಔದಲ್ಲ ಿಎಸ್ಟ ೩(೧) ಯ 

ಸಿ ಇ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ, ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಮಹುದಹದಯು 
ಷುಿು ತಮಹಯಹದಯೆ ಅಥ ಉತನನಹದಯೆ “ಷೆನ್ 

ಹಟ್” ಅನುನ ಎಲಹಿ ಷುಿಂಔದ ಷುಖಿಳಗೆ ಸಹಔಫೆೀಔು 



ಭತುಿ ಅದು ಕೆೀಿಂದರ ಷುಿಂಔ ದಯ ಕಹಯ್ದದ ೧೯೮೫ (ಸಿ ಈ ಟಿ 

ಕಹಯ್ದದ) ರಕಹಯಹಗಿ ದಯ ಸಹಔಫೆೀಔು. ದಯು ಷಹಭಹನಿನ 

ಮೀಲೆ ಸಹಔಲಹದಯೆ, ಷಹಭಹನನುನ ಕಹಯ್ದದ ಮಲ್ಲಿ 
ಸೆೀಳಲಹಗಿಲಿ. 
 

ತರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ 

ಮೀಲೆ ಸೆೀಳಯುಿಂತೆ, ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ ಷುಿಂಔಕೆೆ 
ಉತನನ. ತೆರಗೆಮನುನ ಉತನನದ ಮೀಲೆ 
ಸೆೀಯಲಹಖುುದು, ಷಹಭಹನಿನ ಮೀಲಲಿ. ಪಹಔಟರಯಿಿಂದ 

ಷಹಭಹನನುನ ಸೊಯ ತೆಗೆಮು ಷಿಂದಬವದಲ್ಲಿ 
ಸಹಔಲಹಖುುದು. ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ ತೆಗೆಮುುದಲಿ 
ಆದಯೆ ಉತನನ. ಆದದರಿಂದ ಷುಿಂಔನುನ ಉತನನದ 

ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಸಹಔುುದಿಲಿ, ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಸಹಕ್ತದದಯು ಷಸ 

ಅದಯ ಮೀಲೆ ಷಹಲ ಆಖುುದಿಲಿ,  ಸಹಗಹಗಿ ಅದನುನ 
ತೆಗೆಮು ಷಿಂದಬವದಲ್ಲ ಿಷಸ ಸಹಔಲು ಫಯುುದಿಲ.ಿ 

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಎಿಂೆೈರ್ ಇಿಂಡಸಿಟೀಸ್ಟ ಭತುಿ ಮುನಿಮನ್ 

ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಮ ೨೦ ಇ ಎಲ್ ಟಿ ೧೭೯ ಅಜಿವದಹಯಯು 
ಕೆಲಷದಯು ಭತುಿ ಅಯು ಕೆಲಷದ ಆಡವರ್ ಮೀಲೆ ಕೆಲಷ 

ಭಹಡುತಹಿಯೆ. ಅಯು ತಭಿ ಉತನನದ ಡ್ೆಮಯಲಿದ 

ಕಹಯಣ ಅರಗೆ ಷುಿಂಔ ಏಕೆ ಔಟಟುದೆಿಂದು ಹದ 

ಭಹಡಿದಯು. ಅದರಿಂದ ಷುಪರೀಮ್ ನಹಯಮಹಲಮು 
ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ ಉತನನ ಆದಯೆ ಡ್ೆತನ ಅಲಿ 
ಎಿಂದಿತು. ಆದದರಿಂದ ಷುಿಂಔ ಔಟುಟುದು ಉತನನ 
ಭಹಡುಯು ಎಿಂದು. 
ಉತನನ 
ಉತನನ ಅಿಂದಯೆ ಸೊಷ ಷುಿನುನ ಇಯುಹಿಗೆ ತಯುುದು. 
ಅಿಂದಯೆ ಷುಿನುನ ಫದಲಹಯಿಷುುದೆಿಂದಲಿ. ಆದಯು 
ಷುಿಲ್ಲ ಿಚ್ಚಔೆ ಫದಲಹಣೆ ಇದಿದಯಫಸುದು, ಆದಯೆ ಿಂದು 
ಭಹಯಹಟದ ಖುಣನುನ ಸೊಿಂದಿಯಫಸುದು. ಷುಪರೀಮ್ 

ನಹಯಮಹಲಮ ಿಂದು ುಿಂತಸ ಹಔಯನುನ ಸೆೀಳತು. 
ಅದು ಉತನನ ಅಿಂದಯೆ ಫದಲಹಣೆ, ಆದಯೆ ಎಲಿ 
ಫದಲಹಣೆಮು ಉತನನ ಅಲಿ ಭತುಿ ಷುವಿಿನಲ್ಲಿ ಚ್ಚಔೆ 

ಫದಲಹಣೆ  ಚ್ಚಕ್ತತೆ್, ದುಡಿಮ ಅಥ ಫದಲಹಣೆಯಿಿಂದಲ.ಿ 

ಆದಯೆ ಷವಲ ಜಹಸಿ ಿಫೆೀಔು  ಭತುಿ ಸೊಷದಕೆೆ ಭಹಹವಡು 
ಫೆೀಔು ಭತುಿ ಸೊಷ ಷುಿು ಸುಟಟಫೆೀಔು ಅದಕೆೆ ಸೊಷ 

ಸೆಷರಯಫೆೀಔು, ಖುಣವಿಯಫೆೀಔು ಅಥ ಫಳಕೆಯಿಯಫೆೀಔು. 
 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಜಿ ಔಿಂನಿಮು ನಷತಿ ಎಣೆಮಿನುನ ೪ 

ಷೆಟೀಜ್ ರಕಹಯ ಭಹಡುತಿದೆ. ಯಹಷಹಮನಿಔದ ರಕಹಯ, 

ನಷತಿಮನುನ ಎಯಡನೆಮ ಷೆಟೀಜಿನಲ್ಲಿ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. 
ಅದನುನ ಹಷನೆ ಯಹಿತ ಭಹಡುುದರಿಂದ ಅದನುನ 
ಭಹಯಲಹಖುತಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಅದನುನ ನಹಲೆನೆಮ 

ಷೆಟೀಜಿನಲ್ಲಿ ಭಹಡಲಹಖುುದೆಿಂದು ಸೆೀಳಲಹಖುತಿದೆ. 
ಆದದರಿಂದ ಅದನುನ ನಷತಿ ಎಿಂದು ಗಹರಸಔರಗೆ ಭತುಿ 
ಭಹಯುರಗೆ ಸೆೀಳುತಹಿಯೆ. 
 

 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಿಂದು ಔಿಂನಿಮು ಎಕ್ಟ್ ಷುಿನುನ 
ತಮಹಯು ಭಹಡುತಿದೆ, ೧ ವೆಡೂಯಲ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ 
೧೯೮೫ ರಕಹಯ ಭತುಿ ಅದನುನ ೆೈ ಗೆ ಫದಲಹಣೆ 
ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ 
ಭತುಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಟಮಲ್ಲಿ ಭಹಯಲಹಖುತಿದೆ. ಎಕ್ಟ್ ಅನುನ 
ಭಹಯುಿಂತೆ ಭಹಡಿದದಯೆ ಸಿ ಇ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ ಷುಿಂಔ 

ಔಟುಟಿಂತಿಯಲ್ಲಲಿ.ಆದಯು ಎಕ್ಟ್ ಅನುನ ಭಹಯುಔಟ್ೆಟಮಲ್ಲಿ 
ಭಹಯುಿಂತೆ ಭಹಡಿದದಯೆ, ಭಹಯದಿದದಯೆ ಅದು ಷಸ ಉತನನ 
ಹಖುತಿಿತುಿ. 
ಉದಹಸಯಣೆ: ಡಿ ಔಿಂನಿಮು ಔಭಷ್ಟವಮಲ್ ೆಿೈುಡ್ 

ಅನುನ ಸಿಪಿ್ ೂರಫ್ಟ ಔಭಷ್ಟವಮಲ್ ೆಿೈುಡ್ ಆಗಿ 

ಭಹಡುತಿದೆ. ಏಯಡು ಷುಖಿಳು ಸಿ ಇ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ 

ಿಂದೆ ಎಿಂಟಿರಮಲ್ಲ ಿಫಯುತದಿೆ. ಆದಯು ಷಸ ಸಿಿಪ್ ೂರಫ್ಟ 

ಔಭಷ್ಟವಮಲ್ ೆಿೈುಡ್ ಿಂದು ವಿವೆೀಶಹದ ಷುಿ 
ರಯೀಖದಿಿಂದ ಫಿಂದಿದದರಿಂದ ಅದಕೆೆ ಷುಿಂಔ ಔಟಟಫೆೀಔು. 
ಭಹಯುುದೆಿಂದಯೆ ಷಿಂಚ್ಹಯ. ಭಹಯುಔಟ್ೆಟಗೆ ಫಯದಿದದಯೆ 
ಅದನುನ ಭಹಯಲಹಖುುದಿಲಿ. 
 

 



ಉದಹಸಯಣೆ: ಿಂದು ಔಿಂನಿಮು ಟಫೊೀವ ಆಲಟರ್ 

ನೆೀಟರ್ ಉತನನ ಭಹಡಿತು. ಅದನುನ ಟಫೆೈವನ್ ಭತುಿ 
ಆಲಟರ್ ನೆೀಟರ್ ಉಯೀಗಿಸಿತು. ಆದಯೆ ಅದನುನ 
ಟಫೊೀವ ಆಲಟರ್ ನೆೀಟರ್ ಆಗಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಟಗೆ ತೆಗೆದು 
ಕೊಿಂಡು ಸೊೀಖಲಹಖಲ್ಲಲ.ಿ ಅದಕೆೆ ಅದನುನ ಉತನನ 
ಎನನಲಹಖುುದಿಲಿ. 
 

 

 

ತಿಳಮಫಸುದಹದ ಉತನನ 
ಎಸ್ಟ ೨(ಎಫ್ಟ) ಸಿ ಇ ಕಹಯ್ದದಮು ಕೆಲ ರಕ್ತರಯ್ದಖಳನುನ 
ಉತನನ ಎನನಲಹಖುುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಸೆೀಳಲಹಗಿದೆ ಆದಯೆ 
ಅದನುನ ಉತನನ ಎಿಂದು ಸಿ ಈ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ 

ತಿಳಮಫಸುದಹಗಿದೆ. 
 

ಉತನನದಹಯ 

ಉತನನದಹಯನನುನ ಕಹಯ್ದದಮಡಿ ವಿರಷಲಹಗಿಲಿ. ಆದಯೆ 
ಅದು ಭಸತವದುದ ಏಕೆಿಂದಯೆ ಷುಿಂಔನುನ ಉತನನದಹಯನ 

ಮೀಲೆ ಸೆೀಯಲಹಖುತಿದೆ. ಉತನನದಹಯ ಅಿಂದಯೆ ಅನು 
ಷವಿಂತಹಗಿ ಉತನನ ಭಹಡುುದಿಲಿ ಆದಯೆ 
ಭೂಯನೆಮಯ ಭೂಲಔ ಭಹಡಿಷುತಹಿನೆ. ಇದು 
ಮಜಭಹನ – ಷೆೀಔ, ಡ್ೆಮ-ಏಜೆಿಂಟ್ ತಯಸ ಷಿಂಫಿಂಧ 

ಫಹಡಿಗೆ ಕೊಡುನಿಗೆ ಭತುಿ ಕಹಮವಔನಿಗೆ 
ಷಶಟಹಗಿಯಫೆೀಔು. 
 

 

ಇದನುನ ಬಿಟುಟ ನಹಯಮಹಲಮು ಲಹಬದ ರೀಕ್ಷೆ ಭಹಡುತಿದೆ. 
ಈ ರೀಕ್ಷೆಮಲ್ಲ ಿಉತನನದಹಯನು ಈ ರಕ್ತರಯ್ದಮ ಲಹಬ 

ಅಥ ನಶಟನುನ ಅನುಬವಿಷುತಹನಿೆ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಕೆ ಔಿಂನಿಮು ಅಖಯಫತಿಿಖಳನುನ ಭಹಯು 

ಹಿಹಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಔಚ್ಹಾ ಷುಿಖಳನುನ ಫೆೀಯೆ 
ಸೆಿಂಖಷರಗೆ ಕೊಟುಟ ಅಯು ಅದನುನ ಉಯೀಗಿಸಿ 

ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಡುತಹಿಯೆ. ಅಯು ಎಶುಟ ಹಯಕೆಟ್ 

ಭಹಡುತಹಿಯೊೀ ಅದಯ ಮೀಲೆ ಅರಗೆ ಷಿಂಬಹನೆಮನುನ 

ಕೊಡಲಹಖುತಿದೆ. ಈ  ಕೆೀಸಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಿಂಖಷಯು ಷುಿಂಔ ಔಟಟಲು 
ಅಸವಯು ಔಿಂನಿಮಲಿ. ಸೆಿಂಖಷಯು ಅದನುನ ಔಿಂನಿಮ 

ಮೀಲ್ಲವಚ್ಹರಕೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಡದೆ ತಭಿ ಭನೆಮಲ್ಲಿ 
ಭಹಡಿದದರಿಂದ. ಭತುಿ ಔಿಂನಿ ಭತುಿ ಅಯ ಯಸಹಯ 

ಅಷಲು-ಅಷಲು ಆದದರಿಂದ. 

ಕೆೀಿಂದರ ಷುಿಂಔ ದಯ  

ಸಿ ಈ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ ಮ ಮೊದಲ ಶೆಡೂಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ 

ಷುಿಖಳನುನ ಷುಿಂಔ ಔಟಟಲು ಸೆಷರಷಲಹಗಿದೆ ಭತುಿ ಅದನುನ 
ಫಳಷಲು ಷುಲಬಹಗಿ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಶೆಡೂಯಲ್ ಕೆಲ 

ಷುಿಖಳ ದಯಖಳನುನ ಷಸ ಸೆೀಳುತಿದೆ. ಎಸ್ಟ ೨ ಸಿ ಈ ಟಿ 

ಕಹಯ್ದದಮು ಸೆೀಗೆ ಅದಯ ವಿಬಹಖಖಳನುನ ಭಹಡುುದೆಿಂದು 
ಸೆೀಳುತಿದೆ. 
 

ಬಹಖಖಳ ಸೆಷಯು, ಹಠಖಳು ಭತುಿ ಉ ಹಠಖಳು 
ತಿಳಮುುದಕಹೆಗಿ ಭಹತರೆ ಸೊಯತು ವಿಿಂಖಡನೆಖಲ.ಿ 

   

 

ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆ ಿಂದು ಷುಿನುನ ಸೆೀಳದಯೆ, ಅದು 
ಷುಿನುನ ಭಹತರೆ ತಿಳಷುತಿದೆ, ಭುಗಿಮಲ್ಲ ಅಥ 

ಭುಗಿಮದಿಯಲ್ಲ ಅಥ  ಭುಗಿದ ಷುಿವಿನ ಫೆೀಕಹದ ಲಕ್ಷಣ 

ಇಯಲ್ಲ    

ಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆಮು ಷುಿ ಅಥ ಷಿಂಖತಿಖಳು ಅದು ಎಯಡಯ 

ಮವರಣನುನ ತಿಳಷುತಿದೆ. 
 

 

•  ಷುಿಖಳು ಮೀಲೊನೀಟಕೆೆ ಿಂದು ಅಥ ಜಹಸಿಿ  
ವಿಿಂಖಡಿಷಲಟಟಯು, ಶ್ಚೀಷ್ಟವಕೆಮು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ನಿಧಿವಶಟಹಗಿಯುತಿೆ. 
ಮವರಣದಲಿ್ಲ ಅಥವ್ ಷಮಿವರದಲಿ್ಲ ಷುಿಖಳು 
ವಿಿಂಖಡಿಷಲಹಖುುದಿಲಿ, (ಎ) ಅದು ಮಹ ಫೆೀಕಹದ ವಿವೆೀಶ 

ಖುಣನುನ ಕೊಡುತಿದೆಯ 

ಷುಿಖಳು ಮೀಲೆ ಸೆೀಳದ ಮಹ ಔರಭದಲುಿ ಷಸ 

ವಿಿಂಖಡಿಷಲಹಖುುದಿಲಿ, ಅದಕೆೆ ಷದೃವಹದ ಖುಣಖಳದದಯೆ 
ಭಹತರ. 
 



ಷುಿಂಔ ಷುಖಿಳ ಭೌಲಯಭಹನ 

ಸಿ ಈ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ ಎಯಡು ತಯಸದ ಭೌಲಯಭಹನ 

ಇದೆ. 
ಎಸ್ಟ ೪ ಯ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ, ಷುಿವಿನ ಭೌಲಯ 
ಯಸಹಯದ ಭೌಲಯದ – ತೆರಗೆಮನುನ ಬಿಟುಟ ಭಹಯಹಟದ 

ಭೌಲಯ ದ ಮೀಲೆ ಔಿಂಡು ಹಿಡಿಮುತಹಿಯೆ. ಯಸಹಯದ 

ಫೆಲೆಮನುನ ರಖಣಿಷಲು ೩  ಔಯಹಯು 
ಈಡ್ೆೀಯಫೆೀಔು.ಮೊದಲು ತೆರಗೆದಹಯನು ತನನ ಷಹಭಹನನುನ 
ತೆಗೆಮು ಷಭಮ ಭತುಿ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಭಹಯಫೆೀಔು. 
ಎಯಡನೆಮದು, ತೆರಖದಹಯ ಭತುಿ ಭಹಯುಯನುನ 
ಷಿಂಫಿಂಧ ಭಹಡಫಹಯದು. ಭೂಯನೆಮದು, ಭಹಯುುದಕೆೆ 
ಫೆಲೆಮು ಭೂಲ. ಈ ನಿಫಿಂಧನೆಮಲ್ಲಿ ಮಹುದಹದಯು ಷಸ 

ೂಯೆೈಷದಿದದಯು ಭೌಲಯು ಕೆೀಿಂದರ ಅಫಕಹರ ಭೌಲಯ 
೨೦೦೦ ರಕಹಯ ನಡ್ೆಮುತಿದೆ.    
 

ಎಸ್ಟ ೪ ಏ ಸಿ ಈ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ, ಭೌಲಯು ಖರಶಟ 
ಭಹಯಹಟದ ಫೆಲೆಮ ಮೀಲೆ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ.ಕೆಲ 

ಷಹಭಹನಿನ ಮೀಲೆ ೧೯೭೭ ಯ ಔಮೊೀಡಿಟಿೀಸ್ಟ  ಯೂಲ್್ 
೧೯೭೭ ಯ  ಭತುಿ ಷಹಟಿಂಡಡ್ವ ಆಫ್ಟ ೆೈಟ್್ ಭತು ಿ
ಮಶಸ್ಟವ ಆಕ್ಟಟ ೧೯೫೮ ರಕಹಯ, ಭಹಯಹಟದ ಖರಶಟ 
ಫೆಲೆಮನುನ ಷಹಭಹನಿನ ಹಯಕ್ತನ ಮೀಲೆ ಭುದಿರಷಫೆೀಔು. 
ಅಿಂತಸ ಕೆೀಸಿನಲ್ಲಿ, ಕೆೀಿಂದರ ಷಕಹವಯ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ನೊೀಟಿೀಷನುನ  ಸಹಕ್ತ, ಷಹಭಹನಿನ ಭೌಲಯನುನ ಎಸ್ಟ ೪ 

ಎ ಯಡಿಮಲ್ಲಿ ಭಹಡಿಷಫೆೀಔು. ಆ ಭೌಲಯು ಆ ಷಹಭಹನಿನ 

ಎಮ್ ಆರ್ 

ಪ. 

 

ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆ 
ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆಮನುನ ಮೂನಿಮನ್ ಷೆೀೆಮ ಮೀಲೆ ತನನ 
ಯೆಸಿಡುಯಮರ ಸ್ಟವ ನ ಕೆಳಗೆ ಎಿಂಟಿರ ೯೬ ಲ್ಲಸ್ಟಟ ೧ 

ಏಳನೆಮ ವೆಡೂಯಲ್ ಬಹಯತದ ಷಿಂವಿಧಹನದ ರಕಹಯ 

ಸಹಔುತದಿೆ. ಆದಯು ಷಸ ಲ್ಲಸ್ಟಟ ನ ಎಿಂಟಿರ ೯೨ –ಸಿ ಷೆೀೆಮ 

ಮೀಲೆ ತೆರಗೆ ಎಿಂದು ಸೆಷರಷುುದಿಲಿ. ಇಿಂದಿನಯೆಖು ಷಸ 

ಅದನುನ ನಭೂದಿಸಿಲಿ. 

 

ವಹಷನ 

ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆಮನುನ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಪೆೈನಹನ್್ ಕಹಯ್ದದ 
೧೯೯೪ ಯ ರಕಹಯ (“ದಿ ಎಫ್ಟ ಎ, ೧೯೯೪) 

ರಚಯಿಷಲಹಯಿತು ಭತುಿ ಅದನುನ ಇಿಂದಿನಯೆಖು ಷಸ 

ಭುಿಂದುಯೆಸಿದಹದಯೆ.ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ ಫೆೀಯೆ ವಹಷನ 

ಇಲ ಿ

 

ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ, ಸಹಔು ನಿಫಿಂಧನೆ 
ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ ಅಿಂದಯೆ 
ತೆರಗೆಮ ಷೆೀೆಮ ನಿಬಿಂದನೆ. ಎಸ್ಟ ೬೬ ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿ

ಅದು ತೆರಗೆ ಸಹಔು ನಿಫಿಂಧನೆ, ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆಮನುನ 
ಮಹುದಹದಯು ತೆರಗೆಮ ಷೆೀೆಗೆ ಸಹಔಫೆೀಔು, ಅದನುನ 
ಎಸ್ಟ ೬೫ (೧೦೫) ಯ ಎಫ್ಟ ಎ ೧೯೯೪ ಯಲ್ಲ ಿ

ವಿರಷಲಹಗಿದೆ. ಎಸ್ಟ ೬೬ ಎ ಮನುನ ರಚಮ 

ಭಹಡಿದಹಗಿಿಂದ ಬಹಯತದ ಸೊಯಗಿನಿಿಂದ ದಗಿಷುತಿಿದದ 
ಷೆೀೆಮನುನ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ತೆರಗೆ ಔಟಟಲು ಸೆೀಳಲಹಗಿದೆ 
ಭತುಿ ಅದನುನ ಷೆೀೆಮ ಮೀಲೆ ರಶ್ಚೀಲ್ಲಸಿ ಲೆಔೆ 
ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
 

ತೆರಗೆಮ ಷೆೀೆ 

ಎಸ್ಟ ೬೫ (೧೦೫) ಯ ಎಫ್ಟ ಎ ೧೯೯೪ ಯಲ್ಲಿ 
ಸೆಷರಸಿದ ಷೆೀೆಖಳನುನ ಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆ ಔಟಟಲು 
ಅಸವ ಎಿಂದು ತಿಳಷಲಹಗಿದೆ. ಆ ವಿಬಹಖು ಮಹ 

ಷೆೀೆಮನುನ ಅಖತಯೆಿಂದು “ದಗಿಷಫೆೀಔು ಅಥ 

ದಗಿಷಫಹಯದು” ಎಿಂದು ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆಮಹದ ತೆರಗೆ 
ಷುಿವಿನ ಮೀಲೆ ಸೆೀಳದೆ. 
 

ಷುಪರೀಮ್ ನಹಯಮಹಲಮ ಭಹಯಹಟದ ತೆರಗೆ ಭತು ಿಷೆೀೆಮ 

ತೆರಗೆ ಿಂದಕೊೆಿಂದು ಮೀಷಲಹಗಿೆ. ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಷೆೀೆಮ  

ತೆರಗೆ ಯಸಹಯದ ಮೀಲೆ ಔಟಿಟದಯೆ ಭಹಯಹಟ ತೆರಗೆಮು 
ಅದಕೆೆ ಸೆೀಯಫಹಯದು. ತುಿಂಫ ಯಸಹಯದಲಿ್ಲ, ಸೆೀಗಹದಯು, 
ಸಣಕಹಸಿನ ಷಹಲ, ಫಹಡಿಗೆ ಭತು ಿಇತಯ ಷಹಫ್ಟಟ ೆೀರ್ 



ಕಹಿಂಟ್ಹರಕ್ಟಟ್ ಭಹಯಹಟ ಭತು ಿಷೆೀೆಮ ತೆರಗೆ ಎಯಡನುನ 
ಭುಿಂದುಯೆಷುತಿದೆ 
 

ಔಷಟಮ್್ ಡೂಯಟಿ 

 

ವಹಷನ 

ಅದು ಫಹಡಿಗೆ ಅಥಹ ತೆರಗೆ ಷಹಭಹನನುನ 
ವಿನಿಭಮ ಭಹಡಿಕೊಳುುುದಕೆೆ ಔಟಟಫೆೀಔು. ಷುಿಂಔದ 

ವಿಶಮದಲ್ಲಿ, ತೆರಗೆಮನುನ ಷಹಭಹನಿನ ಮೀಲೆ 
ಸಹಔುುದಿಲಿ, ಆದಯೆ ವಿನಿಭಮ ಭಹಡಿದಹಖ 

ಸಹಔುತಹಿಯೆ. ಔಷಟಮ್್ ಡೂಯಟಿಮನುನ ೧೯೬೨ ಔಷಟಮ್್ 
ಆಕ್ಟಟ ರಕಹಯ ಸಹಔುತಹಿಯೆ ಅದನುನ ಔಷಟಮ್್ ದಯ 

ಕಹಯ್ದದ ೧೯೭೫ ಯ ಜೊತೆ ಒದಫೆೀಔು 
 

ಔಷಟಮ್್ ಡೂಯಟಿೀಸ್ಟ ನ ರಕಹಯಖಳು 
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಔಷಟಮ್್ ಡೂಯಟಿೀಸ್ಟ ನ ರಕಹಯಖಳು 
ಅಿಂದಯೆ, 
ಭೂಲ ಔಷಟಮ್್ ಡೂಯಟಿ: ಇದನುನ ಎಸ್ಟ ೧೨ ಯ 

ಔಷಟಮ್್ ಕಹಯ್ದದ ಮಡಿ ಸಹಔುತಹಿಯೆ. ಅದನುನ ಆಡ್ 

ಲೊೀಯೆಮ್ ಮೀಲೆ ಸಹಔುತಹಿಯೆ. ಕೆಲ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಡೂಯಟಿಮನುನ ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಗೆ ಯೂಹಯಿಖಳು ಎಿಂದು 
ಅಳೆಮುತಹಿಯೆ. 
 

ಜೊತೆಮ ಡೂಯಟಿ: ಮಹುದಹದಯು ಷಹಭಹನನುನ 
ಬಹಯತಕೆೆ ತಿಂದಯೆ ಇದಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಿಂಟರ್ ೆೈಲ್ಲಿಂಗ್ 

ಡೂಯಟಿ (ಸಿ ವಿ ಡಿ) ಅದು ಷುಿಂಔ ಡೂಯಟಿಗೆ ಷಭ ತಕ್ಷಣಕೆೆ 
ಎಸ್ಟ ೩(೧) ಯ ಲ್ಲಿನ ಸಿ ಟಿ ಏ ರಕಹಯ 

 

ಔಚ್ಹಾಷುಿವಿನ ಮೀಲ್ಲನ ಷುಿಂಔ ತೆರಗೆಮನುನ ಷಭ 

ಭಹಡಲು ಸೆಚ್ಚಾನ ಡೂಯಟಿ: ಎಸ್ಟ ೩(೩) ಯ ಸಿ ಟಿ ಏ ರಕಹಯ, 

ಸಿ ವಿ ಡಿ ಮ ಕೆಲ ವಿವೆೀಶ ಷುಿಖಳಗೆ, ಸೆಚ್ಚಾನ ಡೂಯಟಿಮನುನ 
ಸಹಕ್ತ ಔಚ್ಹಾ ಷುಿ ಭತುಿ ಇತಯ ಷುಿವಿನ ಮೀಲೆ ಔಟಿಟದದ 
ಷುಿಂಔನುನ ಷಭ ಭಹಡಫೆೀಔು 

ಸೆಚ್ಚಾನ ಡೂಯಟಿ ಷೆೀಲ್್ ತೆರಗೆ / ವಿ ಏ ಟಿ ಮ ಯಹಗಿ: 

ಎಸ್ಟ ೩(೫) ಯ ಸಿ ಟಿ ಏ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ ಕೆೀಿಂದರ 
ಷಕಹವಯು ಸೆಚ್ಚಾನ ಡೂಯಟಿಮನುನ ಭಹಯಹಟದ ತೆರಗೆ, ವಿ 

ಏ ಟಿ, ಷೆಳೀಮ ತೆರಗೆ ಅಥ ಅಿಂತಸ ಇನಹನುದಹದಯು 
ತೆರಗೆಮನುನ ಷಭ ಭಹಡಲು ಸಹಔಫಸುದು 
ಯಕ್ಷಣ ಡೂಯಟಿ: ಕೆಲ ಉದಿದಮಖಳ ಹಿತಹಷಕ್ತಗಿೆ, ಎಸ್ಟ ೬ ೩೬ 

ಯ ಸಿಟಿ ಏ , ಷಕಹವಯು ಷಹಭಹನಿನ ಮೀಲೆ ಯಕ್ಷಣ 

ಡೂಯಟಿಮನುನ ಸಹಔುತಿದೆ. 
 

ಷೆೀಪಗ ಗಹಡ್ವ ಡೂಯಟಿ: ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಕೆೀಿಂದರ ಷಕಹವಯ, 

ವಿಚ್ಹಯಣೆ ಭಹಡಿದ ಮೀಲೆ ಕೆಲ ಷುಿಖಳನುನ ವಿನಿಭಮ 

ಭಹಡಿದುದ ಷವದೆೀವ ಉದಿದಮಗೆ ತೊಿಂದಯೆಮಹದಯೆ ಅದಕೆೆ 
ಷೆೀಫ್ಟ ಗಹಡ್ವ ಡೂಯಟಿ ಎಸ್ಟ ೮ ಬಿ ಸಿ ಟಿ ಏ ರಕಹಯ 

ಸಹಔುತಹಿಯೆ 
 

ಷೆೀಫ್ಟ ಗಹಡ್ವ ಡೂಯಟಿ ಚ್ೆೈನಹ ಮೀಲೆ: ಚ್ೆೈನಹದ ಕೆಲ 

ಷುಿಖಳ ಮೀಲೆ. 
ಸಿ ವಿ ಡಿ ಷಸಹಮಧನ ಡ್ೆದ ಷು ಿಮೀಲೆ: ತನನ ದೆೀವದಲ್ಲಿ 
ಉತನನಹದ ಷುಿವಿಗೆ ಷಸಹಮಧನ ನಿೀಡಿದಯೆ ಎಸ್ಟ ೯ ಯ 

ಸಿ ಟಿ ಏ ರಕಹಯ ಆ ಷುವಿಿನ ಮೀಲೆ ಸಿ ವಿ ಡಿ ಆ 

ಷಸಹಮಧನನುನ ತುಿಂಫಲು ಸಹಔಲಹಖುತಿದೆ. 
ಆಿಂಟಿ ಡಿಂಪಿಂಗ್ ಡೂಯಟಿ:  ಷಕಹವಯು ವಿನಿಭಮ ಭಹಡಿದ 

ಷುಿಖಳನುನ ಅದಯ ಷಹಭಹನಯ ದಯಕ್ತೆಿಂತ ಔಡಿಮಮಹದಯೆ, 
ಫೆೀಯೆ ಅಥವದಲ್ಲಿ ಅದನುನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಷಹಡಿದಯೆ, ಅದು ಅದನುನ 
ಎಸ್ಟ ೯ ಏ ಕಹಯ್ದದಮ ರಕಹಯ ಅದನುನ ಬಿಷಹಡುುದನುನ 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭಹಡುತಿದೆ 
 

ಷುಿಖಳ ಭೌಲಯಭಹನ 

ಷುಿಖಳನುನ ಔಷಟಮ್್ ಡೂಯಟಿ ರಕಹಯ ಎಸ್ಟ ೧೪ ಸಿ ಟಿ ಏ 

ಕಹಯ್ದದಮಡಿ ಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡುತಹಿಯೆ. ಅದಯ ಭೂಲ 

ನಿಫಿಂಧನೆಮು ಆ ಸಣನುನ ಹತಿ ಭಹಡುುದು ಅಥ 

ಭಹಡಲ್ಲಯುುದು (ಯಸಹಯದ ಭೌಲಯ) ಷುಖಿಳನುನ 
ಫೆೀಯೆ ದೆೀವಕೆೆ ಔಷಟಮ್್ ಭೌಲಯಭಹನಕಹೆಗಿ ವಿನಿಭಮ 

ಭಹರದಹಖ. ಇದು ಯೂಲ್ ೯ ಯ ಭೌಲಯಭಹನ ಯೂಲ್್ 



೧೯೮೮, ಇದಯಲ್ಲಿ  ಯಸಹಯದ ಭೌಲಯಕೆೆ ಷೆೀಯಫೆೀಕಹದ 

ಫೆೀಯೆ ಷುಿಖಳು ಷಸ ಷೆೀರಯುತಿೆ ಿಂದು ೆೀಳ  ೆಅದು ಆ 

ಭೌಲಯದಲ್ಲ ಿಷೆೀಯದಿದದಯೆ. 
 

ಆದಯು ಷಹಭಹನಯಹದ ಷಧೆವ ಮ ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡದಿದದಯೆ, ಅದನುನ ಷಿಂಫಿಂಧಹದ ಉದಯಭದಿಿಂದ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿದಯೆ, ಅದಕೆೆ ಸೊಿಂದಿಕೊಿಂಡ 

ವಿಶಮನುನ ಯೂಲ್ ೯ ಯಲ್ಲ ಿಇಲದಿಿದದಯೆ, ಫೆೀಯೆ ಇತಯ 

ಔರಭದಿಿಂದ ಆ ಷಹಭಹನುಖಳಗೆ ಭೌಲಯಭಹನ 

ಭಹಡಿಷಫಸುದು. 
 

ಡೂಯಟಿ ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುುುದು. 
ಅಿಂದಯೆ ಭಯುಹತಿ ಅಥ ರಮಹಯಿತಿ ದಯದಲ್ಲಿ 
ಔಷಟಮ್್ ಭತುಿ ಕೆೀಿಂದರ ಷುಿಂಔ ನುನ ಔಟಿಟ ವಿನಿಭಮ 

ಭಹಡಿದಿಂತಸ ಷುಖಿಳ ಮೀಲೆ, ಯಬಿ ಭಹಡು 

ಷಭಮದಲ್ಲಿ. ಅದನುನ ಡೂಯಟಿ ಔಟಿಟದ ಷುಖಿಳ ಭಯು 
ಯಫಗಿೆ ಭತು ಿವಿನಿಭಮ ಭಹಡಿದ ಷುಿಖಳನುನ ಯಬಿ 
ಭಹಡು ಷುಖಿಳನುನ ಉತನನ ಭಹಡುುದಕೆೆ ಭಹತರೆೀ 
ಅನುಭತಿಷಲಹಗಿದೆ.  
 

ಷಹಭಹನಿನ ಮೀಲೆ ಸೆೀಯು ಭಹಯಹಟ ತೆರಗೆಮ 

ಅಧಿಕಹಯನುನ ಕೆೀಿಂದರಕೆೆ ಎ ೨೮೬ ಷಿಂವಿಧಹನ ಕಹಯ್ದದಮ 

ಭೂಲಔ ಕೊಡಲಹಗಿದೆ. ಕೆಲ ಭಹಯಹಟ, ಮಹುದು ಳ 

ಯಹಜಯ ವಿಹಿಹಟು ಭತುಿ ಹಯಹಯಕೆೆ ಫಯುತಿದೆಯ ಅದು 
ಭಹತರೆೀ ಕೆೀಿಂದರ ಭಹಯಹಟ ತೆರಗೆಗೆ ಅಸವ. ಎಲಹಿ 

ಭಹಯಹಟಖಳು ಯಹಜಯ ಭಹಯಹಟ ತೆರಗೆಗೆ ಷೆಳೀಮ 

ವಹಷನದಿಿಂದ ಅಸವ. ಕೆೀಿಂದರ ಭಹಯಹಟ ತೆರಗೆ ೧೯೫೬ (ಸಿ 

ಎಸ್ಟ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ) ಕೆೀಿಂದರ ಭಹಯಹಟ ತೆರಗೆಮನುನ ಳ 

ಯಹಜಯ ಭಹಯಹಟಕೆೆ ಸಹಔುತಿದೆ. 
 

ತೆರಗೆ ಸಹಔು ಷಿಂದಬವ 

ಎಲಹಿ ಭಹಯಹಟ ತೆರಗೆಮಲ್ಲಿ, ತೆರಗೆಮ ಷಿಂದಬವ ಅಿಂದಯೆ 
ಷಹಭಹನಿನ ಭಹಯಹಟ. ಕೆಲ ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ವಹಷನು 
ಸೆೀಳುತದಿೆ ತೆರಗೆಮನುನ  ಔಟುಟ ಅಸವತೆ ಕೊಳುುನಿಗೆ 

ಭಹತರ. ಅಿಂತಸ ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ತೆರಗೆಮನುನ ಕೊಳುು 

ತೆರಗೆ ಎನುನತಹಿಯೆ, ಅದು ಮಹಹಖಲು ಿಂದೆೀ ವಹಷನದಲ್ಲಿ 
ಆಡಳತ  

ಭಹಡುತಿದೆ ಭತುಿ ಅದೆೀ ರೀತಿಮಲ್ಲಿ ಷಿಂಖರಸ ಭಹಡುತಿದೆ. 
 

ಭಹಯಹಟ: 

ಭಹಯಹಟದ ಅಥವ, ಭಹಯಹಟದ ತೆರಗೆಗೆ ಷೆೀಲ್ ಅಫ್ಟ 

ಖೂಡ್್ ಆಕ್ಟಟ ೧೯೩೦ ರಕಹಯ ಷಭ. ಅದನುನ ಎಸ್ಟ ೨(ಜಿ) 

ಮಲ್ಲಿ ವಿರಸಿದಹದಯೆ ಭತುಿ ಅದು ಕೆಲ ವಿವೆೀಶಹದ 

ನಿಫಿಂಧನೆಖಳನುನ ಳಗೊಿಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ಕೆೀಷುಖಳಲ್ಲಿ, ಎ 

೩೬೬ (೨೯ ಏ) ಷಿಂವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ನಭೂದಿಸಿಯುಿಂತೆ, 
ಸೆೀಗಹದಯು “ರಖಣಿಷು ಭಹಯಹಟ”. ರಖಣಿಷು 

ಭಹಯಹಟ ಅಿಂದಯೆ ಔಡ್ಹಾಮಹದ ಭಹಯಹಟ, ಫಹಡಿಗೆ, 
ಬೊೀಖಯ, ಷಹಭಹನನುನ ಫಳಷಲು ಸಕ್ತೆನ ಗಹವಣೆ, 
ಕೆಲಷದ ಕಹಿಂಟ್ೆರೀಕ್ಟಟ ಇತಯ. 

 

ಳ ಯಹಜಯ ಭಹಯಹಟ 

ಎಸ್ಟ ೩ ಯ ಸಿ ಎಸ್ಟ ಟಿ ಕಹಯ್ದದ ಸಿದಹಧಿಂತ ನಿಯೂಪಷುತಿದೆ, 
ಭಹಯಹಟನುನ ಳ ಯಹಜಯ ಭತು ಿಹಯಹಯದಲ್ಲಿ 
ಭಹಯಹಟೆಿಂದು ಬಹವಿಷಲಹಗಿದೆ.ಅದು ಭಹಯಹಟದ 

ಷಿಂದಬವನುನ ಷುವಿಿನ ಚಲನಲನ ಿಂದು ಯಹಜಯದಿಿಂದ 

ಭತೊಿಿಂದಕೆೆ, ತರದ ಸಕ್ತೆನ ಗಹವಣೆಮಲ್ಲಿ ಿಂದು 
ಯಹಜಯದಿಿಂದ ಮೊತೊಿಿಂದಕೆೆ ಖವ ಭಹಡುಹಖ 

ತೊಿಂದಯೆಮಹದಲ್ಲಿ ಅದನುನ ಳ ಯಹಜಯ ಭಹಯಹಟ 

ಎನುನತಹಿಯೆ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆ: ಿಂದು ಔಿಂನಿಮ ಭುಕಯ ಔಚ್ೆೀರ ಏ 

ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಔಿಂಡಿೀಶನಸ್ಟವ ಅನುನ ಬಿ ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ 
ಉತನನ ಭಹಡುತಿದೆ. ಅದು ತನನ ನಿದೆೀವವನುನ ತನನ 
ಭುಕಯ ಔಚ್ೆೀರಮ ಏ ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಡ್ೆಮುತಿದೆ, ಬಿ ಮ ತನನ 
ಪಹಔಟರಯಿಿಂದ ಷಹಭಹನುಖಳನುನ ಖವ ಭಹಡಿ ಏ, ಬಿ 

ಭತುಿ ಇತಯ ಯಹಜಯದ ತನನ ಗಹರಸಔರಗೆ ಔಳುಹಿಷುತಿದೆ. 
ಎಲಹಿ ಭಹಯಹಟಖಳು ತನನ ಳ ಯಹಜಯದ ಹಿಹಟು ಭತುಿ 



ಹಯಹಯು, ಷಹಭಹನಿನ ಚಲಹಣೆ ಏ ಯಹಜಯದಿಿಂದ ಬಿ 

ಯಹಜಯಕೆೆ ಏ ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಿಂದ ಭಹಡಿದದಯ ರಣಹಭ. 

 

ಭೌಲಯ ಷೆೀರದ ತೆರಗೆ 
 

ಭೌಲುಯ ಷೆೀರದ ತೆರಗೆ ಿಂದು ತೆರಗೆಮ ಔರಭ ಅದು 
ತೆರಗೆಮ ತಯುಹಮ ನುನ ಔಡಿಮ ಭಹಡುತಿದೆ. 
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಷುಿಂಔನುನ ಉತನನ ಭಹಡುುದಯ ಮೀಲೆ 
ಸಹಔುತಹಿಯೆ. ಭತುಿ ಅದನುನ ಔಚ್ಹಾ ಷುಿಖಳು ಎಿಂದು 
ಇನೊನಿಂದು ಉದಿದಮಮಲ್ಲಿ ಸೆೀಳುತಹಿಯೆ. 
 

ಭತುಿ ಷುಿಂಔನುನ ಭತೆ ಿಭುಗಿದ ಷುಿವಿನ ಮೀಲೆ 
ಸಹಔುತಹಿಯೆ. ಎಯಡನೆಮ ಮಟಿಟಲಲ್ಲಿ, ಷುಿಂಔನುನ 
ಷಹಭಹನಿನ ಮೀಲೆ ಸಹಔುುದಲದಿೆ ಅದನುನ ಔಚ್ಹಾ 
ಷುಿನುನ ಉತನನ ಭಹಡಿದಯ ಮೀಲೂ ಸಹಔುತಹಿಯೆ. 
ಭೌಲಯ ಷೆೀರದ ತೆರಗೆ ದಧತಿಮಲ್ಲಿ, ಫಬ 
ಉತನನದಹಯನಿಗೆ, ತನನ ಉದಿದಮಮಲ್ಲಿ ತೆರಗೆ ಔಟಿಟದದಕೆೆ 
ಮಚುಾತಹಿಯೆ ಭತುಿ ತೆರಗೆಮ ಮೀಲೆ ತೆರಗೆಮನುನ ಔಡಿಮ 

ಭಹಡುತಹಿಯೆ. 
 

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿ ಮು ಿಂದು ಪಹಭಹವಷುಯಟಿಔಲ್ 

ಔಿಂನಿ ಅದು ಫ್ಟ ಓಶದಿಮನುನ ಭಹಡುತಿದೆ. ಅದು ಸೆರ್ಚ, 

ಜೆ ಭತು ಿಟಿ ಮನುನ ಔಚ್ಹಾ ಷುಿಹಗಿ ಉಯೀಗಿಷುತಿದೆ. 
ಸೆರ್ಚ ನ ಫೆಲೆ ಯೂ ೧೦೦/-, ಜೆ ಮ ಫೆಲೆ ೫೦/- ,ಭತುಿ ಟಿ 

ಮ ಫೆಲೆ ೩೦/-. ೧೦% ಷುಿಂಔನುನ ರತಿಯಿಂದಔೂೆ 
ಸಹಔಲಹಖುತಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ವಿ ಔಿಂನಿಮು ಷುಿಂಔ ಔಟಿಟದ 

ಫೆಲೆಮು ಯೂ.೧೮/- 

 

ಎಫ್ಟ ನ ಫೆಲೆ ಯೂ.೨೫೦/- ರತಿಯಿಂದಕೆೆ ಭತುಿ ಷುಿಂಔ ದ 

ಫೆಲೆ ಯೂ.೨೫/- ಅದಯ ಮೀಲೆ ಔಟುಟುದು. ಿಂದು ೆೀಳ  ೆ

ಭೌಲಹಯಧಹರತ ತೆರಗೆ ಇಲಿದಿದದಯೆ ಗಹರಸಔನು ಯೂ.೨೫೦/- 

ಜೊತೆಗೆ ಯೂ.೨೫/- ಷುಿಂಔಹಗಿ ಔಟಟಫೆೀಕ್ತತು.ಿ ಆದಯೂ, ವಿ 

ಏ ಟಿ ಮಲ್ಲಿ, ವಿ ಔಿಂನಿಮು ಯೂ.೧೮/- ನುನ ತೆರಗೆಗೆ 
ಮಚುಾಗೆಮಹಗಿ ಭತುಿ ಯೂ.೭/- ಅನುನ ತೆರಗೆ ಮಹಗಿ 

ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಸಹಔುತಿದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



À̧ªÀð ¸ÁªÀðwæPÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

(Universal International Law) 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 

¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J¯Áè zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆä¼ÀUÉ M¥ÀàAzÀ 

ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ vÀªÉÆä¼ÀUÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀÄªÁUÀ 

C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÁ£ÀÆ¤£À  MAzÀÄ ¨sÁUÀ. F 

¨sÁUÀzÀ°è F PÁ£ÀÆ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ  vÀvÀéUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ. 

E°è zÉÃ±À J£ÀÄßªÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß “gÁdQÃAiÀÄªÁV 

·ÀªÀðvÀAvÀæ ·ÀévÀAvÀæ C¸ÜvÀéªÀÅ»Àî gÁµÀÖç” 

JA§xÀðzÀ°è §¼À¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ JAzÀgÉ “·ÁªÀðd¤PÀ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ” JAzÀÄ 

CxÉÊð¸PÉÆ»Àî¨ÉÃPÉÃ ¹ÉÆgÀvÀÄ “SÁ·ÀV 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ” JAzÀgÉ  

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀévÀAvÀæ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 

CAUÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäUÀ¼ÉÆ¼ÀUÉ CxÀªÁ 

ªÀåªÀºÀj¸ÀÄªÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁzÀ 

ªÀåªÀ¸ÉÜ CxÀªÁ ªÀvÀð£É, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¤ªÀÄAiÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ¨ÉÃPÀÄ F 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁzÀ CxÀªÁ £Áå¬ÄPÀÛ 

ªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀÄªÁUÀ®Æ 

C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁUÀÄªÀÅzÀ®èzÉ F PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆä¼ÀUÉÆ¼ÀUÉ ElÄÖPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ 

¸ÀA§AzsÀUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉÃ jÃw 

“SÁ·ÀVÃ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ” JAzÀgÉ, 

¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå «gÉÆÃzsÁ s̈Á¸À GzÀã«¹zÁUÀ 

CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄªÀÄlÖzÀ°è §UÉºÀj¸ÀÄªÀ 

§UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ «²µÀÖ «gÉÆÃzsÀ̈ sÁ¸ÀzÀ 

¥ÀæPÀgÀtPÉÌ AiÀiÁªÀ gÁµÀÖçzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀÄ JA§ §UÉÎ wÃªÀiÁð£À 

PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ°è C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 

JAzÀÄ CxÉÊð¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 

 

CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À GUÀªÀÄ   

 “CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁAiÀÄ” 

¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1946£É E¸À«AiÀÄ 

PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀArPÉ      A 38(1)gÀ°è 

CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À GUÀªÀÄ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ: 

 CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ 

 ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è F »AzÉ C£ÀÄ¸Àj¸À¯ÁzÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄ JAzÀÄ 

M¥Àà¯ÁzÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ. 

 £ÁUÀjÃPÀ gÁµÀÖçUÀ¼À°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ JAzÀÄ 

M¥Àà¯ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀvÀéUÀ¼ÀÄ. 



 ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉÃ±ÀUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 

¤ÃrzÀ wÃ¥ÀÄðUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV 

C£ÀÄ¸Àj¸À¯ÁzÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

¥ÀArvÀgÀÄ £ÁåAiÀÄzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ 

G¥ÀzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ. 

MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ  : (¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ 

ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÀÄ) :  

AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À 

MAzÀÄ ¤²ÑvÀ CxÀªÁ «²µÀÖ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀ£Àß 

¤®ÄªÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹zÀÝgÉ vÀ£Àß CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

£ÀqÀvÉ, ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤AiÀÄªÀÄ 

CxÀªÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄ gÀa¹zÀÝgÉ CAvÀº 

¤AiÀÄªÀÄ/ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼À §UÉÎ ºÉaÑ£À EvÀgÉ 

¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ D 

¤AiÀÄªÀÄ/ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄUÀÆ 

C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀAvÉ M¦à ªÀiÁrPÉÆAqÀ M¥ÀàAzÀPÉÌ 

“MqÀA§rPÉ” JAzÀÄ ¹ÉÃ»ÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 

eÁjAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À MqÀA§rPÉUÀ¼Á¸À 

f¤ÃªÁ MqÀA§rPÉ(1949) ¸ÁUÀgÀPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MqÀA§rPÉ 

(1982)UÀ½UÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 150QAvÀ ºÉaÑUÉ 

gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ M¦àUÉ ¤ÃrzÀÄÝ, EAvÀºÀ M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ 

¸ÁzsÀ£À JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è 

CqÀPÀªÁzÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß 

¥Àæw©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉÃ jÃw 1948gÀ 

£ÀgÀºÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ²PÉë 

«¢ü¸ÀÄªÀ MqÀA§rPÉ, gÁAiÀÄ¨sÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

1961gÀ “«AiÀÄ£Áß MqÀA§rPÉ”, 1959gÀ zÀQët 

zsÀÈªÀPÉÃvÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MqÀA§rPÉ ªÀÄvÀÄÛ 

CAvÀgÀgÁµÀÆÖçAiÀÄ zÀAqÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1998gÀ gÉÆÃªÀiï MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄÄRåªÁzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÁVªÉ. 

 AiÀiÁªÀ zÉÃ±ÀªÁUÀ°Ã EAvÀºÀ 

“MqÀA§rPÉ”UÉ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀzÉ EzÀÝ°è D 

zÉÃ±ÀPÉÌ MqÀA§rPÉAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 

C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀÅ¢®èªÁzÀgÀÆ, MqÀA§rPÉAiÀÄ 

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¤AiÀÄªÀÄ “ªÀiÁzÀj” AiÀiÁVzÀÝ 

¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄªÁV 

C£ÀÄ¸Àj¸À®Ä AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¥ÀzÀÞw JAzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¸À®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ (£Ávï ð ¹ 

PÁAn£ÉAl¯ï ±É̄ ïá ¥ÀæPÀgÀt L.¹.eÉ. j¥ÉÆÃlgïì 

(1969) ¥ÀÄl,3). 

gÀÆqsÀ d¤PÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ (¥ÀzÀÞw) 

(Conventional International Law) 

gÀÆrü CxÀªÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÁßªÀ®A©¹zÀ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ JAzÀgÉ 

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÉÃ±ÀzÀ°è MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ 

»A¢¤AzÀ C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ 

GUÀªÀÄªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ zÉÃ±ÀUÀ¼À°è 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¯ÁUÀÄvÀÛzÉ 



JA§ UÀnÖAiÀiÁzÀ ¥ÀÄgÁªÉ ¹PÀÌ°è CAvÀºÀ 

¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ gÀÆrüAiÀÄ°ègÀÄªÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄ JAzÉ¤¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

GzÁ : ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zÉÃ±ÀPÉÌ vÀ£Àß UÀr¬ÄAzÀ 

12 £ÁnPÀ¯ï ªÉÄÊ®ÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ 

£ÀqȨ́ À®Ä ºÀQÌzÉ JA§ ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¯Áè gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛªÉ. 

F jÃwAiÀÄ ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ GzÀãªÀªÁVzÉ. (F 

¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß FUÀ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. (¥ÀæPÀgÀt 

AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï QAUÀØªÀiï viz L¸ï ¯ÁåAqï, 

dªÀÄð¤ viz ¯ÁåAqï, L.¹.eÉ. j¥ÉÆÃlgïì 

1974, ¥ÀÄ,3). 

gÀÆrüAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CAvÀºÀ ¥ÀzÀÞwUÀ½UÉ D 

PÉëÃvÀæzÀ°è §ºÀ¼ÀªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ §¯ÁqsÀå 

gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ M¦àUÉ ¤ÃqÀ̈ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀ 

gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä 

¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄArºÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ F 

PÉëÃvÀæzÀ°è D¹Û¬ÄgÀÄªÀ gÁµÀÖçUÀ¼À M¦àUÉ E®èzÉÃ 

CªÀÅ ¤AiÀÄªÀÄªÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ.  

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ EAvÀºÀ 

¥ÀzÀÞwAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÁßV ªÀiÁr CzÀPÉÌ 

PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ°è CzÀÄ 

M¦àUÉAiÀiÁ¬ÄvÉAzÀÄ w½AiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ 

CAvÀºÀ ºÉÆ¸À ¤AiÀÄªÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥ÀzÀÞwUÉ 

¸ÀjºÉÆAzÀ¢zÀÝ°è ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ 

¥ÀlÄÖ»rzÀÄ «gÉÆÃ¢ü¹zÀ°è CzÀ£ÀÄß 

gÀÆrüAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄPÉÌ ¥ÀÄgÁªÉ JAzÀÄ 

w½AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. C®èzÉ «gÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀ 

gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß D ¤AiÀÄªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÉ 

JAzÀÄ CxÉÊð¸À§ºÀÄzÀÄ. 

 

gÀÆqsÀd¤PÀ ¤AiÀÄªÀÄªÉÇAzÀ£ÀÄß eÁjUÉ 

vÀgÀ®Ä, CAxÀzÉÆAzÀÄ ¥ÀzÀÞw EzÀÄÝzÀÝµÉÖÃ C®èzÉ 

CzÀÄ J®è gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¥Á°¸À®Ä 

§zÀÞgÁUÀÄªÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ C£ÀÄ¸ÁgÀ AiÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ 

eÁjAiÀÄ°gÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ PÀæªÀÄPÉÌ 

(opiniojurious) “M¦¤AiÀiÁ dÆj·ï” JAzÀÄ 

ºÉ¸ÀgÀÄ.  

 

¥ÀzÀÞwAiÉÆAzÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

gÀÆqsÀd¤PÀ ¤AiÀÄªÀÄªÁUÀ®Ä EzÉÆAzÀÄ 

PÁgÀtÂÃ¨sÀÆvÀ CA±ÀªÁVzÉ. (¥ÀæPÀgÀt : 

¤PÀgÁUÀÄªÀ viz CªÉÄÃjPÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ À̧A¸ÁÜ£À, 

L.¹.eÉ. j¥ÉÆlgïì (1986)  ¥ÀÄl, 14).  

PÁ£ÀÆ¤£À ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀvÀéUÀ¼ÀÄ (General 

Principles) 

PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀÆ¤£À°ègÀÄªÀ ¯ÉÆ¥sÀUÀ¼À£ÀÄß 



¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ¤ÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À 

vÀvÀéUÀ¼À£ÁßzsÀj¹ ¥Àj¥ÀÆtðUÉÆ½¸ÀÄvÀÛªÉ. 

§ºÀÄvÉÃPÀ EAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀÆ¤£À 

£ÀqÀÄªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁªÉ/¸ÁQëUÀ½UÉ 

¸ÀA§A¢ü¹zÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. (¥ÀæPÀgÀt PÉÆ¦ð ZÁ£É¯ï 

L.¹.eÉ. j¥ÉÆÃlgïì (1949) ¥ÀÄl,4). CxÀªÁ 

¥ÁæªÀiÁtÂPÀ £ÀA©PÉ (good faith)UÉ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁzÀÈ±ÀåvÀvÀéUÀ½UÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ 

¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt. L.¹.eÉ. j¥ÉÆÃlgïì 

(1974) ¥ÀÄl,253). CxÀªÁ JµÉÆÖÃ¥É¯ï 

(estopel)EAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.  

£Áå¬ÄPÀ wÃ¥ÀÄðUÀ¼ÀÄ  (Judicial Decision) 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À PÁAiÉÄÝAiÀÄ 

PÀArPÉ A.38gÀ°è, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ              

mÉæöÊ§Æå£À̄ ïUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ wÃ¥ÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À GUÀªÀÄzÀ MAzÀÄ 

¥ÀÆgÀPÀ/¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¨sÁUÀªÀ£ÁßV ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ. 

§ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Áj CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤UÉ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¸ÁÜ¤ÃAiÀÄ CAzÀgÉ 

MAzÀÄ zÉÃ±ÀzÉÆ¼ÀV£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°èAiÉÄÃ 

¥ÁægÀA©üPÀªÁV £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EAvÀºÀ 

wÃ¥ÀÄðUÀ¼ÀÄ §®ªÀAvÀªÁV MqÀA§r¸ÀÄªÀ 

CxÀªÁ M¦à¸ÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁvÀæ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. 

F wÃ¥ÀÄðUÀ¼À°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ¬ÄzÉ 

PÁ£ÀÆ¤£À RavÀªÁzÀ ªÁåSÁå£ÀªÁUÀ¢zÀÝgÀÆ F 

¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ D 

gÁµÀÖçzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÁåSÁå£ÀªÁzÀgÀÆ 

®©ü¸ÀÄªÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  

PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀdÕ /¥ÀArvÀgÀÄ G¥ÀzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ    

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÁægÀA©üPÀ 

gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀdÕgÀ 

G¥ÀzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ/C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À 

¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀÝgÀÆ FUÀ®Æ CªÀgÀ 

C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ, F PÁ¬ÄzÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV 

¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVªÉ. MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀ PÀæªÀÄªÀ£Àß£ÀÄ¸Àj¸À É̈ÃPÉA§ 

§UÉÎ ¤zsÀðj¸À®Ä vÀdÕgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ, 

¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ZÁjwæPÀ »£Éß¯É, gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ 

C£ÀÄµÁ×£ÀUÀ¼À£ÀßjAiÀÄ®Ä vÀdÕgÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 

CªÀ±ÀåPÀªÁV ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ¤£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

CjAiÀÄÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä §Ä¢Þ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁuÉ 

»rAiÀÄÄªÀ°è ªÀÄvÀÄÛ F PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ 

¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆÃµÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ°è C®èzÉÃ 

¨sÀ«µÀåPÁÌV CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ°è 

vÀdÕgÀ ¥ÁArvÀå ¥ÀÆªÀð §gÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ 

¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁVªÉ.  



CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À EvÀgÉ GUÀªÀÄ 

¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ  

PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï 

C¸ÉA©èAiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖçzÀ 

ªÉÄÃ¯É M¥ÀàAzÀPÁj ¥Àj£ÁªÀÄ ©ÃgÀ¢zÀÝgÀÆ 

ªÀiÁzÀjAiÀiÁV C£ÀÄ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 

©ÃgÀÄªÀÅzÀÄAlÄ. EªÀÅUÀ¼À «µÀAiÀÄPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ PÁ£ÀÆ¤£À §UÉÎ 

¥ÀÄgÁªÉAiÀÄ£ÉÆßzÀV¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉÃ, 

(opiniojurious) “M¦¤AiÀiÁ dÆj·ïUÀ¼À” 

GUÀªÀÄPÉÌ £ÁA¢AiÀiÁUÀ§®èªÀÅ. F 

wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀiÁV C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ 

ªÀÄÄ£Àß AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ 

jÃwAiÀÄ°è CAvÀºÀ MAzÀÄ wÃªÀiÁð£À 

PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ JAzÀÄ «±ÉèÃµÀuÉ £ÀqȨ́ ÀÄªÀÅzÀÄ 

CUÀ¸ÀÄì. §AzÀÆgÀ »AzÉÆAzÀgÀAvÉ EAvÀºÀ 

wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ MAzÀÄ ºÉÆ¸À 

¤AiÀÄªÀÄzÀ §UÉÎ (opiniojurious) “M¦¤AiÀiÁ 

dÆj·ïUÀ»À” MAzÀgÀ «PÀ·ÀªÁUÀÄªÀ ·ÁzsÀåvÉ¬ÄzÉ. 

(Legality of the use of threat or use of 

nuclear weapons I.C.J. Reports (1996) 

Pg.70). 

1975gÀ ºÉ°ìAQ M¥ÀàAzÀzÀAvÀºÀ 

§AzsÀ£ÀPÁgÀPÀªÀ®èzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, CxÀªÁ ªÀÄÈzÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ªÀVÃðPÀj¸À®àlÄÖ, 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀÆ¤£ÀµÀÄÖ ¥Àæ¨sÀ® 

¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀ¢zÀÝgÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ¤£À GUÀªÀÄPÉÌ                  

   

C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û (Jurisdiction)  

AiÀiÁªÀÅzÉÃ «AiÀÄzÀ §UÉÎ MAzÀÄ zÉÃ±ÀPÉÌ §ºÀ¼À 

¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀð«zÀÝ°è D zÉÃ±ÀªÀÅ ¸Àà¢ð¸ÀÄwÛgÀÄªÀ 

E£ÉÆßAzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj vÁ£ÀÄ 

vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ 

¸ÀAzÀ s̈Àð §gÀ§ºÀÄzÀÄ. 

gÁeÁå¢üPÁgÀ ¥ÀæzÉÃ±À (Territorial)zÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ: 

Prinicipale of Territorial Jurisdiction 

GvÀgÉ zÉÃ±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ 

M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß «ÄgÀzÀAwÛzÀÝ°è, AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ 

vÀ£Àß UÀr ¥ÀæzÉÃ±ÀzÉÆ¼ÀUÉÃ vÁ£ÀÄ ±Á¸À£À§zÀÞªÁV 

gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸À®Ä C¢üPÁgÀ 

ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 

«zÉÃ²AiÀÄgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ zÉÃ±ÀzÉÆ¼ÀV£À ªÀåQÛUÉ, 

CxÀªÁ £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀ vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ zsÀéeÁ 

ºÁj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ºÀqÀVUÉ CxÀªÁ «ªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ 

CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂ¸ÀÄªÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ 

DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅ gÁeÁå¢üPÁgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 

ªÀÄÆ® vÀ®ºÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 



GzÁ:  ¸ÁåZï ¯ÉAqï£À ¯ÁPÀgï ©Ã ¥ÀlÖtzÀ 

ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨ï ¸ÀÄj¹UÀ «ªÀiÁ£ÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ D 

zÉÃ±ÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®UÀ¼ÀÄ C¢üPÁgÀ ZÀ̄ Á¬Ä¸À¹zÀªÀÅ. 

(Locker caje I.C.J . Reportes (1992) 

page 12). 

 

    

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ: (Nationality 

priniciple) 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ vÀ£Àß ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÁå¦¸ÀÄªÀ 

CxÀªÁ vÀ£Àß £ÁUÀjÃPÀªÁV ¢ÃgÀ zÉÃ±ÀPÉÌ ¨sÉÃn 

¤ÃqÀÄªÀ£ÁUÀjÃPÀ ZÀllÄªÀaPÉUÀ¼À §UÉÎ 

ªÀåªÀ¸ÉÜUÉÆ½¸ÀÄªÀ CxÀªÁ ¤AiÀÄ«ÄvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 

C¢üPÁgÀªÀÅ¼ÀîzÁÝVzÉ. gÁd¸ÀzÀªÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ 

GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ EvÀgÉÃ 

zÉÃ±ÀUÀ¼À°è  C¥ÀgÁzÀªÀ£ÀÄß £ÁqÀÄªÀ vÀ£Àß  

zÉÃ±ÀzÀ £ÁUÀjÃPÀÀ£À£ÀÄß zÉÃ±ÀPÉÌ ªÁ¥À̧ ÀzÀ̧ ÀÄ 

PÀgÉ¹PÉÆ¼ÀÄî CxÀªÁ zÀAqÀ£É «¢ü¸À®Ä PÀæªÀÄ 

dgÀÄV¸ÀÄªÀ §UÉÎ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À®Ä 

C¢üPÁgÀªÀÅ¼ÀîzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EzÀPÁÌV 

CA§A¢ü¹zÀ zÉÃ¸ÀzÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ 

ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¢gÀ¢zÀÝ°è F PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ºÉÆgÀ 

zÉÃ±ÀzÀ°è eÁjUÉÆ½¸À®Ä §gÀÄªÀÅj®è. 

 

¤¶ÌçAiÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ vÀvÀé:   (Passive 

personality priniciple) 

¤¶ÌçAiÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ vÀvÀé JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 

¨ÉÃgÉ zÉÃ±ÀªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ £ÁUÀjÃPÀ£À 

«gÀÄzÀÞ D zÉÃ±ÀzÀ°è PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ D 

ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæeÉAiÀiÁVzÀÝ£ÀÆ D 

zÉÃ±ÀzÀ F «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß C¢üPÁgÀ 

ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ CxÀð. 

EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÁßV ¯ÉÆÃn¸ï ¥ÀæPÀgÀt 

(1927 E¹LeÉ ¸Àgï. J.£ÀA. 10) ªÀ£ÀÄß 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV GzÁºÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ 

DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EwÛÃZÉUÉ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£À 

«gÉÆÃ¢ü M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÈ¶ÖAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. 

GzÁ:  M§â ¯É§¸Á¤£À ¥ÀæeÉAiÀÄ£ÀÄß CªÉÄÃjPÀ 

zÉÃ±ÀªÀÅ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁUÀgÀzÀ UÀrAiÀÄ°è 

§A¢ü¹ eÉÆqÁð£É zÉÃ±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ 

«ªÀiÁ£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß eÉÊeÁPÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀtPÁÌV 

ªÀÄvÀÄÛ D «ªÀiÁ£ÀzÀ°è CªÉÄÃjzÀPÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ 

¥ÀæAiÀiÁtÂ¸ÀÄwÛzÀÝgÉA§ C¥ÁzÀ£É ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß 

zÉÃ±ÀzÀ°è DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀÄvÀÛzÉ. 

(CªÉÄÃjPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£À «gÀÄzÀÞ AiÀÄÆ¤¸ï, 

(2) 82 ILR ¥ÀÄl 344). 

gÀQët vÀvÀé: (Protective priniciple) 



PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è MAzÀÄ zÉÃ±ÀªÀÅ M§â 

«zÉÃ² ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ zÉÃ±ÀzÀ°è vÀ£Àß «gÀÄzÀÞ 

®ÈvÀå J¸ÀVzÁÝ£É JA§ PÁgÀtPÁÌV D 

ªÀzÀAiÀÄQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä 

ªÀÄÄAzÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß zÉÃ±ÀzÀ¯ÉèÃ CAvÀºÀ PÀÈvÀåªÀÅ 

C¥ÀgÁzÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À®àqÀ¢zÀÝgÀÄ PÉ®ªÀÅ 

MqÀA§rPÉUÀ¼À°è EAvÀºÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ 

¥ÀÄgÀ̧ ÁÌgÀ zÉÆgÉwÛgÀÄªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 

AiÀiÁPÉAzÀgÉÃ EAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CgÉ ¸ÁªÀðwæPÀ 

JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À®àrvÀÛzÉ. 

GzÁ:   

 M§â A J£ÀÄßªÀ CªÉÄÃjPÀzÀ°è d¤¹zÀ 

ªÀåQÛ ªÉÆÃ¸À¢AzÀ ©æn¸ï ¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð£ÀÄß 

ºÉÆA¢ ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ dªÀÄð£À zÉÃ±ÀzÀ 

¥ÀæeÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. 

CªÀ£ÀÄ dªÀÄð£ï DPÁ±ÀªÁtÂ PÀA¥À¤AiÉÆAzÀgÀ°è 

£ËPÀgÀ£ÁVzÀÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D zÉÃ±ÀzÀ 

UÀrAiÉÆ¼ÀV¤AzÀ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è ©ænµï 

zÉÃ±ÀzÀ «gÀÄzÀÞªÁV ¨sÁµÀuÁ ¥Àæ¸ÁgÀ 

ªÀiÁrzÀÝ£ÉA§ÄzÀÄ zÀÈqÀ ¥ÀqÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ 

¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è DvÀ£ÀÄ J¸ÉVzÀ PÀÈvÀåªÀÅ zÉÃ±ÀzÀ 

UÀr¬ÄAzÀ DZÉUÉ £ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ À̧ºÀ DvÀ£ÀÄ 

©æl¤ß£À ¥ÀæeÉAiÀiÁV¸ÀzÀ¸ÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ D zÉÃ±ÀzÀ 

gÀPÀëUÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÉÃ±ÀPÉÌ PÀvÀðªÀå §zÀÞ£ÁUÀÄzÀÝ£ÉA§ 

PÁgÀtPÁÌV ©æl£ÀÄß£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À 

ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. 

(eÁAiÀÄÄ¸ï «gÀÄzÀÞ ¥À©èPï ¥Áæ¹PÀÆåµÀ£ï 

¤zÉÃ±ÀPÀgÀÄ 15 ILR ¥ÀÄl91) 

 

AiÀÄÆ¤ªÀ À̧ð¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÁé¦ AiÀÄÆ¤ªÀ Ȩ́ð¯ï 

ªÁå¦Û: 

( À̧ªÀð ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÉ À̧ªÀð ¸ÁªÀðwæPÀ 

ªÁå¦Û) 

 ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «±ÉÃµÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è 

ªÀiÁvÀæ MAzÀÄ zÉÃ±ÀªÀÅ gÀPÀët vÀvÀéUÀ¼À DzsÁgÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CzsÀÄPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß 

¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÁzÀ 

¸ÁUÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À, zÁ¸Àå »A¸É ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄzÀÞ 

PËæAiÀÄð, ªÀiÁgÀt ºÉÆÃªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ 

CªÀiÁ£ÀÄµÀ PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ J¯Áè zÉÃ±ÀUÀ¼À »vÁ¸ÀQÛUÉ 

«gÀÄzÀÞªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À «gÀÄzÀÞ 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆ¼Àî®Ä gÀÆqsÀd¤PÀ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À°è CªÀPÁ¸À«zÉ. (EzÀPÉÌ 

MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀ) F PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

¸ÀÜ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæeÉAiÀÄÄAzÀ 

£ÀqȨ́ À®ànÖzÀÝgÀÆ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ 

dgÀÄV¸À®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ 

¸ÀªÀð ¸ÁªÀðwæPÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

(Universal Jurisdiction) 



 EAvÀºÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 

¨sÀAiÉÆvÁàzÀ£É, ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

¨sÀµÁÖZÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄªÀ 

MqÀA§rPÉUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. EAvÀºÀ 

¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è MqÀA§rPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ 

zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ F M¥ÀàAzÀPÉÌ §zÀÞªÁVgÀÄvÀÛªÉ. 

EzÀPÉÌ CgÉ ¸ÀªÀzsÀ ¸ÁªÀðwæPÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û 

(Universal Jurisdiction) JAzÀÄ 

PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

GzÁ: AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÁUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

ºÀqÀUÀÄUÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß §A¢ü¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û J¯Áè 

zÉÃ±ÀUÀ½UÀÆ PÀÆqÀ EzÉ. (¸ÁUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

1982gÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt PÀArPÉ A 105) 

 

MqÀA§rPÉUÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀÄ: (The Law of 

Treaties) 

 1960 gÀ «AiÉÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ°è 

CAVÃPÀj¸À®àlÖ MqÀA§qÀÄPÉUÀ¼À PÁ£ÀÆ¤£À°è  

(«AiÀÄ£Áß PÀ£ÉªÉ£ïµÀ£ï 1969) MqÀA§rPÉUÀ½UÉ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

PÀÆærüPÀj¸À¯ÁVzÉ. F ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉAiÀÄ 

PÀArPÉ A.2 (1) (A) AiÀÄ°è “MqÀA§rPÉ 

¥Àæ§AzsÀ” (Treaty) JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß 

“AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¹É·Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀÄànÖzÀÄÝ MAzÀÄ 

CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ CzÀQAvÀ ºÉaÑ£À 

zÁR¯ÉUÀ¼À°è M¼À¥Àr¸À®ànÖgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÀÄÝ 

zÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå DVgÀÄªÀ °TvÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

M¥ÀàAzÀ” JA§ÄzÁV ªÁåSÁå¤·ÀànÖzÉ. 

 ªÉÄÃ¯É w½¹zÀAvÉ ¸ÀªÀð ¸ÁªÀðwæPÀ 

(Universal) CxÀªÁ ¥ÁæzÉÃ²PÀ (jd£À¯ï) 

CxÀªÁ zÉÃ±ÀzÉÆ¼ÀV£À CxÀªÁ ««zsÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À 

ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ® CxÀªÁ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼À 

ªÀÄzsÀå DVgÀÄªÀ M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ MqÀA§rPÉ JA§ 

CxÀðzÉÆ¼ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. MqÀA§qÀÄPÉUÀ¼ÀÄ 2 

CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ zÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. 

DzÀgÉ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ MqÀA§rPÉUÉ 

§zÀÞªÁVgÀÄªÀ GzÉÝÃ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ 

CUÀvÀå. gÁAiÀÄ¨sÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¸ÀtÚ ¸À» ºÁQzÀ 

n¥ÀàuÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ¸ÀºÀ PÉ®ªÀÅ 

¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ®°è M¥ÀàAzÀ J¤¹PÉÆ¼ÀîvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ 

¸ÀtzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÉÄªÉÆgÁAqÀªÀiï D¥sï 

CAqÀgï¸ÁÖArUï JA§ PÀgÁgÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀºÀ gÀPÀëuÁ ªÀåªÀ̧ ÉÜAiÀÄ UË¥ÀåªÀ£ÀÄß 

PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀÅzÀÄAlÄ. 

EªÀÅ MqÀA§rPÉVAvÀ ¸Àé®à ©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

²¥sÁgÀ À̧Äì ¥ÀvÀæ (PÀqÉ¤ìAiÀÄ¯ï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÆtð 

C¢üPÁgÀ: 



(Credential and Full Fower)  

MqÀA§rPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À°ègÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ 

«µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÁ 

PÉ®ªÀÅ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÁ°Ã 

CxÀªÁ PÉ®ªÀÅ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ®Ä 

vÀªÉÆä¼ÀUÁUÀ°Ã ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Àj¥ÀÆtðUÉÆ½¹PÉÆ¼Àî®Ä 

C¢üPÁgÀ G¼ÀîzÁVzÉ. (1960gÀ «AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ 

£ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ A. 6). 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ²¥sÁgÀ̧ ÀÄì ¥ÀvÀæªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

MAzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ «zÉÃ±ÁAUÀ ªÀÄAwæ¬ÄAzÀ D 

zÉÃ±ÀzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀÄÄ ««zsÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

MqÀA§rPÉUÁV £ÀqȨ́ ÀÄªÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è vÀ£Àß 

zÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü̧ ÀÄªÀ C¢üPÁgÀPÁÌV  

¤ÃqÀ®àqÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ²¥sÁgÀ̧ ÀÄì ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß D 

¥Àæw¤¢üAiÀÄÄ ¸À s̈É £ÀqÉ¹ªÀ CwÃxÉAiÀÄ 

zÉÃ±ÀPÁÌUÀ°Ã CxÀªÁ CAvÀgÁ¶ÖçAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÁUÀ°Ã 

¤ÃqÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀgÀªÁV MqÀA§rPÉUÀ¼À 

§UÉÎ ªÀåªÀºÀj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ MqÀA§rPÉUÀ¼À µÀgÀvÀÄÛ 

UÀ°UÉ M¥ÀàUÉ ¤r PÁ£ÀÆ¤UÉ ¸À» ªÀiÁqÀ®Ä 

EAvÀºÀ ²¥sÁgÀ̧ ÀÄì ¥ÀvÀæUÀ®Ä C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 

DzÀgÉ EzÀPÁÌV ¥Àæw¤¢üAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð 

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ£Àß zÉÃ±À¢AzÀ ºÉÆA¢gÀÄªÀ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. [1969gÀ «AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ 

PÀArPÉ A.7 (1)] 

¹éÃPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀÈrüÃPÀgÀt : 

 

 MqÀA§rPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 

zÉÃ±ÀUÀ¼ÉÆ¼ÀV£À ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ 

£ÀAvÀgÀ MqÀA§rPÉAiÀÄ°è §gÀÄªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ ªÁåPÀåUÀ¼À£ÀÄß C«ÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ 

¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ CA±À. ¹éÃPÁgÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ D MqÀA§rPÉUÉ 

vÀPÀëtÂ¢AzÀ §zÀÝªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ CxÀð§gÀÄªÀÅ¢®è. 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À s̈ÉUÀ¼À°è  DUÀÄªÀ MqÀA§rPÉUÀ¼À 

¹éÃPÁgÀ PÀæªÀÄPÉÌ ¸À s̈ÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ MlÄÖ 

zÉÃ±ÀUÀ® ¸ÀASÉåAiÀÄ 3 £ÉÃ 2 ¨sÁUÀzÀµÀÆÖ ªÀÄvÀÄÛ 

¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. [1969 gÀ GzÁ: ¸À s̈ÉAiÀÄ 

£ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ. A.9 (21)] 

MqÀA§rPÉAiÀÄ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ zÉÃ±ÀUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ 

¸ÀtÚ ¸À» [aPÀÌ ¸À»] ºÁQzÀgÀÆ CAvÀºÀ 

MqÀA§rPÉAiÀÄ ¹éÃPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀÈrüÃPÀgÀt DVzÉ 

JAzÀÄ CxÉÊð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆ¼ÀUÁUÀÄªÀ M¥ÀàAzÀUÀ½UÉ 

CAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À MAzÀÄ CAUÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F 

§UÉÎ DzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ £ÀqÉªÀ½PÉUÉ ¸À» ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ 

ªÀÄÆ®PÀ M¦àUÉ ªÀÄvÀÄÛ zsÀxÀrüÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß 

¸ÀÆa¹zÀAvÁUÀÄªÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D 



¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÁUÀ° CxÀªÁ ¸À¨sÉAiÀÄ 

CzsÀåµÀgÀÄUÀ¼ÁUÀ°Ã ¸À» ºÁPÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ 

MqÀA§rPÉAiÀÄ zsÀÈrüÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß 

¥ÀÆtðUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ. 

MqÀA§rPÉUÉ M¦àUÉ : (Consent) 

MqÀA§rPÉUÀ½UÉ M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ¸À» ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ 

ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ 

ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, M¦àUÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ 

ªÀÄÆ®PÀ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è M¦àUÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

AiÀiÁªÀ jÃw M¦àUÉ ¤ÃqÀ É̈ÃPÉAzÀÄ »AzÉAiÉÄÃ 

¤zsÀðj¹zÀÝgÉ D jÃwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ M¦àUÉ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. (1996gÀ «AiÀÄ£Áß C s̈ÉAiÀÄ 

£ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ ¸ÀASÉå. Aa 11-17) 

udAhrNege 1) ¨sÁgÀvÀ zÉÃ±ÀªÀÇ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ 

¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¤§ðAzsÀ MqÀA§rPÉUÉ ¸À¨sÉAiÀÄ°è 

¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀåªÀºÀj¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ MqÀt§rPÉUÉ 

ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¸À» ªÀiÁr®è. DzÀÝjAzÀ F 

MqÀA§rPÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ 

M¥À¦àUÉ¬Ä®è JAzÀÄ ¸ÀÆa¹AvÁVzÉ. 2) 

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ [UNCRPD] «PÀ̄ ÁAUÀ ªÀåQÛUÀ¼À 

ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ DzÀ MqÀA§rPÉUÉ ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¸À» 

ºÁQ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ F §UÉÎ F 

zÉÃ±ÀzÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀÄªÀ PÁ£ÀÆ£À£Àß MqÀA§rPÉ 

C£ÀÄUÀÄtªÁV wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀÄªÀ EAVvÀªÀ£ÀÄß 

ªÀåQÛ¥Àr¹zÀAvÁVzÉ. DzÀgÉ EAUÉèAqï F 

MqÀA§rPÉUÉ ¸À» ºÁQzÀÝgÀÆ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É 

¤ÃqÀ¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß zÉÃ±ÀzÉÆ¼ÀV£À 

PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ 

C£ÀÄªÉÆÃ¹zÀÄªÀ EAVvÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀAvÁVzÉ. 3) 

¨sÁgÀvÀªÀÅ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §UÉÎ vÁgÀvÀªÀÄå 

¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DzÀ 

¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ½UÉ [CEAW] ¸À» ºÁQzÉ. 

DzÀgÉ ªÀiÁ£Àì ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÉÇÃðZÀÒ 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÀÅ «±ÁR ªÀÄwÛvÀgÀ «gÀÄzÀÞ 

gÁd¸ÁÜ£À gÁdå AIR 1997 SC 3011vÀ£Àß 

wÃ¦ð£À°è ¸ÀzÀj ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À£ÁßzsÀj¹ 

PÀbÉÃjUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

¯ÉÊAVPÀ zËdð£ÀåUÀ¼À §UÉÎ PÁ£ÀÆ¤£À 

gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ 

GzÁºÀgÀuÉ. 

PÁ¬ÄÝj À̧Ä«PÉ : (Reservation) 

  f¤ÃªÁ ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 

¸ÀASÉå AZ (1) (d) PÁ¬ÄÝj¸ÀÄ«PÉ JA§ 

¥ÀzÀªÀ£ÀÄß F PÉ¼ÀVPÀAqÀAvÉ CxÉÊð¹zÉ. 

“MqÀA§rPÉUÉ ·Àº ªÀiÁqÀÄªÀ ·ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

CzÀgÀ°è EgÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ µÀgÀvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ 

C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀÅ¢®è CxÀªÁ D µÀgÀvÀÛ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ 

¸À» ºÉÆAzÀÄªÀAvÉ C£Àé¬Ä¸À®Ä wzÀÄÝ¥Àr 

ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ°è 



¸ÀÆa¹ KPÀ¥ÀQëÃAiÀÄªÁV WÉÆÃµÀuÉ ªÀiÁrzÀÝ°è 

CzÀÄ PÁ¬ÄÝj·ÀÄ«PÉ J¤¸PÉÆ»ÀÄîvÀÛzÉ.” 

 AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÇ 

MqÀA§rPÉUÀ¼À°ègÀÄªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß zÉÃ±ÀPÉÌ 

¸ÀjºÉÆAzÀÄªÀAvÉ §zÀ̄ Á¬Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 

EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß EAvÀºÀ PÁ¬ÄÝj¸ÀÄ«PÉAiÀÄ 

WÉÆÃµÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. 

EAvÀºÀ ¸ÀAzsÀ¨sÀðUÀ¼À°è£À PÁ¬ÄÝgÀÄ¸ÀÄ«PÉAiÀÄ 

WÉÆÃµÀuÉUÀ¼À£ÀÆß MAzÀÄ CxÀªÁ PÉ®ªÀÅ 

zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÅgÉÆÃ¢ü¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CAvÀºÀ 

WÉÆÃµÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸À s̈ÉAiÀÄÄ M¦àgÀÄªÀ MmÁÖgÉ 

«µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁVzÀÝ°è 

PÁ¬ÄÝj¸ÀÄ«PÉAiÀÄ WÉÆÃµÀuÉ ªÀiÁrzÀ zÉÃ±ÀªÀÅ 

MqÀA§rPÉUÉ M¦àUÉ ¤ÃrzÉ JAzÀÄ 

CxÉÊð¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. [£ÀgÀºÀvÉåUÉ ¸À s̈ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 

ICJ Reports 1951.P.15]. 

 f¤ÃªÁ £ÀqÉªÀ½PÉ PÀArPÉ 19gÀAvÉ 

PÁ¬ÄÝj¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß MqÀA§rPÉUÉ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ 

CxÀªÁ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄªÁUÀ CxÀªÁ M¦àUÉ 

¤ÃqÀÄªÁUÀ PÁ¬ÄÝj¸ÀÄ«PÉ WÉÆÃµÀuÉ 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ CAvÀºÀ WÉÆÃµÀuÉUÉ 

MqÀA§rPÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ ¤µÉÃzsÀ«zÀÝ°è CxÀªÁ 

PÉ®ªÀÅ vÀgÀºÀzÀAiÉÄÃ WÉÆÃµÀuÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ 

CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀ°è CxÀªÁ CAvÀºÀ 

PÁ¬ÄÝgÀÄ«PÉAiÀÄÄ WÉÆÃµÀuÉAiÀÄ MmÁÖgÉ GzÉÝÃ±ÀPÉÌ 

¸Àj ºÉÆA¢zÀÝ°è CAvÀºÀ WÉÆÃµÀuÉUÉ M¦àUÉ 

¤ÃrgÀÄªÀÅ¢®è. 

 £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 21/1gÀ°è ¸À s̈ÉAiÀÄ 

EvÀgÀ zÉÃ±ÀUÀ½UÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ zÉÃ±ÀPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ WÉÆÃµÀuÉ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ 

ºÉÃ½zÉ. CzÀgÀAvÉ CAvÀºÀ PÁ¬ÄÝj¸ÀÄ«PÉAiÀÄ 

WÉÆÃµÀuÉAiÀÄÄ WÉÆÃµÀuÉUÉ «gÀÄzÀÞªÁV 

C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå 

zÉÃ±ÀUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃ¶¹zÀ ¸À s̈ÉAiÀÄ zÉÃ±ÀPÀÆÌ 

C£ÉÆåÃ£ÀåªÁV C£ÀéAiÉÆ¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV CAvÀºÀ 

zÉÃ±ÀUÀ¼ÉÆÃ¼ÀV£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MqÀA§rPÉAiÀÄ 

¤UÀ¢¥Àr¹zÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀÄªÀAvÉ 

§zÀ¯Á¬Ä¸À®àlÖ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. G½zÀAvÉ 

EvÀgÉÃ ¸ÀzÀ¸Àå zÉÃ±ÀUÀ½UÉ MqÀA§rPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® 

µÀgÀvÉÛÃ AiÀiÁªÀÅzÉÃ wzÀÄÝ¥Àr E®èzÉÃ 

C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. [1960 «AiÀÄ£Áß 

ªÀÄºÁ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ PÀArPÉ 24]    

GzÁºÀgÀuÉ: f¤ªÁ ªÀÄºÁ ¸À s̈ÉAiÀÄÄ 

¸ÁUÀgÀPÉÌ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 195gÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ 

£ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß  CzÀgÀ 22 £ÉÃ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É 

zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄºÁ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ 

¤ÃrzÀ 30 £ÉÃ ¢ªÀ̧ À¢AzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ 

CªÀPÁ±À ªÀiÁrzÉ. 

 



MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃ±ÀzÉÆ¼ÀV£À 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À À̧A§AzsÀ : 

[Treeties and Domestic Law] 

1969gÀ «AiÀÄ£Áß ªÀÄºÁ ¸À s̈ÉAiÀÄ PÀArPÉ 26 gÀ°è 

MqÀA§rPÉUÀ¼À PÁ£ÀÆ¤£À vÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÉ. 

MqÀA§rPÉUÉ ¸À» ªÀiÁrzÀ J¯Áè zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

CzÀPÉÌ §zÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è£À 

µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV eÁjUÉ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 

[Practa sunt servanda) . AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

MqÀA§rPÉ eÁjUÉ §gÀÄªÀÅ¸ÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV 

CzÀPÉÌ M¦àUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄ°è 

eÁjAiÀÄ°ègÀÄªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ½UÉ MqÀA§rPÉAiÀÄ 

¸ÀÆPÀÛ w¢Ý¥Àr ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. [ 1969 gÀ 

«AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ PÀArPÉ A.27]. 

MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ CxÉÊð¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

[Interpretation] 

1969 gÀ «AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉAiÀÄ PÀArPÉ 

A a  31 jªÀÄzÀ 33 ªÀgÉV£À PÀArPÉUÀ¼À°è 

MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð À̧ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ d¤vÀ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤UÉ (Customary 

International Law) ºÉZÀÄÑ ªÀÄºÀvÀé 

¤ÃqÀ̄ ÁVzÉ.  

MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀÄªÁUÀ CªÀÅUÀ¼À°è 

¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀºÀd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå 

CxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ 

¸ÀAzsÀ s̈ÀðPÉÌ CxÀð ¤Ãr µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð 

¸ÁxÀðªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

£ÁåAiÀiÁ¢üÃPÀgÀt CxÀªÁ mÉæöÊ§Ä£À¯ïUÀ¼À DzÀå 

PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. [Competemce of the a state 

to the United Nations case 82 IRR, p 

590]. MAzÀÄ ªÉÃ¼É »ÃUÉ CxÉÊð¸ÀÄªÁUÀ®Æ 

¸ÀºÀ C¸ÀàµÀÖvÉ EzÀÝ°è PÀArPÉ 32 gÀ°è 

ºÉÃ½gÀÄªÀAvÉ MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ°è  

£ÀqÉzÀ ZÀZÉðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¹ CxÀð ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. [Traveaux 

Preparatories] 

 PÀArPÉ 33 JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑUÉ ¨sÁµÉUÀ¼À°è 

vÀAiÀiÁj¹ zÀÈrüÃPÀj¸À®àlÖ MqÀA§rPÉUÀ®£ÀÄß 

CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ §UÉÎ «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. 

MqÀA§rPÉUÀ¼À C¹AzsÀÆvÀé :[Invalidity of 

Treaties]  

1969 gÀ «AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ® PÀArPÉ 

44 gÀ°è MqÀA§rPÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ «AiÀÄ£Áß 

¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è C¹AzsÀÆªÁUÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 

ºÉÃ¼ÀV¯ÁzÉ.CzÀgÀAvÉ, MAzÀÄ zÉÃ±ÀªÀÅ 

MqÀA§rPÉ¬ÄAzÀ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ 

¸ÀA¥ÀÆtð MqÀªÀÄ§rPÉ eÁjUÉ §gÀzÀAvÉ 



vÀqÉ¢qÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀArPÉ 45 gÀ°è MAzÀÄ 

zÉÃ±ÀªÀÇ MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ¹AzsÀÆ 

JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¹zÀ £ÀAvÀgÀ CxÀªÁ CzÀÄ D 

zÉÃ±ÀzÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀÄªÁUÀ CzÀ£ÀÄß C¹AzsÀÆ 

JAzÀÄ WÉÆÃ¶¸À®Æ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀÄ JAzÀÄ 

¤UÀ¢¥Àr¹zÉ. CzÉÃ jÃw MqÀA§rPÉUÀ¼À°ègÀÄªÀ 

¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ zÉÃ±ÀzÉÆ¼ÀV£À CxÀªÁ CAvÀgï 

zÉÃ²AiÀÄ PÁ£ÀÆ¤UÀ½UÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÉ JA§ 

PÁgÀtPÁÌV MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß C¹AzsÀÆ JAzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¸À®Æ ¸ÁzsÀå«®è. [196gÀ «AiÀÄ£Áß 

¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 46] 

MqÀA§rPÉUÉ ¸À» ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 

CzÀgÀ°ègÀÄªÀ «µÀªÀÅ vÀ£Àß ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 

C¹ÜvÀézÀ°èvÀÄÛ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ M¦àUÉ ¤ÃrzÀÄÝ 

CzÀPÉÌ ¸ÀA§¢ü¹zÀAvÉ MqÀA§rPÉAiÀÄ°è 

¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆÃµÀUÀ½ªÉ JA§ PÁgÀtPÁÌV 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÉÃ±ÀªÀÅ D MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß 

C¹AzsÀÆ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸À®Ä 

CªÀPÁ±À«zÉ.[196gÀ «AiÀÄ£Áß À̧ s̈ÉAiÀÄ 

£ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 48]. 

CzÉÃ jÃw ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ 

PÀÄAiÀÄÄQÛ¬ÄAzÁV MAzÀÄ zÉÃ±ÀªÀÇ MqÀA§rPÉUÉ 

M¦àUÉ ¤ÃqÀzÀÝ°è D PÁgÀtªÀ£ÀÆßrØ ¸ÀA§A¢¹zÀ 

zÉÃ±ÀªÀÇ CAvÀºÀ MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß C¹AzsÀÆ 

JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À®Æ CªÀPÁ±À«zÉ. [1969 gÀ 

«AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ® PÀArPÉ 49] 

MAzÀÄ zÉÃ±ÀªÀÇ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV CxÀªÁ 

C¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV E£ÉÆßAzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ ¥Àæw¤²UÉ 

®AZÀzÀ C«ÄµÀªÉÇrØ MqÀA§rPÉUÉ M¦àUÉ 

¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀºÀ CAvÀºÀ 

MqÀªÀÄ§rPÉAiÀÄ£ÀÄß C¹AzsÀÆ JªÀÄzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¸À®Æ ªÉÆÃ¸ÀºÉÆÃzÀ zÉÃ±ÀPÉÌ 

CªÀPÁ±À«zÉ. [1969 gÀ «AiÀÄ£Áß À̧ s̈ÉAiÀÄ 

£ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 507.  

MAzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ ¥Àæw¤¢üUÉ ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØ 

§®ªÀAvÀªÁV MqÀA§rPÉUÉ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀAvÀºÀ 

¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°èAiÀÄÄ À̧ºÀ CzÀ£ÀÄß C¹AzsÀÆ JAzÀÄ 

¥ÀjUÀtÂ¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. [196 gÀ 

«AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ¼ÀÄPÉUÀ¼À PÀArPÉ 51]. 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ MqÀA§rPÉAiÀÄÄ C¹AzsÀÆ 

JAzÀÄ WÉÆÃ¶¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀÆ 

eÁjAiÀÄ°ègÀÄªÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ C¹AzsÀÆ 

DUÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ MqÀA§rPÉUÀ£ÀÄ¸ÁgÀªÁV 

¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV vÉUÉzÀÄQ¼Àî¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

PÀæªÀÄªÀÇ ¸ÀºÀ C¹AzsÀÆªÁUÀÄªÀÅ¢®è. [1969gÀ 

«AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 69] 

MqÀA§rPÉUÀ® CAvÀå : 

[Termination of Treaties ]  

MqÀA§rPÉAiÀÄ°è ¤¢üµÀÖªÁV ¸ÀÆa¹zÀ 

jÃwAiÀÄ°è CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸À» ªÀiÁrzÀ J¯Áè 

zÉÃ±ÀUÀ¼À M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß 



CAvÀåUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ. [PÀArPÉ 54 ºÁUÀÆ 55.] 

MAzÀÄ ªÉÃ¼É CAvÀºÀ ¤¢üµÀÖ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÄ 

E®è¢zÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ MqÀA§rPÉ¬ÄAzÀ 

»AzÉ ¸ÀjAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. [1969 gÀ «AiÀÄ£Áß 

¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 56]. 

MqÀA§rPÉAiÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ 

CA±ÀzÀ CxÀªÁ µÀgÀwÛ£À, CxÀªÁ 

G®èWÀAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è MqÀA§rPÉAiÀÄ G®èAWÀ£É 

JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. [ (3) 1969 gÀ 

«AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ® PÀArPÉ 60 (3). 

MqÀA§rPÉAiÀÄ µÀgÀvÀÛ£ÀÄß CxÀªÁ 

EzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¸À¥sÀ®UÉÆ½¸À®Ä CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ªÀ̧ ÀÄÛ CxÀªÁ ¨sÁUÀªÀÇ 

£Á±À¥Àr¹zÀ°è CxÀªÁ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄªÀ 

PÁgÀ£ÀPÁÌV CAvÀºÀ µÀgÀvÀÛ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

C¸ÁzsÀåªÁzÀ°è CAvÀºÀ MqÀA§rPÉ¬ÄAzÀ MAzÀÄ 

zÉÃ±ÀªÀÇ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. [1969gÀ 

«AiÀÄ£Áß ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ® PÀArPÉ 61]. 

ªÁådåUÀ¼À wÃªÀiÁð£À [Dispute 

Settlement]  

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À¤¢£À (United Nation 

charter) PÀArPÉAiÀÄ 33 gÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

MAzÀÄ ªÁådåªÀÇ 12 wAUÀ¼ÀÄUÉÆ¼ÀUÁV 

wÃªÀiÁð£ÀªÁUÀ¢zÀÝ°è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

dgÀÄV¸À®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ̄ ÁVzÉ. ªÁådåªÀÅ 

PÀArPÉ 53 CxÀªÁ 64 PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 

D©ðµÉÖçÃµÀ£ï (Arbitration) ªÀÄÆ®PÀ 

wÃªÀiÁð£ÀªÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ«®èªÁUÀzÉÃ EzÀÝ°è 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ, ªÁådåPÉÌ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÁUÀ°Ã Cfð 

¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÁådåªÀÇ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

«µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ DzÀ°è «AiÀÄ£Áß 

¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À §AzsÀUÀ¼À°è w½¹zÀ 

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ gÁfÃ ¸ÀAzsÁ£ÀzÀ 

«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÁådåªÀ£ÀÄß EvÀåxÀð 

£ÁrPÉÆ¼Àî®Ä «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄºÁ¤zÉðÃ±ÀPÀjUÉ 

ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. [1969gÀ «AiÀÄ£Áß 

¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À PÀArPÉ 66]. 

CAvÀgÀgÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£Àr §gÀÄªÀ 

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ: 

[Topics in International law]  

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ 

ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨É¼ÀªÀuÉUÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°èzÀÄÝ. 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV F PÉ¼ÀPÀAqÀ 

«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. 

 ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. 



 ¸ÁUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. 

 £ÁUÀjÃPÀ «ªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. 

 zÀAqÀ £ÁåAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. 

([International Criminal Law) 

 CxÀð±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. 

 ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. 

ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ; 

([International Humiliation Law) 

F PÁ£ÀÆ£ÀÄ£À°è PÉ¼ÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ: 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ 

jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ EgÀÄªÀ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ.[1899 ªÀÄvÀÄÛ 1907 gÀ ºÉÃUï£À°è 

£ÀqÉzÀ ¸À s̈ÉAiÀÄ°è CAVÃPÀj¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ] 

¸ÀªÀÄgÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀzÀ gÁµÀÖçUÀ¼À §UÉÎ 

gÀa¸À¯ÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ®Ä. [The Geneva Law 

of convention and three additional 

Protocols] 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ MqÀA§rPÉUÉ M¦àUÉ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÀÄ 

¸ÀºÁ F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀÞw, gÀÆqsÀ d¤vÀ 

¤AiÀÄªÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À®ànÖgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

CªÀÅUÀ½UÉ §zÀÞgÁVgÀ̈ ÉÃPÁUÀÄªÀÅzÀÄ. [ GzÁ: 

ºÉÃUï PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¤ªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. 

[Additional protocols 1 ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÀÄß 

ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹]. 

[DPÀæ«ÄvÀ ¥Áå®¸ÉÛöÊ£ï UÀrAiÀÄ°è PÀlÖ¯ÁzÀ 

UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ £ÀqÉzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À, 

ICT  jÃ¥ÉÆmïìð, 2004 ¥ÀÄl 89] 

F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À°è zÉÃ±ÀzÀ°è£À CAvÀjÃPÀ 

PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀzÉÃ²AiÀÄ CxÀªÁ 

zÉÃ±ÀUÀ¼À §UÉÎ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÄ 

¸ÀºÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. [Tadic 105 

ILR 453 ¥ÀÄl,489] 

¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÉÊjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¸À®Ä 

JµÀÆÖ ±À±Á¸ÀÛçUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀiÁUÀ̈ ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ 

CµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎAiÀÄÆ CªÀÅUÀ¼À 

§¼ÀPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «¢ü¹gÀÄªÀ ¤§ðAzsÀzÀ 



§UÉÎAiÀÄÆ F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

AiÀÄÄzÀÞUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀzÀÄ. 

CrµÀ£À¯ï ¥ÉÆæÃmÉÆPÁ¯ï MAzÀgÀ PÀArPÉ 35gÀ°è 

¥ÀÄgÁªÀUÉ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CwÃ ºÉaÑUÉ CxÀªÁ 

C£ÁªÀ±ÀåPÀ WÁ¹ªÀiÁqÀÄªÀ ±À±Á¸ÀÛçUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß 

¤µÉÃzsÀ ªÀiÁqÀ̄ ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CtÄ ±À±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ½ªÉ. [The 

Legality of the threat OR use of Nuclear 

Weapons Advisory Opinion] [ICJ 

Report 1996 page 226] 

1972gÀ eÉÊ«PÀ ±À±Á¸ÀÛçUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ 

£ÀqÉzÀ ¸À s̈É ªÀÄvÀÄÛ 1993gÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ 

±À±Á¸ÀÛçUÀ¼À §UÉÎ §qÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è AiÀÄÄzÀÞzÀ°è 

CAvÀºÀ C¸ÀÛçUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉÃ¢ü¸À¯ÁVzÉ. 

f¤ÃªÁ ¸À s̈ÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ PÀArPÉ 4gÀ°è 

AiÀÄÄzÀÞ PÉÊ¢UÀ¼À£ÁßV ¥ÀjUÀtÂ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ 

¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ CrµÀ£À̄ ï 

¥ÉÆæÃmÉÆPÁ¯ï PÀArPÉ 43 ªÀÄvÀÄÛ 44gÀ°è 

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ CxÀªÁ §AqÀÄPÉÆÃgÀ 

¥ÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ F ªÁå¦ÛUÉ vÀgÀ̄ ÁVzÉ. 

f¤ÃªÁzÀ°è £ÀqÉzÀ 4£ÀÈ ¸À s̈ÉAiÀÄ 

£ÀqÉªÀ½PÉAiÀÄÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ ¸ÀºÀ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®ànÖzÀÄÝ CrµÀ£À¯ï 

¥ÉÆæÃqÀPÁ¯ï 1gÀ°è AiÀÄÄzÀÞ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 

£ÁUÀjÃPÀgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. ±À±Á¸ÀÛç 

¥ÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ 

jÃwAiÀÄ°èAiÉÄÃ ¥ÀjUÀtÂ¸À¨ÉÃPÉA§ ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß 

¥ÀjUÀtÂ¸À É̈ÃPÉAzÀÄ £ÁPÀjPÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀlzÀlqÀ CxÀªÁ ªÀ̧ ÀÄÛUÀ½UÉ ºÁ¤ 

ªÀiÁqÀzÉÃ ¸ÉÃ£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ 

dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀºÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ.   

AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè 

C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð¸ÁªÀðwæPÀªÁV ªÁå¦ÛUÉ 

M¼À¥ÀqÀÄªÀAvÉ ¤UÀ¢¥ÀrzÀ̄ ÁVzÉ. 

¸ÁUÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ : [Law of the Sea]    

1958gÀ°è £ÀqÉzÀ «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ À̧ s̈ÉAiÀÄ°è 

¸ÁUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¬ÄvÁzÀgÀÆ 

1982gÀ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À s̈ÉAiÀÄ°è F §UÉÎ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F PÁ£ÀÆ£ÀÄ 

§ºÀ¼À »A¢¤AzÀ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

MqÀA§rPÉUÀ¼À MAzÀÄ «Ä±ÀætªÁV 

gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. 1958gÀ ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÉZÀ½PÉUÀ½UÉ 

§zÀ¯ÁV F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. F 

MqÀA§rPÉUÉ ¸ÉÃgÀzÀ EgÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄÃjPÁ 

zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EªÀÅUÀ½UÉ §zÀÞªÁVªÉ. 

 

 



 

 

¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ : [International 

Terrorism] 

 ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß gÀZÀ£ÁºÀAvÀzÀ°èzÉ. DzÀgÉ 

EªÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆAqÀÄ §ºÀÄ¸ÀASÁåvÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÁæzÉÃ²PÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ 

§UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉ¹ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ 

¸ÀªÀð¸ÁªÀðwæPÀªÁV M¦àUÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À 

gÀZÀ£É E£ÀÆß DV®è. F §UÉÎ FUÁUÀ̄ ÉÃ 2 

¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÁzÀ 1997gÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀ 

¨ÁA¨ïzÁ½AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ £ÀqÉzÀ ¸À s̈É 

ªÀÄvÀÄÛ CtÄ±À±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è 

ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. 

£ÁUÀjÃPÀ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ :   

1944gÀ°è aPÁUÉÆzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸À s̈ÉAiÀÄ°è 

£ÁUÀjÃPÀ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀgÀqÀ£ÀÄß 

vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 

¸ÀºÀ ¸ÁÜ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F M¥ÀàAzÀPÉÌ 188 

zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÆ M¦àUÉ ¤ÃrªÉ. 

ªÁ¸ÁðzÀ°è £ÀqÉzÀ 1929gÀ ¸À s̈ÉAiÀÄ°è 

«ªÀiÁ£À¸ÁUÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À 

gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄävÀªÁzÀ 

KPÀgÀÆ¥ÀvÉAiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ. ¤®ðPÀëzÀ §UÉÎ 

¸ÁzsÀå«®è¢zÀÝgÀÆ dªÁ¨ÁÝj «¢ü¸ÀÄªÀ §UÉÎ 

¥ÀjºÁgÀUÀ¼À «ÄwAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ 

¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¤UÉ vÀ£ÀUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ 

¸ÀÜ¼ÀUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¸ÀÄªÀ §UÉÎ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÉE¸À¯ÁVzÉ. 1999gÀ 

ªÀiÁAnæPÀ¯ï ¸À s̈ÉAiÀÄ°è ªÁ¸Àð ¸À s̈ÉAiÀÄ 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV §zÀ¯Á¬Ä¹ 

¨ÉÃgÉ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÉßÃ gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F 

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2003jAzÀ eÁjUÉ §AzÀÄ 

AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄÃjPÁUÀ¼À£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆAqÀÄ 65 zÉÃ±ÀUÀ¼À M¦àUÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

¸ÀA¸ÉÜUÀ®Ä : «±Àé À̧A¸ÉÜ 

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 1945gÀ ¸À£Àß¢£À ªÀÄÆ®PÀ 

¸ÁÜ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À£À¢£À PÀArPÉ 4gÀ°è EgÀÄªÀ 

µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ §zÀÞgÁUÀÄªÀ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 

¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨sÀzÀævÁ 

ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ²¥sÁgÀ̧ ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ̄ ï 



C¸ÉA©èAiÀÄ 2£É 3gÀ §ºÀÄªÀÄvÀzÀ M¦àUÉ ªÉÄÃgÉUÉ 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå 

zÉÃ±ÀªÀ£ÁßV ¸ÉÃj¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. [«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ 

¸À£Àj£À PÀArPÉ 4(2) ªÀÄvÀÄÛ 18(2)] 

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è F PÉ¼ÀPÀAqÀ 6 ¥ÀæzsÁ£À 

CAUÀUÀ½zÉ. 

: d£ÀgÀ¯ï C¸ÉA©è [¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À s̈É] 

: ¨sÀzÀævÁ ªÀÄAqÀ½ [¸ÉPÀÄåjn PË¤ì¯ï] 

: CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ [EAlgï 

£ÁåµÀ£À¯ï PÉÆÃmïð D¥sï d¹ÖÃ¸ï] 

: DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄAqÀ½ [zÀ 

JPÁ£Á«ÄPï CAqï ¸ÉÆÃ¶AiÀÄ¯ï PË¤ì¯ï] 

: ¢ læ¹Ö¶¥ï PË¤ì¯ï [¥Àæ¸ÀÄÛvÀ E®è] 

: ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ [zÀ ¸ÉPÉæmÉÃjAiÀÄmï] 

¥Àj¸ÀgÀ PÁgÀåPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÉÜ, 

¤gÁ²ævÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 

ºÉÊPÀAEµÀ£ï, AiÀÄÄ¤¸É¥sï F ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ «±ÉÃµÀ G¥ÁAUÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁVzÀÄÝ 

d£ÀgÀ¯ï C¸ÉA©è¬ÄAzÀ gÀavÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. 

F G¥ÁAUÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁV 

PÁgÀå¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅ¢®è. 

¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ :  [d£ÀgÀ¯ï C¸ÉA©è] 

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 

¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â 

¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Æ 

CªÀPÁ±À«zÉ. ªÀÄÄRåªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀ 

ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀvÀæ [§eÉmï] ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À 

§UÉÎ wÃªÀiÁð£À PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä ¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

3£ÉÃ 2gÀµÀÄÖ §ºÀÄªÀÄvÀzÀ°è M¦àUÉ ¤ÃrzÀgÉ 

ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. G½zÉ®è «µÀAiÀÄUÀ½UÉ 

§ºÀÄªÀÄvÀzÀ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀgÉ ¸ÁPÁUÀÄªÀÅzÀÄ. F 

¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À s̈ÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁzÀ 

wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®ègÀÆ 

C£ÀÄµÁÖ£ÀPÉÌ vÀgÀ̄ ÉÃ¨ÉÃPÉA§ CUÀvÀå«®è. 

PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄzÀ°è EAvÀºÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå 

gÁµÀÖçUÀ¼À°è C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆAqÁUÀ CzÀÄ gÀÆqsÀ 

d¤vÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ DV 

ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ DUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. 

¨sÀzÀævÁ ªÀÄAqÀ½ : [¢ Ȩ́PÀÄåjn PË¤ì¯ï] 

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨sÀzÀævÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è 

15d£À ¸ÀzÀ̧ ÀåjzÀÄÝ 5 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀiÁvÀæ SÁAiÀÄA 

¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ ºÀvÀÄÛ ºÀAUÁ«Ä 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ 2 ªÀµÀð CªÀ¢üAiÀÄ 

¸ÀzÀ¸ÀåvÀé«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À s̈ÉAiÀÄÄ ¥ÀæwªÀµÀð 5 

ºÀAUÁ«Ä ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÀAUÁ«Ä 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé CªÀ¢üUÉ ¸Àà¢üð¸ÀÄªÀAw®è. 



¨sÀzÀævÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆ§â 

¸ÀzÀ¸ÀåjUÉÆÃ MAzÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ 

CªÀPÁ±À«zÉ. PÀæªÀÄzÀ jÃw-¤ÃwUÀ¼À §UÉÎ 

wÃªÀiÁð£À ªÀiÁqÀ®Ä 9 CxÀªÁ ºÉaÑUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ 

M¦àUÉAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. [UN 

¸À£Àß¢£À PÀArPÉ 27(2)AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ 

«ÃlÆ ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅ¢®è. 

G½zÉ̄ Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß 9CxÀªÁ 

CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ M¦àUÉ ªÀÄvÀzÀ 

CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ SÁAiÀÄA 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ «ÃlÆ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

CAvÀºÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀå«®è. 

SÁAiÀÄA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸À s̈ÉUÉ UÉÊgÀÄ 

ºÁdgÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß «ÃlÆ JAzÀÆ 

¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. EzÀÄ ¸À£Àß¢£À PÀArPÉ 

25(3)PÉÌ C¥ÀªÁzÀªÁVzÉ. AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ 

wÃªÀiÁð£ÀPÁÌzÀgÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ 

DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ½®è¢ÝzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß M¦àUÉ JAzÀÆ 

¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

¨sÀzÀævÁ ªÀÄAqÀ½UÉ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À£Àß¢£À 

PÀArPÉ 24gÀ°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ±ÁAw 

PÁ¥ÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÁ ªÀåªÀ̧ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 

¤ªÀð»¸ÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ̄ ÁVzÉ. 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀzÀ¸Àå zÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÁAw 

PÁ¥ÁqÀÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ¤£ÀAvÉ MvÀÛqÀ 

ºÉÃj ªÀåªÀ̧ ÉÜ ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß gÀPÀëuÁ 

ªÀÄAqÀ½UÉ ¤ÃqÀ̄ ÁVzÉ. F ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 

§ºÀÄvÉÃPÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ ²¥ÁgÀ¹ì£À 

gÀÆ¥ÀzÀ°èzÀÄÝ “CzsÁåAiÀÄ 6gÀ £ÀqÉªÀ¼PÉUÀ»ÀÄ 

JAzÀÆ” [Chapter VI Resolution] JAzÀÆ 

PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄvÉÛÃªÉ. KPÉAzÀgÉ EAvÀºÀ 

£ÀqÉªÀ½PÉUÀ½UÉ ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ §zÀÞgÁUÀ̄ ÉÃ 

¨ÉÃPÉA§ ¤§ðAzsÀ«®è. EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV 

CzsÁåAiÀÄ 7 ªÀÄvÀÄÛ 8£ÉÃ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÆ 

PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÆß 

RqÁØAiÀÄªÁV eÁjUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁUÀÄªÀÅ¢®èzÉÃ. 

¸ÀzÀ¸Àå zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÆ CzÀPÉÌ 

§zÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄªÀÅzÀÄ. «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À£Àß¢£À 

PÀArPÉ 25 ªÀÄvÀÄÛ 48gÀ MmÁÖgÉ 

¥ÀjuÁªÀÄªÉAzÀgÉÃ, vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀ 

wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ¸ÀzÀ¸Àå zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

eÁjUÉÆ½¸À®Ä §zÀÞgÁVgÀ É̈ÃPÉA§ÄzÉÃ DVzÉ.  

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ : 

[International Court of Justice]  

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÀÅ «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ 

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ ¨sÁUÀªÁVzÉ. EzÀÄ 

«±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À£Àß¢£À C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV 1945gÀ 

E¸À«AiÀÄ°è ¸ÁÜ¦¸À®àlÖ 1946gÀ K¦æ¯ï 

wAUÀ½¤AzÀ PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. F 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï C¸ÉA©è 

ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÁ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀ 

15d£À £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄUÀ½gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß 9 



ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ ZÀÄ£Á¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀArPÉ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4. 

 CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤UÉ 

C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀzÀ¸ÀåzÉÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 

ªÁådåUÀ¼À£ÀÄß wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀÅzÀÄ F 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÉ®¸ÀªÁVzÉ. CµÉÖÃ 

C®èzÉÃ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ «±ÉÃµÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 

G¯ÉèÃT¸ÀÄªÀ £Áå¬ÄPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ 

¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀÄªÀ 

dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ ¸ÀºÀ F £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄQÌzÉ. 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÀÆÌ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ zÀAqÀ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÀÆÌ 

ªÀåvÁå¸À«zÀÄÝ zÀAqÀ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÀÇ ¸ÀªÀð 

¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û¬ÄzÉ.  

 F PÉ¼ÀPÀAqÀ 2««zsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀzÀ 

ªÁå¦ÛUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. 

:£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wÃªÀiÁð£ÀPÉÌ §zÀÞªÁUÀÄªÀ 

CxÀªÁ §zÀÞªÁUÀÄvÉÛÃªÉAzÀÄ F »AzÉ 

M¦àPÉÆArgÀÄªÀ   ¸ÀzÀ¸Àå zÉÃ±ÀUÀ¼À ªÁådåUÀ¼À 

§UÉÎ wÃªÀiÁð£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

:¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï 

C¸ÉA©èAiÀÄÄ G¯ÉèÃT¸ÀÄªÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

PÁ£ÀÆ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 

¸ÀªÀÄð¥ÀPÀªÁzÀ, «ªÉÃPÀAiÀÄÄvÀªÁzÀ 

¸Àà¶ÖÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ 

²¥sÁgÀ̧ ÀÄì ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
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