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எளிய ோருக்கோன சட்டங்கள்.!
லெபண்களுக்கோன போதுகோப்பு சட்டங்களும்,
சோCோனி னுக்கோன சட்ட – திட்டங்களும்.

ரோசோ. துரிய ோதனன் M.A., B.L.,
வழக்கறிஞர்.
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எளிய ோருக்கோன சட்டங்கள்.!!
லெபண்களுக்கோன போதுகோப்பு சட்டங்களும்,
சோCோனி னுக்கோன சட்ட - திட்டங்களும்...!
“சட்டம் ஒரு இருட்டடைY!”என்பது புகழ்லெபற்Y சட்டம் குறித்த அறிஞர் அண்ணோவின் கூற்Yோகும்.
ஆனோல் “சட்டம் லெதரி ோது என்பதற்கோக எந்த ஒரு குற்Yச்சோட்டிலிருந்தும் எவர் ஒருவரும்
தப்பிக்க முடி ோது!”. எனயவ இந்நோட்டின் குடிCக்கள் அடைனவரும் ஓரளவோவது சட்டம் லெதரிந்திருக்க
யவண்டும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகின்Yனர்.
சட்டத்தில் பல்யவறு பிரிவுகள் இருந்தோலும் சோதோரண லெபோதுCக்களின் வோழ்வில் அன்Yோடம்
குறுக்கிடும் சட்டங்கள் "கிரிமினல் சட்டம்" என்று கூYப்படும் குற்Yவி ல் சட்டங்களும், சிவில் சட்டம்
என்று கூYப்படும் உரிடைCயி ல் சட்டங்களுயC! சிவில் சட்டப்பிரசிடைனகடைள எதிர்லெகோள்வதற்குத்
யதடைவ ோனகோ#அவகோசம் ஓரளவுக்கோவது வழங்கப்படுகிYது. ஆனோல்
குற்Yவி ல் சட்டப்பிரசிடைனகடைள எதிர்லெகோள்வதற்கு லெபரும்போ#ோன யநரங்களில் கோ#
அவகோசம் இருக்கோது.
ஒரு குற்Y நிகழ்வில் நோம் போதிக்கப்பட#ோம். அப்யபோது அந்த குற்Y நிகழ்டைவ ஏற்படுத்தி வர் மீது புகோர்
அளிப்பது எப்படி? அந்தப் புகோடைர நிரூபிப்பது எப்படி? குற்Yவோளிக்கு தண்டடைன வோங்கித் தருவது
எப்படி? நCது இழப்பிற்கோன இழப்பீட்டைட லெபறுவது எப்படி? யபோன்Y பல்யவறு
யகள்விகளுக்கோனவிடைடகள் ப#ருக்கும் லெதரி வோய்ப்பில்டை#.
அயதயபோ# ஒரு குற்Y நிகழ்வில் நோமும் உண்டைC ோகயவோ, லெபோய் ோகயவோ குற்Yம் சோட்டப்பட#ோம்.
அவ்வோறு நம்மீது குற்Yவி ல் சட்ட நடவடிக்டைக யCற்லெகோள்ளப்படும்யபோது நCக்கோன
கடடைCகள் என்ன? உரிடைCகள் என்ன? என்பன யபோன்Y ப# யகள்விகள் உள்ளன. பிரசிடைனகள்
வந்து நம்வீட்டுக் கதடைவ தட்டி பின்னர் அதற்கோன தீர்டைவ யதடுவடைதவிட பிரசிடைனகடைள தவிர்த்து
வோழ்வயத புத்திசோலித்தனCோனது. அடைதயும் மீறி பிரசிடைனகள் வந்துவிட்டோல் அடைத
எதிர்லெகோள்வதற்கோன திYடைன லெபY யவண்டும்.
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இதற்கோன யநோக்கத்தில் இந்தப் புத்தகம் ஆரம்பிக்கப்படுகிYது. குடைYந்தது லெபண்களுக்கும்,
போCரCக்களுக்குCோன ஒரு சட்டத்தீர்டைவயும் அது சோர்ந்த சட்டங்கடைளயும் லெபண்களுக்கோன ஒரு
சட்டப்போதுகோப்டைபயும் இங்யக பதிவு லெசய் வயதோடு குற்Yவி ல் சட்டம் குறித்தும், லெபண்கள்
போதுகோப்பு சட்டங்கள் குறித்தும் ஒரு விழிப்புணர்டைவ ஏற்படுத்துவயத எCது யநோக்கம்.
எCது இந்த ப ணத்தில் பல்யவறு சட்டங்களும் சட்ட வல்லுனர்களின் கூற்றுகய#ோடும் ஒரு சிYந்த
லெதோகுப்போகவும், அடைவ போCர Cக்களுக்கு யதடைவ ோன அளவிற்கு இருக்கும் என்Y நம்பிக்டைகயுடன்
ப ணத்டைத துவக்குகியYன்.
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அணிந்துடைர
புகழ்மிக்க யசோழவள நோட்டின் வடக்கு எல்டை# ோன விழிCோ நகர் என்றும் நடு நோலெடன்றும்
யபோற்Yப்படும் விழுப்புரம் Cோவட்டத்தில் கிமு மூவோயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ட கோ#த்தில்
வோழ்ந்து சிவடைனய தன் லெCய்ஞோன சக்தி ோல் ஆட்லெகோணர்ந்தவரும் சிவபுரோணம் என்Y அற்புத
நூடை# இ ற்றி கட-உள், (கடவுள்) உன் உள்ளத்டைதக் கடந்து உள்யள லெசன்று லெவல்வயத கடவுடைள
(ஈசடைன) அடைடயும் நிடை# என்Y அற்புத தத்துவத்டைத யபோதித்த யவளோளர் கு#த்தில் உதித்த சித்தர்
லெCய்கண்டோர் ஜீவ சCோதி டைடந்த ஊரும், டைசவ சC நோ ன்Cோர்களில் முக்கி Cோன நோல்வரில்
சுந்தரரின் திருCணத்டைத நிறுத்தி (பYடைவ ோரின் யவண்டுதலின்படி ) வழக்கோடு Cன்Yத்தில் சுந்தரடைர
லெவன்று தன்போல் ஈர்த்துக்லெகோண்டு பித்தோ பிடைY சூடி என வரிகடைள லெகோடுத்து புகழ்மிக்க
யதவோரப்பதிகங்கடைளப் போடி டைசவ சC சந்தோனக்குரவனோக்கி ஊரும், Cோலெபரும் கோப்பி Cோன
கம்பரோCோ ணத்டைத இ ற்றி கம்படைர ஆதரித்து வளர்த்து, கம்பரோCோ ணத்டைத அரங்யகற்Y உதவி
Cோலெபரும் லெகோடைட வள்ளலும் யசோழ சோம்ரோஜி த்திற்யக உதவிகள் புரிந்தவருCோன சடைட ப்ப வள்ளல்
வோழ்ந்த ஊருCோன திருலெவண்லெணய்நல்லூர் என்Y வர#ோற்று சிYப்புமிக்க ஊரில் பிYந்து, தந்டைதயின்
கனடைவ தன் யநோக்கCோய் லெகோண்டு வழக்கறிஞர் பட்டம் லெபற்று வழக்கறிஞரோகவும், பத்திரிடைக
துடைYயில் எழுத்தோளரோகவும், திடைரத்துடைYயில் உதவி இ க்குனரோகவும் தன் எண்ணங்கடைளயும்
லெச ல்கடைளயும் நல் கருத்துகடைளயும் Cக்களிடம் லெகோண்டு லெசல்#த்துடிக்கும் ஆகச்சிYந்த
இடைளஞனோக என் உளம் கவர்ந்த அன்புத்தம்பி ோக வ#ம்வரும் ரோசோ துரி னின் எண்ணங்களும்
எழுத்துக்களும் லெCன்யCலும் சிYப்புற்று வோழ்வில் ப# சோதடைனகடைள அடைட வோழ்த்துகியYன்.
கவிஞர் சியனகன்
போட#ோசிரி ர்
நடிகர்
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என்னுடைர
ரோ6ோரோம் சோந்தி தம்பதியினருக்கு Cகனோகப்பிYந்து வழக்கறிஞரோக படித்து பட்டம் லெபற்Yோலும், எனது
தந்டைத ோன திரு ரோ6ோரோம் அவர்களின் லெப டைர சுத்துப்பட்டில் உள்ள அடைனத்து கிரோC Cக்களும்
அறிந்திருந்தோலும் ஒருவர்கூட அவரது லெப டைரக்கூறி அடைழத்தடைத நோன் சிறுவ து முதல் இதுநோள்
வடைரயில் போர்த்ததில்டை#, இளஞ்சிYோர்கள் முதல் வ தோனவர்கள் வடைர “பு#வர்” என்யY
அடைழப்போர்கள். அந்தளவு தமிழ்ப் பற்றும் உ#கோ ஞோனமும் உள்ளவர். படித்தயதோ லெவறும் ஒன்பதோம்
வகுப்புவடைரய , யCற்லெகோண்டு படிக்கடைவக்க பணமில்#ோCல் CோடுயCய்க்க அனுப்பிவிட்டோர்கள்
அவரின் லெபற்யYோர். Cோடுகடைள ஓட்டிக்லெகோண்டு வ ல் லெவளிகளில் யC விட்டுவிட்டு நூ#கத்திய#
எடுத்த ரோCோ ணம், Cகோபோரதம் முதல் தமிழில் உள்ள அடைனத்து கோப்பி ங்கடைளயும், கவிடைத,
இ#க்கி ங்கடைளயும் கற்றுத் யதர்ந்தவர். இன்டைY யCடைடப் யபச்சோளர்கடைளவிட ப#நூறுCடங்கு
யபசும் ஆற்Yலும்- உவடைCகடைள, உடைரகளுக்கு ஏற்Y புரோண, இ#க்கி யCற்யகோள்கடைளயும்
உடனுக்குடன் அவர்யபோல் லெசோல்#க்யகட்ட அறிஞர்கள் இல்டை# எனக்கு. அப்படிப்பட்டவரின்
தமிழிலும், அவருக்கு இடைண ோன அறிவும் அயத சC ம் வியவகமும் லெகோண்டு என்டைனயும் என்
தங்டைகடை யும் வளர்த்லெதடுத்த என் அன்டைனய ோ அவடைரவிட புத்திசோலி. அவரும் ஒன்பதோம்
வகுப்யபோடு தந்டைதக்கு வோக்கப்பட்டுவிட்டதோல் யCற்லெகோண்டு படிப்டைப லெதோடர முடி ோCல்
யபோனோலும், தந்டைதயின் உடைர ோடல்கடைள உள்வோங்கி, அவரின் புத்தகங்கடைள படித்து தன்டைன
லெCருயகற்றிக்லெகோண்டவர். பல்யவறு இ#க்கி ங்கடைளயும் Cருத்துவம், புரோணங்கடைளயும் படித்து
அதுசோர்ந்த நூல்கடைள எழுதி வருகிYோர். இப்படி இவர்களின் வளர்ப்பில் தன்டைன
லெCருயகற்றிக்லெகோண்ட எனதருடைC தங்டைகய ோ எந்த தடை#ப்டைபக் லெகோடுத்தோலும் உடயன
அடைதப்பற்றி கவிடைத எழுதுவதிலும், என் தந்டைதடை ப்யபோன்யY உதோரணங்கயளோடு யபசுவதிலும்
வல்#வர். சட்ட யCல்படிப்பு M.A.,L.L.M முடித்துவிட்டு தற்யபோது அரசு சட்டக்கல்லூரியில் லெகௌரவ
விரிவுடைர ோளரோக பணிபுரிவயதோடு எனக்கு ஒரு நல்# ஆசோனோக, நண்பனோக, வழிகோட்டி ோகவும்
விளங்குவது என் போக்கி ம்.
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நன்றியுடைர
சட்டம் படித்துவிட்டு வழக்கறிஞரோக பணிபுரிந்தோலும் சமுதோ சீர்யகடுகடைள, கடைள வும் Cக்களிடம்
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் ஒரு சிYந்த ஆயுதCோன சினிCோவில் இ க்குநரோகி சமூக விழிப்புணர்வுகள்
சோர்ந்த படைடப்புகடைள Cக்களிடம் லெகோண்டு யசர்க்க துடித்துக்லெகோண்டிருந்த யவடைளயில் அதற்கு
மிகவும் வலிடைC ோன பத்திரிடைக துடைYயில் என்டைன இளம்குரல் Cோத இதழில் இடைண ஆசிரி ரோக
நி மித்து எனது கருத்துக்கடைள Cக்களிடம் லெகோண்டு யசர்க்க வழிகோட்டி எனதருடைC அண்ணனும்
போ6க வின் Cோநி# லெச #ோளரும் தமிழ்சோர்ந்த சிந்தடைன ோளருCோன திரு ஆதவன் அவர்களுக்கும்,
எனது இ க்குநர் ஆகும் எண்ணத்திடைன கூறி வுடன் அதற்லெகன்ன என் லெபோம்மி வீரன் படத்தில் முழு
சுதந்திரத்யதோடு முதலில் யவடை# லெசய்து கற்றுக்லெகோள், பிYகு லெபரி இ க்குனர்களிடம்
யசர்த்துவிடுகியYன் என தன் படத்தில் லெசர்த்துக்லெகோண்டலெதோடு, தன் தம்பி ோகவும் தன் குடும்பத்தில்
ஒருவனோகவும் என்டைன இடைணத்துக்லெகோண்டு அன்று முதல் இன்று வடைர எனக்கு நல் ஆதரடைவயும்
வழிகோட்டுதல்கடைளயும் வழங்கிவரும் ஆருயிர் அண்ணன் கவிஞர் திரு சியனகன் அவர்களுக்கும் என்
லெநஞ்சோர்ந்த நன்றிகள்.
பல்யவறு கட்டுடைரகடைளயும் நூல்கடைளயும் நோன் எழுதி வந்தோலும் சட்டம் பற்றி இந்த யசகரிப்பு
லெதோகுப்பிடைன லெவளியிடுவதற்கும், யCற்லெகோண்டு எனது படைடப்புகடைளயும் லெவளியிடுவதற்கும்
வழிகடைளயும் ஊக்கத்திடைனயும் வழங்கி இத்லெதோகுப்பிடைன லெவளியிடும் ebooks.com
இடைண தளத்திற்கும் அது சோர்ந்த நல்ய#ோர் அடைனவருக்கும் என் லெநஞ்சோர்ந்த நன்றிகடைள
உரித்தோக்குகியYன்.
ரோசோ. துரிய ோதனன் M.A., B.L.,
வழக்கறிஞர்.
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1. போலி ல் குற்Yங்களுக்கோண முற்றுப்புள்ளி!
'பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் லெகய்வதும் போரினில் லெபண்கள் நடத்தவந்யதோம்' என்Y போரதியின்
கூற்று தற்யபோது யகள்விக்குரி ோகிவிட்டது. சC உரிடைC சமுதோ த்தில் லெபண்களுக்கு எதிரோன
குற்Yங்கள் அதிகரித்துக்லெகோண்டுதோன் இருக்கிYது.
முன்லெபல்#ோம் அங்லெகோன்றும் இங்லெகோன்றுCோய் நடந்த போலி ல் வன்முடைYகள் இப்யபோலெதல்#ோம்
எங்லெகங்கிலும் நடைடலெபற்றுக்லெகோண்டிருக்கிYது. ஆறு வ யதோ அறுபது வ யதோ! அலெதல்#ோம் அந்த
கோமுகர்களுக்கு யதடைவயில்டை#!, லெபண்கள் இன்னும் யபோகப்லெபோருளோக,சடைதப்பிண்டCோக Cட்டுயC
போர்க்கும் Cனப்யபோக்கு போCரன் என்றில்#ோCல் படித்தவனிடம்தோன் அதிகம்
கோணப்படுகிYது.போலி ல் வண்முடைYகளுக்கு என்னவிதCோன அளவுயகோடை# இந்த ஆணோதிக்க சமூகம்
வடைY றுத்து_டைவத்திருக்கிYது?
கற்பு, பண்போடு, ஒழுக்கம் என்லெYல்#ோம் கட்டுப்போடுகடைள லெபண்கள் மீது புகுத்திவிட்டு அந்த
கட்டுப்போடுகடைளலெ ல்#ோம் தகர்த்துவிட்டு கYபழிப்பு யபோன்Y போலி ல் வன்லெகோடுடைCகளில்
ஈடுபடுவதும் ஆண்வர்க்கயC!
கோட்டுமிரோண்டித்தனCோன ஒரு கோ#கட்டத்திற்கு இந்த சமூகம் லெசன்று லெகோண்டிருக்கிYது என்படைத
ோரோலும் Cறுக்க முடி ோது. கற்பு என்பது லெபண்களுக்குCட்டுCோனது, அது ஆண்களுக்கோனதும்தோன
என்படைத அYயவ CYந்துவிட்டோர்களோ? அல்#து CடைYத்துவிட்டோர்களோ? என்யY கூYயவண்டும்!
குற்Yங்கள் லெசய்வதிலும், சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைடகள் மூ#ம் தப்பிப்பதில் Cட்டுயC இங்கு
லெ6னநோ கம் லெச ல்படுகிYது. அதிலும் சமீபகோ#Cோக அதிகரித்துவரும் போலி ல் வன்முடைYகள்,
ஒழுக்கCோன இந்தி பண்போட்டின்மீது கடும் கடைYடை படி டைவப்பது கண்டனத்திற்குறி து.பச்சிளம்
குழந்டைதகள் முதல் பள்ளிழந்த போட்டிகள்வடைர கோCலெவறிபிடித்த கோட்டுமிரோண்டிகளுக்கு இடைY ோகும்
லெகோடுடைC ோன யகவ#ம் இன்றும் நடந்யதறிக்லெகோண்டிருக்கிYது.
'வன்முடைY Cனதளவில் Cட்டுயC' என்Y ஆங்கி# வோசகம் ஒன்று உண்டு. வன்முடைYயின் இந்த
வடைரமுடைYயிடைன ஒரு தனிCனிதன் உணரும்யபோது லெபருலெவளியில் மீYல்கள் இருக்க
வோய்ப்பில்டை#,ஆனோலும் வக்கிரம் நிடைYந்த இவ்வு#கில் இது சோத்தி ம் அல்#. லெபண்
குழந்டைதகள்,இளம்லெபண்கள் மூதோட்டிகள் ஆகிய ோரும் சக Cனுசிகள் என்படைத CYந்துவிட்ட
Cோபோவிகளின் லெகோடூரCோன போலி ல் வன்முடைY அரங்யகற்Yங்கயள அனுதினமும்; தடை#ப்புச்
லெசய்திகளோய் வந்துலெகோண்டிருக்கிYது! இதுயபோன்Y லெகோடூரCோன குற்Yச்லெச ல்களில் ஈடுபடும்
நபர்கடைள கடுடைC ோன வழிமுடைYகளில் உடனடி ோக தண்டித்தோல் Cட்டுயC யCற்கண்ட குற்Yங்கள்
ஓரளயவனும் குடைYந்திருக்கும்;.
'நிர்ப ோ' லெகோடை# வழக்கில் சிடைYயில் உள்ள டைகதிய ோ அவள் எங்களுக்கு இணங்கியிருந்தோல்
வடைள எவ்வித துன்பமுமின்றி துடிக்க துடிக்க கற்பழித்து தூக்கி எறிந்திருக்கCோட்யடோம் என
துணிச்ச#ோய் யபட்டி லெகோடுத்திருக்க Cோட்டோன்.இப்படிலெ ோரு Cோபோதக டைச லிலும் ஈடுபட
அஞ்சியிருப்போன்.
இவன் யபோன்Yவர்கடைள உடனுக்குடன் கடுடைC ோக தண்டித்திருந்தோல் இவனுக்கு பிYகும் இன்றும்,
கோரில் இளம்லெபண் கற்பழித்து லெகோடை#, வீடுபுகுந்து மூதோட்டி கற்பழிப்பு. நோன்கு ஐந்து வோலிபர்களோல்
இளம்லெபண் லெகோடூரCோய் கற்பழித்து லெகோடை#. பணியிடங்களில் போலி ல் லெதோந்தரவுகள், யபோன்Y
லெபண்களுக்கு எதிரோன வன்முடைYகள் லெதோடரோCல் தடுத்திருக்கமுடியும்....
இத்தடைன வருடங்களுக்கு பிYகு தற்யபோதோவது நீதிCன்Yங்களும் அரசும் போலி ல் லெதோடர்போன
குற்Yங்களில் ஓரளயவனும் விழித்துக்லெகோண்டு லெச ல்படுவது வரயவற்கத்தக்கயத!
1997 ஆம் ஆண்யட விசோகோ வழக்கு தீர்ப்பில் வதுத்தப்பட்ட விதிகளும் லெநறிமுடைYளும், சட்டCோக்க
சுCோர் பதினோறு ஆண்டுகளுக்கு பிYகு நிர்ப ோ வழக்கின் மூ#யC தீர்வு கோணப்பட்டுள்ளது!
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முன்லெபல்#ோம் போலி ல் லெதோடல்போன துன்பத்திற்கு உள்ளோக்கப்படும் லெபண்கள் முதலில்
அலுவ#கத்தில் உள்விசோரடைண, அடுத்து யதசி தனித உரிடைC ஆடைண ம்,தமிழ் நோடு Cோநி# Cகளிர்
ஆடைண ம், யதசி Cகளிர் ஆடைண ம் என அடை#ந்து திரிந்து பின் கோவல்துடைYயில் புகோர் பதிவுலெசய்து
நீதிCன்Yத்தில் வழக்குநடத்தி இறுதியில் தண்டடைன லெபற்றுத்தருவதற்குள் சி# வழக்குகளில் குற்Yவோளி
லெசத்யதவிடுகிYோன்! எனயவதோன் அலெதற்லெகல்#ோம் முற்றுப்புள்ளி டைவக்கும் விதCோகத்தோன் போலி ல்
குற்Yங்களில் புதி லெநறிமுடைYகடைY வகுத்துள்ளது. அதன்படி
1.போலி ல் துன்புறுத்தல்கள் என்பது விரும்பப்படோத போலுணர்வுலெகோண்ட நடத்'டைதயும்
நடவடிக்டைககளும்(யநரடி,CடைYமுக)ஆகும்
(அ).லெதோடுத# Cற்றும் லெநருங்கிப்பழக மு லுதல்.
(ஆ).போலுYவிற்கு யவண்டுதல் அல்#து வற்புறுத்துதல்.
(இ).போலுணர்வு லெபோருள்படும் லெசோற்கடைள ப ன்படுத்துதல்.
(ஈ).ஆபோச படங்கடைள கோண்பித்தல்.
(உ).இடைவயபோன்Y போலுணர்டைவ லெவளிப்படுத்தும் உடல் ரீதி ோக வோர்த்டைதகள் மூ#Cோக,
வோர்த்டைதகளற்Y,டைசடைககள் மூ#Cோன எந்த நடத்டைதயும் இதில் அடங்கும்.
யCற்லெசோன்ன எவற்டைYயும் பணியிடத்தில் ஒரு லெபண் சந்திக்க யநர்ந்தலெதன்Yோல் அதனோல் அவள்
யவதடைணப்பட்டு, அவCோனப்பட்டு உடலும் Cனதும் போதிக்கப்பட யநர்ந்தோல், அடைவலெ ல்#ோம்
போலி ல் துன்புறுத்தல்கள் எனக்லெகோள்ளப்பட யவண்டும்.இத்தடைக யகவ#Cோன வற்புறுத்தல்களுக்கு
தோன் இணங்கோவிட்டோல், பணியில் ப# பிரச்சடைனகடைள எதிர்லெகோள்ள யநரிடும் என்றுமு;, தனது
யவடை#க்யக ஆபத்து ஏற்பட#ோம் என்றும், அல்#து பணி உ ர்விற்கு தடைட ஏற்படும் என்றும், தோன் ப#
வழிகளிளும் பழிவோங்கப்படுயவோம் என்றும், யவடை#யில் கவனம் லெசலுத்தமுடி ோத நிம்Cதி ற்Y
அச்சுறுத்தும் சூழல் உருவோகும் என்றும் அந்தப்லெபண் அஞ:ச யநர்ந்தோல், அந்த நிடை#டைC போலி ல்
துன்புறுத்தல் எனக்லெகோள்ள யவண்டும். அதிலும் இ;த்தடைக வற்புறுத்தல்களிளும், அவCோனகரCோன
லெச ல்களிளும் ஈடுபடுபவர் உ ர் அதிகோரி ோக இருந்தோல் அவரது அச்சங்கள் அடைனத்தும்
நி ோ Cோனடைவ என்பதில் எவ்வித சந்யதகமும் இருக்க முடி ோது.
ஆகயவதோன் பணியிடங்களில் போலி ல் லெதோடர்போன குற்Yங்கடைள தவிற்பதற்கு நிர்வோகத்துடைYயின்
லெபோறுப்புகள் என்ன என்படைத ஆணித்தரCோக அறிவுறுத்துவது Cட்டுCல்#ோCல் லெதோடர்போன
குற்Yங்கடைள தோCதப்படுத்தோCல் உடனடி ோக நி ோ Cோன முடைYயில் விசோரடைண லெசய்து குற்Yங்கள்
நிரூபிக்கப்படும் பட்சத்தில் குற்Yவோளிகளுக்கு மிகக்கடுடைC ோன தண்டடைனகடைளயும்
வழங்கயவண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது விசோகோ லெநறிமுடைYகள்.

ரோசோ.துரி ன்
வழக்கறிஞர்
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2. வரதட்சடைண லெகோடுடைCப் புகோர்கள் இதச 498A, 406,41A, 406,41
இ. த. ச பிரிவுகள் 498A, 406,41A, 406, 41 Cற்றும் வரதட்சடைண தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ்
கோவல்நிடை# த்தில் லெகோடுக்கப்படும் புகோர் Cனுக்களின் மீது கோவல்துடைYயினர் உடனடி ோக வழக்கு
பதிவு லெசய் க்கூடோது. அயதயபோல் ோடைரயும் டைகது லெசய் வும் கூடோது.
புகோடைர லெபற்Yவுடன் அந்த புகோடைர Family Welfare Committee க்கு அனுப்ப யவண்டும். இந்த கமிட்டி
ஒவ்லெவோரு தோலுகோ வோரி ோக ஆரம்பிக்கப்பட யவண்டும். யCலும் இந்த கமிட்டியில் ஒரு வழக்கறிஞர்
உட்பட இரண்டு சமூக ந# ஆர்வ#ர்கள் உறுப்பினர்களோக இருந்து கோவல்துடைY ோல் அனுப்பப்படும்
புகோர்கடைள விசோரித்து அந்த பிரச்சிடைனகடைள தீர்க்க ஆய#ோசடைனகடைள வழங்க யவண்டும்.
இதற்கு இந்த கமிட்டி ஒரு Cோதம் கோ# அவகோசம் எடுத்துக் லெகோள்ள யவண்டும். அதன்பிYகு தங்களது
அறிக்டைகடை கோவல்துடைYக்கு வழங்க யவண்டும்.
அதன்பிYயக கோவல்துடைY FIR பதிவு லெசய் யவண்டும் என 27.7.2017 ஆம் யததியில் உச்சநீதிCன்Yம்
"ரோய6ஷ் சர்Cோ Vs உத்திர பிரயதச Cோநி# அரசு"
என்Y வழக்கில் தீர்ப்பு கூறியுள்ளது.
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3. ஜீவனோசம்
உண்ண உணவு... உடுத்த உடைட... வசிக்க இடம்... இந்த மூன்று யதடைவகளும் இல்#ோத Cனித வோழ்க்டைக
முழுடைC லெபறுவதில்டை#. வோழ்க்டைகயின் அடிப்படைட ஆதோரங்களோன இந்த மூன்றும் எத்தடைன
Cனிதர்களுக்குக் கிடைடக்கின்Yன? தம்டைCத் தோயC பரோCரித்துக் லெகோள்ளும் நிடை#யில் இருப்பவர்கள்
அதிர்ஷ்டசோலிகள். அடிப்படைடத் யதடைவகளுக்குக் கூட Cற்Yவடைர அண்டி வோழ
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டவர்கள், பரிதோபத்துக்குரி வர்கள். தன்டைனத் தோயன கோப்போற்றிக் லெகோள்ள
இ #ோCலும், தன்டைனப் பரோCரிக்க யவண்டி வரும் டைகவிட்ட நிடை#யில் இருக்கும் ஒரு
இந்தி க் குடிCகனுக்கு நம் நோட்டுச் சட்டம் என்ன வழி லெசோல்கிYது? அது லெகோடுக்கும் போதுகோப்புதோன்
என்ன? இந்தி குற்Yவி ல் சட்டத்தின் (Criminal Procedure Code) பிரிவு 125,126,127 Cற்றும் 128A, 406,41.
இந்தி நோட்டைடப் லெபோறுத்தவடைர சிவில் சட்டங்கள் என்று லெசோல்#க் கூடி தனி Cனித
உரிடைCகடைளநிடை#நோட்டும் சட்டங்கள் திருCணச் சட்டங்கள், லெசோத்துரிடைC சட்டங்கள், ஜீவனோம்சம்
யபோன்Yடைவ ஒருவர் பின்பற்றும் Cதத்தின் அடிப்படைடயிய#ய இ ற்Yப்பட்டுள்ளன. எனினும்
யCற்கூறி இந்தச் சட்டப்பிரிவு இந்தி Cக்கள் அடைனவருக்கும் ஜீவனோம்சம் யகோர ஒரு லெபோதுவோன
சட்டCோகயவ உள்ளது.
இந்தச்சட்டத்தின் பிரிவு 125 ன் கீழ்…
* தன்டைனப் போதுகோத்துக் லெகோள்ள இ #ோத Cடைனவி.
* தன்டைனப் போதுகோத்துக் லெகோள்ள இ #ோத சட்டம் அங்கீகரிக்கும் Cற்றும் சட்டம் அங்கீகரிக்கோத
டைCனர் குழந்டைதகள். ஒருயவடைள இவர்களுக்கு திருCணம் நடைடலெபற்றிருந்தோலும் இந்தச் சட்டம்
லெபோருந்தும்.
* வ து வந்த சட்டப்பூர்வCோன அல்#து சட்டம் அங்கீகரிக்கோத ஒருவரின் Cகன், Cகள்
உட#ளவிய#ோ, Cனத்தளவிய#ோ போதிக்கப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில்.
* ஒரு நபரின் தன்டைனத் தோயன பரோCரித்துக் லெகோள்ள இ #ோத தோய், தந்டைத ர்.
யCற்கூறி இவர்கள் அடைனவரும் தன்னுடைட கணவர், தகப்பன் Cற்றும் பிள்டைளகளிடமிருந்து
ஜீவனோம்சம் யகோர இந்தப் பிரிவு வழிவடைக லெசய்கிYது. இந்தச் சட்டப் பிரிவில் Cடைனவி என்Y லெசோல்
சட்டப்பூர்வCோன Cடைனவிடை Cட்டுயC குறிக்கும். யCலும், கணவரோல் விவோகரத்து லெசய் ப்பட்ட
லெபண்CறுCணம் லெசய் ோத பட்சத்திலும், எந்தவிதCோன நிரந்தர ஜீவனோம்சம் லெபYோத
பட்சத்திலும், தன்டைனத்தோயன பரோCரித்துக் லெகோள்ள எந்தவிதCோன வருCோனமும் இல்#ோத
பட்சத்திலும் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் ஜீவனோம்சம் யகோர இ லும்.
இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தோக்கல் லெசய் விரும்பும் நபர் தோன் எங்யக
வசிக்கிYோயரோ, எதிர்தரப்பினருடன் கடைடசி ோக எங்யக
வசித்தோயரோ, அந்த இடத்திற்குட்பட்ட குற்Yவி ல் நடுவர் நீதிCன்Yத்திய#ோ (Magistrate Court) அல்#து
குடும்பந# நீதிCன்Yத்திய#ோ ஜீவனோம்ச வழக்கு தோக்கல்லெசய் #ோம். டைCனர் குழந்டைதகளுக்கு தோய
கோப்போளரோக இருந்து வழக்கு தோக்கல் லெசய் இ லும், இது சட்டம் ஏற்றுக் லெகோள்ளோத
குழந்டைதக்கும் (Illegitimate child) லெபோருந்தும். யCலும் இந்த வழக்கு நிலுடைவயில் இருக்கும் யபோது
இடைடக்கோ# ஜீவனோம்சம் யகோரவும் இந்தச் சட்டத்தில் இடமுள்ளது.
நோட்டின் லெபோருளோதோர நிடை#யில் ஏற்படும் Cோற்Yம் (rise in cost of living) எதிர்தரப்பினரோக
இருக்கும்கணவரின், தந்டைதயின், Cகனின் வருவோயில் ஏற்படும் ஏற்Y இYக்கத்தில்
ஏற்படும் Cோற்Yம், ஜீவனோம்சம் யகோரும் Cற்றும் ஜீவனோம்சம் லெபரும் நபரின் ஊதி ம் ஈட்டக்கூடி
நிடை#யில் ஏற்படும் Cோற்Yம் Cற்றும் லெபோருளோதோர ரீதி ோக தன்டைனப் போதுகோத்துக்லெகோள்ளக்கூடி
நிடை#யில் Cோற்Yம், விவோகரத்தோன Cடைனவியின் CறுCணம் அல்#து விவோகரத்து ஆகோத Cடைனவியின்
தவYோன நடத்டைத, டைCனரிலிருந்துயC6ரோகும் பிள்டைளகள் யபோன்Y ஒரு சி# கோரணங்களோல் நீதிCன்Yம்
நி மித்த ஜீவனோம்ச லெதோடைகடை உ ர்த்தயவோ, குடைYக்கயவோ இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 127 ன்
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கீழ் வழிவடைக உள்ளது.
நீதிCன்Yம் லெகோடுத்த ஜீவனோம்சம் லெதோடைகயிடைன எதிர்தரப்பினர் தரோCலும் எந்தவிதCோன
யCல்முடைYயீடும் லெசய் ோCலும் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்தத் லெதோடைகடை லெபY ஒரு Cனு தோக்கல்
லெசய்து அந்தத் லெதோடைகயிடைன நீதிCன்Yத்தில் லெசலுத்தயவோ அல்#து ஜீவனோம்சம் லெகோடுக்கோத
பட்சத்தில்எதிரோளிடை சிடைYலெ டுக்கயவோ முடியும். இந்த வழக்குகளில் எதிர் தரப்பினரிடமிருந்து
ஜீவனோம்சம் லெபறும் ஒயர யநோக்கத்தில்தோன் அவடைர சிடைYலெ டுக்கும் ஒரு முடிவிடைன நீதிCன்Yம்
எடுக்கும்.எதிர்தரப்பினர் ஜீவனோம்சம் லெசலுத்திவிடும் பட்சத்தில் சிடைYலெ டுப்பு தவிர்க்கப்படும்.
Savitaben Somabhai Bhatia Vs State of Gujarat and others (2005)
இந்த வழக்கில் ஒரு ஆண் Cகன் தன்டைன தோயன பரோCரித்துக்லெகோள்ள இ #ோத நிடை#யி லிருக்கும்
தன்னுடைட Cடைனவி, Cக்கள் Cற்றும் லெபற்யYோடைர பரோCரிப்பது இ ற்டைக அவன் மீது விதித்திருக்கும்
தர்Cப்படி ோன ஒரு கடடைC. இவ்வோறு கடடைC ோற்றுவது ஒரு சமூக நீதியின் லெவளிப்போடு என்று
ஜீவனோம்சத்டைதப் பற்றி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
Chaturbhuj Vs Sita Bao (2008A, 406,41)
இந்த வழக்கில் குற்Yவி ல் நடைடமுடைYச்சட்டத்தின் பிரிவு 125 இ ற்Yப்பட்டதன் யநோக்கம் தன்னோல்
பரோCரிக்கப்பட யவண்டி வர்கடைள பரோCரிக்க தவறும் நபருக்கு அவருடைட தர்Cப்படி ோன
கடடைCடை புரி டைவக்க மு ற்சிப்யபோயC ன்றி தண்டிப்பது யநோக்கCல்#.
Provision Of Muslim Women (Protection Of Rights On Divorce) Act 198A, 406,416
198A, 406,415 ம் ஆண்டு நCது உச்ச நீதிCன்Yத்தில் Mohammed Ahmed Khan Vs ShahBanu Begum என்Y சரித்திரப் புகழ்
மிக்க வழக்கில் ஒரு இஸ்#ோமி ப் லெபண்ணிற்கு த#ோக்கிற்கு பிYகு இந்தி குற்Yவி ல் சட்டத்தின்
பிரிவு125 ன் கீழ் லெகோடுத்த தீர்ப்பு இஸ்#ோமி சமூகத்தோல் ஏற்றுக்லெகோள்ள இ #ோத கோரணத்தினோல்
யCற்கூறி இந்தச் சட்டம் அCலுக்கு வந்தது. யCற்கூறி இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 3 ன் கீழ்
இஸ்#ோமி சமூகத்தோரோல் த#ோக்கிற்குப் பிYகு ஒரு லெபண் கடைடப்பிடிக்கும் இதோத் சC த்திய#ய
அந்தப் லெபண்ணிற்கு தன் வோழ்நோள் முழுவதற்கும் யதடைவ ோன ஜீவனோம்சத் லெதோடைக லெசலுத்தப்பட
யவண்டும் என்று கூறுகிYது. த#ோக் லெசய் ப்பட்ட உடயன அவர்களுக்குப் பிYக்கும்
சட்டப்படி ோன குழந்டைதக்கோன ஜீவனோம்சமும்,யCலும் திருCணத்தின் யபோது நிர்ணயிக்கப்பட்ட
லெCஹர் லெதோடைகயும் லெசலுத்தப்பட யவண்டும். அந்தப் லெபண்ணிற்கு
திருCணத்திற்கு முன்னரும் திருCணத்தின்யபோதும் அவளது உற்Yோர், உYவினர், நண்பர்கள், கணவர்
Cற்றும் அவரின் உYவினர்களோல் லெகோடுக்கப்பட்ட பரிசுப் லெபோருட்கள்
அடைனத்தும் திருப்பித்தரப்படயவண்டும். ஒரு யவடைள த#ோக் லெசய்த கணவர் யCற்கூறி வற்டைY சரிவர
நடைடமுடைY படுத்தோத பட்சத்தில் போதிக்கப்பட்ட அந்தப் லெபண் இந்தி குற்Yவி ல் சட்டத்தின்
பிரிவு 125 ன் கீழ் வழக்கு லெதோடர இ லும்.த#ோக்கிற்கு பிYகு CறுCணம் லெசய்து லெகோண்ட இஸ்#ோமி
லெபண்ணிற்கு முழுடைC ோன ஜீவனோம்ச லெதோடைக தரோத பட்சத்தில் சட்டப்படி அதடைன முன்னோள்
கணவரிடமிருந்து யகோர CறுCணம் ஒரு தடைட ல்#.
The Hindu Marraige Act 1955 (இந்து திருCணச் சட்டம் 1955)
இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 24 ன் கீழ் போதிக்கப்பட்ட கணவயனோ அல்#து
Cடைனவிய ோஎதிர்தரப்பினரிடமிருந்து ஜீவனோம்சம் யகோர இ லும். இந்து திருCணச் சட்டத்தின்கீழ்
ஏதோவது ஒரு வழக்கு நிலுடைவயில் இருக்கும் பட்சத்தில் யCற்கூறி இந்தச் சட்டப்பிரிவிடைன
ப ன்படுத்த இ லும்.
பிரிவு 25 ன் கீழ் ஒரு வழக்கு விவோகரத்தில் முடியும் பட்சத்தில் வோழ்நோள் ஜீவனோம்சத்டைத ஒயர
தவடைணயில் லெபற்றுக் லெகோள்ள இந்தப் பிரிவு வழிவடைக லெசய்துள்ளது.
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Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 (இந்து தத்லெதடுத்தல் Cற்றும் ஜீவனோம்ச சட்டம் 1956)
இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 18A, 406,41 ஒரு இந்து Cடைனவி அவர் வோழ்நோள் முழுவதும் தன் கணவரிடம் இருந்து
ஜீவனோம்சம் யகோர வழிவடைக லெசய்துள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் நி ோ Cோன கோரணத்திற்கோக
கணவடைர விட்டுப் பிரிந்த Cடைனவியும் ஜீவனோம்சம் யகோர#ோம்.
1.எந்த ஒரு தகுந்த கோரணமும் இல்#ோCல் தன் Cடைனவிடை டைகவிட்டு பரோCரிக்க தவறி கணவன்.
2. கணவனோல் Cனதளவிலும், உட#ளவிலும் வன்லெகோடுடைC அனுபவித்த லெபண்.
3. லெதோழுயநோ ோல் போதிக்கப்பட்ட கணவர்.
4. யவறு ஒரு Cடைனவியுடன் வோழ்பவர்.
5. யவறு ஒரு லெபண்ணுடன் அயத வீட்டில் லெதோடர்ந்து அல்#து அவ்வப்யபோது வசிப்பது.
6. இந்து Cதத்திலிருந்து யவறு Cதத்திற்கு Cோறுவது.
7. யவறு ஏதோவது ஒரு நி ோ Cோன
கோரணத்திற்கோக பிரிந்து இருத்தல்.
தகோத உYவில் ஈடுபட்ட, ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு Cடைனவி இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் தனி
வசிப்பிடயCோ, ஜீவனோம்சயCோ,யகோர_இ #ோது.
* இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 19 ன் கீழ் கணவடைன இழந்த லெபண் தன்னுடைட சு சம்போத்தி ம் அல்#து
லெசோத்தின் மூ#ம் வரும் வருCோனத்தோய#ோ, தன்னுடைடய ோ கணவயரோ அல்#து தோய், தந்டைத ரின்
லெசோத்தின் மூ#ம் வரும் வருCோனத்தினோய#ோ, யCலும் தன் Cகன் Cற்றும் Cகளின் பரோCரிப்பின் மூ#ம்
அல்#து அவர்களது லெசோத்தின் மூ#ம் வரும் வருCோனத்தினோய#ோ தன்டைனக் கோத்துக்லெகோள்ள இ #ோத
பட்சத்தில் தன்னுடைட கணவரின் தந்டைதயிடமிருந்து (CோCனோர்) ஜீவனோம்சம் யகோர
வழிவடைகலெசய் ப்பட்டுள்ளது.
* இச்சட்டத்தின் பிரிவு 20 ன் கீழ் ஒரு இந்து குடிCகனின் சட்டப்பூர்வCோன அல்#து சட்டம் ஏற்றுக்
லெகோள்ளோத குழந்டைத, தன்டைன போதுகோத்துக் லெகோள்ள முடி ோத வ தோன லெபற்யYோர், தன்டைனப்
பரோCரித்துக் லெகோள்ளஇ #ோத திருCணCோகோத Cகள் ஆகிய ோர் ஜீவனோம்சம் யகோர
இ லும். நீதிCன்Yம் ஜீவனோம்சம் வழக்கின் யபோது வழக்கு லெதோடுப்பவரின் நிடை#, எதிரோளியின்
வருCோனம், வோழ்க்டைகத் தரம் அடைனத்டைதயும் அ#சி ஆரோய்ந்து ஒரு ஜீவனோம்சம்
யகோருபவரின் வோழ்வோதோரத்திற்கோன யபோதி லெதோடைகடை _நிர்ணயிக்கும்.
Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 (குடும்ப வன்முடைYயிலிருந்து லெபண்கடைள போதுகோக்கும்
சட்டம் 2005)
நம் நோட்டில் லெபண்களுக்கு எதிரோக பதிவு லெசய் ப்படும் குற்Yங்களில் லெபரும்போ#ோன குற்Yங்கள்
லெபண்களின் மீது லெசலுத்தப்படும் குடும்ப வன்முடைYய ஆகும். அவ்வோறு போதிக்கப்படும்
லெபண்களுக்கு போதுகோப்பு அளிக்கயவ இந்தச் சட்டம் இ ற்Yப்பட்டுள்ளது.
குடும்ப_வன்முடைY ோல் போதிக்கப்பட்டு தன்_கணவரோய#ோ, சயகோதரனோய#ோ,
Cகனோய#ோ, உடன் வசிக்கும் ஆண் நண்பரோய#ோ, தந்டைத ோய#ோநிர்கதி ோக விடப்படும் லெபண் தன்டைன
இந்த நிடை#க்கு ஆளோக்கி ஆண்Cகனிடமிருந்து ஜீவனோம்சமும் நஷ்டஈடும் யகோர இந்தச் சட்டம்
வழிவடைக லெசய்துள்ளது.
லெபோதுவோக இந்தி சட்டங்களில் Cடைனவி என்Y அந்தஸ்துடைட லெபண் Cட்டுயC ஜீவனோம்சம் யகோர
சட்டம் வழிவடைக லெசய்துள்ளது. எனினும் முதல் முடைY ோக Cடைனவி ல்#ோத ஒரு ஆண்Cகனுக்கு
துடைண ோக Cடைனவி யபோல் வோழும் ஒரு லெபண்ணும்ஜீவனோம்சம் யகோர இந்தச் சட்டயC
முன்யனோடி ோக விளங்கி து. இந்தச் சட்டத்டைதப் பற்றி முழுடைC ோக பின்னர் லெதரிந்து லெகோள்யவோம்.
Narinder Pal Kaur Vs M.S. Chawla (2008A, 406,41)
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சமீபத்தில் லெடல்லி உ ர்நீதிCன்Yம் யCற்கூறி வழக்கில் Cடைனவி ல்#ோத ஒரு லெபண்ணிற்கு
ஜீவனோம்ச உரிடைC லெகோடுத்து தீர்ப்பளித்தது. கோ#ங்கோ#Cோக ஒரு ஆண் ப# Cடைனவிகள்
டைவத்துக்லெகோண்டது நம் இதிகோசங்களில், புரோணங்களில் போர்த்துவந்த ஒன்று. இந்தி ோவில்
திருCணச் சட்டங்கள் இ ற்Yப்பட்டவுடன் ஒரு தோரம் முடைY வலியுறுத்தப்பட்டது. அதன்
அடிப்படைடயில் சட்டம் ஏற்றுக்லெகோள்ளக் கூடி வடைகயில் திருCண உYவில் அல்#ோத ஒரு லெபண்
ஜீவனோம்சம் யகோர சட்டம் அனுCதிக்கவில்டை#.எனினும் யCற்கூறி வழக்கில் ஒரு ஆண் தோன்
ஏற்கனயவ CணCோகியிருந்தடைத CடைYத்து 14 ஆண்டுகள் ஒரு லெபண்ணுடன் Cடைனவி என்Y
அந்தஸ்டைத லெகோடுத்து இரண்டு குழந்டைதகடைளயும் லெபற்று சமூகத்தில் அந்த குடும்பத்தின் தடை#வன்
என்று லெவளிக்கோட்டிக்லெகோண்டு இருந்த கோரணத்தோல் இந்த வழக்கின்தீர்ப்பில் இந்த
இரண்டோவது Cடைனவிடை யும் சட்டப்பூர்வCோக ஜீவனோம்சம் லெபருவதற்கு அங்கீகரிக்க#ோம் என்று கூறி
நீதிCன்Yம் ஜீவனோம்சமும் வழங்கி து.
Komalam Amma Vs Kumara Pillai Raghavan Pillai and others (2008A, 406,41)
உச்ச நீதிCன்Yம் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் ஒரு லெபண்ணிற்கு வசிக்கும் இருப்பிடம் ஏற்படுத்திக்
லெகோடுப்பதும் ஜீவனோம்சத்தின் ஒரு அங்கயC என்று கூறியுள்ளது. யCலும், அந்த இருப்பிடமும் அந்தப்
லெபண் பழக்கப்பட்ட அந்தஸ்திய#ய இருக்க யவண்டும் என்று வலியுறுத்தி து.
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 (லெபற்யYோர் Cற்றும் மூத்த குடிCக்கள்
போதுகோப்பு Cற்றும் பரோCரிப்பு சட்டம் 2007)
இந்தி நோடு கூட்டுக் குடும்ப முடைYக்கு லெப ர் யபோனது. ஆனோல், கோ#த்தின் கட்டோ த்தோல்
லெபோருளீட்டுவதற்கோக இடைள தடை#முடைYயினர் லெவவ்யவறு இடங்களுக்கு இடம் லெப ர்ந்த
கோரணத்தோல் நம் நோட்டில் வ தோன லெபற்யYோர்களும் மூத்த குடிCக்களும் பரோCரிக்க
ஆளில்#ோCல், அன்பு கோட்ட ஆளில்#ோCல் தனிடைC படுத்தப்பட்டிருப்பது நிதர்சனCோன
உண்டைC. இதனோய#ய இன்று புற்றீசல் யபோல்முதிய ோர் கோப்பகங்கள் திYக்கப்பட்டு லெச ல்பட்டு
வருகின்Yன. இந்தி குற்Yவி ல் சட்டம் பிரிவு 125 ன் கீழ் லெபற்யYோர்கள் ஜீவனோம்சம் லெபY
வழிவடைக லெசய் ப்பட்டிருந்தோலும் 2007 ம் ஆண்டு கூடுத#ோன இந்தச் சிYப்பு சட்டத்திடைனயும்
இ ற்றியுள்ளது.
இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 5 ன் கீழ் தன்டைன பரோCரித்துக்லெகோள்ள இ #ோத ஒரு மூத்த
குடிCகன், ஆதரவற்று விடப்பட்ட லெபற்யYோர், தன்னிச்டைச ோகயவோ அல்#து ஒரு தன்னோர்வ லெதோண்டு
நிறுவனத்தின் (ழிநிளி) மூ#Cோக இதற்லெகன நி மிக்கப்பட்ட ஆடைண த்தின் முன் வழக்கு
தோக்கல் லெசய் #ோம். யCலும், ோருயC பரோCரிக்க இ #ோத நிடை#யில் இருக்கும் முதிய ோர்கடைள அரயச
முதிய ோர் இல்#ங்களின் வோயி#ோக பரோCரிக்க சட்டம் வலியுறுத்துகிYது. யCலும், இந்த சட்டத்தின்கீழ்
Cனு தோக்கல் லெசய்யும் லெசய்பவரின்குழந்டைதகள் அல்#து வோரிசுகளுக்கு சம்Cன் அனுப்பி
ஆடைண ம் ஆய#ோசடைன வழங்கி சCரச மு ற்சி யCற்லெகோள்கிYது. சCரச மு ற்சி
யதோல்வி டைடயும் பட்சத்தில் ஆடைண ம் ஜீவனோம்சம் வழங்கக் யகோரிதீர்ப்பிடைன வழங்குகிYது.
இந்தி நோட்டில் நீதிCன்Yங்களோல் ஜீவனோம்ச வழக்கு தங்களுக்கு சோதகCோக தீர்ப்பு லெபற்றும்
கிட்டதட்ட 46 சதவிகிதப் லெபண்கள் அதடைன டைகயில் லெபY முடி ோCல் இருக்கிYோர்கள். யCலும்,
60 சதவிகிதப் லெபண்கள் நீதிCன்Yத்தின் மூ#ம் உரி யநரத்தில் ஜீவனோம்சம் லெபY
முடி ோCல் தவிக்கிYோர்கள். திருCணத்தின் யபோது சீதனCோக லெகோடுக்கப்படும் லெபோருட்களும் அல்#து
கணவயரோ அல்#து அவரது குடும்பத்தோயரோ வரதட்சடைண ோக யகட்டு வோங்கும் லெபோருட்கடைளய ோ
திரும்பப் லெபறுவது என்பது ஒரு பிரம்Cப் பிர த்தனCோகயவ இருக்கிYது. 30 சதவிகிதப் லெபண்கள்
Cட்டுயC தங்கள் நடைககடைளய ோ,உடடைCகடைளய ோ ஓரளவிற்கு தங்கள் வசCோக்கிக் லெகோள்ள முடிகிYது.
யCலும், கணவரிடமிருந்து பிரிந்து வோழும் 75 சதவிகிதப் லெபண்களுக்கு சு சம்போத்தி யCோ, யபோதி
வருCோனயCோ இல்#ோ நிடை#யில் நீதிCன்Yம் லெகோடுக்கக் கூடி ஜீவனோம்சத்டைதயும் சரிவர லெபY
முடி ோத நிடை#யிலும் அல்#ல்பட்டுக்லெகோண்டுதோன் இருக்கிYோர்கள்.
கோ#ங்கோ#Cோக நம்முடைட நோட்டில் ஒரு தனி நபர் தர்Cப்படி தோன் பரோCரிக்க யவண்டி வர்கடைள
பரோCரிக்கத் தவறுவது ஒரு CனிதோபிCோனCற்Y குற்Y லெச ல் என்யY யவத உபநிடதங்கள்
கூறுகின்Yன.யCலும், அடைனத்து Cதங்களும் இதடைனய படைYசோற்றுகிYன. இன்டைY
தடை#முடைY இதடைனதவறி தோல் தோன் சட்டத்தின் மூ#ம் அதடைன நிடைYயவற்Yயவண்டி
கட்டோ ம் எழுந்துள்ளது. எந்த ஒரு தனி நபரும் தர்Cப்படிதோன் பரோCரிக்க யவண்டி
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4. திருCணCோன லெபண்களுக்கு இனிசி ல் என்ன?
லெபண்கள் லெபரும்போலும், Cருத்துவCடைன உள்ளிட்ட இடங்களில் லெப ர் பதிவுலெசய்யும்யபோது, கணவர்
லெப ர் யசர்த்யதோ, அவரது லெப ரின் முதல் எழுத்டைத இனிஷி #ோகயவோ லெகோடுக்கப்
பழகியிருக்கிYோர்கள்.
அயத நிடைனவில், யதர்வு அல்#து யவடை#க்கு விண்ணப்பம் எழுதும்யபோதும், தங்களின் இனிஷி #ோக
கணவர் லெப ரின் முதல் எழுத்டைத எழுதிவிடுகிYோர்கள். அவர்களின் கல்வி, பிYப்புச்
சோன்றிதழ்களிய#ோஅப்போ லெப ரின் முதல் எழுத்யத இன்ஷி #ோக இருக்கும்யபோது, அலுவல் ரீதி ோன
குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்Yன.
சமீபத்தில், வங்கித் யதர்வு எழுத வந்த லெபண்களுக்கும் இயத சிக்கல் யநர, திருCணச் சோன்றிதழ், பிYப்புச்
சோன்றிதழ் எனக் யகட்கப்பட்டிருக்கிYது. இதனோய#ய சி#ர் யதர்வு எழுத முடி ோCல்கூட
யபோய்விட்டது.
இனிஷி ல் Cோற்Yம்… லெபண்களுக்கு Cட்டும் ஏன்?
ஆண்களுக்குத் திருCணத்துக்கு முன்யபோ பின்யபோ ஒருயபோதும் இனிஷி ல் பிரச்டைனகள் வருவதில்டை#.
லெபண்களுக்கு Cட்டும் ஏன் இந்த Cோற்Yம்? வழக்கறிஞர் அருள்லெCோழியிடம் யகட்யடோம்.
“லெபோது சிவில் சட்டம் பற்றி இப்யபோது அதிகம் விவோதிக்கப்படுகிYது. உண்டைCயில் லெபோது சிவில்
சட்டம் என்படைத ஆண், லெபண் இருவருக்கும் லெபோதுவோனதோக Cோற்றுவயத சரி ோக இருக்கும்.
லெபண்களுக்கு இனிஷி ல் பிரச்டைன எப்யபோது வந்தது? அவர்கள் படிக்கவும் யவடை#க்கும்
லெசல்லும்யபோதுதோன்.
ஒரு லெபண் திருCணத்துக்கு முன் தந்டைதக்கும், திருCணத்துக்குப் பின் கணவனுக்கும், கணவன்
இYந்துவிட்டோல் Cகனுக்கும் கட்டுப்பட்டிருக்க யவண்டும் எனும் சி#ரோல் வகுக்கப்பட்ட
வடைர டைYகயள, லெபண்கள் தங்கள் சு த்டைத இழந்து நிற்கக் கோரணம்.
Cதங்கள் லெபண்கள் லெப ர்கடைள இழக்கச் லெசய்கின்Yனவோ?
இந்துக்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோ#த்துக்கு முன்பு வடைர கணவர் லெப டைரக் கூட லெபண்கள் லெசோல்#
Cோட்டோர்கள். திருCணப் பத்திரிடைககளில் CணCக்களின் தந்டைத லெப ர் Cட்டுயC இருக்கும்.
கிறிஸ்தவ Cதத்தில் திருCணத்துக்குப் பின், அந்தப் லெபண்ணின் லெப யர CடைYந்துவிடுகிYது.
எலிஸலெபத் எனும் லெபண் யடனி டை#த் திருCணம் லெசய்தபின், மிஸஸ் யடனி ல் என்யY
அடைழக்கப்படுகிYோர்.
இஸ்#ோம் முடைYயில் முன்லெபல்#ோம் திருCணப் பத்திரிடைகயில் லெபண்ணின் லெப ருக்குப் பதில்
‘அழகி CணCகடைள’ என்றுதோன் இருக்கும். இந்த ஆண்டைC சமூகப் பழக்கங்களின்
லெதோடர்ச்சி ோகயவ கண வரின் லெப ர் இனி ஷி #ோக லெபண்களுக்கு வந்து யசர்ந்திருக்கிYது.
அரசி #டைCப்புச் சட்டப்படி…
* ஒரு லெபண், ஆடைணப் யபோ#யவ திருCணத்துக்கு முன்னும் பின்னும் தன் தந்டைதயின் இனிஷி ய#ோடு,
ஒயர இனிஷி ய#ோடு இருக்க முடியும்.
* ஒரு லெபண் தன் தந்டைதயின் லெப டைரத்தோன் இனிஷி #ோக டைவத்திருக்க யவண்டும் என்Y அவசி ம்
இல்டை#. தன் தந்டைதயின் லெப யரோடு, தோய் லெப டைரயும் இடைணத்து இனிஷி #ோக டைவத்திருக் க#ோம்.
அல்#து, தந்டைத லெப ர் இல்#ோCல் தோய் லெப டைர Cட்டும்கூட இனிஷி #ோக டைவத்திருக்க#ோம்.
* இன்ஷி டை#த் யதர்வு லெசய்யும் உரிடைCடை அரசி
#டைCப்புச் சட்டம் லெபண் களுக்கு வழங்கியுள்ளது” என்று லெதளிவுபடுத்தினோர் அருள்லெCோழி.
அது சு Cரி ோடைத சோர்ந்தது!
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ஒரு லெபண் இனிஷி ல் Cோறுவது என்பது கல்வி Cற்றும் யவடை# சோர்ந்தது Cட்டுCல்#, அவரது சு
Cரி ோடைத சோர்ந்ததும்கூட. திருCணத்துக்குப் பிYகு தன் யநசத்துக்கு உரி தந்டைதடை தன் லெப ரிலிருந்து
பிரிவது நி6Cோகயவ வலி தரும் விஷ ம்தோன்.
லெபண்ணி ச் லெச ற்போட்டோளர் ஓவி ோ வின் போர்டைவ இது…
“யநசித்து திருCணம் லெசய்திருந்தோலும்கூட, தன் இனிஷி டை# Cோற்றிக் லெகோள்ளும்யபோது Cனம்
குறுகுறுக்கயவ லெசய்யும். அது உளவி #ோக அந்தப் லெபண்டைண நிச்ச ம் போதிக்கும்.
திருCணம் ஆனபிYகு, லெபண்கள் ப#ரும் தோங்களோகயவ கணவரின் லெப டைரச் யசர்த்துக்லெகோள்கிYோர்கள்.
இது அவசி Cற்Yது என்பயத என் கருத்து. சி# வீடுகளில் ஆண்கள் வற்புறுத்தி அவர் லெப டைர
இடைணக்கச் லெசோல் வடைதயும் போர்க்க முடிகிYது.
இந்தி ோவில் அப்போவின் லெப டைர இனிஷி #ோக்கிக் லெகோள்வயத வழக்கCோக உள் ளது. அம்Cோவின்
லெப டைரச் யசர்ப்பயத இல்டை#. யகரளோ வின் சி# பகுதிகளில் விதி வி#க்கோக அம்Cோவின் லெப டைர
இடைணக்கிYோர்கள்.
ஒரு லெபண்ணின் தந்டைத சரி யில்#ோதவரோக, குடும்பத்டைத விட்டு ஓடியிருந்தோலும்கூட அவரின் லெப டைர
அந்தப் லெபண் இறுதிவடைர சுCக்கயவ யவண்டியிருக்கிYது. இதில் அம்Cோவின் லெப டைரயும்
இனிஷி #ோகக் லெகோள்ளும் பழக்கத்டைத ப#ரும் முன் டைவப்பயதயில்டை#.
என் Cகனின் லெப ர் ஜீவசகோப்தன். அவருக்கு என் லெப ர் Cற்றும் கணவரின் லெப ரின்
முதலெ#ழுத்டைதயும் யசர்த்து ஓ.வி.ஜீவசகோப்தன் என்று பள்ளியில் யசர்த்யதோம். பள்ளி யில் ஏயதனும் ஒரு
லெப டைர Cட்டும் டைவக்க யவண்டும் எனச் லெசோன்னயபோது, ‘அப்படி லெ ன்Yோல் அவன் அம்Cோவின்
லெப யர இருக்கட் டும்’ என்Yோர் என் கணவர். பிYகு இருவரின் லெப ருடன் பதிவு லெசய்தோர்கள்.
இப்யபோது என் யபத்தியின் லெப ரும் எஸ்.லெ6.இத சிற்பி என அம்Cோ-அப்போ இருவர் லெப ரின்
முதலெ#ழுத்யதோடு தோன் பதிந்திருக்கியYோம்.”
ஆண்களுக்கு Cட்டுCல்#… லெபண்களுக்கும் தனித்த அடைட ோளம் இருக்கிYது. அடைத இழக்கோCல்
வோழ்யவோம்!
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5. முதல் திருCணத்டைத கணவர் CடைYத்திருந்தோல்
2 ஆவது Cடைனவி ஜீவனோம்சம்_லெபYமுடியுCோ?
முதல் திருCணத்டைத CடைYத்து லெசய்து லெகோண்ட இரண்டோவது திருCணம் சட்ட வியரோதCோனது
என்Yோலும், கணவரிடமிருந்து ஜீவனோம்சம் லெபறுவதற்கோக இந்து திருCணச் சட்டப்படி இரண்டோவது
Cடைனவிடை யும் சட்டபூர்வCோனவரோகயவ கருத யவண்டும் என உச்சநீதிCன்Yம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இரண்டோவது Cடைனவிக்கு ஜீவனோம்சம் வழங்க முடி ோது என உச்சநீதிCன்Yம் அளித்திருந்த முந்டைத
தீர்ப்போனது, முதல் திருCணம் குறித்த தகவடை# CடைYத்து லெசய்து லெகோண்ட இரண்டோவது
திருCணத்திற்கு லெபோருந்தோது என உச்சநீதிCன்Y நீதிபதிகள் ரஞ்சனோ பிரகோஷ் யதசோய், ஏ.யக. சிக்ரி
ஆகிய ோர் அடங்கி அCர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது.
""இந்த விளக்கம் ஏற்றுக் லெகோள்ளப்படோவிட்டோல் அது Cடைனவிடை ஏCோற்றும் கணவனுக்கு
அளிக்கப்படும் சலுடைக ோக ஆகிவிடும்.
எனயவ, ஜீவனோம்சம் லெபறுவதற்கோகவோவது குற்Yவி ல் நடைடமுடைYச் சட்டம் 125-ன்படி (ஜீவனோம்சம்)
போதிக்கப்பட்ட லெபண் சட்டபூர்வCோன Cடைனவி ோகயவ கருதப்பட யவண்டும்'' என நீதிபதிகள்
லெதரிவித்துள்ளனர்.
ஆதவ்-சபிதோ லெபன் வழக்கில், உச்சநீதிCன்Yம் ஏற்லெகனயவ அளித்த தீர்ப்புக்கு CோYோனதோக மும்டைப
உ ர்நீதிCன்Yம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது என்று கூறி ஒருவர் உச்சநீதிCன்Yத்தில் யCல்முடைYயீடு
லெசய்திருந்தோர்.
யCல்முடைYயீட்டு Cனுடைவ தள்ளுபடி லெசய்த உச்சநீதிCன்Y நீதிபதிகள், சமூக நீதிடை
நிடை#நோட்டுவதற்கோக குற்Yவி ல் நடைடமுடைYச் சட்டம் 125-டை உறுதி ோன யநோக்கத்திற்கோக
லெச ல்படுத்தும் வடைகயில் இப்படி விளக்கம் அளிக்க யவண்டி து அவசி ம் என்றும் தீர்ப்பில்
லெதரிவித்துள்ளனர்.
ஆதவ் ஏற்லெகனயவ திருCணCோனவர் என்படைத முழுடைC ோகத் லெதரிந்து லெகோண்டு சபிதோ லெபன் அவடைர
இரண்டோவது திருCணம் லெசய்து லெகோண்டுள்ளோர். ஆத#ோல், இந்து திருCணச் சட்டப்படி அந்த
திருCணம் லெசல்#ோது என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதோக நீதிபதிகள் விளக்கம் கூறினர்.
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6. இரண்டோவது திருCணம் லெசய்தோல் என்ன தண்டடைன !
எப்லெபோழுது இரண்டோவது திருCணம் லெசய் #ோம் !!!!
IPC section 494 & 495
ஒரு கணவன் அல்#து Cடைனவி அவர்களின் திருCண வோழ்க்டைகக்கு பிYகு இன்லெனோரு
திருCணம்லெசய்துக்லெகோண்டோல் அது லெசல்#ோது. கணவன் அல்#து Cடைனவி இருதுடைன
புரிந்த குற்Yத்திற்க்கு ஆழோகிவிடுவோர்கள்...
ஒரு நபர் தன் வோழ்வில் நடந்த முதல் திருCணத்டைத CடைYத்து இரண்டோவது திருCணம் லெசய்
ஒப்புக்லெகோண்டோல் அது சட்டபடி குற்Yம்...
தண்டடைன!!
இதற்க்கோன தண்டடைன 7 ஆண்டுகள் சிடைYப்படுத்துதல் Cற்றும் அபரோதமும் ஆகும். இதர கோரணங்கள்
என்Yோல் 7 ஆண்டு சிடைYடைவப்பு Cற்றும் அபரோதமூம் ஆகும்..
விளக்கம் !!!
எந்த ஒரு நபருக்கு கணவன் அல்#து Cடைனவி உயிருடன் இருந்து CறுCணம் புரிந்தோல் அது லெசல்லுபடி
ஆகோது . ஏலெனனில் அது கணவன் அல்#து Cடைனவியின் வோழ்நோள் கோ#த்தில் நடைடலெபறுவதோல் அது
இருதுடைண Cணம் குற்YCோகும். ( பிரிவு 494 )
இருதுடைண Cணகுற்Yத்திற்க்கு அத்தி வசி Cோணடைவ !!
1. குற்Yவோளி யவலெYோருவர்க்கு திருCணம் லெசய் ப்பட்டிருக்க யவண்டும். உண்டைC ோக நடந்த
திருCணத்திற்க்கோன நிரூபனம் அவசி CோகிYது.
( the accused must have been married to same person . proof of first marriage necessary )
இங்கு முதல் திருCணம் லெசல்#த்தக்கதோக இருக்க யவண்டும். ஒரு யவடை# தரப்பினர்கடைள ஆளுடைC
லெசய்யும் சட்டப்படி முதல் திருCணம் லெசல்#த்தக்கதல்# என்Yோல் இரண்டோவது திருCணம் லெசய்வதன்
மூ#ம் எந்த குற்Yமும் லெசய் ப்படவில்டை#..\
யCலும் தரப்பினர்களின் வழக்கோறுசட்டங்குகளின்படி இரண்டோவது திருCணம்
முடைYபடிலெசய் ப்பட்டிருக்க யவண்டும். அத்தடைக திருCணத்தின் லெசல்லுபடி
தன்டைC தரப்பினர்களின் Cதங்கள் ,அவர்களின் உடைYவிடம் Cற்றும் சி# இன்றி டைC ோத
Cதம் லெதோடர்போன திருCணச்சடங்குகடைள நிடைYயவற்Yபடுவடைத சோர்ந்துள்ளது.
உதோரணம் !!.
தரப்பினர்கள் இந்துப் பழங்குடியினர்கள் இரண்டோவது Cற்றும் அடுதடுத்த திருCணங்கள் அவர்களது
பழங்குடியின வழக்கங்கள் வழக்கோறுகளோல் ஆளூடைC லெசய் படுகிYது என்Yோல் அத்தடைக
இரண்டோவது திருCணங்கள் லெசல்#த்தக்கது.Cற்றும் அந்த நபர் தண்டிக்கத்தக்கவரல்# என்று
உச்சநீதிCன்Yம் கூறி து...
2. இரண்டோவது திருCணம் புரியும் நோளில் ோர்ருடன் முதல் திருCணம் லெசய்துக் லெகோண்டோயரோ அவர்
உயிருடன் இருக்க யவண்டும்.
(on the date of the second marriage the person to whom the accused was married should be alive )
3..இரண்டோவது திருCணம் முதல் திருCணம் யபோல் லெகோண்டோட படயவண்டும் Cற்றும் அது
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லெசல்#த்தக்கதோக இருக்க யவண்டும்.
( second marriage must be celebrated in the same manner as the first marriage and must be a valid one )
அது யபோல் கோCக்கிழத்தி அல்#து டைவப்போட்டி டைவத்துக் லெகோள்ளுதல் திருCணம் ஆகோது .அயத யபோல்
விவகரத்து தீர்ப்போடைன லெசல்#த்தக்க திருCணத்டைத கடை#க்கிYது. திருCணம் கடை#க்கப்பட்ட பிYகு
மீண்டும் திருCணம் லெசய்து லெகோள்ள முடியும்.
இரண்டோவது திருCணத்டைத நடத்தி டைவக்கும் பூசோரி குற்Y உடந்டைத ோளர் என்Y வடைகயில்
பிரிவு 494 Cற்றும் 109 ன் கீழ் தண்டிக்கப்படுவோர் . இருப்பினும் இரண்டோவது திருCணத்திற்க்கு
வருவதற்க்கு இடைசவு லெதரிவித்த நபர்கள் அல்#து அந்த திருCணத்திற்க்கு வீட்டில் இடம் அளித்தவர்கள்
அந்த திருCணத்திற்க்கு குற்Y உடந்டைத ோளர் ஆவதில்டை#..
எப்லெபோழுது இரண்டோவது திருCணம் லெசய் #ோம்!!!
1. முதல் திருCணம் லெசல்லுபடி ஆகோது என தகுதி வோய்ந்த நீதிCன்Yத்தோல் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டோல் அந்த
நபர் இரண்டோவது திருCணம் லெசய்துலெகோள்வது குற்YCல்#
2. முந்த கணவன் அல்#து Cடைனவி பற்றி லெதோடர்ந்து 7 ஆண்டுகளுக்கு உயிருடன் இருக்கும் தகவல்
ஏதுமில்டை# என்Yோல் Cற்Y நபர் மீண்டும் திருCணம் லெசய்துக்லெகோள்ள முடியும். இங்கு இரண்டோவது
திருCணத்தின் வோழ்க்டைகத் துடைனயிடம் முதல் திருCணம் பற்றி கூறியிருக்க யவண்டும்.
3 . தகுதி வய்ந்த நீதிCன்Yத்தின் விவோகரத்து தீர்ப்போடைணயின் மூ#ம் திருCணம்
கடை#க்கப்பட்டுவிட்டோல் இரண்டோவது திருCணம் லெசய் #ோம்.

22

7. லெபண்களின் போதுகோப்பு சட்டங்கள்...!
1925 இந்தி வோரிசுரிடைCச் சட்டத்தின் கீழ் Cடைனவி லெபண் குழந்டைதகளுக்கு லெசோத்து உரிடைC
வழங்கப்பட்டது.
1929 குழந்டைத திருCணத் தடைடச் சட்டம் இ ற்Yப்பட்டது.
1955 திருCணச் சட்டப்படி லெபண்களின் திருCண வ து 17 வ தோக அறிவிக்கப்பட்டு, தற்லெபோழுது 21
வ தோக உ ர்த்தப்பட்டு பின்பற்Yப் படுகின்Yது.
1956 வோரிசுரிடைCச் சட்டம், லெபற்யYோர்களின் லெசோத்துக்கடைள டைட லெபண்களுக்கு உரிடைC
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
1956 விதடைவகள் CறுCணச் சட்டம், விதடைவகள் CறுCணத்டைத அங்கீகரிகத்து சட்டம்.
1961 Cகப்யபறு ந#ச்சட்டம் - Cகப்யபறு கோ#த்தில் லெபண்கள் விடுப்பு எடுக்கவும் அக்கோ#த்தில்
ஊதி ம் லெபYவும் உறுதி லெசய் ப்பட்டது.
1961 வரதட்சடைண ஒழிப்புச் சட்டம் (198A, 406,414 இல் திருத்தப்பட்டது). வரதட்சடைண வோங்குபவர்களுக்கு
சிடைYத் தண்டடைண.
198A, 406,416 லெபண்கடைள அநோகரிகCோகக் கோட்டுவடைத தடைட லெசய்யும் சட்டம்.
198A, 406,419 வோரிசுரிடைCச் சட்டம் - லெபண்களுக்குப் பரம்படைர லெசோத்தில் சCபங்குரிடைC.
1990 லெபண்களுக்கோன யதசி ஆடைண ம்.
1994 குழந்டைத பிYப்புக்கு முன் போலி ல் பகுப்போய்வு நுட்பங்கள் சட்டம் - லெபண் சிசுடைவ கருவிய#
அழிப்படைத தடுப்பதற்கு சட்டம்
2005 குடும்ப வன்முடைYயிலிருந்து லெபண்களுக்கு போதுகோப்பு சட்டம்.
2013 பணியிடத்தில் லெபண்கள் மீதோன போலி ல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு, தடைட, தீர்வு சட்டம்.
குடும்ப வன்முடைY தடுப்புச் சட்டம், 2005
இந்தச் சட்டத்தின்படி லெபண்கள், தன் கணவயரோ, Cோமி ோயரோ துன்புறுத்தினோல் தண்டடைன லெபற்றுத்
தர#ோம். கணவன் வீட்டில் Cட்டும்தோன் என்றில்#ோCல் லெபற்யYோர் தன்டைன துன்புறுத்தினோலும் இந்தச்
சட்டத்தின் கீழ் புகோரளிக்க#ோம். லெபரும்போலும் கோதல் திருCணம் லெசய் விடைழயும் லெபண்டைண அடித்து
உடைதத்துத் துன்புறுத்துவது யபோன்Yவற்றில் இந்த குடும்ப வன்முடைY தடுப்புச் சட்டத்டைதப்
ப ன்படுத்த#ோம். இச்சட்டத்தின்படி கோவல் நிடை# ம் லெசன்று புகோரளிக்கத் யதடைவ யில்டை#. கோவல்
நிடை# த்தில் புகோரளித்தோல் எஃப்.அய்.ஆர். யபோடப்படுவதுயபோ#, Cோவட்ட போதுகோப்பு அதிகோரியிடம்
புகோரளித்தோல் டி.அய்.ஆர் பதிவு லெசய் ப்படும். இதன்படி நடவடிக்டைக எடுக்கப்படும். லெபரும்போ#ோன
லெபண்கள் கணவனுக்கு எதிரோக கோவல்நிடை# ம் லெசல்#த் த ங்குவதோல் இச்சட்டத்தில் இந்த ஏற்போடு
லெசய் ப்பட்டுள்ளது.
சிறுவர் திருCண தடைடச் சட்டம், 2006
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சர்வயதச Cகளிர் ஆரோய்ச்சி Cய் ம் லெவளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்டைகயில் 48A, 406,41 சதவிகிதப் லெபண்கள் 18A, 406,41
வ துக்குள்யளய திருCணம் புரிந்து லெகோள்வதோகக் கூறுகிYது. குழந்டைதத் திருCணத்தில் இந்தி ோ
13 ஆவது இடத்தில் இருக்கிYது. இப்பழக்கம் லெதோன்றுலெதோட்டு இருப்பதோல் அடைதத் தடுப்பது சிரCCோக
இருக்கிYது. 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் இச்சட்டம் நடைடமுடைYக்கு வந்தது. அதன்படி, லெபண்ணுக்கு
குடைYந்தபட்ச திருCண வ து 18A, 406,41 ஆகவும் ஆணுக்கு 21 ஆகவும் ஆக்கப்பட்டது.இச்சட்டத்தின்படி
குறிப்பிட்ட வ திற்குள் திருCணம் லெசய்துடைவப்பது குற்Yம். ஆயினும் சட்டத்தின் கண்களில்
Cண்டைணத்தூவிவிட்டு இன்றும் ப# குழந்டைத திருCணங்கள் நடைடலெபற்றுதோன் வருகின்Yன.
சிYப்பு திருCணச் சட்டம், 1954
இந்தி ோவில் ப# Cதங்களும், 6ோதி அடைCப்புகளும் இருப்பதோல் Cதம் Cற்றும் 6ோதி தோண்டி திருCணம்
புரிகிYவர்கள் திருCணத்டைத முடைY ோக பதிவு லெசய் யவண்டுலெCன்Yோய#ோ, திருCணத்துக்குப்
பின்னோன வோழ்க்டைகயில் ஏயதனும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு விவோகரத்து யநோக்கி பிரச்சிடைனகளுக்கு
சட்டத் தீர்டைவ நோடயவோ இச்சட்டத்தின் படி முடைY ோக பதிவு லெசய்தோல்தோன் Cண முறிவு கிடைடக்கும்.
இச்சட்டத்தின்படி திருCணம் லெசய் விரும்புயவோர் திருCணப் பதிவு அலுவ#கத்திற்குச் லெசன்று
விண்ணப்பித்தபின் Cணம் லெசய் விரும்புயவோரின் லெப ர்கள் அலுவ#கத்தின் அறிவிப்புப் ப#டைகயில்
ஒட்டப்பட்டிருக்கும். ஒரு Cோதத்திற்குப் பின் திருCணம் முடைY ோக பதிவு லெசய் ப்படும்.
வரதட்சடைண தடுப்புச் சட்டம்,1961
வரதட்சடைண என்பது கோ#ம் கோ#Cோக நம் சமூகத்தில் யவரூன்றியிருக்கும் லெகோடி விஷம்.
வரதட்சடைண லெகோடுக் கோததற்கோக கணவர் வீட்டில் லெதோடர்ச்சி ோக துன்புறுத்தல்களுக்கு லெபண்கள்
ஆளோகின்Yனர். வரதட்சடைணக்கோக Cடைனவிடை உயிருடன் எரித்த சம்பவங்களும் நோம் அறிந்ததுதோன்.
வரதட்சடைண வோங்குவதும் குற்Yம் லெகோடுப்பதும் குற்Yம் எனக் கூறுகிYது இச்சட்டம். வரதட்சடைண
யகட்பவர்கள் மீதும் லெகோடுப்பவர்கள் மீதும் இச்சட்டத்தின்படி நடவடிக்டைக எடுக்க#ோம்.
இச்சட்டத்தின்படி ப#ர் தண்டடைன லெபற்றுள்ளனர்.
இந்தி

விவோகரத்துச் சட்டம், 1969

திருCண வோழ்வில் திருப்தியின்டைC, லெவறுடைC, கட்டோ ம் யபோன்Y ப# கோரணங்களோல் இருவரும்
CனலெCோத்யதோ அல்#து இடைண ர்களில் ஒருவயரோ விவோகரத்துக்கு விண்ணப்பிக்க#ோம். குடும்ப
நீதிCன்Yத்தில் இதற்கோன வழக்கு நடத்தப்பட்டு, விவோகரத்து வழங்கப்படும்.
பிரசவகோ# ப#ன்கள் சட்டம், 18A, 406,4161
பிரசவ கோ#த்தின்யபோது பணிபுரியும் லெபண்ணுக்கு அந்நிறுவனம் 8A, 406,410 நோட்கள் ஊதி த்துடன் கூடி
விடுமுடைYயும், Cருத்துவ லெச#டைவயும் வழங்க யவண்டும் எனக்கூறுகிYது இச்சட்டம். இச்சட்டம்
லெபண்களுக்கு மிகவும் ப ன்படக்கூடி சட்டம். லெபோருளோதோரரீதி ோக லெபண்களுக்கு உதவவும்,
யவடை#டை உறுதி லெசய் வும் இச்சட்டம் உதவுகிYது.
Cருத்துவரீதியி#ோன கருக்கடை#ப்புச் சட்டம், 1971
கருவில் வளரும் குழந்டைத ஆணோ? லெபண்ணோ? என்படைதத் லெதரிந்து லெகோண்டு, கருக்கடை#ப்பு
லெசய்வதற்கு எதிரோக இச்சட்டம் இ ற்Yப்பட்டிருக்கிYது. ஆனோல் இன்றும் ப# நகரங்களில்
சட்டவியரோதCோக கருவில் இருக்கும் லெபண் ஆணோ லெபண்ணோ என்று அறிந்துலெகோள்ளும் வசதிடை
ரகசி Cோக தரும் இடங்களும் லெச ல்படுகின்Yன என்பது உண்டைCதோன்.
பணியிடங்களில் லெபண்களின் யCல் போலி ல் லெகோடுடைC தடுப்புச் சட்டம் 2013
பணியிடங்களில் லெபண்கள் மீதோன போலி ல் லெதோந்தரவுகடைள தடுப்பதற்கோக இச்சட்டம் லெகோண்டு
வரப்பட்டிருக்கிYது. 36 சதவீத இந்தி நிறுவனங்களும், 25 சதவீத பன்னோட்டு நிறுவனங்களும் தங்களது
நிறுவனங்களில் லெபண்கள் மீதோன போலி ல் வன்முடைY நடப்பதில்டை# என
உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்Yன. பணியிடங்களில் போலி ல் லெதோந்தரவு, லெநருக்கCோக அணுகுதல்,
போலி ல்ரீதியி#ோன சீண்டல் ஆகி வற்றுக்லெகதிரோக இச்சட்டத்தின் மூ#ம் தண்டடைன லெபற்றுத்
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தரமுடியும்.
லெபண்கடைள ஆபோசCோக சித்தரித்தல் தடைடச் சட்டம், 198A, 406,416
எழுத்து, ஓவி ம், விளம்பரங்கள் Cற்றும் இன்ன பிY ஊடகங்களில் லெபண்கடைள தவYோக சித்தரிப்பதற்கு
எதிரோன சட்டம் இது. குறிப்பிட்ட ஒரு லெபண்டைண Cட்டுCல்#ோCல் ஒட்டு லெCோத்த லெபண் சமூகம்
பற்றி தவYோன சித்தரிப்புக்கும் இதன் மூ#ம் தண்டடைன லெபற்றுத் தர முடியும். ஆனோல் இச்சட்டம்
நடைடமுடைYப்படுத்தப்படுவது குடைYவோகயவ உள்ளது.
யதசி Cகளிர் ஆடைண ச் சட்டம், 1990
இச்சட்டத்தின்படி #லிதோ குCோரCங்க#ம் தடை#டைCயில் Cகளிர் உரிடைCகளுக்கோன யதசி ஆடைண ம்
அடைCக்கப்பட்டது. லெபண்களின் உரிடைCகளுக்கோகவும், அவர்களுக்கு எதிரோக நடக்கக் கூடி அடைனத்து
பிரச்சிடைனகளுக்கு எதிரோகவும் குரல் லெகோடுக்கிYது. லெபண்களின் வோழ்வோதோரத்டைத உ ர்த்தவும்,
லெபோருளோதோர ரீதியில் வலுவுடைட வர்களோக்குவதற்கோன முன்லெனடுப்புகடைள இந்த ஆடைண ம்
யCற்லெகோள்கிYது.
சC ஊதி ச் சட்டம், 1976
எந்தப் பணியிலும் ஆண்-லெபண் இருபோலினருக்கும் சCCோன அளவி#ோன வோய்ப்பும், ஊதி மும்
வழங்கப்பட யவண்டும் என இச்சட்டம் கூறுகிYது. எந்தப் பணியிடCோக இருந்தோலும் லெபண் என்கிY
கோரணத்தோல் ஊதி ம் Cறுக்கப்படக் கூடோது அல்#து குடைYக்கப்படக்கூடோது. ஆண்கள்
கற்றுக்லெகோள்ளும், யCற்லெகோள்ளும் அடைனத்துப் பணிகடைளயும் லெபண்களும் யCற்லெகோள்ள
வோய்ப்பளிக்க யவண்டும் என இச்சட்டம் கூறுகிYது.
இந்தி வோரிசுகளுக்கும் சட்டம், 1925 (1925 39)Cடைனவிடை யும்,லெபண் குழந்டைதகடைளயும் வோரிசுகளோக்கி சட்டம்
குடைYந்தபட்ச கூலி சட்டம்
ஆண்களுக்கு சCCோன (யவடை#க்கோன) ஊதி ம் -தினசரி 5 Cணி யநர யவடை#க்கு ரூ 8A, 406,415 ஊதி ம் .
லெதோழிற்சோடை#கள் சட்டம், 1948A, 406,41
லெதோழி#ோளர்களின் யCம்போட்டிற்கோக உருவோன இச்சட்டம் Cகளிர் ந#த்டைதயும் குறிப்பிடுகிYது . சC
ஊதி ம் சட்டம், 1976 -யவடை#வோய்ப்பு விஷ த்தில் லெபண்களுக்கு
எதிரோன, போலி ல் அடிப்படைடயில் போகுபோடுஇல்#ோது ஆண்கள் Cற்றும் லெபண் லெதோழி#ோளர்களுக்கு ச
C ஊதி ம் வழங்கும் யநோக்கம் லெகோண்டது.
லெபண் சமூக யCம்போடு பற்றி சட்டங்கள்
சதி (தடுப்பு) சட்டம், 198A, 406,417
இந்துCத சடங்கோன சதி என்னும் விதடைவகடைள இYந்த கணவனின் உடய#ோடுஎரித்தல் ,சதிகளுக்கு
யகோவில் கட்டி வணங்குதல் யபோன்Y மூட பழக்கங்கடைள அYயவஅழிக்க உதவும் இச்சட்டம் ,இடைத
மீறுயவோருக்கு ஒரு வருட கோ# சிடைYத்
தண்டடைனஅல்#து அபரோதம் அல்#து இரண்டும் யசர்த்தும் தண்டடைன ோக வழங்கப் படும்.
லெபண்கடைள அநோகரிகCோக கோட்டுவடைத தடைட லெசய்யும் சட்டம், 198A, 406,416Cகளிடைர வர்த்தக விளம்பரங்களிலும் ,ஊடகங்களிலும் Cரி ோடைத குடைYவோக சித்தரிக்கும் முடைYடை
தடைட லெசய் யவண்டி இச்சட்டம் இ ற்Yப் பட்டுள்ளது.
மீறினோல் முதல் குற்Yத்திற்கு அதிக பட்சCோக 2 ஆண்டு சிடைYயும்,2000 ரூபோய் அபரோதம் ,இரண்டோவது
குற்Yத்திற்கு அதிக பட்சCோக 5
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ஆண்டுசிடைYயும்,10,000 ரூபோய் அபரோதம் வழங்கப் படும் .
குழந்டைத திருCண கட்டுப்போடு சட்டம், 1929
இந்தி ோவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கோ#த்தில் நிடைYயவற்Yப்பட்டது.
பதிலெனட்டு வ துக்கு கீயழ உள்ள லெபண்களுக்கு Cணம் லெசய்தல் கூடோது .
இந்து Cதம் தத்து எடுத்தல் & பரோCரிப்பு சட்டம், 1956 –
ஒரு இந்து Cதத்டைத சோர்ந்த Cடைனவிடை யும் ,குழந்டைதடை யும் தன்வோழ்நோள்
கோ#ம் முழுவதும் அவரது கணவரோல் பரோCரிக்கப் படும் உரிடைCடை இந்த சட்டம் தருகிYது .
Cருத்துவம் Cற்றும் லெபண்களின் உடல் ந#ம் குறித்த சட்டங்கள்
2011 ஆம் ஆண்டின் ,Cக்கள் லெதோடைக கணக்லெகடுப்பின் படி ஆண் லெபண் விகிதோசோரம் 1000:940 ஆக
உள்ளது.லெபண்களுக்கு எல்#ோ உரிடைCகடைள அரசோங்கம் தந்திருந்தோலும் நோட்டின் ப# பகுதிகளில்
பிYக்கும் உரிடைCகூட அவர்களுக்கு Cறுக்கபடுவது கவடை#க்குரி துதோன்.லெபண் சிசுக் லெகோடை#டை
தடுக்கப் ப# மு ற்சிகள் எடுக்கப் பட்டு வருகின்Yன.
அவற்றுள் ஒன்று
குழந்டைதபிYப்புக்கு முன் போலி ல் பகுப்போய்வு நுட்பங்கள் (ஒழுங்குமுடைY Cற்றும் தடுப்பு) சட்டம், 199
4–
Cரபணு அல்#து வளர்சிடைத Cோற்Y குடைYபோடுகள் அல்#து குறிப்பிட்ட பிYவி குடைYபோடு
அல்#து போலி ல் லெதோடர்புயகோளோறுகள் கண்டறிவதற்கோன யநோக்கத்திற்கோக குழந்டைத
பிYப்புக்கு முன் கண்டறியும் நுட்பங்கடைள ப ன்படுத்த கட்டுப்போடு Cற்றும் இது யபோன்Y
லெதோழில்நுட்பங்கடைள தவYோக ப ன்படுத்துவடைத தடுக்க இச்சட்டம் உதவும். இடைதக்லெகோண்டு
பிYக்கும் சிசுவின் போலி டை# கண்டு பிடித்து லெபண் சிசுடைவக் கர்ப்பத்திய#ய கடைளக்கும்
லெகோடுடைCடை தடுப்பயத யநோக்கம்.
மீறினோல் அதிக பட்சCோக 3 ஆண்டு சிடைYயும்,100000 ரூபோய் அபரோதமும் வழங்கப் படும் –
\Cருத்துவ முடைYயில் கர்ப்பத்டைத அழிக்க வடைக லெசய்யும் சட்டம் 1971/2002 –
12 முதல் 24 வோர லெபண்ணின் கர்ப்பத்டைதபிYவிக் குடைYபோடு யபோன்Y Cருத்துவக்
கோரணங்களுக்கோக அழிக்க#ோம் என்Y விதிடை மீறி லெபண் சிசு வடைத லெசய் இந்த முடைYடை
துஷ்ப்ரய ோகம் லெசய்யவோடைர தடுக்க இச்சட்டம் உதவும்.அயத யபோல் கர்ப்பிணி லெபண்களின் உயிடைர
Cருத்துவ கோரணங்களுக்கோக கோக்கவும் வழி வகுக்கிYது .இதன் வோயி#ோக கருக்கடை#ப்பு லெசய்யும்
உரிடைC சட்ட ரீதி ோக லெபண்களுக்குத் தரப் படுகிYது.
யதசி Cகளிர் ஆடைண ம் சட்டம் 1990
இச்சட்டத்தின் படி ஒரு அடைCப்பு நிறுவப்பட்டு லெபண்டிருக்கோன சமூகப்பிரச்சடைனகடைள கடைள ப்
போடுபடும்.
அடைனத்து வடைக லெபண் சம்பந்தCோன குற்Yங்கடைள விசோரிக்கவும்,நீதி அளிக்கவும் ,நஷ்ட ஈடு தரவும்
இதற்கு அதிகோரம் இருக்கிYது
பரத்தடைC தடுப்பு சட்டம் 198A, 406,416/2006லெபண்கள் Cற்றும் குழந்டைதகடைள அவர்கள் விருப்பத்திற்கு CோYோக
ப#வந்தCோகவன்லெகோடுடைCக்கு ஆளக்குவடைத தடுக்க வந்த சட்டம் இதுவோகும்.இந்த குற்Yத்திற்கோன
தண்டடைன மூன்று Cோத சிடைY,30000 ரூபோய் அபரோதம்.
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குழந்டைதகடைள கடத்தி போலி ல் வி ோபோர யநோக்கத்யதோடு விற்கும் குற்Yவோளிகளுக்கு 7 வருட கடுங்
கோவல் சிடைYத் தண்டடைன லெகோடுக்கப் படும்.
லெபண்கடைள யகலி லெசய்தடை# தடுக்கும் சட்டம் :
லெபண்களின் உணர்வுகடைள Cதிக்கோது தகோத வோர்த்டைதகளோல்
திட்டுதல் , யதடைவயில்#ோத ஆபோச டைசடைககள்லெசய்தல், கண்ணி Cற்Y உடல் லெCோழி யபோன்Y
குற்Yங்களுக்கு இந்தி பீனல் சட்டத்தின்
மூ#Cோகவும் முதல் குற்Yவோளிகளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிடைY Cற்றும்ரூபோய் .2000 அபரோதமும்,
அடிக்கடி லெசய்யவோருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிடைY Cற்றும் ரூபோய் .5000 அபரோதமும் தண்டடைன ோகும் .
வீட்டு வன்முடைYயிலிருந்து லெபண்கடைளப் போதுகோக்கும் 2005 சட்டம்லெபண்கடைளவழக்கCோக தோக்குதல் அல்#து லெகோடுடைC லெசய்தல் அல்#து முடைY ற்Y வோழ்வு நடத்த
வற்புறுத்துதல் ,கோ ப் படுத்துதல் யபோன்Y குற்Yங்கடைள தடைட லெசய் இச்சட்டம் உதவுகிYது
.தண்டடைன- ஒரு வருட சிடைY ,10000 ரூபோய் அபரோதம்.
யவடை#க்கு யபோகும் Cகளிர்க்கு போலி ல் வன்முடைY தடுப்பு சட்டம்
பணிக்குச் லெசல்லும் லெபண்கள், போலி ல்துன்புறுத்தல் (தடுப்பு, தடைட Cற்றும் தீர்க்கும்) சட்டத்தின்டி
லெபரி கர்யபோரட் அலுவ#கத்தில் பணி புரியும் லெபண்கள் ஆக இருந்தோலும் சரி, அரசு அலுவ#கத்தில்
பணிபுரியும் லெபண்கள் ஆக இருப் பினும் சரி,வீட்டில் யவடை# லெசய்யும் லெபண்கள் ஆக இருந்தோலும்
சரி, லெபண்விவசோ கூலித் லெதோழி#ோளர் ஆக இருந்தோலும் சரி, போதுகோப்புப் லெபறுவர்.இதன் படி
குடைYகடைள விசோரிக்க ஒரு குழு அடைCக்கப் பட்டு , 90 நோட்களுக்குள் அதன் தீர்ப்புப் படி தக்க தண்டடைன
தரப் படும்.
கற்பழிப்பு எதிர்ப்புச் சட்டம் 2013 –
இதன் படி லெபண்கடைள Cோனபங்கம் லெசய்யும் குற்Yவோளிகளுக்கு அதிக பட்ச தண்டடைன ோக
Cரண தண்டடைனயும்,வோழ்நோள் முழுதும் கடுங்கோவல் தண்டடைனயும் அளிக்கப்
படும்.அமி# வீச்சு ,லெபண்டிடைர லெதோடர்ந்து யபோய் லெதோந்திரவு லெசய்தல்,யபோன்Y ப#
லெபண்களுக்கு எதிரோன போலி ல் குற்Yங்களுக்கு இச்சட்டத்தின் மூ#ம் தண்டடைன தரப் படும்.
இத்தடைன சட்டங்கள் பின்னர் ஏன் அத்தடைன வன்முடைYகள் ?
லெபண்களுக்கோன எத்தடைனய ோ சட்டங்கள் இருந்தோலும் அவற்டைY நடைடமுடைYப் படுத்தலில் சிக்கல்கள்
உள்ளன.இந்தி அரசி ல் சோசனத்தில் அடிப்படைட உரிடைCகள் லெதோடங்கி, எல்#ோவித சCத்துவமும்
லெபண்டிருக்கு அளிக்க பட்டுள்ளது. எண்ணற்Y சட்டங்களும் ,ஆடைண ங்களும் இருந்தோலும்
ஆணோதிக்க Cனப்போன்டைC,சமுதோ த்தில் CோYோதவடைர Cகளிருக்கோன போதுகோப்பு ,யCம்போடு
எல்#ோம் கோனல் நீர்தோன்.வீட்டிய# பூட்டி கிடந்த லெபண்கடைள யதோயளோடு யதோள் லெகோடுத்து, லெபோது
லெவளியில் சCோனCோக பங்யகற்படைத ஏற்கும் Cனப் பக்குவத்டைத நம் சமூகம் இன்னும்
அடைட வில்டை#.
”நிமிர்ந்த நன்னடைட யநர்லெகோண்ட போர்டைவயும்
நி#த்தில் ோர்க்கும் அஞ்சோத லெநறிகளும்,
திமிர்ந்த ஞோனச் லெசருக்கும்
என்று வோழும் புதுடைCப் லெபண்கடைளத் தவYோக புரிந்து லெகோண்டு, யபோட்டி ோக போவித்து இதுவடைர
அடக்கி ஆண்ட சமூகம் சCCோக நடத்த லெதரி ோCல் தவிக்கிYது.
சங்க கோ#த்திய#ய ஔடைவ ோர் லெபண்களின் போதுகோப்டைப பற்றி கீழ்கண்டவோறு போடியிருக்கிYோர்.
“ நி#ம் கோடோக இருக்க#ோம், நோடோக இருக்க#ோம்; பள்ளCோக இருக்க#ோம் யCடோக இருக்க#ோம்.
ஆண்கள் எங்யக நல்#வர்களோக
இருக்கிYோர்கயளோ அங்குதோன் அந்த நி#Cோகி லெபண்ணும் நல்#வளோக இருக்க முடியும்.” :
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எவ்வழி நல்#வர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்டை# வோழி நி#யன (18A, 406,417 : 3- 4)
ஆண்களுக்கு ஒழுக்கத்டைத வலியுறுத்தும் இந்த அழகி கவிடைத இன்டைYக்கும் லெபோருந்தும் .
யCலும், லெபண்கள் நிடை# யCம்பட, பள்ளி ,கல்லூரிகளில் லெபண்கடைள Cதிக்கக் கற்றுத்தரப் பட
யவண்டும்.குடும்பங்களுக்குள் Cகளிடைர சரி சCCோக நடத்த யவண்டும்.அலுவ#கங்களிலும் ,லெபோது
இடங்களிலும் Cரி ோடைத ோக லெபண்கடைள நடத்த யவண்டும்.அதற்கு ஊடகங்களில் லெபண்கடைள
யபோகப் லெபோருளோக சித்தரிக்கப் படுவது அYயவ நிறுத்தப் பட யவண்டும்.
சமூக ஆர்வ#ர்கள், அரசோங்கம் யபோன்Y அடைனத்து அடைCப்புகளும் வரம்பு மீYல்கடைள கண்கோணிப்பு
லெசய் யவண்டும்.லெபண்களுக்கு போதுகோப்புக் கடை#களில் பயிற்சி தரப் பட யவண்டும்.
லெபண்கள் தங்களுடைட கல்வித் திYடைன உ ர்த்தி ” எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்யக லெபண்
இடைளப்பில்டை# கோண்” என்று தனது உரிடைCகடைள பற்றி விழிப்புணர்வுடன் இருக்க யவண்டும்.
ஆடவர், லெபண்கடைள சக Cனுஷிகள் என்படைத லெநஞ்சில் நிறுத்தி லெகௌரவCோக நடத்த யவண்டும்
“ஆணும் லெபண்ணும் நிகலெரனக் லெகோள்வதோல்!
அறிவி ய#ோங்கிஇவ் டைவ ம் தடைழக்குCோம்”
அப்யபோதுதோன் Cோனுடம் லெவல்லும்...!

28

8A, 406,41. க#ப்பு திருCணம் லெசய்யவோர் அரசின் நிதியுதவி
லெபறுவது எப்படி?
Cதம், 6ோதி Cோறி திருCணம் லெசய்துலெகோள்யவோர் Cற்றும் CறுCணம் லெசய்துலெகோள்ளும் விதடைவப்
லெபண்களுக்கு அரசு நிதியுதவி வழங்கி வருகிYது. அவற்டைY லெபறுவதற்கோன வழிமுடைYகள் குறித்து
Cோவட்ட சமூக ந#த்துடைY அதிகோரிகள் விளக்கம் அளிக்கின்Yனர்.
Cதம், 6ோதி Cோறி க#ப்புத் திருCணம் லெசய்துலெகோள்பவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படுகிYதோ?
ஆம், க#ப்புத் திருCண நிதியுதவி திட்டம் உள்ளது. திட்டம்-1, திட்டம்-2 என இரு வடைககளில் நிதியுதவி
வழங்கப்படுகிYது. திட்டம் 1-ல் ரூ.25 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிYது. அதில்
ரூ.15 ஆயிரம்கோயசோடை# ோகவும், மீதமுள்ள ரூ.10 ஆயிரம் யதசி யசமிப்பு
பத்திரCோகவும் வழங்கப்படுகிYது. யCலும், 4 கிரோம் தங்கமும் வழங்கப்படுகிYது. திட்டம் 2ல் ரூ.50 ஆயிரம், 4 கிரோம் தங்கமும் வழங்கப்படுகிYது. அதில்
ரூ.30 ஆயிரம் கோயசோடை# ோகவும், ரூ.20 ஆயிரம் யதசி யசமிப்பு பத்திரCோகவும்
வழங்கப்படும்.திட்டம் 2-ல் ப ன்லெபY பட்டம், பட்ட ப் படிப்பு முடித்திருக்க யவண்டும்.
க#ப்பு திருCண நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் ப ன்லெபY நிபந்தடைன என்ன?
இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்லெதோடைக லெபY திருCணCோகி 2 ஆண்டுகளுக்குள் விண்ணப்பம்
லெசய் யவண்டும். வருCோன, வ து உச்சவரம்பு எதுவும் இல்டை#. திருCணத்தின்யபோது 18A, 406,41 வ து நிடைYவு
லெபற்றிருக்க யவண்டும். திருCணப் பத்திரிக்டைக அல்#து திருCண பதிவுச் சோன்று, CணCகள் Cற்றும்
CணCகன் 6ோதிச் சோன்று, வ துச் சோன்று ஆகி வற்டைY விண்ணப்பத்துடன் இடைணத்து வழங்க
யவண்டும். இந்நிதியுதவி CணCகள், CணCகனிடம் யநரடி ோக வழங்கப்படும். அந்தந்த Cோவட்ட சமூக
ந# அலுவ#டைர அணுக யவண்டும்.
விதடைவப் லெபண்கள் CறுCணம் லெசய்து லெகோண்டோல் அவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படுகிYதோ?
ஆம், டோக்டர் தர்Cோம்போள் அம்டைC ோர் நிடைனவு விதடைவ திருCண நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் விதடைவப்
லெபண்கள் CறுCணம் லெசய்து லெகோண்டோல் ரூ.15 ஆயிரம் உதவித்லெதோடைக வழங்கப்படுகிYது. அதன்படி
ரூ.10 ஆயிரம் யதசி யசமிப்பு பத்திரCோகவும், ரூ.5 ஆயிரம் கோயசோடை# ோகவும் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி லெபY நிபந்தடைனகள் என்ன?
வருCோன உச்சவரம்பு எதுவும் இல்டை#. திருCணம் முடிந்து 6 Cோதங்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க
யவண்டும். திருCணத்தின்யபோது குடைYந்தபட்ச வ து 20 ஆகவும், CணCகனின் வ து 40-க்குள்ளும்
இருக்க யவண்டும். விதடைவச் சோன்று, CறுCண பத்திரிக்டைக ஆகி வற்டைY விண்ணப்பத்துடன்
இடைணத்து வழங்க யவண்டும். அந்தந்த Cோவட்ட சமூக ந# அலுவ#கம் Cற்றும் உள்ளோட்சி
அடைCப்புகளில் உள்ள சமூக ந# விரிவோக்க அலுவ#டைர அணுக#ோம்.
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9. அரசு யவடை#யில் இருக்கும் ஆண் இYந்து விட்டோல்
ஓய்வூதி ம் ோருக்கு கிடைடக்கும்?
இந்து வோரிசு உரிடைC சட்டப்படி கணவர் இYந்துப்யபோனோல், அவருடைட Cடைனவி, குழந்டைதகள், தோய்
இவர்கள் அடைனவரும் முதல் வகுப்பு வோரிசுதோரர்கள் ஆவோர்கள்.
அதனோல் வோரிசு சோன்றிதழில் Cோமி ோரின் லெப ர் யபோடப்படுவது முடைY ோனயத. ஆனோல்,லெபன்ஷன்
லெதோடைக என்பது Cடைனவிக்கு Cட்டுயC உண்டு. அயதயபோல், கருடைணயின் அடிப்படைடயில் யவடை#
என்பதும் Cடைனவிக்கு Cட்டுயC.
வோரிசு சோன்றிதழ் வட்டோரதோலுகோ அலுவ#கங்களில் கிடைடக்கும்.
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10. RTI தகவல் அறியும் உரிடைC சட்டத்தின் கீழ் தகவல்
யகோரும் விண்ணப்பம் அனுப்பும் யபோது கவனிக்க
யவண்டி டைவ.
1.விண்ணப்பத்தின் யததி Cற்றும் இடம்.
2.உங்கள் முழுமுகவரி Cற்றும் லெபோது தகவல் அலுவ#ரின் முழுமுகவரி அஞ்சல் குறியீட்டு எண்ணுடன்
3.நீங்கள் முன்னர் எதோவது Cனு அனுப்பி இருந்தோல் Cனுவின் விபரம். போர்டைவ: என்Y தடை#ப்பின் கீழ்
4.எந்த யததிக்குள் வழங்கப்படும்? என்Y யகள்வி
5.யததியுடன் கூடியுடன் உங்கள் டைகலெ ோப்பம்
6.தகவல் யகோரும் விண்ணப்பக் கட்டணம். ரூ.10/- லெசலுத்தப்பட்டதற்கோன சோன்று. (நீதி Cன்Y வில்டை#
எனில்(court fees stamp) Cனுவின் யCல் போகத்தில் ஒட்டி விட#ோம்.)
7.நீதிCன்Y வில்டை#டை [court fees stamp](court fees stamp](ஒட்டி தும் உங்கள் விண்ணப்பத்டைத ஒளிநகல் (xerox) எடுத்து
டைவக்கவும்
8A, 406,41.விண்ணப்பத்டைத ஒப்புடைக அட்டைடயுடன் கூடி பதிவு தபோலில் அனுப்ப யவண்டும்.(யCல்
முடைYயீட்டின் யபோது ஒப்புதல் அட்டைட முக்கி ம்.
தகவல் லெபரும் உரிடைC சட்டத்தில் எந்லெதந்த தகவல்கள் யகட்க#ோம்?
1) பதியவடுகள் (Records),
2) ஆவணங்கள் (Documents),
3) லெCயCோ எனப்படும் அலுவ#க குறிப்புகள்.( Memo Office Tips),
4) கருத்துடைரகள் (Comments),
5) அதிகோரிகளின் யகோப்பு குறிப்புகள்,
6) அலுவ#கங்களின் லெசய்தி குறிப்புகள் (Offices of the Information notes),
7) சுற்Yறிக்டைககள் (Circulars),
8A, 406,41) ஆவணகள் (Documentation),
9) ஒப்பந்தங்கள் (Agreements),
10) கடிதங்கள் (Letters),
11) முன்வடிவங்கள் (Model),
12) Cோதிரிகள் (Models),.
13) கணீனி சோர்ந்த பதிவுகள் (Information stored in computer),
14) மின்னஞ்சல்கள் (Emails).
15) லெபோது ந#ன் சோர்ந்த அடைனத்து தகவல்கள் (All information of public good well),
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16) சம்Cந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் Cற்றும் பதியவடுகடைளப் பரிசீ#டைன லெசய்யும் உரிடைC, (The right to
review relevant documents and records),
17) நகல் எடுக்கும் உரிடைC (Right to take Xerox) ஆகி ன
தகவல் அறியும் உரிடைC சட்டத்தில் யCல் முடைYயீடு:
லெபோதுத் தகவல் அலுவ#ர் 30 நோட்களில் தகவல் தரவில்டை#லெ ன்Yோய#ோ, அல்#து அவர் அளித்த
தகவல் திருப்திகரCோக இல்டை#லெ ன்Yோய#ோ அந்தந்த துடைYகளில் பிரிவு 19 ன் கீழ் உள்ள யCல்
முடைYயீட்டு அதிகோரியிடம் 30 நோட்களுக்குள் முதல் யCல் முடைYயீடு லெசய் #ோம்.யCல் முடைYயீட்டு
அதிகோரியின் பதில் திருப்திகரCோக இல்டை#லெ னில் 90 நோட்க ளுக்குள் பிரிவு 19 (3)ன் கீழ் Cோநி# தகவல்
ஆடைண ரிடம் இரண்டோவது யCல் முடைYயீடு லெசய் #ோம்.
Cோநி# தடை#டைC தகவல் ஆடைண ர்,
தமிழ்நோடு தகவல் ஆடைண ம்,
2, தி ோகரோ சோடை#,
ஆடை# ம்Cன் யகோவில் அருகில் ,
யதனோம்யபட்டைட,
லெசன்டைன -600018A, 406,41.
லெதோடை#ப்யபசி எண்: 044 - 2435 758A, 406,411, 2435 758A, 406,410
தகவல் தர Cறுத்தோல் தண்டடைன Sec 20 RTI Act தகவல் Cறுத்தோல் ரூ 25000 அபரோதம் & ஒழுங்கு
நடவடிக்டைக
லெபோது தகவல் அலுவ#ர் லெசய்யும் பின்வரும் லெச லுக்கு ரூ 25000 அபரோதம் Cற்றும் துடைY ரீதி ோன
ஒழுங்கு நடவடிக்டைகக்கு உள்ளோக யவண்டிவரும்
1. நி ோ Cோன கோரனம் இல்#ோCல் விண்னப்பம் வோங்க Cறுத்தோல்
2. உரி கோ#லெகடுவில் தகவல் தர Cறுத்தோல் (30 நோட்கள்)
3. தகவலுக்கோன யவண்டுயகோடைள தீ எண்ணத்துடம் Cறுத்தோல்
4. தவYோன, முழுடைCயுYோத, தவYோன எணத்டைத யதோற்றுவிக்கும் வடைகயில் தகவடை# லெதரிந்யத
லெகோடுத்தோல்
5. தகவடை# அழித்தோல்
6. தகவல் லெகோடுப்படைத தடுத்தோல்
பிரிவு 20 (1) படி நோள் ஒன்றுக்கு ரூ 250 வீதம் அபரோதம்
ரூ 25,000 உ ர்த பட்ச அபரோதம்
பிரிவு 20 (2) படி துடைYரீதி ோன ஒழுங்கு நடவடிக்டைக
யCற்படி கோரணத்திற்கோக தகவல் ஆடைண கம் Cட்டுயC தண்டடைன விதிக்க முடியும்
தண்டடைன விதிக்கும் முன்பு லெபோது தகவல் அலுவ#ர் விளக்கம் யகட்ட பின்னர்தோன் தண்டடைன விதிக்க
முடியும்
நி ோ Cோகவும் கவணCோக லெச ல்பட்ட லெபோது தகவல் அலுவ#ர் மீது தண்டடைன விதிக்க இ #ோது.
குறிப்பு: லெபோதுவோக தகவல் ஆடைன கம் தண்டடைன விதிப்படைத தவிர்க்கின்Yது
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தண்டடைனகள் (பிரிவு-20)
Cோநி# தகவல் ஆடைண Cோனது, புகோர் அல்#து யCல்முடைYயீடு எதடைனயும்
தீர்Cோனிக்கும்யபோது:
1. லெபோது தகவல் அலுவ#ர் நி ோ Cோன கோரணம் ஏதுமின்றி தகவலுக்கோன விண்ணப்பம் ஒன்றிடைன
Cறுக்குமிடத்தும் ;
2. லெபோது தகவல் அலுவ#ர் கோ#க்லெகடுவிற்குள் தகவடை# அளிக்க Cறுக்குமிடத்தும் ;
3. லெபோது தகவல் அலுவ#ர் தகவலுக்கோன யகோரிக்டைகயிடைன உள்யநோக்கத்துடன்
Cறுக்குமிடத்தும் ;
4. யகோரிக்டைகயின் லெபோருளோக இருந்த தகவடை# அழிக்குமிடத்தும் ;
5. லெபோது தகவல் அலுவ#ர், தகவடை# அளிப்படைத எந்த முடைYயிலும் தடுக்குமிடத்தும்; அந்த
விண்ணப்பம் லெபYப்படும் வடைர அல்#து தகவல் அளிக்கப்படும் வடைர ஒவ்லெவோரு நோளுக்கும் ரூ.250/தண்டCோக, அந்த லெபோது தகவல் அலுவ#ர் மீது விதிக்கப்படும்.
எனினும், லெCோத்த தண்டத் லெதோடைக ோனது ரூ.25,000/-க்கு மிகோCல் இருக்க யவண்டும். இருப்பினும்,
தண்டம் விதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, சம்Cந்தப்பட்ட லெபோதுத்தகவல் அலுவ#ருக்கு யபோதுCோன
வோய்ப்பளிக்கப்படுதல் யவண்டும்.
லெபோதுத்தகவல் அலுவ#ர், தோன் நி ோ Cோகவும், கவனத்துடனும், லெச ல்பட்டுள்ளடைத லெCய்ப்பிக்கும்
லெபோறுப்பு, அவடைரய சோர்ந்ததோகும்.
யCலும் யCற்கண்ட சூழ்நிடை#களில், லெபோதுத்தகவல் அலுவ#ருக்கு எதிரோக, அவருக்கு லெபோருந்தத்தக்க
பணிவிதிகளின்படி, ஒழுங்கு நடவடிக்டைக எடுக்க சம்Cந்தப்பட்ட துடைYக்கு ஆடைண ம் பரிந்துடைர
லெசய்யும்
தற்யபோடைத லெதோழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கோ#த்தில் இடைண தளம் மூ#Cோகவும் தகவல்கடைளப் லெபY
முடியும். இன்னும் சி# இடங்களில் கோல் லெசண்டர்களும் கூட அடைCக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கோன இடைண தளங்கள்: http://www.righttoinformation.gov.in/
இடைண தளம் மூ#Cோக விண்ணப்பிக்க http://www.rtination.com என்Y தளத்டைதப் போர்டைவயிட#ோம்.
ஓட்டுநர் உரிCம், சோடை# யCம்போடு, அடிப்படைட கட்டடைCப்பு, போஸ்யபோர்ட்டுக்கோன யபோலீசோரின்
ஆய்வுப் பணி Cற்றும் ஊழல் புகோர்கள் ஆகி டைவ குறித்யத லெபரும்போ#ோயனோர் தகவல் அறியும்
உரிடைCச் சட்டத்தின் கீழ் விளக்கம் யகட்கின்Yனர்.
தகவல் உரிடைC பற்றி தமிழக அரசின் இடைண தளம் http://www.tn.gov.in/rti/
தகவல் அறியும் உரிடைC பற்றி Cத்தி அரசின் இடைண த்தளம் http://rti.gov.in/
யCலும் தகவல் உரிடைC சட்டத்டைத பற்றி லெதரிந்து லெகோள்ளுங்கள்http://persmin.nic.in/RTI/WelcomeRTI.htm
முடைY ோக தகவல் யகட்பது எப்படி? http://www.rtiindia.org/
கிரோC Cற்றும் பஞ்சோ த்து நிர்வகோம் பற்றி அரசோங்கத்தின்
யகோப்புhttp://www.tn.gov.in/rti/proactive/rural/handbook_RD_PR.pdf
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11. டைகது – ஏன்? எதற்கு? எப்படி?
குற்Yவி ல் சட்டம் அல்#து கோவல்துடைY அல்#து நீதித்துடைY என்YதுயC ப#ருடைட நிடைனவுக்கும்
வருவது “டைகது”சம்பவம்தோன். பிரப#Cோனவர்களின் டைகது சம்பவங்கடைள லெதோடை#கோட்சியிலும்,
கற்படைன ோன டைகது சம்பவங்கடைள திடைரப்படங்களிலும் போர்க்கும் ப#ருக்கு டைகது குறித்த ஒரு
குழப்பCோன புரிதய# இருக்கும்.
நடைடமுடைYயில் ஒரு குற்Yம் குறித்து கோவல்துடைY அதிகோரிக்கு தகவல் கிடைடத்தவுடன், அந்த
குற்Yச்லெச லில் பிடைணயில் விடத்தகோத குற்Yத்டைத ஒருவர் லெசய்திருப்போர் என்று நம்புவதற்கு உரி
முகோந்திரம் கிடைடத்தவுடன் உடயன நடைடலெபறும் சம்பவம் “டைகது”தோன்.
குற்Yம் லெதோடர்ந்து நடைடலெபYோCல் தடுப்பதற்கோகவும், குற்Yப்பு#னோய்வும் – குற்Yவிசோரடைணயும்
யநர்டைC ோகவும் நடுநிடை# ோகவும் இடைடயூறு இன்றி நடப்பதற்கோகவும், குற்Yம் லெசய்திருப்பதோக
நம்பப்படும் நபடைர தடுத்து நிறுத்தி கோவல்துடைYயின் கட்டுப்போட்டில் லெகோண்டுவருவதற்கோக
யCற்லெகோள்ளப்படும் நடவடிக்டைகய “டைகது”ஆகும்.
ஆனோல் ப# யநரங்களில் புகோரில் எதிரி ோக குறிப்பிடப்படும் நபடைர டைகது லெசய் ோCல், அவடைர
தப்பிக்க விடுவயதோ – அவரிடம் யவலெYோரு புகோடைர எழுதி வோங்கிக்லெகோண்டு முதல் புகோர்தோரடைர டைகது
லெசய்வயதோ இந்தி ோவின் கோவல் நிடை# ங்களில் மிகவும் நடக்கும் வழக்கCோன நிகழ்வுகள்தோன்.
டைகது லெசய் ப்பட்டு சிடைYயில் அடைடக்கப்பட யவண்டிவர்கள் மிகவும் கவுரCோக நோட்டில் உ#வுவதும்,
குற்YCற்Y ப#ர் லெபோய் ோன கோரணங்களுக்கோக சிடைYயில் அடைடக்கப்படுவதும் இந்தி ோவில்
Cட்டுCல்#, இந்தி ோ யபோன்Y Cனித உரிடைCகளில் குடைYவோன புரிதடை#க் லெகோண்ட பல்யவறு
நோடுகளிலும் மிக பரவ#ோக நடந்து வருகிYது.
இடைத தீர்க்கதரிசனத்துடன் கணித்திருந்த இந்தி அரசி ல் சட்ட வடைரவுக்குழுவின் தடை#வர்
அம்யபத்கர், இந்தி அரசி ல் சட்டத்திய#ய டைகதுகள் குறித்தும் எழுதியுள்ளோர்.
இந்தி அரசி ல் சட்டத்தின் உறுப்பு 21 ன் படி சட்டப்படி உருவோக்கப்பட்டுள்ள விசோரடைண
முடைYப்படி ன்றி, யவலெYந்த விதCோகவும் ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்டைதயும் உயிடைரயும்
பறிக்கக்கூடோது என்று திட்டவட்டCோக கூறியுள்ளோர்.
இந்தி அரசி ல் சட்டத்தின் உறுப்பு 22 (1) இன் படி, “டைகது லெசய்து ஒரு நபடைரக் கோவலில் டைவப்பதற்கு
முன், அவர் எதற்கோக டைகது லெசய் ப்பட்டுள்ளோர் என்பதற்கோன கோரணத்டைத அவருக்கு லெதரிவிக்க
யவண்டும். Cற்றும் டைகது லெசய் ப்படும் நபரோல் யதர்ந்லெதடுக்கப்படும் வழக்குடைரஞடைர
க#ந்தோய#ோசிக்கவும், அவடைர தCது சட்டரீதி ோன தற்கோப்பிற்கு ப ன்படுத்துவதற்கும் உள்ள
உரிடைCகள் Cறுப்யபதுமின்றி வழங்கப்படயவண்டும்”.
இந்தி அரசி ல் சட்டத்தின் உறுப்பு 22 (2) இன் படி, “ஒரு நபடைரக் டைகது லெசய்து கோவலில்
டைவக்கும்யபோது, அப்படி டைகது லெசய் ப்பட்ட நபடைர, டைகது லெசய் ப்பட்ட 24 Cணியநரத்திற்குள்
அருயக உள்ள ஒரு குற்Yவி ல் நடுவரிடம் முன்னிடை#ப்படுத்த யவண்டும். அந்த 24 Cணி
கோ#க்லெகடுவில், டைகது லெசய் ப்பட்ட இடத்திலிருந்து அந்த குற்Yவி ல் நடுவர் இருக்கும் இடத்திற்கு
அடைழத்துச் லெசல்# யதடைவப்படும் ப ண யநரத்டைத யசர்க்கக்கூடோது. எந்த ஒரு நபடைரயும், ஒரு
குற்Yவி ல் நடுவரின் உத்தரவின்படி இல்#ோCல், அந்த கோ#க்லெகடுவுக்கு யCல் கோவலில்
டைவத்திருக்கக்கூடோது”.
ஒரு நோட்டின் குடி ரசுத்தடை#வர், பிரதCர் உள்ளிட்ட உ ர்பதவி வகிப்யபோரின் பணிகடைளயும்,
நோடோளுCன்Yம் உள்ளிட்ட அரசு அடைCப்புகளின் பணிகடைளயும் வடைர டைY லெசய்யும் அரசி ல்
அடைCப்புச் சட்டத்தில், தனி நபரின் டைகதுக்கு எதிரோன போதுகோப்புகள் குறித்த யCற்கண்ட லெசய்திகடைள
சோதோரணCோக எதிர்போர்க்க முடி ோது. ஆனோல் இந்தி அரசி #டைCப்புச் சட்டத்தில் இதுயபோன்Y
சோதோரண அம்சங்களும் இடம் லெபற்றுள்ளது ஒரு சுடைவ ோன அம்சCோகும். இந்தி கோவல்துடைYயின்
இன்டைY அவ# நிடை#டை அண்ணல் அம்யபத்கர் அன்யY உணர்ந்து மிகுந்த தீர்க்க தரிசனத்துடன்,
குடிCகனின் உரிடைCகள் குறித்த அம்சங்கடைள அரசி ல் அடைCப்பில் இடைணத்தது, அவர் இந்தி Cக்கள்
மீது லெகோண்ட கரினத்டைதயும், கோவ#ர்கள் மீது லெகோண்ட லெதோடை#யநோக்குப் போர்டைவடை யும் குறிக்கிYது.
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எனயவ ஒரு குற்Yச் லெச லில் போதிக்கப்பட்ட நபயரோ, குற்Yச்லெச டை# லெசய்துவிட்டு டைகடைத
எதிர்போர்த்திருக்கும் நபயரோ – ோரோக இருந்தோலும் டைகது சம்பவத்தின் சட்டக்கூறுகள் குறித்து குடைYந்த
பட்ச புரிதடை# ோவது லெபற்றிருப்பது நல்#து. இதன் மூ#ம் சட்டவியரோத டைகதுகடைள குடைYப்பதுடன்,
சட்டரீதி ோக டைகது லெசய் ப்பட யவண்டி வர்கள் தப்பிப்படைதயும் தவிர்க்க முடியும்,
சட்டரீதி ோன டைகதுகளும், சட்ட வியரோத டைகதுகளும்:
இந்தி ோவின் குற்Yவி ல் நீதிCன்Yங்களும், கோவல்துடைY உள்ளிட்ட சட்ட அC#ோக்க அடைCப்புகளும்
அவற்றிற்கு விதிக்கப்பட்ட சட்ட லெநறிமுடைYகளின்படிய லெச ல்பட யவண்டும் என்Yோலும்,
ப#யநரங்களில் சட்டத்தின் கண்களில் Cண்டைணத்தூவிவிட்டு சட்டத்திற்கு முரணோக லெச ல்படுவதில்
கோவல்துடைYயும், அரசு வழக்கறிஞர்களும் முடைனப்பு கோட்டுகின்Yனர்.
எந்த ஒரு டைகது சம்பவமும் பல்யவறு சட்ட அம்சங்களின் நிபந்தடைனக்கு உட்பட்யட
லெசய் ப்படயவண்டும். இவ்வோறு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடைடலெபறும் டைகது சம்பவங்கடைளவிட சட்ட
அம்சங்கடைள புYந்தள்ளி தனிCனித விருப்பு – லெவறுப்புகளோல் உருவோகும் சட்ட வியரோத டைகது
சம்பவங்கயள இந்தி ோவில் அதிகம். சட்ட ரீதி ோன டைகதுகடைள உரி முடைYயில் கண்கோணிக்க
யவண்டி தும், சட்ட வியரோத டைகதுகள் குறித்து லெதரி வரும்யபோது அதுகுறித்து உறுதி ோக
நடவடிக்டைககடைள யCற்லெகோள்ள யவண்டி லெபோறுப்பு குற்Yவி ல் நீதிCன்Yங்களிடயC உள்ளது.
ஆனோல் பணிச்சுடைC உள்ளிட்ட பல்யவறு கோரணங்களோல் லெபரும்போ#ோன குற்Yவி ல் நீதிCன்Yங்கள்
இதுயபோன்Y அம்சங்கடைள பரிசீலிப்பயத இல்டை#.
சட்டவியரோத டைகதுகளோல் போதிக்கப்படும் நபர்களில் வசதி மிக்கவர்கள், உ ர்நீதிCன்Yத்டைத
அணுகும்யபோது Cட்டுயC அவர்களுக்கோன தீர்வுகள் கிடைடக்கின்Yன. இதற்கோன வழிவடைககடைள
அறிந்து லெகோள்ளும் முன் சட்டரீதி ோன டைகது குறித்து புரிந்து லெகோள்யவோம்.
டைகது நடைடமுடைYகள்:
டைகது நடவடிக்டைகக்கோன நடைடமுடைYகடைள குற்Yவி ல் நடைடமுடைYச் சட்டம் நிர்ண ம் லெசய்கிYது.
இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 46(1)ன் படி, “உரி அதிகோரி ஒருவர், டைகது லெசய் ப்பட யவண்டி நபரிடம்,
அவடைர டைகது லெசய்வதற்கோன கோரணத்டைத லெதரிவித்தவுடன், டைகது லெசய் ப்படுவதற்கு உடன்படுவடைத
லெவளிப்படைட ோக லெதரிவித்தல் யவண்டும். அவ்வோறு இல்#ோCல் டைகது லெசய் ப்படயவண்டி நபர்,
டைகது லெசய் ப்படுவதற்கு உடன்படோதயபோது அவருடைட உடடை# யநரடி ோக லெதோட்டு டைகது
லெசய் #ோம். யCலும் டைகது லெசய் ப்பட்ட நபர் தப்பித்து லெசன்றுவிடோத வடைகயில் கோவலில்
டைவக்க#ோம்”.
குற்Yவி ல் நடைடமுடைYச் சட்டம் பிரிவு 46(2)ன் படி, “டைகது லெசய் ப்பட யவண்டி நபர், டைகது
மு ற்சிடை வன்டைC ோக தடுத்தோய#ோ, அல்#து தோம் டைகது லெசய் ப்படுவதிலிருந்து தந்திரCோக தப்பிக்க
மு ற்சி லெசய்தோய#ோ, டைகது லெசய்யும் அதிகோரம் படைடத்த அதிகோரி டைகது நடவடிக்டைகக்கு யதடைவ ோன
வழிமுடைYகடைள டைக ோள#ோம்”. (அதோவது தப்பிய ோட மு ற்சிக்கும் நபடைர தடுத்து நிறுத்தவும், தம்
கட்டுப்போட்டின்கீழ் லெகோண்டுவரவும் யதடைவ ோன அளவிற்கு டைகது லெசய் ப்படயவண்டி நபடைர
தோக்கியும் தடுத்து நிறுத்த#ோம்)
கு.ந.சட்டம் பிரிவு 46(3)ன் படி, “டைகது லெசய் ப்பட யவண்டி நபர், Cரண தண்டடைனய ோ அல்#து
ஆயுள் தண்டடைனய ோ லெபYத்தக்க அளவில் ஒரு குற்Yத்டைத லெசய்ததோக குற்Yம் சோட்டப்படோத
நிடை#யில், அவடைர தடுத்து நிறுத்தும் மு ற்சியில் அவருக்கு Cரணத்டைத விடைளவிப்பதற்கோன உரிடைC
வழங்கப்படவில்டை#. (அதோவது, டைகது லெசய் ப்படயவண்டி நபர் Cரண தண்டடைனய ோ அல்#து
ஆயுள் தண்டடைனய ோ லெபYத்தக்க அளவில் ஒரு குற்Yத்டைத லெசய்ததோக சந்யதகிப்படும் நிடை#யில், அவர்
தப்பிய ோட மு ற்சித்தோய#ோ – டைகடைத தவிர்க்க மு ற்சித்தோய#ோ அடைத தடுப்பதற்கோக மு ற்சிக்கும்
அதிகோரி யதடைவலெ னில், டைகது லெசய் ப்பட யவண்டி நபருக்கு Cரணம் ஏற்படுத்தும் வடைகயிலும்
நடவடிக்டைகடை யCற்லெகோள்ள#ோம்)
கு.ந.சட்டம் பிரிவு 46(4)ன் படி, “ லெபோதுவோக லெபண்கடைள டைகது லெசய் யநரிட்டோல் சூரி ன் உதித்த
பின்னரும், சூரி ன் அஸ்தமிக்கும் யநரத்திற்கு முன்னதோகவும் Cட்டுயC டைகது லெசய் யவண்டும்”.
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லெபண்கடைள டைகது லெசய்யும்யபோது லெபண் அதிகோரிகடைளக் லெகோண்யட டைகது லெசய் யவண்டும்.
எனினும் லெபண் கோவல்துடைY அதிகோரி இல்#ோத நிடை#யில், அவசி ம் என்Yோல் ஆண் அதிகோரியும் டைகது
லெசய் #ோம்.
லெபோதுவோக ஒரு கோவல்துடைY அதிகோரி, ஒரு குறிப்பிட்ட நபடைர டைகது லெசய் முடைனந்தோல் அவருடைட
உத்தரவுக்கு பணிந்து டைகது நடவடிக்டைகக்கு ஒத்துடைழப்பு லெகோடுக்கும் விதத்தில் சரண் அடைடவடைதய
சட்டம் வலியுறுத்துகிYது. ஒரு நபடைர டைகது லெசய்யும் கோவல்துடைY அதிகோரிய ோ அல்#து அதற்கோன
அதிகோரம் லெபற்Y நபயரோ, டைகது லெசய் ப்படும் நபரின் போதுகோப்பிற்கும், பிY அம்சங்களுக்கும்
லெபோறுப்யபற்கிYோர். யCலும் டைகது சம்பவம் நடந்த உடன் அது குறித்து உ ர் அதிகோரிகளுக்கு தகவல்
அளித்தல் உட்பட பல்யவறு லெச ல்போடுகடைள யCற்லெகோள்ள யவண்டி அவசி ம் இருக்கிYது.
இயதயபோ# டைகது லெசய் ப்படும் நபருக்கும் சட்டரீதி ோன ப# போதுகோப்பு அம்சங்கள் இருக்கின்Yன.
டைகது நடவடிக்டைக சட்டரீதி ோக இருப்படைத உறுதி லெசய் வும், சட்ட வியரோத டைகது சம்பவங்கடைள
தடுப்பதற்கோகவும் பல்யவறு சட்டப்போதுகோப்புகடைள சட்டங்களும், உச்சநீதிCன்Yமும்
ஏற்படுத்தியுள்ளன. அடைவ குறித்து அடுத்து போர்க்க#ோம்.
டைகது லெசய் ப்படும் நபர்களுக்கு உரிடைCகள் உண்டோ..?
யபருந்து நிடை# ம் ஒன்றில் நோம் ஒரு குறிப்பிட்ட யபருந்திற்கோக கோத்து நிற்கும்யபோது அந்த யபருந்து
நிற்கோCல் லெசன்றுவிட்டோல் அதன் ஓட்டுனடைர திட்டித்தீர்த்து விடுயவோம். ஆனோல் அயத யபருந்தில் நோம்
ப ணம் லெசய்யும்யபோது அந்தப்யபருந்து, ப ணிகள் கோத்து நிற்கும்யபோதும் ஒரு யபருந்து நிடை# த்தில்
நிற்கோCல் லெசல்லும்யபோது நோம் அற்ப Cகிழ்ச்சி அடைடயவோம்.
இது ஒரு எளி உதோரணம்தோன்! இயதயபோ# வோழ்வின் ப# நிகழ்வுகளிலும் நோம் இரட்டைட
அளவுயகோல்கடைள, அதன் தீவிரத்தன்டைC லெதரி ோCய# ப ன்படுத்தி வருகியYோம். இவ்வோYோன
நிகழ்வுகளில் டைகது சம்பவங்கடைளயும் யசர்க்க#ோம்.
நCக்கு லெதரிந்த ஆனோல் பிடிக்கோத யவறு ஒருவர் டைகது லெசய் ப்படும்யபோது நCக்கு Cகிழ்ச்சி
ஏற்பட#ோம். நCக்கு லெதரி ோத ஒரு நபர் டைகது லெசய் ப்படும்யபோது எந்த உணர்ச்சிகளும் இல்#ோCலும்
இருக்க#ோம். ஆனோல் நCது வீட்டிற்கு ஒரு கோவ#ர் வந்தோல் நோம் க#ங்கி விடுயவோம். அதிலும் வரும்
கோவ#ர் நம் வீட்டில் உள்ள ஒருவடைரய ோ அல்#து நம்டைCய ோ டைகது லெசய்வதற்கு வருவதோக
லெதரிந்தோல் நம் நிடை# மிகவும் பதற்YCோகிவிடும்.
ஆகயவ, குற்Yவி ல் சட்டத்டைத புரிந்து லெகோள்ளும் மு ற்சியில் நோம் மிகவும் கவனCோக இருக்க
யவண்டி அம்சம் டைகது!
முன்னோள் முதல்வர்கடைள சில்#டைY கோரணங்களுக்கோக நள்ளிரவில் டைகது லெசய்து இழுத்துச் லெசல்வதும்,
லெகோடை# வழக்கில் சிக்கி Cடோதிபதிடை கவுரவCோக வீட்டுச்சிடைYயில் டைவத்தோல் என்ன?என்று
உ ர்நீதிCன்Y நீதிபதிய யகள்வி எழுப்புவதும் நோம் அறிந்ததுதோன்.
எனயவ நCக்கு யவண்டி வயரோ, யவண்டோதவயரோ டைகது லெசய் ப்படும்யபோது, டைகது
லெசய் ப்படுவதற்கோன லெநறிமுடைYகள் பின்பற்Yப்படுகிYதோ என்படைத கவனிப்பதும், கண்கோணிப்பதும்
மிகவும் அவசி ம்.
டைகது லெசய் ப்படும் நபர் குற்Yவோளி ோ இல்டை# ோ என்படைத தீர்Cோனிக்க யவண்டி து நீதிCன்Yம்தோன்.
எனயவ அவர் குற்Yவோளி என சட்டப்படி தீர்Cோனிக்கப்பட்டு தண்டடைன அளிக்கப்படும்வடைர அவடைர
நிரபரோதி ோகயவ கருத யவண்டும். தவிர்க்க இ #ோத சம்பவங்களில் ஒரு நபடைர டைகது லெசய்
யநரிட்டோலும், அவரது Cனித உரிடைCகள் போதுகோக்கப்படயவண்டும் என்பதில் உச்சநீதிCன்Yம்
கருத்தளவில் லெதளிவோகயவ இருக்கிYது.
யCற்கு வங்க உ ர்நீதிCன்Yத்தில் நீதிபதி ோக பணி ோற்றி திரு. திலிப் குCோர் போசு என்பவர், பணி
ஓய்வு லெபற்Y பின்னர் யCற்கு வங்க சட்டப்பணி யசடைவ டைC ம் என்Y அடைCப்டைப நிர்வகித்து வந்தோர்.
யCற்கு வங்க Cோநி#த்தில் Cோர்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆட்சியில் இருந்தயபோதிலும் கோவல்
நிடை# வன்முடைYகள் மிகவும் அதிகCோக நடைடலெபறுவடைத கவனித்த (ஓய்வு லெபற்Y) நீதிபதி திலிப்
குCோர் போசு, இந்த பிரசிடைன குறித்து உச்சநீதிCன்Y தடை#டைC நீதிபதிக்கு 26-08A, 406,41-198A, 406,416 அன்று கடிதம்
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ஒன்டைY எழுதினோர். யCற்கு வங்க Cோநி#த்தில் நடைடலெபற்Y கோவல் நிடை# வன்முடைYகள் குறித்து
ஊடகங்களில் லெவளி ோன லெசய்திகடைள இடைணத்திருந்த நீதிபதி டி.யக.போசு, கோவல் நிடை# ங்களில்
நடைடலெபறும் வன்முடைYகள் குறித்து விரிவோன ஆய்டைவ யCற்லெகோள்ள யவண்டும் என்று அந்த
கடிதத்தில் யகோரிக்டைக விடுத்திருந்தோர்.
இந்த கடிதத்டைத உச்சநீதிCன்Y நீதிபதிகள் குல்தீப் சிங் Cற்றும் ஏ.எஸ். ஆனந்த் ஆகிய ோர் லெபோதுந#
வழக்கோக ஏற்று விசோரடைண நடத்தினர். இந்த வழக்கின் (AIR 1997 SC 610)தீர்ப்பு 18A, 406,41.12.1996 அன்று
வழங்கப்பட்டது.
இந்த தீர்ப்பில் டைகது சம்பவம் குறித்து மிக விரிவோக ஆரோ ப்பட்டுள்ளது. பல்யவறு குற்Yவி ல் சட்ட
சீர்திருத்தங்களுக்கோன ஆய#ோசடைனகள் விரிவோக அ#சப்பட்டுள்ளன.
யCலும் அந்தத் தீர்ப்பில் டைகது சம்பவத்தின்யபோது பின்பற்Yயவண்டி மிகவும் முக்கி Cோன 11
அம்சங்கள் பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன.
1.டைகது Cற்றும் விசோரடைண ஆகி பணிகளில் ஈடுபடும் அதிகோரிகள் அடைனவரும் அவர்களின் லெப ர்
Cற்றும் பதவிடை குறிக்கும் யபட்டை6 அடைனவரின் போர்டைவயில் லெதளிவோக படும்வடைகயில்
அணிந்திருக்க யவண்டும். டைகது லெசய் ப்பட்டவடைர விசோரிக்கும் அதிகோரிகள் குறித்த முழு
விவரங்களும் ஒரு யபயரட்டில் பதிவு லெசய் ப்பட யவண்டும்.
2.ஒரு நபடைர டைகது லெசய்யும் அதிகோரி, டைகது சம்பவத்தின்யபோயத அதற்கோன குறிப்டைப த ோரிக்க
யவண்டும். அந்த குறிப்பில் டைகது லெசய் ப்படும் நபரின் உYவினர் அல்#து அப்பகுதியில் வசிக்கும்
Cரி ோடைதக்குரி நபர் ஒருவரிடம் சோன்று ஒப்பம் லெபY யவண்டும். டைகது லெசய் ப்படும் யததி Cற்றும்
யநரத்டைத குறித்து டைகது லெசய் ப்படும் நபரிடம் டைகலெ ோப்பம் லெபY#ோம்.
3.டைகது குறிப்பில் சோட்சிக் டைகலெ ோப்பம் இடுபவர் டைகது லெசய் ப்படுபவரின் உYவினரோகயவோ,
நண்பரோகயவோ இல்#ோதயபோது – டைகது லெசய் ப்படும் நபர் – தோம் டைகது லெசய் ப்பட்டுள்ளது குறித்து
உYவினருக்யகோ, நண்பருக்யகோ, ந#னில் அக்கடைY லெகோண்ட யவலெYந்த நபருக்யகோ தகவல் லெதரிவிக்கும்
உரிடைC உண்டு. டைகது லெசய்த அதிகோரி Cற்றும் டைகது லெசய்து டைவக்கப்பட்டுள்ள இடம் குறித்தும் இந்த
தகவலில் கூYப்படயவண்டும். இதற்கோன வசதிடை லெசய்து தரயவண்டி து டைகது லெசய்யும் அதிகோரியின்
கடடைC ோகும்.
4.டைகது லெசய் ப்படும் நபரின் உYவினயரோ, நண்பயரோ, ந#னில் அக்கடைY லெகோண்ட யவலெYவயரோ டைகது
லெசய் ப்படும் நகரம் அல்#து Cோவட்டத்திற்கு லெவளிய இருந்தோல், குறிப்பிட்ட டைகது சம்பவம்
குறித்து சட்ட உதவி டைC த்திற்கும், கோவல் நிடை# த்திற்கும் தந்தி மூ#ம் தகவல் லெதரிவித்து, டைகது
லெசய் ப்படும் நபரின் உYவினர் அல்#து நண்பருக்கு 12 Cணி யநரத்திற்குள் டைகது குறித்த தகவல்
லெதரிவிக்கப்படயவண்டும்.
5.டைகது லெசய் ப்படும் நபருக்கு, அவர் டைகது லெசய் ப்பட்டுள்ளது குறித்து உYவினருக்யகோ,
நண்பருக்யகோ தகவல் லெதரிவிக்க உரிடைC உள்ளது என்படைத டைகது லெசய்யும் கோவல்துடைY அதிகோரிகள்
லெதரிவிக்க யவண்டும்.
6.டைகது லெசய் ப்பட்டுள்ளவர் அடைடத்து டைவக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில், டைகது சம்பவம் குறித்து அவரது
எந்த உYவினருக்கு அல்#து நண்பருக்கு தகவல் லெதரிவிக்கப்பட்டது என்பது பதிவு
லெசய் ப்படயவண்டும். யCலும், எந்த அதிகோரிகளின் லெபோறுப்பில் டைகது லெசய் ப்பட்ட நபர்
டைவக்கப்பட்டுள்ளோர் என்பதும் பதிவு லெசய் ப்படயவண்டும்.
7.டைகது லெசய் ப்பட்ட நபர் விரும்பினோல் அவர் உடலில் உள்ள லெபரி Cற்றும் சிறி கோ ங்கள் ஆய்வு
லெசய் ப்பட்டு பதிவு லெசய் ப்பட யவண்டும். இந்த ஆய்வுக்குறிப்பில் டைகது லெசய்யும் அதிகோரியும்,
டைகது லெசய் ப்படும் நபரும் டைகலெ ோப்பம் இட யவண்டும். இந்த ஆய்வுக்குறிப்பின் நகல் டைகது
லெசய் ப்படும் நபருக்கும் வழங்கப்பட யவண்டும்.
8A, 406,41.டைகது லெசய் ப்படும் நபடைர 48A, 406,41 Cணி யநரத்திற்கு ஒரு முடைY பயிற்சி லெபற்Y Cருத்துவர் ஒருவர்
மூ#யCோ, Cருத்துவர்கள் குழு மூ#யCோ பரியசோதடைன லெசய் யவண்டும். இதற்கோன Cருத்துவர் குழுடைவ
அடைனத்து Cோநி# Cருத்துவ இ க்குனர்கள் அடைCக்க யவண்டும்.
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9.டைகது சம்பவம் குறித்து யCற்குறிப்பிட்ட அடைனத்து ஆவணங்களும், டைகது குறிப்புடன் உரி அதிகோர
வரம்புடைட குற்Yவி ல் நடுவருக்கு உரி கோ#த்தில் அனுப்பப்படயவண்டும்.
10. டைகது லெசய் ப்படும் நபரிடம் விசோரடைண நடைடலெபறும்யபோது, முழு விசோரடைணயின்யபோது முடி ோது
என்Yோலும், குறிப்பிட்ட யநரத்தில் வழக்குடைரஞடைர சந்திக்க அனுCதிக்க யவண்டும்.
11.நோட்டில் உள்ள அடைனத்து Cோநி#ங்களிலும், Cோவட்டங்களிலும் உள்ள கோவல்நிடை# கட்டுப்போட்டு
அடைYகளிலும், அந்தந்த அலுவ#கங்களின் அதிகோர வரம்புக்குள் வரும் கோவல்நிடை# ங்களில்
யCற்லெகோள்ளப்படும் டைகது சம்பவங்கள் குறித்த தகவல்கள் 12 Cணி யநரத்திற்குள் லெபYப்பட்டு
லெபோதுCக்கள் போர்டைவக்கு டைவக்கப்பட யவண்டும்.
யCற்கூYப்பட்ட இந்த அம்சங்கடைள நோட்டில் உள்ள அடைனத்து கோவல்நிடை# ங்களிலும் Cோநி#
லெCோழிகளில் எழுதி லெபோதுCக்கள் போர்டைவயில் படும்படி டைவக்க யவண்டும் என்றும் அந்த தீர்ப்பில்
உச்சநீதிCன்Y நீதிபதிகள் திட்டவட்டCோக உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
ஆனோல் நடைடமுடைYயில் நோட்டில் உள்ள எந்த கோவல்நிடை# த்தி#ோவது இந்த உச்சநீதிCன்Y உத்தரவு
எழுதி டைவக்கப்பட்டுள்ளதோ என்று நீங்கயள முடிவு லெசய்யுங்கள்.
லெபோதுவோக ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சம் குறித்து லெதளிவோன சட்டம் இல்#ோத நிடை#யில் அந்த அம்சம்
குறித்த நீதிCன்Y தீர்ப்யப சட்டCோக அங்கீகரிக்கப்பட யவண்டும். இந்த அடிப்படைடயில் டி.யக.போசு
வழக்கில் உச்சநீதிCன்Yம் பிYப்பித்த உத்தரயவ சட்டCோகும். ஆனோல் இந்த சட்டத்டைத Cதிப்பதில் எந்த
Cோநி# அரசும் குடைYந்த அளவு அக்கடைYகூட கோட்டவில்டை#.
தமிழ்நோட்டில் உள்ள அடைனத்து கோவல்நிடை# ங்களிலும் யCற்கூYப்பட்டவோறு டி.யக.போசு வழக்கின்
உச்சநீதிCன்Y உத்தரடைவ தமிழ்லெCோழியில் எழுதி டைவக்க உத்தரவிடக்யகோரி லெசன்டைன
உ ர்நீதிCன்Yத்தில் லெபோதுந# வழக்கு ஒன்று லெதோடரப்பட்டது. இந்த வழக்டைக விசோரித்த லெசன்டைன
உ ர்நீதிCன்Yம், தமிழக அரசுக்யகோ, கோவல்துடைYக்யகோ கோ#க்லெகடு எதுவும் விதிக்கோCல் ப னற்Y
தீர்ப்பு ஒன்டைY வழங்கி து. உச்சநீதிCன்Yத்தின் தீர்ப்டைப லெச ல்படுத்துவதிய#ோ, Cக்களின் Cனித
உரிடைCகடைள போதுகோப்பதிய#ோ லெசன்டைன உ ர்நீதிCன்Yத்திற்கு உள்ள ஆர்வத்திற்கு இந்த வழக்கு
உதோரணCோகும்.
இதற்கிடைடயில் டைகது லெதோடர்போக Cத்தி சட்ட ஆடைண ம் மிக விரிவோன விவோதங்கடைள நடத்தி து.
நோடு முழுதும் குறிப்பிட்ட கோ#த்தில் நடத்தப்பட்ட டைகது சம்பவங்கள் குறித்தும், அதில் இருந்த
சட்டமீYல்கள் குறித்தும் ஆய்வு லெசய் ப்பட்டது. அலெCரிக்கோ, இங்கி#ோந்து உள்ளிட்ட நோடுகளில்
நடைடமுடைYயில் உள்ள குற்Yவி ல் சட்டங்கள் குறித்தும் ஆய்வு லெசய் ப்பட்டு, குற்Yவி ல்
நடைடமுடைYச்சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் லெசய்வதற்கு பரிந்துடைரகள் லெசய் ப்பட்டன.
இதன் ஒரு கட்டCோக 2005 ம் ஆண்டில், குற்Yவி ல் நடைடமுடைYச்சட்டத்தின் 50 வது பிரிவில் 50-ஏ என்று
உட்பிரிவு புதிதோக யசர்க்கப்பட்டது. இதன்படி
(1) ஒரு நபடைர டைகது லெசய்யும் அதிகோரி டைகது லெசய் ப்படுபவரின் உYவினர் அல்#து நண்பரிடம், டைகது
குறித்தும் – டைகது லெசய் ப்பட்டவர் எங்கு டைவக்கப்பட்டுள்ளோர் என்றும் லெதரிவிக்க யவண்டும்.
(2) யCற்குறிப்பிட்ட (நண்பருக்யகோ, உYவினருக்யகோ தகவல் லெதரிவிக்கும்) உரிடைC குறித்து டைகது
லெசய் ப்பட்ட நபருக்கு, அவர் கோவல் நிடை# த்திற்கு லெகோண்டுவரப்பட்ட உடன், டைகது லெசய்த கோவல்
அதிகோரி லெதரிவிக்க யவண்டும்.
(3) டைகது சம்பவம் குறித்து, டைகது லெசய் ப்பட்ட நபரின் உYவினருக்யகோ அல்#து நண்பருக்யகோ தகவல்
லெதரிவித்தது குறித்து கோவல்நிடை# பதியவட்டில் பதிவு லெசய் யவண்டும்.
(4) டைகது லெசய் ப்பட்ட நபடைர குற்Yவி ல் நடுவரிடம் முன்னிடை#ப்படுத்தும்யபோது, டைகது
லெசய் ப்பட்ட நபரின் யCற்கூYப்பட்ட உரிடைCகள் குறித்து அவருக்கு எடுத்துக்கூYப்பட்டதோ என்படைத,
லெதோடர்புடைட குற்Yவி ல் நடுவர் உறுதி லெசய் யவண்டும்.
யCற்கூறி வோறு கோவல்துடைYயினயரோ, குற்Yவி ல் நடுவயரோ லெச ல்பட்டோல் டைகது லெசய் ப்படும்
நபரின் Cனித உரிடைCகள் முழுடைC ோக போதுகோக்கப்படும் என்பதில் ஐ ம் இல்டை#.
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ஆனோல் டைகது லெசய் ப்படுபவரின் உரிடைCகள் குறித்த உச்சநீதிCன்Y உத்தரடைவ லெச ல்படுத்துவதில்
உ ர்நீதிCன்YயC ஆர்வம் கோட்டோத நிடை#யில், உ ர்நீதிCன்Y அதிகோரத்தின் கீழ் லெச ல்படும்
குற்Yவி ல் நடுவர் நீதிCன்Yங்கள், டைகது லெசய் ப்படுபவரின் உரிடைCகடைள போதுகோக்குCோ என்பது
யகள்விக்குறிய !
எனினும் Cனித உரிடைC என்பயத அடைத ப ன்படுத்தும் விழிப்புணர்வுடைடய ோர் எண்ணிக்டைக
அதிகரிக்கும்யபோதுதோன் முழுடைC அடைடயும். எனயவ டைகது லெசய் ப்படுயவோரின் உரிடைCகள் குறித்த
முழுடைC ோன விழிப்புணர்வும், இடைத வலியுறுத்தும் லெச ல்போடுகளுயC நீதிCன்Yத்டைதயும்
சட்டத்தின்போடைதயில் லெசலுத்தும்.
டைகது லெசய் ப்படும் நபர்களின் உரிடைCகள் இது Cட்டுCல்#. சட்டரீதி ோகவும், உச்ச நீதிCன்Y
தீர்ப்புகளின் அடிப்படைடயிலும் இன்னும் ஏரோளCோன உரிடைCகள் (கருத்தளவில் Cட்டுயC) உள்ளன.
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12. இளம் சிYோர்களுக்கோன சட்டம்
2000-ல் லெகோண்டு வரும் முன்போக அயதயபோன்Y சட்டம் ஒன்று 198A, 406,416 ம் ஆண்டு முதல் இருந்து வந்தது.
அச்சட்டத்தில் இளம் சிYோர் குற்Yவோளி (Juvenile delinquent) என்பவன் 16 வ துக்கு யCற்படோத சிYோர்
என்று இருந்தது. பின்னோல் ஏற்பட்ட சி# சர்வயதச Cோநோட்டுத் தீர்Cோனங்களின் அடிப்படைடயில் 2000 ல்
புதி சட்டம் இ ற்Yப்பட்டது. புதி சட்டப்படி இளம் சிYோர்கடைள தண்டிக்கும் வியசஷ யகோர்ட்
நடைடமுடைYகடைள Cோற்றி சிறுவர்களின் போதுகோப்பு பற்றி முப்பரிCோண சட்டம் உருவோனது. இந்த
புதி சட்டத்தில் இளம் சிYோர் குற்Yவோளிகள் என்Y வடைர டைYடை ய Cோற்றி "சட்டமுரண்பட்ட இளம்
சிYோர்கள்" (Juvenile in conflict with law) என்றும், 18A, 406,41 வ துக்கு யCற்படோதவர்கயள இளம் சிYோர்கள் என்றும்
வடைர றுக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டமுரண்பட்ட இளம் சிYோர்களுக்கு தண்டடைன வழங்கி Cற்Y டைகதிகளுடன் சிடைYயில் டைவக்க
சட்டம் இடம் தரோது. இளம் குற்Yவோளிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து லெபருஞ்சமூகத்துடன் இடைணக்கும்
சீர்திருத்தும் மு ற்சிய தற்யபோதுள்ள சட்டத்தின் அடிப்படைட.
நீதிபதி வர்Cோ கமிஷனும் இதற்கோன பரிந்துடைர எடைதயும் லெசய் வில்டை#. 198A, 406,419 ல் நடைடலெபற்Y ஐக்கி
நோடுகள் குழந்டைதகள் உரிடைCக்கோன Cோநோட்டுத் தீர்Cோனங்கடைள 1992 ல் நம் நோடு ஏற்றுக்
லெகோண்டுள்ளது. ஐ.நோ.வின் 198A, 406,415 ம் வருடத்தி இளம் சிYோர்கள் நீதி வழங்கும் விதிகளில்
குடைYந்தபட்ச நிர்வோக விதிகடைளயும், ஐ.நோ.வின் சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்ட குழந்டைதகளின் போதுகோப்பு
பற்றி 1990 ம் ஆண்டு விதிகடைளயும் நோம் ஏற்றுக்லெகோண்டுள்யளோம். அவற்றின் அடிப்படைடயிய#ய
புதி சட்டம் அC#ோக்கப்பட்டது. எனயவ இளம் சிYோர்கள் என்யபோர் 18A, 406,41 வ துக்கு யCற்பட்டவர்கள்.
இந்தி ோ இந்த சர்வயதச சட்ட விதிகடைள நிடைYயவற்றும் என்று இந்தி அரசி #டைCப்புச் சட்டத்தின் 51
வது பிரிவிலும் கூYப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் நடந்த சட்டமுரண்பட்ட இளம் சிYோர்களின் சமூக பின்பு#த்டைத ஆரோய்ந்த கணிப்லெபோன்று
அவர்களில் லெபரும்போ#ோயனோர் வறுடைCக் யகோட்டுக்குக் கீழ் வோழ்யவோர் என்று லெதரிவித்துள்ளது.

40

13. லெதரிந்துக் லெகோள்ள யவண்டி சி# சட்ட பிரிவுகள்
1, 6னோதிபதி தவறு லெசய்தோல்கூட 60 நோள் யநோட்டீஸ் லெகோடுத்து சிவில் வழக்கு லெதோடர#ோம். Article
361(4)
2, நீதிபதி தவறு லெசய்தோல் 7 வருடம் சிடைY. IPC-217
3, நீதிபதிடை எதிர்Cனுதோரரோக யசர்த்து அப்பீல் லெசய் #ோம். CRPC 404
4, அரசு அலுவ#ர், அரசு Cருத்துவர், கோவல் அலுவ#ர், பணியின் யபோது கடடைCயிலிருந்து தவறுதல் 1
வருடம் சிடைY. IPC-166
5, எழுத்துக்கூட்டி வோசிக்கத்லெதரிந்த எந்த போCரனும் இந்தி க் குடிCகன் எவரும் தோய்லெCோழியில் சட்டம்
படிக்க#ோம்.
6, சட்டம் படித்த போCரன் எவரும் வழக்கறிஞரின் உதவி இல்#ோCல் தங்கள் வழக்கில் தோங்கயள
வோதோட#ோம். Article 19(1) , CRPC 303,302(2)
7, வழக்டைக விடைரந்து முடிக்க நடவடிக்டைக எடுக்க#ோம். CRPC 309(2) 312.
8A, 406,41, இந்தி ோவில் எந்தலெவோரு அலுவ#கத்திலும் ஆவணம் Cற்றும் சோன்றிதழ் தோய்லெCோழியில் யகட்டு
லெபY#ோம். அதற்கோன சட்டப்படி ோன லெச#வுத்லெதோடைக லெசலுத்த யவண்டும். IEA-74,76-ன் கீழ்
எவர் ஒருவரும் போர்டைவயிட#ோம்.
9, இந்தி குடிCகன் எவடைரயும் எவர் தோக்கினோலும் (CRPC -4 படியி#ோன சங்கதிகள் தவிர) 3-ம் நபர்
டைகது லெசய்து சிடைYயில் டைவக்க#ோம். சட்டைடடை கழற்றி விட#ோம். CRPC-43
10, ஒரு குற்Yம் நடைடலெபறும் முன்பு நடைடலெபYோCல் தடுக்க யவண்டி லெபோறுப்பு கோவல் உ ர்நிடை#
அலுவ#ர்களுக்கும் கீழ்நிடை# அலுவ#ர்களுக்கும் கட்டுப்போடு உண்டு. CRPC 36, 149.
11, கோவல்நிடை# ம் Cற்றும் நீதிCன்Yம் இவற்றிலிரிந்து ோருடைட த வும் இல்#ோCல் லெசோந்த
6ோமினில் லெவளிய வர#ோம். லெச#வு ஐந்து ரூபோய் Cட்டுயC. Article 21(2)
12, கிரிமினல் Cற்றும் சிவில் வழக்கு எத்தடைன வருடம் நடந்தோலும் லெச#வுத்லெதோடைக ரூபோய் 50 லிருந்து
100 வடைர Cட்டுயC லெபY#ோம். அதீதCோன சூழ்நிடை#யில்தோன் வழக்குச் லெச#வு கூடும். லெபோய்வழக்கு
தோக்கல் லெசய்தோல் IPC-211-ன்படி 2 வருடம் சிடைY தண்டடைன உண்டு சிவில் வழக்கில் Cனுதோரர் பக்கம்
நி ோ மிருந்தோல் Mount லெதோடைக திரும்ப வந்துவிடும். Cனுதோரர் லெபோய் வழக்கு தோக்கல் லெசய்திருந்தோல்
50,000 நஷ்ட ஈடு பிரதிவோதிக்கு தரயவண்டும்.
13, தோலுக்கோ அலுவ#கத்தில் வோரிசு சோன்றிதழ் லெபY லெச#வு ரூபோய் 25 Cட்டுயC. அதற்கோக RIOffice-லும்
VAO ஆபீசிலும் தவம்கிடந்து கோத்திருக்க யவண்டி தில்டை#.
14, கோவல் நிடை# த்திற்கு விசோரடைணக்கு லெசன்Yோல் படித் லெதோடைகயும், லெச#வும் சம்பளத்லெதோடைகயும்
யகட்டுப்லெபY#ோம். CRPC.160(2)
15, அதீதCோன சூழ்நிடை#யில் Cட்டும் டைகவி#ங்கிட முடியும் Cற்Yப்படி அன்று Article 21(14)
16. புகோர்Cனுவில் லெபோய் ோன வோதம் டைவத்திருந்தோல் நீதிCன்Yம் வழக்டைக தள்ளுபடி லெசய்
யவண்டும் Article 32(8A, 406,41)
17, லெபோய் வழக்கில் சிடைYதண்டடைன லெபற்றிருந்தோல் ரத்து லெசய்து விட#ோம்.
18A, 406,41, லெபோய் என்றும், புடைன ப்பட்டது என்று லெதரிந்திருந்தும் அறிந்திருந்தும் உண்டைCடை ப்யபோ#
யநர்டைC ற்Y முடைYயில் ப ன்படுத்துதல் 7 வருடம் அல்#து 3 வருடம் சிடைY தண்டடைன உண்டு. IPC
193,196,200.
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19, முத்திடைரய இல்#ோத தரோடைச டைகவசம் டைவத்திருந்தோய# ஒரு வருடம் சிடைY தண்டடைன உண்டு.
IPC.267
20, அடுத்தவருடைட அடைசயும் லெசோத்டைத லெபோருடைள யநர்டைC ற்Y முடைYயில் அபகரித்தோல் 2 வருடம்
சிடைY தண்டடைன உண்டு..IPC-403
21, குழந்டைத உயிருடன் பிYப்படைத தடுத்தல் Cற்றும் பிYந்தபின் இYக்கச்லெசய்தல் பத்து வருட சிடைY
தண்டடைன உண்டு.IPC-315.
22, தற்கோப்புக்கோக லெசய் ப்படும் எந்தலெவோரு லெச லும் குற்Yமில்டை#. IPC-96
23, பிY Cதம் நிந்தித்தல் ஆச்சோரம் லெகடுதல் 2 ஆண்டு சிடைY. IPC-295
24, Cத உணர்வுகடைள புண்படுத்துதல் ஒரு வருடம் சிடைY IPC-295
25, ஆள்Cோரோட்டம் லெசய்து ஏCோற்றுதல். 3 ஆண்டு சிடைY IPC-419
26, ஏCோற்றும் லெபோருட்டு யபோலி ோக பத்திரம் த ோர் லெசய்தல் 7 வருடம் சிடைY. IPC-468A, 406,41.
27, லெசோத்து அடைட ோள குறிடை Cோற்றுதல் 3 ஆண்டு சிடைY IPC-48A, 406,414
28A, 406,41, கணவன் Cடைனவி உயிருடன் இருக்கும் யபோது CறுCணம் லெசய்தல் 7 ஆண்டுகள் சிடைY. IPC-494
29, முந்டைத திருCணம் CடைYத்தல் 10 வருடம் சிடைY. IPC-495
30, IPC-499 ல் 3 முதல் 9 வடைர உள்ள விதிவி#க்கு விதியின்படி ோடைரயும் விCர்சனம் லெசய் #ோம்.
நீதிபதிடை யும் கூட
இதில் IPC என்பது இந்தி ன் பீனல் யகோட் (இந்தி தண்டடைனச்சட்டம்)ஆகும்.
CRPC என்பது குற்Yவிசோரடைன முடைYச்சட்டம் ஆகும்.
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14. நுகர்யவோர் Cன்Yத்தில் புகோரளிப்பது எப்படி?
ஒரு நுகர்யவோர் பணம் லெகோடுத்து வோங்கி லெபோருளில் அல்#து லெபற்Y யசடைவயில் குடைYபோடு
ஏயதனுமிருப்பின் நுகர்யவோர் Cன்Yத்தில் புகோரளிக்க#ோம். அதன் மூ#ம் தவறு லெசய்யதோருக்கு
தண்டடைனய ோ, அபரோதயCோ வோங்கித்தர முடியும். நுகர்யவோருக்கோன நஷ்ட ஈட்டைடயும் லெபY முடியும்.
இதற்கோக 24 டிசம்பர் 198A, 406,416 அன்று லெகோண்டுவரப்பட்டது நுகர்யவோர் போதுகோப்புச் சட்டம். இதன்படி
வங்கி, கோப்பீடு, நிதி, யபோக்குவரத்து, லெபோழுதுயபோக்கு, Cருத்துவ யசடைவ, உணவு விடுதி, மின்சோரம் என
எந்த விஷ ங்களில் நுகர்யவோரின் உரிடைCகள் பறிக்கப்பட்டோலும் நுகர்யவோர் Cன்Yத்டைத அணுக#ோம்.
நுகர்யவோர் Cன்Yத்தில் புகோரளிப்பது எப்படி? என்லெனன்லென ஆவணங்கள் யதடைவ ஆகி விவரங்கடைள
இங்யக போர்க்க#ோம்.
நுகர்யவோர் என்பவர் ோர்?
ஒரு லெபோருடைளய ோ, ஒரு யசடைவடை ய ோ பணம் லெகோடுத்துப் லெபறும் ோவரும் நுகர்யவோர்கயள.
உதோரணCோக: Cளிடைகக் கடைடயில் லெபோருள் வோங்கினோலும், Cருத்துவCடைனயில் கோய்ச்சலுக்குப்
போர்த்தோலும் நீங்கள் நுகர்யவோயர.
ோர் / ோலெரல்#ோம் புகோரளிக்க#ோம்?
ஒரு யசடைவடை ப் லெபறுகிY, லெபோருடைள வோங்குகிY எந்த ஒரு நுகர்யவோயரோ, பதிவு லெசய்த தன்னோர்வ
நுகர்யவோர் அடைCப்புகயளோ புகோர் அளிக்க#ோம். தனி நபரோகயவோ, ஒயர யநோக்கம் லெகோண்ட ப#
நுகர்யவோர்களின் சோர்போக கூட்டோகயவோ புகோரளிக்க#ோம்.
ஒரு யசடைவடை அல்#து லெபோருடைள Cற்Yவர்களுக்கு விற்பதற்கோக வோங்குகிY அல்#து Cதிப்புக் கூட்டி
விற்கிYவர்கள் நுகர்யவோர் அல்#.
ஏன் நுகர்யவோர் Cன்Yத்தில் புகோரளிக்க யவண்டும்?
கோ#தோCதம் ஏற்படுவடைதத் தவிர்த்து குறுகி கோ#த்திலும், அயத சC ம் அதிக லெச#வில்#ோCலும்
நுகர்யவோருக்கு நிவோரணம் கிடைடக்க எல்#ோ Cோவட்டங்களிலும் நுகர்யவோர் Cன்Yம் லெச ல்படுகின்Yன.
நுகர்யவோருக்கு யசடைவக்குடைYபோடு ஏற்பட்டு அடைத கடிதம் வோயி#ோக சம்பந்தப்பட்டவருக்குத்
லெதரிவித்தும் அதற்கு நடவடிக்டைக ஏதும் எடுக்கோத பட்சத்தில் நுகர்யவோர் Cன்Yத்டைத அணுக யவண்டும்.
எங்யக புகோரளிப்பது?
நுகர்யவோர் எந்த நுகர்யவோர் குடைYதீர் Cன்Yத்தின் அதிகோர வரம்பிற்குட்பட்ட எல்டை#க்குள்
இருக்கிYோயரோ அங்யக புகோரளிக்க#ோம் அல்#து எந்த இடத்தில் லெபோருள் வோங்கப்பட்டயதோ அல்#து
எந்த இடத்தில் நுகர்யவோர் உரிடைC மீYப்பட்டயதோ அந்த இடத்திற்குட்பட்ட Cோவட்ட நுகர்யவோர்
குடைYதீர் Cன்Yத்தில் புகோரளிக்க#ோம்.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
ஒரு லெவள்டைளத்தோளில் (நோன்கு நகல்கள்) முழு விவரங்கடைளயும் பதிவு லெசய்து, இதற்கோன அடைனத்து
ஆவண நகல்கடைளயும் இடைணத்து லெபோருள் Cதிப்பிற்குத் தகுந்தவோறு நுகர்யவோர் குடைYதீர் Cன்Yத்தில்
யநரடி ோகயவோ, பதிவுத் தபோல் மூ#Cோகயவோ, லெதோடை#நகல் மூ#Cோகயவோ, விடைரவுத் தபோல்
மூ#Cோகயவோ வழக்குகடைளப் பதிவு லெசய்து, இந்த வழக்கின் நகடை# எதிர்த்தரப்போளருக்கும் அனுப்பி
டைவக்க யவண்டும். இதற்கு முத்திடைரத்தோள் கட்டணம் ஏதும் லெசலுத்தத் யதடைவயில்டை#.
கட்டணம் எவ்வளவு?
1 #ட்சம் ரூபோய் வடைர நஷ்ட ஈடு யகோரும் வழக்குகளுக்கு = a100 /1 #ட்சத்திற்கு யCல் 5 #ட்சம் வடைர = 200 /5 #ட்சத்திற்கு யCல் 10 #ட்சம் வடைர = 400 /-

43

10 #ட்சத்திற்கு யCல் 20 #ட்சம் வடைர = 500 /நுகர்யவோர் Cன்Yத்தில் புகோரளிக்கத் யதடைவ ோன தகுதிகள்:
புகோரளிப்பவர் நுகர்யவோரோக இருக்க யவண்டும் அல்#து அவர் சம்பந்தப்பட்டதோக இருக்க யவண்டும்.
யசடைவக் குடைYபோடு அல்#து பிரச்சிடைன ஏற்பட்டு இரண்டு வருடங்களுக்குள் புகோரளிக்க யவண்டும்.
எந்த ஒரு புகோருக்கும் ஆதோரங்கள் இருக்க யவண்டும்.
என்லெனன்ன ஆவணங்கள் சCர்ப்பிக்க யவண்டும்?
நுகர்யவோர் Cன்Yத்தில் புகோரளிக்க ஆதோரங்கள் அவசி ம். எனயவ எந்த யசடைவக் குடைYபோடு
ஏற்படுகிYயதோ அவர்களிடம் முதலில் புகோர் லெசய்ததற்கோன ஒளி நகல், லெபோருள் / யசடைவ லெபற்Y
ரசீதுகள், கடிதப் யபோக்குவரத்துகள் என அடைனத்து ரசீதுகளின் நகல்கடைளயும் சCர்ப்பிக்க யவண்டும்.
யசடைவக் குடைYபோட்டைடப் லெபோறுத்து
ஆதோரங்களின் தன்டைCயும் யவறுபடும்.
ோர் மீலெதல்#ோம் புகோரளிக்க முடியும்?
நுகர்யவோருக்குப் லெபோருட்கடைள விற்படைன லெசய்யும், பணம் லெபற்றுக் லெகோண்டு யசடைவடை வழங்கும்
எந்த நிறுவனத்தின் மீதும் புகோரளிக்க முடியும். அரசுத் துடைY, தனி ோர் துடைY என்Y போகுபோடு
கிடைட ோது.
ஆன்டை#னில் புகோரளிக்க:
நுகர்யவோர் Cன்Yத்டைத அணுகும் முன் யபச்சுவோர்த்டைதக்கு அல்#து உடனடி நிவோரணம் கிடைடக்க
Cோநி# நுகர்யவோர் உதவி டைC த்டைத அணுக#ோம். நுகர்யவோர் தனக்கு ஏற்பட்ட யசடைவக்
குடைYபோட்டைடக் கூறி அதற்கு ஆய#ோசடைன லெபY#ோம். பின்னர் இவர்களது வழிகோட்டுதலின்படி
நுகர்யவோர் Cன்Yத்டைத அணுக#ோம்.
Cோநி# நுகர்யவோர் உதவி டைC த்தின் லெதோடர்பு எண் 044 – 28A, 406,4159 28A, 406,4128A, 406,41.
இந்த எண்ணுக்கு அடைழத்ததும் 9 என்Y எண்டைண அழுத்தினோல், புகோர்கடைள லெதரிவிக்க#ோம். 1 என்Y
எண்டைண அழுத்தினோல், நுகர்யவோருக்கோன உரிடைCகள் என்ன? நுகர்யவோரின் கடடைCகள் என்ன யபோன்Y
விவரங்கடைளப் பதிவு லெசய் ப்பட்ட குரலில் யகட்க#ோம்.
consumer@tn.gov.in schtamilnadu@gmail.com என்Y மின்னஞ்சலிய#ோ, Cோநி# நுகர்யவோர் உதவி டைC ம்,
உணவுப் லெபோருள் வழங்கல் Cற்றும் நுகர்யவோர் போதுகோப்புத் துடைY, 4-ஆவது தளம், எழி#கம்,
யசப்போக்கம், லெசன்டைன – 5 என்Y முகவரியில் தபோலிய#ோ, யநரிய#ோ புகோர்
அளிக்க#ோம். www.consumer.tn.gov.in என்கிY இத்தளத்திற்கும் லெசல்##ோம்.
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15. வோரிசுச் சோன்றிதழ் லெபறுவது எப்படி?
ஒருவர் இYந்த பின்பு அவரின் லெசோத்துக்கடைள பிரச்சிடைனயில்#ோCல் வோரிசுகள் பகிர்ந்து லெகோள்வதற்கு
வோரிசுச் சோன்றிதழ் அவசி Cோகும்
வோரிசுச் சோன்றிதழ் என்பது என்ன?
ஒருவர் அல்#து ஒரு குடும்பத் தடை#வர் இYந்துவிட்டோல்
அவரின் லெசோத்துக்கடைளய ோ அல்#து பணத்டைதய ோ லெபறுவதற்கு இYந்தவரின் வோரிசுதோன் என்Y
சோன்றிதழ் யவண்டும்.
இந்தச் சோன்றிதடைழ வட்டோட்சி ர் அலுவ#கம் மூ#Cோகயவ லெபYமுடியும். எடுத்துக் கோட்டோக ஒரு
குடும்பத்தில் ஆண் இYந்து விட்டோல் அவருடைட தோய், Cடைனவி, திருCணம் ஆன/ஆகோத
Cகன், Cகள்கள் வோரிசுகள் ஆகிYோர்கள்.
திருCணCோகோத Cகன் இYந்துவிட்டோல் தோய் Cட்டுயC வோரிசு ஆவோர்.
வோரிசுச் சோன்றிதழ் எப்யபோது அவசி CோகிYது?
நிதி நிறுவனங்களில் அல்#து வங்கிகளில் உள்ள யசமிப்பு அல்#து டைவப்புத்லெதோடைகடை ப்
லெபறுவதற்கும்,கருடைண அடிப்படைடயில் இYந்தவர் சோர்போக யவடை# வோய்ப்புப் லெபYவும் எனப்
ப#விதங்களில் ப ன்படுகிYது.
இYந்தவருடைட லெசோத்துக்கடைள விற்பதற்யகோ, அடCோனம் டைவப்பதற்யகோ வோரிசு உரிடைCடை
கோண்பிக்க வோரிசுச் சோன்றிதழ் யதடைவப்படும்.
லெபோதுத்துடைY நிறுவனங்களில் அல்#து அரசுப் பணிகளில் பணிபுரிந்து இYந்தவர்களின் குடும்ப
ஓய்வூதி ம் Cற்றும் பணிப் ப#ன்கள் லெபறுவதற்கும், பட்டோ யபோன்Y வருவோய் ஆவணங்களில் லெப ர்
Cோற்Yம் லெசய்வதற்கும் வோரிசுச் சோன்றிதழ் அவசி CோகிYது.
எங்யக விண்ணப்பிப்பது?
வோரிசுச் சோன்றிதழ் விண்ணப்பப் படிவம் வட்டோட்சி ர் அலுவ#கங்களில் கிடைடக்கிYது.
வோரிசுச் சோன்றிதழ் யகோரும் விண்ணப்பத்டைதப் பூர்த்தி லெசய்து இYந்தவரின் இYப்புச்
சோன்றிதழ், வோரிசுகள் ோர் ோர், அவர்களின் இருப்பிடச் சோன்று ஆகி வற்டைY இடைணத்து
விண்ணப்பிக்க யவண்டும். கிரோC நிர்வோக அதிகோரி Cற்றும் வருவோய் ஆய்வோளர் மூ#ம் விசோரடைண
நடத்தி பிYகு வோரிசுச் சோன்றிதழ் வட்டோட்சி ரோல் வழங்கப்படும்.
என்லெனன்ன ஆவணங்கள் யதடைவ?
இYந்தவரின் இYப்புச் சோன்றிதழ்
வோரிசுகளின் இருப்பிடச் சோன்றிதழ்
எவ்வளவு நோட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க யவண்டும்?
ஒருவர் இYந்து எத்தடைன ஆண்டுகள் கழித்தும் வோரிசுச் சோன்றிதழ் யகட்டு விண்ணப்பிக்க#ோம்.
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ஒருவர் இYந்து 30 நோட்களுக்குள் இYப்டைபப் பதிவு லெசய் யவண்டும்.
ஒருயவடைள உடனடி ோக இYப்டைபப் பதிவு லெசய் முடி ோத நிடை#யில் அதற்கோன கோரணத்டைதத்
லெதரிவித்து ஒருவருடத்திற்குள் தோCதக் கட்டணம் லெசலுத்திப் லெபற்றுக்லெகோள்ள யவண்டும்
. அதற்கு யCல் கோ#ம் கடந்திருந்தோல் அருகிலுள்ள உரிடைCயி ல் நீதிCன்Yத்திற்குச் லெசன்று நீதிCன்Yம்
உத்தரவிட்ட பின்னயர சோன்றிதழ் லெபYமுடியும்.
ஒருயவடைள பிYப்பு, இYப்பு பதிவுச் சட்டம் வருவதற்கு முன் இYந்திருந்தோல் அவரின் இYப்புப் பதிவு
லெசய் ப்பட்டிருக்கோது.
அப்படி இருக்கும்பட்சத்தில் அவரின் இYப்புப் பதிவு லெசய் ப்படவில்டை# என்Y சோன்றிதடைழப்
பதிவுத்துடைYயில் லெபற்று நீதிCன்Yத்தில் லெகோடுத்தோல் நீதிCன்Yம் இYப்புச் சோன்றிதழ் வழங்க
வட்டோட்சி ருக்கு உத்தரவிடும்.
விண்ணப்பித்து எத்தடைன நோட்களில் லெகோடுக்கப்படும்?
விண்ணப்பித்து 30 நோட்களுக்குள் சோன்றிதழ் வழங்கப்பட யவண்டும். இல்டை#லெ னில்
தோCதCோவதற்கோன கோரணத்டைதக் கூY யவண்டும்.
எப்யபோது Cறுக்கப்படும்?
இYந்தவருக்கு ஒன்றுக்கு யCற்பட்ட Cடைனவிகள் இருந்து அவர்களிடைடய பிரச்சிடைனகள்
இருப்பது, தத்து எடுக்கப்பட்டவர் தோன்தோன் வோரிசு என்று யகோரிக்டைக உரிடைC யகோருவது, யநரடி
வோரிசோக இல்#ோத ஒருவர் வோரிசுச் சோன்றிதழ் யகட்பது யபோன்Y தருணங்களில் வட்டோட்சி ர்
அலுவ#கம் வோரிசுச் சோன்றிதடைழ தரCறுக்க#ோம். நீதிCன்Yத்டைத அணுகி, ோருக்கு வோரிசுச் சோன்றிதழ்
வழங்குவது என உத்தரவு லெபற்று வரச் லெசோல்##ோம்.
இYங்குரிடைC சோன்றிதழ் (Succession certificate)
இYந்த நபரின் லெப ரிலுள்ள முதலீடு /பங்குகள் Cற்றும் அவருக்கு வரயவண்டி கடன் யபோன்Y பணப்
ப#ன்கள் லெபY தனக்கு சட்டபூர்வCோன உரிடைC இருக்கிYது என்படைதக் கோண்பிக்க ஒருவர் நீதிCன்Yம்
மூ#ம் லெபறும் சோன்றிதழ்தோன் இYங்குரிடைC சோன்றிதழ்.
எடுத்துக்கோட்டோக, இYந்த நபருக்கு ஐந்து வோரிசுகள் இருக்க#ோம். ஐந்து யபர் லெப டைரயும் உள்ளடக்கி
வோரிசுச் சோன்றிதழ் இருக்கும். இந்த ஐந்து யபருக்கும் சுCோர் 10 #ட்ச ரூபோய் பங்குகள்/முதலீடுகள்
முதலி வற்றில் உரிடைC இருப்பதோகக் லெகோண்டோல் அந்த முதலீட்டைடய ோ அல்#து பங்குகடைளய ோ
ஐந்து யபரின் லெப ருக்கும் Cோற்றினோல், பிற்கோ#த்தில் யவறு ோரோவது உரிடைC யகோருவோர்களோ என்கிY
ப ம் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு வர#ோம். இதற்கோக இந்த ஐந்து யபரும் நீதி Cன்Yத்டைத
அணுகி தோங்கள் தோன் வோரிசுகள் என்பதற்கு வோரிசுச் சோன்றிதடைழ தோக்கல் லெசய்து, யவறு ோரும்
வோரிசுகள் இல்டை# என உறுதிலெCோழி லெகோடுத்து தங்களில் ஒருவருக்யகோ அல்#து ஐவருக்குயCோ அந்த
முதலீட்டைட லெப ர் Cோற்Yம் லெசய் #ோம் என்று Cனுத் தோக்கல் லெசய் யவண்டும்.
அந்த நிறுவனங்களில் எவ்வளவு முதலீடு/பங்குகள் உள்ளது என்படைத Cதிப்பிட்டு அதற்குரி நீதிCன்Y
கட்டணத்டைதச் லெசலுத்தினோல் நீதிCன்Yம் அவர்களுக்கு இYங்குரிடைC சோன்றிதழ் வழங்கும்.
ஒருவர் கோணோCல் யபோயிருந்தோல்..?
ஒருவர் கோணோCல் யபோய் ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் யCல் ஆகிவிட்டிருந்தோலும், அவர் திரும்பி
வந்துவிடுவோர் என்று நம்புவது அவருடைட குடும்பத்தினரின் ஒரு நிடை#ய தவிர, அது
வட்டோட்சி டைர எவ்விதத்திலும் போதிக்கோது. அந்தக் கோணோCல் யபோன குடும்ப உறுப்பினர் குறித்து
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கோவல் துடைY Cற்றும் நீதிCன்Y உத்தரவுகள், லெச ல்முடைYகள் வோயி#ோக, ‘அவர் இYந்து விட்டதோகக்
கருதப்படுகிYோர்’ என்று சோன்றுகடைள அளித்தோல் Cட்டுயC அவருடைட லெப டைரத் தவிர்த்து
மீதியுள்ளவர்களின் லெப ர்கயளோடு வோரிசுச் சோன்றிதழ் லெபY முடியும்.
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16. இரயில் விபத்து – நிவோரணங்களும்,வழிமுடைYகளும்
சோடை#யில் யCோட்டோர் வோகன விபத்து அன்Yோட நிகழ்ச்சி ோகி விட்டது. இந்த விபத்துகளில்
போதிக்கப்படும் நபர்களுக்கு யதடைவ ோன சட்ட உதவிகள் யதடைவ ோன அளவிற்கு கிடைடத்து
விடுகின்Yன.ஆனோல் ரயில் விபத்துகளோல் போதிக்கப்பட்டவர்களுக்கோன இழப்பீடு, அதடைனப் லெபறும்
முடைY குறித்து லெபரும்போ#ோனவர்களுக்கு லெதரி வில்டை#.
இரண்டு ரயில்கள் யCோதிக்லெகோள்வயதோ, அல்#து ஒரு ரயில் தடம்புரள்வயதோ ரயில் விபத்து ஆகும். இந்த
விபத்துகளில் போதிக்கப்படுயவோருக்கு நிவோரணம் வழங்கப்படுகிYது. அயதயபோ# ஓடும் ரயிலில்
இருந்து தவறி விழுந்து உயிர் இழப்யபோருக்கும், உடல் போகங்கடைள இழப்யபோருக்கும்கூட
நிவோரணம்வழங்கப்படுகிYது.
ஆனோல் இந்த லெச ல் தற்லெகோடை# மு ற்சி ோகயவோ, யவறு கோரணங்களுக்கோக தோனோகயவ
யCற்லெகோள்வதோகயவோ இருக்கக்கூடோது. இவ்வோறு தவறி விழுயவோர் குடியபோடைதயில்
விழுந்திருக்கக்கூடோது. யCலும் சட்டவியரோதCோன குற்Yச்லெச லில் ஈடுபடும்யபோது தவறி விழுந்தோலும்
இழப்பீடு யகோரமுடி ோது.
இயதயபோ# ரயில் ப ணத்தின்யபோது நடக்கும் ப ங்கரவோத லெச ல்கள், திருட்டு, லெகோள்டைள யபோன்Y
சம்பவங்களோல் போதிக்கயபோபடுயவோரும் இழப்பீடு லெபY#ோம்.
இதற்கோக Cோநி# அளவில் ரயில் (ப ணிகள்) உரிடைCத் தீர்ப்போ ம் [court fees stamp](Railway Claims Tribunal] இ ங்கி
வருகிYது. தமிழ்நோட்டிற்கோன ரயில் ப ணிகள் உரிடைCத் தீர்ப்போ ம் லெசன்டைனயில் இ ங்கி வருகிYது.
விபத்து நடந்த ஓரோண்டு கோ#த்திற்குள் இழப்பீடு யகோரும் Cனுடைவ பதிவு லெசய் #ோம்.
உயிர் இழப்புக்கு அதிகபட்சCோக ரூ.4 இ#ட்சம் வழங்கப்படும். அயதயபோ# உடல் உறுப்பு இழப்புக்கும்
அதிகபட்சCோக ரூ.4 இ#ட்சம் வழங்கப்படும். லெபோருள் இழப்புக்கும், இழப்பின் தன்டைCக்கு ஏற்ப
இழப்பீடு வழங்கப்படுகிYது.
ரயில் போடைதயில் அத்துமீறி பிரயவசித்து, கவனக்குடைYவோக நடந்துலெகோண்டு ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு
ரயில்யவ நிர்வோகம் லெபோறுப்யபற்கோது.
ப ணச்சீட்டு லெபற்று முடைYப்படி ப ணம் லெசய்யும் ப ணிகயள இந்த நிவோரணங்கடைள லெபY தகுதி
உடைட வர்கள். அயத யபோ# முடைYப்படி ரயில் லெபட்டியின் உட்புYத்தில் ப ணம் லெசய்பவர்கள்தோன்
சட்டரீதி ோன ப ணிகளோக கருதப்படுவோர்கள். ரயில் லெபட்டியின் கூடைரயCல் அCர்ந்து
லெசல்பவர்களுக்கு இந்த நிவோரணங்கள் கிடைடக்கோது. யCலும் கூடைர அCர்ந்து லெசல்பவர்களுக்கு மூன்று
CோதசிடைYத்தண்டடைனயும், ஐநூறு ரூபோய் அபரோதமும் கிடைடக்க வோய்ப்பிருக்கிYது.
ரயில்யவ நிர்வோகம் அளிக்கும் இந்த நிவோரணங்கடைள முடைYயகடோக லெபYமு ற்சி லெசய்பவர்களுக்கு
மூன்Yோண்டு சிடைYத் தண்டடைனயும், அபரோதமும் பரிசோக கிடைடக்கவும் வோய்ப்பு உள்ளது.
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17. ரிட் Cனு என்Yோல் என்ன ? ரிட் Cனு எதற்கு தோக்கல்
லெசய் #ோம் ?
அரசோங்கம், Cற்றும் அரசு சோர்ந்த நிறுவனங்களுக்கு எதிரோகயவோ அல்#து அரசு தடை#யிட்டு நடத்த
யவண்டி கோரி ங்களுக்யகோ என்ன லெசய்வது?
இந்த Cோதிரி ோன பிரச்டைனகளுக்கு என்யY இருக்கிYது ‘ரிட் Cனு’.
அலெதன்ன ரிட்?
‘WRITTEN ORDER’ அதோவது எழுத்து மூ#ம் உத்தரவு பிYப்பிக்கச் லெசோல்லி, நோம் தோக்கல் லெசய்யும்
Cனுதோன் ரிட்!
எந்த விதCோன பிரச்டைனகளுக்லெகல்#ோம் ‘ரிட் Cனு’ தோக்கல் லெசய் #ோம்?
லெபோது ந#ன் போதிக்கப்படும்யபோது, லெபோது ந# வழக்குகள் (Public Interest Litigation) லெதோடர#ோம்.
1. உதோரணCோக உங்கள் ஏரி ோ யரோடு யCோசCோக இருந்தோல், அந்தப் பகுதியின் அதிகோரத்தி ற்குட்பட்ட
அரசுத்துடைYகளுக்கு ஒரு Cனு லெகோடுத்தும், அவர்கள் எதுவும் நடவடிக்டைக எடுக்க வில்டை#
என்Yோல், அந்தத் துடைYக்கு யரோடு யபோட உத்த ரவு யபோடச் லெசோல்லி அரசோங் கத்டைதக் யகட்க#ோம்.
நீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்தி ற்குப் பக்கத்தில் ஒரு ஃயபக்ட ரியிலிருந்து புடைக வந்து, அந்தப் புடைக
சுற்றுச் சூழடை# போதித்தோல், அருகில் இருக் கும் Cோசுக்கட்டுப்போடு அலுவ #கத்தில் புகோர் லெசய் #ோம்.
அறு பது நோட்களுக்குள் அவர்கள் நடவடிக்டைக எடுக்கோவிட்டோல் அரசோங்கத்டைத நடவடிக்டைக எடுக்கச்
லெசோல்லி, ரிட் Cனு தோக்கல் லெசய் #ோம். தற்யபோது பரபர ப்போக யபசப்பட்டுக் லெகோண்டிருக்கும் சோ ப்ப
ட்டடைYகடைள மூட யவண்டும் என்று டைஹயகோர்ட் தீர்ப்ப ளித்தது கூட அந்தப் பகுதி Cக்கள் ‘ரிட்’ Cனு
தோக்கல் லெசய்த பின்பு தோன்.
எந்லெதந்த பிரச்டைனகளுக்கு ‘ரிட் Cனு’ தோக்கல் லெசய் #ோம்?
ஐந்து வடைககளில் ரிட் Cனு டைவத் தோக்கல் லெசய் #ோம்.
1. முதல் வடைக, ‘ரிட் ஆஃப் Cோண்டCஸ்’. இதற்கு ஆடைண யிடும் நீதிப் யபரோடைண என்று லெபோருள்.
அதோவது, தனக்கு வடைர றுக்கப்பட்ட கடடைCடை ஒரு அரசு அதிகோரி லெசய் ோ விட்டோய#ோ, அரசோங்கம்
அல்#து அரசு சோர்ந்த நிறுவனம் சட்ட வியரோதCோன உத்தரடைவப் பிYப்பிக்கப் யபோகிYது என்று லெதரிந்
தோய#ோ, அந்தக் கோரி த்டைத லெசய் ோCல் தடுக்க, ஆடைணயிட யவண் டும் என்று ‘ரிட் Cனு’ தோக்கல்
லெசய் #ோம்.
சோடை#யின் பிளோட்போர ஆக் கிரமிப்புகடைள அகற்Y உத்தர விடக்யகோரி ரிட் Cனுடைவத் தோக்கல் லெசய்
#ோம்.
2.அடுத்தது ‘லெசர்ஷிய ோரரி (certiorari) ரிட்.’ ஒரு டைஹ யகோர்ட்டின் அதிகோரத்தில் உள்ள, ஒரு யகோர்ட்
அல்#து, தீர்ப்பு லெகோடுக்கும் அதிகோரமுள்ள ஒரு அரசு அதிகோரி, சட்ட வியரோதCோக, ஒரு உத்தரவு
யபோட்டோல், அந்த உத்தரடைவ ரத்து லெசய் வும், அல்#து அந்த குறிப்பிட்ட நீதி Cன்Yத்துக்யகோ அல்#து
அரசு அதிகோரிக்யகோ, சரி ோன வழிமு டைYடை உணர்த்து ம்படி உத்தரவிடக்யகோரி யகட்பதுதோன் இந்த ரிட்
Cனுவின் அடிப்படைட. என்ன புரி வில்டை# ோ? உதோர ணCோக, ஒரு சினிCோ திய ட்டர் கட்டுவதற்கு
கலெ#க்டரிடம் ‘யநோ அப்6க்ஷன்’ ஒருவர் யகட்கிYோர். அங்யக இருபத்டைதந்து அடி தூரத் தில் ஹோஸ்பிடல்
இருக்கிYது. சினிCோதிய ட்டரோல் ஹோஸ் பிடலுக்கு போதிப்பு வரும், அதனோல், யநோ
அப்6க்ஷன் லெகோடுக்கக் கூடோது என்று லெபோதுCக்கள் ஆட்யசபித்தும் அந்த ஆட்யசஷப டைணடை ப் பரிசீலி
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க்கோCல், யநோ அப்6க்ஷடைன கலெ#க்டர் தந் தோல், அந்த உத்தரடைவ எதிர்த்து ‘லெசர்ஷிய ோரரி ரிட்’ Cனு
தோக்கல் லெசய் #ோம்.
3.மூன்Yோவது ரிட் Cனுவிற்கு ‘யகோவோரண்யடோ’ (Quowarranto) என்று லெப ர். எந்த ஒரு
அரசோங்கஅதிகோரி ோவது, தகுதி இல்#ோ Cல், ஒரு பதவிக்கு நி மிக்கப்பட்டோய#ோ அல்#து தனது பதவி
யின் அதிகோர வரம்டைப மீறி அவர் உத்தரவு பிYப்பித் தோய#ோ, அடைத எதிர்த்து ‘யகோவோரண்யடோ
ரிட்’ தோக்கல் லெசய் #ோம்.
4.அடுத்தது பிலெரோகிபிஷன் (Prohibition) ரிட். அதோவது ஒரு நீதி Cன்Yம் தனது அதிகோர வரம்பு மீறி
லெச ல்படோதவோறு தடுப்பத ற்கோகப் யபோடப்படுவது இது.
5.அடுத்தது ‘லெஹபி ஸ் கோர்பஸ்’ (Hebeas corpus) ரிட். இதற்குத் தமிழில் ‘ஆள் லெகோணர் ஆடைண’ என்று
லெபோருள். நCக்குத் லெதரிந்த ஒருவர் தவYோகக் கோவலில் டைவக்கப்பட்டிருந்தோய#ோ அல்#து ஒருவடைரக்
கோணவில்டை#, அவடைர ோயரோ கடத்தி, அடைடத்து டைவத்து இருக்கிYோர்கள் என்று
சந்யதகப்பட்டோய#ோ, இந்த ரிட் Cனுடைவ நோம் தோக்கல் லெசய் #ோம். இந்த Cனுடைவ விசோரிக்கும்
நீதிCன்Yம், கோவல்துடைYக்கு அந்த நபடைர, நீதிCன்Yத்திற்கு ஆ6ர் படுத்தச் லெசோல்லி உத்தரவிடும்.
இதில் கவனிக்க யவண்டி முக்கி Cோன விஷ ம், ‘லெஹபி ஸ் கோர்பஸ்’ Cற்றும் ‘யகோவோரண்யடோ
ரிட்’ Cனுக்கடைள ோர் யவண்டு Cோனோலும் யபோட#ோம். ஆனோல், Cற்Y ரிட் Cனுக்களோன ‘Cோண்ட Cோஸ்’,
‘லெசர்ஷிய ோரரி’ Cற்றும் ‘ப்யரோகிபிஷன் ரிட்’ Cனுக்கடைள போதிக்கப்பட்ட நபர்கள்தோன் தோக்கல்
லெசய் #ோம்.
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