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அ. அரசியல் கட்சிகளுக்கும் வேட்பாளர்களுக்குமான 

நடத்தை ேிைிமுதைகள் 

I. பபாதுோன நடத்தை ேிைிமுதைகள் 

(1) பல்வேறு சாைி, இனம், மைம், பமாழிதயச் சார்ந்ை மக்களிதடவய வேறுபாடுகதளத் 

ைீேிரமாக்கும் ேதகயிலான பசயலிவலா ஒருேருக்கு ஒருேர் இதடயில் பேறுப்தப 

உருோக்கும் ேண்ண  அல்லது பைற்ைத்துக்கு ேழி பசய்யும் எந்ை பசயலிலும் 

எந்ைபோரு கட்சிவயா வேட்பாளவரா ஈடுபடக்கூடாது. 

(2) பிை கட்சிகள் மீது ேிமர்சனம் வமற்பகாள்ளும்வபாது, அக்கட்சிகளின் 

பகாள்தககள், பசயல்ைிட்டங்கள், கடந்ை காலச் பசயல்பாடுகள், நடேடிக்தககள் 

ஆகியதே பைாடர்பான ேிமர்சனமாக இருக்க வேண்டும். பிை கட்சிகதளச் சார்ந்ை 

ைதலேர்கள் மற்றும் பைாண்டர்களின் பபாதுோழ்க்தகவயாடு பைாடர்பற்ை 

பசாந்ை ோழ்க்தகதயப் பற்ைிய ேிமர்சனங்கதளத் ைேிர்க்க வேண்டும். பிை 

கட்சியினர் மீைான நிரூபிக்கப்படாை குற்ைச்சாட்டுகள் மற்றும் முதைவகடுகள் 

குைித்ை ேிமர்சனங்கள் ைேிர்க்கப்பட வேண்டும்.  

(3) ோக்குகதளப் பபறுேைற்காக, இன மற்றும் மை உணர்வுகதளத் தூண்டும் 

ேதகயில் வேண்டுவகாள்கள் ேிடுக்கப்படக் கூடாது. வைர்ைல் பிரசாரக் களமாக, 

மசூைி,  சர்ச் மற்றும் வகாயில் வபான்ை ேழிபாட்டுத் ைலங்கள் பயன்படுத்ைப்படக் 

கூடாது. 

(4) வைர்ைல் ேிைிமுதைகளின்படி, ோக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் பகாடுத்ைல், 

ோக்காளர்கதள அச்சுறுத்ைல், ோக்காளர் ஆள்மாைாட்டம் பசய்ைல், ோக்குச் 

சாேடிகளிலிருந்து 100 மீட்டர் சுற்பைல்தலக்குள் ைங்களுக்கு ோக்களிக்குமாறு 

வகாருைல், வைர்ைல் பரப்புதரக்கான நிதைவு வநரத்ைிலிருந்து ோக்குப் பைிவு 

முடிேதடேது ேதரயிலான 48 மணி வநரத்ைிற்குள் பபாதுக் கூட்டங்கள் நடத்துைல் 

மற்றும் ோக்காளர்கதள ோக்குச் சாேடிக்கு அதழத்து ேரவும், ைிரும்ப அதழத்துச் 

பசல்லவும் ோகன ேசைிகதள ஏற்படுத்ைித் ைருைல் வபான்ை “முதைவகடான” 

நடேடிக்தககதள அதனத்துக் கட்சிகளும் வேட்பாளர்களும் கண்டிப்பாகத் 

ைேிர்க்க வேண்டும்.  
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(5) ஒரு ைனி நபாின் அரசியல் கருத்துகள் அல்லது அரசியல் பசயல்பாடுகள் 

ஆத்ைிரமூட்டும் ேதகயில் அதமய வநர்ந்ைாலும், அதமைியான, இடர் இல்லாை 

குடும்ப ோழ்க்தக நடத்        அேரது உாிதம மைிக்கப்பட வேண்டும்.  

எந்ைபோரு சூழ்நிதலயிலும்,  ைனிநபாின் கருத்துகதளயும் நடேடிக்தககதளயும் 

எைிர்த்துப் வபாராடும் ேிைமாக, அேர்களின் வீடுகளுக்கு முன்பாக 

வபாராட்டங்களிலும் மைியல்களிலும் ஈடுபடக் கூடாது. 

(6) ைனி நபருக்குச் பசாந்ைமான இடங்க   , கட்டடங்க   , சுற்றுச்சுேர்க    

அேர்களின் அனுமைியின்ைி பகாடிக்கம்பங்கள் நடுைல், பைாதக தேத்ைல், 

சுேபராட்டிகதள ஒட்டுைல், பரப்புதர ோசகங்கதள  எழுதுைல் வபான்ை 

பசயல்கதள பசய்ய அரசியல் கட்சிக        வேட்பாள    ைங்களது 

பைாண்டர்கதள அனுமைிக்கக் கூடாது. 

(7) அரசியல் கட்சிகளும் வேட்பாளர்களும் ைங்களது பைாண்டர்களால் பிை கட்சியினர் 

ஏற்பாடு பசய்யும் கூட்டங்களுக்கும், ஊர்ேலங்களுக்கும் எவ்ேிை இதடயூறும் 

ைடங்கலும் ஏற்படாது என்பதை உறுைிபசய்ய வேண்டும். ஒரு கட்சிதயச் வசர்ந்ை 

பைாண்டர்கவளா ஆர்ேலர்கவளா பிை கட்சியினாின் பபாதுக் கூட்டங்களில் 

வநரடியாகவோ, எழுத்து மூலமாகவோ வகள்ேி வகட்வடா ைங்கள் கட்சியின் 

அச்சிட்ட துண்டு பிரசுரங்கதள ேிநிவயாகம் பசய்வைா இதடயூறு பசய்யக்கூடாது. 

ஒரு கட்சியினர் ஓாிடத்ைில் பபாதுக்கூட்டத்ைிதன நடத்ைிக் பகாண்டிருக்கும்வபாது 

அவ்ேழியாக பிை கட்சியினாின் ஊர்ேலங்கள் நடத்ைப்படக் கூடாது.  ஒரு 

கட்சியினர் ஒட்டிய சுேபராட்டிகதள மற்பைாரு கட்சியின் பைாண்டர்கள் 

அகற்ைக்கூடாது. 

I I.  கூட்டங்கள் 

(1) வபாக்குேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துேைற்கும், அதமைி ஒழுங்கிதன 

நிதலநாட்டுேைற்கும் ேசைியாக கூட்டங்கள் நதடபபறும் இடம் மற்றும் வநரம் 

குைித்ை ைகேல்கதளக் கட்சிவயா, வேட்பாளவரா உள்ளூர் காேல்துதை 

அைிகாாிகளுக்கு முன்கூட்டிவய பைாிேிக்க வேண்டும். 

(2) கூட்டம் நடத்ைப்படும் இடம் குைித்து முடிவு பசய்யும் முன்னர், குைிப்பிட்ட அந்ை 

இடத்ைில் ைதட உத்ைரவோ கட்டுப்பாட்டு உத்ைரவோ நதடமுதையில் உள்ளைா 

என்பதைத் பைாிந்து பகாள்ள வேண்டும். அவ்ோறு ைதட  ஆதணகள் ஏவைனும் 
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நதடமுதையில் இருப்பின் அதே ைேைாது கதடப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். 

அத்ைதகய ைதட ஆதணகளின் மீது ேிலக்கு பபை ேிரும்பினால், பைாடர்புதடய 

அைிகாாிகளுக்கு கட்சிவயா அல்லது வேட்பாளவரா முன்கூட்டிவய ேிண்ணப்பித்து 

ேிலக்குப் பபற்ைிருக்க வேண்டும். 

(3) கூட்டம் நடத்துேைற்குத் வைதேயான ஒலிபபருக்கி முைலிய கருேிகதளப் 

பயன்படுத்துேைற்கு அனுமைிவயா, உாிமவமா பபை வேண்டியிருப்பின், அைற்காக 

உாிய அைிகாாிகளிடம், கட்சிவயா அல்லது வேட்பாளவரா முன்கூட்டிவய 

ேிண்ணப்பித்து, உாிமம் அல்லது அனுமைிதயப் பபற்ைிருக்க வேண்டும். 

(4) கூட்டத்ைின்வபாது இதடயூறு பசய்வோதரயும், சட்ட - ஒழுங்தகச் சீர்குதலக்கும் 

நடேடிக்தககளில் ஈடுபடுவோதரயும் சமாளிப்பைற்கு, பணியிலிருக்கும் காேல் 

துதையினாின் உைேிதய கூட்டத்ைிற்கு ஏற்பாடு பசய்பேர்கள் நாடிப் பபைலாம். 

அதமப்பாளர்கள் ைாங்களாகவே வமற்படி நபர்களுக்கு எைிரான நடேடிக்தககளில் 

ஈடுபடக்கூடாது. 

I I I. ஊர்ேலம் 

(1) ஊர்ேலம் பைாடங்கும் வநரம் மற்றும் இடம், ஊர்ேலம் பசல்லும் ேழி மற்றும் 

ஊர்ேலம் முடிேதடயும் வநரம் மற்றும் இடம் வபான்ை ேிேரங்கதள 

ஊர்ேலத்ைிற்கு ஏற்பாடு பசய்யும் கட்சிவயா அல்லது வேட்பாளவரா 

முன்கூட்டிவய முடிவுபசய்துபகாள்ள வேண்டும். வமற்படி நிகழ்ச்சியில் 

இயல்பான மாற்ைம் வேண்டுமானால் பசய்யப்படலாம். 

(2) நிகழ்ச்சிக்கு அதமப்பாளர்கள்  வபாதுமான ஏற்பாடுகள் பசய்துைர ேசைியாக 

உள்ளூர் காேல்துதை அைிகாாிகளுக்கு முன்கூட்டிவய கடிைம் அளிக்க 

வேண்டும். 

(3) ஊர்ேலம் நடத்துவோர், ஊர்ேலம் பசல்லேிருக்கும் பகுைிகளில், 

பிைப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் ைதட உத்ைரவுகள் குைித்து முன்கூட்டிவய அைிந்து 

தேத்ைிருக்க வேண்டும். ைகுைி ோய்ந்ை உயர் அைிகாாிகளால் சிைப்பு ேிலக்கு 

அளிக்கப்பட்டாபலாழிய, அந்ை உத்ைரவுகள் ைேைாது கதடப்பிடிக்கப்பட 

வேண்டும். அதனத்துப் வபாக்குேரத்து ேிைிகளும், கட்டுப்பாடுகளும் 

கேனமாகக் கதடப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். 
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(4) ஊர்ேலம் பசல்ேைால், வபாக்குேரத்துக்கு எவ்ேிைத் ைதடவயா இதடயூவைா 

ஏற்படாைேண்ணம், ஊர்ேலத்ைிற்கு ஏற்பாடு பசய்பேர்கள் முன்கூட்டிவய ைக்க 

நடேடிக்தககள் வமற்பகாள்ள வேண்டும். ஊர்ேலம் மிக நீண்டைாக இருந்ைால், 

பபரும் வபாக்குேரத்து பநாிசதலத் ைேிர்க்கும் ேதகயில், குைிப்பாக, சாதலச் 

சந்ைிப்புகள் வபான்ை இடங்களில், ஊர்ேலத்தை ேசைியான இதடபேளி ேிட்டு 

நடத்ைலாம். நிறுத்ைப்பட்ட வபாக்குேரத்து ஒவ்போரு  கட்டமாகச் பசல்ல ேதக 

பசய்ேைற்காக இதடபேளி ேிட்டு ஊர்ேலம் நடத்ைலாம். 

(5) ஊர்ேலம் பசல்லும் வபாது ஊர்ேலத்ைிற்கு ேலதுபுைம் வபாதுமான இடம் 

இருக்குமாறு பார்த்துக் பகாள்ள வேண்டும். வமலும், பணியில் இருக்கும் 

காேலர்கள் ேழிகாட்டுைல்கள் மற்றும் ஆவலாசதனகளின்படி ைேைாது நடந்து 

பகாள்ளவேண்டும். 

(6) ஒவர வநரத்ைில், ஒவர பாதையிவலா அல்லது அவை பாதையில் பகுைியளவு 

ேருமாவைா இரண்டு அல்லது அைற்கு வமற்பட்ட அரசியல் கட்சிக  

வேட்பாளர்க  ஊர்ேலத்ைிற்கு ஏற்பாடு பசய்ய ேிரும்பினால், ஊர்ேலத்ைில் 

எவ்ேிை வமாைல்களும் இடம்பபைா ேண்ணமும், வபாக்குேரத்ைிற்கு எவ்ேிை 

இதடயூறும் ஏற்படுத்ைாை ேதகயிலும் பார்த்துக் பகாள்ேைற்கான 

நடேடிக்தககள் குைித்து முன்கூட்டிவய முடிவு பசய்து பகாள்ள வேண்டும். இரு 

ைரப்பினரும் ைிருப்ைிகரமாக ஏற்பாடு பசய்ேைற்காக உள்ளூர் 

காேல்துதையினாின் உைேிதயயும் வகாாிப் பபைலாம். இைற்காக, அரசியல் 

கட்சியினர் கூடுமான ேதரயில் ேிதரோக காேல் துதையினதரத் பைாடர்பு 

பகாள்ளலாம். 

(7) ஊர்ேலத்ைில் கலந்து பகாள்பேர்கள், உணர்ச்சிப் பபருக்கினால், ைங்கள் 

தகயில் பகாண்டு பசல்லும் பபாருட்கதளத் ைேைாகப் பயன்படுத்ை இயலாை 

ேண்ணம், இயன்ைேதர, உாிய கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககதள அரசியல் 

கட்சியினவரா, வேட்பாளர்கவளா வமற்பகாள்ள வேண்டும். 

(8) எந்ைபோரு அரசியல் கட்சிவயா வேட்பாளவரா, பிை அரசியல் கட்சிகதளவயா 

அல்லது பிை ைதலேர்கதளவயா உருேகப்படுத்தும் உருேப் பபாம்தமகதள 

எடுத்துச் பசல்ேவைா, பபாது இடங்களில் அவ்வுருே பபாம்தமகதள 
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எாிப்பவைா, அேற்தை தேத்து பிை ேதகயான வபாராட்டங்கள் நடத்துேவைா 

கூடாது. 

IV. ோக்குப் பைிவு நாள் 

 அதனத்து அரசியல் கட்சிகளும் வேட்பாளர்களும், 

(i)  ோக்குப்பைிவு அதமைியாகவும், வநர்தமயாகவும் நடந்ைிடவும், ோக்காளர்கள் 

எவ்ேிை பைாந்ைரவும் இதடயூறும் இல்லாது முழுச் சுைந்  ரத்துடன் ைங்கள் 

ோக்குாிதமதயப் பயன்படுத்ைிடவும் வைர்ைல் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் 

அலுேலர்களுக்கு முழு ஒத்துதழப்பு நல்க வேண்டும். 

(ii)  அங்கீகாிக்கப்பட்ட கட்சித் பைாண்டர்களுக்கு ைகுந்ை வபட்ஜுகளும் அதடயாள 

அட்தடகளும் ேழங்கவேண்டும். 

(iii)  ோக்குப்பைிவு நதடபபறும் அதைகளில் உள்ளேர்களுக்கு ேழங்கப்படும் 

அதடயாள அட்தடகள் சுத்ைமான (பேள்தள) காகிைத்ைில் பசய்யப்பட்டிருக்க 

வேண்டும் என்பதையும் வமலும் அேற்ைில் யாபைாருசின்னவமா, வேட்பாளாின் 

பபயவரா கட்சியின் பபயவரா இடம் பபற்ைிருக்கக்கூடாது என்பதையும் ஏற்றுக் 

பகாள்ளவேண்டும். 

(iv)  ோக்குப் பைிவு நதடபபறும் நாளன்றும் அைற்கு 48 மணி வநரங்களுக்கு 

முன்பாகவும் மதுபான ேிநிவயாகம் பசய்யக்கூடாது. 

(v)  கட்சித் பைாண்டர்களிதடவயயும் வேட்பாளர்களின் ஆைரோளர்களிதடவயயும் 

வமாைல்கள்/தககலப்பு மற்றும் அமளி வபான்ைதே ஏற்படாை ேண்ணம் 

ோக்குச் சாேடிகளுக்கு அருகில் அரசியல் கட்சிகளாவலா அல்லது 

வேட்பாளர்களாவலா அதமக்கப்பட்டிருக்கும் முகாம்களுக்கு அருகில் 

வைதேயில்லாமல் கூட்டம் கூடுேதை அனுமைிக்கக் கூடாது. 

(vi)  வேட்பாளர்களின் முகாம் எளிதமயாக இருப்பதை உறுைி பசய்ய வேண்டும். 

அங்வக சுேபராட்டிகள், பகாடிகள், சின்னங்கள் மற்றும் பிை வைர்ைல் பிரசார 

கருேிகள் இடம்பபற்ைிருக்கக் கூடாது. முகாம்களில் உணவு ேிநிவயாகம் 

பசய்யப்படுேதும் கூட்டம் கூடுேதும் அைவே கூடாது. 

(vii) ோக்குப் பைிவு அன்று ோகனங்கதள ோடதகக்கு ேிடுேைற்கான கட்டுப்பாட்டு 

பநைிமுதைகதளத் ைேைாது கதடப்பிடித்து அைிகாாிகளுக்கு ஒத்துதழப்பு நல்க 
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வேண்டும். அத்ைதகய ோகனங்கள் அைற்கான அனுமைிச் சீட்டிதனப் பபற்று, 

அேற்ைிதனத் பைளிோகத் பைாியுமாறு அந்ைந்ை ோகனங்களில் பைாியும்படி 

ஒட்ட வேண்டும்.  

V. ோக்குச் சாேடி 

 ோக்காளர்கதளத் ைேிர, வைர்ைல் ஆதணயத்ைிடமிருந்து பபைப்பட்ட ைகுந்ை 

அனுமைிச் சீட்டு இல்லாமல் வேறு எேரும் ோக்குச் சாேடிக்குள் நுதழய அனுமைிக்கப்பட 

மாட்டார்கள். 

VI. பார்தேயாளர்கள் 

 பார்தேயாளர்கதளத் வைர்ைல் ஆதணயம் நியமனம் பசய்கிைது. வைர்ைல் 

நடேடிக்தககள் பைாடர்பாக வேட்பாளர்கவளா, அேர்களின் முகேர்கவளா ைங்களது 

குற்ைச்சாட்டுக்கதளயும், பிரச்சதனகதளயும், பார்தேயாளர்களின் கேனத்ைிற்குக் 

பகாண்டுேரலாம். 

VII. ஆட்சி அைிகாரத்ைிலுள்ள கட்சி 

 மத்ைியிவலா, மாநிலத்ைிவலா அல்லது அந்ைந்ை மாநிலங்களிவலா, ஆட்சியிலுள்ள 

கட்சியினர், ைங்கள் அலுேலக அைிகாரத்தை, ைங்கள் வைர்ைல் களப்பணிகளுக்காகப் 

பயன்படுத்துேது பைாடர்பான குற்ைச்சாட்டுகளுக்கு எவ்ேதகயிலும் இடமளிக்கக் 

கூடாது. குைிப்பாக, 

(i) (a) அதமச்சர்கள், ைங்கள் அலுேலகப் பார்தேயிடதலயும், வைர்ைல் பணிகதளயும் 

இதணத்து ஒவர வநரத்ைில் வமற்பகாள்ளக்கூடாது. வமலும், அரசு 

இயந்ைிரத்தையும் பணியாளர்கதளயும் ைங்கள் வைர்ைல் பணிக்காகப் 

பயன்படுத்ைக்கூடாது. 

(b) அரசுக்குச் பசாந்ைமான ோனூர்ைிகள், ோகனங்கள், எந்ைிரப் பபாைிகள் 

மற்றும் பணியாளர்கள் ஆட்சியில் உள்ள கட்சியின் ேிருப்பத்ைிற்குப் 

பயன்படுத்ைப்படக்கூடாது. 

(ii)  வைர்ைல் பபாதுக்கூட்டங்கதள நடத்துேைற்கு ைிடல்கள் வபான்ை பபாது 

இடங்கதளயும், வைர்ைல் பைாடர்பான ோனூர்ைிகள் வபான்ைேற்தைத் 
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ைதரயிைக்கும் ைளங்கதளயும் ைாம் மட்டுவம பயன்படுத்ைக் கூடாது. 

ஆளுங்கட்சியினருக்கு ேழங்கப்பட்ட நிபந்ைதனகளின்படிவய 

மற்ைகட்சிகளுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கும் வமற்படி இடங்களும், ேசைிகளும் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

(iii)  ஓய்ேில்லங்களும், மாளிதககளும், அரசுக்குச் பசாந்ைமான பிை 

ைங்குமிடங்களும், ஆளும் கட்சியினர், அைன் வேட்பாளர்களுக்கு மட்டுவம 

பயன்படுத்ைப்படுேது கூடாது. பிை கட்சிகளும், வேட்பாளர்களும் முதையாக 

அேற்தைப் பயன்படுத்ைிக்பகாள்ள அனுமைிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், 

எந்ைபோரு கட்சிவயா, வேட்பாளவரா வைர்ைல் அலுேலகமாகவோ, வைர்ைல் 

பிர சாரத்ைிற்கான பபாதுக்கூட்டங்கள் நடத்துேைற்வகா வமற்பசான்ன 

ைங்குமிடங்கதளப் (அேற்வைாடு பைாடர்புதடய ேளாகங்களுடன்) பயன்படுத்ை 

அனுமைிக்கப்படமாட்டார்கள்.  

(iv)  அரசு நிைிதயப் பயன்படுத்ைி பசய்ைித்ைாள்களிலும் பிை ஊடகங்களிலும் 

ேிளம்பரப்படுத்துைல் வைர்ைல் வநரங்களில், அரசு ஊடகத் துதையின் ோயிலாக 

ஒருைதலப்பட்சமான அரசியல் பசய்ைிகதள மட்டும் வசகாிக்கச் பசய்ேதும், 

அரசின் ோய்ப்பு ேளங்கதளப் பபருக்கிக் பகாள்ேைற்காக அரசின் 

சாைதனகதள ேிளம்பரப்படுத்துேதும் முற்ைிலும் ைேிர்க்கப்பட வேண்டும். 

(v)  வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் வைர்ைல் அைிேிக்கப்பட்ட பின்னர், அதமச்சர்களும் 

மற்ை அைிகாாிகளும் ைங்கள் ேிருப்புாிதம நிைியிலிருந்து யாபைாரு 

நல்தகதயயும் ேழங்கக்கூடாது. வமலும், 

(vi)  வைர்ைல் ஆதணயம் வைர்ைதல அைிேித்ை பின்னர், அதமச்சர்களும், பிை 

அைிகாாிகளும், 

(a) யாபைாரு ேடிேத்ைிலும் நிைிநல்தககதளவயா ோக்குறுைிகதளவயா 

ேழங்கக்கூடாது. 

(b) (குடிதமப் பணி அலுேலர்கள் நீங்கலாக) எந்ைபோரு 

ைிட்டப்பணிக்காகவோ அல்லது ைிட்டங்களுக்காகவோ அடிக்கல் நாட்டக் 

கூடாது. 

(c) சாதல அதமத்ைல், குடிநீர் ேசைிகதள ஏற்படுத்ைித் ைருேது குைித்ை 

ோக்குறுைிகதள அளிக்கக் கூடாது. 
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(d) அரசு மற்றும் பபாதுத்துதை நிறுேனங்களில் ைற்காலிகமாகப் 

பணிநியமனங்கள் பசய்யக் கூடாது. அது ஆளுங்கட்சியினருக்கு ஆைரோக 

ோக்காளர்கதளத் தூண்டச் பசய்யக் கூடும்.  

குைிப்பு: வைர்ைல் ஆதணயம் எந்ைத் வைர்ைலுக்கான நாள் குைித்தும் அத்வைர்ைல் 

குைித்ை அைிேிக்தக பேளியிடப்படுேைற்கு மூன்று ோரங்களுக்கு முன்பாக 

அைிேிப்பு பசய்யலாம். 

(vii)  வேட்பாளராகவோ,  ோக்காளராகவோ அல்லது அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

முகேராகவோ இல்லாை வநர்வுகளில், எந்ைபோரு மத்ைிய அதமச்சவரா 

அல்லது மாநில அதமச்சவரா ோக்குச் சாேடிகளுக்வகா அல்லது ோக்குச் சீட்டு 

எண்ணும் இடத்ைிற்வகா பசல்லக்கூடாது. 

VIII. வைர்ைல் அைிக்தககள் பைாடர்பான ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள் 

1. உச்ச நீைிமன்ைம் 21455/2008 ஆம் எண்ணிட்ட சிைப்பு அனுமைி மனு (கு) மீைான ைனது 

5.07.2013 ஆம் நாளிட்ட ைீர்ப்பில் (ைமிழ்நாடு அரசு மற்றும் பிைருக்கு எைிராக எஸ். 

சுப்பிரமணியன் பாலாஜி என்பேரால் ைாக்கல் பசய்யப்பட்டது) அங்கீகாரம் பபற்ை 

அதனத்து அரசியல் கட்சிகதளயும் கலந்ைாவலாசித்து வைர்ைல் அைிக்தகயில் இடம்பபை 

வேண்டியன குைித்ை ேழிகாட்டு பநைிமுதைகதளத் வைர்ைல் ஆதணயம் உருோக்க 

வேண்டும் எனக் குைிப்பிட்டுள்ளது. அவ்ோறு வைர்ைல் அைிக்தகயில் இடம்பபை 

வேண்டியன குைித்து ைீர்ப்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள் 

பின்ேருமாறு: 

(i) “வைர்ைல் அைிக்தகயில் பேளியிடப்படும் ோக்குறுைிகள் மக்கள் பிரைிநிைித்துே 

சட்டத்ைின் 123 ஆம் பிாிேின்படி ‘ஊழல் நடேடிக்தககள்’  எனக்  

கருைப்படமுடியாது என்ைாலும், உண்தம நிதலயில் யாபைாரு ேதகயிலும் 

ேிதலயில்லாப் பபாருட்கதள ேழங்குேது அதனத்து மக்களிடமும் சந்வைகமின்ைி 

ைாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இது சுைந்ைிரமான, வநர்தமயான வைர்ைதல மிகவும் 

பாைிக்கும்” 

(ii) “வைர்ைலில் வபாட்டியிடும் கட்சிகளுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கும் இதடவய ைனது 

நடுநிதலத் ைன்தமதய உறுைிப்படுத்ைவும், வைர்ைல் பணிகள் எவ்ேிைத்ைிலும் 

சீர்பகடாமல், சிைப்பாக நதடபபைவும், முன்பு வபாலவே, இப்வபாதும் வைர்ைல் 
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ஆதணயம் ைனது அைிவுதரகதள, வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகளின் ோயிலாக 

ேழங்குகிைது. வைர்ைதல சுைந்ைிரமாகவும் வநர்தமயாகவும் நடத்ைிட, அரசதமப்புச் 

சட்டப் பிாிவுக் கூறு 324-ன் கீழ் வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு ேழங்கப்பட்டுள்ள 

அைிகாரத்ைின் கீழ் இந்ை ஆதணகள் ேழங்கப்படுகின்ைன.” 

(iii) “பபாதுோகவே அரசியல் கட்சிகள் வைர்ைல் வைைிகள் அைிேிக்கப்படுேைற்கு 

முன்பாகவே ைங்கள் வைர்ைல் அைிக்தகதய பேளியிடுகின்ைன. இவ்ோறு வைர்ைல் 

நதடபபறும் வைைி அைிேிக்கப்படுேைற்கு முன்பாகவே வைர்ைல் அைிக்தகதய 

அரசியல் கட்சிகள் பேளியிடுேதை ஒழுங்குபடுத்ை வைர்ைல் ஆதணயத்துக்கு 

அைிகாரம் இல்தல. அவை சமயம், வைர்ைல் அைிக்தக பேளிடப்படுேைன் வநாக்கம் 

வைர்ைல் நதடமுதையுடன் வநரடியாகத் பைாடர்புள்ளது என்ை நிதலயில் வைர்ைல் 

ஆதணயம்      ஒழுங்குபடுத்ைலாம்” 

 

1. உச்ச நீைிமன்ைத்ைின் வமற்பசான்ன ேழிகாட்டுைல்கள் கிதடத்ைதை அடுத்து, 

வைர்ைல் ஆதணயம், அங்கீகாரம் பபற்ை வைசிய மற்றும் மாநிலக் கட்சிகளின் 

கூட்டத்தைக் கூட்டி இது குைித்து ஆவலாசித்து,  அக்கட்சிகள் பைாிேித்ை மாறுபட்ட 

கருத்துகள் பைிவு பசய்து பகாள்ளப்பட்டன.  

ஆவலாசதனயின்வபாது, சில அரசியல் கட்சிகள் ேழிகாட்டு பநைிகள் 

பிைப்பிக்கப்படுேைற்கு ஆைரேளித்ைன. அவை சமயம், ஆவராக்கியமான மக்களாட்சி 

முதையில், வைர்ைல் ோக்குறுைியில், ோக்காளர்களுக்குச் சலுதககதளயும் 

ோக்குறுைிகதளயும் ேழங்குேது ைங்கள் உாிதம மற்றும் கடதமயாகும் என்பது 

பிை கட்சிகளின் கருத்ைாக இருந்ைது.  வைர்ைல் ோக்குறுைிகதள உருோக்குேது 

அரசியல் கட்சிகளின் உாிதம என்பதைத் வைர்ைல் ஆதணயம் ஒப்புக்பகாண்ட 

வபாைிலும், வைர்ைதல சுைந்ைிரமாகவும், வநர்தமயாகவும் நடத்துேைிலும், அரசியல் 

கட்சிகளுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கும் இதடவய நடுநிதலத்ைன்தமதய நிதலபபைச் 

பசய்ேைிலும், இவ்ோறு ோக்குறுைிகள், சலுதககள் குைித்ை அைிேிப்பால் ஏற்படும் 

வைதேயற்ை பாைிப்புகதளத் வைர்ைல் ஆதணயம் கேனத்ைில் பகாள்ளாமல் இருக்க 

இயலாது.  

2. வைர்ைல் ஆதணயம் ைனது மற்ை பணிகளுக்கு இதடயில் நாடாளுமன்ைத்ைிற்கும், 

சட்டமன்ைங்களுக்கும் வைர்ைதல நடத்ைிட வேண்டும் என்று அரசதமப்புச் சட்டப் 

பிாிவுக் கூறு 324 கட்டாயமாக்கியுள்ளது. உச்ச நீைிமன்ைத்ைின் வமற்பசான்ன 
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ேழிகாட்டு பநைிமுதைகளின்படியும், அரசியல் கட்சிகதளக் கலந்ைாவலாசித்ைைன் 

அடிப்பதடயிலும், வைர்ைதலச் சுைந்ைிரமாகவும், வநர்தமயாகவும் நடத்ைிட, 

அரசியல் கட்சிகளும், வேட்பாளர்களும் நாடாளுமன்ைம் அல்லது சட்டமன்ைத் 

வைர்ைலுக்கான வைர்ைல் அைிக்தககதளத் ையாாிக்கும் வபாது பின்ேரும் 

ேழிமுதைகதளத் ைேைாமல் கதடப்பிடிக்கவேண்டும் எனத் வைர்ைல் ஆதணயம் 

அைிவுறுத்துகிைது. அதேயாேன: 

 

(i)  வைர்ைல் அைிக்தககளில் அரசதமப்புச் சட்டத்ைின் வநாக்கங்களுக்கும் 

பகாள்தககளுக்கும் எைிராக எதுவும் இடம்பபைக் கூடாது. வமலும், வைர்ைல் 

நடத்தை ேிைிகளில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பிை ேிைிகளுக்கு உட்பட்டும் இருக்க 

வேண்டும். 

(ii)  அரசதமப்புச் சட்டத்ைின் ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள், மாநிலங்கள் 

மக்களுக்காகப் பல்வேறு நலத்ைிட்டங்கதள ேகுக்க வேண்டுபமனக் 

குைிப்பிடுகிைது. ஆகவே, இது வபான்ை நலத்ைிட்டங்கள் குைித்ை ோக்குறுைிகள் 

வைர்ைல் அைிக்தககளில் இடம்பபறுேைற்கு யாபைாரு ைதடயுமில்தல. 

இருப்பினும், வைர்ைல் நடேடிக்தககளின் தூய்தமதயக் பகடுக்கும் 

ேதகயிவலா, ோக்காளர்கதளக் கேரும் ேதகயிவலா, (ோக்களிக்கும் 

உாிதமயிதனப் பயன்படுத்துேைில் வைதேயற்ை ைாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் 

ேதகயிவலா), ோக்குறுைிகள் அளிக்கப்படுேது ைேிர்க்கப்பட வேண்டும்.  

(iii)  ேழங்கப்படும் ோக்குறுைிகள் நியாயமானதேயாக இருப்பதுடன், 

ோக்குறுைிகதள நிதைவேற்றுேைற்குத் வைதேயான நிைி ஆைாரங்கதளப் 

பபறுேைற்கான அதனத்து ேழிமுதைகளும் ேிாிோக ேிளக்கப்பட்டு 

ஒளிவுமதைேற்ை ைன்தம, நடுநிதலத் ைன்தம மற்றும் ோக்குறுைிகளின் 

நம்பகத்ைன்தம ஆகியதே உறுைிபசய்யப்பட வேண்டும். நிதைவேற்ைப்படக் 

கூடிய ோக்குறுைிகதள மட்டுவம அளித்து ோக்காளர்களின் நம்பிக்தகதயக் 

வகார வேண்டும். 
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A. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகதளச் பசயல்படுத்துைல் 

c¤juÎ bjhl® v©. 1. 

 வைர்ைல் ஆதணயம், 1. மத்ைியப் பிரவைசம் (வபாபால்), 2. ராஜஸ்ைான் (பஜய்ப்பூர்), 

3. மிவசாரம் (ஐஸ்ோல்), 4. வைசிய ைதலநகர் பகுைி (ைில்லி) ஆகியேற்ைின் ைதலதமச் 

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

எண்ணிட்ட கடிைம். 

பபாருள் :  மாநில சட்டமன்ைங்களின் புைிய வைர்ைலுக்கான ஆயத்ைப் பணிகள். 

 மாநில சட்டமன்ைத்ைின் ஆட்சிக்காலம் 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ைிங்களுடன் 

முடிேதடகிைது. ேிதரேில் வைர்ைல் நதடபபைவுள்ளது. வைர்ைல் ஆதணயமும், மாநிலத் 

ைதலதமத் வைர்ைல் அலுேலர்களும் வைர்ைல் ஏற்பாடுகள் குைித்து முதனப்புடன் 

பசயலாற்ைி ேருேதும், ைில்லியிலும் ைங்கள் மாநிலத் ைதலதமயகங்களிலும் அதனத்து 

ஏற்பாடுகதளயும் முடிவு பசய்ேது பைாடர்பான கூட்டங்கள் பைாடர்ந்து நடத்ைப்பட்டு 

ேருேதும் ைாங்கள் அைிந்ைவை. இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயமும், மாநிலத்ைின் முழுத் 

வைர்ைல் இயந்ைிரமும் முழுமூச்சுடன் வைர்ைல் பணிகளில் ஈடுபட்டு ேருகின்ைன.  

 வைர்ைல் சுைந்ைிரமாகவும், வநர்தமயாகவும் நதடபபறுேதை உறுைி பசய்ேைற்காக, 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயமும், அதனத்து அரசியல் கட்சிகளும் பேற்ைிக்கான 

சமோய்ப்பு கிதடக்கப்பபை ேிதழகின்ைன. வைர்ைல்கள் குைித்ை ேிாிோன 

அட்டேதணதயத் வைர்ைல் ஆதணயம் ேிதரேில் பேளியிடவுள்ளது. ஆகவே, வைர்ைல் 

நடேடிக்தககதளத் பைாடங்க இன்னும் மிகக் குதைந்ை கால அளவே இருப்பைால், 

அதனத்துக் கட்சிகளுக்கும் குைிப்பாக எைிர்க்கட்சிகளின் பேற்ைிக்கான சமோய்ப்பு 

கிதடப்பதைச் சீர்குதலக்கும் ேண்ணம், மாநில அரசுகள், புைிைாகப் பபரும் நிைி சார்ந்ை 

ைிட்டப் பணிகதளத் பைாடங்க வேண்டாம் என வைர்ைல் ஆதணயம் எைிர்பார்ப்பதுடன், 

ேலியுறுத்துகிைது.  மாநில அரசு ைனது 4 ேருடம் 9 மாை ஆட்சிக் காலத்ைில், ைான் 

பசயல்படுத்ை ேிரும்பிய அதனத்து நலத்ைிட்டப் பணிகதளயும் நிதைவேற்ைி இருக்கும் 

என்பைில் வைர்ைல் ஆதணயம் மிகுந்ை நம்பிக்தகயுடன் உள்ளது. பேறும் இரண்வட 

மாைங்கள் மீைமுள்ள இச்சூழ்நிதலயில், 50 ஆண்டுகால இந்ைியக் குடியாட்சியில், 
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எக்கட்சியிலும் எைிர்பார்க்க முடியாைேதகயில் பபாிய அளேில் பேளியிடப்படும் 

அைிேிப்புகள் ைேைாகவே கருைப்படும். 

 பபாிய அளேிலான கல்ேி நிறுேனங்கதளவயா வேறு நிர்ோக அதமப்புகதள 

உருோக்க வேண்டாம் எனத் வைர்ைல் ஆதணயம் அைிவுறுத்துகிைது. ைேைான ேதகயில் 

ோக்காளர்கதளக் கேரும் நன்பகாதடகள் எனக்கருைப்படும் யாபைாரு பசயல்களிலும் 

ஆளுங்கட்சியினர் ஈடுபடக்கூடாது என வைர்ைல் ஆதணயம் எைிர்பார்க்கிைது.  

 மாநிலத்ைின் துதைகளின் ைதலேர் என்கிை ேதகயில், ைாங்கள் மாநிலத்ைின் 

அதனத்து நிருோக அதமப்புகளும் நடுநிதல ேகிப்பதையும், பபாதுமக்களும் 

அதனத்துக் கட்சியினரும் அதை அைிந்துபகாள்ளும் ேதகயிலும் கேனமாகவும் 

ேிழிப்புடனும் இருக்க வேண்டும்.  
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c¤juÎ bjhl® v©. 2 

வைர்ைல் ஆதணயம், கிராமப்புை வமம்பாட்டு அதமச்சகம் மற்றும் கிராமப்புை 

வமம்பாட்டுத் துதையின் இந்ைிய அரசுச் பசயலாளருக்கு எழுைிய 09.03.2004 ஆம் நாளிட்ட 

437/6/16/2004 ஆம் எண் கடிைம். 

பபாருள்: வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் 

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

எண்ணிட்ட கடிைத்தைப் படிக்குமாறும், பைாடர்புள்ள அதனத்துக் காரணிகதளயும் 

கருைிப் பார்த்ை பின்னர்,  

(1) ஏற்கனவே பைாடங்கப்பட்ட பணிகள் பைாடர்ந்து நதடபபைலாம் என்றும், 

(2) வைர்ைல்கள் முடிேதடயும் ேதரயில் புைிைாக யாபைாரு பணிகளும் பைாடங்கக் 

கூடாபைன்றும், 

(3) வைர்ைல் நதடபபறும் காலங்களில், எந்ை ஒப்பந்ைப் புள்ளிகளும் இறுைி 

பசய்யப்படக்கூடாது என்றும் 

வைர்ைல் ஆதணயம் முடிபேடுத்ைிருப்பதைக் குைிப்பிடுமாறு நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

நகல் 

எஸ். ேிஜயகுமார், 

இதணச்பசயலாளர்,  

கிராமப்புை வமம்பாட்டுத் துதை, 

இந்ைிய அரசு, 

கிராமப்புை வமம்பாட்டுத் துதை, 

கிருஷி பேன், புதுைில்லி – 110001. 
 

வந.மு.க.எண். பிஎஸ் /வஜஎஸ் (ஆர்சி) /04-216, Ã¥utç 24, 2004 
 

பபாருள்: - வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் மற்றும் பிரைமாின் கிராமப்புைச் சாதலத் 

ைிட்டத்ைின் கீழ் பணிகதளத் பைாடர்ைல் 
  

 அதமச்சகத்ைின், 13.02.2004 ஆம் நாளிட்ட 17015/1/2004-ஜிசி என்ை எண்ணிட்ட 

வநர்முகக் கடிைத்ைிதனப் படிக்க. கிராமப்புைங்கதள இதணப்பைற்காக மத்ைிய அரசால் 



14 

 

நிைியுைேி அளிக்கப்பட்டு பசயல்படுத்ைப்படும் ைிட்டம்ைான் பிரைமாின் கிராமப்புைச் 

சாதலத் ைிட்டம் என்பதைத் ைாங்கள் நன்கு அைிவீர்கள். அத்ைிட்டம் (PMGSY) குைித்ை 

ேழிகாட்டு பநைிமுதைகளின் நகல் இத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது. அைன் முக்கிய 

அம்சங்கள் பின்ேருமாறு: 

 ைதலதமச் பசயலாின் ைதலதமயிலான மாநில நிதலக்குழு சாதலப் பணிகள் 

பைாடர்பான கருத்துருக்களுக்கு / முன்பமாழிவுகளுக்கு ைனது இதசேிதன 

நல்கியுள்ளது. ேிாிோன ைிட்டப்பணி அைிக்தககள் IITs மற்றும் RECs வபான்ை 

ைனித்ை / சுைந்ைிரமான மாநிலத் பைாழில்நுட்ப முகதமகள் ோயிலாகப் 

பாிவசாைிக்கப்பட்டுேிட்டன. 

 கிராமப்புை வமம்பாட்டு அதமச்சகத்ைின் பசயலாளதரத் ைதலேராகவும், ைிட்டக் 

குழுேின் ஆவலாசகதரயும் (வபாக்குேரத்து), சாதலப் வபாக்குேரத்து மற்றும் 

பநடுஞ்சாதலத் துதையின் பிரைிநிைிதயயும், மத்ைிய சாதல ஆராய்ச்சி 

நிறுேனத்ைின் (CRRI) இயக்குநதரயும் உறுப்பினர்களாகக் பகாண்ட 

அதமச்சகங்களுக்கிதடவயயான அைிகாரங்கதள ேழங்கும் குழுேினால் (IMEC) 

மாநிலங்களின் கருத்துருகள் கருைிப் பார்க்கப்பட்டன. 

 இதசேிதனப் பபற்ை பின்னர்,  பிரைம மந்ைிாி கிராமப் புைச் சாதலத் ைிட்டப் 

பணிகளுக்கான ைர ஏல ஆேணங்களின்படி மாநில அரசால் ைிைந்ை ஒப்பந்ைப்புள்ளி 

வகாரப்பட்டு இன்னும் 9 மாைங்களில் பணிகள் நிதைேதடயும் நிதலயில் உள்ளன. 

2. அதமச்சகத்ைினால் ேருடாந்ைர ைீர்மானங்கள் / முன்பமாழிவுகள் மீது இதசவு 

ேழங்குைல் முைற்பகாண்டு அேற்ைிதனச் பசயல்படுத்துேைில் உள்ள பல்வேறு 

படிநிதலகள் பின்ேரும் கூறுகதளக் பகாண்டுள்ளன. அதேயாேன: 

 ஒப்பந்ைப்புள்ளி வகாரும் அைிேிப்புகதள ேழங்குைல், ஒப்பந்ை/ஏல ஆேணங்கதளப் 

பபறுேைற்கான இறுைி நாள் மற்றும் வநரம் வபான்ைேற்தைக் குைிப்பிடுைல், 

ைரமான ஏல ஆேண ேிைிமுதைகளுக்குட்பட்டு ஒப்பந்ைப்புள்ளிகதளத் ைிைத்ைல், 

 மிகக்குதைோன  ஒப்பந்ைப்புள்ளியிதன இறுைி பசய்து பணி ேழங்குைல், 

 ஒப்பந்ைத்ைிற்குப் பிைகு பணிஆதணகதள ேழங்குைல், 

 வபாதுமான அளேில் ஒப்பந்ைப்புள்ளிகள் பபைப்படாைவபாது, மீண்டும் 

ஒப்பந்ைப்புள்ளி வகாரும் நடேடிக்தகதய வமற்பகாள்ளுைல் வபான்ைதே. 

மாநில ேிைிமுதைகளின்படி, ைிட்ட பசயலாக்க அலகு (PIU) அல்லது பசயலாக்க 

முகதமவயா/துதை மட்டத்ைில், இறுைி முடிவு எடுக்கப்படும். 
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3. சில மாநில அரசுகள், “இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் நதடமுதைப்படுத்ைப்படும், 

வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகளால், பிரைமாின் கிராம சாதலத் ைிட்டப் பணிகள் (PMGSY) 

பாைிக்கப்படுமா?” என ேினா எழுப்பியுள்ளன. சாதலப்பணிகள், பிரைமாின் கிராம 

சாதலத் ைிட்டத்ைின் (PMGSY) நிபந்ைதனகளுக்குட்பட்வட வைர்ந்பைடுக்கப் படுேதும், 

ேிாிோன ைிட்டப்பணி அைிக்தககதள (DPRs) உருோக்குேது நன்கு முதைப்படுத்ைப்பட்ட 

அைிக காலம் எடுத்துக்பகாள்ளும் பசயல் என்பதும், முன்பமாழிவுகள் / ைீர்மானங்கள் பல 

மாைங்களுக்கு முன்பாகவே பைாடங்கப்பட்டு அைிகாரம் பபற்ை குழுேினால் (Empowered 

Committee) முதைப்படி முழுதமயாக இறுைி பசய்யப்பட்டதே என்பதும் குைிப்பிடத் 

ைக்கது. அைிகாரம் பபற்ை குழு என்பது, அதமச்சகங்களுக்கு இதடவயயான அலுேலகம் 

சார்ந்ை குழுோகும். பிரைமாின் கிராம சாதலத் ைிட்டம் என்பது ஓர் ஒழுங்கான/ 

ேழக்கமான மத்ைிய அரசின் உைேி பபற்ை ைிட்டம் ஆகும். ைதரப்பணிகளும், சாைாரண 

மணற்சாதலகள் அதமக்கும் பணிகளும் ஒப்பந்ைப்புள்ளிகள் வகாரப்பட்டு பணிகள் 

ேழங்கப்பட்டு பருேமதழ முடிேைற்குள் பணிகள் நிதைவுற்ைால்ைான் ைகுந்ை பலன்கதளப் 

பபை இயலும். முன்பனச்சாிக்தக நடேடிக்தகயாக, வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் 

நதடமுதையில் இருக்கும்வபாது, ஒப்பந்ைப்புள்ளி வகாருைல் மற்றும் பணி ேழங்குைல் 

குைித்ை யாபைாரு பசய்ைிகதளயும் மாநில அரசியல் பசயற்குழுேிடவமா, 

வைர்ந்பைடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களிடவமா (அது ேழக்கமான நிகழ்பேனில்) பைாிேிக்க 

வேண்டாம். 

 எனவே, பருேமதழ முடிேைற்கு முன்பாக ைதரப் பணிகளும், சாைாரண 

மணற்சாதலகள் அதமக்கும் பணிகள் முடிேதடயும் ேண்ணம், வைர்ைல் நடத்தை 

ேிைிமுதைகள் நதடமுதைக்கு ேருேைற்கு முன்பாகவே ஒப்புைல் அளிக்கப்பட்ட பிரைமாின் 

கிராம சாதலத் ைிட்டத்ைிற்கான மாநிலங்களின் ேருடாந்ைர 

முன்பமாழிவுகள்/ைிட்டப்பணிகள், பிரைமாின் கிராமப்புைச் சாதலத் ைிட்டப் 

பணிகளுக்கான (PMGSY) ேழிகாட்டு பநைிமுதைகளின்படி (வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

பிைப்பிக்கும் ேிைிமுதைகளுக்குட்பட்டு) பைாடர்ந்து நதடபபை அனுமைிக்கப்படலாமா? 

என்பதை வைர்ைல் ஆதணயம் உறுைி பசய்யலாம். வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் 
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நதடமுதையில் இருக்கும்வபாது, முக்கியப் பிரமுகர்கவளா, ைனி நபர்கவளா எதையும் 

ைிைந்து தேப்பது, அைிேிப்புகள் பேளியிடுைல், அடிக்கல் நாட்டுைல் வபான்ை பசயல்களில் 

ஈடுபடக்கூடாது என்பதைக்  குைிப்பிடத் வைதேயில்தல. 

 நன்ைி. 

ைங்கள் உண்தமயுள்ள, 

ஒம்/- 

(எஸ். ேிஜயகுமார்) 

ைிரு.ஏ.என். ஜா, 

துதணத் வைர்ைல் ஆதணயர், 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயம், 

புது ைில்லி. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 3 

 ைிருமைி ஆஷா ஸ்ேரூப், துதணச் பசயலாளர் (SGSY), கிருஷி பேன், புது ைில்லி – 

110 001 என்பேருக்கு வைர்ைல் ஆதணயம் எழுைிய, 01.04.2004 ஆம் நாளிட்ட 

437/6/13/2003/PLN-III, என்ை எண்ணிட்ட கடிைம். 

 

  பபாருள்:  கிராமப்புை வமம்பாட்டுத் ைிட்டத்தைச் பசயல்படுத்துைல்   

 பைாடர்பான ேிளக்கமளித்ைல் 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைில் 27.03.2004 அன்று நதடபபற்ை, பல்வேறு கிராமப்புை 

வமம்பாட்டுத் ைிட்டங்கதளச் பசயல்படுத்துேது பைாடர்பான ைங்களுடன் நதடபபற்ை 

கூட்டத்தை நிதனவுபடுத்துமாறு நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். வைர்ைல் முடியும் ேதரயில் 

நதடமுதைப்படுத்ைப்படும் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் குைித்துத் வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் ேழிகாட்டுைல்கள் பின்ேருமாறு: 

 

(i) ஒருங்கிதணந்ை கிராமப்புை வேதலோய்ப்புத் ைிட்டம் (SGRY):- 

ஒருங்கிதணந்ை கிராமப்புை வேதலோய்ப்புத் ைிட்டத்ைின் கீழ் நதடபபற்றுக் 

பகாண்டிருக்கும் பணிகள் பைாடர்ந்து நதடபபைலாம். வமலும் அைற்பகன 

ஒதுக்கப்பட்ட நிைியிதனப் பயன்படுத்ை அனுமைிக்கலாம். நதடபபற்றுக் 

பகாண்டிருந்ை அதனத்துப் பணிகளும் நிதைவுற்ை பின்னர், கிராமப்புை 

வமம்பாட்டு அதமச்சகத்ைால் வநரடியாக ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட நிைி 

கிதடக்கக்கூடியைாக இருக்கும் வநர்ேில், புைிைாக ைினக்கூலி 

அடிப்பதடயில் வேதலோய்ப்பு அளிக்கும் பணிகள் வமற்பகாள்ள 

வேண்டியிருப்பின், 2003-04 ஆம் நிைியாண்டிற்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

ேருடாந்ைர பசயல்ைிட்டத்ைிலிருந்து, மாேட்ட ஆட்சியர்/ மாேட்ட வைர்ைல் 

அைிகாாியின் முன் அனுமைி பபற்ைபின்னர், பைாடங்கலாம். ஆனால், இைர 

நிைிகளிலிருந்து புைிைாக எந்ைப் பணிதயயும் பைாடங்கக் கூடாது. 

(ii) இந்ைிரா குடியிருப்புத் ைிட்டம் (IAC):- இந்ைிரா குடியிருப்புத் ைிட்டத்ைின்கீழ் 

குடியிருப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டு, பணி பைாடங்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு 

மட்டுவம, ேிைிகளுக்கு உட்பட்டு உைேி ேழங்கப்படும். வைர்ைல்கள் 

முடிேதடயும் ேதரயில், புைிைாக கட்டுமானப் பணிகதளத் 

பைாடங்குேவைா, புைிய பயனாளிகளுக்கு உைேி ேழங்குேவைா கூடாது. 

(iii) சுேர்ண பஜயந்ைி கிராமப்புை சுயவேதலோய்ப்புத் ைிட்டம் (SGSY):- சுேர்ண 

பஜயந்ைி கிராமப்புை சுயவேதலோய்ப்புத் ைிட்டத்ைின் கீழ், பகுைியளவு 

மானியம்/ சலுதககள் ேழங்கப்பட்ட சுய உைேிக் குழுக்களுக்கு மட்டுவம 
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மீைமுள்ள ைேதணகளும் ேழங்கப்படும். வைர்ைல்கள் முடிேதடயும் 

ேதரயில் புைிய பயனாளிகளுக்வகா, சுயஉைேிக் குழுக்களுக்வகா நிைி உைேி 

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

 ைிருமைி நஜ்மா பெப்துல்லா, மாநிலங்களதே துதணத் ைதலேர்,  எண். 4 அக்பர் 

சாதல, புதுைில்லி-110001 அேர்களுக்கு வைர்ைல் ஆதணயர் எழுைிய 25.03.2004-ம் 

நாளிட்ட 437/6/6/2004 என்ை எண்ணிட்ட கடிைம். 

 

பபாருள் : அதேத் ைதலேர் மற்றும் அதேத் துதணத் ைதலேர் 

ஆகிவயாருக்குப் பபாருந்தும் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதை. 

 

 நாடாளுமன்ை பபாதுத் வைர்ைலின்வபாது அரசு ோகனங்கதள பயன்படுத்துேைற்கு 

ேிைிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள், மக்களதேத் ைதலேர், மக்களதே துதணத் ைதலேர் மற்றும் 

மாநிலங்களதே துதணத் ைதலேர் வபான்வைாருக்கும் பபாருந்தும் என்பதைக் குைித்ை ைங்களின் 

18 மார்ச் 2004 ஆம் நாளிட்ட கடிைத்தை பார்தேயிடுமாறு நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன்.  

பாதுகாப்பு குைித்ை ஏற்பாடுகதளப் பபாறுத்ைமட்டில், பாதுகாப்பு குைித்ை அச்சுறுத்ைல் ஒருேருக்கு 

இருந்ைால், அேருக்கு பாதுகாப்பு ேழங்கிட மாநில அரசுக்கு ஏற்கனவே அைிவுறுத்ைப்பட்டுள்ளது. 
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c¤juÎ bjhl® v©.5 

 அதனத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரவைச ைதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் 

ைதலதம வைர்ைல் அலுேலர்கள் ஆகிவயாருக்கு வைர்ைல் ஆதணயர் எழுைிய 07.01.2007ம் 

வைைிய 464/INST/2007-PLN-I என்ை எண்ணிட்ட கடிைம். 

 

பபாருள் : நடத்தை ேிைிகள் – பசய்ய வேண்டியதேயும் பசய்யக் 

கூடாைதேயும். 

 

 நடத்தை ேிைிகதளப் பின்பற்ை பல்வேறு அைிவுதரகதளத் வைர்ைல் ஆதணயம் 

அவ்ேப்வபாது ேழங்கியுள்ளது.  நடத்தை ேிைிமுதைகள் பற்ைிய முக்கிய ைன்தமகள் மீண்டும் 

கீழ்கண்டோறு ேலியுறுத்ைப்படுகிைது. 

நலத்ைிட்டங்கள் மற்றும் அரசுப் பணிகள்: 

1. புைிய ைிட்டங்கள், பசயல் ைிட்டங்கள் அல்லது சலுதககள், ஏைாேது ேதகயிலான நிைி 

மானிய உைேிகள் அல்லது அது குைித்ை ோக்குறுைிகள், அடிக்கல் நாட்டுைல் ஆகிய ஆளும் 

கட்சிகளின் நடேடிக்தககள் அக்கட்சிகளுக்கு ஆைரோக இருக்கும் ேதகயில் 

ோக்காளர்களிடம் பசல்ோக்தக ஏற்படுத்தும் என்பைால்,  அத்ைதகய நடேடிக்தககளுக்குத் 

ைதட ேிைிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2. இந்ைக் கட்டுப்பாடுகள், புைிய மற்றும் ஏற்கனவே நதடமுதையில் உள்ள ைிட்டங்கள் 

ஆகியேற்ைிற்கும் பபாருந்தும்.   நிதைேதடயும் நிதலயில் உள்ள வைசிய, மாநில மற்றும் 

அரசுப் பயன்பாட்டுத் ைிட்டங்களுக்கு இக்கட்டுப்பாடுகள் பபாருந்ைாது. அத்ைதகய 

ைிட்டங்கதளத் பைாடங்குேதையும், பசயல்படுத்துேதையும் நிறுத்ைி தேக்க வைர்ைல் 

நடத்தை ேிைிமுதை நதடமுதைக்கு ேருேதைக் காரணமாகக் காட்டக் கூடாது. அவை 

வேதளயில், இந்ை ைிட்டங்கள், அரசியல் நதடமுதைகள் சாராமலும், ஆடம்பரம் 

இல்லாமலும், நிகழ்ச்சிகள் இல்லாமலும் மற்றும் ஆளுங்கட்சி ோக்காளர்களின் மீது 

பசல்ோக்கு பசலுத்ைாை ேிைத்ைிலும் அரசியல் கட்சியினர் இல்லாமல் அரசு அைிகாாிகளால் 

பசயல்பாட்டிற்கு பகாண்டுேரப்பட வேண்டும்.  இது குைித்ை சந்வைகம் ஏவைனும் இருந்ைால், 

ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாி மற்றும் இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்தை அணுகி ேிளக்கம் 

பபைலாம். 
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3. ஏைாேது ைிட்டம் குைித்து அரசின் நிைிநிதல அைிக்தகயில் அைிேிக்கப்பட்டைாவலா அல்லது 

ஆளுநாின் உதரயில் அைிேிக்கப்பட்டைாவலா அல்லது அதமச்சாின் நிைிநிதல 

அைிக்தகக்கான உதரயில் அைிேிக்கப்பட்டைாவலா அத்ைிட்டம் ைன்னிச்தசயாக 

பசயல்பாட்டிற்கு ேந்ைைாகக் கருத்ைில் பகாள்ள இயலாது.  வமலும்,  இத்ைிட்டங்கள் வைர்ைல் 

அைிேிக்கப்பட்ட பின்னர், வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் நதடமுதையில் உள்ளவபாது 

பசயல்படுத்ைப்படுவமயானால், இத்ைதகய பசயல்கள் ோக்காளர்களின் மீது பசல்ோக்தகச் 

பசலுத்துேைற்காகவே வமற்பகாள்ளப்பட்டைாகக் கருை வநாிடும்.  இது வபான்ை பசயல்கள் 

வமற்பகாள்ளப்பட்டால், அது வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகதள மீைிய பசயலாகக் 

கருைப்படும். 

 

4. அரசின் ைிட்டங்களுக்காக புைிய நிைி ஒப்பளிப்புகள் வமற்பகாள்ளப்படக்கூடாது. 

அதமச்சர்கள் உள்ளிட்வடாரால் ஆய்வு பசய்யப்பட்ட பயனாளிகள் சார்ந்ை ைிட்டங்கள் 

நதடமுதையில் இருப்பினும் வைர்ைல் முடியும் ேதர நிறுத்ைி தேக்கப்பட வேண்டும்.  எந்ை 

மாநிலத்ைில் வைர்ைல் நதடபபறுகிைவைா அந்ை மாநிலத்ைில் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் 

அனுமைியின்ைி நலத்ைிட்டங்களுக்காகப் புைியைாக நிைி அளிப்பவைா, பணி நதடபபறுேவைா 

அல்லது பணிக்கான ஒப்பந்ைம் ேழங்குேவைா கூடாது.  மாநிலத்ைில் உள்ள மாநிலங்களதே 

உறுப்பினர்கள் உள்பட நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்களின்  பைாகுைி வமம்பாட்டு நிைி அல்லது 

சட்ட மன்ை உறுப்பினர்கள் / மாநில சட்ட வமலதே உறுப்பினர்களின் பைாகுைி வமம்பாட்டு 

நிைி மூலமாக பைாடங்கி, நதடபபறும் பணிகளுக்கும் இந்ைக் கட்டுப்பாடு பபாருந்தும். 

 

5. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் நதடமுதைக்கு ேரும் முன்னவர பணிக்கான ஆதண 

ேழங்கப்பட்டிருந்ைாலும், ைற்வபாது பணி பைாடங்கப்படாமல் இருப்பினும் அந்ை பணிகதள 

பைாடங்கக்கூடாது.  இப்பணிகள் வைர்ைல் முடிேதடந்ை பின்னவர பைாடங்கப்பட 

வேண்டும்.  இருப்பினும், ஏற்கனவே பைாடங்கப் பபற்ை பணிகள் பைாடர்ந்து 

நதடபபைலாம்.  

 

6. முழுதமயாக நிதைேதடந்ை பணிகளுக்கு, சம்பந்ைப்பட்ட அலுேலர்களின் முழு 

ைிருப்ைியுடன் நிைி அளிப்பைற்கு எவ்ேிை ைதடயுமில்தல. 
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7. பநருக்கடி வநரத்தை எைிர்பகாள்ளும் ைிட்டங்கள் அல்லது எைிர்பாராை வபாிடர் உைேிகளான 

ேைட்சி, பேள்ளம், பகாள்தள வநாய்கள், பிை இயற்தக வபாிடர் ஆகியேற்தை 

எைிர்பகாள்ளும் ைிட்டங்கள் அல்லது இேற்ைால் பாைிக்கப்பட்டேர்களுக்கு நலத்ைிட்ட உைேி 

பசய்ேைற்கு அனுமைி அளிக்க வைர்ைல் ஆதணயம் மறுப்பு பைாிேிக்காது. எனினும், வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைிடம் முன் அனுமைி பபற்ைிருப்பினும், மக்களுக்கு நலத்ைிட்ட உைேிகள் 

ேழங்குேைில் ஆடம்பர ேிழாக்கதள கண்டிப்பாக நடத்ைக்கூடாது.  ஏபனனில், இதே 

ோக்காளர்கதளக் கேர்ந்து ஆளுங்கட்சிக்கு சாைகமாகவும், மற்ை கட்சிகளுக்கு 

பாைகமாகவும் அதமய வநாிடலாம்.  

அலுேலர்கதள இடமாற்ைம் பசய்ேது மற்றும் பணியமேர்த்துேது : 

 வைர்ைல் பணிகள் முடியும் ேதர வைர்ைலுடன் பைாடர்புதடய அைிகாாிகதள இடமாற்ைம் 

பசய்ேது பமாத்ைமாக ஆதணயத்ைால் ைதட பசய்யப்பட்டுள்ளது. இைிலிருந்து ேிலக்களிக்கப் 

பட்ட அைி  ாிகள் 

(i) ைதலதம வைர்ைல் அைிகாாி  மற்றும் கூடுைல் / இதண / துதண ைதலதம வைர்ைல் 

அைிகாாிகள். 

 

(ii) மண்டல ஆதணயர்கள்; 

 

(iii) மாேட்ட வைர்ைல் அலுேலர்கள்,  வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்கள், உைேி வைர்ைல் 

அலுேலர்கள் மற்றும் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளுள் பைாடர்புதடய பிை ேருோய் 

அலுேலர்கள். 

 

(iv) 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பிரைிநிைித்துேச் சட்டத்ைின் 28-அ பிாிேின் கீழ்   வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைால் மாற்றுப் பணியமர்த்ைப்பட்ட வைர்ைல் நிர்ோகத்ைில் காேல்துதை 

பைாடர்புதடய அைிகாாிகளான மண்டல காேல்துதை ைதலேர் மற்றும் காேல்துதை 

துதண ைதலேர், முதுநிதல காேல்துதை கண்காணிப்பாளர்கள்,  

 

(v) பகுைி மற்றும் மண்டல அலுேலர்கள், வபாக்குேரத்து பிாிவு, மிண்ணணு ோக்குப் பைிவு 

இயந்ைிரப் பிாிவு (இேிஎம்), ோக்குச்சாேடிக்குத் வைதேயான பபாருட்கதளக் பகாள்முைல் 

பசய்ைல் மற்றும் பகிர்ந்ைளித்ைல் பிாிவு, பயிற்சிப் பிாிவு, அச்சுப் பிாிவு ஆகியேற்ைின் 

அலுேலர்கள் மற்றும் மாநில வைர்ைல் நிர்ோகத்ைின் முதுநிதல அலுேலர்கள் ஆகிவயாரும் 

இேற்ைில் அடங்குேர். 
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(vi) வமற்பசான்ன பிாிவுகளில் உள்ள அலுேலர்களுக்கு ேழங்கப்படும் பணி மாறுைல் ஆதண 

வைர்ைல் அைிேிப்பிற்கு முன்னவர ேழங்கப்பட்டிருந்ைாலும், வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதை 

நதடமுதைக்கு ேந்ை பின்னர், வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் சிைப்பு அனுமைிதயப் பபைாமல் 

பசயல்படுத்ை இயலாது. 

 

(vii) இந்ைத் ைதட வைர்ைல் நதடமுதைகள் முடியும் ேதர நீடிக்கும். 

 

(viii) யாவரனும் ஓர் அலுேலாின் பணி மாறுைல் நிர்ோகத்ைின் உடனடித் வைதே எனில், ைகுந்ை 

காரணங்களுடன் வைர்ைல் ஆதணயத்தை மாநில அரசு அணுகலாம் . 

 

(ix) வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைிதயப் பபைாமல் அரசு மற்றும் பபாதுத்துதை 

நிறுேனங்களில் பணி நியமனங்கள் அல்லது பைேி உயர்வுகள் ஆகியேற்தை ேழங்கக் 

கூடாது. 

அரசு இயந்ைிரத்தை முதைவகடாகப் பயன்படுத்துைல். 

1. வைர்ைல் பணிகளுக்காக அலுேலக ோகனங்கதளப் பயன்படுத்ைக்கூடாது." அலுேலக 

ோகனங்கள் " என்பதே கீழ்க்கண்ட அலுேலக ோகனங்கதள உள்ளடக்கியுள்ளன. 

 

 மத்ைிய மற்றும் மாநில அரசு 

 மத்ைிய மற்றும் மாநில அரசின் பபாதுத்துதை நிறுேனங்கள் 

 மத்ைிய மற்றும் மாநில அரசின் கூட்டு நிறுேனங்கள்  

 ஊராட்சிகள், மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் 

 சந்தைப் பபாருள் ேிற்பதன நிறுேனங்கள் 

 கூட்டுைவுச் சங்கங்கள் 

 மாேட்ட ைன்னாட்சி அதமப்புகள், அல்லது 

 பமாத்ை நிைியில் குதைந்ை அளவே பபாது  நிைிதயக் பகாண்டு, பபாது நிைியில் இயங்கும் 

நிறுேனங்கள்  

 பாதுகாப்புத் துதைக்குச் பசாந்ைமான ோகனங்கள் மற்ைம் மத்ைிய உள்துதை மற்றும் 

மாநில அரசின் கீழ் ேரும் மத்ைிய காேல்துதைக்கு பசாந்ைமான ோகனங்கள். 

 

2. மத்ைிய மற்றும் மாநில அதமச்சர்கள் ைங்களின் ைனிப்பட்ட சுற்றுப் பயணத்ைிற்கு பசாந்ை 

ோகனங்கதளப் பயன்படுத்ைலாம். இது வபான்ை ைனிப்பட்ட சுற்றுப் பயணத்ைின்வபாது 

அதமச்சர்களின் அலுேல் ாீைியான பணியாளர்கள் உடன் பசல்லக் கூடாது. ஏைாகிலும் ஒரு 

அத்ைியாேசிய வநரத்ைில் அதமச்சர் பபாதுமக்களின் நலன் கருைி ைேிர்க்க இயலாை 
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நிதலயில், ைன் ைதலதமயகத்தை ேிட்டு பசல்ல வநாிடுதகயில், அைற்கான 

சான்ைளிக்கப்பட்ட கடிைம் துதைச் பசயலாளர் மூலம் ைதலதமச் பசயலாளருக்கு 

அனுப்பப்பட்டு, அைன் நகல் வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். இது 

வபான்ை அலுேல் ாீைியான பயணத்ைில் அதமச்சருக்கு அேரது அலுேல் ோகனத்தைத் 

ைதலதமச் பசயலாளர் ேழங்கி, ைங்குைல் மற்றும் ேழக்கமான பிை நதடமுதை ேசைிகதள 

பசய்துக் பகாடுக்கலாம். இருப்பினும், இந்ை அலுேல் சார்ந்ை சுற்றுப்பயணம் உடனடியாக 

நிதைவுறுேைாக இருப்பினும் அல்லது பைாடர்ந்ைாலும் இந்ை சுற்றுப் பயணத்தை 

வமற்பகாண்ட எந்ை அதமச்சரும் ைான் அலுேல் முதையிலான சுற்றுப் பயணம் 

வமற்பகாண்டிருக்கும் பகுைியில் வைர்ைல் பிரசாரம் பசய்யக் கூடாது. அத்ைதகய 

ஏற்பாடுகதள வைர்ைல் ஆதணயம், ைதலதம வைர்ைல் அைிகாாி மூலமாகக் கண்காணிக்கும். 

 

3. வைர்ைல் அைிேிக்கப்பட்டு வைர்ைல் பணிகள் நதடபபறும் சமயத்ைில் வைர்ைல் பணியில் 

ஈடுபட்டிருக்கும்  ஒரு குைிப்பிட்ட பைாகுைிதயச் வசர்ந்ை அல்லது மாநில அளேில் உள்ள 

எந்ை அைிகாாிதயயும் அலுேல் பைாடர்பான ஆவலாசதனக்கு எந்ை ஓர் அதமச்சரும் 

அதழக்கக் கூடாது.  சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சிதன அல்லது இயற்தகப் வபாிடர் அல்லது அது 

வபான்ை பநருக்கடியான நிதலயில் ைன் துதைதயச் சார்ந்ைைாக இருந்ைாவலா அல்லது அது 

பைாடர்பாக முைலதமச்சர் அந்ை பைாகுைியில் வமற்பார்தேயிடவோ, நிோரண உைேிகள் 

வமற்பகாள்ளவோ ேருதக புாிந்ைால் அந்ை அதமச்சர், முைலதமச்சரும் பசல்ல வேண்டிய 

அேசியம் வநர்ந்ைால் இைற்கு ேிைிேிலக்கு உண்டு. 

4. அதமச்சர்கள் ைங்களுதடய அலுேலகப் பணி நிமித்ைம் அேர்களது அரசு இல்லத்ைிலிருந்து 

ைங்களுதடய அலுேலகத்ைிற்வகா அலுேல் பணிகதள வமற்பகாள்ளவோ பசன்று 

ேருேைற்கு மட்டுவம அலுேலக ோகனத்தைப் பயன்படுத்ை வேண்டும். வைர்ைல் 

பணிகளுக்வகா அல்லது அரசியல் நிகழ்வுகளுக்வகா இந்ை ோகனத்தை 

பயன்படுத்ைக்கூடாது. 

 

5. எந்ை ஒரு மத்ைிய அல்லது மாநில அதமச்சவரா ைன்னுதடய அலுேல் சார்ந்ை சுற்றுப் 

பயணத்துடன் வைர்ைல் பணிதயயும் இதணத்து வமற்பகாள்ளக் கூடாது. 

 

6. மாநில அரசு ஆயுைவமந்ைிய காேலர்கள் பாதுகாப்பிற்கு அனுமைி அளித்ைிருந்ைாலும், எந்ை 

ஒரு ைனிப்பட்ட அல்லது அலுேல் சார்ந்ை பயணத்ைிற்கும் எந்ை நிைத்ைிலும் சுழல் ேிளக்கு 

பபாருந்ைப்பட்ட பாதுகாப்பு ோகனம் அல்லது ோகனங்கதள உடன் அதழத்துச் பசல்லக் 

கூடாது. அரசு அல்லது ைனியார் ோகனங்கதள இந்ை பயணங்களுக்குப் பயன் 

படுத்ைினாலும் சுழல் ேிளக்தகப் பபாருத்ைக்கூடாது. 
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7. வைர்ைல் பணியின் வபாது, எந்ை ஒரு அதமச்சரும் ைன் பைாகுைிக்கு ைனிப்பட்ட சுற்றுப் 

பயணத்தை வமற்பகாள்ளும்வபாது, அேதர யாவரனும் ஒரு அரசு அலுேலர் சந்ைித்ைால், 

பணி ேிைிகளின்படி அந்ை அரசு அலுேலர் நடத்தை ைேைிய குற்ைோளியாகக் 

கருைப்படுோர். 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரைிநிைித்துே சட்டம் பகுைி 129(1)-ன் படி, இந்ை 

அரசு அலுேலர் மீது குற்ைேியல் நடேடிக்தக வமற்பகாள்ளப்படும். 

 

வைர்ைல் வைைி அைிேித்ைைில் இருந்து வைர்ைல் நதடமுதை முடிவுக்கு ேரும் ேதரயில் 

வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாைதே 

வபான்ைேற்ைிற்கான பிை ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள் 

 

  வைர்ைல் வைைி அைிேித்ைைிலிருந்து வைர்ைல் நதடமுதை முடிவுக்கு ேரும் ேதரயில் 

வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் பசய்யக்கூடிய மற்றும் பசய்யக்கூடாைதே 

வபான்ைேற்ைிற்கான ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள் குைித்ை பட்டியல் வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் 

ேதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.  இது குைித்ை ைகேல்கள் பரந்ை அளேில் ேிளம்பரம் மூலம் அதனத்து 

வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அந்ைந்ை மாநில ஆட்சி பமாழியில் 

பைாிேிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

 பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாைதே வபான்ேற்ைிற்கான ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள் 

குைித்ை பட்டியல் ேிளக்கம் ைருேைற்காக மட்டுவம, இது ேிாிோனைல்ல மற்றும் வைர்ைல் குைித்ை 

பிை அைிவுறுத்ைலுக்கான மாற்றும் அல்ல என்றும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு 

பைாிேிக்கப்படுகிைது. இதே கண்டிப்பாக பின்பற்ை வேண்டியதே எனவும் பைாிேிக்கப்படுகிைது. 

பசய்யக் கூடியதே  

 

1. வைர்ைல் வைைி அைிேிக்கப்படுேைற்கு முன்னவர பைாடங்கப்பட்ட ைிட்டங்கதளத் பைாடர்ந்து 

வமற்பகாள்ளலாம். 

 

2. பேள்ளம், ேைட்சி, பகாள்தள வநாய்கள், மற்றும் பிை இயற்தகச் சீற்ைங்களால் 

பாைிக்கப்படும் பகுைிகளில் மக்களுக்கு நிோரணம் மற்றும் மறுோழ்வு நடேடிக்தககதளத் 

பைாடங்கி வமற்பகாள்ளலாம். 

 

3. ைீராை மற்றும் மிக வமாசமான வநாயால் பாைிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்களுக்குத் ைகுந்ை முன் 

அனுமைி பபற்று, மருத்துே உைேிகள் மற்றும் நிைி உைேி ேழங்கலாம். 
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4. ைிடல் வபான்ை பபாது இடங்கள் அதனத்து அரசியல் கட்சிகள் / வேட்பாளர்கள் வைர்ைல் 

கூட்டங்கள் நடத்துேைற்கு எவ்ேிை சார்புமின்ைி ேழங்கப்பட வேண்டும்.  சிறுேிமானங்கள் 

இைங்கும் ைளங்களும் (பெலிவபட்) இந்ை ைிடல்களில் அரசியல் கட்சிகள் / 

வேட்பாளர்கள்களுக்கு எவ்ேிை சார்புமின்ைி ேழங்கப்பட வேண்டும். 

 

5. பிை அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் பகாள்தககள், ைிட்டங்கள், கடந்ை கால 

சாைதனகள் மற்றும் பணி பைாடர்பாக மட்டுவம ேிமர்சனங்கள் இருக்க வேண்டும். 

 

6. வைர்ைலின்வபாது ைனிமனிை உாிதம மற்றும் அேர்களின் அதமைியான ோழ்வுக்கு குந்ைகம் 

ேிதளேிக்காமலும் இருத்ைல் உறுைி பசய்யப்பட வேண்டும். 

 

7. வைர்ைல் கூட்டங்கள் நதடபபறும் இடம் வநரம் குைித்து உள்ளூர் காேல் துதை 

அைிகாாிகளுக்குத் பைாிேிக்கப்பட்டு முன் அனுமைியும் பபைப்பட வேண்டும். 

 

8. வைர்ைல் கூட்டங்கள் நதடபபறும் இடத்ைில் கூட்டங்கள் நடத்ை ஏவைனும் கட்டுப்பாடு 

அல்லது ைதட ேிைிக்கப்பட்டிருந்ைால் அதனேரும் அைதன மைித்து நடக்க வேண்டும்.   

இைிலிருந்து ேிலக்கு வைதேப்படின், குைித்ை வநரத்ைில் ேிண்ணப்பித்து அனுமைி பபைலாம். 

 

9. வைர்ைல் கூட்டங்களில் ஒலிப்பபருக்கிகள் மற்றும் இதுவபான்ை பிை ேசைிகதளப் 

பயன்படுத்ை அனுமைி பபை வேண்டும். 

 

10. வைர்ைல் கூட்டங்களில் அதமைிக்கு ஊறு ேிதளேிக்கும் அல்லது இதடயூறு பசய்யும் 

நபர்கதளக் கட்டுப்படுத்ை காேல் துதையின் உைேிதய நாடலாம். 

 

11. ஊர்ேலம் பைாடங்கும், பசல்லும் மற்றும் முடியும் வநரம் மற்றும் இடம் குைித்து காேல்துதை 

அைிகாாிகளுக்கு முன்னவர பைாிேிக்கப்பட்டு முன் அனுமைியும் பபை வேண்டும். 

 

12. ஊர்ேலம் பசல்லும் பாதையில் ஏவைனும் ைதட உத்ைரவு இருப்பின் அந்ை உத்ைரேிற்கு 

இணக்கமாக நடந்துபகாள்ேவைாடு, வபாக்குேரத்துக் கட்டுப்பாடுகதளயும் முழுதமயாக 

கதடப்பிடிக்க வேண்டும். 

 

13. ஊர்ேலம் நதடபபறும் பாதையில் வபாக்குேரத்ைிற்கு இதடயூறு ஏற்படுத்ைக்கூடாது. 
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14. வைர்ைல் அதமைியாகவும் வநர்தமயாகவும் நதடபபை வைர்ைல் அைிகாாிகள் அதனேருக்கும் 

ஒத்துதழப்தப நல்க வேண்டும். 

 

15. கட்சித் பைாண்டர்கள், பணியாளர்கள் அதனேரும் கட்சியின் சின்னம் அல்லது அதடயாள 

அட்தடதய அணிய வேண்டும். 

 

16. ோக்காளர்களுக்கு ேழங்கப்படும் அலுேல் முதையில் அல்லாை அதடயாளச் சீட்டுக்களில், 

அரசியல் கட்சியின் சின்னவமா அல்லது வேட்பாளாின் பபயவரா இருக்கக் கூடாது. 

 

17. வைர்ைல் பிர சாரம் மற்றும் ோக்குப் பைிவு நதடபபறும் நாளில் பயன்படுத்ைப்படும் 

அதனத்து ோடதக ோகனங்கதளயும் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளுக்கு  கீழ்ப்படிந்து 

பயன்படுத்ை வேண்டும். 

 

18. ோக்காளர்கள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் அேர்களின் முகேர்கதளத் ைேிர்த்து, வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைிடம் உாிய அனுமைி பபற்ை நபர்கள் மட்டுவம ோக்குச் சாேடிக்குள் 

நுதழயலாம்.  எந்ை       அரசியல்  பிரமுகர்களுக்கும் (முைலதமச்சர், அதமச்சர், 

நாடாளுமன்ை, சட்டமன்ை உறுப்பினர்கள் உள்பட) இந்ை நிபந்ைதனயிலிருந்து ேிலக்கு 

கிதடயாது. 

 

19. வைர்ைல் நடத்தை பைாடர்பான        புகார் அல்லது பிரச்சதனதயயும், வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைால் / வைர்ைல் அலுேலரால்/ மண்டல/ பகுைி குற்ைேியல் நீைிபைியால் அல்லது 

இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் நியமிக்கப்பட்ட வைர்ைல் பார்தேயாளாிடம் 

பைாியப்படுத்ைலாம். 

 

20. வைர்ைல் ஆதணயம், வைர்ைல் அலுேலர் மற்றும் மாேட்ட வைர்ைல் அலுேலர் ஆகிவயார் 

அளிக்கும் ேழிகாட்டுைல்கள்/ ஆதணகள்/ அைிவுறுத்ைல்கள் ஆகியேற்தைக் கதடப்பிடிக்க 

வேண்டும். 
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21. குைிப்பிட்ட பைாகுைிதயச் வசர்ந்ை ோக்காளராகவோ, வேட்பாளராகவோ அல்லது 

வேட்பாளாின் முகேராகவோ இல்லாைேர்கள் வைர்ைல் பிர சாரம் முடிந்ைவுடன் அந்ை  

பைாகுைிதய ேிட்டு பேளிவயை வேண்டும். 

பசய்யக் கூடாைதே 

 

1. அரசு பசலேில் வமற்பகாள்ளப்படும் கட்சி மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் சாைதனகள் 

பைாடர்பான அதனத்து ேிளம்பரங்களுக்கும் ைதட ேிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. ோக்காளராகவோ அல்லது வேட்பாளராகவோ இல்லாை பட்சத்ைில்        அதமச்சரும் 

ோக்குச் சாேடிக்குள்வளா அல்லது ோக்கு எண்ணிக்தக நிதலயத்ைிற்குள்வளா 

நுதழயக்கூடாது. 

 

3. வைர்ைல் பிர சாரம் மற்றும் வைர்ைல் பணியுடன் வசர்த்து அலுேலகப் பணியிதன 

வமற்பகாள்ளக் கூடாது. 

 

4. பணம் பகாடுத்வைா வேறு ேதகயிவலா ோக்காளர்கதளத் தூண்டிேிடக் கூடாது. 

 

5. சாைி/ இன ாீைியான உணர்வுகள் வைர்ைலில் எைிபராலிக்க ைதட ேிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. பல்வேறு சாைிகள், சமூகங்கள் அல்லது மை அல்லது பமாழி குழுக்கள் இதடவய 

வேறுபாடுகதள அைிகாிக்கும் ேதகயிவலா அல்லது பேவ்வேறு ைரப்பினாிதடயில் 

பேறுப்தப ஏற்படுத்தும் ேிைத்ைிவலா, பைற்ைம் ஏற்படுத்தும் ேதகயிவலா        

பசயதலயும் வமற்பகாள்ளக் கூடாது. 

 

7. ைதலேர்கள் மற்றும் பைாண்டர்களின் ைனிப்பட்ட ோழ்க்தக அல்லது பபாதுோழ்ேில் 

பைாடர்பில்லாை அேர்களின் பசயல்கதளப் பற்ைிய ேிமர்சனங்கள் வமற்பகாள்ேது 

அனுமைிக்கப்பட மாட்டாது. 

 

8.        கட்சியினவரா பைாண்டவரா உறுைிப்படுத்ைப்படாை குற்ைச்சாட்டுகள் குைித்வைா, 

அேற்தை  ைிாித்வைா யாதரயும் ேிமர்சனம் பசய்யக்கூடாது. 
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9. வகாயில்கள், மசூைிகள், வைோலயங்கள், குருத்துோராக்கள் அல்லது பிை ேழிபாட்டுத் 

ைலங்களில் வைர்ைல் பிர சாரம் பசய்ேது, வைர்ைதலப் பற்ைி வபசுேது, சுேபராட்டிகள் 

ஒட்டுேது, பிர சாரப் பாடல்கதள இதசப்பது வபான்ை எந்ை பசயல்களிலும் 

ஈடுபடக்கூடாது. 

10. ஊழல் பசயல்களில் ஈடுபடுைல், தகயூட்டு அளித்ைல், வைதேயற்ை பசல்ோக்தகப் 

பயன்படுத்துைல், ோக்காளர்கதள அச்சுறுத்துைல், ஆள்மாைாட்டம் பசய்ைல், ோக்குச் 

சாடியிலிருந்து 100 மீட்டர் பைாதலவுக்குள் ோக்கு வசகாித்ைல், வைர்ைல் பிர சாரம் முடிந்து, 

ோக்குப் பைிவு நதடபபறுேைற்கு 48 மணி வநரத்ைிற்கு முன்னர் பிரசாரம் வமற்பகாள்ளுைல், 

ோக்குச் சாேடிக்கு ேந்து பசல்ல ோகன ஏற்பாடு பசய்ைல் ஆகிய வைர்ைல்       குற்ைச் 

பசயல்களுக்குத் ைதட ேிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

11. ைனிநபர்களின் கருத்தை எைிர்க்கும் ேதகயில்,  அேர்களது வீடுகளின் முன்பு வபாராட்டம் 

அல்லது மைியல் பசய்ைல், ஆர்ப்பாட்டம் பசய்ைல் வபான்ைதே ைதட பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

12. எந்ை ைனிநபாின் நிலம், கட்டடம், சுற்றுச்சுேர், ோகனம் வபான்ை       சுேபராட்டிகள் 

ஒட்டவோ, பைாதககதள தேக்கவோ, வைர்ைல் முழக்கங்கதள எழுைவோ அல்லது 

பகாடிகதளக் கட்டவோ உள்ளூர் சட்டப்படி, உாிதமயாளர்களின் முன் அனுமைிதயப் 

பபை வேண்டும்.  பபைப்பப்டட முன் அனுமைிதய மாேட்ட வைர்ைல் அைிகாாியிடம் 

காண்பித்து, அதை அோிடம் பைிவு பசய்து தேக்க வேண்டும். 

 

13. பிை அரசியல் கட்சிகளின் பபாதுக் கூட்டங்களிவலா அல்லது ஊர்ேலங்களிவலா எந்ை ஒரு 

இதடயூறும் ஏற்படுத்ைக்கூடாது. 

 

14. வேறு ஒரு கட்சி, கூட்டம் நடத்தும் இடத்ைில் ஊர்ேலம் நடத்ை அனுமைி கிதடயாது. 

 

15. ஊர்ேலம் பசல்பேர்கள் ைங்களுடன் பகாண்டு பசல்லும் பபாருட்கள் ஆயுைமாக 

பயன்படுத்ைப்படும் ேதகயில் இருந்ைால், அேற்தை எடுத்துச் பசல்லக்கூடாது. 

 

16. பிை அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் சுேபராட்டிகதள நீக்குேவைா 

வசைப்படுத்துேவைா கூடாது. 
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17. ோக்குப்பைிவு நதடபபறும் நாளில், ோக்குச் சாடிக்கு அருகிவலா அல்லது 

ோக்காளர்களுக்கு அதடயாளச் சீட்டுகள் ேழங்கும் இடத்ைிவலா சுேபராட்டிகள், 

பகாடிகள், சின்னங்கள் அல்லது பிர சாரத்ைிற்குப் பயன்படுத்தும் வேறு எந்ை ஒரு 

பபாருதளயும் தேக்கக்கூடாது. 

 

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

இடத்ைில் தேத்து பயன்படுத்ை வோ அல்லது நகரும் ோகனங்களில் தேத்து 

பயன்படுத்துேவைா ைதட பசய்யப்பட்டுள்ளது.  வமலும், ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ை 

சம்பந்ைப்பட்ட அைிகாாிகளிடம் எழுத்துமூலமாக முன்அனுமைி பபை வேண்டும். 

 

19. சம்பந்ைப்பட்ட அைிகாாிகளிடம் எழுத்துமூலமாக முன்அனுமைி பபைாமல் பபாதுகூட்டங்கள் 

மற்றும் ஊர்ேலங்களில் ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ைக் கூடாது.  இரவு 10.00 மணிக்கு 

வமல் பபாதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்ேலங்கள் நடத்ை பபாதுோன ைதட உள்ளது.  

வமலும், ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ை உள்ளூர் சட்டங்கள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், 

ோனிதல நிலேரம், ைிருேிழா காலங்கள், வைர்வுகள் வபான்ைதேயும் கருத்ைில் 

பகாள்ளப்படும். 

 

20. வைர்ைல் வநரத்ைில் மது ேதககதள ேழங்குைல் கூடாது. 

 

21. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்ைல் உள்ள நபர், ோக்குப் பைிவு நாளன்று ைன்னுதடய பாதுகாப்பு 

காேலருடன் ோக்குச் சா டிக்கு 100 மீட்டருக்குள்ைான் பசல்லக் கூடாது.  வமலும், இந்ை 

நபர் ைன்னுதடய பாதுகாப்பு காேலருடன் பைாகுைிக்குள் ேலம் ேருைல் கூடாது. 

பாதுகாப்பு பபைப்பட்டேர் ோக்கு பசலுத்துேைற்கு மட்டுவம பாதுகாேலருடன் ேரலாம். 

 

22. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்ைல் உள்ள, அரசால் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர் அல்லது 

ைனியார் பமய்க்காேல  தேத்ைிருப்வபா   வைர்ைல் முகேராகவோ, ோக்குச் சாேடி 

முகேராவோ அல்லது ோக்கு எண்ணிக்தக முகேராகவோ நியமிக்கப்படக் கூடாது. 
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குைிப்பு : 

வமவல குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாைதே 

வபான்ைேற்ைிற்கான ேழிகாட்டு  பநைிமுதைகள் குைித்ை பட்டியல் ேிளக்கம் ைருேைற்காக 

மட்டுவம, இது ேிாிோனைல்ல, மற்றும் வைர்ைல் குைித்ை பிை அைிவுறுத்ைலுக்கான மாற்று 

அல்ல என்றும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பைாிேித்து, இதை 

கண்டிப்பாகப் பின்பற்ை வேண்டும் எனவும் பைாிேிக்கப்படுகிைது. 

 

 இைில் ஏவைனும் சந்வைகங்கள் இருப்பின், இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயம்/மாநில ைதலதமத் 

வைர்ைல் அைிகாாி ஆகிவயாதர அணுகி ேிளக்கம் பபைலாம்.  ையவு கூர்ந்து இக்கடிைத்ைிற்கு 

ஒப்புதகதய அனுப்பவும். 
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 மத்ைிய அரசின் அதமச்சரதே பசயலாளர், அதனத்து மாநில மற்றும் யூனியன் 

பிரவைச ைதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதம வைர்ைல் அலுேலர்கள் 

ஆகிவயாருக்குத் வைர்ைல் ஆதணயம் எழுைிய 05.03.2009-ம் நாளிட்ட, 437/6/2009-

CC&BE என்ை எண்ணிட்ட கடிைம். 

 

பபாருள் : பபாதுத் வைர்ைல்கள் – வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகதளச் 

பசயல்படுத்துைல். 

 

அய்யா, 

 பபாதுத் வைர்ைல் வநரத்ைில், வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகதளச் பசயல்படுத்துேைற்குத் வைர்ைல் 

ஆதணயம் பல்வேறு சூழ்நிதலகதள ஆராய்ந்தும், மத்ைிய மற்றும் மாநில அரசின் பல்வேறு 

ைிட்டங்கதளச் பசயல்படுத்துைல், ஊரக ேளர்ச்சி ைிட்டங்கள் வபான்ைேற்தைச் பசயல்படுத்துேது 

குைித்ை கீழ்க்கண்ட ேழிகாட்டு பநைிமுதைகதளத் பைாிேிக்குமாறு நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

 

1. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் அதனத்தும் வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் மட்டுவம ேழங்கப்பட 

வேண்டும்.  மத்ைிய அதமச்சக பசயலகம் அல்லது வேறு அரசு நிறுேனங்கள் அதனத்தும், 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் நடத்தை ேிைிகதள  ேலியுறுத்ைவேண்டும் என்றும், 

சம்பந்ைப்பட்டேர்களுக்கு அந்ை ேிைிகதளப் பகிர்ந்து பகாள்ள வேண்டும் என்றும் 

ேலியுறுத்ைப்படுகிைது. 

 

2. நிைிக் பகாள்தககள் பைாடர்பான முடிவுகதள இந்ைிய ாிசர்வ் ேங்கி வமற்பகாள்ள எவ்ேிை 

ைதடயுமில்தல. 

3. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் நதடமுதைக்கு ேந்ை பின்னர், பகாள்தக முடிவுகதள 

அைிேித்ைல், நிைி குைித்ை பசயல்பாடுகள், ோி ேிைிப்பு பற்ைியதே மற்றும் நிோரண நிைி 

ேழங்குைல் வபான்ைதே பைாடர்பாக ஏவைனும் நடேடிக்தக வமற்பகாள்ள மத்ைிய நிைி 

அதமச்சகம் வைர்ைல் ஆதணயத்ைிடம் முன் அனுமைி பபை வேண்டும்.   இதைப் வபான்வை 
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பிை அதமச்சகங்கள் மற்றும் துதைகள் நிோரணம் மற்றும் சலுதககள் ேழங்குேது 

பைாடர்பாக வைர்ைல் ஆதணயத்ைிடம் முன்அனுமைி பபை வேண்டும். 

4. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் நதடமுதைக்கு ேந்ை பின்னர், ஏற்கனவே பைாடங்கப்பட்ட கீழ்க் 

கண்ட பணிகதள அரசு, வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் அனுமைி பபைாமல் பைாடரலாம். 

 

 அ. நிைி ஒப்பளிப்பு முழுேதும் ேழங்கப்பட்டு ஏற்கனவே பைாடங்கப்பட்ட ைிட்டங்கள். 

 ஆ. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் நதடமுதைக்கு ேரும் முன்னவர பயனாளிகள் 

கண்டைியப்பட்ட பயனாளிகள் சார்ந்ை ைிட்டங்கள். 

 இ. மகாத்மா காந்ைி ஊரக வேதல உறுைி ைிட்டத்ைின் ேரம்புக்குள் ேரும் பைிவு 

பசய்யப்பட்ட பயனாளிகதள அத்ைிட்டச் பசயல்பாடுகளின் கீழ் பகாண்டுேரலாம்.  

ஏற்கனவே ஆதண பிைப்பிக்கப்பட்ட, சட்ட ேரம்பிற்குட்பட்ட, ஏற்கனவே 

ஏற்பளிக்கப்பட்டு, ஒப்புைளிக்கப்பட்ட புைிய ைிட்டங்கள் மகாத்மா காந்ைி ஊரக 

வேதல உறுைி ைிட்டத்ைின் கீழ் பைாடங்கப்படலாம். 

 

5. ஒரு ைிட்டத்ைில் ஒரு பகுைி நிதைவுற்று, நதடமுதை பசயல்பாடுகதளக் கதடப்பிடித்து, 

நிைித்துதையின் இதசேிதனயும் பபற்ைிருந்ைால், அப்பணிக்கான நிைிதய ேழங்குேைற்கு 

எவ்ேிை ைதடயுமில்தல. 

 

6. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் நதடமுதைக்கு ேருேைற்கு முன்பு, நிபந்ைதனகள் 

பின்பற்ைப்படும் கீழ்க்கண்ட பணிகள் (பயனாளிகள் அல்லது பணி பைாடர்பானதே) 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்குத் பைாிேித்ை பின் வமற்பகாள்ளப்படலாம்.  

 அ. முழுதமயாக நிைி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட ைிட்டங்கள். 

 ஆ. நிர்ோக, பைாழில்நுட்ப மற்றும் நிைி ஒப்பளிப்பு ேழங்கப்பட்ட ைிட்டங்கள். 

 இ. ஒப்பந்ைப்புள்ளி வகாரப்பட்டு, மைிப்பீடு பசய்யப்பட்டு மற்றும் அனுமைி 

அளிக்கப்பட்ட ைிட்டங்கள். 

 

 ஈ. குைித்ை வநரத்ைில் பைாடங்கி நிதைவு பசய்யப்படாமல், ஒப்பந்ைைாரருக்கு 

ைண்டத்பைாதக ேிைிக்கப்பட்ட ைிட்டங்கள். 
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 உ. வமற்கண்ட நிபந்ைதனகதள நிதைவு பசய்யாை வநர்வுகளில் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

ஒப்புைதல முன்கூட்டிவய பபை வேண்டும். 

 

7. உலகளாேிய ஒப்பந்ைப்புள்ளி வகாரப்பட்டு, மைிப்பீடு பசய்யப்பட்ட மற்றும் 

அனுைிக்கப்பட்ட ைிட்டங்கள்.  

 

8. உலகளாேிய ஒப்பந்ைப் புள்ளிகதளக் ைேிர்த்ை பிை ஒப்பந்ைப் புள்ளிகள் வகாரப்பட்டும், 

மைிப்பீடு பசய்யப்பட்டும் ஆனால் நிதைவு பசய்யப்படாமல் இருப்பின் அதே வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைி பபற்வை நிதைவு பசய்யப்பட வேண்டும்.  ஏற்கனவே 

ஒப்பந்ைப்புள்ளி வகாரப்படாமல் இருப்பின், அதே வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைி 

பபற்வை வகாரப்பட வேண்டும். 

 

9. மனிைனால் அல்லது இயற்தகயால் ஏற்படும் சீற்ைங்களுக்கு உண்டான பணிகளில் வைர்ைல் 

ஆதணயம் மனிைாபிமான அணுகுமுதைதயக் கதடப்பிடிக்கும். 

 

 அ. வபாிடர்களால் பாைிக்கப்பட்வடாருக்கு கருதணத் பைாதக, நிோரணத் பைாதக 

ஆகியேற்தை வைர்ைல் ஆதணயத்ைிடம் பைாிேித்துேிட்டு, வநரடியாக ேழங்கலாம். 

ஆனால், அளிக்கப்படும் பைாதக வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைியில்லாமல் 

நிர்ணயிக்கப்பட்டதை ேிட வேறுபட்டைாக இருக்கக்  கூடாது. 

 

 

 ஆ. வநாயாளிகளுக்கு (பயனாளிகள்) மருத்துேச் பசலவுகளுக்கான பணம் அேர்களிடம் 

ேழங்குேைற்கு மாற்ைாக, முைலதமச்சர் / பிரைமர் நிோரண நிைியிலிருந்து 

மருத்துேமதனக்கு வநரடியாகச் பசலுத்ைப்பட வேண்டும்.  இதைத் வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் கேனத்ைிற்குக் பகாண்டுேர வேண்டிய அேசியம் இல்தல. 

 

 இ. வபாிடரால் பாைிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அேர்களின் துன்பங்கதள வநரடியாகவும் 

முற்ைிலும் வபாக்கிட அேசர கால நிோரணப் பணிகதளத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

அைிேிப்பின் கீழும் வமற்பகாள்ளலாம். 
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 ஈ. வபாிடரால் பாைிக்கப்பட்ட பகுைிகளில் நிோரணப் பணிகதள ேிதரந்து வமற்பகாள்ள 

ஏாிகள் மற்றும் கால்ோய்கதளச் சாி பசய்ைல் வபான்ைதே வைதே என்ைால், வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் அனுமைி பபற்று அப்பணிகதள வமற்பகாள்ளலாம். 

 

 உ. வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைிதயப் பபைாமல் எந்ை ஒரு பகுைிதயயும் ேைட்சி 

அல்லது பேள்ளத்ைால் பாைிக்கப்பட்ட பகுைியாக அைிேிக்கக் கூடாது.  ஏற்கனவே 

வபாிடரால் பாைிக்கப்பட்டைாக அைிேிக்கப்பட்ட பகுைிதய ேிாிவுபடுத்ை 

வேண்டுமானால் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைிதயப் பபை வேண்டும். 

 

 ஊ. பிரைம மந்ைிாி மற்றும் முைலதமச்சர் ஆகிவயாாின் நிோரண உைேிகதள ஒரு 

குைிப்பிட்ட குழுக்களுக்கு ேழங்க வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைிதயப் 

வேண்டும். 

10. கீழ்க்கண்ட நடேடிக்தககளுக்கு வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைிதயப் பபை 

வேண்டும். 

 

 அ. ேிருப்புாிதம நிைியில் வமற்பகாள்ள  ட்டும் எந்ைப் புைிய ைிட்டங்களும் 

எத்ைதகய ைன்தமயாயினும் பைாடங்கப்படக் கூடாது. வைர்ைல் நடத்தை 

ேிைிகள் நதடமுதைக்கு ேரும் முன்னர் நிைிநிதல அைிக்தகயில் நிைி 

ஒதுக்கப்பட்டும், கண்டைியப்படாை ைிட்டங்களும் ேிருப்புாிதம நிைியில் 

அடங்கும். 

 

 ஆ. நலிந்ை அரசு நிறுேனங்கதள மீட்க கருத்துரு அனுப்புேவைா, பிை 

நிறுேனங்கதள அரசு தகயகப்படுத்துேவைா (அல்லது இது வபான்ை 

பபாருண்தமகளில் பகாள்தக முடிவுகள்) வமற்பகாள்ேவைா கூடாது. 

 இ. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் நதடமுதையில் உள்ள காலத்ைில் மது 

ேிற்பதனக்கான ஆண்டு ஏல வைைி அதமந்ைாலும் அைற்கான புைிய 

ஏலங்கதள ேிடக் கூடாது. வைதேப்பட்டால் சட்ட ேிைிகளுக்குட்பட்டு 

இதடக்கால ஏற்பாடுகதளச் அரசு வமற்பகாள்ளலாம். 

 

 ஈ. ஏற்கனவே நதடமுதையில் உள்ள ைிட்டங்கள் பசயல்படும் இடத்ைிதன 

ேிாிவுபடுத்ைக்கூடாது. 
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 உ. ைனிநபருக்கு பசாந்ைமான அல்லது வேறு ஒரு குழுமத்துக்குச் பசாந்ைமான 

எந்ை ஒரு நிறுேனத்ைிற்கும் நிலத்ைிதன அரசு ஒதுக்கீடு பசய்யக் கூடாது. 

 

 ஊ.                             , புாிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்க     

அல்லது                        வபான்ைேற்ைிற்கு, வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் முன் அனு ைி          . 

 

11. மத்ைிய அரசுப் பணியாளர் வைர்ோதணயம், மாநில அரசுப் பணியாளர் 

வைர்ோணயம் அல்லது பணியாளர் வைர்ோதணயம் அல்லது சட்டப்படியான 

பணியமர்த்தும் அதமப்புகளின் மூலம் ேழக்கமாக வமற்பகாள்ளப்படும்        

பணியமர்வுகள் அல்லது பைேி உயர்வுகள் ஆகியேற்தைத் பைாடரலாம். 

சட்டப்படியான அதமப்பில்லாை           வமற்பகாள்ளப்படும் 

பணியமர்வுகளுக்குத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் முன் அனுமைி வேண்டும். 

 

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

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

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

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

eilKiwahf mikÍ«. 

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

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

bgw¥gl nt©L«. 

 14. ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‰F ÏªÂa muÁ‹ mid¤J foj¥ 

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

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

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

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

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

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

ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

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

   éÂfë‹ ga‹ghL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mik¢rf«) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miz¤Â‹ foj« . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

   éÂfë‹ ga‹ghL  és¡f« bjhl®ghf. 

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

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

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

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

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

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

bfh©LŸsJ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cWÂ¥gL¤jÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.10 

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

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

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

Miza¤Â‹ foj«. 

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

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

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

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

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

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

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

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

bjçé¡fÎ« eh‹ c¤juél¥ g£LŸns‹. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gaz§fë‹ nghJ mYty®fŸ clåU¤jš 

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

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

nk‰bfhŸSjš 

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

MŒÎ¡ T£l§fis el¤Jjš. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    r«gªjkhf. 

Iah, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Miza¤Â‰F mD¥Ã it¡f¥g£LŸsJ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

foj«. 

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

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

               r«gªjkhf. 

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

c¤juél¥g£LŸns‹.  

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

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

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

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

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

Ïånkš m‰W¥nghF«. 

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

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

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

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

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

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

m‰W¥nghF« 

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

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

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

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

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

nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

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

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

    r«gªjkhf. 

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

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

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

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

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

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

F¿¥Ãš c¤juÎfis btëæ£oU¡»wJ. 

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

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

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

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

ã®thf§fŸ nf£L¡ bfh©LŸsd. 

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

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

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

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

Miza« KoitL¤JŸsJ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KGik¡F« bjhl®ªJ  eilKiw¥gL¤j¥gL«. 

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

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

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

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

foj«. 

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

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

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

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

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

kh‰¿aik¤J Ã‹tUkhW c¤juél¥g£LŸsJ. 

khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂæ‹ Ñœ 

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

II.  

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

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

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

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

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

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

bfh©L tu¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.16 

சட்டீஸ்கர், இராஜஸ்தான், மத்திய பிரததசம், மிதசாரம் மற்றும் ததசிய தலைநகர 
ஆட்சிப்பகுதியான டெல்ைி ஆகியவற்றின் தலைலமத் ததர்தல் அதிகாரிகளுக்கு 
அனுப்பப்பட்ெ இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் 13.11.2013ஆம் நாளிட்ெ 
437/6/1/INST/2013-CC&BE ஆம் எண் கடிதம். அலனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் மத்திய 
அரசின் தநரடி ஆட்சிப் பகுதிகளின் தலைலமத் ததர்தல் அதிகாரிகளுக்கு நகல் 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 

ப ொருள்: மொநில சட்டமன்ற பதொகுதிகளுக்கொன  ப ொதுத் ததர்தல், 2013- மொதிரி 
ததர்தல் நடத்தத விதிகதை  யன் டுத்துதல்- - நொடொளுமன்ற உறுப் ினர்கைின்  
உள்ளூர் தமம் ொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் தண்ணரீ் பதொட்டிகைில் நொடொளுமன்ற 
உறுப் ினர்கைின் ப யர்கதை கொட்சிப் டுத்துதல் -  பதொடர் ொக. 

 

நாொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் / சட்ெமன்ற உறுப்பினர்களின் டபயர்கள் தீட்ெப்பட்ெ 
நாொளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உள்ளூர் தமம்பாட்டுத் திட்ெத்தின் கீழ் 
நிதியளிக்கப்பட்ெ தண்ைரீ் டதாட்டிகள், அவசர ஊர்திகள் தபான்ற வாகனங்கள் 
ததர்தல் நலெடபறும் மாநிைங்களில் பல்தவறு பகுதிகளில் 
டசன்றுடகாண்டிருக்கின்றன என்று ஆலையத்திற்கு புகார்கள் வரப்டபறுகின்றன 
என்பலதத் டதரிவிக்க நான் பைிக்கப்பட்டுள்தளன். அவ்வாறு ஒரு இெத்திைிருந்து 
மற்டறாரு இெத்திற்கு டசல்லும் வாகனங்கள், சம்பந்தப்பட்ெ  நாொளுமன்ற 
உறுப்பினர்/ சட்ெமன்ற உறுப்பினருக்கு ஆதரவான ததர்தல் பிரச்சாரமாகக் 
கருதப்படுடமன்பதால் ஆலையம் இவ்விவகாரத்லதக் கருத்தில் டகாண்டு, அத்தலகய 
நெமாடும் வாகனங்களின் மீதுள்ள நாொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் / சட்ெமன்ற 
உறுப்பினர்களின் டபயர்கள் ததர்தல் காைத்தின்தபாது உரியவாறு மலறக்கப்பெ 
தவண்டுடமன்று ஆலையிட்டுள்ளது. 

 

இதலன நலெமுலறப்படுத்துவதற்காக, சம்பந்தப்பட்ெ அலனவரின் கவனத்திற்கும் 
இது டகாண்டுச் டசல்ைப்பெைாம். 
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c¤juÎ bjhl® v©. 17 

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

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

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

v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj« 

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

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

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

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

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

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

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

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

g¤Âçif¡ F¿¥ò -www.eci.gov.in)  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

v‹gij cWÂ¥gL¤j nt©L« v‹W bjçé¡f¥g£LŸsJ. F¿¥ghf 

(1)   (a) mik¢r®fŸ j§fSila mYtyš ßÂahd tUifiaÍ«, nj®jš bra‰gh£L¥ 

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

gâahs®fismYtš rh®ªj mik¥ò ga‹gL¤jÎ« TlhJ. 
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(b)  muR ékhd§fŸ, thfd§fŸ, c£gl muR¥ ngh¡Ftu¤J rhjd§fŸ mYtš rh®ªj 

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

òçtj‰fhf ga‹gL¤j¡ TlhJ. 

 

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

bAèfh¥l® Ïw§Fjs¤Â‰fhf  ikjhd« ngh‹w bghJ Ïl§fis mªj MS« f£Á 

Vfnghfkhf ga‹gL¤j¡ TlhJ  jåÍçikahs¥gl¡ TlhJ. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

vªjéjkhd  muÁaš f£Á brašghLfëY«  <Lgl¡TlhJ.   

 (iv)    nj®jš fhy¤Âš ãÂæèUªJ muR bryéš k‰W«  Ãw Clf§fëš és«gu«  brŒjš 

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

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

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

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

nt©L«. 

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

j§fŸ éU¥òçik ãÂfëèUªJ khåa§fŸ tH§Fjš/ bjhif tH§Fjš  TlhJ. 
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(vi)  M£Á¥ bghW¥ÃèU¡F«  f£Áæ‹ eyD¡F V‰w tifæš  bghJ k¡fis¤ j§fŸ g¡f«  

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

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

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

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

Ú§fyhf) TlhJ.  

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

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

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

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

brŒjš TlhJ. 

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

rhjidfis giwrh‰W« t©z« muR bryéš ä‹dQ rh®ªj k‰W« m¢R Clf§fŸ 

têahf v›éjkhd és«gu§fS« brŒa¡TlhJ.    bjhiy¡fh£Á/thbdhè, mšyJ  m¢R 

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

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

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

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

ÂU«g¥ bg‰W¡ bfhŸs nt©L«. 

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

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

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

elto¡iffS¡fhfÎ« »il¡F« , 

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

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

jil MizahdJ Ñœ¡fhQ« mÂfhçfŸ/ mYty®fis cŸsl¡»ajhf ÏU¡F«.   
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Mdhš mt®fS¡F k£Lbk‹nw tiuaW¡f¥glhj x‹whf cŸsJ. 

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

(ii) nfh£l Miza®fŸ 

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

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

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

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

bjhl®ghd fhtš Jiw¤ jiyt®fŸ k‰W« fhtš Jiw¤ Jiz¤ jiyt®fŸ, fhtš Jiw 

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

Jiw mÂfhçfŸ k‰W« Ãw fhtš Jiw mÂfhçfŸ  

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

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

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

tot« më¡f¥gl¡TlhJ.   

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

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

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

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

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

bgWtj‰fhf Miza¤ij mQfyh«.. 

7.   Ï¡foj« bgw¥g£lj‰F x¥òif më¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.18 

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

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

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

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

      bjhl®ghf. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Á»¢irfS¡fhf /mWit Á»¢irfS¡fhf ÃukjUila ãthuz ãÂæèUªJ / 

Kjyik¢rUila ãthuz ãÂæèUªJ kU¤Jt Á»¢ir¡fhd cjé¤bjhif 

éLé¡f¥gLtJ« Miza¤Â‹ fyd¤Â‰F tªJŸsJ. 

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

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

x‹iw¡ bfh©LŸsJ.  kU¤Jt Á»¢irfS¡fhf nk‰brh‹d ãthuz ãÂfëèUªJ ãÂ 
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tH§f¥gLtÂš, mj‰F kW¥Ã vJäšiy Mdhš, r«gªj¥g£l muR mYty®fŸ  / jåah® 

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

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

 

 



54 

 

c¤juÎ bjhl® v©. 19 

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

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

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

foj«. 

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

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

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

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

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

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

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

eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

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

v‹gJ nj®jš Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F tªJŸsJ. 

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

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

VII .M£Á æYŸs f£Á, 

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

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

v‹gij cWÂbrŒa nt©L«.   

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

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

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

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

mÂfç¤jš ngh‹wt‰¿š X® MS§f£Á  <LgLtJ f©o¥ghf¤ jé®¡f¥gl nt©L«. 
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 mik¢r§fë‹ tiy¤js§fëš k‰W« khãy muRfS¡Fça tiy¤js§fëš  gy 

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

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

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

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

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

Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

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

midtU¡F« bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bfh©Ltu¥gl nt©L«. 

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

mj‹go elto¡if vL¡fyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.21 

அலனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் தநரடி ஆட்சிப்பகுதிகளின் 
அலமச்சரலவச் டசயைாளர், தலைலமச் டசயைாளர்கள் மற்றும் தலைலமத் ததர்தல் 
அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ெ இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் 29.12.2015ஆம் 
நாளிட்ெ 437/6/1/INST/2015-CCS ஆம் எண் கடிதம்.  

ப ொருள் : மொதிரி  ததர்தல் நடத்தத விதிகள் பசயலிலுள்ை கொலத்தின்த ொது  
ப ொதுத் துதற நிறுவனங்களுக்குச் பசொந்தமொன கட்டடங்கதை / 

கட்டுமொனங்கதை அரசியல் விைம் ரத்திற்கு   யன் டுத்துவதற்கு   ததட 
விதித்தல்- பதொடர் ொக. 

7.10.2008ஆம் நாளிட்ெ (கட்ெலளத் டதாெர் எண்.22-இன் இலைப்பு) ஆலையத்தின் 

3/7/2008-JS-IIஆம் எண் சுற்றறிக்லகக் கடிதத்தில் தங்களது கவனத்லத ஈர்க்க நான் 

பைிக்கப்பட்டுள்தளன். இதில், ஏலனயவற்றிற்கிலெதய, யாடதாரு அரசு வளாகங்கள் 

அல்ைது கட்டுமானங்களில் ததர்தல் சுவடராட்டிகள், விளம்பர பைலககள், பதாலககள் 

தபான்றலவகலள லவக்கக்கூொடதன ஆலையிெப்பட்டுள்ளது. ததர்தல் 

காைங்களின்தபாது, ததர்தல் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக அரசியல் கட்சிகள்  அரசு 

மற்றும் டபாதுத் துலற நிறுவனங்களுக்குச் டசாந்தமான கட்ெெங்கள் / கட்டுமான 

தளங்கள் மற்றும் /அல்ைது வளாகங்களில் அலவகளின் சுவடராட்டிகள், பதாலககள் 

தபான்றவற்லற காட்சிப்படுத்துகின்றனர்/ ஒட்டுகின்றானர் என்று ஆலையத்தின் 

கவனத்திற்கு டதரிய வந்துள்ளது. ததர்தல் காைத்தின்தபாது அரசியல் விளம்பரங்கலள 

டவளியிடும் தநாக்கத்திற்காக, டபாதுத் துலற நிறுவனங்களின் கட்ெெங்களும் 

வளாகங்களும் அரசு வளாகங்கலளப் தபான்தற கருதப்படுடமன 

டதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மாதிரி ததர்தல் நெத்லத விதிகள் நலெமுலறயில் 

இருக்கும் காைத்தில் டபாதுத்துலற நிறுவனங்களுக்குச் டசாந்தமான கட்ெெங்களில் / 

கட்டுமான தளங்களில் அல்ைது அலவகளின் வளாகங்களில் யாடதாரு அரசியல் 

விளம்பரங்கலளயும் காட்சிப்படுத்தக்கூொது அல்ைது ஒட்ெக்கூொடதன ஆலையம் 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
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டபாதுத்துலற நிறுவனங்களின் துலை விதிகளில் அல்ைது அரசியல் விளம்பரம் 

டசய்ய தலெ விதிப்பதற்கான விளம்பரத்திற்கு இெமளித்த விளம்பர 

முகலமகளுெனான ஒப்பந்தத்தில் யாடதாரு குறிப்பிட்ெ வழிவலகயும் இல்ைாத 

தநர்வில், வைிக ரீதியிைான விளம்பரங்கலள லவப்பதற்காக விளம்பர 

முகவரலமப்புகளுக்கு குத்தலகக்கு இெமளிக்கும்தபாது வைிக 

முகவரலமப்புகள்/நிறுவனங்களுெனான டபாதுத் துலற நிறுவனங்களின் வைிக 

உென்படிக்லககளில் “மாதிரி ததர்தல் நலெமுலற காைத்தின்தபாது, விமான 

நிலையங்கள், இரயில் நிலையங்கள், மாநிைங்களுக்கிலெதயயான / உள்ளூர் தபருந்து 

நிலையங்கள , அரசு தபாக்குவரத்து அஞ்சல் அலுவகங்கள், அரசு மருத்துவமலனகள்/ 

மருந்தகங்கள் (முக்கிய டநடுஞ்சாலைகள், முக்கிய சாலைகள் தபான்றலவ நீங்கைாக) 

தபான்ற இெங்களில் வைிக ரீதியிைான விளம்பரத்திற்காக குத்தலகக்கு 

விெப்பட்டுள்ள இெங்களில் யாடதாரு அரசியல் விளம்பரமும் 

காட்சிப்படுத்தப்பெக்கூொது /ஒட்ெப்பெக் கூொது.” என்ற பத்திலய தசர்க்குமாறு 

டபாதுத் துலற நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பெைாம். 

 

தமற்டசான்ன அறிவுறுத்தல்கள் ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்டுள்ளன என்பலதயும் இனி 

வருங்காைங்களில் யாடதாரு ததர்தைிலும் டபாதுத்துலற நிறுவனங்களின் 

வளாகங்களுக்குள் யாடதாரு வலகயிைான அரசியல் விளம்பரங்கலள லவக்கும் 

நிகழ்வுகள் நலெடபறாது என்பலதயும் உறுதி டசய்வதற்காக சம்பந்தப்பட்ெ 

அலனவருக்கும் உரிய கட்ெலளகள் அளிக்கப்பெ தவண்டுடமன தகாரப்படுகிறது. 
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c¤juÎ bjhl® v©.22 

குஜராத் மாநிைத்தின் அலமச்சரலவச் டசயைாளர், தலைலமச் டசயைாளர் மற்றும் 
தலைலமத் ததர்தல் அதிகாரிக்கு அனுப்பப்பட்ெ இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் 
25.10.2017ஆம் நாளிட்ெ 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017 ஆம் எண் கடிதம்.  

ப ொருள்: குஜரொத் மொநிலத்திற்கொன  சட்டமன்ற ததர்தல் அறிவிக்கப் ட்ட   ின்னர், 

மொதிரி ததர்தல் நடத்தத விதிகதை நதடமுதறப் டுத்துவதற்கொக  
தமற்பகொள்ைப் ட  தவண்டிய  உடனடி   நடவடிக்தக-பதொடர் ொக. 

குஜராத் சட்ெமன்ற டபாதுத் ததர்தலுக்கான அட்ெவலைலய ததர்தல் ஆலையம் 
அறிவித்துள்ளது. ஆலையத்தால் ததர்தல் அறிவிப்பு டவளியிெப்பட்ெ நாள் முதல் 
‘மாதிரி ததர்தல் நெத்லத விதிகள்’ டசயல்பாடு நலெமுலறக்கு வரும் என்பலதத் 
டதரிவிக்க நான் பைிக்கப்பட்டுள்தளன். குஜராத் மாநிைத்தின் சட்ெமன்ற டபாதுத் 
ததர்தலை கருத்திற்டகாண்டு, மாதிரி ததர்தல் நெத்லத விதிகளின் விதித்துலறகலள 
முலனப்புென் டசயல்படுத்துவதற்காக பின்வரும் அறிவுலரகலள ஆலையம் 
வழங்கியுள்ளது:- 

1. பசொத்துக்கதை தசதப் டுத்துதல் - 29.12.2015ஆம் நாளிட்ெ 437 /6/ INST / 2015-CCS 

ஆம் எண் கடிதம், 18.01.2012ஆம் நாளிட்ெ 437 /6/ INST / 2012-CC&BE ஆம் எண் கடிதம் 
மற்றும் 07.10.2008ஆம் நாளிட்ெ 3 /7/2008 JS-II ஆம் எண் கடிதம் ஆகிய 
கடிதங்களில் உள்ள இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் கட்ெலளகள், 

டசாத்துக்கலள தசதப்படுத்துவதிைிருந்து தடுக்கிறது. ஆலையத்தின் 
கட்ெலளகள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்படுகின்றன என்பலத உறுதி டசய்யவும் 
கீதழ வலரயறுக்கப்பட்ெவாறு காைவலரயலறக்குட்பட்ெ நெவடிக்லக 
எடுக்கவும் ஆலையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

  

 (a) அரசு பசொத்துக்கதை தசதப் டுத்துதல்- இந்த டசயல் தநாக்கத்திற்காக, 

யாடதாரு அரசு அலுவைகமும் அலுவைகக் கட்ெெம் அலமந்துள்ள வளாகமும் அரசு 

வளாகம் என்பதில் அெங்கும். அரசுக்கு டசாந்தமான இெத்திலுள்ள அலனத்து சுவர் 

எழுத்துக்கள், சுவடராட்டிகள் / காகிதங்கள் அல்ைது ஏலனய யாடதாரு வலகயிைான 

தசத நெவடிக்லககள், விளம்பரப் பைலககள், பதாலககள், டகாடிகள் தபான்றலவ  

ததர்தல் அறிவிப்பு டவளியிெப்பட்ெ திைிருந்து 24 மைி தநரத்திற்குள் அகற்றப்பெ 

தவண்டும். 
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 (b) ப ொது பசொத்தத தசதப் டுத்துதல் மற்றும் ப ொது இடத்ததத் தவறொகப் 
 யன் டுத்துதல்-  டபாது டசாத்திலும், இரயில் நிலையம், தபருந்து நிலையங்கள், 

விமான நிலையங்கள், இரயில்தவ பாைங்கள், சாலைகள், அரசு தபருந்துகள், மின்சாரம்/ 

டதாலைதபசி கம்பங்கள், நகராட்சி/உள்ளுர் அலமப்புகளின் கட்ெெங்கள் தபான்ற 
டபாது இெங்களிலும் உள்ள சுவர் எழுத்து, சுவடராட்டிகள் / காகிதங்கள் அல்ைது 
ஏலனய யாடதாரு வலகயிைான தசத  நெவடிக்லககள், விளம்பரப் பைலககள், 

பதாலககள், டகாடிகள் தபான்ற வலகயிைான அனுமதியற்ற அரசியல் விளம்பரங்கள் 
ஆகியலவ ஆலையத்தால் ததர்தல் அறிவிப்பு டவளியிெப்பட்ெ தநரத்திைிருந்து  
அகற்றப் ட தவண்டும் (48 மணி தநரத்திற்குள்) 

 (c) தனியொர் பசொத்தத தசதப் டுத்துதல்- தனியாருக்குச் டசாந்தமான இெத்தில் 
லவக்கப்பட்டுள்ள அலனத்து அனுமதியற்ற அரசியல் விளம்பரமும் உள்ளூர் 
சட்ெத்திற்குட்ப்பட்டும் நீதிமன்றத்தின் ஆலைக்குட்ப்பட்டும் ஏததனும் அரசியல் 
விளம்பரம் தனியார் இெத்தில் லவக்கப்பட்டிருப்பின், அவ்விளம்பரமும் 
ஆலையத்தால் ததர்தல் அறிவிப்பு டவளியிெப்பட்ெ தநரத்திைிருந்து அகற்றப் ட 
தவண்டும். 

(72 மணி தநரத்திற்குள்)  

2. அரசு வொகனத்ததத் தவறொகப்  யன் டுத்துதல்- 10.04.2014ஆம் நாளிட்ெ 
464/INST/2014/EPS ஆம் எண் கடிதத்திலுள்ள இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் 
டதாகுக்கப்பட்ெ கட்ெலளகளில், ஏலனயவற்றுென்,  ததர்தல்கைின்த ொது 
 ிரச்சொரத்திற்கொக, ததர்தல் அல்லது ததர்தல் பதொடர்புதடய  
 யணத்திற்கொக (அதில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ை சில 
விதிவிலக்குகளுக்குட்ப் ட்டு) அரசியல் கட்சி,  தவட் ொைர் அல்லது 
ததர்தலுடன் பதொடர்புதடய ஏதனய யொபதொரு ந ரும் (ததர்தல் 
பதொடர் ொன அலுவலகப்  ணி தமற்பகொள்ளும் அலுவலர்கள் நீங்கலொக) 

அலுவலக வொகனத்தத  யன் டுத்துவதற்கு முற்றிலும் ததட விதிக்கப்  ட 
தவண்டுபமன கூறப் ட்டுள்ைது. அலுவைக வாகனம் என்பது டசாற்டறாெரில், 

மத்திய அரசு, மாநிை அரசு/மத்திய அரசின் தநரடி ஆட்சிப் பகுதி நிருவாகங்கள், 

மத்திய / மாநிை அரசின் டபாதுத் துலற நிறுவனங்கள்,  மத்திய/மாநிை அரசின் 
கூட்டுத் துலற நிறுவனங்கள், உள்ளூர் அலமப்புகள், மாநகராட்சிகள், விற்பலன 
வாரியங்கள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் அல்ைது டமாத்தத் டதாலகயுள் ஒரு சிறு 
பங்கு முதலீடு டசய்யப்பட்டிருக்கும், அரசு நிதியளிக்கும் ஏலனய யாடதாரு 
அலமப்பு  ஆகியவற்றுக்கு டசாந்தமான இயந்திர ஆற்றல் மூைம் 
இயங்கக்கூடிய அல்ைது ஏலனய வலகயில் இயங்கக்கூடிய 
தபாக்குவரத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அல்ைது பயன்படுத்தத்தக்க 
திறனுலெய யாடதாரு வண்டி மற்றும் டிரக்குகள், ைாரிகள், டெம்தபாக்கள், 
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ஜபீ்கள், கார்கள், ஆட்தொ ரிக் ஷாக்கள், மின் - ரிக் ஷாக்கள், தபருந்துக்கள் 
ஆகியலவ அெங்கும். ததர்தல் அறிவிக்கப்பட்ெதிைிருந்து 24 மைி தநரத்திற்குள் 
இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் கட்ெலளகளுென் இைங்கி நெப்பதற்குத் 
ததலவயான நெவடிக்லகலய தலைலமத் ததர்தல் அலுவைர்/மாவட்ெ ததர்தல் 
அலுவைர் எடுக்க தவண்டும். 

 
3. அரசுக் கருவூலத்திலிருந்து பசலவு பசய்து விைம் ரம் பசய்தல்-5.03.2014ஆம் 

நாளிட்ெ 437/6/1/2014-CC&BE ஆம் கடிதத்திலுள்ள இந்தியத் ததர்தல் 
ஆலையத்தின் கட்ெலளகளில்  டசய்தித்தாள்கள் மற்றும் ஏலனய 
ஊெகங்களில் அரசு கருவூைத்திைிருந்து டசைவு டசய்து விளம்பரம் டசய்தல் 
மற்றும் அரசியல் டசய்திகலள பதிவு டசய்வதற்காக ததர்தைின்தபாது 
அலுவைக டபாதுத் தகவல் சாதனங்கலள தவறான முலறயில் 
பயன்படுத்துதல் மற்றும் அதிகாரத்திலுள்ள கட்சியின் டவற்றிலய கருத்திற் 
டகாண்டி அவர்களது சாதலனகலள பரப்புதல் ஆகிய டசயல்கள் கண்டிப்பாக 
தவிர்க்கப்பெ தவண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அரசின் சாதலனகலள 
எடுத்துலரக்கின்ற யாடதாரு விளம்பரமும் மின்னணு மற்றும் அச்சு 
ஊெகத்தில் அரசுச் டசைவில் டவளியிெப்பெக் கூொது.ஒளிபரப்புவதற்காக 
அல்ைது அச்சு ஊெகத்தில் டவளியிெப்படுவதற்காக ஏததனும் விளம்பரங்கள் 
ஏற்கனதவ டவளியிெப்பட்டிருப்பின், ததர்தல் அறிவிக்கப்பட்ெ நாள் முதல் 
மின்னணு ஊெகத்தில் அத்தலகய விளம்பரங்களின் ஒளிபரப்பு உெனடியாக 
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பலதயும் டசய்தித்தாள்கள், பருவ இதழ்கள் 
தபான்றலவகளில் அதாவது யாடதாரு அச்சு ஊெகத்திலும் அத்தலகய 
விளம்பரம் ஏதும் டவளியிெப்பெவில்லை என்பலதயும் உறுதி டசய்யப்பட்டு 
உெனடியாக திரும்பப்டபறப்பெ தவண்டும். ததர்தல் அறிவிப்பு 
டவளியிெப்பட்ெவுென் , அரசின் சொததனகதை விைக்கும் யொபதொரு 
விைம் ரத்ததயும் அரசு/மின்னணு ஊடகத்திலிருந்து நீக்குவதற்கு/ 

அகற்றுவதற்கு ததலதமத் ததர்தல் அலுவலர்கள் /மொவட்டத் ததர்தல் 
அலுவலர்கள் உடனடியொக நடவடிக்தக எடுக்க தவண்டும். 

 
4. அலுவலக வதலதைத்தில் அரசியல் சொர்ந்த ப ொறுப் ொைர்கைின் 

புதகப் டம்-  அலமச்சர்கள், அரசியல்வாதிகள் அல்ைது அரசியல் கட்சிகள் பற்றி 
மத்திய/மாநிை அரசுகளின் அலுவைக வலைதளத்திலுள்ள அலனத்து 
குறிப்புகளும் நீக்கப்பெ தவண்டுடமன 20.03.2014ஆம் நாளிட்ெ 437/6/1/2014-CC&BE 

ஆம் கடிதத்திலுள்ள இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் கட்ெலளகளில் 
குறிப்பிெப்பட்டுள்ளது. மாநிை அரசின் அலுவைக வலைதளத்திைிருந்து 
அரசியல் சார்ந்த டபாறுப்பாளர்களின் புலகபெத்லத நீக்குவதற்கு/மலறப்பதற்கு 
தலைலமத் ததர்தல் அலுவைர்கள் உடனடி நடவடிக்தக தமற்டகாள்ள 
தவண்டும். 
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5. வைர்ச்சி பதொடர் ொன நடவடிக்தககள்- மாதிரி ததர்தல் நெத்லத விதி 
மீறல்கள் குறித்த யாடதாரு புகாலர விசாரிக்கும் தநர்வில்,  ததர்தல் 
அறிவிக்கப்பட்ெதிைிருந்து 72 மைி தநரத்திற்குள், குறிப்பிற்காக பின்வரும் 
பைிகளின் பட்டியல்கலளத் தலைலமத் ததர்தல் அலுவைர்/மாவட்ெ ததர்தல் 
அலுவைர் டபற தவண்டும். அலவயாவன: 

 

(i)  களத்தில் ஏற்கனதவ டதாெங்கப்பட்டுள்ள பைிகளின் பட்டியல் 

(ii) களத்தில் டதாெங்கப்பொத புதிய பைிகளின் பட்டியல் 

 

6. பசலவின கண்கொணிப்பு மற்றும் மொதிரி ததர்தல் நடத்தத விதிகதை 
நதடமுதறப் டுத்துவதற்கொன நடவடிக்தககள்- மதுபானம்/பைம்/ தலெ 
டசய்யப்பட்ெ மருந்துகள் கெத்தலை தீவிரமாக தசாதலனயிடுவதற்காக 
பறக்கும் பலெ, பறக்கும் பலெ குழுக்கள், வடீிதயா குழுக்களும்,  சட்ெ 
விதராதமாகக் கெத்தப்படும் மருந்து/தபாலத டபாருட்கலள தசாதலன 
டசய்வதற்கு ஆயத்தீர்லவத் துலறயின் பறக்கும் பலெகளும் ததர்தல் 
அறிவிப்பிற்கு பின்னர் உெனடியாக டசயைப்டுத்தப்பெ தவண்டும். 

 
7. புகொர் கண்கொணிப்பு ஏற் ொட்டுமுதற- ததர்தல் நலெடபறும் மாநிைங்களில், 

வலைதளம் மற்றும் அலழப்பு லமயம் சார்ந்த புகார் தீர்க்கும் முலறலயக் 
டகாண்டிருக்க தவண்டும். அலழப்பு லமயத்தின் கட்ெைமில்ைா டதாலைதபசி 
எண் 1950 என்பதாகும். கட்ெைமில்ைா அலழப்பு லமயத்லத அலழப்பதன் 
வாயிைாக அல்ைது வலைதளத்தின் வாயிைாக புகார்கள் பதிவு 
டசய்யப்பெைாம். குறுஞ்டசய்தி மற்றும் அலழப்பு லமயம் வாயிைாக 
தமற்டகாள்ளப்பட்ெ நெவடிக்லக குறித்து புகார்தாரருக்குத் டதரிவிக்கப்பெைாம். 

புகார்தாரர்கள் அவர்களது புகார் மீது எடுக்கப்பட்ெ நெவடிக்லககலளயும் 
காைைாம்.. ததர்தல் அறிவிப்பு டவளியிெப்பட்ெதிைிருந்து 24 மணி 
தநரத்திற்குள் இம்முதற பசயல் டுத்தப் ட தவண்டும். அலனத்து புகார்கள் 
மீதும் உரிய வலகயில் முலறயாக நெவடிக்லக எடுக்கப்பெ தவண்டும். 

மாவட்ெ அளவில், 24 மைி தநரமும்  கட்டுப்பாட்டு அலற இயங்க தவண்டும். 

அதில் தபாதிய பைியாளர்களும் ஏலனய தபாக்குவரத்து வசதிகளும் உறுதி 
டசய்யப்பெ தவண்டும். குறிப்பாக கட்டுப்பாட்டு அலறயில் 24 மைி தநரமும் 
பைியாளர்கள் அமர்த்தப்பட்டு யாடதாரு சூழ்ச்சிகலளயும் குழப்பங்கலளயும் 
தவிர்ப்பதற்காக அவர்களுக்கு தவலைமுலற பட்டியல் வழங்கப்பெ தவண்டும் 
 

8. தகவல் பதொழில்நுட்  பசயலி-அலுவைக வலைதளம் மற்றும் சமூக ஊெகம் 
உட்பெ அலனத்து தகவல் டதாழில்நுட்ப டசயைிகளும் அறிவிப்பு பவைியொன 
நொள் முதல் பசயலுக்கு வர தவண்டும் 
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9. வொக்கொைர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகைின் விழிப்புணர்வுக்கொக 
தகவல்கதைப்  ரப்புதல்.- தலைலமத் ததர்தல் அலுவைர்/மாவட்ெத் ததர்தல் 
அலுவைர்/ததர்தல் நெத்தும் அலுவைர் வாயிைாக முக்கிய ததர்தல் 
நெவடிக்லககள் பரப்பப்பெ தவண்டும். இதற்குத் இந்த தநாக்கத்திற்காக, 

அலனத்து நெவடிக்லககளும் வாடனாைி, டதாலைக்காட்சி, சினிமா வாயிைாக 
பரப்பப்பெ தவண்டும். அரசு டதாலைக்காட்சியில், வாக்காளர் கல்வி லகதயடு 
குறித்து ஒளிபரப்ப தவண்டும். 

 
10. கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சங்கங்கைிடமிருந்து முதனப் ொன 

ஒத்துதழப்பு- டபாது மக்கள் மற்றும் ஏலனய டபாறுப்பாளர்களிெம் ததர்தல் 
டதாெர்பான தகவல்கலள பரப்புவதற்காக  கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் 
சிவில் சங்கங்களின் ஒத்துலழப்லபக் தகாரைாம். 

 
11. ஊடக தமயம்- மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் / வாக்காளர் சரிபார்ப்பு 

காகித தைிக்லகச் தசாதலன சாதனம் உள்ளிட்ெ  அலனத்து ததர்தல் 
ஏற்பாட்டுமுலறகள் குறித்து ஊெக லமயம் வாயிைாக வாக்காளர்கள், அரசியல் 
கட்சிகள் மற்றும் ஏலனய டபாறுப்பாளர்களுக்கு விழிப்புைர்வு 
ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் தமற்டகாள்ளப்பெ தவண்டும். 

 
12. ஊடக சொன்றைிப்பு மற்றும் கண்கொணிப்பு குழு/ மொவட்ட பசலவின 

கண்கொணிப்பு குழு- பதிவுடசய்யப்பட்ெ அலனத்து அரசியல் கட்சிகளும், மின் 
ஊெகத்தில் டவளியிெ திட்ெமிட்டுள்ள அவற்றின் அரசியல் விளம்பரங்களின் 
முன் சான்றளிப்பிற்காக , தநர்விற்தகற்ப மாநிைம் மற்றும் மாவட்ெ 
அளவிைான ஊெக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காைிப்பு குழுக்கலள அணுக 
தவண்டுடமன 24.03.2014ஆம் நாளிட்ெ 491/MCMC/2014/தகவல்டதாெர்பு ஆம் 
கடிதத்திலுள்ள இந்தியத் ததர்தல் ஆலையத்தின் கட்ெலளகளில் 
குறிப்பிெப்பட்டுள்ளது.  தமற்டசான்ன கடிதத்திலுள்ள ஆலையத்தின் 
கட்ெலளகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுவலத உறுதி டசய்ய தவண்டுடமன 
ஆலையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 
13. கட்டுப் ொட்டு அதற- மொவட்ட அைவிலொன 24மணி தநர கட்டுப் ொட்டு அதற 

உடனடியொக பசயல் டுத்தப் ட தவண்டும். த ொதிய அைவிலொன 
 ணியொைர்களும் சொதனங்களும்  ணியமர்த்தப் ட்டுள்ைதத மொவட்டத் 
ததர்தல் அலுவலரொல்/ததலதமத் ததர்தல் அலுவலரொல் உறுதி பசய்யப் ட 
தவண்டும். ஒட்டுடமாத்தத் ததர்தல் நலெமுலறயின்தபாது புகொர் 
கண்கொணிப்பு தமயத்துடன்கூடிய கட்டுப் ொட்டு அதற ஒன்று இந்தியத் 
ததர்தல் ஆதணயத்தின் ததலதமச் பசயலகத்தில் அதமக்கப் ட 
தவண்டும். 
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Ïiz¥ò-1 

அலனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் தநரடி ஆட்சிப் பகுதிகளின் 
அலமச்சரலவச் டசயைாளர்கள், தலைலமச் டசயைாளர்கள் மற்றும் தலைலமத் 
ததர்தல் அலுவைர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ெ  ததர்தல் ஆலையத்தின் 18.01.2012ஆம் 
நாளிட்ெ 437/6/INST/2012-CC&BEஆம் எண் கடிதம். 

 

ப ொருள்- உதடதமகதை  தசதப் டுத்துவதிலிருந்து தடுத்தல் மற்றும்  ிரச்சொரம் 
பதொடர் ொன ஏதனய  இனங்கள்  குறித்த திருத்தப் ட்ட கட்டதைகள்-பதொடர் ொக 

 
தகாவா, மைிப்பூர்,பஞ்சாப், உத்திர பிரததசம் மற்றும் உத்திரகாண்ட் மாநிைங்களில்  
சட்ெமன்றங்களுக்கான டபாதுத் ததர்தல் அறிவிக்கப்பட்ெதன் தபரில், மாதிரி ததர்தல் 
நெத்லத விதிகளின் விதித்துலறகள் 24.12.2011 முதல்  நலெமுலறக்கு வந்தன 
என்பலதத் டதரிவிக்க நான் பைிக்கப்பட்டுள்தளன். ‘தனியார் இெங்கலள 
தசதப்படுத்துதல்’ என்ற தலைப்பின் கீழ் பத்தி 5-இன் கீழ் உள்ள 7.10.2008ஆம் நாளிட்ெ 
3/7/2008/JS-IIஆம் எண் கடிதத்தின் (நகல் இலைக்கப்பட்டுள்ளது) வாயிைாக 
வழங்கப்பட்ெ ஆலையத்தின் கட்ெலளகலள மீண்டும் வைியுறுத்த ஆலையம் 
முடிவு டசய்துள்ளது. அலவ வருமாறு:- 

 

 துதணப்- த்தி (d) ” அரசியல் கட்சிகள், தவட் ொைர்கள்,அவர்கைது முகவர்கள், 

 ணியொைர்கள் மற்றும் ஆதரவொைர்கள் ஆகிதயொர் நதடமுதறயிலுள்ை யொபதொரு 
உள்ளூர் சட்டம் அல்லது யொபதொரு நீதிமன்ற ஆதணகைின் யொபதொரு 
கட்டுப் ொட்டுகளுக்கு உட் ட்டு அவர்கைது இடத்தில்   தொதககள், ததொரணங்கள், 

பகொடிகள், கட்-அவுட்கள்ஆகியவற்தற தவத்துக் பகொள்ைலொம். ஆனொல், யொபதொரு 
கட்சி, நிறுவனம் அல்லது ந ரின் வற்புறுத்தலும் இல்லொமல்  அவர்கைது பசொந்த 
விருப் த்தின் த ரில்,  அவர்கைொகதவ அவ்வொறு பசய்ய தவண்டும். தமலும், 

இத்ததகய பசயல்கள் யொபதொரு ந ருக்கும் யொபதொரு வதகயிலும் எவ்வித 
இதடயூறுகதையும் ஏற் டுத்தக்கூடொது. யொபதொரு குறிப் ிட்ட தவட் ொைருக்கு 
வொக்கு தசகரிக்க தவண்டி,  தொதககள், பகொடிகள் த ொன்றதவ அவ்வொறு 
கொட்சிப் டுத்தப் ட்டிருப் ின், இந்திய தண்டதன விதிக்தகொதவயின்  ிரிவு 171H-ன் 
விதித்துதறகள் ஏற்கப் ட்டு  ின் ற்றப் ட தவண்டும் தவட் ொைர்கைின் 
எழுத்துப்பூர்வமொன ப ொது அல்லது சிறப்பு அனுமதி இல்லொமல், யொபதொரு ப ொது 
கூட்டத்தத நடத்துவதற்கொக அல்லது யொபதொரு விைம் ரம், சுற்றறிக்தக அல்லது 
பவைியீடுகள் பசய்வதற்கொக அல்லது ஒரு தவட் ொைதர மக்கைிடம் பகொண்டுச் 
பசல்வதற்கொக அல்லது அவதர பவற்றியதடயச் பசய்வதற்கொக  பசய்யப் டும் 
எவ்வதகயிலொன பசலவினத்திற்கும்  ஐந்நூறு ரூ ொய் வதரயிலொன 
அ ரொததுடன் தண்டதன விதிக்கப் டுபமன இந்திய தண்டதன 
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விதிக்தகொதவயின்  ிரிவு 171H கூறுகிறது. ஆனொல், அனுமதியின்றி  த்து 
ரூ ொய்க்கு மிகொமல் அத்ததகய பசலவினம் பசய்த ந பரொவர், அத்ததகய 
பசலவினம் பசய்யப் ட்ட நொைிலிருந்து  த்து நொட்களுக்குள் தவட் ொைரின் 
எழுத்து வடிவிலொன அனுமதிதய ப ற்றிருந்தொபரனில், அந்த தவட் ொைரின் 
அனுமதியுடன் அவர் அத்ததகய பசலவினத்தத  தமற்பகொண்டொர் என 
கருதப் டும். 
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Ïiz¥ò-2 

இந்திய அரசுச் டசயைாளர், உள்துலற அலமச்சகம், அலனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் 
மத்திய அரசின் தநரடி ஆட்சிப்பகுதிகளின் தலைலமச் டசயைாளர்கள் மற்றும் 
தலைலமத் ததர்தல் அலுவைர்கள் ஆகிதயாருக்கு அனுப்பப்பட்ெ ததர்தல் 
ஆலையத்தின் 7.10.2008ஆம் நாளிட்ெ 3/7/2008/JS-IIஆம் எண் கடிதம் 

ப ொருள்- உதடதமகதை தசதப் டுத்துவதிலிருந்து தடுத்தல் மற்றும்  ிரச்சொரம் 
பதொடர் ொன ஏதனய பசயல் ொடுகள் குறித்த  திருத்தப் ட்ட  கட்டதைகள் -

பதொடர் ொக,  

ததர்தல் பிரச்சாரம் டதாெர்பாக உலெலமகலள தசதப்படுத்துவதிைிருந்து தடுத்தல் 
குறித்த ஆலையத்தின் 16.10.2007ஆம் நாளிட்ெ  3/7/2007/JS-IIஆம் எண் கடிதத்தில் 
கவனத்லத ஈர்க்க நான் பைிக்கப்பட்டுள்தளன். 

2. கெந்த காைத்தில், உலெமகலள தசதப்படுத்துதல் குறித்து முலனப்புென் டசயல்பெ, 

மாநிை அரசுகள் சிறப்பு சட்ெங்கலள இயற்ற தவண்டுடமன ஆலையம் 
பரிந்துலரத்துள்ளது. உலெமகள் தசதப்படுவலத தடுப்பது குறித்து நிருவகிக்கவும், 

முலறப்படுத்தவும் சிை மாநிைங்கள் சிறப்பு சட்ெங்கலள உருவாக்கின. ஏலனய 
மாநிைங்கள், நகராட்சிகள் தபான்ற குறிப்பிட்ெ பகுதிகலள மட்டும் 
உள்ளெக்குவதற்கான சட்ெங்கலள மட்டும் டகாண்டிருக்கும் இல்லைதயல் எந்த 
சட்ெத்லதயும் டகாண்டிருக்காது. ஆலையத்தில் உள்ள தகவல்களின் அடிப்பலெயில் 
இது குறித்து மாநிைங்களில் டபறப்படுகிற அந்தந்த நிலைகள் குறித்த அட்ெவலை 
அறிக்லக இந்த சுற்றறிக்லகயுென் இலைக்கப்பட்டுள்ள அட்ெவலையில் 
தசர்க்கப்பட்டுள்ளது (பிற்தசர்க்லக-I என குறிக்கப்பட்டுள்ளது). நாடு முழுவதும் ஒதர 
சட்ெம் இல்ைாத காரைத்தால், நலெமுலறப்படுத்தப்பெ தவண்டிய ஒன்று 
மாநிைத்திற்கு மாநிைம் தவறுபடுகிறது. 2009 ஆம் ஆண்டில் வரவிருக்கும் 
மாநிைங்களலவத் ததர்தலை கருத்திற்டகாண்டு,ததர்தல்களின்தபாது தலெயின்றி 
பிரச்சாரங்கலள நெத்தவும், கள அளவில் டசயல்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் 
டபற்றுள்ளவர்கள் மற்றும் பல்தவறு மாநிைங்களில்/ டதாகுதிகளில் ததர்தல்கலள 
தமற்பார்லவயிடுவதற்காக பைியமர்த்தப்பட்டுள்ள பார்லவயாளர்களின் புரிதலுக்காக 
உலெலமகலள தசதப்படுத்துதல் குறித்த விரிவான வழிகாட்டி குறிப்புகலள 
உருவாக்குவது அவசியமாகிறது. 

3. இப்பபாருண்தம குைித்ை அதனத்து அம்சங்கதளயும் கூர்ந்து கருைிப்பார்த்ைபின், 

ஆதணயம், முந்தைய உத்ைரவுகதள ரத்துபசய்துேிட்டு, வைர்ைல் காலத்ைின் வபாது, 

அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள், ைனிநபர்கள் மற்றும் நிறுேனங்கள் வபான்ைேற்ைால் 

கதடபிடிக்கப்படவேண்டிய, பின்ேரும் உத்ைரவுகதளப் பின்பற்ை வேண்டுபமன 

ேதரயறுத்துள்ளது.  
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பபாது இடங்கதளச் வசைப்படுத்துைல் 

4. (a). யாபைாரு அரசு ேளாகத்ைிற்குள் (அைனுள் அதமந்துள்ள கட்டடங்கள் உட்பட), 

சுோில் எழுதுேது, சுேபராட்டிகள் / காகிைங்கதள ஒட்டுைல் அல்லது ஏதனய யாபைாரு 

ேதகயில் வசைப்படுத்துைல், அல்லது பேட்டுருக்கதள நிறுவுைல்/ காட்சிப்படுத்துைல், 

ேிளம்பரப் பலதககள், பைாதககள், பகாடிகதள நிறுவுைல் வபான்ைதே 

அனுமைிக்கப்படமாட்டாது. இந்ைச் பசயல்வநாக்கத்ைிற்காக, அரசு ேளாகங்கத்ைில் 

யாபைாரு அரசு அலுேலகம் மற்றும் அலுேலகக் கட்டடம் அதமந்துள்ள ேளாகம் 

ஆகியதே இைில் அடங்கும்.  

(b) பணம் பசலுத்துேைன் மூலம் அல்லது ஏதனய ேதகயில், யாபைாரு பபாது இடத்ைில் 

(அரசு ேளாகத்ைிற்குப் பைிலாக) ோசகங்கள் (slogan) எழுதுைல், சுேபராட்டிதய 

ஒட்டுைல், காட்சிப்படுத்துைல் முைலியதே அல்லது பேட்டுருக்கள், ேிளம்பரப் பலதககள், 

பைாதககள், அரசியல் ேிளம்பரங்கதள நிறுவுைல் வபான்ைேற்ைிற்கு உள்ளூர் சட்டம் 

ைிட்டேட்டமாக அனுமைிக்குமாயின் அல்லது ேதகபசய்யுமாயின், சட்டத்ைின் 

பைாடர்புதடய ேிைித்துதைகளுக்வகற்பவும் இப்பபாருண்தம குைித்து ஏவைனும் நீைிமன்ை 

ஆதணகள் இருப்பின் அேற்ைிற்குட்பட்டும் அதே கண்டிப்பாக அனுமைிக்கப்படலாம். 

அத்ைதகய யாபைாரு இடமும் யாபைாரு குைிப்பிட்ட கட்சி(கள்) அல்லது 

வேட்பாளரால்(கள்) ஆைிக்கம் பசய்யப்படேில்தல / ஏக வபாக உாிதம 

பகாண்டிருக்கப்படேில்தல என்பது உறுைி பசய்யப்பட வேண்டும். இது பைாடர்பாக, 

அதனத்து கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களுக்கு சமமான ோய்ப்பு அளிக்கப்பட 

வேண்டும். 

(c) பபாது இடத்ைில் ேிளம்பரங்கதள காட்சிப்படுத்துேைற்காக குைிப்பிட்ட இடம் 

ஒதுக்கப்பட்டு ேழங்கியிருப்பின், எடுத்துக்காட்டாக, அைிேிப்புப் பலதககள், ேிளம்பரப் 

பலதககள் முைலியதே ைனிநபருக்கு ஒதுக்கீடு பசய்ேைற்காக யாபைாரு 

முகேரதமப்பிற்கு அத்ைதகய இடம் ேழங்கப்பட்டிருப்பின், வைர்ைல் காலத்ைின் வபாது, 

வைர்ைல் பைாடர்பான ேிளம்பரங்களுக்கு அதனத்து அரசியல் கட்சிகளும் 

வேட்பாளர்களும், அத்ைதகய ேிளம்பர இடத்தைப் பயன்படுத்ைிக் பகாள்ேைற்கான 

சமமான நடுநிதலயான ோய்ப்பிதனப் பபற்றுளனரா என்பதை பைாடர்புதடய நகராட்சி 

அைிகாாி யாவரனுமிருப்பின், அேர் ோயிலாக, மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர், உறுைி 

பசய்ய வேண்டும்.  
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ைனியார் இடங்கதளச் வசைப்படுத்துேைிலிருந்து காத்ைல் 

5. (a). இந்ைப் பபாருண்தம குைித்து யாபைாரு உள்ளூர் சட்டமும் இல்லாை மாநிலங்கள் 

மற்றும் சட்டமிருக்கும் மாநிலங்களில் சட்டத்ைின் கீழுள்ள ேதரயதைகளுக்குட்பட்டு, 

ைனியார் ேளாகங்களில் பகாடிகள், பைாதககள் வபான்ை ைற்காலிகமான மற்றும் எளிைில் 

அகற்ைப்படக்கூடிய ேதகயிலான ேிளம்பரப் பபாருட்கள், குடியிருப்போின் 

சுயேிருப்பத்துடன்கூடிய அனுமைியுடன், தேக்கப்படலாம். அனுமைியானது ைன் 

ேிருப்பத்ைின்வபாில் அளிக்கப்படலாவமயன்ைி ேற்புறுத்ைி அல்லது அச்சுறுத்ைி 

பபைப்படலாகாது. அத்ைதகய பைாதக அல்லது பகாடி ஏதனவயாருக்கு யாபைாரு 

இதடயூறும் அளிக்கக்கூடாது. இது பைாடர்பாக எழுத்துேடிேில் பபைப்பட்ட ேிருப்ப 

அனுமைியின் நகல், இத்ைதகய வநர்வுகளில், பகாடிகள் மற்றும் பைாதககள் தேக்கப்பட்ட 

3 நாட்களுக்குள், கீவழ (c) துதணப் பத்ைியில் குைிப்பிடப்பட்ட முதையில் வைர்ைல் 

நடத்தும் அலுேலாிடம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.  

(b) சுேற்ைில் எழுதுைல், சுேபராட்டிதய ஒட்டுைல் மற்றும் அைதனப்வபான்ை எளிைில் 

அகற்ை இயலாை ஏதனய நிரந்ைரமான / ஓரளவு வசைப்படுத்ைக்கூடிய ேிளம்பரங்கதள 

உள்ளூர் சட்டம் அனுமைிக்கேில்தலபயனில், உதடதமயின் உாிதமயாளாின் 

இதசதேப் பபற்ைிருந்ைவபாைிலும், யாபைாரு சூழ்நிதலயிலும் அைதன மீைலாகாது. 

உதடதமதய வசைப்படுத்துேைிலிருந்து ைடுக்கும் பபாருண்தம குைித்து யாபைாரு 

உள்ளூர் சட்டமும் இல்லாை மாநிலங்களுக்கும் இது பபாருந்தும்.  

( c ) இடத்ைின் உாிதமயாளாின் அனுமைியுடன் ைனியார் ேளாகங்களில் சுோில் எழுதுைல் 

மற்றும் சுேபராட்டிகதள ஒட்டுைல்,  ேிளம்பரப் பலதககள் மற்றும் பைாதககதள 

தேத்ைல் வபான்ைேற்தை உள்ளூர் சட்டம், பைளிோக அனுமைிக்குபமனில், 

உதடதமயின் உாிதமயாளாிடமிருந்து, வபாட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அல்லது 

பைாடர்புதடய அரசியல் கட்சிகள், எழுத்துேடிேிலான முன் அனுமைி பபை வேண்டும். 

வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலாிடம் அல்லது இந்ை வநாக்கத்ைிற்காக அேரால் நியமிக்கப்பட்ட 

அைிகாாியிடம், அேற்ைின் நகல்கதள, அைிக்தகயுடன் இதணக்கப்பட்ட முதையான 

படிேத்துடன் (பிற்வசர்க்தக 2 இல் குைித்ைோைாக) 3 நாட்களுக்குள் அளிக்க வேண்டும்.  

இந்ை வநாக்கத்ைிற்காக ஏற்பட்ட பசலேினம் அல்லது ஏற்படேிருக்கும் பசலேினம் குைித்ை 

ேிேரங்களுடன், அனுமைி பபைப்பட்ட உதடதமயின் உாிதமயாளாின் பபயர் மற்றும் 

முகோி ஆகிய ேிேரங்கள் அத்ைதகய வநர்வுகளின் அைிக்தக மற்றும் வமவல துதணப் 
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பத்ைி (a) இல் குைிப்பிடப்பட்ட வநர்வுகளில் பைளிோக சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டும். 

பல்வேறு சமூகத்ைினாிதடவய வகாபத்தை ஏற்படுத்ைக்கூடிய அல்லது ேிவராைத்தை 

தூண்டக்கூடிய பசய்ைிகள், அத்ைதகய எழுத்து/ காட்சிப்படுத்துைலில், அனுமைிக்கப்படக் 

கூடாது. வேட்பாளாின்(களின்) ைனிப்பட்ட பிரச்சாரத்ைில், இந்ை முதையில் ஏற்பட்ட 

பசலேினம், வேட்பாளரால் வமற்பகாள்ளப்பட்ட வைர்ைல் பசலேினத்ைில் 

வசர்த்துக்பகாள்ளப்பட வேண்டும். யாபைாரு வேட்பாளதரயும் குைிப்பிடாமல், 

கட்சிக்காகச் பசய்யப்பட்ட சிைப்புப் பிரச்சாரத்ைினால் ஏற்பட்ட பசலேினத்தை 

வேட்பாளாின் பசலேினத்ைில் வசர்க்கக் கூடாது. வைர்ைல்கதள நடத்துேதுடன் 

பைாடர்புதடய வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர் அல்லது வைர்ைல் பார்தேயாளர் அல்லது 

ஏதனய யாபைாரு அலுேரால் எளிைாக சாிபார்க்கும்ேிைமாக, கிராமம்/ இடம்/ நகரம் 

ோாியான அத்ைதகய ைகேதல, வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர் அல்லது 

அைிகாரமளிக்கப்பட்ட அைிகாாியிடம், வைதேயான அனுமைி பபைப்பட்ட 3 

நாட்களுக்குள் வபாட்டியிடும் வேட்பாளர் அளிக்க வேண்டும். 

(d) யாபைாரு உள்ளூர் சட்டத்ைின் கீழுள்ள யாபைாரு ேதரயதைகள் அல்லது 

நடமுதையிலுள்ள யாபைாரு நீைிமன்ை ஆதணகளுக்குட்பட்டு,  அரசியல் கட்சிகள், 

வேட்பாளர்கள், அேர்களின் முகேர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் ஆைரோளர்கள், 

அேர்களின் பசாந்ை இடத்ைில், யாபைாரு கட்சி, நிறுேனம் அல்லது நபாின் 

அழுத்ைத்ைினாலன்ைி, அேர்களின் பசாந்ை ேிருப்பத்ைின் வபாில் ைன்னிச்தசயாக, 

பைாதககள், வைாரணங்கள், பகாடிகள், பேட்டுருக்கள் வபான்ைேற்தை தேக்கலாம். 

வமலும் இதே, எேருக்கும் எந்ை ேதகயிலும் யாபைாரு பைாந்ைரதேயும் 

ஏற்படுத்ைக்கூடாது. யாபைாரு குைிப்பிட்ட வேட்பாளருக்கு ோக்கு வசகாிக்கும் ேதகயில், 

பைாதககள், பகாடிகள் வபான்ை அத்ைதகய காட்சிப்படுத்துைல்கள் 

தேக்கப்பட்டிருக்குபமனில், இந்ைியத் ைண்டதனச் சட்ட ேிைிக்வகாதேயின் 171 H ஆம் 

பிாிேின் ேிைித்துதைகள் பபாருந்தும். வமலும் அதே பின்பற்ைப்பட வேண்டும். 

அத்ைதகய வேட்பாளாின் எழுத்துப்பூர்ேமான பபாது அல்லது சிைப்பு அனுமைி பபைாமல், 

ோக்குகதள அைிகாிப்பைற்காக அல்லது அேருக்கு ோக்குகதள பபறுேைற்கான, 

யாபைாரு பபாதுக்கூட்டத்தை நடத்துேைற்காக அல்லது யாபைாரு ேிளம்பரம், 

சுற்ைைிக்தக அல்லது துண்டுப் பிரசுரங்கள் பேளியிடுேைற்காக அல்லது ஏதனய 

யாபைாரு ேதகயில் யாவரனும் பசலவுகதளச் பசய்ைாபரனில் அல்லது அைற்கு 

அனுமைியளித்ைாபரனில், அந்ை நபருக்கு 500 ரூபாய் ேதரயிl அபராைம் 
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அைிகாிக்கப்படலாம் என இந்ைியத் ைண்டதனச் சட்ட ேிைிக்வகாதேயில் 171 H ஆம் 

பிாிவு ேதரயறுக்கிைது. இருப்பினும், யாபைாரு நபர், அனுமைி பபைாமல் 10 ரூபாய்க்கு 

மிகாமல் அத்ைதகய பசலேிதன பசய்து, அந்ை பசலேினம் பசய்ை 10 நாட்களுக்குள், 

வேட்பாளாின் எழுத்துப்பூர்ே அனுமைிதயப் பபற்ைாபரனில், அேர் அந்ை பசலதே 

வேட்பாளாின் அனுமைியுடன் பசய்யப்பட்ட பசலேினமாகக் கருைப்படும். 

அரங்குகள் / கதலயரங்குகள் மற்றும் ஏதனய பபாது உதடதமகதளச் வசைப்படுத்துைல் 

6. அரசு / உள்ளூர் அைிகார மன்ைங்கள் / பபாதுத் துதை நிறுேனங்கள் / கூட்டுைவு 

சங்கங்கள் ஆகியேற்றுக்குச் பசாந்ைமான / கட்டுப்பாட்டிலுள்ள அரங்கங்கள் / 

கதலயரங்கங்கள் / கூட்டம் நதடபபறும் இடங்கள் ஆகியேற்தைப் பபாறுத்ை வநர்ேில், 

அேற்ைின் பயன்பாட்தடக் கட்டுப்படுத்ைக்கூடிய சட்டம் / ேழிகாட்டி பநைிமுதைகள் 

வபான்ைதே அங்கு அரசியல் கூட்டங்கள் நதடபபறுேைற்குத் 

ைதடேிைிக்கேில்தலபயனில், அேற்ைிற்கு அங்கு யாபைாரு ைதடயும் இல்தல. 

இத்ைதகய ஒதுக்கீடானது, யாபைாரு அரசியல் கட்சி அல்லது வேட்பாளர்களால் முழு 

ஆைிக்கம் பசலுத்ைப்படாமல், அதனேருக்கும் நடுநிதலதமயான முதையில் ஒதுக்கீடு 

பசய்ேது உறுைி பசய்யப்பட வேண்டும். அத்ைதகய இடங்களில், நதடமுதையிலுள்ள 

சட்டம்/ பின்பற்ைத்ைக்க ேழிகாட்டிக்குைிப்புகளின் படி, யாபைாரு 

ேதரயதைகளுக்குட்பட்டு, கூட்டங்கள் நதடபபறும் காலங்களின் வபாது, பைாதககள், 

வைாரணங்கள், பகாடிகள், பேட்டுருக்கள் வபான்ைேற்தை காட்சிப்படுத்துேது 

அனுமைிக்கப்படலாம். அத்ைதகய பைாதககள், பகாடிகள் வபான்ைதே அந்ை 

ேளாகத்தைப் பயன்படுத்ைிய கட்சி/ நபர்களால், கூட்டம் முடிேதடந்ைவுடவனா , 

யாபைாரு வநர்ேில், கூட்டம் முடிந்ை பின்னர் முதையான கால அளேிற்குள் அகற்ைப்பட 

வேண்டும். அத்ைதகய ேளாகங்களில் நிதலயான / ைற்காலிகமான ேதகயிலான 

வசைங்கள் அனுமைிக்கப்படமாட்டாது. 

7. உள்ளூர் சட்டம், ஏவைனுமிருப்பின், அல்லது வமற்பசான்ன அைிவுதரகதள மீறும் 

ேதகயில், யாபைாரு அரசியல் கட்சி/ அதமப்பு / வேட்பாளர்/ நபர், உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்தும் நடேடிக்தககளில் ஈடுபடுோராயின், வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்/ 

மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர், வைாற்ைத்தைக் பகடுப்பேற்தை உடனடியாக அகற்றுமாறு, 

அக்குற்ைம் சாட்டப்பட்ட நபருக்கு அைிேிப்பு ேழங்குோர். அரசியல் கட்சி/ அதமப்பு / 
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வேட்பாளர் / நபர் முதையாகப் பைிலளிக்கேில்தலபயனில்  மாேட்ட அைிகாாிகள் 

உதடதமதயச் வசைப்படுத்துேனேற்தை அகற்ை உடனடியாக நடேடிக்தக எடுக்கலாம். 

அத்ைதகய வசைத்ைிற்குப் பபாறுப்பான அரசியல் கட்சி/ அதமப்பு/ வேட்பாளர்/ 

நபாிடமிருந்து இத்ைதகய பசயல்களினால் ஏற்பட்ட பசலேினத்தை ைிரும்பப் பபைலாம். 

வமலும், பைாடர்புதடய வேட்பாளாின் வைர்ைல் பசலேினத்துடன் இந்ைத் பைாதக 

வசர்க்கப்பட வேண்டும். பைாடர்புதடய சட்டத்ைின் ேிைித்துதைகளின் கீழ், குற்ைம் 

புாிந்ைேதர ேிசாாிப்பைற்கான, நடேடிக்தக பைாடங்கப்பட வேண்டும். (ஏதனவயாாின் 

உதடதமகளில் வேண்பமன்வை வசைம் ஏற்படுத்ைியைற்காக, வசைப்படுத்துேைிலிருந்து 

பாதுகாப்பது பைாடர்பான சட்டம் ஏவைனுமிருப்பின், அைன் கீழ் அல்லது பபாதுச் 

சட்டத்ைின் ேிைித் துதைகளின் கீழ் ). 

ோகனங்கதளச் வசைப்படுத்துைல் 

8. (a) வமாட்டார் ோகனங்கள் சட்டத்ைின் ேிைித் துதைகள், அேற்ைின் கீழுள்ள ேிைிகள் 

மற்றும் நதடமுதையிலுள்ள நீைிமன்ை ஆதணகள் ஏவைனுமிருப்பின் அேற்றுக்கு 

உட்பட்டு, ைனியார் ோகனங்களில், பகாடிகள், ஸ்டிக்கர்கள் அந்ை ோகனத்ைின் 

உாிதமயாளரால், அோின் பசாந்ை ேிருப்பத்ைில் வபாில், ோகனங்களில் ஒட்டப்படலாம். 

அதே, ஏதனய சாதலப்பயன்பாட்டாளர்களுக்கு, எந்ை ேதகயிலும், யாபைாரு 

ேசைிகுதைதேவயா அல்லது கேனத்தை ைிதச ைிருப்பும் ேிைத்ைிவலா அதமயக்கூடாது. 

யாபைாரு குைிப்பிட்ட வேட்பாளருக்கு ோக்கிதன வசகாிக்கும் வநாக்கில் அத்ைதகய 

பகாடிகள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்கதள காட்சிப்படுத்ைப்படுபமனில், இந்ைியத் ைண்டதனச் 

சட்ட ேிைிக்வகாதேயின் 171 H ஆம் பிாிேின் ேிைித்துதைகள் ஈர்க்கப்பட்டு பின்பற்ைப்பட 

வேண்டும்.  

b) மாேட்ட வைர்ைல் அலுேலர்/ வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலாிடமிருந்து வைதேயான 

அனுமைிதயப் பபற்ை பின்னர், வைர்ைல் பிரச்சாரத்ைிற்காக முதைவய பயன்படுத்ைப்படுகிை 

ோகனம் நீங்கலாக ஏதனய ேணிக ோகனங்களில், யாபைாரு பகாடி, ஸ்டிக்கர் 

வபான்ைதே காட்சிப்படுத்ை அனுமைிக்கப்படமாட்டாது. அவ்ோறு பபற்ை அனுமைியின் 

மூல நகல், ோகனத்ைில் முன்புைம் இருக்கும் கண்ணாடியில் (wind screen) 

காட்சிப்படுத்ைப்பட வேண்டும்.  
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c) வமாட்டார் ோகனங்கள் சட்டம்/ேிைிகள் மற்றும் ஏதனய யாபைாரு உள்ளூர் சட்டம் / 

ேிைிகளில் உள்ள ேிைித்துதைகளின் நிபந்ைதனகளுக்குட்பட்டு, ோகனங்களில் 

ஒலிபபருக்கிதய பபாருத்துைல் உட்பட அேற்ைின் ோகனங்களின் பேளிப்புை 

மாற்ைங்கள் வமற்பகாள்ளப்படலாம். வமாட்டார் ோகனங்கள் சட்டத்ைின் கீழ், உாிய 

அைிகாாிகளிடமிருந்து வைதேயான அனுமைிதயப் பபற்ைபின்னவர, மாற்ைம் 

பசய்யப்பட்ட ோகனங்கள் மற்றும் காபணாலி ரைம் வபான்ை சிைப்புப் பிரச்சார 

ோகனங்கள் பயன்படுத்ைப்பட வேண்டும்.  

பிரச்சாரம் பைாடர்பான ஏதனய இனங்கள் 

9. பசலேினக் கணக்தகப் பபாறுத்ைமட்டில் பின்ேருேன அனுமைிக்கப்படலாம். 

a) உள்ளூர் சட்டங்கள் மற்றும் நதடமுதையிலுள்ள ைதடயாதணகளுக்கு உட்பட்டு, 

ஊர்ேலங்கள் மற்றும் ைிரளணிகள் வபான்ைேற்ைில் பகாடிகள், பைாதககள், 

பேட்டுருக்கள் வபான்ைேற்தை எடுத்துச்பசல்ல முடியும்; 

b) அத்ைதகய ஊர்ேலங்களில், கட்சியால்/ வேட்பாளரால் அளிக்கப்பட்ட, பைாப்பி, 

முகக்கேசம், கழுத்துத் துண்டு வபான்ை சிைப்பு துதணப்பபாருட்கதள அணிேது 

அனுமைிக்கப்படலாம். இருப்பினும், கட்சியால்/ வேட்பாளரால் ேழங்கப்பட்ட 

ஆதடகளான வசதல, சட்தட வபான்ை முக்கியப் பபாருட்கள் அனுமைிக்கப்பட மாட்டாது.  

c) அரசியல் பிரச்ேிளம்பரப் பலதககள் மற்றும் ைிரளணிகளுக்கு கல்ேி நிறுேனங்களின் 

தமைானங்கள் (அைாேது அரசு உைேி பபறுபம் ைனியார் அல்லது அரசு) உட்பட்ட கல்ேி 

நிறுேன்ங்கள் பயன்படுத்ைக்கூடாது. 

10. ைகேல் மற்றும் இணக்கத்ைிற்காக, ைதலதம வைர்ைல் அலுேலர்கள் ஆதணயத்ைின் 

உத்ைரவுகதள, மாேட்ட வைர்ைல் அலுேலர்கள், வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்கள் மற்றும் 

ஏதனய அதனத்து வைர்ைல் பைாடர்பான அைிகாாிகள் மற்றும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட வைசிய 

மற்றும் மாநில கட்சிகளின் மாநிலப் பிாிவுகள் உள்ளிட்ட மாநிலத்ைிலுள்ள அதனத்து 

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் மாநிலத்தைச் வசர்ந்ை அதனத்து பைிவுபசய்யப்பட்ட 

அங்கீகாிக்கப்படாை கட்சிகள் மற்றும் வபாட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்  (வைர்ைல் 

வநரத்ைின்வபாது) ஆகிவயாாின் கேனத்ைிற்குக் பகாண்டு ேருமாறு 

வகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிைது.  
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 11. இந்ைக் கடிைத்தைப் பபற்றுக்பகாண்டைற்கான ஒப்புதகதய அளிக்கவும். 

வமற்பசான்னதே பைாடர்பாக வைதேயான நடேடிக்தக எடுக்கப்பட்டுள்ளதைத் 

ைதலதமத் வைர்ைல் அலுேலர்கள் உறுைி பசய்ைிட வேண்டும்.  

            – 1 

உதடதமகதளச் வசைப்படுத்துைல் - சட்டம் 

பைாடர் 

எண் 

மாநிலம்/ மத்ைிய 

அரசின் வநரடி 

ஆட்சிக்குட்பட்ட 

பகுைிகளின் பபயர் 

சட்டம்/ேிைியின் பபயர் பபாருந்ைக்கூடிய எல்தல 

1 ஆந்ைிரப்பிரவைசம் ஆந்ைிரப்பிரவைசம், 1997 ஆம் 

ஆண்டு ைிைந்ைபேளிகதள 

வசைப்படுத்துைல் மற்றும் 

அருேருப்பான மற்றும் 

மறுப்பிற்குாிய சுேபராட்டிகள் 

மற்றும் ேிளம்பரங்கதளத் ைதட 

பசய்ைல் சட்டம்  

இச்சட்டம் மாநிலம் 

முழுேைற்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2. அருணாச்சல 

பிரவைசம் 

அருணாச்சலப் பிரவைசம் 1997 ஆம் 

ஆண்டு உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம் 

மாநிலம் முழுேைற்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 

3. பீகார் பீகார் 1985 ஆம் ஆண்டு 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம் 

மாநிலம் முழுேைற்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 

4. சட்டீஸ்கர் இம்மாநிலத்ைில் இைற்கான  

சட்டம்/ேிைி எதுவும் 

இயற்ைப்படேில்தல. ஆனால், 

இம்மாநிலத்ைில், மத்ைியப் 

பிரவைசம், 1994 ஆம் ஆண்டும், 

சம்பட்டி ேிருபான் நிோரண் 

அைிநியம் பபாருந்ைத்ைக்கைாகும்.  

மாநிலம் முழுேைற்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 
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5. வகாோ 1992 மற்றும் 2001 ஆம் ஆண்டு 

சட்டத்ைின்படி 

ைிருத்ைப்பட்டோைாக வகாோ 

1988 ஆம் ஆண்டு 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம்,  

மாநிலம் முழுேைற்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 

6. ொியானா ொியானா 1989 ஆம் ஆண்டு 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம், காண்க 1996 ஆம் 

ஆண்டின் சட்டத்ைினால் 

ைிருத்ைப்பட்டது. 

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 

7. இமாச்சலப் 

பிரவைசம் 

இமாச்சலப் பிரவைசம் 1985 ஆம் 

ஆண்டு ைிைந்ை பேளி இடங்கள் 

சட்டம் (வசைப்படுத்துேதைத் 

ைதடபசய்ைல்) 

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும் மற்றும் சிம்லா 

வபரூராட்சியில் அடங்கிய 

இடங்களில் ஒரு முதை 

பசயலுக்கு ேரும். 

மாநிலத்ைில் எஞ்சிய 

பகுைியில்,மாநில அரசு 

அைிேிக்தக 

பேளியிடப்பட்ட 

அத்ைதகய நாளிலிருந்து 

அமலுக்கு ேரும்.  

8. ஜார்கண்ட் ைனி சட்டம் / ேிைி எதுவுமில்தல 

ஆனால், மாநிலத்ைில், பீகார்  1985 

ஆம் ஆண்டு உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம் பபாருந்தும்.  

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 
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9. ஜம்மு & காஷ்மீர் ஜம்மு & காஷ்மீர் உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம் எண் 19/1985  

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 

10. கர்நாடகா 1983 சட்டத்ைின் ோயிலாகத் 

ைிருத்ைப்பட்டோைாக கர்நாடகா 

1981 ஆம் ஆண்டு ைிைந்ை பேளி 

இடங்கள் (வசைப்படுத்துேதைத் 

ைதடபசய்ைல்) சட்டம்,  

கர்நாடகா 1976 ஆம் 

ஆண்டு மாநகராட்சி 

சட்டத்ைின் கீழ் 

அதமக்கப்பட்ட அல்லது 

பைாடரப்பட்ட அல்லது 

05.05.81 அன்று ஏதனய 

யாபைாரு சட்டத்ைின் கீழ் 

உருோக்கப்பட்டு 

கர்நாடகா 1964 ஆம் 

ஆண்டு நகராட்சிகள் 

சட்டத்ைின் கீழ் 

அதமக்கப்பட்ட 

நகராட்சிகள், அைிேிக்தக 

பேளியிடப்பட்ட 

பகுைிகள், துப்புரவு 

ோாியங்கள், மாநில 

அரசின் அைிேிக்தக 

பேளியிடப்பட்ட 

அத்ைதகய நாளிலிருந்து 

பசயலுக்கு ேந்ை அல்லது 

ஏதனய யாபைாரு 

சட்டத்ைின் கீழ் அல்லது 

ஏதனய யாபைாரு 

உள்ளூர் பகுைியில் 

அைிேிக்தக ோயிலாக 

மாநில அரசு நியமித்ை 

பபங்களூர், தமசூர், 

ெூப்ளி, ைார்ோர், 

மங்களூர் மற்றும் 

பபல்காம் பகுைிகளுக்குப் 

பபாருந்தும். 
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11. மத்ைியப்பிரவைசம்  மத்ைியப் பிரவைசம் 1994 ஆம் 

ஆண்டு சம்பட்டி ேிருபான் 

நிோரண் அைிநியம் 

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 

12. மகாராஷ்டிரா உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

பைாடர்பான மகாராஷ்டிரா சட்டம் 

8/1995. 

பபாருந்ைக்கூடிய 

பரப்பளவு பற்ைி எதேயும் 

குைிப்பாகச் 

சுட்டிக்காட்டப்படேில்தல 

13. மிவசாரம் மிவசாரம் 1995 ஆம் ஆண்டு 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம் 

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 

14. நாகலாந்து நாகலாந்து 1958 ஆம் ஆண்டு 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம் 

மாநில அரசால் 

அைிேிக்தக 

பேளியிடப்பட்ட 

அத்ைதகய நாளிலிருந்து 

அமலுக்கு ேரும் ஏதனய 

யாபைாரு உள்ளூர் பகுைி 

அல்லது பகுைிகளில் 

அசாம் 1950 ஆம் ஆண்டு 

பழங்குடியினர் பகுைிகதள 

(டவ் குழுேின் நிருோகம்) 

முதைப்படுத்துைல் 

சட்டத்ைின் கீழ், 

ஏற்படுத்ைப்பட்டு 

அைிேிக்கப்பட்ட 

பகுைிகளுக்கு இது 

நீட்டிக்கபட்டுள்ளது என 

அனுமைிக்கப்படலாம்.  

15. பஞ்சாப் பஞ்சாப் 1998 ஆம் ஆண்டு 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் ைதடபசய்ைல் 

சட்டம் 

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 
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16. சிக்கிம் சிக்கிம் 1988 ஆம் ஆண்டு 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் 

ைதடபசய்ைல் சட்டம் 

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 

17. ைமிழ்நாடு 1992 ஆம் ஆண்டு சட்டத்ைின் 

ோயிலாக 

ைிருத்ைப்பட்டோைாக 

ைமிழ்நாடு 1959 ஆம் ஆண்டு 

ைிைந்ை பேளிகள்  

(வசைப்படுத்துேதைத் 

ைதடபசய்ைல்) சட்டம்,  

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

பபாருந்தும். 

18. ைிாிபுரா ைிாிபுரா 1976 ஆம் ஆண்டு 

பசாத்துக்கதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் 

ைதடபசய்ைல் சட்டத்துடன், 

ைிருபுரா 1998 ஆம் ஆண்டு 

(பசாத்துக்கதள 

வசைப்படுத்துேதை 

ைதடபசய்ைல் சட்டம்) 

சட்டேதரவுடன் வசர்ந்து 

இம்மாநிலத்ைில் ைற்வபாது 

பசயல்பாட்டிலுள்ளது.  

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் முைல் நிகழ்ோக 

அகர்ைலா நகரத்ைின் 

நகராட்சி சார்ந்ை 

எல்தலகளுக்கு 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால் மாநில அரசின் 

அரசிைழில் அவ்ேப்வபாது 

பேளியிடப்படும் 

அத்ைதகய ஏதனய 

உள்ளூர் பகுைிகள் அல்லது 

அைிேிக்தகயில் 

குைிப்பிடப்பட்ட 

பகுைிகளுக்கு பபாருந்தும்  

19. உத்ைர்காண்ட் உத்ைராஞ்சல் 2003 ஆம் 

ஆண்டு பபாது 

உதடதமகதளச் 

வசைப்படுத்துேதைத் 

ைதடபசய்ைல் சட்டம் 

மாநிலம் முழுதமக்கும் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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c¤juÎ bjhl® v©.26 

                    ,        ,                       

                                                 

         28.12.2017                                

437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017           . 

     :-                                                

                                                   

                              –                           
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                                     .(29.06.2017   

       437/6/ INST/2016-CCS                      (    
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2.                                             . 
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c¤juÎ bjhl® v©.27 

                    ,        ,        ,            ,      

            ,                                  

                                                

28.12.2017                                

437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017           . 

     :             -                   /       
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                              ,             

                    ,                         ,  

                                            ,              

                                               

28.12.2017                                              

                 .(                    – www.eci.gov.in 
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2.                                                       

                                                         

                                 ,  29.06.2017           

437/6/INST/2016- CCS                      , 

               ,                        - 

a)                            ,                      , 

      /                                     , 

http://www.eci.gov.in/
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c¤juÎ bjhl® v©.28 

              /                                      

                           18.01.2018                 

               437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017           . 

     :                                            

                              –       

                                              ,       

      /         /                                   

      ,                                ,                     

                          29.06.2017           437/6/INST/2016- 

CCS                                             . 

                  ,                 ,             

                                                   

                         .(                   

            ) (              .25) 

           ,                                    , 

             ,                       ,              
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B.Áw¥ò thŒªj eh£fis bfh©lhLjš 

c¤juÎ bjhl® v©.29 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FoauR ehŸ bfh©lh£l§fëš  fyªJ bfhŸs¡ TL« v‹W fUÂ¥gh®¤j nj®jš Miza«,   

m¤jifa jUz§fëš brhªj kht£l§fëèUªJ mšyJ brhªj kht£l§fëYŸs 

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

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

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

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

Miza« c¤jué£LŸsJ. 
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     våD«, FoauR ehŸ éHh bfh©lh£l« bjhl®ghf  nghJ fiy ãfœ¢ÁfŸ féij 

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

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

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

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

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

nt©L«. 

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

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

eilbgw nt©L«  v‹W Miza« KoÎbrŒJŸsJ. 

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

midtU¡F« bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.30 

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

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

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

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

foj«. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bfh©Ltu¥gL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.31 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fUÂ¥ gh®¤j nj®jš Miza¡  m¤jifa jUz§fëš brhªj kht£l§fëèUªJ mšyJ 

brhªj kht£l§fëYŸs bjhFÂfëèUªJ nj®jèš ngh£oæL»w nt£ghs®fshf mšyJ 

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

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

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

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

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

RjªÂu ehŸ bfh©lh£l¤Â‹ nghj Áw¥ò brŒÍ« ãfœ¢Áæš g§F bgwyh«. 
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                RjªÂu ehŸ éHh bfh©lh£l« bjhl®ghf  fiyãfœ¢ÁfŸ, féij mu§f§fŸ k‰W« 

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

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

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

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

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

nk‰bfhŸs¥glnt©L«. 

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

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

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

KoÎ brŒJŸsJ. 

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

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

më¡fyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.32 

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

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

PLN-III M« v© foj«. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bgw¡TlhJ. 

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

bjhl®òila midtç‹ ftd¤Â‰F« bfh©Ltu¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.33 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ftd¤Â‰F« bfh©Ltu¥glyh«.   Ïjid¥ bg‰W¡bfh©lik¡fhf x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.34 

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

jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« jiyik¢ brayhs®fS¡F mD¥g¥g£l 24.01.2012 M« 

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

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

      - bjhl®ghf. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TlhJ vd Miza« c¤juéL»wJ.  

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

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

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

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

mt®fŸ, nj®jš bjhl®ghd gâ¡fhf mšyJ ahbjhU muÁaš brašgh£o‰fhff£Á 

mYtyf¤Â‰F¢ brštj‰fhf (mJ mtUila gaz têæš mikªÂUªjhY« Tl) 

mYtyf thfd¤ij¥ ga‹gL¤j¡ TlhJ. 

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

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

bghU¤j¥fg£l ahbjhU C®Â mtç‹ nj®jš bjhl®ghd gâæ‹ nghJ khãy munr 
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MÍj§fŸ VªÂa ghJfh¥ò¥  gâahsUl‹  m¤jifa thfd¤ij mDkÂ¤ÂUªjhY«  Tl 

mt®fŸ mjid¥ ga‹gL¤j¡TlhJ". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c¤juÎ bjhl® v©.35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c¤jé£LŸsJ. 

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

mid¤J mik¢rf§fŸ/ JiwfŸ/ mYtyf§fS¡F bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 36 

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

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

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

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

                            c¢rÚÂk‹w Miz. 

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

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

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

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

eh‹ gâ¡fg£LŸns‹.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bfhŸs nt©L«. 



126 

 

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

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

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

nt©oaJ mtÁakh»wJ. 

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

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

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

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

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

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

efšfisÍ« më¡f nt©L«. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tifæš bfh©L tu¥glyh«. 

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

ÏªÂa¤ nj®jš Miza« 

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

 

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

Miz 

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

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

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

(Kiw¥gL¤Jjš) r£l« tifbrŒtjhY«; k‰W« 

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

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

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

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

TlhJ” v‹gj‰F tifbrŒtjhY«; k‰W«  

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

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

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

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

k‰W« 

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

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

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

c¤jué£LŸsjhY«; mit tUkhW; 

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

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

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

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

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

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

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

fUÂ¥gh®¡f¥glL«; k‰W«  

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

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

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

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

mit tUkhW 

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

nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥ò (Kiw¥gL¤Jjš) r£l« k‰W« mj‹Ñœ Ïa‰w¥g£l éÂfŸ 

M»at‰¿‹ F¿¥Ã£l Áy éÂ¤Jiwfis ftd¤Âš bfhŸtJ gaDilajhf ÏU¡F«. eh£oš 

nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥Ã‹ brašgh£il Kiw¥gL¤JtJ Ï¢r£l¤Â‹ neh¡fkhF«. 

xU és«gu« tiuaW¡f¥g£l és«gu¡ F¿pLfS¡FŸ ÏU¥gJ cWÂ brŒa¥g£lhy‹¿, 

k‰wgo vªj xU egU« ahbjhU és«gu¤ijÍ« nfÃŸ bjhiy¡fh£Á  nrit thæyhf xëgu¥ò 

mšyJ kWxëgu¥ò brŒa¡TlhJ vd Ï¢r£l¤Â‹ 6 M« ÃçÎ tif brŒ»wJ.  

mDkÂaë¡f¥g£l VnjD« mÂfhç, Ï¢r£l¤Â‹ tÂ¤JiwfŸ VnjD« nfÃŸ bjhiy¡fh£Á 

Ïa¡Fgtuhš Ûw¥g£LŸsJ mšyJ Ûw¥g£L tU»wJ v‹W e«òtj‰F fhuz« ÏUªjhš 

nfÃŸ bjhiy¡fh£Á  f£lik¥ig Ïa¡Ftj‰fhf m¤jifa nfÃŸ bjhiy¡fh£Á Ïa¡Fgt® 

ga‹gL¤Â tU»w rhjd¤ij g¿Kjš brŒtj‰F Ï¢r£l¤Â‹ 11 M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. 

Ï¢r£l¤Â‹ VnjD« éÂ¤JiwfŸ Ûw¥gL»w ne®éš rhjd¤ij mt® g¿Kjš brŒayh« vd 

Ï¢ r£l¤Â‹ 12 M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. mij¥ngh‹nw rhjd¤ij g¿Kjš brŒtj‰F«, 

j©lid më¥gj‰F« Ï¢r£l¤Â‹ 13M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. Ï¢r£l¤Â‹ éÂ¤Jiwfis  

Ûw¥gLtj‰fhd j©liz më¥gj‰F Ï¢r£lÂ‹ 16-M« ÃçÎ nkY« tif brŒ»wJ. 

mÂfhu« bg‰w mYty® xUt®, bghJey‹ fUÂ m›thW brŒtJ mtÁakhdJ mšyJ 

cfªjJ vd mt® fUJthuhæ‹ VnjD« és«gu« tiuaW¡f¥g£l ãfœ¢Á F¿pL k‰W« 

és«gu F¿pL M»at‰¿‰F Ïz¡fkhf ÏšyhJ k‰W« mJ kj«, Ïd«, bkhê, rhÂ mšyJ 

rKjha« mšyJ VnjD« Ãw fhuz§fë‹ ngçš gifikia ts®¡f¡ Toa k‰W« bt›ntW 

rhÂæd®, Ïd¤Âd®, bkhêæd® mšyJ kj« rh®ªj FGéd® mšyJ rKjha¤Âd® Ïilna 

Ïz¡fä‹ik mšyJ gifik cz®Î, btW¥ò mšyJ Ôa v©z¤ij V‰gL¤jyh« mšyJ 

bghJ mikÂ¡F Fªjf« éisé¡f¡ Toa VnjD« és«gu¤ij, ahbjhU nfÃŸ 

bjhiy¡fh£Á Ïa¡Fgt® xëgu¥òtÂèUªJ mšyJ kW xë¥gu¥ò brŒtÂèUªJ Miz 
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thæyhf jil brŒtj‰F Ï¢r£l¤Â‹ 19-M« ÃçÎ tif brŒ»wJ. Ï¢r£l¤Â‹ 22-M« 

ÃçÎ, Ï¢r£l¤Â‹ éÂ¤Jiwfis eilKiw¥gL¤Jtj‰fhd éÂfis Ïa‰Wtj‰F k¤Âa 

muR¡F mÂfhu« më¡»wJ. nk‰brh‹d r£l¤Â‹ 22-M« Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸs 

mÂfhu§fis¡ bfh©L k¤Âa muR¡F 1994-M« M©L, nfÃŸ bjhiy¡fh£Á f£lik¥ò 

éÂfŸ v‹wiH¡f¥gL»‹w éÂfis Ïa‰Wtj‰F mÂfhu« më¡f¥g£LŸsJ. (RU¡fkhf 

“éÂfŸ”) Ïªj éÂfë‹ 7M« éÂ, xU és«gu« nfÃŸ nrit thæyhf xëgu¥g¥gL»w nghJ 

mJ mªj eh£o‹ r£l§fS¡F x¤Âirthf ÏU¡F« tifæš totik¡f¥gl nt©L« 

v‹W«, rªjhjhu®fë‹ e‹bd¿, g©ghL, kj cz®Îfis ò©gL¤J« tifæš ÏU¡f¡ 

TlhJ v‹W« tif brŒ»wJ. Vidat‰W¡»ilna Jiz éÂ(2), ÏªÂa murik¥ò r£l¤Â‹ 

VnjD« éÂ¤Jiw¡F khwhf VnjD« Ïd«, rhÂ, ãw«, rka¡ nfh£ghL, eh£od« M»at‰iw 

vŸë eifahL»w k‰W« VnjD« tifæš k¡fis F‰w« brŒa. ö©L»w, mikÂæ‹ik 

mšyJ t‹Kiw mšyJ r£l ÛWif mšyJ Ñœjukhd elto¡if¡F fhuzkhf mik»w 

és«gu« vJÎ« mDkÂ¡f¥gl¡ TlhJ v‹gj‰F tif brŒ»wJ. nkY« (3)-M« Jiz éÂ, 

KGikahf mšyJ K¡»akhf kj« rh®ªj mšyJ muÁaš rh®ªj és«gu« mDkÂ¡f¥gl¡ 

TlhJ; Ïªj Ã‹dåæš eh§fŸ j‰nghJ Ã‹tUkhW Miz Ãw¥Ã¡f fUÂÍŸnsh«. 

 bjhiy¡fh£Á miytçir k‰W«/mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš és«gu¤ij xëgu¥g¡ 

fUJJ»w gÂÎbg‰w x›bthU njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Á k‰W« nj®jèš ngh£oæL»w 

x›bthU nt£ghsU«, m¤jifa és«gu¤ij xëgu¥òtj‰F fUj¥g£l ehS¡F K‹d® 

_‹W eh£fS¡F Fiwahj fhy mséš nj®jš Miza¤Âl«/ãakd mÂfhçæl« (nj®jš 

Miza¤jhš ãaä¡f¥g£lthW) é©z¥Ã¡f nt©L«. ntW VnjD« eg® mšyJ gÂÎ¥ 

bgwhj muÁaš f£Áfis¥ bghW¤j ne®éš, xëgu¥ò ehS¡F K‹d® VG eh£fS¡F Fiwahj 

fhy mséš é©z¥Ã¡f nt©L«. Ï¤jifa é©z¥g¤Jl‹, xëgu¥g¡ fUÂa 

és«gu¤Â‹ Ïu©L efšfŸ ä‹dQ toéš cçathW rh‹bwh¥gäl¥g£l vG¤J¥goÍl‹ 

Ïiz¡f¥gl nt©L«. Kjš f£l nj®jšfë‹ nghJ é©z¥g« tu¥bg‰w Ïu©L 

eh£fS¡FŸ Ô®Î brŒa¥gl nt©L. mJ F¿¤J KoÎ vL¡f¥gL»w tiuæš v§fSila 

02.04.2004M« ehë£l Miz bghUªJ«. mL¤j f£l nj®jè‹ nghJ é©z¥g« tu¥bg‰w 

_‹W eh£fS¡FŸ Ô®Î brŒa¥gl nt©L«. mJF¿¤J KoÎ vL¡f¥gL« tiuæš 

02.04.2004M« ehë£l Miz bghUªJ«. m¤jifa é©z¥g§fis Ô®Î brŒ»w nghJ 

és«gu¤Â‹ VnjD« gFÂia Ú¡FkhW/kh‰¿aik¡FkhW c¤juél nj®jš 

Miza¤Â‰F/ãakd mÂfhç¡F mÂfhu« c©L. 
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rh‹wë¥ò¡fhd é©z¥g« ÑœfhQ« étu§fis¡ bfh©oU¡f nt©L«.  

a) és«gu¤ jahç¥ò¡fhd bryÎ;  

b) ãfœ¢Á¡»ilæš xëgu¥gh»w v©â¡if g‰¿a étu§fSl‹ m¤jifa 

x›bthU és«gu Ïil¢nr®¥Ã‰fhf tNè¡f fUj¥g£l f£lz« M»a étu§fSl‹ 

bjhiy¡fh£Á miytçir mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš xëgu¥g¡ fUj¥g£l m¤jifa 

és«gu¤Â‹ njhuhakhd bryÎ;  

c) nt£ghsç‹/nt£ghs®fë‹/muÁaš f£Áfë‹ nj®jš bt‰¿ thŒ¥Ã‰F ga‹gl¡ 

Toajh v‹gJ F¿¤j m¿¡if x‹iwÍ« mJ bfh©oU¡f nt©L«. 

d) és«gu«, xU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghs® jéu ntW VnjD« eguhš 

më¡f¥g£oU¥Ã‹, mJ muÁaš f£Áæ‹ mšyJ nt£ghsç‹ Mjha¤Â‰fhf 

më¡f¥gléšiy v‹W« nk‰brh‹d és«gu« VnjD« muÁaš f£Á mšyJ nt£ghsuhš 

Mjç¡f¥gléšiy mšyJ juF¤ bjhif tH§f¥gléšiy mšyJ bjhif tH§f¥gléšiy 

v‹gij mªj eg® r¤Âa¥ Ãukhz¤Âš bjçé¡f nt©L«. 

e) mid¤J bjhiffS« fhnrhiy mšyJ nf£ò tiunthiy _y« brY¤j¥gL« 

v‹gj‰fhd m¿¡if. 

Ï¢r£l¤Â‹ 2(a) ÃçÎ cŸq® mÂfhu tu«Ã‰FŸ “mÂfhukë¡f¥g£l mÂfhç” 

v‹gj‰F 

a) kht£l khí°Ânu£L 

b) c£nfh£l khí°Ânu£L mšyJ 

c) fhtšJiw Mizahs® v‹W bghUŸ és¡f« më¡»wJ vd eh« f©l¿ªnjh«. 

mJ¥ngh‹w 1951M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 28-A ÃçÎ, nj®jš el¤J« 

mYty®, nj®jš el¤J« cjé mYty®, th¡F¢rhto jiyik mYty®, th¡F¥gÂÎ jiyik 

mYty®, k‰W« Ï¥gFÂæ‹ Ñœ ãaä¡f¥g£LŸs Vida Ãw mYty® k‰W« VnjD« nj®jš 

el¤Jtj‰fhf khãy murhš m¥nghij¡F ãaä¡f¥g£l VnjD« fhtš Jiw mÂfhç M»nah® 

m¤jifa nj®jY¡fhd m¿é¡if btëæl¥g£l ehëèUªJ« mªehŸ Kj‰bfh©L« 

bjhl§» m¤jifa nj®jš KoÎfŸ m¿é¡f¥gL»w ehSl‹ Kotil»w fhy msé‰F 

nj®jš Miza¤Â‰F Kfik¥gâæš cŸst®fshf fUj¥gLt®. m¤jifa mYty®, 
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m¤jifa fhy mséš nj®jš Miza¤Â‹ f£L¥ghL, f©fhâ¥ò k‰W« 

xG§FKiwfS¡F c£g£ltuhf ÏU¥gh®. 

gšntW nfÃŸ f£lik¥òfëY«, bjhiy¡fh£Á miytçirfëY« mid¤J 

és«gu§fisÍ« neuoahf K‹dnu jâ¡if brŒtJ nj®jš Miza¤Â‰F rh¤Âaäšiy 

v‹gjhš, ÏJ bjhl®ghf nj®jš Miza« mjDila mÂfhu§fis c£nfh£l khí°Ânu£L 

gjé¤ ju¤Â‰F mšyJ khãy muÁ‹ Foik¥gâ mYty® gjé¤ ju¤Â‰F Fiwahj, 

mid¤J khãy§fë‹ mšyJ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ mªjªj kht£l 

khí°Ânu£LfS¡F g»®ªjë¥gJ mtÁakhf M»ÍŸsJ. nj®jš Miza¤jhš 

Ãw¥Ã¡f¥g££ xU bghJthd Miz thæyhf Ï›thW brŒayh«. Ïªj mÂfhçfŸ nj®jš 

Miza¤Â‹ f£L¥ghL, nk‰gh®it k‰W« xG§F Kiwæ‹ Ñœ brašgLth®. nj®jš 

Miza«, ne®é‰nf‰g mj‹ mÂfhu§fis x›bthU khãy¤Â‹ mšyJ k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F g»®ªjë¡fyh«. 

és«gu« x‹¿‰F rh‹wë¥gJ mšyJ rh‹wë¡f kW¥gJ F¿¤j KoÎ bjhl®ghf 

VnjD« muÁaš f£Áæ‹ mšyJ nt£ghsç‹ mšyJ Vida Ãw egç‹ òfh®fis mšyJ 

Fiwfis V‰gj‰fhd FG x‹iw x›bthU khãy¤Â‹/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ 

jiyik¤ nj®jš mÂfhç ãaä¡fyh«. m›thW ãaä¡f¥g£l FG mjDila Koit nj®jš 

Miza¤Â‰F bjçé¡F«. 

m›thW mik¡f¥g£l FGthdJ, ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ x£Lbkh¤j 

f©fhâ¥ò, be¿¥gL¤jš k‰w« f£L¥gh£o‹ Ñœ Ïa§F«. 

nkny bjçé¡f¥g£LŸsj‰F c£g£L ä‹dQ Clf¤Âš és«gu§fS¡fhf 

é©z¥Ã¡»w muÁaš f£ÁfŸ,  nt£ghs®fŸ mšyJ Vida ahbjhU eg®/FG bjçé¡»w 

KoÎ¡F f£L¥g£L« Ïz¡fkhfÎ« el¡f nt©L«.  

 ne®é‰nf‰g, Ú¡Ftj‰fhd mšyJ kh‰¿aik¥gj‰fhd fU¤J¡fŸ k‰W« 

fU¤Jiufis mit tu¥bg‰w 24 kâ neu¤Â‰FŸ bjhl®òila muÁaš f£Á mšyJ 

nj®jèš ngh£oæL»w nt£ghs® mšyJ Vida Ãw eg® f£L¥g£L« Ïz¡fkhfÎ« el¡f 

nt©L«. m›thW kh‰¿aik¡f¥g£l és«gu« MŒé‰fhfÎ« rh‹wë¥Ã‰fhfÎ« Û©L« 

më¡f¥gL«. 
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1951M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 126-M« Ãçé‹ éÂ¤JiwfŸ Ïªj 

Mizæ‹ Ñœ Ïl« bg‰WŸs és«gu¤Â‰F¥ bghUªJ«. 

FG mšyJ ãakd mÂfhç/nj®jš Miza« vL¤j Koédhš VnjD« muÁaš f£Á, 

nt£ghs® mšyJ Vida ahbjhU eg® ghÂ¡f¥g£oU¥Ã‹ és¡f« bgWtj‰fhf mšyJ cça 

Mizfis¥ bgWtj‰fhf Ïªj ÚÂ k‹w¤ij k£Lnk mQf nt©L«. m¤jifa 

és«gu¤Â‰F vÂuhd òfh® bjhl®ghd vªjbthU kDitÍ« vªjbthU ÚÂk‹w«, eLt® k‹w« 

mšyJ mÂfhu k‹w« V‰fhJ. 

Ïªj Miz 16.04.2004M« ehëèUªJ braY¡F tUtJl‹ 10.05.2004 m‹W tiuæš 

bjhl®ªJ braèš ÏU¡F«. 

Ïªj Miz, ÏªÂa murik¥ò r£l¤Â‹ 142M« Ãçé‹ ÑGŸs mÂfhu§fis 

ga‹gL¤Â btëæl¥gL»wJ. ÏJ nfÃŸ f£lik¥ò k‰W«/mšyJ bjhiy¡f£Á 

miytçirfŸ k‰W« nfÃŸ Ïa¡Fgt®fŸ c£gl ä‹dQ Clf¤Âš és«gu¤ij 

btëæLtj‰F fUJ»‹w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ, eg®fŸ, eg®fë‹ bjhFÂ 

mšyJ mik¥òfŸ M»nahiu f£L¥gL¤J«. 

m¤jifa és«gu§fŸ xëgu¥g¥gLtij f©fhâ¥gj‰F mtÁa« vd 

fUj¥g£lthwhd m¤jifa gâahsiu nfhç bgWtj‰F nj®jš Miza¤Â‰F 

mÂfhuK©L. Ïªj Miz mšyJ Ï¢r£l¤Â‹ ahbjhU éÂ¤JiwfŸ Ûw¥gL»wJ vd 

nj®jš Miza« fUJkhæ‹, m¤jifa Ûwšfis cldoahf ãW¤JkhW ÛWgtU¡F Miz 

x‹iw Ãw¥Ã¥gJl‹, rhjd§fis neuoahf g¿Kjš brŒtj‰F« mÂfhuK©L. m¤jifa 

Miz tH§f¥g£l eg®/eg®fŸ clD¡Fl‹ mj‰F Ïz§» el¡f nt©L«. 

és«gu§fis f©fhâ¥gj‰F MF« bryÎfS¡fhd ãÂfŸ g‰¿ k¤Âa murhš 

nj®jš Miza¤Â‰F bjçé¡f¥glnt©L«. Ïªj Miz g‰¿ ä‹dQ Clf¤ÂY«, m¢R 

Clf« thæyhfÎ« k¤Âa murhš nghJkhd msé‰F és«gugL¤j¥gl nt©L«. Ïªj 

MizahdJ 02.04.2004 m‹W Ïªj ÚÂk‹w¤jhš Ãw¥Ã¡f¥g£l Mizæ‹ bjhl®¢ÁahF«. 

ÏJ xU Ïil¡fhy elto¡ifahf 10.05.2004 m‹W tiuæš braèš ÏU¡F«.  

nk‰brh‹d Miz¡F£g£L 23.03.2004M« ehë£l MªÂu¥Ãunjr¤Â‹ ca®ÚÂk‹w 

Ô®¥ghdJ ãW¤Â it¡f¥gl nt©L«. Ïªj r£l¤Â‹ éÂKiw ÛWjš bjhl®ghd k¤Âa 
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muÁ‹ mÂfhu§fS¡F TLjyhf mikÍ« tifæš Ïªj Miz Ãw¥Ã¡f¥g£oU¡»wnj jéu 

muÁ‹ ju¤ij jhœ¤J« neh¡»š tH§f¥g£lj‹W. 

6. vdnt, j‰nghJ kh©gik c¢rÚÂk‹w¤Â‹ nk‰brh‹d c¤juÎfë‹ bjhl®¢Áahf, 

nj®jš Miza« Ã‹tU« c¤juÎfis¥ Ãw¥Ã¡»wJ. 

i) ÑœfhQ« g¤Â (ii)-Ïš F¿¥Ãl¥g£LŸs muÁaš f£ÁfŸ k‰W« mik¥òfshš 

tH§f¥gL« é©z¥g§fŸ ÛJ elto¡if vL¥gj‰F Ñœf©l eg®fŸ ml§»a FG x‹iw 

V‰gL¤j blšè jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F Ïjdhš c¤juél¥gL»wJ.  

a) Ïiz jiyik¤ nj®jš mÂfhç- jiyt®. 

b) blšè ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mYty®. 

c) jftš k‰W« xëgu¥ò¤ Jiw mik¢rf¤Âl« ÏUªJ nf£L¥ bgw¥gl nt©oa tif 1 

gjé¤ju¤Â‰F Fiwahj tifæyhd mYtyuhf cŸs xU tšYe®. 

ii) ÑœfhQ« Kiwæyhd bjhiy¡fh£Á miytçiræš mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš 

xëgu¥g¥gL« ahbjhU és«gu§fS¡F rh‹W bgw bgw¥gL« é©z¥g§fis nk‰f©l FG 

V‰W¡bfhŸS«. 

a) njÁa jiyefu gFÂahd blšèæš jiyikæl¤ij bfh©LŸs gÂÎ¥bg‰w 

mid¤J muÁaš f£ÁfŸ. 

b) njÁa jiyefu gFÂahd blšèæš jiyikæl¤ij bfh©LŸs FG¡fŸ 

mšyJ r§f§fŸ mšyJ fHf§fŸ mšyJ jåeg®fŸ. 

iii) ÑœfhQ« g¤Â (iv) Ïš F¿¥Ãl¥g£LŸs muÁaš f£ÁfŸ mšyJ mik¥òfë‹ 

é©z¥g§fŸ ÛJ elto¡if vL¥gj‰F Ã‹tU« FGéid mik¡FkhW Ãw 

khãy§fŸ/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš mYtyU¡F Ïjdhš 

c¤juél¥gL»wJ. 

a) TLjš, Ïiz¤ jiyik¤ nj®jš mÂfhç – jiyt®. 

b) khãy¤Â‹ jiyefu¤Âš cŸs ahbjhU ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš 

el¤J« mYty®. 
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c) jftš k‰W« xëgu¥ò¤Jiw mik¢rf¤ÂläUªJ bgw¥gl nt©oa tif 1 

gjé¤ ju¤Â‰F Fiwahj tifæyhd mYtyuhf cŸs xU tšYe®. 

iv) nk‰f©l g¤Â (iii)Ï‹go mik¡f¥g£l FGthdJ, Ñœ¡fhQ« tifæš 

bjhiy¡fh£Á miytçir mšyJ nfÃŸ f£lik¥Ãš xëgu¥g¥gL« és«gu§fë‹ 

rh‹¿jœ¡fhd é©z¥g§fis V‰W¡bfhŸS«. 

a) mªj khãy¤Â‹/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæš jiyikæl¤ij¡ 

bfh©LŸs gÂÎ¥bg‰w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ. 

b) mªj khãy¤Âš/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæš mt®fë‹ gÂÎ¥bg‰w 

mYtyf§fis bfh©LŸs mid¤J mik¥òfŸ mšyJ eg®fë‹ bjhFÂ 

mšyJ fHf§fŸ. 

v)  ghuhSk‹w¤ bjhFÂæš ngh£oæL« jå¥g£l nt£ghs® xUtuhš nfÃŸ 

f£lik¥ò k‰W« bjhiy¡fh£Á miytçir thæyhf és«gu¥gL¤j¡ fUj¥gL« 

és«gu§fS¡fhd é©z¥g§fis gçÓè¤J rh‹W tH§Ftj‰fhd neh¡»š eh£oš 

cŸs x›bthU ghuhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mÂfhç Ïj‹ _y« ãakd 

mÂfhçahf m¿é¡f¥gL»wh®. ghuhSk‹w bjhFÂ¡FŸ ml§F« r£lk‹w 

bjhFÂfëš ngh£oæL« nt£ghs®fS¡F« m¤jifa ãakd mÂfhçna nj®jš 

el¤J« mÂfhç Mth®. é©z¥g§fë‹ Ûjhd rh‹wë¡F« gâæš cjél khãy 

Foik¥gâia rh®ªj xU Jiz c£nfh£l khí°Ânu£L gjé¤ ju¤Â‰F Fiwahj 

tifæyhd vªjbthU nj®jš el¤J« cjé mYtyiu nk‰f©l nj®jš el¤J« 

mÂfhç ãaä¤J¡ bfhŸsyh«. 

7. és«gu¤Â‰F rh‹W tH§FjY¡F ÏirÎ mšyJ kW¥ò bjçé¡»‹w tifæyhd 

KoÎ bjhl®ghf, ahbjhU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghs® mšyJ ntW VnjD« egç‹ 

òfh®fis/Fiwfis V‰W¡bfhŸs Ñœ¡f©l xU FGit x›bthU khãy¤Â‹/k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhç V‰gL¤Jth®. 

i. jiyik¤ nj®jš mÂfhç – jiyt®. 

ii. ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤jhš ãaä¡f¥g£l ahbjhU gh®itahs®fŸ. 

iii. nk‰brh‹d g¤ÂfŸ 6(i) & 6(iii) Ïš F¿¥Ãl¥g£LŸs xUtiu¤ jéu 

FGthšjh‹ éU¥g¤Â‰nf‰g xU tšYe® ãaä¡f¥glyh«. 
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8. gÂÎ¥bg‰w muÁaš f£ÁfŸ x›bth‹W«, nj®jèš ngh£oæL« nt£ghs®fŸ 

x›bthUtU« ahbjhU és«gu§fS¡F rh‹¿jœ nfhU« é©z¥g§fis FG¡fël« 

më¡f nt©L«; mšyJ ne®é‰nf‰g, nk‰brh‹d g¤ÂfŸ 6(i), 6(iii) k‰W« 6(iv)Ïš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs ãakd mÂfhçæl«, bjhiy¡fh£Áæš m¤jifa és«gu§fŸ xëgu¥ò 

brŒa¥gL« ehS¡F _‹W eh£fŸ K‹ghfnt m¤jifa é©z¥g§fŸ më¡f¥gl nt©L«. 

Kj‰f£l nj®jšfëš, m¤jifa é©z¥g§fŸ bgw¥g£l Ïu©L eh£fS¡FŸ Ô®Î 

brŒa¥gl nt©L«. m¤jifa é©z¥g§fë‹ Ûjhd KoÎ vL¡f¥gL« tiuæš 

02.04.2004M« ehël¥g£l c¢rÚÂk‹w c¤juÎ Ïj‰F bghUªJ«. 

9. Vida ahbjhU eg® mšyJ gÂÎ¥bgwhj muÁaš f£Áfëdhš és«gu§fS¡F 

rh‹W nfhç më¡f¥gL« é©z¥g§fŸ m¤jifa és«gu« xëgu¥g¥gL« ehS¡F VG 

eh£fS¡F K‹djhf mD¥Ã it¡f¥gl nt©L«. 

10. m¤jifa x›bthU é©z¥g§fS« Ã‰nr®¡if-Aéš tH§f¥g£l Kiwæš 

Ñœf©lt‰Wl‹ Ïiz¤J më¡f¥gl nt©L«. 

i) cçathW rh‹bwh¥gäl¥g£l vG¤J¥ goÍl‹ ä‹dQ toéyhd fUj¥g£l 

és«gu¤Â‹ ÏU gofŸ. 

ii) rh‹W nfhç mD¥g¥gL« é©z¥g§fŸ Ñœf©l étu§fis¡ bfh©oU¡f 

nt©L«. 

a) és«gu¤Â‰fhd jahç¥ò¢ bryÎ 

b) nfÃŸ f£lik¥Ãš mšyJ bjhiy¡fh£Á thæyhfnth xëgu¥g¥gL« 

m¤jifa és«guÂ‰fhd njhuha bryÎ g‰¿a étu§fis mit v¤jid 

Kiw xëgu¥g¥gL« v‹gijÍ«, x›bthU Kiw xëgu¥òtj‰fhd 

f£lz¤ijÍ« jå¤jåna F¿¥Ã£L më¡f nt©L«. 

c) nt£ghsç‹/nt£ghs®fë‹/f£Áfë‹ bt‰¿ thŒ¥Ãid nk«gL¤J« 

tifæš m¤jifa és«gu§fŸ cŸsdth v‹gJ F¿¤j xU 

m¿¡ifiaÍ« Ï¤Jl‹ më¡f nt©L«. 

d) és«gu«, xU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghs® jéu ntW VnjD« eguhš 

më¡f¥g£lhš, mJ muÁaš f£Áæ‹ mšyJ nt£ghsç‹ Mjha¤Â‰fhf 

më¡f¥gléšiy v‹W« nk‰brh‹d és«gu« VnjD« muÁaš f£Á 
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mšyJ nt£ghsuhš Mjç¡f¥gléšiy mšyJ juF¤ bjhif 

tH§f¥gléšiy mšyJ bjhif tH§f¥gléšiy v‹gij mªj eg® 

r¤Âa¥Ãukhz¤Âš bjçé¡f nt©L«. 

e) mid¤J bjhiffS« fhnrhiy mšyJ nf£ò tiunthiy thæyhf 

brY¤j¥gL« v‹gj‰fhd m¿¡if x‹W. 

11) xU és«gu¤Â‰F rh‹wë¡f nfhU« é©z¥g¤Â‹ ÛJ KoÎ vL¡F« nghJ, 

nk‰brh‹d g¤Â 6(i) k‰W« 6(iii)Ïš F¿¥Ã£LŸsgo mik¡f¥g£LŸs FG¡fŸ mšyJ 

nk‰brh‹d g¤Â 6(v) cŸsthwhd ãakd mÂfhç mšyJ nk‰brh‹d g¤Â 7Ïš 

F¿¥Ã£LŸsthwhd MŒÎ¡FG és«gu¤Â‹ vªjbthU gFÂiaÍ« Ú¡FkhW/kh‰WkhW 

c¤ÂuéLtj‰F mÂfhuK©L. és«gu¤Â‹ gFÂia Ú¡Ftj‰F« kh‰Wtj‰F« fU¤J¡ 

F¿¥òfis bjçé¡F« tifæš mikªj m›thwhd x›bthU MizÍ« midtiuÍ« 

f£L¥gL¤j¡ Toajhf ÏU¡f nt©L«. 

 nkY«, m¤jifa Miz F¿¤j jftš »il¡f¥bg‰w 24 kâ neu¤Â‰FŸ r«gªj¥g£l 

muÁaš f£Á mšyJ ngh£oæL« nt£ghs® mªj Miz¡F f£L¥gL« éj¤Âš elªJ bfhŸs 

nt©L«. m¤jifa kh‰w« brŒa¥g£l és«gukhdJ kW MŒÎ¡F« rh‹wë¥Ã‰F« Û©L« 

mD¥g¥gL«. 

12. ne®é‰nf‰g nk‰brh‹d g¤Â 6(i) k‰W« 6(iii)-Ïš F¿¥Ãl¥g£lthW mik¡f¥g£l 

FG¡fŸ mšyJ ãakd mÂfhç mšyJ nk‰brh‹d g¤Â 6(ii)Ïš F¿¥Ã£LŸsgo 

mik¡f¥g£LŸs MŒÎ FG, nk‰brh‹d g¤ÂfŸ (4) k‰W« (5)-Ïš c£òF¤j¥g£l c¢rÚÂk‹w 

c¤juÎfS¡F V‰gÎ«, r£l¤Â‹ njitfis ãiwÎ  brŒÍ« tifæY« m¤jifa és«gu« 

mikªJŸsJ vd kdãiwÎ bfhŸSkhæ‹ mit xëgu¥g jFÂahdit v‹gj‰fhd 

rh‹¿id tH§f nt©L«. 

Ï¢rh‹W tH§Ftj‰fhd got« Ïiz¥ò-Bæš ju¥g£LŸsJ. 

13. 13.04.2004M« ehs‹W c¢rÚÂk‹w¤jhš tH§f¥g£LŸs Mizæš f©LŸs 

c¤juÎfŸ 10.05.2004M« ehŸ tiuæY« brašgh£oš ÏU¡F«, mit midtuhY« f©o¥ghf 

Ã‹g‰w¥gl nt©L«. nkY«, nj®jš bjhl®ghd és«gu§fis bjhiy¡fh£Á miytçirfŸ, 

nfÃŸ f£lik¥òfŸ k‰W«/mšyJ nfÃŸ Mgnu£l®fŸ c£gl ä‹dQ Clf¤Âš  
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és«gu§fis xëgu¥g fUJ»w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ,  eg®fŸ, FG eg®fŸ 

mšyJ mik¥òfis Ïªj c¢rÚÂk‹w Miz f£L¥gL¤J«. 

 

Ã‰nr®¡if -m 

I. és«gu§fS¡F rh‹W nfhUtj‰fd é©z¥g«. 

 

i. é©z¥gjhuç‹ bga® k‰W« Kftç. 

ii. muÁaš f£Á / ngh£oæL« nt£ghs® ahbjhU eg® / eg®fë‹ fHf« / r§f« / 

mw¡f£lis _ykhd és«gu§fŸ ( bgaiu tH§fÎ«)  

iii. (a) xUntis muÁaš f£Á våš, m¡f£Áæ‹ ãiy (m§Ñfç¡f¥g£l njÁa/khãy 

f£Áah / m§Ñfhu« bgwhj f£Áah) 

(b)  xUntis nt£ghs® våš, mnt® nth£oæL« r£lk‹w / ghuhSk‹w¤ 

bjhFÂæ‹ bga®. 

 

iv. muÁaš f£Á / FG mšyJ eg®fë‹mik¥ò / fHf« / r§f« / mw¡f£lisæ‹ 

jiyikæl Kftç. 

 

v. Ïªj és«gu« xëgu¥ò¢ brŒa fUj¥g£LŸs miytçirfŸ / nfÃŸ be£bth®¡FfŸ 

 

vi. (m) Ïªj és«gu« ahbjhU nt£ghs® / nt£ghs®fS¡F nj®jèš bt‰¿ thŒ¥ò¡F 

ga‹gL« tifæš cŸsjh  

 

(M) M« våš, m¤jifa  nt£ghs® / nt£ghs®fë‹ bga® / bga®fŸ, KG 

KftçÍl‹ k‰W« bjhFÂ / bjhFÂfë‹ bga® / bga®fŸ. 

 

vii. és«gu« më¡f¥g£l ehŸ 

viii. Ïªj és«gu¤Ây ga‹gL¤j¥g£LŸs bkhê / bkhêfŸ (cçathW 

rh‹bwh¥gäl¥g£l vG¤J¥goÍl‹ ä‹dQ toéyhd Ïu©L gofSl‹ Ïªj 

és«gu« më¡f¥gl nt©L«)  
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ix. és«gu¤Â‹ jiy¥ò  

 

x. és«gu« jahç¥gj‰F V‰g£l bryÎ  

 

xi. xëgu¥ò brŒtj‰F fUj¥g£l és«gu§fë‹ xëgu¥g¥gL« F¿¥Ã£l fhy 

Ïilntisfë‹ v©â¡ifÍl‹ mj‰fhd njhuhakhd bryÎ, k‰W« x›bthU 

xëgu¥ò¡Fkhd f£lz«. 

 

xii. bkh¤jkhf bryél¥g£l bjhif (Ughæš )                    

...........................   v‹gtç‹ kfdh»a / kfsh»a / kidéahf ÂU/ÂUkÂ 

…………………………….   v‹»w eh‹ (KG Kftç)                                    

Ïªj és«gu¤ij jahç¤J xëgu¥òtJ k‰W« bjhl®ghd mid¤J bjhiffS« 

fhnrhiy / nf£ò fhnrhiy thæyhf brY¤j¥gL« v‹W cWÂaë¡»nw‹. 

  

Ïl«:       é©z¥gjhuç‹ ifbah¥g«. 

ehŸ : 

(muÁaš f£Á / nt£ghs® Ú§fyhf, eguhš / eg®fshš xëgu¥g¥gL« és«gu¤Â‰F 

bghUªJ«) 

...........................   v‹gtç‹ kfdh»a / kfsh»a / kidéahf ÂU/ÂUkÂ  

…………………………….   v‹»w eh‹ (KG Kftç)                                     

Ï¤Jl‹ më¡f¥g£LŸs és«gu§fŸ / ahbjhU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghsç‹ 

Mjhu¤Â‰fhdJ mšy k‰W« vªjbthU muÁaš f£Á mšyJ és«gu« / és«gu§fshd 

bryé¥ bghW¥ig V‰féšiy.  juÎ¤bjhif më¡féšiy mšyJ bjhif 

brY¤jéšiy v‹W  Ïj‹  _y« bjçé¤J cWÂaë¡»nw‹. 

Ïl«:       é©z¥gjhuç‹ ifbah¥g«. 

ehŸ : 
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     Ã‰nr®¡if -M 

Xëgu¥ò brŒtj‰fhd és«gu¤Â‰F rh‹wë¤jš 

I 

i. é©z¥gjhu® / muÁaš f£Á / nt£ghs® eg®/ eg®fë‹ FG / fHf«: mik¥ò / 

mw¡f£lisæ‹ bga® k‰W« Kftç.  

ii. és«gu¤Â‹ jiy¥ò 

iii. és«gu¤Â‹ fhy msÎ  

iv. és«gu¤Âš ga‹gL¤j¥g£LŸs bkhê / bkhêfŸ  

v. és«gu« më¡f¥g£l ehŸ:   

vi. xëgu¥òtj‰F rh‹wë¡f¥g£l ehŸ:  

 

II 

 

kh©gik ÏªÂa c¢rÚÂk‹w¤Âdhš tiuaW¡f¥g£l têfh£o F¿¥òfë‹go 

nk‰brh‹d és«gu« xëgu¥g¤ jFÂahdJ v‹W rh‹wë¡f¥gL»wJ. 

 

jiytç‹ / FG cW¥Ãd®fë‹ / ãakd mÂfhçæ‹ ifbah¥g« 

Ïl«:        

ehŸ : 
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c¤juÎ bjhl® v©.37 

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

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£LŸs 24.08.2004 M« ehë£l 3.09.2004/J.S.II M« v© foj«. 

bghUŸ: J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ Kjèadt‰iw 

m¢ÁLtJ F¿¤j f£L¥ghLfŸ. 

 

 nj®jšbjhl®ghf J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ Kjèadt‰iw m¢Á£L, 

btëæLtJ bjhl®ghf 1951« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt r£l¤Â‹ 127-A M« Ãçé‹ 

éÂ¤Jiwfis bjhl®ªJ  mj‹ têfh£o F¿¥òfis btëæ£LŸs nk‰brh‹d bghU©ik 

F¿¤jMiza¤Â‹ 2.9.94 M« ehë£l3/9/(ESOG8)/94 – JS –II M«       v©    Mizæ‹     ÛJ    

j§fŸ    ftd¤ij    <®¡f  eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  

Ïªj éÂ¤JiwfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. 

“127A nj®jš bjhl®ghd J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ Kjèadt‰iw m¢ÁLtJ F¿¤j 

f£L¥ghLfŸ. 

1. vªjbthU nj®jš bjhl®ghd J©L btëpLfŸ mšyJ Rtbuh£oæ‹ Kf¥ò¥ 

gFÂæš, mjidm¢Á£L, btëæLgtç‹ bga® k‰W« Kftç Ïšyhkš, vªjbthU 

egU« m¢Ál¡TlhJ mšyJ btëæl¡TlhJ mšyJ m¢ÁLtj‰f mšyJ 

btëæLtj‰F fhuzkhf ÏU¡f¡TlhJ. 

 

2. vªjbthU egU«, ahbjhU nj®jš  J©L  btëpLfŸ,  Rtbuh£ofis 

m¢Álnth mšyJ m¢ÁLtj‰F V‰ghL brŒanthTlhJ. 

 

a. m¢ÁLgtiumilahs« fhQ»‹w tifæš, mjidbtëæLgt® 

cWÂbkhêx‹iw më¤J,  mÂš mt® ifbah¥gä£L mt® e‹F m¿ªj 

ÏU eg®fshš rh‹wë¡f¥g£L, mjid Ïu£o¥ògot¤Âš m¢ÁLgtU¡F 

më¤ÂUªjhy‹¿;  k‰W« 
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b. fârkhd fhy msé‰FŸ, Ïªj Mtz¤ij m¢Á£lÃwF, m¢rÁ£ltU¡F 

mD¥g¥g£LŸs cWÂbkhê xU efiyÍ«, Mtz¤Â‹  efš x‹Wl‹ 

c. vªjkhãy¤Â‹ jiyefçš 

m¢Ál¥g£lnjhmªjjiyefçYŸs jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F; k‰W« 

d. Vida Ãw ahbjhU nj®éš vªjkht£l¤Âš m¢Ál¥g£lnjh 

mªj kht£l khí°Ânu£L¡F m¢ÁLgtuhš cWÂbkhê efš mD¥Ã 

it¡f¥g£lhy‹¿, k‰wgo ahbjhU J©L btëpL mšyJ Rtbuh£oia 

m¢ÁLtj‰F fhuzkhf ÏU¡f¡TlhJ. 

 

3. Ï¥Ãçé‹ brašneh¡f¤Â‰fhf 

a. Mtz¤ij ifahš vGÂ efš vL¥gij jéu, Mtz¤ij gy efšfŸ 

vL¡»‹w vªjbthU brašKiwÍ« “m¢Ál¥gLtjhf¡ fUj¥g£L,  

mj‰»z§f Ïªj Mtz¤Âš m¢ÁLgt® v‹w brh‰bwhluhf bghUŸ 

bfhŸsnt©L« ; k‰W« 

b. “nj®jš J©L btëpL mšyJ Rtbuh£o” v‹gJ, nj®jèš ngh£oæL»‹w  

nt£ghs®  mšyJ nt£ghs®fŸ FGé‹ nj®jš bt‰¿ thŒ¥ig 

nk«gL¤jtj‰F mšyJ ghÂ¡F« tifæš éãnah»¡f¥g£l ahbjhU 

m¢Ál¥g£l J©L btëpL J©l¿¡if mšyJ Vida Mtz« mšyJ 

nj®jš g‰¿a F¿¥Ãid bfh©oUªJ Mdhš, nj®jš Kft®fS¡F mšyJ 

gâahs®fS¡F thyhakhd c¤juÎfŸ mšyJ nj®jš T£l« x‹¿‹ ehŸ, 

neu«, Ïl« k‰W« Vida étu§fis btWknd m¿é¡»‹w ahbjhU 

J©l¿¡if, Rt® és«gu« mšyJ Rtbuh£o bfh©ouhj ahbjhU Rt® 

és«gu« mšyJ Rtbuh£o vd bghUŸgL«.  

 

4. c£ÃçÎ (1) mšyJ  c£ÃçÎ (2)-Ï‹ ÑGŸs éÂ¤ Jiwfis ÛW»‹w ahbjhU egU«, 

F¿¥Ã£l fhy msé‰F Áiw¤ j©lid éÂ¥gj‰F c£ltuhth®.   Ï¡fhy msÎ 

MW khj§fŸ tiuæY« Ú£o¡f¤j¡fjhF« mšyJ Ïu©lhæu« %ghŒ msé‰F 

mguhj« éÂ¡f¡TL« mšyJ Ï›éu©L« éÂ¡f¥gl¤j¡fjhF«. 

 

2.  nj®jš fhy§fëš F¿¥ghf muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡F vÂuhf m¢R 

Clf¤Âš K¡»akhf brŒÂ¤ jhŸfëš Jiz és«gu§fŸ tUtJ 
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f©l¿a¥g£LŸsJ. gy ne®Îfëš, m¤jifa és«gu§fŸ F¿¥Ã£l 

nt£ghs®fë‹ bt‰¿ thŒ¥ig nk«gL¤Jtj‰fhf btëæl¥gL»wJ. 1951 M« 

M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt r£l¤Â‹ 77(1) M« Ãçé‹ go, ahbjhU nt£ghsç‹ 

nj®jš bjhl®ghd m¤jifa és«gu§fS¡F V‰g£l bryéid mªj¥ Ãçé‹ Ñœ 

it¤J tu¥gl nt©oa nt£ghsç‹ nj®jš bryéd¤njhL nr®¡f¥gl nt©L«.  

nkY«,  nkY«, nt£ghsç‹ mDkÂæšyhkš, nt£ghsç‹  nj®jš bt‰¿ thŒ¥ig 

nk«gL¤Jtj‰F és«gu«, R‰w¿¡if mšyJ btëp£lj‰F MF« bryéd¤ij  

ÏªÂa j©lid éÂ¡nfhitæ‹ 171-H M« ÃçÎ jil brŒ»wJ.  Jiz 

és«gu§fŸ nk‰brh‹d r£l éÂ¤Jiwæ‹ neh¡f§fis njhšéÍw¢ brŒ»wJ. 

 

(3) nkny F¿¥Ãl¥g£l r£l éÂKiwfë‹ njitfS¡F cjÎ« bghU£L, nj®jš 

fhy¤Âš, m¢R Clf¤Âš ahbjhU muÁaš f£Á mšyJ nt£ghsU¡F rhjfkhf 

mšyJ vÂuhf ahbjhU és«gu§fŸ/nj®jš étfhu« F¿¤j ne®éš, m¤jifa 

étfhu¤Jl‹/és«gu¤Jl‹ btëæLgtç‹ bga® k‰W« KftçÍ« më¡f¥gl 

nt©L« vd Miza« c¤jué£LŸsJ. 

(4) Ïªj c¤juÎ, c§fŸ  khãy¤ÂYŸs kht£l nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« m¢R 

Clf« c£gl r«gªj¥g£lt®fŸ midtç‹ jftš k‰W« x¤Âiré‰fhf, mt®fŸ 

ftd¤Â‰F bfh©L¢ bršy¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.38 

  ef®¥òw ts®¢Á k‰W« tWik jâ¥ò Jiw, ef®¥òw ts®¢Á k‰W« tWik jâ¥ò 

mik¢rf¤Â‹ k¤Âa muR brayhsU¡F mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 29.09.2004 M« 

ehë£l 437/6/28/2004/PLN –III M« v© foj«. 

 

bghUŸ: 04.01.2004 m‹W njÁa ehëjœfëš, cyf tÁ¥Ãl Âd« 

F¿¤J és«gu« btëæLjš. 

 

  nk‰brh‹d bghU©ik bjhl®ghf 28.09.2004 M« ehë£l c§fë‹ 1706-D/Dir (UPA) 

M« v© foj¤ij gh®itæLkhW«, Ã‹tU« ãgªjidfS¡F£g£L fife  és«gu§fis 

btëæl kW¥ò bjçé¡féšiy v‹gij c§fS¡F bjçé¡FkhW« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 

i. r«gªj¥g£l mik¢rç‹ ãH‰gl«, és«gu¤Âš ÏU¡f¡TlhJ. 

ii. xU nj®jš muÁaš f£Á mšyJ f£ÁfŸ T£lâahf F¿¥ÃLtij jé®¡f 

nt©L« 

iii. K«ig k‰W« bfhšf¤jhéèUªJ btëtU« ehëjœfëš, Ïit 

btëæl¥gl¡ TlhJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.39 

  Õfh® k‰W« #h®f©£ jiyik brayhs®fŸ/ jiyik nj®jš  mÂfhçfS¡F nj®jš 

Miza« mD¥ÃÍŸs 24.12.2004 M« ehë£l 437/6/2006- PLN III M« v© foj«. 

 

bghUŸ: muR bryéš és«gu§fŸ k‰W« és«gu gyiffis 

fh£Á¥gL¤Jjš. 

 

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

muR bryéš, k¤Âa k‰w« khãy§fŸ / k¤Âa neuo M£Á¥ gFÂfë‹ murhš 

fh£Á¥gL¤ÂÍŸsJ Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F tªJŸsJ.  muÁaš f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghs®fë‹ têfh£L F¿¥òfS¡¡hd khÂç el¤ij éÂfŸ – mÂfhu¤ÂYŸs f£Á-VII 

M« g¤Âæ‹ (iv) M« Jiz¥ g¤Âæš Ñœf©lt‰¿‹ ÛJ c§fë‹ ftd« <®¡f¥gL»wJ. 

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

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

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

btëæ£lJ v‹w ahbjhU òfhU¡F v›éj MjhuK« Ïšiy v‹w« cWÂ brŒtJl‹ 

nj®jèš MS« f£Áæ‹ bt‰¿ thŒòfis nk«gL¤J« neh¡»š rhjidfŸ bjhl®ghd 

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

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

 2. 2004 M« M©L Ã¥utç 29M« ehs‹W k¡fsit k‰W« Õfh®, mçahdh k‰W« 

#h®f©£ khãy r£l¥ nguit¤ bjhFÂfë‹ nj®jšfë‹ m£ltiz m¿é¥òl‹ khÂç 

nj®jš el¤ij éÂfŸ cldoahf bray¡F tªjJ.  nj®jš ehŸ m¿é¥Ã‰F K‹dnu 

és«gu¤ j£»Ÿ, és«gu§fŸ mšyJ Rtbuh£ofŸ muR¥ gz¤Âš fh£Á¡F it¡f¥g£L 

ÏU¥ÃD« m¤jifa és«gu¤ j£ofŸ k‰W« és«gu§fis bjhl®ªJ fh£Á¡F it¥gjhš 

mit mÂfhu¤ÂYŸs muÁaš f£ÁfS¡F k£L  äŠÁa                      

                                                               

                                           .  
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  3. k¡fS¡F, FL«g f£L¥ghL, r_f ey¤ Â£l§fŸ        F¿¤j bghJ¤ jftš 

mšyJ bghJ brŒÂfis bjçé¡F« fU¤J¡fis cila és«gu¥ gyiffŸ, és«gu§fis 

murhš fh£Á¥gL¤j¥glyh« vd Miza« c¤jué£LŸsJ.  MæD«, m¤jifa mid¤J 

és«gu gyiffŸ, és«gu§fŸ, ahbjhU thG« muÁaš           / muÁaš f£Áæ‹ 

rhjidfis bjçé¡»w mšyJ fU¤J¤ bjçé¡F« bghU£L mt®fë‹ ãH‰gl§f  mšyJ 

bga  mšyJ f£Á¢ Á‹d§f                  clnd Ú¡f¥gl nt©L«.  

Vbd‹whš, muÁaš          mšyJ muÁaš f£Á,                         

     òf    mšyJ     mšyJ ahbjhU muÁaš jiytç‹ jå¤j‹ikia 

ca®¤Jtj‰                                                 

            .  m¤jifa és«gu¥ gyiffŸ                              

                                     . 

                                                         

                                                             

                                                                  

                                                            

                                                        

                                      . 

                                                         

                                    . 

                                                        . 
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c¤juÎ bjhl® v©.40 

 

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

mÂfhçfS¡F nj®jš Miza« mD¥ÃÍŸs 3.08.2007 M« ehë£l 3/9/2007/JS –II M« v© 

foj«. 

bghUŸ: brŒÂ¤jhŸ k‰W« Vida m¢R Clf¤Âš nj®jš 

bjhl®ghd és«gu§fŸ - nj®jš Ãu¢rhu« - bjhl®ghf. 

 

 ÑnH ju¥g£LŸs, 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹  126 M« 

Ãçé‹ éÂ¤JiwfŸ ÛJ ftd« <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  

      ÃçÎ-126 th¡F¥gÂÎ Kotiltj‰F ã®zæ¡f¥g£l 48 kâ neu¤Âš 

bghJ¡T£l§fis jil brŒjš. 

(1) ahbjhU egU« 

(a)    nj®jš x‹nwhL bjhl®òila, ahbjhU bghJ¡T£l« mšyJ C®ty¤ij 

T£LtJ, el¤JtJ mšyJ g§nf‰gJ mšyJ ciuah‰WtJ TlhJ ; mšyJ 

(b) Âiu¥gl¡fUé, bjhiy¡fh£Á mšyJ Vida mnj ngh‹w  rhjd§fŸ 

thæyhf, ahbjhU nj®jš étfhu¤ij bghJk¡fS¡F fh£ÁgL¤j¡TlhJ. 

(c) ahbjhU nj®jèY«, th¡F¥gÂÎ gFÂæš, th¡FgÂÎ Kotiltj‰F 

ã®zæ¡f¥g£l 48 kâ neu¤Âš ahbjhU th¡F¥gÂÎ gFÂæš bghJk¡fis 

<®¡F« tifæš Ïirau§f ãfœ¢Á mšyJ Âiuau§f ãfœ¢Á mšyJ Vida 

ahbjhU bghGJngh¡F mšyJ nfë¡if ãfœ¢Á el¤Jtj‹ thæyhf mšyJ 

V‰ghL brŒtj‹ thæyhf bghJk¡fS¡F nj®jš étfhu§fis gu¥òjš 

TlhJ. 

(2) c£ÃçÎ (1)‹ éÂ¤Jiwfis ÛW»‹w ahbjhU egU«, Ïu©lh©LfS¡F 

Ú£o¡f¤j¡f msé‰F Áiw¤ j©lid mšyJ mguhj« mšyJ Ï›éu©L« 

éÂ¡f¥gL«. 

(3) Ï¥Ãçéš, “nj®jš étfhu«” v‹gJ nj®jš x‹¿‹ Koéid ghÂ¡F« tifæš 

mšyJ jh¡f¤ij V‰gL¤J« tifæš fUj¥g£l mšyJ fz¡»l¥g£l ahbjhU 

étfhu« vd bghUŸgL«. 
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(2) nk‰brh‹d 48 kâneu fhy mséš nj®jš bjhl®ghd étfhu¤ij thbdhè 

_y« xègu¥gyhkh vd Áy khãy§fëèUªJ nfŸéfŸ vG¥g¥g£LŸsd. 

(3) nj®jš étfhu¤ij, bjhiy¡fh£Á mšyJ mJngh‹w rhjd§fŸ thæyhf 

fh£Á¥gL¤Jtij, 126 M« Ãçé‹ (1) M«  c£Ãçit¢ nr®ªj (b) gFÂ jil 

brŒ»wJ. Ïªj braš neh¡f¤Â‰fhf, thbdhèahdJ, Vida mJngh‹w 

rhjdkhf fUj¥gL« vd bjëgL¤j¥gL»wJ. vdnt ahjhU nj®jš étfhu¤ij 

thbdhè _y« xègu¥òtJ/ gu¥òtJ v‹gJ (b) gFÂæ‹ Ñœ tUtJl‹ 

nk‰brh‹d Ãçéš F¿¥Ãl¥g£l 48 kâ neu¤Âš m›thW brŒtj‰F 

mDkÂ¡f¥glkh£lhJ. 

(4) ÏJF¿¤J VnjD« IaäU¥Ã‹ mjid fistj‰F c§fŸ khãy¤ÂYŸs 

mid¤J muÁaš f£ÁfŸ c£gl r«gªj¥g£l mid¤J eg®fë‹ ftd¤Â‰F 

bfh©L¢ bršy¥glyh«. 

(5)    Ï¡foj« bg‰wik¡F x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.41 

 

  mid¤J khãy§fë‹/ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ 

k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F nj®jš Miza« mD¥ÃÍŸs 3/9/2007 M« ehë£l 

3.09.2007/JS-II M« v© foj«. 

 

bghUŸ: J©L btëpLfŸ, Rtbuh£ofŸ m¢ÁLtÂš 

f£L¥ghLfŸ. 

 

1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂã¤Jt¢ r£l¤Â‹ 127- M« Ãçé‹ éÂ¤JiwfŸ 

bjhl®ghf Miza¤Â‹ 24-8-2004 M«  ehë£l 3/9/2007/JS-II M« foj¤Â‹ ÛJ 

ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 2. és«gu§fŸ, m¢R Clf§fëèUªJ ntbwhU bgaçY«, Áy ãWtd§fë‹ 

bgaçY« btëæl¥gL»‹wd v‹gJ Miza¤Â‹  ftd¤Â‰F 

bfh©Ltu¥g£LŸsJ. 

 3. nj®jš fhy§fëš F¿¥Ã£l muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡F 

MjuthfÎ«, vÂuhfÎ« m¢R Clf¤Âš K¡»akhf brŒÂ¤ jhŸfëš 

btëæl¥gL»‹w és«gu§fis bghW¤jtiuæš  Ã‹tU« fU¤J¡fŸ ftd¤Âš 

bfhŸs¥glyh«. 

      [a] és«gu§fis¥ bghW¤jtiuæš, mj‰fhd _yhjhu¤ij  f©l¿a Ã‹tU« 

elto¡if vL¡f¥glyh«. 

 (i) és«gu«, nt£ghsç‹ r«kj¤Jl‹ mšyJ mtU¡F bjçªnj  

btëæl¥g£oU¥Ã‹ r«gªj¥g£l nt£ghsuhš/nt£ghs®fshš 

m§Ñfç¡f¥g£LŸsjhf fUj¥g£L, nt£ghsç‹/nt£ghs®fë‹ nj®jš bryéš 

fz¡F it¡f¥gL«. 

 (ii) nt£ghsç‹ mDkÂæ‹¿ és«gu« btëæl¥g£oU¥Ã‹,   ÏªÂa j©lid 

éÂ¡nfhitæ‹ 171-H M« Ãçit Û¿aj‰fhf és«gu btëp£lhs® ÛJ tH¡F 

bjhl®tj‰fhf elto¡if vL¡f¥glyh«. [r«gªj¥g£l 

nt£ghs®/nt£ghs®fëläUªJ vG¤J  ó®tkhd mDkÂæ‹¿ és«gu¤Â‰F 

brŒa¥g£l bryéd«] 
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[b] és«gu¤Âš btëæLnth® milahs« R£o¡fh£l¥gléšiy våš Ã‹d® 

Ú§fŸ r«gªj¥g£l brŒÂ¤jhŸ ãWtd¤ij bjhl®òbfh©L jftš bg‰W 

nk‰brgh‹dthW cça elto¡if nk‰bfhŸtJ F¿¤J fUÂ¥gh®¡fyh«. 

 

4. nkny F¿¥Ãl¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfis Ã‹g‰Wtj‰fhf Vida 

nj®jš mYty®fSl‹ kht£l nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš el¤J« mYty®fS¡F 

bjçé¡f¥glyh«.   kht£l nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš el¤J« mYty®fŸ 

KjènahU¡F tH§f¥g£l c¤juÎfë‹ efš x‹W, Miza¤Â‰F 

nk‰F¿¥bgGJtj‹ thæyhf  ÏJbjhl®ghf vL¡f¥g£l elto¡if g‰¿ 

cWÂbrŒa¥glnt©L«. 

 

5. Ïjid bg‰W¡ bfh©lik¡F jaÎT®ªJ x¥òif mD¥gÎ«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.42 

ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit brayhs® k‰W« mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo 

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

Miza« mD¥ÃÍŸs 21.11.2007 M« ehë£l 437/6/2007(INST) – PLN III M« v© foj«. 

  

bghUŸ: k¡fsit k‰W« khãy r£lk‹w nguitfS¡fhd 

bghJ/Ïil¤ nj®jš fhy¤Âš, muR Ïizajs¤Âš 

muÁašthÂfŸ / mik¢r®fŸ Ûjhd mid¤J 

F¿¥òfisÍ« Ú¡»éLtJ bjhl®ghd c¤juÎfŸ 

bjhl®ghf. 

 

  khãy muÁ‹ Ïizajs§fŸ/ mik¢rç‹ mYtyf  Ïizajs§fëš, gšntW  Jiw 

k‰W« murik¥ò rh®ªjt®fŸ j§fŸ rhjidfis Áw¥Ã¤J¡ T¿, mij muÁašthÂfŸ/ 

mik¢r®fë‹ brhªj rhjidfshf òfœªJ ngRtJ ngh‹W j‰nghJ »il¡f¡Toa gšntW 

F¿¥òfŸ F¿¤j nfŸéfis Miza« fUÂ¥gh®¤JŸsij bjçé¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹.  k¡fsit/khãy r£lk‹w nguitfë‹ bghJ¤nj®jš bjhl®ghf khÂç 

nj®jš el¤ij éÂ eilKiwæèU¡F« nghJ m¤jifa khãy muÁ‹/ k¤Âa muÁ‹ mYtš 

Ïizajs¤Âš mid¤J mik¢r®fŸ, muÁaš thÂfŸ mšyJ muÁaš f£Áfë‹ F¿¥òfŸ 

»il¡f¡Toa  vL¤Jél¥glnt©L«/ Ú¡f¥gl nt©L« vd Miza« KoÎbrŒJŸsJ. 

Ïil¤nj®jšfë‹nghJ, m¤jifa Ïil¤nj®jèš nt£ghsuhf ÏU¡F« m¤jifa 

muÁašthÂfŸ/ mik¢r®fS¡F k£Lnk  Ïªj c¤juÎfŸ tiuaW¡f¥glyh«. 

 

   Ïjid f©o¥ghf Ã‹g‰Wtj‰fhf, r«gªj¥g£l midtç‹ ftd¤Â‰F 

Ïij¡ bfh©L¢ bršyyh«. 

 

   Ïjid bg‰W¡ bfh©lj‰F jaÎT®ªJ x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.43 

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

k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F ÏªÂa nj®jš Miza« mD¥ÃÍŸs 23.02.2009 M« 

ehë£l 437/6/INST/2009 – CC  BE M« v© foj«.  

   

bghUŸ cyf tÁ¥Ãl Âd«, nghènah brh£LkUªJ/ bA¢Ié 

éê¥òz®Î Ãu¢rhu« k‰W« RjªÂu Âd«, FoauR Âd«, 

fhªÂ b#aªÂ, khãy cUth¡f Âd« ngh‹w gšntW 

Âd§fë‹ bfh©lh£l jUz§fSl‹ bjhl®òila 

és«gu§fë‹ btëpL. 

 

 k¡fsit/ khãy r£lk‹w bghJ/ Ïil¤nj®jšfëš khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

eilKiwæèU¡F«nghJ cyf tÁ¥Ãl Âd«, nghènah brh£LkUªJ/ HIV éê¥òz®Î 

Ãu¢rhu«  F¿¤j és«gu§fis btëæLtj‰F mDkÂ nfhç mik¢r®fëläUªJ / 

JiwfëläUªJ gšntW F¿¥òfis Miza« bgW»wJ.   

 K¡»akhd r_f¥ Ãu¢ridfŸ g‰¿a és«gu§fŸ btëæLtij Miza« xUnghJ« 

vÂ®¡f fUjéšiy. mÂfhu¤ÂèU¡F« f£Á, muR ÏaªÂu§fis/ mik¥òfis¤ jtwhf¥ 

ga‹gL¤Â, rkthŒ¥òfŸ më¥gj‰F  vÂuhd r_f jftšfis¥ gu¥Ã mjdhš RjªÂukhd 

k‰W« ne®ikahd nj®jš bfhŸifia ÛW«tifæš brašgléšiy v‹gij k£Lnk mJ 

cWÂ brŒa éU«ò»wJ.  vdnt th¡fhs®fis tr¥gL¤Â mt®fS¡F rhjfkhf th¡fë¡f 

Jh©l¡Toa ahbjhU mik¢r®/muÁaš ca® gjéæš ÏU¡F« egç‹ ãH‰gl« mšyJ nj®jš 

brŒÂfŸ Ïšyhkš k‰W« f£Áæ‹ rhjidfis Áw¥Ã¤J¡ Twhkš ÏU¡F« m¤jifa 

és«gu§fS¡F jilæšiy v‹w bjëthd ãiygh£il nj®jš Miza« vL¤JŸsJ.  

RjªÂu Âd«, FoauR Âd«, fhªÂ b#aªÂ k‰W« khãy cUth¡f Âd« ngh‹w bt›ntW 

K¡»akhd tuyh‰W Áw¥òä¡f Âd§fis nfhyhfykhf bfh©lhl¥gL«nghJ, mÂš 

g§nf‰F« k¤Âa/khãy mik¢r®fŸ, mªneu¤Âš, mÂfhu¤ÂYŸs f£Áæ‹ mšyJ nj®jèš 

ngh£oæL»‹w mt®fë‹ muÁaš f£Áfë‹ rhjd§fis vL¤Jiu¥gj‹ thæyhf muÁaš 

Mjha« bgw xU jskhf ga‹gL¤Â¡ bfhŸt®. Ïij Miza« fLikahf fUÂ¥gh®¤J, 

mik¢r®fŸ m¤jifa bfh©lh£l§fëš g§nf‰F«nghJ, mt®fŸ ng¢Rfë‹/ 

brh‰bghêÎfë‹ ika¡fU¤jhdJ, tuyh‰W¥ Ã‹dâ, rç¤Âu ehaf®fë‹ rhjidfŸ 

brašfŸ F¿¤J k£Lnk ÏU¡f nt©L« v‹W« mt®fŸ muÁaš ng¢RfŸ ngrhkš, 
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bghJél¤ij, muÁaš Ãu¢rhu nkilahf kh‰wyh« äFªj ftd¤Jl‹ ÏU¡f nt©L« v‹W 

KoÎ brŒjJ. 

 m¤jifa jUz§fŸ, M£ÁæèU¡F« f£Áæ‹ rhjidfis ca®¤Jtj‰fhf 

ga‹gL¤j¥gLtjhš Ïªj fhyf£l¤Âš mJngh‹w fhuz§fS¡fhf M£ÁæèU¡F« “ XXX 

M©LfŸ/eh£fŸ” ngh‹w bfh©lh£l§fS¡F KGikahd jil éÂ¡f¥gL«.  . 
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c¤juÎ bjhl® v©.44 

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

k‰W« jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£LŸs ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 13.04.2009 

M« ehë£l 437/6/INST-2008-CC &BE M« v© foj«. 

bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂ ga‹gL¤jik – muR¢ bryéš 

és«gu§fŸ  k‰W« és«gu¥ gyiffis fh£ÁgL¤Jjš. 

        

            khãy muR/ k¤Âa muR, M£Áæè»‹w  f£Áæ‹ rhjidfis és¡F»w és«gu¢ 

r£l§fis mÂf  v©â¡ifæš muR¢ bryéš  fh£Á¥gL¤Âajhf Miza¤Â‹ 

ftd¤Â‰F tªJŸsJ. g¤Â VII, c£gg¤Â (iv) –  muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ 

têfh£LjY¡fhd khÂç nj®jš el¤ij éÂæ‹ 4M« g¤Âia¢ nr®ªj Jiz¥g¤J (iv)-¡F 

M£ÁæèU¡F« f£Á  j§fsJ ftd« <®¡f¥gL»wJ.  mtit Ã‹tUkhW 

      “ k¤Âæš mšyJ khãy§fëš/ k¤Âa mur‹ neuo M£Á¥ gFÂæš, M£ÁæèU¡F« 

r«gªj¥g£l f£Á, nj®jš Ãu¢rhu neh¡f¤Â‰fhf, j‹Dila mÂfhu ãiyia 

ga‹gL¤ÂÍŸsjhf bjçé¡f¥gL»w ahbjhU òfhU¡F« fhuz« vJÎ« f‰Ã¡f¥gléšiy 

v‹gij cWÂ brŒa nt©L« k‰W« F¿¥ghf (iv) M£ÁæYŸs f£Áæ‹ bt‰¿ thŒ¥òfis 

mÂfç¡»w neh¡f¤Jl‹, nj®jš fhy¤Âš muÁaš rh®ªj brŒÂfis ghug£rkhf 

btëæLtj‰fhf, rhjidfŸ bjhl®ghf Ãu¢rhu« brŒtj‰fhfÎ«, muR bryéš 

brŒÂ¤jhŸfëY« Ãw Clf§fëY« és«gu« brŒjš k‰W« mYtyš rh®ªj k¡fŸ 

Clf¤ij jtwhf¥ ga‹gL¤Jjš ngh‹wit ftdkhf¤ jé®¡f¥gl nt©L«.” 

  k¡fsit¡F« gšntW khãy§fS¡fhd r£lk‹w¥ nguit bghJ¤ nj®jšfë‹ 

m£ltiz m¿é¥òl‹, khÂç nj®jš el¤ij éÂ, 2.3.2009 m‹WeilKiw¡F tªjJ. mur 

bryéš, m¤jifa és«gu§fŸ k‰W« és«gu¥gyiffis bjhl®ªJ fh£Á¥gL¤JtJ, 

m¤jifa és«gu gyiffŸ, és«gu§fŸ mšyJ Rtbuh£ofis nj®jš ehŸ m¿é¥gj‰F 

K‹du fh£Á¥gL¤j¥g£oUªjhY« Tl mit khÂç nj®jš el¤ij éÂia ÛWtjhfnt 

mikÍ«.  Vbd‹whš, mJ M£ÁæèU¡F« f£Á¡F msÎ¡fÂfkhd  cçikia më¥gJl‹, 

M£ÁæèU¡F« f£Á¡F rhjfkhf th¡fhs®fis <®¡f¡  ToajhfÎ« cŸsjhš mti nj®jš 

šl¤ij éÂfis Û¿ajhh¡ fUj¥gL»‹wd. 
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 muR bryéš fh£ÁgL¤j¥g£l m¤jifa mid¤J és«gu¥ gyiffŸ, és«gu§fis 

r«gªj¥g£l mÂfhçfŸ clnd mt‰iw mf‰¿é£L Ïz¡f m¿¡ifia Miza¤Â‰F 

më¡F«go Miza«  c¤jué£LŸsJ. 

 ÏåtU fhy§fëš, nj®jš neu¤Âš, muR bryéš, ehëjœfŸ k‰W« ä‹dQ Clf« 

c£gl Ïju Clf§fëš és«gu§fis btëæl¡TlhJ vd Miza« c¤jé£LŸsJl‹  

M£ÁæèU¡F« f£Áæ‹ nj®jš fhy¤Âš, nj®jš brŒÂh¡fhf, f£Á¡fhu® k‰W« f£Áæ‹ 

rhjidfis és«gu¥gL¤JtJ, vÂ®fhy thŒ¥Ãid nkY« äif¥gL¤Â bjçé¡F«bghU£L  

k¡fŸ Clf¤ij jtwhf¥ ga‹gL¤JtijÍ«  ftdKl‹ jé®¡f¥gl nt©L«. 

 cldoahf elto¡if nk‰bfhŸtj‰fhf, k¤Âa muR k‰W« khãy muÁ‹ mid¤J 

mik¢rf§fS¡F«/JiwfS¡F«/ mYtyf§fS¡F« Miza¤Â‹ Ïªj c¤juÎfŸ 

bjçé¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.45 

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

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

ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹  25.06.2013 M« ehë£l 437/6 INST-2013/ CC  BE  M« v© foj«.  

bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂ - k¡fsit/ khãy r£lk‹w 

nguit¡fhd Ïil¤nj®jšfŸ eilbgW« fhy¤Âš, 

k¤Âa/khãy muRfshš és«gu§fŸ btëæLjš – bjhl®ghf. 

  

 k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jiy¥ bghW¤jtiuæš ehL khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ, 

KGtj‰F« bghUªJ« v‹gjidÍ« r«kªj¥g£l ahbjhU khãy¤Â‹ r£lk‹w¤Â‰fhd 

bghJ¤ nj®jè‹ nghJ, mit bjhl®òila khãy¤Â‰F« bghUªJ«  v‹gijÍ« Ú§fŸ 

m¿Å®fŸ. Ïil¤nj®jšfis¥ bghW¤j k£oš mik¢r®fë‹ R‰W¥gaz§fŸ, és«gu§fŸ, 

muÁd® éUªÂd® khëiffis ga‹L¤Jjš, mÂfhçfë‹ gâælkh‰w« Kjèa 

Ïil¤nj®jš eilbgW»w kht£l« KGtj‰F« bghUªJ»w Áy têtiffŸ Ú§fyhf, 

th¡F¥gÂÎ eilbgwéU¡»w kht£l« KGtj‰Fnk khÂç Ïil¤nj®jš el¤ij 

bghWªJ»‹wJ. 

(Miza¤Â‹, 26.04.2012 M« ehë£l 437/6 INST-2013/ CC  BE  M« v© foj¤ij fh©f) 

2. k¤Âa k‰W« khãy§fŸ muR Ïu©oY«, ãiwnt‰w¥g£l Â£l§fŸ k‰W« rhjidfŸ 

F¿¤j és«gu§fŸ ml§»a gšntW tifahd és«gu§fŸ btëæLtij¡ fhz Ko»wJ. 

m¤jifa és«gu§fŸ, FoauR Âd«, RjªÂu Âd«, òfœthŒªj jiyt®fë‹ Ãw¤ Âd§fŸ, 

muR éHh¡fŸ ngh‹w Áw¥ghd jUz§fëš mo¡fo btëæl¥gL»‹wd. m¤jifa 

jUz§fëš, Ïil¤nj®jšfŸ eilbg‰¿UªJ, m¤jifa és«gu§fŸ btëæl¥gL« 

neu¤Âš, khÂç nj®jš el¤ij éÂ étfhu« F¿¤j édh vG¥g¥gL«.  Ïil¤nj®jè‹nghJ 

m¤jifa és«gu§is, Ãw Ïl§fëš btëæl¥gL«nghJ, khÂç nj®jš el¤ij éÂæ‹ Ñœ 

tU»w F¿¥Ã£l Ïl§fëš, m¤jifa és«gu§fis, F¿¥ghf m¢R Clf¤Âš jil brŒtJ  

v‹gJ bjhêšE£g ßÂah Ïayhj x‹whF«. 

3. Miza« Ïªj étfhu« F¿¤J fUÂ¥gh®¤JŒaJ. Ïªj étfhu« F¿¤j mid¤J 

m«r§fisÍ« fU¤Â‰bfh©L, Ïil¤nj®jnyhL bjhl®òila khÂç nj®jš el¤ij éÂ 
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eilKiwæèU¡F« fhy¤Âš, muR bryéš, és«gu§fis btëæLtJ F¿¤J Ã‹tUkhW 

Kiw¥gL¤j¥gL« vd Miza« c¤jué£LŸsJ. 

(i) F¿¥Ã£l K¡»akhd rªj®¥g§fSl‹ bjhl®òila bghJ¥gilahd és«gu§fŸ 

btëæl¥glyh«. MæD« m›thW btëæl¥gL« és«gu§fŸ, F¿¥Ã£l jUz§fëš 

eh£fSlD« Ïirthd eh£fSlD« tiuW¡f¥gl nt©L«, mit Vida eh£fëš 

btëæl¡TlhJ.  és«gu¤Âš  ahbjhU mik¢r® k‰W« Vida muÁaš bghW¥ghs®fë‹ 

ãH‰gl§fŸ Ïl« bg‰¿U¡f¡ TlhJ. 

(ii) Ïil¤nj®jš bjhFÂfëŸ ml§»ÍŸs gFÂfëš, ahbjhU Â£lt£lkhd/ F¿¥Ã£l 

F¿¥òfisÍila/kiwbghUŸ ml§»a és«gu«, Ïil¤ nj®jšfhy mséš vªjbthU 

ehëY« btëæl¥gl¡ TlhJ 

4) Ïªj c¤juÎfŸ, Ïil¤ nj®jš bjhl®ghdt‰¿‰F k£Lnk bghUªJ« v‹gij 

ftd¤Âš bfhŸsyh«.  bghJ¤ nj®jiy¥ bghW¤jtiuæš, muR bryéš brŒa¥gL« 

és«gu§fŸ ÛJ brašgL¤j¥gL« jil ahdJ fLikahf bra‰gL¤j¥gl nt©L«. 

5) Ïå tU§fhy§fëš Ït‰iw Ã‹g‰¿ elti¡if nk‰bfhŸtj‰fhf Ïªj têfh£o 

F¿¥òfis ftd¤Âš bfhŸs nt©L«. nkY«, r«gªj¥g£l mid¤J mÂfhçfë‹ 

ftd¤Â‰F« bfh©L bršy¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.46 

 ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 09.10.2013 M« ehë£l 437/6/CG/2013/CC & BE M« 

v©â£l foj« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« jiyik brayhs®fŸ mik¢ruit¢ FG brayhs®fS¡F 

mD¥g¥g£lJ. k¤Âa muR brayhs®, brŒÂ k‰W« xègu¥ò Jiw mik¢rf«, rh°Âç gt‹, 

òJošè k‰W« jiyik Ïa¡Fe®, és«gu« k‰W« xè - xë fh£Áaf és«gu Ïa¡Feuf«, 

òJošè M»nahU¡F efš mD¥g¥g£LŸsJ. 

bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ - k¤Âa muÁ‹ ahbjhU és«gu§fis th¡F¥ gÂÎ 

eilbgW« khãy§fëš mšyJ th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš ga‹gh£oYŸs brŒÂ¤ 

jhŸfëš btëæLjš - bjhl®ghf. 

k¤Âa k‰W« khãy muRfë‹ ey¤Â£l§fŸ k‰W« rhjidfë‹ K¡»a¤Jt¤ij¡ F¿¥ÃL«  

és«gu§fis th¡F¥gÂÎ eilbgwhj Áy khãy muRfshš btëæl¥g£L tUtJl‹, 

th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš cŸs brŒÂ¤jhŸ gÂ¥òfëY« btëæl¥g£L tU»‹wd 

v‹gij Miza« ftå¤J tU»wJ v‹gijÍ«, ÏJ khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂia Û¿ajhf 

Miza« fUJ»wJ v‹gijÍ« bjçé¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 ÏåtU« fhy§fëš, khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ braèš ÏU¡F« fhy¤Âš nj®jš 

eilbgwhj khãy§fshš btëæl¥gL»‹w ÏJ ngh‹w mid¤J és«gu§fS« mit 

brŒÂ¤jhŸ gÂ¥ghf btëæLtj‰F K‹d® mšyJ th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš 

ga‹gh£oš cŸs g¤Âç¡iffëš btëæL« K‹d®, ÏirÎ nt©o Miza¤Â‰F  

mD¥g¥gl nt©L« v‹W Miza« c.jjué£LŸsJ. 

Ï¡foj¤ij bg‰W¡ bfh©lj‰F x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.47 

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

mÂfhçfŸ k‰W« jiyik brayhs®fŸ, mik¢ruit FG brayhs® M»nahU¡F 

mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 17.10.2003 M« ehë£l 437/6/CG/2013/CC & BE 

M« v© foj«. 

bghUŸ: k¤Âa Ãunjr«, änrhu«, uh#°jh‹, r£o°f® k‰W« njÁa jiyef® M£Á¥ gFÂahd 

blšè M»a khãy§fë‹ r£lk‹w¥nguit¡fhd bghJ¤ nj®jš - és«gu§fis k¤Âa 

k‰W« khãy muRfë‹ btëæLjš - bjhl®ghf. 

 nj®jš Miza¤Â‹ 09.10.2013M« ehë£l 437/6/CG/2013/CC & BE M« foj¤Â‹ 

ÛJ j§fë‹ ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  (efš Ïiz¡f¥g£LŸsJ ) mÂš 

mid¤J és«gu§fS« khãy muÁ‹ nj®jš eilbgwhj khãy muRfŸ k‰W« nj®jš 

eilbgW« khãy§fë‹ brŒÂ¤jhŸfëš btëæLtj‰F c¤njÁ¡f¥g£LŸs mid¤J 

és«gu§fS« khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ mkèš ÏU¡F« fhy¤Âš mt®fshš, brŒÂ¤ 

jhŸfëš gÂ¥ghf mšyJ nj®jš eilbgW« khãy§fëš ga‹gL¤j¥gL« brŒÂ¤jhŸfëš, 

btëæl¥gLtj‰fhf mit mD¥g¥gL« K‹d® Miza¤Â‹ mDkÂia bgw nt©L« vd 

Miza« tèÍW¤J»wJ.   

 nk‰brh‹d c¤juÎfŸ tH§f¥g£oUªª nghÂY« Miza¤Â‹ ÏirÎ bgwhkš, 

th¡F¥gÂÎ eilbgW« khãy§fëš ga‹gh£oYŸs brŒÂ¤jhŸfëš  mšyJ brŒÂ¤jhŸ 

gÂ¥òfshf nj®jš eilbgwhj Áy khãy§fshš és«gu§fŸ btëæl¥g£L tUtij 

Miza« m¿ªJŸsJ. m›thW mj‹ c¤juÎfëš Ûw¥gLtJ F¿¤J Miza« mj‹ 

tU¤j¤ij bjÂé¤JŸsJ.  mj‹ c¤juÎfŸ Ûw¥gLtJ F¿¤J ftd¤Â‰F 

bfh©Ltu¥gLkhæ‹, r«kªj¥g£l muÁ‹ jftš k‰W« k¡fŸ bjhl®ò¤ Jiw 

brayhs®/Ïa¡Fenu m¤jifa jtW¡F neuoahf bghW¥ng‰f nt©L« v‹W Miza« 

nkY« m¿ÎW¤ÂÍŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.48 

 k¤Âa muR brayhs®, brŒÂ k‰W« xègu¥ò¤Jiw mik¢rf«, rh°Âç gt‹, òJošè 

mt®fS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš  Miza¤Â‹ 30.10.2013M« ehë£l 

437/6/CG/2013/CC & BE M« v© foj«. 

gh®it:  mik¢rf¤Â‹ 24.10.2013 M«  ehë£l 1/54/2010 MVC M« v© foj«. 

bghUŸ: K‹dhŸ Ãujk® ÂUkÂ ÏªÂuh fhªÂæ‹ ãidÎ ehŸ M©L ãiwÎ éHh k‰W« 

r®jh® tšyghŒ g£onlè‹ Ãwªj ehŸ M©L  ãiwÎ éHh ngh‹wt‰iw DAVP'S 

brŒÂ¤jhŸfëš és«gukhf F¿¤j nj®jš Miza¤Â‹ mDkÂ - bjhl®ghf. 

 nk‰brh‹d bghU©ik bjhl®ghf 30.10.2013M« ehë£l Miza¤Â‹ mnj v© 

foj¤ij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 Ï¥bghU©ik F¿¤J Miza« kW gçÓyid brŒJ rÛg¤Âš kiwªj jiyt®fis 

jé®¤J, fhyŠbr‹w muÁaš jiyt®fŸ bjhl®ghd brŒÂfŸ k‰W« òif¥gl§fis 

btëæLtÂš kW¥ngJäšiy vd Ïªj KoÎbrŒa¥g£LŸsJ. 

 Ïjid fU¤Âš bfh©L, Miza« gh®itæš f©LŸsthW j§fŸ foj¤Jl‹ 

Ïiz¡f¥g£LŸs, c¤njÁ¡f¥g£oU¡F« és«gu¤ÂYŸs òif¥gl§fŸ k‰W« brŒÂfis 

btëæl  mDkÂ¡f¥g£LŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.49 

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

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l Miza¤Â‹ 01.04.2014M« ehë£l 437/6/1/2014/CC & BE M« 

v©foj«. 

bghUŸ: gšntW khãy§fëš Mjh® bjhl®ghd és«gu§fis¤ bjhlUjš – F¿¤J. 

 khÂç¤ nj®jš éÂfŸ braY¡F tUtj‰F K‹d® Mjh® m£il bjhl®ghd  és«gu« 

brŒa¥g£LŸs és«gu§fis¤ bjhluyhkh, nt©lhkh v‹W khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂæ‹ 

neh¡»š Áy khãy§fŸ Ia§fis vG¥Ã mj‹ Ûjhd és¡f§fis¥ bgw, nj®jš 

Miza¤ij mQ» tU»‹wd v‹gij¡ Tw eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  Ïªj éõa« 

Miza¤jhš gçÓè¡f¥g£L tU»wJ. Mjh® bjhl®ghf brŒa¥gL« és«gu§fëš bghJ 

k¡fS¡F Mjh® m£il F¿¤j jftš më¡F« neh¡f¤ij k£Lnk bfh©ljhf ÏU¡f 

nt©L« v‹W Miza« bjëÎgL¤ÂÍŸsJ. Â£l§fŸ bjhl®ghf Miza« (m) muÁ‹ 

rhjidfis Kj‹ik¥gL¤J« ahjbhU és«gu¤ij¢ brŒa mDkÂ¡f¥glkh£lhJ.  Ïªj 

jftš c§fŸ khãy¤ÂYŸs r«kªj¥g£l VIDAI mÂfhçfë‹ ftd¤Â‰F bfh©L bršy¥gl 

nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.50 
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D. th}®ÂfŸ / thfd§fis ga‹gL¤Jjš 

c¤juÎ bjhl® v©.51 

1) mik¢ruit FG  brayhs®  uhZ£ugÂ gt‹, òJošè 

2) ÏªÂa muR brayhs®, cŸétfhu Jiw mik¢rf«, òJošè 

3) ÏªÂa muR brayhs®, r£l«, ÚÂ  & ãUtd étfhu Jiw mik¢rf«, òJošè 

4) mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¢ brayhs®fŸ 

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

mYty®fS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 20.10.1994 M« ehë£l 

437/6/94/MSC- bjhFÂ -5 M« Miz v© foj«. 

bghUŸ:  th}®Â k‰W« bAèfh¥l®fis thlif¡F mk®¤Jjš. 

Miz: 

 1. nj®jš fhy¤Âš, nj®jš bjhl®ghd gaz§fS¡fhf mšyJ nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf, nj®jš gâ¡fhf mYtyf thfd§fŸ ga‹gL¤JtJ KGikahf 

jiléÂ¤J  Miza« V‰fdnt c¤juÎfis¥ Ãw¥Ã¤JŸsJ. 

 2. Áy muÁaš f£ÁfŸ, muR nj®jš gâ¡fhf/bghJ¤ Jiw ãWtd§fS¡F¢ 

brhªjkhd thDh®ÂfŸ / býèfh¥l®fŸ jåah® ãWtd§fë‹ thæyhf thlif¡F vL¤J 

ga‹gL¤JtJ Vida muÁaš f£ÁfS¡F k‰w ãiyia V‰gL¤J»wJ v‹gJ nj®jš 

Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F bfh©L tu¥g£LŸsJ.  vdnt, nj®jš Miza« muR 

ékhd§fŸ/bAèfh¥l®fis thlif¡F vL¤J ga‹gL¤J« nghJ (bghJ¤Jiw ãWtd§fŸ 

k‰W« fHf§fS¡F¢ brhªjkhdit c£gl) thlif¡F vL¤J ga‹gL¤J« nghJ K‰¿Y« 

rkÅj thŒ¥ò tH§f¥gl nt©L« k‰W« bgçaséš és«gu¥gL¤j¥gl nt©L« v‹w 

eilKiw Ã‹g‰w¥gl nt©L« v‹W Miza« c¤jué.lLŸsJ. Ïªj eil Kiwæ‹ go 
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mid¤J muÁaš f£ÁfS« C®Â ga‹ghLfis rk mséš bgW»‹w tifæš Áy 

Fiwªj¥g£r ãgªjidfŸ Ïªj eilKiwæš nr®¡f¥gl nt©L«.  mitahtd:- 

2.1. MS« f£Áia xUòwK«, Vida f£ÁfŸ k‰W« nj®jš fs¤Âš ngh£oæL« nt£ghs®fŸ 

kWòw« vd ÏUju¥ÃdU¡Fäilna  vªj ghFghL« fh£l¡ TlhJ. 

2.1. Ïj‰fhd bryéd§fis r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfnsh mšyJ ngh£oæL« 

nt£ghs®fnsh V‰W¡ bfhŸs nt©L«.  m¤Jl‹ mj‰fhd gÂÎU¡fis Kiwahf 

guhkç¡f¥gl nt©L«. 

2.3 f£lz§fS«, éÂKiwfS« k‰W« Ïit F¿¤j ãgªjidfS« midtU¡F« xnuÓuhf  

ÏU¡f nt©L«. 

2.4 cŸsgoahf xJ¡ÑL, Kjèš tUgt®fS¡nf K‹Dçik  v‹w éj¤Âš ÏU¡f nt©L«.  

Ïªj neh¡f¤Â‰fhf, kDit bgW« mÂfhçædhš Kiw¥go kD bg‰w njÂÍ«, neuK« F¿¤J 

it¡f¥g£oU¡f nt©L«. 

2.5 mçjhd ne®thf Ïu©L (m) mj‰F nk‰g£l é©z¥gjhu®fŸ xnu ehëš xnu neu¤Âš 

kD¡fŸ më¤ÂUªjhš, m¤jifa jUz§fëš FY¡fš Kiwæš xJ¡ÑL KoÎ brŒa¥gL«. 

2.6 nt£ghs®fŸ j§fŸ kD¡fëš Miza¤Â‹ éÂKiwfë‹ go, nf£f¥g£LŸs 

étu§fis KGikahf më¡fhkš ÏUªJ mšyJ bjhêE£g fhuz§fshš, m«kD¡fŸ 

ãuhfç¡f¥gl¡ Toa beU¡foahd f£l¤Âš cjél ahU¡bfšyh« Û©L« kD¡fŸ 

njit¥gL»‹wnjh mt®fS¡bfšyh« mªj kDé‹ got« x‹W »il¥gj‰fhd tê tif 

brŒa¥gl nt©L«. 

2.7 vªjbthU jåegU¡F«, ãWtd¤Â‰F«, f£Á¡F« mšyJ nt£ghsU¡F« xnu neu¤Âš 

_‹W  eh£fS¡F nkš thDh®Âia / býèfh¥liu thlif¡F tH§f mDkÂ¡fTlhJ.  Ïªj 

njitia cWÂ brŒahj vªjbthU kDÎ« ãuhfç¡f¥gl nt©L«. 

 3. Ïªj eil Kiwæš nk‰Tça ãgªjidfŸ / tiuaiwfŸ xU vL¤J¡fh£L mséš 

k£Lnk nr®¡f¥g£LŸsdnt jéu éçthd mséš mit Ïšiy.  Ïa‹w tiuæš Ïªj 

eilKiwahdJ mid¤J f£ÁfS¡F« / nt£ghs®fS¡F« ãahakhfÎ«, rk thŒ¥ò 

më¡f¥gL« éj¤Âš Ã‹g‰w¥gL« tifæš Ka‰Áia nk‰bfhŸs nt©L«. 
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 4. Ïªj eilKiw mid¤J« mikªj jftšfŸ ahÎ«, btë¥gilahfÎ«, guªj mséš 

és«gu« brŒa j¡fjhfÎ« njit¥g£lhš brŒÂ¤jhŸfŸ k‰W«  ä‹dD Clf§fŸ 

têahfÎ« K‹djhfnt më¡f¥gl nt©L«. 

 5.ÏJ bjhl®ghf tH§f¥g£l c¤juÎfë‹ efš tH§f¥g£l Ã‹d® cldoahf nj®jš 

Miza¤Â‰F mD¥Ã it¡f¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.52 

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

mÂfhçfŸ k‰W« jiyik¢ brayhs®, mik¢ruit FG brayhs® M»nahU¡F mD¥g¥g£l 

ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹09.04.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-III M« v© foj«. 

bghUŸ: bghJ¤ nj®jšfŸ - mik¢r®fŸ / nt£ghs®fis cŸsl¡»a ghJfh¥ò. 

1.muÁaš rh®ªj ÃuKf®fŸ mYtyf¤nyh (m) btëæš ÏU¡F« nghnjh, nj®jš bjhl®ghd 

nkh£lh® Á‰WªJfŸ k‰W« thfd§fŸ k‰W« thDh®ÂfŸ / býèfh¥l®fŸ ga‹gh£o‰fhd 

édh¡fŸ m›t¥nghJ c¤juÎfshf btëæl¥gL»‹wd.  ÏJ bjhl®ghd Vida mid¤J 

c¤juÎfS« bjhF¥ò / ÂU¤jkhf Ã‹tU« c¤juÎfshf btëæl¥g£ld.  Ïit braY¡F 

tªjÎl‹ ftdkhf Ã‹g‰w¥gl nt©L«.  

2.1 khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ F¿¤j j‰nghJŸs m¿ÎW¤jšfë‹ vªj¥ gFÂiaÍ« vªj 

fhuz« g‰¿Í« ahU¡fhfÎ« js®¤j¡ TlhJ.  gaz«, ngh¡Ftu¤J. ghJfh¥ò F¿¤j 

cWÂfis bgWtÂš éÂKiwfë‹ K‹ghf midtU« rkkhfnt fUj¥gLt®.  ahU¡F« 

v›éjkhd rYifÍ« fh£l¥gl¡ TlhJ.  f£Á rh®Ãš nj®jš gâ¡fhf eh£o‹ Ãujk® 

R‰W¥gaz« nk‰bfh©lhY« Ï›éj éÂfŸ mtU¡F« bghUªJ« vdnt j‰nghJ 

eilKiwæèU¡F« éÂfŸ äFªj ftd¤Jl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L«. 

2.2 vŠÁÍŸs mid¤J muÁaš ca®ãiyæš ÏU¥gt®fŸ cjhuzkhf k¤Âa muÁ‹ mik¢r® 

mšyJ Kjyik¢r® khãy muÁ‹ mik¢r® mšyJ thça¤Â‹ jiytuhf ÏU¥gt® khãy 

fHf¤Â‹ jiyt® bghW¥ÃYŸst® T£LwÎ mik¥Ã‹ bghW¥ghs® ngh‹nwh® Ïªj 

éÂfS¡F f£L¥gh£lt®fŸ Mt®.  MæD« muR gâæš ÏšyhjtU¡F Ïit bghUªjhJ. 

2.3 ghJfh¥ò mšyhj Ãw  vªj fhuz¤Â‰fhfÎ«  muÁ‰F brhªjkhd / muR ãÂÍjé bg‰W 

Ïa¡f¥gL»‹w thlif, mo¥gilæyhd ngh¡Ftu¤J thfd§fŸ  ga‹ghL F¿¤j KG 

jilæèUªJ vªj éjkhd éÂ js®Î« më¡f¥gl ÏayhJ.  Ï¤jifa Ú¡f§fŸ t©oæ‹ 

Mô£fhy«, mj‹ éiy k‰W« mid¤J tifahd t©ofŸ ngh‹w khÂçfis¡ 

F¿¥ÃL»‹wd. 
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2.4 ghJfh¥ò cŸë£l vªj fhuz¤ij K‹å£L« muR¡F brhªjkhd thDh®Âia (Ïw¡if 

bghU¤j¥g£l mšyJ býèfh¥l® ) muR bryéš Ïa¡»L« tifæš bg‰nwh, thlif¡F 

muÁläUªJ mDkÂ bg‰W ga‹gL¤j mDkÂ Ïšiy.  ÏJ bjhl®ghf éÂ éy¡FfŸ VJ« 

më¡f¥gl kh£lhJ. 

2.5 ghJfh¥ò¡F c£g£l, F¿¥Ã£l eg®fis bghU¤j tiuæš csÎ Ãçit rh®ªj mÂfhçfŸ 

cŸë£l ghJfh¥ò KftuikfŸ, ã®zæ¤JŸs ga‹gh£L Kiwfisbah£o muR¡F 

brhªjkhd F©L Jis¡fhj thfd¤ij xU F¿¥Ã£l eg® ga‹gL¤Â bfhŸtj‰F 

mDkÂ¡f¥gLt®.  ghJfh¥ò mÂfhçfŸ Â£l t£lkhf ã®zæ¤JŸs tu«ig Û¿ j‰fhèf 

njit v‹w bgaçš mÂfkhd fh®fis nj®jš gâ¡fhf ga‹gL¤Jtij mDkÂ¡f¡ TlhJ.  

vªjbthU egU« gjéæš ÏUªjhY« Ïšyhé£lhY« mt® nt£ghsuhf ÏUªjhY« 

Ïšyhé£lhY« mt® ga‹gh£o‰bf‹W xJ¡f¥gL« F©L Jis¡fhj thfd¤Â‹ 

ga‹gh£L¢ bryit mtnu V‰f nt©L«. 

2.6 fh®fëš bršy¡Toa K‹ tçiræš ghJfh¥Ã‰F bršnth®, ghJfhty®fŸ cŸë£l 

fh®fŸ mâtF¥Ãš Ïa¡f¥gl¡ Toa fh®fë‹ v©â¡if ghJfh¥ò mÂfhçfshš 

tF¡f¥g£oU¡F« tÂfS¡F V‰g jtwhJ ÏU¡f nt©L«.  vªj ÅHèY«, Ïªj v©â¡if 

mÂfkhf ÏU¡f¡ TlhJ. muÁ‰F brhªjkhd t©ofshf ÏUªjhY« thlif¡F mk®¤j¥g£l 

t©ofshf ÏUªjhY« m¥go¥g£l t©ofS¡fhd Ïa¡f bryit khãy munr V‰W¡ 

bfhŸS« ghJfh¥ò Åu®fŸ tH§»a tifæš V‰g£l bryit Tl r«gªj¥g£ltçläUªJ 

tÅè¡f njitæšiy. 

2.7 v¡fhuz¤Â‰fhfÎ«, xU muÁaš f£Á (m) nt£ghs® jåahU¡Fça thDh®Âia / 

býèfh¥liu thlif¡F mk®¤J«  jUz§fëš všyh« mj‰fhf brythF« bjhifia 

nj®jš bryéd fz¡»‹ xU gFÂahf v›éj éÂéy¡»‹¿ nr®¤J¡bfhŸs nt©L«. 

2.8 K‹dhŸ Ãujk®fŸ v‹w tifæš ml§F« midtU« Ïªj éÂKiwfëš ml§Ft®. 

gjéæš ÏU¡F« ÃujkU¡F tH§f¥gL« Áw¥ò rYiffS¡F mt®fŸ cçikÍilat® Mf 

kh£lh®fŸ. 

2.9 thfd§fë‹ ÛJ bghU¤Ânah mšyJ Ãw tifænyh xè bgU¡»fis ga‹gL¤J« 

vªjbthU egU¡F« ghJfh¥ò cŸë£l ga‹fëš vªj éjkhd éÂ¤ js®Î« 

brŒa¥glkh£lhJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.53 

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

mÂfhçfŸ, jiyik¢ brayhs®fŸ k‰W« mik¢ruit¡ FG òJošè M»nahU¡F 

mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 08.01.1998M« ehë£l 437/6/98-PLN-III M« v© 

foj«. 

bghUŸ: muÁaš f£Áfshš ga‹gL¤j¥gL« thDh®ÂfŸ- bjhl®ghf. 

 muR k‰W« bghJ¤ Jiw ãWtd§fS¡F¢ brhªjkhd muR thDh®Âfë‹ ga‹ghL 

F¿¤J éçthd c¤juÎfŸ Miza¤jhš V‰fdnt btëæl¥g£LŸsd.  eilKiwæYŸs 

c¤juÎfë‹ go, nj®jš eilbgW« fhy§fëš muÁaš ÃuKf®fshd Kjyik¢r® k‰W« 

mik¢r®fŸ c£gl midtU« thDh®ÂfŸ ga‹gL¤JtJ KGikahf jilbrŒa¥g£LŸsJ.  

gjéæYŸs ÃujkU¡F k£Lnk ÏÂèUªJ éy¡fë¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj c¤juÎfŸ  16.12.1997 

m‹W Û©L« rÛg¤Âš Miza¤jhš tèÍW¤j¥g£LŸsJ. 

Kjyik¢r®fë‹ ghJfh¥ò cŸgl gšntW fhuz§fS¡fhf Ïªj tiuaiwfis js®¤JkhW 

Áy Kjyik¢r®fëläUªJ nfhç¡iffŸ tu¥bg‰WŸsd. 

 ÏJ F¿¤J njitahd gFÂfëèUªJ nkY« gy jftšfŸ Miza¤jhš bgw¥g£L 

T®ªJ MŒÎ¢ brŒa¥g£ld.  ÏJ bjhl®ghd mid¤J fhuâfisÍ« ftd¤Âš bfh©L 

fUÂ¥ gh®¤j Ã‹d®, j‰nghJŸs c¤juÎfns ãiyahdit vdÎ«, ahbjhU 

fhuz¤Â‰fhfÎ« Ïªj étfhu¤Âš ãgªjidfis js®¤j ÏayhJ vdÎ« Miza« KoÎ 

brŒjJ.  

Kjyik¢r®fŸ c£sgl muÁaš ÃuKf®fŸ jåa®® thDh®Âfis ga‹gL¤j 

Miza¤ÂDila eilKiwæYŸs f£L¥ghLfëš jil VJ« éÂ¡f¥gléšiy. 

mj‰»z§f, Kjyik¢r® cŸgl muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS¡F jåah® thDh®ÂfŸ 

njit¥go‹, mt®fë‹ nj®jš Ãu¢rhu« k‰W« Vida nj®jš bjhl®ghd brašghLfS¡F 

m¤jifa thDh®Âfis ga‹gL¤jyh« vd Miza« bjëÎ¥gL¤ÂÍŸsJ.  m›tifæš 

ga‹gL¤j¥g£l thDh®ÂfS¡fhd bryéd§fis r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfshš 

brY¤j¥gl nt©L« k‰W« ÏJ bjhl®ghd bryÎfŸ cçathW mt®fSila fz¡»š 

nr®¡f¥gl nt©L«. 

 Ïjid bg‰W¡ bfh©lj‰fhd x¥òifia më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.54 

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

Miza®fŸ k‰W« jiyik¢ brayhs®fŸ, mik¢ruit FG brayhsU¡F mD¥g¥g£l 

ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 18.08.1999 M« ehë£l 437/6/98-PLN-III M« v© foj«. 

bghUŸ: nj®jš eilbgW« fhy§fëš thDh®Âfis ga‹gL¤Jjš. 

 muR k‰W« bghJ¤Jiw ãWtd§fS¡F¢ brhªjkhd muR thDh®Âfë‹ ga‹ghL 

F¿¤J éçthd c¤juÎfis Miza« V‰fdnt btëæl¥g£LŸsJ.  eilKiwæYŸs 

c¤jué‹go nj®jš eilbgW« fhy§fëš muÁaš ÃuKf®fshd Kjyik¢r® k‰W« 

mik¢r®fŸ c£gl midtU« thDh®ÂfŸ ga‹gL¤JtJ KGikahf jil brŒa¥g£LŸsJ 

gjéæYŸs ÃujkU¡F k£Lnk ÏÂèUªJ éy¡fë¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj c¤juÎfŸ 

14.07.1999M« ehë£l m‹W  rÛg¤Âš Û©L« Miza¤jhš éèÍW¤j¥g£lJ. 

m) Kjyik¢r®fë‹ ghJfh¥ò cŸgl gšntW fhuz§fS¡fhf Ïªj tiuaiwfis 

js®¤JkhW Áy Kjyik¢r®fëläUªJ nfhç¡iffŸ tu¥bg‰WŸsd. 

M) ÏJ F¿¤J njitahd gFÂfëèUªJ nkY« gy jftšfŸ Miza¤jhš bgw¥g£L 

MHkhf MŒÎ brŒa¥g£ld.  ÏJ bjhl®ghd mid¤J fhuâfisÍ« ftd¤Âš bfh©L 

fUÂ¥ gh®¤j Ã‹d®, j‰nghJŸs c¤juÎfns ãiyahdit vdÎ«, ahbjhU 

fhuz¤Â‰fhfÎ¤ Ïªj étfhu¤Âš ãgªjidfis js®¤j ÏayhJ vdÎ« Miza¤jhš 

KoÎ brŒa¥g£lJ. 

Ï) Kjyik¢r®fŸ cŸgl muÁaš ÃuKf®fŸ  jåah® thDh®Âfis ga‹gL¤j 

Miza¤ÂDila eilKiwæYŸs f£L¥ghLfëš jil VJ« éÂ¡f¥gléšiy, 

mj‰»z§f Kjyik¢r® cŸgl muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS¡F jåah® thDh®ÂfŸ 

njit¥gL«, mt®fë‹ nj®jš Ãu¢rhu« k‰W« Vida nj®jš bjhl®ghd brašghLfS¡F 

m¤jifa thDh®Âfis ga‹gL¤jyh« vd Miza« bjëÎ¥gL¤ÂÍŸsJ. m›tifæš 

ga‹gL¤j¥g£l thDh®ÂfS¡fhd bryéd§fis r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfshš 

brY¤j¥gl nt©L« k‰W« ÏJ bjhl®ghd bryÎfŸ cçathW mt®fë‹ fz¡»š 

nr®¡f¥gl nt©L«. 

<) Ïjid bg‰W¡ bfh©lj‰fhd x¥òifia më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.55 

 òJošè, Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J Jiwæ‹ ÏªÂa muR brayhsU¡F mD¥g¥g£l 

18.08.1999 M« ehë£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/98-PLN-III M« foj¤Â‹ efš, 

ÏªÂa muR tUthŒ Jiwæ‹ brayhs®, òJošè, Áéš ngh¡Ftu¤J Jiwæ‹ jiyik 

Ïa¡Fe® k‰W« mid¤J khãy§fŸ, k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfŸ / jiyik brayhs®fŸ M»nahU¡F mD¥g¥g£LŸsJ. 

bghUŸ: muÁaš f£ÁfŸ k‰W« muR mÂfhçfŸ m£ltizæl¥g£l tâf ßÂahd 

ékhd§fis jéu k‰w jå egU¡F cçikahd thDh®Âfis¥ ga‹gL¤Jjš. 

 12-tJ k¡fsit fiy¡f¥g£LŸsijÍ«, 13-tJ k¡fsit mik¥gj‰fhf nj®jš 

m¿Î¥ò btëæl¥g£lijÍ« Ú§fŸ e‹F m¿Å®fŸ.  Ïªj brašKiw 10.10.1999 M« ehë‰F 

K‹d® Ko¡f¥gl nt©ÍŸsJ.  ca® gjéæèU¥gt®fshd Kjyik¢r®fŸ k‰W« k¤Âa 

muÁ‹ mik¢r®fŸ _¤j muÁaš jiyt®fŸ k‰W« f£Á jiyt®fŸ, j§fë‹ nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhfÎ«, nj®jš bjhl®ghd gšntW T£l§fëš g§nf‰gj‰fhfÎ«, 

m£ltizæl¥g£l tâf ßÂæyhd ékhd§fis jéu, jåahU¡F cçikÍila 

thDh®Âfis ga‹gL¤jyh«. 

 2. m£ltizæl¥glhj  ékhd§fS¡fhd mid¤J K¡»akhd gÂÎfS«, r£l« 

k‰W« bjhl®òila éÂfë‹ Ñœ njit¥gL»wthwhd cça mÂfhçfshš guhkç¡f¥gL»‹w 

KGikahd gÂÎfŸ Ï‹¿aikahjjhF«. gšntW Ïl§fëš ÏUªJ òw¥gL« k‰W« tªJ 

nrU« thDh®Âfë‹ neu«, gaâa® m¿¡if ngh‹w étu§fŸ guhkç¡f¥gl nt©L«.  

m›t¥nghJ tu¥bgW« gšntW òfh®fŸ bjhl®ghd ét§fŸ rçgh®¡f¥g£L m¤jifa 

jftšfis Miza« nfhuyh«.  mj‰»z§f, k¤Âa k‰W« khãy muRfëš cça 

mÂfhçfël« Ï›thW ftdkhf it¡f¥g£LŸs gÂÎU¡fë‹ étu§fŸ F¿¤J éê¥òl‹ 

ÏU¡FkhW Miza« j§fis¡nf£L¡ bfhŸ»wJ vd¡ Tw eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 Ï¤jifa neh¡f¤Â‰fhf thDh®ÂfŸ ga‹gh£o‰fhd f£lz§fŸ brY¤JtJ 

bjhl®ghd Miza¤Â‹ gh®it¡F bfh©Ltu¥g£LŸsJ k‰bwhU m«rkhF«. Áy 

ne®Îfëš, jå eguhš / muÁaš f£Áæduhš, f£lz« buh¡fkhf brY¤j¥gLtJ F¿¤J 

m¿¡if më¡f¥ gl nt©L«. 
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 3.  ÏªÂa muR brayhs®, tUthŒ Jiw k‰W« mid¤J khãy muRfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F« jftY¡fhfÎ«, njitahd 

elto¡iffS¡fhfÎ«  Ï¡fo¤Â‹ efš és¡f¡ F¿¥òl‹ mD¥g¥g£LŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.56 

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

mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 30.03.2001 M« ehë£l 4/2001/ J.S.11  

M« v© foj«. 

bghUŸ: nj®jš eilbgW« nghJ mYtyf thfd§fis jtwhf¥ ga‹gL¤jJtij 

jilbrŒjš - és¡f« 

 1998 M« M©L ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎfŸ F¿¤j RU¡f¡ F¿¥Ã‹  

171 -173 M«  Ãçé‹ Û©L« më¡f¥g£LŸs nk‰ brh‹d bghUŸ F¿¤J 15.01.1996 M« 

ehë£l  437/6/96-PLN-III M« v© Mizæ‹  ÛJ j§fŸ ftd¤ij <®¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£Lns‹. 

 2. k¡fsit bghJ¤ nj®jè‹ nghJ, k¡fsit¤ jiyt®, Jiz¤ jiyt®, 

khãy§fsit¤ Jiz¤ jiyt® M»nahiu¥ bghU¤jk£oš,  Ãu¢rhu«, nj®jš bjhl®ghd 

gâfŸ, nj®jš bjhl®ghd gaz« M»at‰¿‰F mYtyf thfd§fis¥ ga‹gL¤JtJ 

F¿¤j nkh‰brh‹d Mizæ‹ tiuaiwfŸ Ït®fS¡F« bghUªJ« vd Miza« 

c¤jué£LŸsJ. 

 3. RjªÂukhd k‰W« ne®ikahd th¡F¥gÂÎ eilbgWtijÍ« nj®jš FiwghLfs‰w 

eilKiwfë‹ ngDtijÍ« cWÂ brŒÍ« bghU£L,  Miza¤Â‹ 15.01.1996 M« ehë£l 

Mizæš, Miza« étç¤JŸsthW Ãu¢rhu« brŒjš, nj®jš gâ mšyJ nj®jš 

bjhl®ghd gaz¤Â‰fhf mYtš rh®ªj thfd§fë‹  ga‹ghL r£lk‹w¤Â‹ mit¤ 

jiyt® / Jiz mit jiyt® m«khãy r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ nj®jèš ngh£oæL»w xU 

nt£ghsuhf Ïšyhé£lhY«, mjid¡ fU¤Â‰ bfhŸshkš ahbjhU r£lk‹w¤Â‰F bghJ¤ 

nj®jš eilbgW»‹w nghJ m«khãy r£lk‹w¤Â‹ mit¤jiyt® k‰W« Jiz¤ jiytiu 

bghU¤j tiuæš mYtyf t©ofis¥ ga‹gL¤JtJ bjhl®ghd ttuaiwfŸ midtU¡F« 

xnu khÂçna bghUªJ« v‹W ÏªÂa¤ nj®jš Miza« c¤jué£LŸsJ. 

 4. c§fSila khãy¤ÂYŸs mid¤J m§Ñfç¡f¥g£l njÁa k‰W« khãy f£Áfë‹ 

ÃçÎfë c£gl r«kªj¥g£l mid¤J mik¥òfë‹  ftd¤Â‰F« ÏJ bfh©Ltu¥gl 

nt©L« 
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 5.  jäœehL jiyik¤ nj®jš MizaçläUªJ tu¥bg‰w 16.03.2001 M« ehë£l 

2243/2001-1 M«  v©QŸs brŒÂia ÏJ bjçé¡»wJ. 

6.   Ï¡foj¤ij bg‰W bfh©lj‰fhd x¥òifia më¡FkhW nf£L¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.57 

 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik 

nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 08.05.2001-M« ehë£l v©.4/2001/JS-II-M« v©â£l 

nj®jš Miza¤Â‹ foj¤Â‹  efš  

 

1. òJÂšè, Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J Jiwæ‹ jiyik Ïa¡Fe®. 

2. k¤Âa muR brayhs®, R‰Wyh k‰W« Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J¤ Jiw, òJÂšè. 

3. ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit brayhs®, òJÂšè. 

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

brayhs®fŸ M»nahU¡F« mD¥g¥g£LŸsJ. 

 

bghUŸ: th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš muÁaš 

f£Áfë‹ jiyt®fshš jåahç‹ Ïw¡if bghU¤j¥g£l ékhd« k‰W« 

bAèfh¥l®fis¡ bfh©L th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if 

eilKiwfis nk‰gh®itæLjš k‰W« f©fhâ¤jš – F¿¤J. 

 th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fë‹nghJ, xU bjhFÂæèUªJ 

k‰bwhU bjhFÂ¡F brštj‰fhf jåahç‹ ãiyahd Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l  th‹ C®Â 

k‰W« bAèfh¥liu¡ bfh©L, th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilKiwfis 

nk‰gh®itælÎ« f©fhâ¡fÎ« muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fŸ mDkÂ¡f¥glyhkh v‹w 

édh vGªJŸsJ. 

 2. nj®jš Miza«, mj‹ mid¤J neh¡f§fëš fhz¥gL« Ia¥ghLfis 

ftd¤Jl‹ gçÓè¤JŸsJ v‹gij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. nj®jš Miza 

el¤ijfë‹ nk‰gh®it, têel¤jš k‰W« f£Lgh£o‰fhd bghW¥ò, murik¥ò¢ r£l¤Â‹ 

324-M«  Ãçé‹go, nj®jš Miza¤Âl« k£L« ãiybg‰WŸsjhš, Ïªj jiyt®fshš 

nk‰bfhŸs¥gL« th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilKiwfë‹ nk‰gh®it k‰W« 

f©fhâ¥ò elto¡iffŸ, nj®jš Miza¤Â‹ elto¡iffë‹ brašgh£o‰F« mjå‹ 

mÂfhu§fis ga‹gL¤Jtj‰F« Ïilôwhf mikÍ«. nkY«, mid¤J f£ÁfëY« 

bgU«ghyhd jiyt®fŸ, bt›ntW ghJfh¥ò ju tif¥gL¤Jjè‹Ñœ tif¥gL¤j¥g£L 

m¤jifa ju tif¥gL¤Jjš têæyhd ghJfhty®fŸ mt®fë‹ ghJfh¥ò¡fhf 

tH§f¥g£LŸsd. th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš, mt®fŸ xU 
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bjhFÂæèUªJ k‰bwhU bjhFÂ¡F¢ bršth®fshæ‹, nghJkhd ghJfh¥ò K‹nd‰ghLfŸ 

nk‰bfh©L mt®fŸ x›bthUtU¡F« ghJfhty®fŸ tH§f¥glnt©L«. th¡F¥ gÂÎ k‰W« 

th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš, Kiwahd r£l«, xG§F k‰W« mikÂahd NHiy 

V‰gL¤J« neh¡»š,  th¡F¢ rhtofŸ k‰W« th¡F v©â¡if ika§fëY« mjid 

R‰¿ÍŸs gFÂfëY« cŸs th¡fhs®fŸ, th¡F¥ gÂÎ f£ÁfŸ k‰W« th¡F¥ gÂÎ 

bghU£fS¡F ghJfh¥ò më¡F« gâ, bjhFÂfëš R‰W¡ fhtš gâæY« fhtš Jiwæd® 

k‰W« Vida ghJfh¥ò gâahs®fŸ <LgL¤j¥gL»‹wd®. xU bjhFÂæèUªJ k‰bwhU 

bjhFÂ¡F muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fŸ bršY«nghJ, mt®fS¡F ghJfh¥ò më¥gj‰fhd 

Ïªj V‰ghLfëš V‰gL« ahbjhU FH¥g« mšyJ ftd kh‰w«, RjªÂukhd k‰W« ãahakhd 

th¡F¥ gÂÎ el¤Jjš k‰W« mikÂahd nj®jšfë‹ ÛJ fLikahd jh¡f¤ij V‰gL¤jyh«. 

muR kuò Kiw¥go, muÁaš f£Á¤ jiyt®fŸ tUif¥ òç»‹wnghJ, Áy trÂfisÍ« 

kÂ¥òfisÍ« bgWtj‰F, Ïªj muÁaš jiyt®fSŸ bgU«ghyhndh® cçikÍilatuhf 

ÏU¥gjhš, Ï¤jifa e£fë‹nghJ, V‰fdnt mÂf¥goahd ãUthf¢ Rikia¡ bfh©LŸs 

kht£l« k‰W« c£nfh£l« mséyhd ãUthf mik¥Ã‹ ÛJ TLjš Rikahf ÏJ fUj¥gL«. 

nkY«, mt®fŸ Xçl¤ÂèUªJ k‰bwhU Ïl¤Â‰F¢ brštJ, F¿¥ghf th¡F¥ 

gÂé‹nghÂyhd Xçl¤ÂèUªJ k‰bwhU Ïl¤Â‰F¢ brštJ jilbrŒa¥g£l fhykhd 48 

kâ neu¤Â‹nghjhd Ãu¢rhukhfÎ« vL¤J¡bfhŸs¥glyh«. th¡F¥ gÂÎ k‰W« th¡F 

v©â¡if eh£fë‹nghJ, muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fshš ga‹gL¤j¥gL« jåahç‹ 

Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l ékhd« k‰W« bAèfh¥l®fŸ, V‰fdnt mÂfç¤J tU« nj®jš 

bryéd§fis fârkhf mÂfç¡F«. nkY«, nj®jš fs¤ij FH¥òtnjhL mšyhkš, 

nj®jšfë‹ mÂf bryéd§fë‹ Ûjhd ãahakhd jil elto¡iffisÍ« Ã‹dila¢ 

brŒayh« v‹gij F¿¥ÃLtJ Ï§F bghU¤jkhdjhf ÏU¡fyh«. Ïjdhš, mÂf gz« 

bfh©ouhj muÁaš f£ÁfS¡F mDTyk‰w NHš cUthfyh«. 

 3.  nk‰T¿a mid¤J étu§fisÍ« fU¤Â‰ bfh©L, th¡F gÂÎ k‰W« th¡F 

v©â¡if eilbgW« eh£fëš, muÁaš f£Áæ‹ vªj jiytU«, nk‰gh®itælÎ« 

f©fhâ¡fÎ«, jåahç‹ Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l ékhd« k‰W« bAèfh¥l®fis¥ 

ga‹gL¤j¡TlhJ v‹W Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

 4. Áéš ékhd¥ ngh¡Ftu¤J¤ Jiwæ‹ jiyik Ïa¡Fe®, nk‰T¿a Mizia 

fU¤Â‰ bfh©L, VnjD« mtrukhd ne®éš, nj®jš Miza¤Â‹ K‹ mDkÂ bg‰why‹¿, 

th¡F¥gÂÎ k‰W« th¡F v©â¡if eilbgW« eh£fëš, nk‰brh‹d braš neh¡f¤Â‰fhf, 
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muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fë‹ elkh£l¤Â‰fhf ãiyahd Ïw¡if¥ bghU¤j¥g£l jåah® 

ékhd« k‰W« bAèfh¥l®fis gw¥gij mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹W« Miza« KoÎ 

brŒJŸsJ. 

 5. Miza¤Â‰F jftš më¥gj‹ Ñœ, Miza¤Â‹ nk‰brh‹d MizfŸ mid¤J 

muÁaš f£Áfë‹ jftš, têfh£Ljš k‰W« nk‰bfh©L elto¡if vL¡f nt©o, c§fŸ 

khãy¤Âš brašgL»‹w mid¤J muÁaš f£Áfë‹ ftd¤Â‰F«, bfh©Ltu¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.58 

 jiyik¢ brayhs®/mid¤J khãy§fë‹ jiyik/k¤ÂamuÁ‹ neuo  M£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 08.05.2014-M« ehë£l nj®jš 

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

 

bghUŸ: 2004-M« M©L, nyh¡rghé‰fhd bghJ¤ nj®jè‹nghJ RjªÂukhd 

k‰W« ãahakhd nj®jš el¥gij cWÂbrŒtj‰fhf, thfd§fë‹ 

ngh¡Ftu¤J  Ûjhd ãahakhd f£L¥ghLfŸ –  és¡f« F¿¤J. 

  

 Miza¤Â‹ 16.01.1996-M« ehë£l 437/6/96/ PLN-III M« v©â£l Mizæš 

cŸsthW, thfd§fis X£Ltj‹ Ûjhd f£L¥ghLfŸ, nkh£lh®ir¡»ŸfŸ k‰W« 

°T£l®fŸ ngh‹w ÏU r¡fu thfd§fS¡F« bghUªJkh vdÎ«, nkY« vªj neu¤Â‰F mit 

bghUªJ« v‹w Ia¥ghL« vGªJŸsJ v‹gij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 

 RjªÂukhd k‰W« ãahakhd nj®jšfŸ eilbgWtij fU¤Âš bfh©L, 

nkh£lh®ir¡»ŸfŸ k‰W« °T£l®fŸ (äÂt©ofŸ Ú§fyhf) ngh‹w mid¤J ÏU r¡fu 

thfd§fS¡F« Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«. nkY«, th¡F¥ gÂÎ Ko¡f¥gLtj‰fhf 

ã®zæ¡f¥g£l neu¤ÂèUªJ 24 kâ neu« K‹ÃèUªJ th¡F¥gÂÎ ãiwtilÍ« tiuæyhd 

fhy§fë‹ nghJ Ïªj c¤juÎfŸ eilKiw¥gL¤j¥gl nt©L«. ÏU¥ÃD«, nj®jš  

gâæYŸs muR Cêa®fS¡F, K‹ò Tw¥g£l Mizæ‹ 8-« g¤Âæš F¿¥Ãl¥g£LŸs 

eg®fSl‹, nehahë mšyJ taJ KÂ®ªj/VyhikÍŸs eg®fis¡ bfh©L brštj‰fhf 

m¤jifa ÏU r¡fu thfd§fŸ ga‹gL¤j¥gL»‹w ne®Îfënyh Ïªj f£L¥ghLfŸ 

bghUªjhJ. 

 

 Mizia bg‰W¡bfh©lik¡fhd x¥òif më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 59 

 mrh«, nfush, jäœehL, nk‰F t§fhs« k‰W« òJ¢nrç khãy§fë‹ jiyik nj®jš 

mYty®fS¡F mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 17.03.2006-M« ehë£l 464/INST/ 

2006/PLN-I M« v© foj«. 

 

bghUŸ: mrh«, nfush, jäœehL, nk‰F t§fhs« k‰W« òJ¢nrç khãy§fë‹ 

r£lk‹w nguit¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ –  thfd§fS¡fhd mDkÂ - 

F¿¤J. 

m§Ñfç¡f¥g£l njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fS¡F« gÂÎbg‰w 

m§Ñfç¡f¥glhj muÁaš f£Áfë‹ (k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77-M« Ãçé‹Ñœ 

ngh¡Ftu¤J bryÎfS¡F éy¡fë¡f¥g£lt®fŸ) jiyt®fS¡F« mt®fsJ bgauhš 

Ã‹tU« got¤Â‹go thfd mDkÂfŸ tH§f¥glyh« vd Miza« éU«ò»wJ. 

2006-M« M©L ---------------- r£lk‹w nguit¤ bjhFÂ¡fhd bghJ¤ nj®jš. 

mDkÂæ‹ bjhl® v© : 

muÁaš f£Áæ‹ bga® : 

jiytç‹ bga®  : 

F¿¥ò: 1. ------------ 2006-M« M©L ----------- r£lk‹w nguit¤ 

bjhFÂ¡fhd bghJ¤ nj®jY¡fhf, jiytnu gaz« brŒ»‹w 

thfd§fS¡F k£L« Ïªj thfd mDkÂ bršÂw‹ cŸsjhF«.. 

2. ahUila bgaçš Ïªj mDkÂ tH§f¥g£LŸsnjh, mªj jiyt®, 

f£Áæ‹ ntW vªj ãUth»ahš Ïªj mDkÂahdJ jtwhd 

Kiwæš ga‹gL¤j¥gléšiy v‹gij cWÂ brŒa nt©L«. 

ahUila bgaçš Ïªj mDkÂ tH§f¥g£LŸsnjh, mªj jiytnu, 

mDkÂia jtwhf ga‹gL¤Âaj‰fhf bghW¥ght®. 

 

k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77(1)-M« Ãçé‹ ÑG cŸs (2)-M« és¡f¤Â‹ go 

tiuaW¡f¥g£LŸs fhy msÎ‰FŸ, c§fël« më¡f¥g£LŸs gšntW muÁaš f£Áfë‹ 
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jiyt®fë‹ bga®fS¡F Ïªj mDkÂfis tH§Ftj‰fhd¤ njitahd elto¡if 

nk‰bfhŸs nt©L«.  

Ïªj mDkÂfŸ fh¥òiw brŒa¥g£L Kiwahd x¥òifæ‹ Ñœ, r«gªj¥g£l f£Áæ‹ 

jiyt®/bghJ brayhsçl« x¥gil¡f¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 60 

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

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

mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 23.11.2007-M« ehë£l 437/6/2006-PLN-III-M« v© foj« 

 

bghUŸ: nj®jšfë‹nghJ thfd§fŸ jtwhf¥ ga‹gL¤j¥gLtij¤ jilbrŒjš 

- F¿¤J. 

nj®jšfë‹nghJ thfd§fŸ jtwhf¥ ga‹gL¤j¥gLtij¤ jL¥gJ F¿¤j khÂç 

el¤ij éÂfë‹ ga‹gh£L¤ jFÂ F¿¤J gšntW c¤juÎfis flªj fhy¤Âš nj®jš 

Miza« m›t¥nghJ tH§» tªJŸsJ. r«gªj¥g£l midtç‹ trÂ¡fhf, khÂç nj®jš 

el¤ij éÂfŸ eilKiwæYŸs fhy¤Â‹nghJ, Ïªj c¤juÎfŸ Ã‹g‰w¥gLtj‰fhf, Ïªj 

c¤juÎfŸ j‰nghJ bjhF¡f¥g£LŸsd. nj®jšfë‹nghJ thfd§fŸ jtwhf¥ ga‹gL¤Jjš 

Ûjhd f£L¥ghLfŸ F¿¤j Ïªj c¤juÎfŸ, murik¥ò¢ r£l¤Â‹ 324-M« Ãçé‹ ÑG«, 

ÏJF¿¤J Miza¤ij brašgL¤J»‹w Vida mid¤J mÂfhu§fS¡F¡ ÑG« 

tH§f¥g£LŸsd. 

th¡F¥ gÂÎfë‹nghJ: 

(i)  th¡F¢ rhto¡F« th¡F¢ rhtofëèUªJ th¡fhs®fis Ïytrkhf 

miH¤J¢ brštj‰F« nt£ghs® mšyJ mtuJ nj®jš Kftç‹ x¥òjYl‹, 

nt£ghsuhš mšyJ mtuJ Kftuhš mšyJ Vida ahbjhU eguhš thfd§fŸ 

thlif¡F vL¡f¥gLtJ mšyJ th§f¥gLtJ mšyJ ga‹gL¤JtJ v‹gJ 

CHš elto¡ifahF« v‹W 1951-M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 

123(5)-M« ÃçÎ tH§F»wJ. 1951-M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 

133-M« Ãçé‹ Ñœ m¤jifa “CHš elto¡if” j©lid¡F£g£L IEhW 

%ghŒ tiuæyhd mguhj¤Jl‹ Toa j©lid éÂ¡f¤j¡fjhF«.  

nj®jš Miza¤Â‹ (16.01.1996-M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l c¤juit¡ 

fh©f) 

(ii) k¡fsit¤ nj®jY¡fhf¥ ngh£oæL»‹w x›bthU nt£ghsU«, th¡F¥gÂÎ 

ehë‹nghJ Ã‹tUtdt‰¿‰F cçikÍilatuht®, mitahtd: 
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a) bjhFÂ KGtj‰F«, mtuJ brhªj ga‹gh£o‰fhf, xU thfd«. 

b) bjhFÂ KGtj‰F«, mtuJ nj®jš Kftç‹ ga‹gh£o‰fhf xU thfd«. 

c) TLjyhf, Á1 Mtz§fŸ k‰W«/ãUth»/nkir‹ fâå /23.11.2007/00-9/MCC 

thfd§fS¡fhd cçik tH§Fjš. Mtz« 2. ghuhSk‹w bjhFÂæš cŸs x›bthU 

r£lk‹w bjhFÂæY«, mtuJ nj®jš Kft® mšyJ gâahs® mšyJ f£Á gâahsç‹ 

ga‹gh£o‰fhf xU thfd« (20.11.2006M« ehë£l 437/6/2006-PLN-IIM« v©â£l 

Miza¤Â‹ c¤juit¡ fh©f). 

(iii) r£lk‹w nguit¤ nj®jY¡fhf, mªj bjhFÂæš, th¡F¥gÂÎ eilbgW« 

ehëš, ngh£oæL»‹w x›bthU nt£ghsU« Ã‹tUtdt‰¿‰F 

cçikÍilatuh»wh®, mitahtd: 

a) mtuJ brhªj ga‹gh£o‰fhf xU thfd«. 

b) mtuJ nj®jš Kftç‹ ga‹gh£o‰fhf xU thfd«. 

c) TLjyhf, mtuJ gâahs®fŸ mšyJ f£Á¥ gâahs®fë‹ ga‹gh£o‰fhf xU 

thfd«.  

(24.03.2007 M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¡ fh©f) 

(iv) nk‰F¿¥Ã£l thfd§fS¡fhd mDkÂ, khí°onu£/nj®jš el¤J« 

mÂfhçahš tH§f¥gL«. nt£ghs®fŸ, mt®fsJ thfd¤ij r«gªj¥g£l 

mÂfhçfël« gÂÎbrŒJ, mÂfhçfshš tH§f¥g£l mDkÂia, thfd¤Â‹ 

Kf¥ò¡ f©zhoæš x£l nt©L«. mik¢r®fŸ, gâahs®fŸ, Kft®fŸ k‰W« 

ahbjhU nt£ghsç‹ mDjhÃfŸ c£gl muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fshš ntW 

vªj thfdK« ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gl¡ TlhJ. nt£ghs® vªj ãiyæš 

ÏUªjhY«, Ïj‰F éÂéy¡F më¡f¥gl kh£lhJ.  

(16.01.1996 M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¡ fh©f ) 
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(v) Ïj‹Ã‹d®, nt£ghs® mšyJ mtuJ Kft® mšyJ f£Á gâahs®fŸ mšyJ 

gâahs®fŸ, eh‹F/_‹W/ÏU r¡fu thfd§fŸ mjhtJ, fh®fŸ (mid¤J 

tifæyhd), lh¡ìfŸ, M£nlh ç¡õh¡fŸ, ç¡õh¡fŸ k‰W« ÏU r¡fu 

thfd§fis k£Lnk ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gLth®fŸ vd 

bjëÎgL¤j¥g£LŸsJ. th¡F¥gÂÎ ehë‹nghJ, Ïªj eh‹F r¡fu 

thfd§fëš X£Le®fŸ c£gl 5 eg®fS¡F nk‰g£nlh® gaz« brŒa 

mDkÂ¡f¥gl kh£lh®fŸ. th¡F¥gÂÎ ehë‹nghJ, nt£ghsç‹ mšyJ mtuJ 

nj®jš Kftç‹ ga‹gh£o‰fhf xJ¡f¥g£l thfd§fis ntW ahbjhU egU« 

ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥glkh£lh®fŸ vd nkY« bjëÎ¥gL¤j¥g£LŸsJ. 

(20.11.2006M« ehë£l 437/6/2006-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¡ fh©f) 

(vi) thfd§fis¥ ga‹gL¤JtJ bjhl®ghd Ïªj c¤juÎfŸ, nkh£lh®ir¡»ŸfŸ 

k‰W« °T£l®fŸ (äÂt©ofŸ Ú§fyhf) ngh‹w mid¤J ÏU r¡fu 

thfd§fS¡F« bghUªJ«. th¡F¥gÂit ãiwÎ brŒtj‰fhf ã®zæ¡f¥g£l 

ehëèUªJ 24 kâ neu¤Â‰F K‹dU«  th¡F¥gÂÎ ãiwtilÍ« tiuæY« 

Ïªj c¤juÎfŸ bghUªj¤ j¡fdthf Ã‹g‰w¤ j¡fdthf ÏU¡f nt©L«. 

våD« nj®jš gâæš cŸs muR CêaU¡nfh, nehahë mšyJ 

tajhndh®/Ïayhj eg®fis miH¤J¢ brštj‰fhf m¤jifa thfd« 

ga‹gL¤j¥gL»‹w ne®éš Ïªj f£LghLfŸ bghUªjhJ. (08.05.2004 M« 

ehë£l 437/6/2004-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¡ 

fh©f) 

(vii) nkh£lh® thfd§fŸ r£l¤Â‹ Ñœ k£Lkšyhkš, mjDl‹ nr®¤J, 1951-M« 

M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« k‰W« ÏªÂa j©lid éÂ¡nfhitæ‹ 

IXA-M« m¤Âaha¤Â‹ éÂ¤Jiwfë‹ ÑG«, nk‰Tw¥g£l éÂKiwfis 

ÛWnthU¡F vÂuhd j©lid¡Fça elto¡if vL¡f¥gl nt©L«. Ïªj 

éÂKiwfis ÛWtj‰fhf ga‹gL¤j¥gL»w mid¤J thfd§fS« g¿Kjš 

brŒa¥gl nt©L«. (16.01.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l 

nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¡ fh©f) 

8. våD«, th¡F¥gÂÎ ehë‹nghJ, mid¤J thfd¥ ngh¡Ftu¤Â‰F« KGikahd 

jil éÂ¤J, mjdhš Ï‹dšfis cUth¡fnth, bghJk¡fis miy¡fê¡f¢ brŒatnjh 
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Miza¤Â‹ neh¡fkšy. nj®jš jé®¤J ntW ãahakhd fhuz§fS¡fhf, vªj éÂéy¡F« 

mšyhkš, nj®jš ehë‹nghJ Ã‹tU« tifæyhd thfd§fŸ ga‹gL¤j¥gl mDkÂ¡f¥gl 

nt©L«.  

1. thfd cçikahs®fshš, nj®jšfSl‹ bjhl®Ãšyhj mt®fsJ brhªj¥ 

ga‹gh£o‰fhf¥ ga‹gL¤j¥gL« jåah® thfd§fŸ, 

2. th¡F¢ rhtoæ‹ 200 Û£l® R‰W t£lhu¤Â‰FŸ, ntW v§F« bršyhkš, th¡F¥ gÂÎ 

brŒtj‰fhf th¡F¢rhto¡F brštj‰fhf k£L« thfd cçikahsuhš jd¡fhf mšyJ 

mtuJ brhªj FL«g¤Â‹ cW¥Ãd®fS¡fhf, ga‹gL¤j¥gL»w jåah® thfd§fŸ, 

3. kU¤Jtkid nt‹fŸ, mtru C®Â, ghš nt‹fŸ, j©Ù® yhçfŸ, mtru ä‹rhu¥ 

gâ nt‹fŸ, gâæYŸs fhty®, nj®jš gâæYŸs mYty®fŸ ngh‹w mtÁa 

¤njitfS¡fhf¥ ga‹gL¤j¥g£l thfd§fŸ 

4. F¿¥Ã£l C®fS¡»ilna, ãiyahd tê¤ jl§fëš brš»‹w ngUªJfŸ, ngh‹w 

bghJ¥ngh¡Ftu¤J thfd§fŸ. 

5. ékhd ãiya§fŸ, Ïuæš ãiya§fŸ, khãy§fS¡»ilnaahd ngUªJ ãiya§fŸ, 

kU¤JtkidfŸ ngh‹w Ïl§fS¡F brštj‰fhf lh¡ìfŸ, _‹W r¡fu °T£l®fŸ, 

ç¡õh¡fŸ ngh‹w jé®¡f Koahj thfd§fŸ. 

6. clšey« F‹¿a eg®fŸ mšyJ kh‰W¤ Âwdhëfshš mt®fsJ brhªj 

ga‹gh£o‰fhf¥ ga‹gL¤j¥gL« jåah® thfd§fŸ. 

(16.01.1996 M« ehë£l 437/6/96-PLN-III-M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«) 

nt£òkD jh¡fè‹nghJ: 

 nj®jš el¤J« mYty®fŸ/cjé nj®jš el¤J« mYty®fë‹ mYtyf§fë‹ 100 

Û£l®fŸ všiy¡FŸ, tu mDkÂ¡f¥gl¡Toa thfd§fë‹ causÎ v©â¡if _‹whf 

ÏU¡f nt©L«. 

(09.02.2007 M« ehë£l 464/6/INST/2007 PLN-IM« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«) 
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nj®jš fhy¤Â‹nghJ: 

9. nj®jš ehë‹nghJ, nt£ghsç‹ Mjuths®fis bjhFÂ¡FŸ bfh©L brštj‰fhf, 

nt£ghs®fŸ, mt®fsJ Kft®fŸ k‰W« f£Á jiyt®fŸ k‰W« Mjuths®fshš jåah® 

thfd§fŸ ga‹gL¤j¥g£lJ«, F¿¥Ã£l f£Á/nt£ghsU¡fhf th¡fhs®fŸ th¡fë¥gh®fŸ 

mšyJ th¡fë¥gÂèUªJ bkh¤jkhf éy»éLth®fŸ v‹gjhš, th¡fhs®fë‹ kdÂš 

m¢r¤ij cUth¡f, gy neu§fëš clš tèik bg‰w r_f énuhj r¡ÂfŸ btë¥gilahf 

cŸEiHªj Ïj‰F K‹ eilbg‰WŸsJ. nj®jšfë‹nghJ, ÏilÍW brŒÍ« v©z¤Âš, 

jilbrŒa¥g£l MÍj§fŸ k‰W« bto bghU£fis¡ fl¤Jtj‰fhfÎ« Áy neu§fëš Ïªj 

thfd§fŸ ga‹gL¤j¥g£ld. m¤jifa éU«g¤jfhj/r£lénuhj elto¡iffis¤ 

jilbrŒtj‰fhf, r£l énuhj bghU£fŸ k‰W« MÍj§fis¡ bfh©L bršYjš ngh‹w F‰w 

elto¡iffŸ c£gl jtWfŸ el¡f thŒ¥òŸsjhš, ngh£oæL»‹w nt£ghs®fŸ k‰W« 

mt®fsJ f£Áæ‹ jiyt®fŸ bršY« thfd§fis kht£l ãUthf« Ôéukhf f©fhâ¡f 

nt©Lbk‹W Miza« nkY« MizæL»wJ. m¤jifa elto¡ifæš mšyJ 

th¡fhs®fis äu£L»‹w mšyJ mt®fsJ kdÂš m¢r¤ij cUth¡F»‹w v©z¤Âš, 

r_f énuhj r¡Âfis miH¤J¢ brštj‰fhf f£Áæ‹ mšyJ jåegç‹ thfd§fSŸ, 

VnjD« thfd« <Lg£LŸsJ f©l¿a¥g£lhš, m¤jifa thfd§fis ÁiwÃo¤J, nj®jš 

KotilÍ« tiuæš mt‰iw éLé¡fhkš ÏU¥gJ kht£l ãUthf¤Â‹ flikahF«. 

TLjyhf m¤jifa r£lénuhj elto¡iffëš <Lg£LŸs thfd cçikahs®, thfd¤Âš 

br‹wt®(fŸ) k‰W« nt£ghs®/muÁaš f£ÁfS¡F vÂuhd F‰wéaš elto¡if, r£l¤Â‹go 

vL¡f¥gl nt©L«. (16.01.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-IIIM« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

10. RjªÂukhd, ãahakhd k‰W« mikÂahd nj®jšfis cWÂbrŒtj‰fhf, nj®jšfŸ 

m¿é¡f¥g£lÎlnd thfd§fis nrhjid  brŒtj‰fhf elto¡ifia kht£l ãUthf« 

bjhl§f nt©L«. nj®jš eilKiw ãiwtilÍ« tiu Ïªj elto¡ifia¤ bjhlu nt©L«. 

(16.01.1996M« ehë£l 437/6/96-PLN-IIIM« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ 

gh®¡fÎ«) 

11. vªj¤ bjhFÂæY«, nj®jš m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ, nj®jš elto¡if 

ãiwtilÍ« tiuæš, vªj Nœãiyfë‹ ÑG«, nj®jšfS¡fhf¥ ga‹gL¤j¥gL»‹w 

fh®fŸ/thfd§fŸ, _‹¿‰F« nk‰g£l thfd§fis¡ bfh©l mâtF¥Ãš bršy 
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mDkÂ¡f¥gl¡ TlhJ. VnjD« k¤Âa mšyJ khãy muÁ‹ mik¢r® mÂš Ïl« 

bg‰¿UªjhY« , mid¤J¥ bgça thfd mâtF¥òfS« xU§nf bršy mDkÂ¡f¡ TlhJ. 

våD«, m¤jifa ahbjhU jåegç‹ ne®éš tH§f¥g£l ghJfh¥ò c¤juÎfS¡F« ÏJ 

bghUªJ«. ntW tifæš TWtbj‹whš, vªj NœãiyæY«, mªj F¿¥Ã£l egç‹ ghJfh¥ò 

tif¥gh£oid¡ fU¤Â‰bfh©L, mDkÂ¡f¥g£l ghJfh¥ò thfd§fŸ c£gl cça egç‹ 

thfd mâtF¥ò _‹W thfd§fS¡F äfhkš ÏU¡f nt©L«.  (18.03.1997M« ehë£l 

437/6/97-PLN-IIIM« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«) Ãç¡f¥g£l 

m¤jifa thfd mâtF¥òfS¡»ilna FiwªjJ 200 Û£l® Ïilbtë ÏU¡f nt©L«. 

(05.04.2007M« ehë£l 464/UP-LA/2007M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ 

gh®¡fÎ«). 

12. mâtF¥ò Ãç¡f¥g£l Ã‹dU«, Miza¤Â‹ c¤juÎfis Û¿a nkny 

tiuaW¡f¥g£l thfd v©â¡ifiaél mÂfkhd v©â¡ifæyhd thfd mâtF¥Ãš 

VnjD« xUt® brš»whbuåš, nj®jš eilKiwfŸ ãiwtilÍ«tiu, m¤jifa thfd§fŸ 

mDkÂ¡f¥gléšiy v‹gij cWÂ brŒtJ, kht£l  ãUthf¤Â‹ flikahF«. 

13. 1951M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77(1)M« Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸs 

és¡f¤Â‹ (m) gFÂæ‹ gyid¥ bgW»‹w muÁaš f£Áfë‹ jiyt®fshš, rhiy 

ngh¡Ftu¤J Kiw nt©l¥gL»‹w ne®éš, xU jiytuhš  khãy KGtJkhd nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf xnu thfd« ga‹gL¤j¥gl nt©oæUªjhnyh, m¤jifa f£Á¤ jiyt®fshš 

gšntW gFÂfëš gšntW thfd§fŸ ga‹gL¤j¥gl nt©oæUªjhnyh, vJthfæU¥ÃD«, 

mj‰fhd xUKfkhd mDkÂ jiyik nj®jš mÂfhçahš tH§f¥gl nt©L«. ahbjhU 

gFÂæš, mtuhš (M©/bg©) ga‹gL¤j¥gL»‹w thfd¤Â‹ Kf¥ò¡ f©zhoæš 

bjëthf¤ bjçÍ«go x£l¡ToathW cça ,  egç‹ bgaçš mDkÂ tH§f¥gL«. jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçahš m›thW tH§f¥g£l mDkÂ¢ Ó£LfŸ, nt£ghs®fS¡fhf, kht£l nj®jš 

mYty®fshš/ nj®jš el¤J« mYty®fshš tH§f¥glÎŸs mDkÂ¢ Ó£oèUªJ  K‰¿Y« 

ntWg£l ãw¤Âš ÏU¡f nt©L«. (05.04.2007M« ehë£l 464/UP-LA/2007M« v©â£l 

ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

14. khãy§fŸ KGtJkhd Ãu¢rhu¤Â‰fhf, muÁaš f£Áahš Åonah-nt‹fŸ 

ngh‹wit ga‹gL¤j¥gléU¡»‹w ne®éš, Ãu¢rhu¤Â‰fhf Åonah-nt‹fis¥ 

ga‹gL¤Jtj‰fhf VnjD« mDkÂ tH§f¥gLtj‰F K‹d®, thfd¤Â‹ m¤jifa ga‹ghL, 
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nkh£lh® thfd¢ r£l¤Â‹goÍŸsjh v‹W jiyik nj®jš mYtyuhš cWÂ brŒa¥gl 

nt©L«. 2006M« M©L 3648(MB)-‹ ç£ kDéš myfhgh¤ ca®ÚÂk‹w¤Â‹ 23.06.2006 

k‰W« 14.02.2007M« ehë£l Ô®¥òfë‹ ÛJ ftd« <®¡f¥gL»wJ. 

(05.04.2007M« ehë£l 464/UP-LA/2007M« v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

15. vªj¤ bjhFÂæY«, nj®jš m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ, nj®jš eilKiwfŸ 

KotilÍ« tiuæš, ngh£oæL« nt£ghs®fshš ga‹gL¤j¥g£l thfd§fis, 

ngh£oæL»‹w nt£ghs®fŸ k‰W« Vida f£Á¤ jiyt®fSl‹ brš»‹w eg®fis, kht£l 

ã®thf« c‹å¥ghf¡ ftå¤J Miza¤Â‹ c¤juÎfŸ  Ûw¥gléšiy v‹gij cWÂ brŒa 

nt©L«. (18.03.97M« ehë£l 437/6/97 PLN-III M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

16. nj®jš Ãu¢rhu« bjhl§Ftj‰F K‹, ÏJ F¿¤J kht£l nj®jš mYt® mšyJ 

mtuhš Ïj‰fhd F¿¥ghf mÂfhukë¡f¥g£ /mYty®fël«, nj®jš Ãu¢rhu¤Âš 

ga‹gL¤J»‹w mid¤J thfd§fë‹ étu§fis gÂÎ brŒJ bfhŸSkhW, ngh£oæL»‹w 

nt£ghs®fŸ nf£L¡bfhŸs¥gl nt©L«. TLjš thfd§fis ga‹gL¤Jtj‰F K‹d®, 

nt£ghs® mšyJ mtuJ Kftuhš ÏJ F¿¤J étu« btëæl¥g£l Ãwnf TLjš thfd§fŸ 

nk‰bfh©L ga‹gL¤j¥glyh«. nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf ga‹gL¤j¥gL»‹w thfd§fë‹ 

étu§fis¤ bjçé¡»‹wnghJ, mªj thfd« ga‹gL¤j¥gL« gFÂfŸ, t£l«/ t£l§fë‹ 

étu§fS« bjça¥gL¤j¥gl nt©L«. (18.03.97M« ehë£l 437/6/97 PLN-III M« v©â£l 

nj®jš Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

17. m›thW bgw¥g£l étu§fŸ, kht£l nj®jš mYtyuhš, nj®jš bryéd¥ 

gh®itahs®fël« bjçé¡f¥gl nt©L«. nt£ghs®fŸ mšyJ mt®fsJ nj®jš Kft®fshš 

Ï¤jifa nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf¥ gâak®¤j¥g£l thfd§fis kht£l ãUthf« 

nfhu¡TlhJ. Ãu¢rhu¤Â‰fhf, kht£l ãUthf¤Âl« gÂÎbgwhj VnjD« thfd«, 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf ga‹gL¤j¥gLtJ f©l¿a¥g£lhš,  mJ mDÂaë¡f¥glhj Ãu¢rhukhf mJ 

fUj¥g£L m¢ braš  nkY« ÏªÂa j©lid¢ r£l¤Â‹  éÂ¡nfhitæ‹ IX V’ 

m¤Âaha¤Â‹ goahd  j©lid¡F£gL«. Mjyhš Ãu¢rhu elto¡ifæèUªJ mit 

cldoahf Ú¡f¥gl nt©L«. (18.03.97-M« ehë£l 437/6/97-PLN-III M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 
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18. 1951M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 160M« Ãçéš 

és¡fkë¡f¥g£lthW, ir¡»Ÿ ç¡õhÎ« nj®jš Ãu¢rhu¤Âš ga‹gL¤j¡ Toa xU 

thfdkhF«., Ïj‰fhd bryéd¤ij, nt£ghs® mtuJ nj®jš bryéd¡ fz¡Ffëš nr®¡f 

nt©L«. Ïjid cWÂ brŒtj‰fhf, nt£ghs® mtuJ Ãu¢rhu¤Â‰fhf¥ ga‹gL¤J»‹w 

m¤jifa ç¡õh¡fŸ g‰¿a jftšfis më¡f nt©L«. ç¡õhit milahs¥gL¤Jtj‰fhf, 

vªjbthU efuh£Á gÂÎ/mDkÂia ç¡õh bg‰¿U¡féšiyba‹whš, ç¡õh X£Leç‹ 

jå¥g£l bgaçyhd mDkÂ¢ Ó£L, nj®jš el¤J« mYtyuhš ç¡õh X£Leçl« 

më¡f¥glyh«. nj®jš brašneh¡f§fS¡fhf, mªj ç¡õhit¥ ga‹gL¤J»‹wnghJ, ç¡õh 

X£Le®, mªj mDkÂia it¤ÂU¡f nt©L«. våD«, rhjhuz rka§fëš gaâfis 

miH¤J¢ brštj‰fhd bghJthd fhuz§fS¡fhf¥ ga‹gL¤j¥gL« ç¡õh¡fS¡F, ç¡õh 

X£Le® mtuJ brhªj éU¥g¤Â‹ngçš, nt£ghsç‹ bga® mšyJ mtuJ f£Á Á‹d¤ij¡ 

fh£L»‹w xnu xU Rtbuh£oia k£L«  mt®fŸ fh£Á¥gL¤J»whbuåš  

éÂéy¡fë¡f¥glyh«.  

(12.07.2006M« ehë£l 437/6/2006 PLN-III (bjhF¥ò-9)M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ c¤juit¥ gh®¡fÎ«). 

 2., nk‰F¿¥Ã£l c¤juÎfŸ tGthJ filÃo¤jš nt©o r«gªj¥g£l midtç‹ 

ftd¤Â‰F« bfh©L brašgl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.61 

1) r£O°f®, uh{ó® 2) #«K & fhZÛ®, #«K 3)  k¤Âa Ãunjr«, nghghš, 4) änrhu«, 

V°thš, 5) Âšèæ‹ njÁa jiyefu¥ gFÂ, Âšè 6) uh#°jh‹, b#Œ¥ó® M»a  khãy§fë‹ 

jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 19.10.2008-M« ehë£l 437/6/2008-CC&BE-M« 

v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

bghUŸ: 2008 M« M©L, r£lk‹w¥ nguitfS¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ – gšntW 

thça§fŸ/Miza§fë‹ ã®th»fshš, mYtyf thfd« 

ga‹gL¤j¥gLtJ - F¿¤J. 

gšntW j‹dh£Á ãWtd§fë‹ jiyt®, Jiz¤ jiyt®, Miza®fŸ ngh‹w 

mYtšrhuh ãUth»fS¡F khãy murhš tH§f¥g£LŸs thfd§fŸ, nj®jè‹nghJ jtwhf¥ 

ga‹gL¤j¥gLtjhf Miza¤Â‹ ftd¤Â‰F bfh©Ltu¥g£lJ. ngh£oæL»‹w f£ÁfŸ 

k‰W« nt£ghs®fS¡»ilna ãahakhd nj®jš fs¤ij cWÂbrŒtj‰fhf, nj®jš 

brašneh¡f§fS¡fhf mYtyf thfd« ga‹gL¤j¥gLtij, khÂç el¤ij éÂfS« 

m›t¥nghJ tH§f¥g£l gšntW c¤juÎfS« jil brŒ»‹wJ. 

ÏJ bjhl®ghd mid¤J fhuz¡ TWfisÍ«, fU¤Âš bfh©l ÃwF, j‹dh£Á 

ãWtd§fë‹ mid¤J ã®th»fS«, mYtyf¤Â‰F« Å£o‰Fäilna gaz« brŒtj‰F«, 

jiyikaf¤J¡FŸ el¡F« VnjD« mYtyf¡ T£l§fëš fyªJ bfhŸtj‰F« k£L« 

mYtyf thfd¤ij¥ ga‹gL¤JkhW c¤juél¥glyh« v‹W Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

midtU« Ï›têKiwfis¤ jtwhJ filÃo¡f nt©o, r«gªj¥g£l midtç‹ 

ftd¤Â‰F« ÏJ bfh©L bršy¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.62 

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

gFÂfë‹ jiyik brayhs®fŸ/jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l  24.10.2008 M« 

ehë£l 437/6/1/2008-CC& BE M« v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ : K‹dâ Ãu¢rhuf®fë‹ gaz¤Â‹ Ûjhd nj®jš bryéd« - nj®jš 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf bAèfh¥liu ga‹gL¤Jjš-bjhl®ghf 

 1951 M« M©L, k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 77 M« Ãçé‹ (1) c£Ãçé‹go, 

nj®jèš ã‰F« x›bthU nt£ghsU« jhdhfnth mšyJ mtuJ Kft® _ykhfnth mt® 

nt£ghsuhf m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ nj®jš KoÎ m¿é¡f¥gL« ehŸtiu (ÏU ehŸfS« 

cŸë£l) mtuhš mšyJ mtuJ nj®jš Kftuhš bryÎ brŒa¥g£l mšyJ bryÎ brŒa 

mÂfhukë¡f¥g£l nj®jš bjhl®ghd mid¤J bryéd§fë‹ rçahd fz¡if 

it¤Jtunt©L« v‹gij¡ F¿¥Ãl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. m¤jifa mid¤J 

étu§fS«  tiuaW¡f¥g£LŸsthW fz¡»š ÏU¡f nt©Lbk‹W (2) M« c£Ãçé‹Ñœ 

tH§f¥g£LŸsJ. m¤jifa bkh¤j bryédkhdJ, tiuaW¡f¥g£LŸs bkh¤j¤ bjhifia 

él mÂfkhf ÏU¡f¡ Tlhbjd, (3) M« c£Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸsJ. 

(2)  muÁaš f£Áæ‹ Ãu¢rhu ãfœ¢Á¡fhf, muÁaš f£Áæ‹ jiyt®fshš (bghJthf 

e£r¤Âu Ãu¢rhuf®fŸ vd v§fshš F¿¥Ãl¥gLgt®fŸ) th‹ têahf mšyJ ntW VnjD« 

ngh¡Ftu¤J Kiwæš brŒa¥g£l gaz« F¿¤j bryéd«, mªj muÁaš f£Á¡fhf, 

nt£ghsuhš bryÎ brŒa¥g£l mšyJ bryÎ brŒa mDkÂaë¡f¥g£l nj®jš bjhl®ghd 

bryédkhf¡ fUj¥gl¡TlhJ.  

(3) 77(1) M« Ãçé‹ éÂ¤JiwfS« mj‹ ÑGŸs (1) M« és¡fK«, 77(1) M« Ãçé‹ 

éÂ¤Jiwfë‹ K¡»a neh¡f¤ij¢ bghUŸ bfhŸs¥glnt©L«. nt£ghsuhš mšyJ mtuJ 

nj®jš Kftuhš bryÎ brŒa¥g£l mšyJ bryÎ brŒa mDkÂaë¡f¥g£l mid¤J nj®jš 

bryÎfisÍ« g‰¿a fz¡»id¥ guhkç¡f nt©Lbk‹W 77(1) M« ÃçÎ bjëthf¡ 

F¿¥ÃL»‹wJ.  nt£ghs®fë‹ nj®jš bjhl®ghf, muÁaš f£Áæ‹ jiyt®fshš brŒa¥g£l 

bryéd¡ fz¡»èUªJ (1) M« és¡f« éy¡fë¡»wJ.  mjdhš, mtuJ bjhFÂæš, mtuJ 

muÁaš f£Áæ‹ jiyt®fshš, nk‰bfhŸs¥gL« nj®jš Ãu¢rhu« bjhl®ghd ahbjhU 

tifæyhd gaz« /ngh¡Ftu¤J Ûjhd nj®jš bryéd«, nt£ghsç‹ bkh¤j bryéd§fëš 
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nr®¡f¥gl¡TlhJ. nt£ghs®, Vida bjhFÂfëYŸs mtuJ f£Áæ‹ Ãw nt£ghs®fSl‹ 

vªj ãiygh£oš cwÎ bfh©oUªjhY«, 77(1) M« Ãçé‹ (1) M« és¡f¤Â‹ tu«Ã‰FŸ, 77(1) 

M« Ãçé‹ és¡f¤Â‹ gomuÁaš f£Áæ‹ jiyt®mtuJ brhªj¤ bjhFÂæš, mtuJ 

muÁaš f£Áæ‹ jiytuhf¡ fUj¥glkh£lh®, mtuJ brhªj bjhFÂæš / bjhFÂfëš, 

Kjèš mt® xU nt£ghs® Mth®. Mjyhš, bAèfh¥l®/ékhd« mšyJ ntW tifæyhd 

ngh¡Ftu¤J Kiwæš mtuJ bjhFÂ/ bjhFÂfS¡FŸ mtuJ  brŒÍ« gaz¤Â‰fhf 

mid¤J  bryédK«, mtuJ bjhFÂ¡fhf tiuaW¡f¥g£l bkh¤j causÎ bryéd¤JŸ 

fz¡»l¥gl nt©L«. mtuJ bjhFÂæèUªJ Ãw bjhFÂ¡F e£r¤Âu Ãu¢rhfuhf mt® 

brš»‹wnghJ, mt® bjhFÂæèUªJ Ãw bjhFÂ¡F gaz« brŒtj‹ Ûjhd bryéd«, 

éÂéy¡fë¡f¥g£l tifgh£o‹ Ñœ fz¡»l¥gL«. mnj ngh‹W mtuJ brhªj 

Ãu¢rhu¤Â‰fhf, Ãw bjhFÂæèUªJ mtuJ brhªj bjhFÂ¡F ÂU«òjY¡fhd gaz¢ 

bryÎ¡F« éy¡fë¡f¥gL«. Mdhš mtuJ bjhFÂia milªj ÃwF m¤ bjhFÂ¡FŸ  

mtUila gaz« Ûjhd bryéd« mtuJ fz¡»š fh£l¥gl nt©L«. nk‰F¿¥Ãl¥g£LŸs 

têtiffëš brŒa¥gL« Vida ahbjhU kh‰w«, 77(1) M« Ãçé‹ K¡»a neh¡f¤ij 

Áij¤JéL«. Ïil¤nj®jèš, muÁaš f£Á x‹W, e£r¤Âu ng¢rhsuhf mj‹ nt£ghsç‹ 

bgaiu nr®¥gj‹ thæyhf mtuJ bjhFÂ¡FŸ ahbjhU ngh¡Ftu¤J Kiwia¥ ga‹gL¤Â, 

mt® gaz« brŒtj‰F« mjid¡ fz¡»š fh£lhkš ÏU¥gj‰F« mtU¡F cçik më¡F« 

v‹gJ«  Ïjdhš bjëth»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.63 

 jiyik¢ brayhs®/mid¤J khãy§fë‹/k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik nj®jš mYty®fS¡F  vGj¥g£l  31.10.2008 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2008–CC/ BE v©â£l  foj«. 

  bghUŸ : 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« 77 ÃçÎ (1) ‹ Ñœ, gFÂ (a) æš 

më¡f¥g£LŸs és¡f¤Â‹go muÁaš f£Á Ãurhuf®fŸ rhiyngh¡Ftu¤J  trÂfshš  

ga‹gL¤Jjš – bjhl®ghf. 

 nj®jš Miza¤Â‹ 16/10/2007 M« ehë£l 437/6/2007/VOL–IV/ PLN-III k‰W« 

7/10/2008 M« ehë£l 3/7/2008/S-III M« v©fSŸs foj§fS»z§f mâtF¥Ãš 

thfd§fis¥ ga‹gL¤Jjš, thfd§fëš bfhofŸ k‰W« x£LéšiyfŸ (Stickers) 

ga‹gL¤Jjš F¿¤j têfh£L¡F¿¥òfŸ V‰fdnt nj®jš Miza¤jhš 

kh‰¿aik¡f¥g£LŸsd v‹W bjçé¡fkhW eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. Ã‹d® nkny 

bjçé¡f¥g£l Kªija c¤juÎ, 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« 77 ÃçÎ (1) ‹ Ñœ, 

gFÂ (a) æš më¡f¥g£LŸs és¡f¤Âid¥ ga‹bfhŸ»w jiytç‹ (jiyt®fŸ) thfd 

(Caravan) tçiræš mDkÂ¡f¥gL»w thfd§fë‹ v©â¡if, F¿¤j Kªija c¤juÎ,  

Ïªj c¤jué‹ _y« kh‰¿aik¡f¥g£L, u¤J brŒa¥gL»wJ.  

(i) mâtF¥Ãš brš»w thfd§fë‹ v©â¡if F¿¤j f£L¥ghL 

éy¡»¡bfhŸs¥g£LŸsJ. ÏU¥ÃD« mâtF¥Ãš brš»w thfd§fŸ Ã‹d®  

bjçé¡f¥g£LŸs ãgªjid¡F c£g£L  ÏU¡f nt©L«. 

(ii) 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l« 77 ÃçÎ (1) ‹ Ñœ, gFÂ (a) æš 

më¡f¥g£LŸs és¡f¤Âš, khãy« KGtÂY« nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf VnjD« 

jiytuhš mnj thfd« ga‹gL¤j¥g£oUªjhš mšyJ m¤jifa f£Á jiyt®fŸ 

bt›ntW gFÂfëš bt›ntW thfd§fis ga‹gL¤ÂæUªjhš mjid¡ fU¤Âš 

bfhŸshkš jiyikj nj®jš mÂfhçahš mDkÂ tH§f¥gL«. bjhl®òila egç‹ 

bgaçš mDkÂ tH§f¥g£L« mt® (M©/bg©) mij vªj¥ gFÂæš 

ga‹gL¤ÂdhY« mªj thfd¤Â‹ K‹g¡f f©zhoæš e‹F bjçÍ« éj¤Âš 

x£o it¡f nt©L«. jiyik¤ nj®jš mÂfhç m›thW tH§F»w mDkÂfŸ, 

nt£ghs®fS¡fhf kht£l nj®jš mÂfhçfŸ/ nj®jš el¤J« mÂfhçfŸ 
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nt£ghs®fS¡F tH§F»w mDkÂ¢ Ó£lfis¥ nghy‹¿ bt›ntW ãw§fis¡ 

bfh©oU¡F«. 

 

(iii) nkny (ii) Ïd¤Âš m›thW mDkÂ¡f¥g£l thfd¤ij (ii) Ïd¤Âš F¿¥Ãl¥g£LŸs 

jiyt® Ú§fyhf, ntW VnjD« xUt® mjid¥ ga‹gL¤Âdhš ne®éš, mªj 

bryéš 50% mªj¤ bjhFÂæèUªJ ngh£oæL»w m¡ f£Á nt£ghsç‹ bryéš 

gÂÎ brŒa¥gL«. 

 

(iv) khãy§fŸ KGtÂY« Ãu¢rhu« brŒtj‰fhf muÁaš f£Á x‹¿‹ fh£Á ng%ªJfis 

(Åonahnt‹) Ãu¢rhu¤Â‰fhf¥ ga‹gL¤j mDkÂ më¥gj‰F K‹d®  

ga‹gL¤Âdhš m¤jifa thfd¤Â‹ ga‹ghL nkh£lh® thfd¢r£l¤Â‰F 

Ïz¡fkhf cŸsjh v‹gij jiyik¤ nj®jš mÂfhç cWÂ brŒant©L«. Ïªj 

tifæš, myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w¤Â‹ 3648 (MB) /2006 v‹å£l  ÚÂ¥nguhiz 

kDéš tH§f¥g£l 23.6.2006 k‰W« 14.0.2007 M»a eh£fë£l Ô®¥Ã‹ ÛJ ftd« 

<®¡f¥gL»wJ. mj‹ efš Ï¤Jl‹ Ïiz¡f¥g£LŸsJ.  m¤jifa thfd§fŸ 

F¿¤J brŒa¥g£l bryÎ mªj ng%ªJ / thfd§fŸ ga‹gL¤j¥g£LŸs 

gFÂfëYŸs / bjhFÂfëYŸs f£Áæ‹ ngh£oæL»w nt£ghsç‹ bryéš 

Åjh¢rhu Kiwæš g»®ªjë¡f¥g£LŸsjh v‹gij mªjªj kht£l nj®jš 

mÂfhçfŸ cWÂbrŒant©L«. 

Ïjid mid¤J muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nj®jš bjhl®òila mid¤J nj®jš rh®ªj 

mYty®fŸ M»nahç‹ ftd¤Â‰F cldoahf¡ bfh©L tunt©L«. 

. 
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c¤juÎ bjhl® v©.64 

 jiyik¢ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 28/03/2009 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2008-CC & BE v© foj«. 

  bghUŸ: nj®jè‹nghJ thfd§fis jtwhf¥ ga‹gL¤Jtij¤ jL¤jš –                        

                bjhl®ghf. 

Iah, 

 nj®jš Miza¤Â‹ 23/11/2007 M« ehë£l 437/6/2006-PLN-III Mizæ‹ 

bghUis¡F¿¤J 31/10/2008 M« ehë£l 437/6/INST/2008-CC & BE foj v©âš 1951M« 

M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt r£l« 71 ÃçÎ (1)‹ Ñœ, gFÂ (a) æš më¡f¥g£LŸs 

és¡f¤Â‹go, muÁaš jiyt®fS¡F mâtF¥Ãš  brš»w thfd§fë‹ v©â¡if 

F¿¤j f£L¥ghL ÂU«g¥bgw¥g£LŸsJ.  nkš F¿¥Ã£l 23/11/2007 M« ehë£l Miza¤Â‹ 

c¤juéš gFÂ kh‰w«  brŒJ,  Ã‹ tU« têfh£o¡ F¿¥òfis Miza« tH§F»wJ. 

 2.  xU mâtF¥Ãš bršY« thfd§fë‹ v©â¡if¡F vªj éj f£L¥ghL« 

Ïšiy  v‹W j‰nghJ bjëÎiu tH§f¥gL»wJ Ï¥bghUŸ bjhl®òila midtU¡F« ÏJ 

bghUªJ«. 

 3. mid¤J muÁaš f£ÁfŸ / nt£ghs®fŸ / mid¤J nj®jš bjhl®òila mÂfhçfŸ 

M»nah® Ïjid¡ filÃo¡f nt©o mt®fë‹ ftd¤Â‰F cldoahf Ïjid¡ bfh©L 

bršyyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.65 

 jiyik¤ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 09/04/2009 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2008-CC & BE v© foj«. 

  bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ bghUªJ« ne®ÎfŸ - muÁaš f£Áfshš 

býèfh¥l® / thDh®Â ga‹gL¤Jjš bjhl®ghf. 

bghJ¤Jiw ãWtd§fŸ k‰W« muR¡F¢ brhªjkhd býèfh¥l® / muR thDh®Âfë‹ 

ga‹gL¤jš bjhl®ghf éçthd m¿ÎW¤jšfis Miza« V‰fdnt tH§»ÍŸsij¡ 

F¿¥ÃLkhW eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  j‰nghija c¤jué‹ go, nj®jš eilKiwfë‹ nghJ, 

mik¢r®fŸ k‰W« Kjyik¢r® c£gl muÁaš jiyt®fŸ th}®Âfis¥ ga‹gl¤jj‰F 

KGtJ« jiléê¡f¥g£LŸsJ. gjéæYŸs ÃujkU¡F k£L« éÂéy¡F më¡f¥g£LŸsJ. 

 ghJfh¥ò c£gl gšntW fhuz§fS¡fhf Ï¤jifa f£L¥ghLfis js®¤JkhW gy 

Kjyik¢r®fëläUªJ nfhç¡if bgw¥g£lJ. 

 Miza«, Ï¥ bghUŸg‰¿ éçthf MuhŒªJ, cça ju¥ÃdçläUªJ nk‰bfh©L« 

jftšfis¥ bg‰wJ bjhl®òila mid¤J m«r§fisÍ« gçÓè¤j Ã‹d® Ï¥ 

bghU©ikæš  eilKiwæYŸs c¤juÎfns bjhlU«  v‹W«,  vªj xU fhuz¤Â‰fhfÎ« 

Ïªj étfhu¤Âš js®Î më¡f¥glkh£lhJ v‹W« KobtL¤JŸsJ. 

 ÏU¥ÃD«, Miza¤Â‹ j‰nghija be¿KiwfŸ Kjyik¢r® cŸë£l  muÁaš 

jiyt®fŸ jåah® ékhd¤ij¥ ga‹gL¤Jtij¤ jil brŒaéšiy.  mj‰»z§f 

Kjyik¢r®fŸ cŸë£l muÁaš jiyt®fŸ nf£L¡bfh©lhš jåah® ékhd§fis 

thlif¡F vL¤J mt®fSila muÁaš Ãu¢rhu¤Â‰fhfÎ« Ãw nj®jš 

elto¡iffS¡fhfÎ« ga‹gL¤jyh« v‹gij Miza« bjëÎgL¤J»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.66 

 jiyik¢ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 25/10/2009 M« ehë£l 437/6/INST/2008-CC & BE 

v© foj«. 

  bghUŸ: nj®jš Ãu¢rhu¤Â‹nghJ thfd§fis¥ ga‹gL¤Jjš -ghJfh¥ò 

fhuz§fS¡fhf F©LJis¡fhj thfd§fŸ ga‹ghL - bjhl®ghf. 

 nk‰brh‹d bghUŸ bjhl®ghd nj®jš Miza¤Â‹ 24/10/2007 M« ehë£l 

437/6/2006-PLN-III foj¤ij fh©f.  nk‰brh‹d foj¤Âš ghJfh¥ig¡fU¤Âš bfh©L Z-

Ãs° ghJfh¥ò më¡f¥g£L F©L Jis¡fhj thfd« xJ¡ÑL brŒa¥g£l eg®fis¥ 

bghW¤j ne®éš, khÂç el¤ij éÂ eilKiwæš ÏU¡»w  fhy¤Âš m› thfd¤ij 

ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gLt® v‹W F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

 Ï¤jifa F©L Jis¡fhj thfd§fis Ïa¡Ftj‰fhd bryÎ murhš V‰f¥gL« 

v‹W« mÂš F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

 Ï¥ bghUŸ ÛJ Miza« kWgçÓyid brŒJŸsJ.  m¤jifa kWgçÓyidæ‹ ngçš, 

ghJfh¥ò fhuz§fS¡fhf, F©L Jis¡fhj thfd§fis muÁaš jiyt® ga‹gL« tif 

brŒ»wnghJ, khÂç el¤ij éÂ braèš ÏU¡F« nghJ m¤jifa thfd§fis mt®  mYtš 

rhuhj neh¡f§fS¡fhf ga‹gL¤Âdhš mj‰fhd bryit bjhl®òila eg® 

V‰fnt©Lbk‹W« 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢r£l« 77(1) Ãçé‹ (1) k‰W« (2) M« 

és¡f¤Â‹ go mªj eg® muÁaš f£Áæ‹ xU jiytuhf ÏUªjhš, nk‰brh‹d 77(1) Ãçéš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs  gaz¤Â‰fhd  bryit, bjhl®òila muÁaš f£Á V‰f nt©L«.  vªj xU 

ne®éY« Ï¤jifa bryéd¤ij muR V‰fhJ. 

 Ïªj c¤juÎfis mid¤J nj®jš mÂfhçfŸ k‰W« khãy¤ÂYŸs bjhl®òila Ãw 

mÂfhçfŸ, mid¤J muÁaš f£Áfë‹ khãy ÃçÎfŸ c£gl c§fSila khãy¤ÂYŸs  

mid¤J muÁaš f£Áæd® M»nahç‹ ftd¤Â‰F bfh©L tuyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.67 

 jiyik¢ bryhs® / mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 05.10.2010M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

437/6/INST/2010-CC & BE v©â£l foj«. 

  bghUŸ: nj®jè‹nghJ thfd§fis¤ jtwhf ga‹gL¤Jjiy¤ jL¤jš -bjhl®ghf. 

 nj®jš Miza¤Â‹ 28/03/2009M« ehë£l foj« v© 437/6/INST/2008-CC & BE 

æ‹ bghUë‹ Ûjhd j‰nghija m¿ÎW¤jšfëš el¤ij éÂ eilKiwæš cŸsnghJ, 

mâtF¥Ãš bršY« thfd§fë‹ v©â¡if¡F v›éj¡ f£L¥ghL« Ïšiy v‹W 

Miza« Ô®khå¤J m¿é¤ÂUªjij¡ fh©gj‰F eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 #«K k‰W« fhZÛç‹ $efçš, 2010 #&‹ khj¤Âš elªj jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçfë‹ kheh£oš, nk‰F¿¥Ã£l Ô®khd¤ij kWgçÓyid brŒJ el¤ij éÂ mkèš 

cŸsnghJ, måtF¥Ãš bršY« thfd§fS¡F VnjD« Áy f£L¥ghLfis éÂ¡FkhW 

nfhu¥g£lJ.  m«kheh£oš eilbg‰w éthj§fë‹ mo¥gilæš m›éra« Miza¤jhš 

kWgçÓyid brŒa¥g£lJ.  el¤ij éÂ mkèš cŸsnghJ, mâtF¥Ãš bršY« 

nt£ghs®fŸ k‰W« muÁaš f£Áædç‹ thfd§fŸ, nt£ghs®fŸ muÁaš f£Á jiyt®fŸ 

M»nah®fë‹ ghJfh¥ò thfd§fŸ Kjèad VJäUªjhš, mij¤ jé®¤J g¤J 

thfd§fS¡F  äifahf mªj mâtF¥Ãš ÏU¡f¡ TlhJ.  kht£l¤ nj®jš mÂfhç Óuhd 

Kiwæš f©fhâ¤jiy cWÂ brŒÍ« bghU£L, mâtF¥Ãš bršyéU¡»w thfd§fë‹ 

F¿¤j v©â¡if k‰W« mj‹ milahs étu§fis K‹ T£ona V‰gh£lhs®fëläUªJ 

bgwyh«. bjhl®òila midtç‹ gh®it¡F« Ïªj m¿é¥Ãid¡ bfh©LtªJ Ïjid 

fLikahf eilKiw¥gL¤j nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.68 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿‹ jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© foj«. 

  bghUŸ: r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ¤ nj®jšfŸ nt£ghs®fŸ, muÁaš f£Áfë‹ 

jiyt®fŸ M»nah® Ãu¢rhu¤Â‰F ga‹gL¤J« býèfh¥l®fŸ – cça gÂntLfis Kiwahf¥ 

ngQjš - bjhl®ghf. 

 nj®jš fhy§fëš, nt£ghs®fŸ muÁaš f£Áfë‹ e£r¤Âu Ãurhu®fŸ(k) Ãw muÁaš 

ÃuKf®fŸ M»nah® nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhfÎ«, Ãw fhuz§fS¡fhfÎ« býèfh¥l® / 

thDh®Âfis ga‹gL¤j¡ TL« v‹gijÍ« gšntW kht£l§fëš mt®fŸ jiuæw§f¡ 

TL« v‹gijÍ« bjçé¥gj‰F gâ¡f¥g£LŸns‹.  ÏJ F¿¤J muÁaš f£Áæd® Â£lä£l 

gaz étu« (k) gaz« brŒÍ« eg®fŸ g‰¿a étu§fŸ (k) býèfh¥l® / thDh®Âfëš 

V‰¿¢bršy¥ gl nt©oa bghU£fŸ g‰¿a étu§fis _‹W eh£fS¡F K‹djhfnt 

bjçé¡f nt©L« kht£l ãUthf« / kht£l¤ nj®jš mYty®fŸ x® m£ltiz ò¤jf¤ij 

guhkç¤J mt®fë‹ kht£l¤Âš býèfh¥l®fŸ / thDh®Â M»at‰¿‹ jiuæw§»a (k) 

nknyG«Ãa étu§fŸ (k) mitfŸ vj‰fhf jiuæw§»d (k) F¿¥Ã£l mªj ékhd« / 

býèfh¥lçš ÏUªj eg®fŸ M»at‰¿‹ étu§fisÍ« mªj thDh®Â / býèfh¥l® jiwæu§f 

mDkÂ bg‰wjh v‹gij F¿¤J« gÂÎ brŒa nt©L« v‹W Miza« nkY« 

c¤jué£LŸsJ.  kht£l¤ nj®jš mYty®fŸ, m¤jifa býèfh¥l®fŸ / thDh®Âfë‹ 

tUif (k) òw¥ghL g‰¿a Âdrç m¿¡ifia bjhl®òila jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F mD¥Ã 

it¥gJl‹, mj‹ efiy Miza¤Â‰F« mD¥Ãit¡f nt©L«.  mid¤J kht£l¤ 

nj®jšmÂfhçfS« Ïjid eilKiwgL¤Jtj‰fhf mt®fë‹ ftd¤Â‰F Ïij¤ jh§fŸ 

bfh©L tU«go nf£L¡ bfhŸs¥gL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.69 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿š jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: nk‰F¿¥Ã£l khãy§fS¡fhd r£lk‹w§fë‹ bghJ¤ nj®jšfŸ- 

nj®jšfëš T£lâ mšyJ Ïl¥g§ÑL bfh©LŸs f£Áædç‹ f£Á¡ bfhofis 

gw¡féLtj‰fhd mDkÂ - bjhl®ghf. 

 ÕfhU¡F Miza¤Â‹ m©ik tUifæ‹ nghJ, muÁaš f£ÁfŸ j§fŸ 

nt£ghs®fë‹ Ãu¢rhu thfd§fëš j§fSl‹ T£lâ mšyJ Ïl¥g§ÑL bfh©LŸs 

m¤jifa f£Áædç‹ bfhofisÍ« bghU¤Â¡bfhŸs mDkÂ¡FkhW Miza¤Âl« nf£L¡ 

bfh©ld® v‹gij¤ bjçé¡FkhW eh‹ gâ¡f¥g£Lns‹.  Miza¤jhš Ï¥bghUŸ 

gçÓyid brŒa¥g£lJ.  VnjD« muÁaš f£Á (f£ÁfŸ) nj®jš T£lâ mšyJ Ïl¥g§ÑL 

it¤ÂUªjhš, mt® mj‰fhd KG étu§fSl‹ é©z¥Ã¤jhš brŒjhš, Ãu¢rhu 

thfd§fëš jh§fŸ ahUl‹ m¤jifa T£lâ / Ïl¥g§ÑL it¤JŸshnuh m¤jifa 

f£Áædç‹ bfhofis gw¡fél mDkÂ tH§fyh« v‹W Ô®khå¡f¥g£LŸsJ.  ÏU¥ÃD«, 

thfd§fëš bfhofë‹ ga‹ghL v‹gJ nkh£lh® thfd¢ r£l¤Âš 

F¿¥Ãl¥g£LŸst‰¿‹gona mikÍ«.  ÏJ mid¤J muÁaš f£Áæd® c£gl bjhl®òila 

midtç‹ ftd¤Â‰F« bfh©L tu¥glš nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.70 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿š jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: khãy§fS¡fhd r£lk‹w¥ bghJ¤ nj®jšfŸ – gu¥òif¥ bghU£fŸ 

ngh¡Ftu¤Â‰F thfd mDkÂ¡fhd muÁaš f£Áædç‹ nfhç¡if - bjhl®ghf. 

 muÁaš f£Á khãy¤Âš cŸs j§fë‹ gšntW f£Á mYtyf§fS¡F j§fë‹  

gu¥òif¥ bghU£fis éãnahf« brŒtj‰F, thfd mDkÂ tH§F«go jiyik¤ nj®jš 

mÂfhçæl« nt©LnfhŸ éL¤jhš, jiyik¤ nj®jš mÂfhç m¤jifa thfd§fS¡F 

mDkÂ tH§fyhbk‹W Miza« Ô®khå¤JŸsJ.  ÏU¥ÃD«, bjhl®òila muÁaš f£Á 

(é©z¥gjhu®) kht£l¤Â‹ bga®, tiugl« k‰W« nk‰F¿¥Ã£l ga‹gh£o‰F thfd« 

njit¥gL« ehŸfŸ M»at‰iw F¿¥Ãl nt©L«.  m¤jifa thfd§fS¡F jiyik¤ 

nj®¤š mÂfhç mDkÂ tH§Fth®, våD« m¤jifa thfd§fS« rhjhuz gçnrhjid¡F 

c£g£lit k‰W« mitfis nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰F ga‹gL¤Jjš TlhJ.  thfd mDkÂ 

nfhça m¤jifa thfd§fS¡fhd bryéd« m¡f£Áæ‹ r£lk‹w¤ bjhFÂfë‹ 

nt£ghs®fshš  rkkhd é»j¤Âš g»®ªJ bfhŸ¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.71 

 mrh«, nk‰F t§f«, nfush, jäœehL k‰W« òJ¢nrç M»at‰¿š jiyik¤ nj®jš 

mYty®fS¡F vGj¥g£l 23/03/2011M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 464/INST/2011-EPS 

v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: khãy r£lk‹w¤Â‰fhd bghJ¤ nj®jšfŸ - 2011 m§Ñfç¡f¥g£l muÁaš 

f£Áæ‹ kht£l¥ bghW¥ghs®fS¡fhd thfd mDkÂ - bjhl®ghf. 

 vªj muÁaš f£ÁahtJ, nj®jš ga‹gh£o‰fhf j§fë‹ kht£l mséyhd 

bghW¥ghs®fŸ / jiyt®fŸ ( e£r¤Âu Ãu¢rhuf®fŸ jéu) kht£l¤Â‰FŸ cŸs gy r£lk‹w¤ 

bjhFÂfS¡F nj®jè‹ fhuzkhf gaz« brŒtj‰F thfd§fë‹ mDkÂ nfhç 

é©z¥Ã¤jhš njit¥gL« mDkÂ kh£l« bjhl®òila, kht£l nj®jš mÂfhçahš 

tH§f¥gL« v‹W Ô®khå¡f¥g£LŸsJ v‹W F¿¥Ãl gâ¡f¥g£LŸns‹, mJ ngh‹w ÅHèš 

egç‹ bgaçš, thfd gÂÎ v©izÍ« F¿¥Ã£L mDkÂ¡f¥gL«.  Ïªj thfd¤Â‰fhd 

bryéd« mt®fŸ gaz« brŒj  kht£l¤Â‹ f£Áæ‹ nt£ghs® (nt£ghs®fŸ) bryÎfëš 

gÂÎ / g»®Î brŒa¥gL«.  Ïªj mDkÂia Ãw kht£l§fëš gaz« brŒtj‰F¥ 

ga‹gL¤j¡TlhJ. 

 muÁaš jiytç‹ bga®, thfd¤Â‹ v© (gÂÎ) k‰W« tH§f¥gL« fhy msÎ 

M»at‰iwÍ« F¿¥Ã£L mDkÂ tH§f¥gl nt©L« v‹W m› c¤juéš nkY« 

bjçé¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj mDkÂahdJ nt£ghs®fŸ (k) e£r¤Âu Ãu¢rhu®fS¡F 

më¡f¥gL« mDkÂia ntWgL¤Â¡fh£L« tifæš, t©z fh»j¤Âdhš vëjhf 

milahs« fhQ« tifæš tH§f¥glš nt©L«.  thfd¤Â‹ rh‹bwh¥gäl¥g£l mDkÂæ‹ 

efš, f©zhoæš e‹F bjçÍ« tifæš x£l¥g£oU¥gJl‹, mj‹_y¥go fhtšJiw mšyJ 

Ãw mÂfhçfë‹ gçnrhjid¡fhf cçatçl« ÏU¡f  nt©L«.  ÏJ F¿¤J f©fhâ¥ò¡ 

FG¡fS¡F« bjça¥gL¤Jjš nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.72 

                                      12.10.2015    

                            437/6/1/ECI/INST/ 2017 – CCS    

                                                         

                                             . 

     ;-2015                                          – 

                                          –         . 

             ,                                   

                ,         ,                         

                                                     

                 ,              ,         ,       

                                                 

                                        .             

             ,                                     

        ,                                  ,         
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08.10.2015            Av.14015/GEN/2008- AT-1            
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     :-         /                              

                     08.10.2015           JS(BS)/EC/2015 
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      /                                              

                        /               /       

                                                 

                               .     ,          
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E.Ãu¢rhu«  

c¤juÎ bjhl® v©.73 

 jiyik¢ brayhs® / mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F vGj¥g£l 26/12/2000 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

3/8/2000  J.S.II v©â£l  foj«. 

  bghUŸ: nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf xè¥bgU¡»fis¥ ga‹gL¤Jjš - bjhF¡f¥g£l 

c¤juÎfŸ. 

 mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ mt®fSila bjh©l®fŸ, Mjuths®fŸ 

k‰W« mDjhÃfŸ j§fSila nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf xè¥bgU¡»fis¥ ga‹gL¤J»‹wd®.  

Ïªj xè¥bgU¡»fŸ muÁaš f£Á¡T£l« eilbgW»‹w nkilfëš k£Lä‹¿ ou¡FfŸ, 

bl«ngh¡fŸ, k»GªJfŸ, thlif C®ÂfŸ, ng%ªJfŸ (nt‹)  th‹fŸ _‹W r¡fu 

thfd§fŸ ir¡»Ÿ ç¡õh¡fŸ ngh‹w thfd§fë‹ ÛJ« bghU¤j¥g£L / mt‰¿‹ ÛJ 

f£l¥g£L ga‹gL¤j¥gL»‹wd.  bgU¤j Ïiu¢rš vG¥ò« xè¥bgU¡»fSl‹ Toa Ïªj 

thfd§fŸ mid¤J« rhiyfŸ, bjU¡fŸ, rªJfŸ k‰W« »uhk« KGtJ« cŸs  FoæU¥ò 

gFÂfëš  ty« tU»‹wd.  Ïªj xè bgU¡»fŸ V‰gL¤J»w Ïiu¢rš, xèæ‹ khÁid 

V‰gL¤JtJl‹ bghJk¡fŸ mikÂ¡F« CW éisé¡»wJ.  mÂfhiyæY« eŸëuéY«, 

ehŸ KGtJ«, Ïªj xè¥bgU¡»fŸ V‰gL¤J»w xèædhš k¡fS¡F,  F¿¥ghf khzt®fë‹ 

mt®fŸ fšé¡F bgU« ÏilôW V‰g£L  mtUila fšé fLikahf  ghÂ¡f¥gL»wJ.   

ãWtd§fŸ, kU¤Jt kidfŸ Kjèat‰¿š mšyJ ÅLfëš cŸs taJ KÂ®ªjt®fS« 

Ïayhjt®fS« Ïjdhš  fLikahd ÏilôW¡F Msh»‹wd®. 

 2.  xè¥bgU¡»fŸ nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhd xU rhjdkhf ÏU¥gJl‹ bghJk¡fS¡F¤ 

jftiyÍ« më¥gjhš, nj®jš fhy¤Âš xè¥bgU¡»fŸ ga‹gL¤j¥gLtij K‰¿Ykhf 

ãW¤j ÏayhJ, v‹gij Miza« m¿Í«.  Mdhš mnj rka¤Âš ntis jt¿a neu§fëY«, 

ga‹gL¤j¡Tlhj Ïl§fëY« bgU¤j xèÍl‹ bghJk¡fë‹ mikÂ¡F ÏilôW 

V‰gL¤ÂÍ« nehÍ‰wt®fS¡F F¿¥ghf khzt®fS¡F ÏilôW V‰gL¤J»w 

tifbjhifa‰w k‰W«  jila‰w xè¥bgU¡»¥ ga‹gh£il mDkÂ¡f ÏayhJ.  ãahakhd 

Áy f£L¥ghLfŸ Ï‹¿aikahjitahF«. 
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 3.  Ïªj étfhu¤Â‹ mid¤J m«r§fisÍ« fUÂ¥gh®¤j Ã‹d®, nj®jš Miza« 

murik¥ò¢ r£l¤Â‹ 324M« Ãçé‹ Ñœ tH§f¥g£LŸs mÂfhu§fis¡ bfh©L« ÏJ 

bjhl®ghf Miza¤Â‰F tH§f¥g£LŸs mÂfhu§fis¡ bfh©L«,  nj®jš Miza¤Â‹ 

Kªija c¤juÎfis éy¡»¡ bfh©L mj‰F gÂyhf Ïå tU« fhy¤Âš mid¤J¤ 

nj®jšfë‹ nghJ« xè¥bgU¡»fë‹ ga‹ghL, Ã‹tUkhW fLikahf Kiw¥gL¤j¥gL« 

v‹W Ïj‹_y« c¤juél¥g£LŸsJ. 

 (i) nj®jš m¿é¥ò btëæl¥gL»w ehëèUªJ bjhl§» nj®jš KoÎfŸ 

m¿é¡f¥gL»w ehŸ tiuæyhd nj®jš fhy« KGtÂY« nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf 

bghJ¡T£l§fëš ãiyahd X® Ïl¤Âš bghU¤j¥g£L ga‹gL¤j¥gL»w mšyJ 

thfd§fëš bghU¤j¥g£l xè¥bgU¡»fŸ Cuf¥gFÂfë‹ mjhtJ khefuh£Á mšyJ 

efuh£Á všiyfS¡F btënaÍŸs gFÂfëš fhiy 6 kâ Kjš ÏuÎ 11 kâ tiuæY« Ãw 

gFÂfëš mjhtJ  khefuh£Á¡F£g£l mšyJ efuh£Á všiy¡F£g£l tU»w gFÂfëš 

fhiy 6 kâ Kjš ÏuÎ 10 kâ tiuæY« k£Lnk ga‹gL¤j¥glnt©L«.  (Ïªj¥ g¤Â 

Ú¡f¥g£L, nj®jš Miza¤Â‹ 26/9/2005 M« ehë£l 3/8/2005/JS-II v© foj¤Â‹ 184M« 

Ïd¤Âš Ã‹tUkhW kh‰w¥g£LŸsJ.)  

 3(i) nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf bghJ¡T£l§fëš ãiyahd X® Ïl¤Âš bghU¤j¥g£L 

ga‹gL¤j¥gL»w mšyJ VnjD« thfd§fëš bghU¤j¥g£l xè¥bgU¡»fŸ, mšyJ 

Ï›tifæyhd Ãw rhjd« ÏuÎ 10 kâ¡F« fhiy 6 kâ¡F« Ïil¥g£l neu¤Âš  

ga‹gL¤j¥gl¡TlhJ. 

 (ii) bghJ¥Ãu¢rhu¤Â‰fhf mšyJ bghJ¡T£l§fS¡fhf mšyJ C®ty¤Â‰fhf 

k‰W« ef®ªJ brš»w thfd§fëš mšyJ ntWtifæyhd mid¤J xè¥bgU¡»fS« 

mit nkny Ï¥gFÂ F¿¥Ãl¥g£LŸs tiuaW¡f¥g£l neu§fëš k£Lnk ga‹gL¤j¥gl 

nt©L«, mj‰F nk‰g£l fhymséš ga‹gL¤j¡TlhJ. 

 (iii) nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs neu¤ij Û¿ ga‹gL¤j¥gL»w mid¤J xè¥bgU¡»fS«, 

cça Jiz rhjd¤Jl‹ g¿Kjš brŒa¥gL«. 

 (iv) ou¡FfŸ, bl«ngh¡fŸ, fh®fŸ, lh¡ìfŸ, nt‹fŸ, _‹W r¡fu °T£l®fŸ, 

ir¡»Ÿç¡õh¡fŸ Kjèa thfd§fŸ k£Lnk v‹W tiuaW¡f¥glhkš, m¤jifa thfd§fŸ 

c£glÎ« VnjD« thfd§fëš ÛJ bghU¤j¥g£l VnjD« xè¥bgU¡»fis ga‹gL¤J»w 
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mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« Vida Ãw eg®fŸ xè¥bgU¡»fis 

ga‹gL¤Jtj‰F mDkÂaë¡»w mÂfhçfël« mªj thfd§fë‹ gÂÎ v©iz¤ 

bjçé¡f nt©L«.  mªj thfd§fë‹ m¤jifa gÂÎ milahs tH§F»w mDkÂ¢ 

Ó£Lfëš  F¿¥Ãl¥glnt©L«. 

 (v) vG¤J _ykhf nk‰brh‹d mDkÂæšyhkš ga‹gL¤j¥gL»w xè¥bgU¡» 

bghU¤j¥g£l vªj xU thfdK«, xè¥bgU¡» mjDl‹ Ïizªj mid¤J rhjd¤Jl‹ 

nr®¤J cldoahf g¿Kjš brŒa¥gL«. 

 (vi) ef®»‹w thfd¤Âš mšyJ ãiyæny bghU¤j¥g£l xè bgU¡»ia ga‹gL¤J»w 

m§Ñfhu« bg‰w muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« Ãw eg®fŸ mJ g‰¿  

 1) m¤bjhFÂæš nj®jš el¤J« mÂfhçÍl‹ k‰W«  

2)  xè¥bgU¡»fis¥ ga‹gL¤Jtj‰F K‹d® mt®fŸ bg‰w  mDkÂfë‹ KG 

étu§fis fhtš Jiw¡F vG¤J _ykhf¤ bjçé¡f nt©L«.  elkhL« xè¥bgU¡»fis¥ 

bghW¤j ne®éš mt®fŸ  nj®jš el¤J« mÂfhç¡F« cŸq® fhtš Jiw mÂfhç¡F« 

thfd§fë‹ gÂÎ v©fisÍ« bjçé¡f  nt©L«. 

 

V) mÂfhçfŸ nk‰brh‹d c¤juÎfis Û¿, ahU« v›éj xèbgU¡»Í« ga‹gL¤j¡ TlhJ 

v‹gij¡ fLikahf brašgL¤j nt©oa bghW¥ò xèbgU¡»fis¥ ga‹gL¤Jtj‰fhd 

mDkÂ tH§F« khãy muR k‰W« cŸq® fhtš Jiw mÂfhçfis¢ rhU« ahbjhU nj®jš 

gFÂæš, nj®jš KoÎ¡fhf ã®zæ¡f¥g£l neu« Kotilªj 48 kâ neu fhy¤Âš ahbjhU 

tifæY« mšyJ ahbjhU thfd§fë‹ ÛJ v›éj xè¥bgU¡»fisÍ« bghU¤Jtj‰F 

mDkÂ¡f¡ TlhJ. th¡fë¤jš KoÎ milªj ÃwF«, nj®jš KoÎfŸ m¿é¡f¥g£L n j®jš 

eilKiw KoÎ bgW«tiu Kiwahd r£l« k‰W« xG§F guhkç¡f¥gl nt©L«. bghJthf 

xèbgU¡»fis¥ ga‹gL¤JtJ bghJk¡fS¡F¤ bjhšiy¤ jUtjhf fUj¥gL»wJ k‰W« 

Ïj‹ ga‹ghL muÁaš jh¡f« äFªj Nœãiyæš »s®¢Áia cUth¡f¥g£lë¡»wJ. kht£l 

ãUthf§fŸ, nj®jš KotilÍ« tiuæš, Kiwahd r£l« k‰W« xG§if guhkç¡f nt©o 

nkny Tw¥g£l 48 kâ neu jil¡fhy¤Â‰F¥ ÃwF xè bgU¡»fis ga‹gL¤j ahnuD« 

é©z¥Ã¤jhš mjid nj®jš KoÍ« tiu Kiwahd r£l«, xG§if¥ guhkç¥gj‹ 

mtÁa¤ij  mDkÂ¥gj‰fhd  fUÂ¥ gh®¡f nt©L«. 
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r«gªj¥g£l mid¤J khãy muR mÂfhçfshš, xè khRghL k‰W« k¡fë‹ mikÂ¡F CW 

éisé¥gij¤ jL¤J mikÂia ghJfh¡f, Miza¤Â‹ nk‰brh‹d c¤juÎfŸ 

f£lhakhf¢ brašgL¤j¥gl nt©L« ahbjhU éÂÛwš ÏUªjhš mJ g‰¿ Miza¤jhš 

äFªj m¡fiwÍl‹ fUÂgh®¡f¥g£L, jt¿iH¤j mYty®fS¡F vÂuhf fLikahd xG§F 

elto¡if vL¡f¥gL«. 

Ïªj Mizæ‹ efš, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« khãy¡ f£Áfë‹ cŸq® 

ÃçÎfS¡F M§»y«, ÏªÂ k‰W« cŸq® mYtyf bkhêfëš, x›bthU 10 nt£ghs®fŸ, 

mt®fë‹ nt£ò kDit¤ jh¡fš brŒÍ« neu¤Âš, x¥òifæ‹ Ñœ »il¡FkhW brŒa¥gl 

nt©L«. 

Ïªj¡ foj« tu¥ bg‰wik¡F cldoahf x¥òif më¡f¥gl nt©L«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.74  

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fS¡F«, jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F« mD¥ÃÍŸs 8.01.2007 M« ehë£l 464-

INST/2077- PLN-1 M« v© foj« 

  bghUŸ : Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF bjhFÂæš muÁaš jiyt®fŸ ÏUªjš Ûjhd 

f£L¥ghLfŸ. 

1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt® r£l¤Â‹ 126 M« Ãçé‹ Ñœ, th¡fë¤jš  KoÎ 

bgWtj‰F ã®zæ¡f¥g£l 48 kâ neu« KotilÍ« fhy¤Âš nj®jš Ãu¢rhuK« Kotila 

nt©L« Ïil¤nj®jš Ãu¢rhu¡ fhy§fëš, mªj¥ Ãu¢rhu¤Â‰F cjÎ« bghU£L, muÁaš 

f£ÁfŸ, nj®jš bjhFÂ¡F btëæèUªJ mt®fë‹ Mjuths®fis mâ Âu£lyh«. 

Ãu¢rhu¡ fhy« Kotilªj ÃwF, v›éj Ãu¢rhuK« m¤bjhFÂ¡FŸ eilbgw¡ TlhJ 

v‹gij¡ fU¤Âš bfh©L, bjhFÂæ‹ th¡fhs®fshf Ïšyhjt®fŸ k‰W,« bjhFÂ¡F 

btëæèUªJ bfh©L tu¥g£l muÁaš f£Áæd®  -f£Á bjh©l®fŸ- bghW¥ghs®fŸ-

C®ty mÂfhçfŸ ngh‹wt®fŸ bjhl®ªJ m¤bjhFÂæš bjhl®ªJ ÏU¡f¡TlhJ. Vbdåš, 

nj®jš Kotilªj Ã‹D« bjhl®ªJ mt®fŸ bjhFÂæš ÏUªjhš mJ RjªÂukhd k‰W« 

ãahakhd nj®jY¡fhd  Nœãiy FiwÎgL« c£gL¤jyh«. 

3. vdnt, kht£l nj®jš ãUthf«, fhtš ãUthf«, nj®jš Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, 

m¤jifa mid¤J muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS« cldoahf Ãu¢rhu« KotilªjÎl‹ 

bjhFÂia é£L btënaWtij cWÂ brŒa nt©L« v‹W nj®jš Miza« 

c¤jué£LŸsJ. Ïªj brašgh£L¡F mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« 

mt®fë‹ Kft®fŸ Ïz§F« bghU£L, mt®fë‹ ftd¤Â‰F bfh©L tu¥gl nt©L«. 

4. nk‰brh‹d c¤juÎ nk‰bfhŸs¥gLtij cWÂ brŒa, nj®jš ãUthf«-fhtš ãUthf« 

Ã‹tUtdt‰iw nr®¤J, mid¤J njitahd elto¡iffis vL¡fyh« v‹W Miza« 

nkY« MizæL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.75 

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹-k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂfë‹ jiyik¢ 

brayhs®fS¡F«, Kj‹ik nj®jš mÂfhçfS¡F« mD¥ÃÍŸs 12.10.2007 M« ehë£l 464-

c¤juÎ-2007-PLN-1 M« v© foj«. 

  bghUŸ: Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, bjhFÂæš cŸs muÁaš f£ÁfŸ Ûjhd 

f£L¥ghLfŸ. 

1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢ r£l¤Â‹ 126 M« Ãçé‹ Ñœ, th¡fë¤jš KoÎbgW« 

neu¤Â‰F 48 kâ neu« K‹ghf nj®jš Ãu¢rhuK« KoªÂU¡f nt©L«. 

2. Ïil¤nj®jš Ãu¢rhu¡ fhy§fëš, mªj Ãu¢rhu¡ fhy§fëš, mªj Ãu¢rhu¤Â‰F cjÎ« 

bghU£L, muÁaš f£ÁfŸ, nj®jš bjhFÂ¡F btëæèUªJ mt®fë‹ Mjuths®fis mâ 

Âu£lyh«. Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, v›éj Ãu¢rhuK« mªj bjhFÂ¡FŸ eilbgw¡ TlhJ 

v‹gij¡ fU¤Âš bfh©L, bjhFÂæ‹ th¡fhs®fshf Ïšyhjt®fŸ k‰W« bjhFÂ¡F 

btëæèUªJ bfh©ltu¥g£l muÁaš rh®ªjt®fŸ, f£Á¤ bjh©l®fŸ, C®ty¤Â‹ 

bghW¥ghs®fŸ, Ãu¢rhuf®fŸ ngh‹nwh® m¤bjhFÂæš bjhl®ªJ ÏU¡f¡ TlhJ.  Vbdåš, 

nj®jš Kotilªj Ã‹D« bjhl®ªJ mt®fŸ m§»U¥gJ RjªÂukhd k‰W« ãahakhd nj®jš 

ju¤ij¡ Fiw¥gjhf mikÍ«. 

3. vdnt, kht£l nj®jš ãUthf« fhtš ãUthf«, nj®jš Ãu¢rhu« Kotilªj ÃwF, 

m¤jifa mid¤J muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fS« Ãu¢rhu« KotilªjÎl‹ cldoahf  

bjhFÂia é£L btënaWtij cWÂ brŒa nt©L« v‹W nj®jš Miza« 

c¤jué£LŸsJ. Ïªj c¤Âuéid mid¤J muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« mt®fë‹ 

Kft®fŸ fil¥Ão¡F« bghU£L, mt®fë‹ ftd¤Â‰F bfh©Ltu¥gl nt©L«. 

4.nk‰brh‹d c¤juÎ brašgL¤j¥gLtij cWÂ brŒÍ« bghU£L, nj®jš ãUthf«, fhtš 

ãUthf« Ã‹tUtdt‰iw nr®¤J, mid¤J njitahd elto¡iffis vL¡fyh«. v‹W 

Miza« nkY« c¤juéL»wJ. 

1. m¤jifa k¡fŸ j§f it¡f¥g£LŸs fšahz k©lg§fŸ-rKjha¡ Tl§fŸ ngh‹wt‰¿š 

btëah£fŸ, mªj tshf¤Âš j§»ÍŸsduh, v‹gij rçgh®¡f nt©L«. 
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2. j§F« éLÂfŸ k‰W« éUªÂd® khëiffëš j§»ÍŸst®fë‹ g£oaiy¡ f©fhâ¤J 

rçgh®¡f nt©L«. 

3. bjhFÂf¡F btëæèUªJ tU« thfd§fë‹ ngh¡Ftu¤ij¡ f©fhâ¡f bjhFÂæ‹ 

všiyfëš jâ¡if¢ rhtofis mik¡f nt©L«. 

4. k¡fŸ / k¡fŸ T£l¤Â‹ milahs¤ij rçgh®¡f, mt®fŸ th¡fhs®fsh mšyJ 

th¡fhs®fŸ Ïšiyah v‹gij m¿Í« bghU£L, mt®fë‹ milahs¤ij rçgh®¡f nt©L«. 

5. bjhl®òila midtç‹ ftd¤Â‰F« nk‰fh© éÂKiwfis¡ fil¥Ão¡f nt©o 

bfh©Lbršy¥gl nt©L«.  Ïj‹ ÛJ vL¡f¥g£l elto¡ifia Miz¤Â‰F¤ bjçé¡f 

nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.76  

nj®jš Miza« Ïuh#°jh‹, b#Œ¥ó® Kj‹ik nj®jš mÂfhç¡F mD¥g¥g£l 02.12.2008  

ehë£l 464-c¤juÎ-2008 EPS M« v© foj« k‰W« mid¤J khãy§fë‹- k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂfë‹ (Ïuh#°jh‹ jé®¤J) Kj‹ik nj®jš mÂfhçfS¡F efš 

mD¥g¥g£lJ. 

bghUŸ: Ãu¢rhu« Kotilªj Ã‹d®, bjhFÂæš cŸs muÁaš rh®ªj bghW¥ghs®fŸ Ûjhd 

f£L¥ghLfŸ  

Ãu¢rhu« Kotilªj Ã‹d®, bjhFÂ¡F- khãy¤Â‰F btëæèUªJ tªÂU¡F« eg®fŸ 

Ûjhd f£L¥ghLfŸ F¿¤j Miza¤Â‹ 8.01.2007 M« ehë£l 464- c¤juÎ-2007-PLN-1, 

k‰W« 27.02.2008 M« ehë£l 464-c¤juÎ-2008 PLN-I M« v© foj¤Jl‹ (efšfŸ 

Ïiz¡f¥g£LŸsJ) go¤J gh®itæl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. Ïuh#°jhå‹ r£lk‹w¥ 

nguit¡F eilbgW« j‰nghija bghJ¤nj®jšfS¡F nk‰brh‹d c¤juÎfŸ bghUªJkh 

v‹gJ F¿¤j bjëÎiu nf£f¥g£LŸsJ. el¥ÃYŸs Ïuh#°jh‹ khãy¤Â‹ bghJ¤nj®jiy 

bghW¤j tiuæš, nk‰brh‹d c¤juÎfŸ nt©oa khWjšfSl‹ filÃo¤jš nt©L« v‹W 

bjëÎ¥gL¤j¥gL»wJ. c¤juÃunjr«, F#uh¤, f®ehlfh, k¤Âa Ãunjr«, njÁa jiyef® 

gFÂahd ošè, r£O°fŸ k‰W« änrhu« M»at‰¿‹ khãy r£lk‹w¤ nj®jšfS¡fhd 

bghJ¤ nj®jš rka¤Âš nk‰brh‹d c¤juÎfŸ Kiwahf brašgL¤j¥g£ld v‹W Ï§F 

F¿¥Ãl¥gL»wJ. mj‹gona, nk‰brh‹d c¤juÎfŸ fLikahf brašgL¤j¥gLtij v‹W 

cWÂ brŒant©L«. 

1. m¤jifa k¡fŸ j§f it¡f¥g£LŸs fšahz k©lg§fŸ-rKjha¡Tl§fŸ ngh‹wt‰¿š 

btëah£fŸ, mªj thshf¤Âš j§»ÍŸsduh, v‹gij rçgh®¡f nt©L«. 

2. j§F« éLÂfŸ k‰W« éUªÂd® khëifæš j§»ÍŸst®fë‹ g£oaiy¡ f©fhâ¤J 

rçgh®¡f nt©L«. 

3. bjhFÂ¡F btëæèUªJ tU« thfd§fë‹ ngh¡Ftu¤ij¡ f©fhâ¤J rçgh®¡f 

nt©L«. 

4. k¡fŸ/k¡fŸ T£l¤Â‹ milahs¤ij rçgh®¡f, mt®fŸ th¡fhs®fsh Ïšiyah v‹gij 

m¿Í« bghU£L, mt®fë‹ milahs¤ij rçgh®¡f nt©L«. 

5. midtç‹ ftd¤Â‰F« Ïit bfh©L bršy¥gl nt©L« k‰W« Ïj‰fhd f©o¥ghd 

x¤Âirit cWÂ brŒant©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.77 

nj®jš Miza« mid¤J khãy§fë‹ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ Kj‹ik 

nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 18.03.2009 M« ehë£l 464-c¤juÎ-2009-EPS M« 

v©â£l foj«. (všyh muÁaš f£ÁædU¡F« efèl¥g£lJ). 

  bghUŸ : nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf gŸë éisah£L¤ Âliy¥ ga‹gL¤Jjš. 

  RjªÂukhd, ãahakhd nj®jš eilbgWtij cWÂ brŒtj‰F Miza« v¥nghJ« 

bgUKa‰Á vL¤J tU»wJ. ahbjhU egU¡F« mšyJ cilik¡F« v›éj nrjK« V‰glhkš 

ÏU¥gij cWÂ brŒa, nj®jš eilKiwæ‹ gšntW m«r§fŸF¿¤J m›t¥nghJ 

c¤juÎfis btëæ£LŸsJ. Miza«, nj®jš brašKiwæ‹ xUik¥gh£o‰F« 

btë¥gil¤j‹ik¡F« mÂf K¡»a¤Jt« më¡»wJ. mid¤J muÁaš f£ÁfS¡Fça 

rdneh¡»yhd nj®jš fs¤ij cWÂ brŒtJ«, k¤Âa k‰W« khãy§fëYŸs MS§f£ÁfŸ, 

mt®fë‹ M£Á mÂfhu¤ijÍ« M£Á mik¥igÍ« nj®jš neh¡f¤Â‰fhf¥ ga‹gL¤j¡ 

TlhJ v‹gij cWÂ brŒtJ« Miza¤Â‹ K¡»a neh¡fkhF«. vdnt nj®jš Ãu¢rhu«, 

mid¤J bghJ k¡fëilna br‹wiltÂY«, th¡bfL¥ò éê¥òz®it mt®fëilna 

cUth¡FtÂY« muÁaš f£ÁfS¡F« xU gaDŸs rhjdkhf és§F»wJ. 

2. nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰F ÂlšfŸ g‰wh¡Fiw bjhl®ghf gšntW khãy§fëläUªJ« – k¤Âa 

muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfëèUªJ KiwpLfis Miza« bg‰W tU»wJ. muÁaš f£ÁfŸ 

muÁaš T£l§fŸ el¤Jtj‰fhf gŸë k‰W« fšÿç¤ Âlšfis mt®fŸ ga‹gL¤j 

mDkÂ¡FkhW Miza¤ij m›t¥nghJ tèÍW¤Â tU»wJ. Miza« Ïªj bghUŸikia¡ 

fUÂ¥ gh®¤J, muÁaš T£l§fS¡fhf tH§f¥g£l gŸë k‰W« fšÿç Âlšfis¥ ga‹gL¤j 

mDkÂ tH§f KoÎ brŒJŸsJ. 

  mid¤J khãy§fë‹ - k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik nj®jš 

mÂfhçfŸ(gŠrh¥ k‰W« mçahdh jé®¤J) nj®jš brašKiwæ‹ nghJ, Ãu¢rhu 

neh¡f§fS¡fhf gŸë¤ Âliy¥ ga‹gL¤JtJ – bjhl®ghf, 

m) vªjbthU NœãiyæY«, gŸëfŸ k‰W« fšÿçfë‹ fšé¥gâ¡F CW 

V‰gL¤j¡TlhJ. 

M) neh¡f¤Â‰fhf gŸë fšÿç ãUthf« Ïj‰F v›éj kW¥òiuÍ« bjçé¡f¡ TlhJ. 

m¤jifa Ãu¢rhu¤Â‰fhd K‹ mDkÂ gŸë/fšÿç ãUthf¤ÂläUªJ« k‰W« nfh£lh£Á 

mYtyçläUªJ« bgw¥gl nt©L«. 
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Ï) m¤jifa mDkÂ Kjèš tUgt®fS¡F K‹Dçik më¡f¥g£L tH§f¥gLnk jéu, vªj 

muÁaš f£ÁÍ« mªj Âlšfis¥ ga‹gL¤j K‹Dçik bfh©lhl mDkÂ¡f¡ TlhJ. 

<) muÁaš T£l§fS¡fhd gŸë-fšÿç Âlšfë‹ xJ¡ÑLfëš ahbjhU éÂÛwš 

ÏUªjhš, mit Miza¤jhš fLikahf vL¤J¡bfhŸs¥gL«.  Ïj‰F cça nfh£lh£Áa® 

bghW¥ghth®. 

c) muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« Ãu¢rhu« brŒtgt®fŸ nk‰brh‹dt‰¿š v›éj éÂ 

ÛwY« Ïšyhjij cWÂ brŒjš nt©L«. 

3.Ãu¢rhu neh¡f¤Â‰fhf m¤jifa ÂlšfŸ ga‹gL¤j¥g£lhš, mit cça mÂfhçfël« 

v›éj nrjKäšyhkš ÂU¥Ã më¡f¥glnt©L« mšyJ nrj« VnjDäU¥Ã‹ mj‰fhd 

ÏH¥Õ£L¤ bjhif më¡f¥glnt©L« v‹W« cça gŸë – fšÿç mÂfhçfël« 

m›éisah£L¤ Âliy ÂU«g x¥gil¡F« muÁaš f£Á/f£ÁfŸ m›éH¥Õ£L¤ 

bjhifæid brY¤Jtj‰F« bghW¥òilat® Mt® v‹W nkY« Miza« c¤juéL»wJ. 

4. Ïªj étfhu¤Âš gŠrh¥ k‰W« mçahdh ca® ÚÂk‹w¤Â‹ jil ÏU¥gjhš, gŠrh¥ k‰W« 

mçahdhit¤ jéu mid¤J khãy§fS¡F«, k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡F« 

nk‰brh‹d c¤juÎ bghUªJ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.78 

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹-k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ Kj‹ik 

nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 15.09.2009 M« ehë£l 437-6-2009-CCBE M«  v©. foj«. 

  bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂfis brašgL¤Jjš -nj®jš m¿é¥Ã‰F Ã‹ 

rhÂ, kj« bkhê tH¡f§fŸ mo¥gilæyhd T£l§fis kuòfis jil brŒtj‰fhd 

K‹bkhêÎ- bjhl®ghf. 

  31.08.2009M« ehë£l DPAR 106 CUMMASAM 2009 M« v©QŸs j§fŸ foj¤Âš 

brhšy¥bg‰w Ï¥bghUŸ Miza¤jhš fUÂ¥gh®¡f¥g£L, m¤jifa T£l§fis T®ªJ 

ftå¤J Åonah glbkL¡f nt©L« v‹W« muÁaš k‰W« nj®jš neh¡f§fS¡fhf rhÂia¥ 

ga‹gL¤JtJ F¿¤J VjhtJ Mjhu« »il¤jhš, r£l¤Â‹ cça éÂKiwfë‹go khÂç 

nj®jš el¤ij éÂfë‹ Ñœ  elto¡if vL¡f¥g£L mj‹ égu« Miza¤Â‰F¤ 

bjçé¡f¥gl nt©L«. Ï¡foj¤ij bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òif më¡f nt©L»nw‹. 
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c¤juÎ bjhl® v©.79 

nj®jš Miza«, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ 

jiytU¡F / bghJ brayhsU¡F mD¥ÃÍŸs 28.11.2013 M« ehë£l437/ 6 / c¤juÎ  / 2013- 

CC & BE M« v© bfh©l foj«. 

  bghUŸ: muÁaš f£Áfë‹ k‰W« nt£ghs®fë‹ têfh£LjY¡fhd khÂç nj®jš 

el¤ij éÂfŸ - nj®jš Ãu¢rhu¤Â‹ ca® ju¤Âid¡ fh¤jš - bjhl®ghf - r£o°f®, k¤Âa 

Ãunjr«, änrhu«, Ïuh#°jh‹, ošè M»a IªJ r£lk‹w nguit nj®jšfS¡fhf eilbg‰W¡ 

bfh©oU¡F« nj®jš Ãu¢rhu¤Â‹ jhœªj ãiy f©L Miza« äFªj ftiyÍ«, Mœªj 

ntjidÍ« bfh©LŸsJ. 

2. Miza¤jhš bgw¥g£l bjhl®¢Áahd òfh®fŸ k‰W« vÂ® òfh®fŸ Ã‹tU« 

c©ikfis¢ R£o¡ fh£L»wJ. 

m)  gu°gu btW¥ò, énuhj« mšyJ gifikia V‰gL¤J»w M¤Âu_£L»w k‰W« 

vç¢rÿ£L»w ng¢RfS« m¿¡iffS«,  

M)  e‰gh§»‹ tu«ò Û¿a k‰W« jtwhd bkhê ga‹ghL  

Ï) Ï¤jifa ntWghLfis¡ fisa/mf‰w nj®jš el¤ij éÂfëš tif brhšy¥g£thW  

Rtbuh£o / gjhiffŸ thæyhf muÁaš vÂçfë‹ jå¥g£l j‹ik k‰W« el¤ijia 

jh¡»¡ TWjš, xUt®  ÛJ xUtU¡F btW¥ò, gifik mšyJ énuhj¤ij ö©LtnjhL,  

kj«, rhÂ, r_f« ngh‹wt‰¿‹ mo¥gilæš gšntW muÁaš f£ÁfS¡F« tF¥ÃdU¡F« 

Ïilna cŸs ntWghLfis mÂfkh¡Fjš.  Ï¤jifa ntWghLfis fisa / mf‰w khÂç 

3. muÁayik¥Ã‹ ÃçÎ 19 (1) (a) -Ï‹ Ñœ ÏªÂa Fok¡fS¡F tH§f¥g£LŸs mo¥gil 

ng¢Rçik k‰W« fU¤J RjªÂu¤ij Miza« Kiwahf V‰W¡ bfh©LŸsJ.  Mdhš 

m¤jifa  ng¢Rçik k‰W« fU¤J RjªÂu« KGikahdjšy v‹gijÍ« Ï§F R£o¡fh£l 

nt©L«.  mªj ÃçÎ 19-‹ gFÂ (2) ‹ éÂKiwæš, m¤jifa Kiwæš mt‰iw¡ ifahS« 

nghJ, g©ò ey‹fëš, e‹dl¤ijæš v›éj éÂ ÛwšfŸ ÏšyhkY«, k¡fŸ xG§F Kiw¡F 

bjhšiy juhkY«, bgaU¡F¡ fs§f« éisé¡fhkY« mšyJ jtWfis¤ ö©lhj 

tifæY« m›Îçik éÂ¡f¥g£LŸsJ. gšntW éÂKiwfë‹go, mªj K¡»akhd 

neh¡f¤ij miltij khÂç nj®jš el¤ij éÂ Ïy¡fhf bfh©LŸsJ. 
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4. 1968 M« M©L nj®jš Á‹d§fŸ (xJ¡ÑL k‰W« g§ÑL) r£l¤Â‹ 

g¤Â 16-Ï‹ Ñœ, khÂç nj®jš el¤ij éÂfë‹ bjhl®ªj éÂ ÛwšfS¡fhf, x›bthUtç‹ 

m§Ñfhu¤ij u¤J brŒa nt©Lbk‹W m§Ñfç¡f¥g£l Ïu©L njÁa f£ÁfëläUªJ 

kD¡fis Miza«  bg‰WŸsJ.  ÏÂèUªJ jh¡f¤ij m¿ayh«. 

5. Ïªj ãiyæš, Ïu©L njÁa f£ÁfS« nf£LŸsthW Miza« elto¡if vL¡f 

KayhJ  våD«, Miza« khÂç nj®jš el¤ij éÂfëš ahbjhU bjhl®ªj éÂ 

ÛwšfS¡F«, k£L Û¿a k‰W« jtwhd bkhêia¥ ga‹gL¤J«, m¤jifa jt¿iH¡F« 

muÁaš f£ÁfS¡F vÂuhf elto¡if vL¡f¥gL« v‹W mid¤J muÁaš f£ÁfS¡F« 

m¿é¡»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.80 

nj®jš Miza«, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« khãy muÁaš  

f£Áfë‹ jiyt®-bghJ brayhsU¡F mD¥ÃÍŸs 04.12.2013 ehë£l 437/6/INST/2013/CC&BE 

M«  v©bfh©l foj«. 

  bghUŸ: muÁaš f£ÁfS¡F bghJthd m¿ÎiufŸ – bjhl®ghf. 

ghJfh¥ò¥ gil¥ ÃçÎfis¢ nr®ªj muÁaš f£ÁfŸ gâahsç‹ òif¥gl§fis jiyt®fŸ 

k‰W« nt£ghs®fŸ j«Kila nj®jš és«gu§fëš ga‹gL¤Jtj‰fhf ghJfh¥ò mik¢rf« 

Ï›thiza¤Â‰F¡ bfhz®ªJ  ÏJ F¿¤J Miza« cça c¤juÎfis btëæl nt©L« 

v‹W nfhçÍŸsJ. 

xU eh£o‹ gilfŸ, eh£o‹ všiy muzhfÎ« muÁaš mik¥Ã‹ fhtyhfÎ« cŸsd® v‹W 

Ï§F F¿¥ÃLtJ bghU¤jkhdJ. mt®fŸ j‰fhy k¡fsh£Áæš muÁaš rhuhj k‰W« 

eLãiyahd bghW¥ghs®fŸ Mth®. vdnt muÁaš f£ÁfŸ k‰W« jiyt®fŸ j«Kila 

muÁaš Ãu¢rhu§fëš, gil¥ÃçÎfis nj®jš gu¥òiu¡fhf¥ ga‹gL¤J« nghJ mÂf 

v¢rç¡if njit. muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ nj®jš bjhl®ghf, ÏuhQt jsgÂ 

mšyJ  Vida gil¥ÃçÎ gâahsç‹ xë¥gl« k‰W« gil¥ÃçÎ éHh¡fë‹ òif¥gl§fis 

nj®jš Ãu¢rhu§fŸ/ és«gu§fŸ / bfhŸif gu¥òif M»a vªj tifæY« ga‹gL¤j¡TlhJ 

v‹W Miza« fUJ»wJ. 

mj‹gona, muÁaš f£ÁfŸ mt®fë‹ nt£ghs®fS¡F«, jiyt®fS¡F«, gil¥ÃçÎ¥ 

gâahs®fë‹ xë¥gl§fis mšyJ és«gu§fëš gil¥ÃçÎ¥  gâahs®fŸ <Lg£LŸs 

éHh¡fë‹ xë¥l§fis mšyJ k‰w tifæš mt®fë‹ nj®jš gu¥gè‹ / Ãu¢rhu¤Â‹ 

gFÂahf fh£l¥gLtij jé®¡FkhW všyh muÁaš f£ÁædiuÍ« Miza« 

nf£L¡bfhŸ»wJ. 

vdnt, Ï¥bghUŸ F¿¤J j¡f elto¡if nk‰bfh©L j§fŸ nt£ghs®fŸ/ jiyt®fŸ / 

f£Á¤ bjh©l®fŸ M»nahiu¤ j¡fthW M‰W¥gL¤JkhW j§fis¡ nf£L¡bfhŸ»nw‹.                                                   
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c¤juÎ bjhl® v©.81  

nj®jš Miza«, mid¤J m§Ñfç¡f¥g£l njÁa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ 

jiytU¡F bghJ brayhsU¡F-jiytU¡F mD¥Ã mid¤J khãy§fë‹-k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F efš mD¥g¥g£l 04.03.2014 M« 

ehë£l 509-35-2014 RCC M« v© bfh©l foj«.  

  bghUŸ: Ãujh¥ rªÂuh-vÂ®-ÏªÂa ôåa‹ k‰W« Ãw® cyfhgh¤ ca®ÚÂ 

k‹w¤Â‹ y¡ndh mk®Î tH§»a 603/2014  ç£kD v© (PIL-Áéš) rh®ªj Ô®¥ò. 

muÁaš f£Áfë‹ Âusâfëš njÁa¡ bfhoia¥ ga‹gL¤JtJ F¿¤j tH¡»š kh©gik 

myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w¤Â‹ y¡ndh mk®Î 30.01.2014 m‹W Ãw¥Ã¡f Mizæ‹ efiy 

Ï¤Jl‹ eh‹ mD¥òkhW gâff¥g£LŸns‹. muÁaš f£Áfë‹ Âusâfëš njÁa¡ 

bfhoia¥ ga‹gL¤j mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹W vÂ®thÂfS¡F (k¤Âa muR, c¤ju¥ 

Ãunjr¤Â‹ khãy muR, nj®jš Miza«     k‰W« khãy nj®jš Miza«) c¤juéLkhW 

Ï›tH¡»š nt©l¥g£LŸsJ. Âusâfëš muÁaš f£ÁfŸ njÁa¡ bfhoia Kiwahf¥ 

ga‹gL¤Jtj‰F v›éj¤ jilÍ« Ïšiy v‹W T¿, kh©gik myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w« 

kDit¤ Ô®Î brŒj nghJ, 1950 M« M©L ÏªÂa njÁa¡ bfho, K¤Âiu k‰W« bga®fŸ 

(xG§F Kiw) r£l« k‰W« 1971 M« M©L njÁa Á‹d mtkÂ¥ò jL¥ò¢r£l¤Â‹ TWfis 

tGthJ fil¥Ão¤jš cça mÂfhçfë‹ jiyaha flikahF« v‹W fU¤j¿é¤JŸsJ. 

kh©gik ca®ÚÂ k‹w¤Â‹ nk‰brh‹d Mizia¡ ftz¤Âš bfh©L, mid¤J¡ 

f£Áfë‹ všyh¤ bjh©l®fŸ, jiyt®fë‹ f£Áæ‹ gâãiy¥ ÃçÎfë‹ ftd¤Â‰F« 

bfh©L br‹W, Mizæš F¿¥Ãl¥g£l njÁa¡bfho éÂ¤ bjhFÂ k‰W« r£l¤Â‹ 

têtiffëš v›éj éÂ ÛwšfŸ Ïšiyba‹gij cWÂ brŒa nt©L«. 

Ïij bg‰W« bfh©lik¡F x¥òif më¡fÎ«. 

efš 

r£l« rh®ªjit – myfhgh¤ ca® ÚÂk‹w Ô®¥ò jftš Kiw (m¢R têæyhd Ô®¥òiu –  

ÏJ jftš / gh®it¡fhd, rh‹wë¡f¥glhj efyhF«. 
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Kiwahd ga‹gh£o‰F rh‹wë¡f¥g£l efiy k£Lnk gh®itæl nt©L«. ahbjhU jtW 

V‰gL« ne®éš, Jiz¥ gÂthsç‹ (efY¡F) ftd¤Â‰F bfh©L tuÎ«. 

myfhgh¤ ca®ÚÂ k‹w¤Â‹, y¡ndh mk®Î 

ÚÂk‹w v©.2 

tH¡F – gštif mk®Î v©.603/2014 

kDjhu® Ãujh¥ rªÂuh (PIL)  

vÂ®kDjhu® - cŸ mik¢rf« k‰W« Vidnah® têahf ÏªÂa muR-cŸJiw brayhs® 

têahf kDjhuç‹ tH§FiuP® - é#ŒFkh® gh©nl  

vÂ®kDjhuç‹ tH¡FiuP®-Á.v°.Á, V.°.í, m¥uhíjh g‹rhš, kåZ khö®. 

kh©òäF Ï«oah°, n#.kh©òäF njntªÂu Fkh® cgh¤ahah.n#. 

kDjhuU¡fhd tH¡FiuP®  é#ŒFkh® gh©nl  

vÂ® kDjhuU¡fhd tH¡FiuP®: Á.v°.Á,, V.v°.Á., m¥uhíjh g‹rhš, kåZ kh¤ö®  

ahbjhU muÁaš f£Áfë‹ ahbjhU jå¥g£l Âusâfëš njÁa¡ bfhoia ga‹gL¤j 

mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹W vÂ®kDjhu®fS¡F c¤ÂuéLkhW Ïªj¥ bghJ ey‹ tH¡F 

thæyhf nfhu¥g£LŸsJ. ‘ 

ÏªÂa murhš m¿é¡f¥g£l njÁa¡ bfho éÂ bjhF¥Ãš, njÁa¡ bfhoia Kiwahf 

ga‹gL¤Jtj‰fhd  Áy be¿KiwfŸ tF¡f¥g£ld.  nk‰F¿¥Ã£l éÂ¤ bjhF¥Ã‹ g¤Â 2.1-

‹go, 1950 M« M©L ÏªÂa njÁa¡ bfho K¤ÂiufŸ k‰W« bga®fŸ (jtwhd ga‹gh£il¤ 

jL¤jš) r£l« k‰W« 1971 M« M©L njÁa Á‹d mtkÂ¥ò jL¥ò¢ r£l« mšyJ bjhl®òŸs  

ahbjhU Vida r£l¡TWfis Ûwhkš bghJ k¡fŸ, jåah® mik¥òfŸ, fšé ãWtd§fŸ 

njÁa¡ bfhoia¥ ga‹gL¤j vªj¡ f£L¥ghL« Ïšiy. 

1950 M« M©L njÁa Á‹d§fŸ k‰W« bga®fŸ (jtwhd ga‹gh£il¤ jL¤jš) r£l¤ij Û¿ 

tâf neh¡f§fS¡fhf njÁa¡ bfhoia¥ ga‹gL¤Jtij njÁa¡ bfho éÂ¡nfhit 

F¿¥ghf jil brŒ»wJ. murhš btëæl¥g£l c¤juÎfS¡»z§f, bghJ¡ f£ll§fë‹ ÛJ 

miu¡f«g¤Âš bfho gw¡F« ntisfis¤ jéu njÁa¡ bfho ahbjhU egU¡F« tz¡f« 
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brY¤J« tifæš rhŒthfnth mšyJ bjhŒthfnth miu¡f«g¤Âš gw¡f él¡TlhJ 

vdÎ« ÏJ bjëthf tiuaW¤JŸsJ. njÁa¡ bfho éÂ¤ bjhF¥Ãš  Vida Áy  

be¿KiwfS« bfhL¡f¥g£LŸsd.  

njÁa¡ bfho éÂ¤bjhF¥ò k‰W« nkny F¿¥Ãl¥g£l Vida r£l§fŸ M»ait mt®fë‹ 

fLikahd fil¥Ão¤jY¡fhf btëæl¥g£LŸsd. 1950 M« M©L njÁa Á‹d§fŸ k‰w« 

bga®fë‹ (Kiwa‰w tifæš ga‹gL¤Jitij jil brŒjš) r£l§fë‹ éÂKiwfëš 

ÛwšfŸ ÏU¥Ã‹ mJ, j©lid¡FçaJ v‹gijÍ« bjçé¤J¡bfhŸ»nwh«. 

muÁaš f£ÁfŸ njÁa¡ bfhoia Kiwahf¥ ga‹gL¤JtÂš VnjD« jil cŸsjh v‹W 

kDjhuç‹ tH¡FiuPçl« vG¥Ãa F¿¥ghd édhÎ¡F, mtuhš ÚÂk‹w¤Â‰F gÂš më¡f 

Ïayéšiy. våD« 1971 M« M©L njÁa Á‹d mtkÂ¥ò jL¥ò¢ r£l« k‰W« 1950 M« 

M©L njÁa Á‹d§fŸ k‰W« bga®fŸ (Kiwa‰w tifæš ga‹gL¤Jtij jil brŒjš) 

r£l§fë‹go, ÏªÂa njÁa¡ bfhoæYŸs éÂKiwfS¡F Ïz§», njÁa¡ bfhoia 

Kiwahd tifæš k£Lnk ga‹gL¤j nt©L« v‹gij cWÂ brŒtJ khãy mÂfhçfë‹ 

flikahF« v‹W bjçé¤JŸsh®. ÏªÂa njÁa¡ bfhoæ‹ kÂ¥igÍ« kh©igÍ« ghJfh¡F« 

bghU£L,  nkny F¿¥Ãl¥g£l ÏªÂa njÁa¡ bfhoæ‹ k‰W« r£l§fë‹ éÂ¤ Jiwfë‹ 

fUÂ¥gh®¤J, f©o¥ghd fil¥Ão¤jiy cWÂ brŒtJ cça mÂfhçfë‹ flikba‹W 

brhšy¤ njitæšiy. 

bjhl®òila midtuhY« Ï›éÂfŸ f©o¥ghf fil¥Ão¡f¥gL« v‹gij eh§fŸ 

e«Ã¡ifÍl‹ vÂ®gh®¡»nwh«. 

nk‰brh‹d fU¤Jl‹, Ïªj kD ÏWÂahf jŸSgo brŒa¥gL»wJ. 

Miz ehŸ: 30.01.2014 

MFA/- 
 

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do  v‹w Ïiza Kftç¡FŸ br‹W 

myfhgh¤ ca®ÚÂk‹w¤Â‹ y¡ndh mk®éš më¡f¥g£l Ô®¥òfis¥ gh®¡fyh« – 

MizfS¡F  cçik¡ iféLjš. 

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do
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c¤juÎ bjhl® v©.82 

nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¤ 

nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g£l 26.04.2014 M« ehë£l 437/6 / c¤juÎ / 2014 M« v© foj« 

bghUŸ: muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fŸ jéu Vida eg®fshš nk‰bfhŸs¥gL« 

nj®jš bjhl®ghd Ãu¢rhu brašghLfŸ. 

Áy muÁaš f£ÁfS¡F mšyJ nt£ghs®fS¡F Mjuthf mšyJ vÂuhf nj®jš 

Ãu¢ru« brŒtj‰F X¥ghf rªÂ¥òfŸ, T£l§fŸ, nahfh¥ gæ‰Á, bghJ¡T£l§fŸ nguâfŸ 

ngh‹wt‰iw el¤Jtjhf òfh®fŸ bgw¥g£LŸsJ. Ï¤jifa mik¥òfŸ j§fŸ 

Ãu¢rhu¤Â‹nghJ kj cz®¢Áfis¤ ö©L« tifæš th¡fhs®fS¡F nt©LnfhŸ 

éL¥gjhfÎ« m¥òfh®fëš bjçé¡f¥ g£LŸsJ. 

2. mt®fŸ ahbjhU egiuÍ« jå¥g£l Kiwæš jh¡»nah, mtuJ g©ò ey‹ k‰W« 

e‹dl¤ij¡F Ô§»iH¡F« tifænyh m¿¡if VJ« él¡TlhJ. 

3. bghJ ãfœ¢ÁfŸ el¤j mik¥òfŸ k‰W« eg®fŸ mDkÂ nfhU« nghJ nk‰brh‹d 

têfh£o KiwfS¡F Ïz§» el¥gjhf cWÂ bkhê më¡FkhW mt®fŸ nf£L¡ bfhŸs¥gl 

nt©L«. 

m¤jifa eg®fë‹ k‰W« mik¥òfë‹ bghJ ãfœ¢ÁfŸ Åonahfh£ÁfŸ thæyhf 

T®ªJ f©fhâ¡f¥gl nt©L«. nk‰brh‹d têfh£o F¿¥òfis ÛWtJ, m¤jifa 

ne®Îfëš r£l« xG§F guhkç¡F« kht£l mÂfhçfŸ cça j©lid eoto¡iffis 

éiuthf vL¡f nt©L«.  nkY«, cWÂ bkhêia ÛW« m¤jifa eg®fS¡F kht£l ãUthf«, 

mªj nj®jš fhy§fë‹ nghJ, ahbjhU ãfœ¢Áfis el¤j ahbjhU mDkÂiaÍ« tH§f¡ 

TlhJ v‹gij cWÂ brŒa nt©L«. 

4. ahbjhU F¿¥Ã£l nt£ghs® mšyJ nt£ghs®fë‹ nj®jš elto¡iffis neuoahf 

nk«gL¤Jtj‰F V‰g£l bryédkhf ÏUªjhš, ÏªÂa j©lid¢ r£l¤Â‹ 171H-Ï‹ Ãçé‹ 

Ñœ njit¥gL»w Áw¥ò x¥òjš K‹djhfnt nt£ghsçläUªJ vG¤J _ykhf bgw¥gl 

nt©L«.  m¤jifa x¥òjš 4kâ neu¤Â‰FŸ kht£l nj®jš mÂfhçæl« më¡f¥gl 

nt©L«. ÏÂš ahbjhU éÂ Ûwš ÏUªjhš, cça egç‹ ÛJ tH¡F bjhL¥gj‰fhd elto¡if 

vL¡f¥gL«. 

khãy§fë‹ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfëYŸs nj®jš bjhl®ghd 

mÂfhçfë‹ f©o¥ghd fil¥Ão¤jY¡fhf Ïªj têfh£o¡ F¿¥òfŸ bfh©L tunt©L«. 

bjhl®òila midtç‹ jftY¡fhf ÏJÎ« éçthf és«òif brŒa¥glnt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.83 

nj®jš Miza«, Açahdh, #«K fhZÛ®, #h®¡f©£, k‰W« fhZÛç‹ Kj‹ik nj®jš 

mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 11.09.2014 M« ehë£l 437-6-c¤juÎ-2007 CCBE, 

  bghUŸ: k¡fsit-r£lrigfS¡fhd bghJ-Ïil¤nj®jšf khÂç el¤ij éÂfis 

bra‰gL¤Jjš - gadhë m£ilfŸ, ä‹f£lz m£ilfŸ, f£Lkhd Ïl§fŸ, 

bga®¥gyiffŸ Kjèat‰¿š muÁaš f£Áædç‹ òif¥gl§fis fh£Á¥gL¤jš - 

bjhl®ghf. 

i) gadhë m£ilfŸ, f£Lkhd Ïl§fŸ, ä‹ f£lz m£ilfŸ Kjèat‰¿š muÁaš 

f£Áædç‹ òif¥gl§fis fh£Á¥ gL¤Jjš it¤jš bjhl®ghf gšntW jiyik nj®jš 

mÂfhçfŸ Áy és¡f§fis nfhçÍŸsd® v‹gij bjçé¡FkhW ehd gâ¡f¥g£LŸns‹. 

nj®jš Miza« ÏJ F¿¤J gçÓè¤J Ã‹tUkhW KobtL¤JssJ. mit tUkhW. 

khÂç nj®jš el¤ij éÂfis brašgL¤J« nghJ, gadhëfS¡F tH§f¥g£l gadhs®fŸ 

m£ilfŸ, f£Lkhd Ïl§fëš bga®¥gyiffis ãWÎifæš mt‰¿‹ òif¥gl§fŸ, 

Kjyik¢rç‹ brŒÂfŸ, mik¢r®fŸ k‰W« Vida muÁaš f£Áfis cŸsl§f»æU¡f¡ 

TlhJ ÏU¥ÃD«, khÂç el¤ij éÂfis bra‰gL¤Jtj‰F K‹d®, gadhë m£ilfëš 

muÁaš f£Áfë‹ òif¥gl§fSl‹ tH§Fjš, f£Lkhd Ïl§fëš bga®¥gyiffis 

ãWÎjš M»at‰iw¥ bghU¤j tiuæš ahbjhU jiypL« ÏU¡fhJ. 

ii) mnj nghš, khÂç el¤ij éÂfŸ brašgL¤j¥g£lÃ‹, ä‹f£lz«, FoÚ® f£lz« 

ngh‹wt‰W¡fhd g£ofis cUth¡F« nghJ ahbjhU f£Áæ‹ -muÁaš mik¥òfë‹ 

Á‹d§fŸ - òif¥gl§fŸ mšyJ brŒÂfis mit cŸsl¡»æU¡f¡TlhJ. 

iii) nj®jš Miza¤Â‹ 13.11.2013 (efš Ïiz¡f¥g£LssJ) M« ehë£l 437-6-c¤juÎ-

2013CCC&BEM« v© foj¤Âš f©LŸs c¤juÎfis ftdKl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.84 

                                                           

              /         /                         

17.09.2015                          437/INST/2015- CCS       

    . 

     ;-                                             

                        –                                 

          –          

2015                                         

                             ,                          

             ,                                 

                                                        

                   ,                              

                                                     

          28.11.2013                    437/6/INST/2013-CC&BE 

                                          

             .  

2.    ,                                          

                                       /       / 

                                        

            . 

3.                            ,                      

                                          

                 . 

      

(              .78-  ) 
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c¤juÎ bjhl® v©.85 

                                                         

                     /          /                

         09.10.2015                                

437/6/INST/2015- CCS           . 

     ;-                               -                    

     –                         –          

                                       ,              

                                                    

                                          

           .      ,                 

               /           17.09.2015            

                  ,                             

                           .                    

                                                        

     ,    ,                                             

                                              

                               ,                       

                                                    

                           . 

                       19(1)(a)               , 

                                                  

                       ,                            

                                                 

                                              

                          ,                         , 
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        .  

                                                  E.S 

                   ( AIR 1994 SC 678)                       , 

                   ,                                  

                          .           

                              ,                      

                  ,                            

                     ,                                

                         .               ,    

                              ,                

                                         .        

                         ,                          , 

                     ,                             , 

                     .                                

                                                   

                      .     ,                         

                                         ,       

                                          .” 

                    ,                                   , 

                 ,                       ,                

                         ,                           

                                              

                     . 
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c¤juÎ bjhl® v©.86 

              /                                      

                           21.04.2016                 

               437/6/1/2016- CCS          . 

     ;-       /                                –       

                                            –    /   

                  /                   

         /                                       – 

         

               ,                                          

      ,                                           

                 /                    /                  

             ,    /            ,                        

                           /                   

                   /           ,                    

                          ,                        

26.04.2014           (        .14-  )          

437/6/INST/2012/CC & BE                              

             .      ,   ,                          , 

             /                                     

                           ,                          

                              . 

                        ,          /                 

             ,                     /                  

                    ,                              , 

                                                ,    /   
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                     . 

                                 . 
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c¤juÎ bjhl® v©.87 

அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய அரசின் வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளின் 

ைதலதம வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு அனுப்பட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின்  

4.01.2017 ஆம் நாளிட்ட 437/ 6 / Campaign/ ECI/INST/FUNCT/MCC-2016 ஆம் 

எண் கடிைம். 

பபாருள்: மக்களதே/ சட்டமன்ைங்களுக்கான பபாது / இதடத் வைர்ைல்கள்- 

வைர்ைல் பிரச்சாரம் குைித்ை உத்ைரவு –பைாடர்பாக. 

சட்டப்படிக்கான ேிைித்துதைகளுக்கிணங்க வைர்ைல் பிரச்சாரங்கதள வமற்பகாள்ள 

வேண்டுபமன்ை வநாக்கத்ைிலும், பபாறுப்பாளர்களிதடவய அைாேது அரசியல் 

கட்சிகள் அல்லது அேர்களது ஆைரோளர்களிதடவய ஏற்படும் சண்தட 

சச்சரவுகதளயும், வபாட்டிகதளயும்  ைேிர்க்கவேண்டுபமன்பைற்காகவும், பிரச்சார 

காலத்ைின்வபாது அதமைிதயயும், சட்ட ஒழுங்தகயும் வபணுேதை உறுைி 

பசய்ேைற்காகவும்,  எண்ணற்ை உத்ைரவுகதள ஆதணயம் கடந்ை காலத்ைில் 

பேளியிட்டுள்ளது. பின்ேரும் உத்ைரவுகதளயும் பேளியிட ஆதணயம் முடிவு 

பசய்துள்ளது. அதேயாேன:- 

1. வடீிதயா தவன்கள் 

10.04.2014 ஆம் நாளிட்ெ 464/ INST/2014- EPS ஆம் எண் கடிதத்திலுள்ள 

ஆலையத்தின் உத்தரவுகளில், தமாட்ொர் வாகனச் சட்ெத்தின் 

விதித்துலறகலளயும், 2006 ஆம் ஆண்டு ரிட் மனு எண் 3648(MB)இல் 

அைகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தின் 23.06.2006 மற்றும் 14.02.2007 ஆம் நாளிட்ெ 

தீர்ப்புகலளயும் கருத்திற்டகாண்டு, மாநிைம் முழுவதும் பிரச்சாரத்திற்காக 

அரசியல் கட்சியால் பயன்படுத்தப்பெவிருக்கிற வடீிதயா தவன்களுக்கான 

அனுமதி தலைலம ததர்தல் அலுவைரால் வழங்கப்பெ தவண்டுடமன 

குறிப்பிெப்பட்டுள்ளது. 
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தமற்டசான்னவற்லற ஆலையம் வைியுறுத்துவதுென் தமற்டகாண்டு 

பின்வருமாறு உத்தரவிடுகிறது. அலவயாவன:- 

i. ததர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வடீிதயா தவன்கலள 

பயன்படுத்துவதற்கான அனுமதி தலைலம ததர்தல் அதிகாரி 

அளவில் மட்டுதம வழங்கப்படும். வடீிதயா தவன், தமாட்ொர் 

வாகனச் சட்ெத்திற்கு இைக்கமாக உள்ளது என தலைலம ததர்தல் 

அதிகாரியிெம் தபாக்குவரத்து ஒருங்கிலைப்பு அதிகாரி சான்றிதழ் 

வழங்க தவண்டும்.  

ii. வடீிதயா தவன்களில் ததர்தல் பிரச்சாரத்திற்கான டபாருட்களின் 

விவரங்கள் ஊெக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காைிப்பு 

குழுக்களிெமிருந்து முன்னதாக சான்றளிக்கப்பெ தவண்டும். 

வாக்குகள் தகாருவதற்கு, அரசியல் கட்சியின் திட்ெத்லதயும், 

டகாள்லககலளயும் பரப்புவதற்காக, அக்கட்சியின் வடீிதயா தவன் 

பயன்படுத்தப்பெ தவண்டும். யாடதாரு குறிப்பிட்ெ தவட்பாளருக்காக 

வாக்குகள் அல்ைது ஆதரவு தகாரப்பெக் கூொது. எனினும், ஒரு 

தவட்பாளர்/ தவட்பாளர்களுக்கு  வாக்குகள்/ ஆதரவு தகாருவதற்காக 

அலவ பயன்படுத்தப்படுமாயின் அந்த வடீிதயா தவனின் டசைவினம் 

அத்தலகய தவட்பாளர்/ தவட்பாளர்களால் உரியவாறு கைக்கில் 

எடுத்துக்டகாள்ளப்படும்.  இதலன ததர்தல் டசைவின 

பார்லவயாளர்கள் கூர்ந்து கண்காைிக்க தவண்டும்.  

iii. தலைலமத் ததர்தல் அதிகாரியிெமிருந்து வடீிதயா தவன்கலள 

பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி தகாருகிற யாடதாரு கட்சி/தவட்பாளர், 

தமாட்ொர் வாகனச் சட்ெத்தின் கீழ், உரிய அதிகாரியிெமிருந்து 

ததலவயான அனுமதி/ தலெயில்ைா சான்றிதலழ முதைில் டபற 
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தவண்டும். சாலைகளில் வடீிதயா தவன்கலள இயக்குவதற்கான 

இப்டபாருைலம டதாெர்பான ஏததனும் தமாட்ொர் வாகனச் சட்ெம் 

மற்றும் நீதிமன்ற ஆலைகளிருப்பின் அவற்றுென் டதாெர்புலெய 

விதித் துலறகளுெனான இைக்கத்லத உறுதி டசய்வதற்கு இந்த 

சான்றளிப்பு அவசியமாகிறது. 

iv. பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படும் வடீிதயா தவன்களின் எண்ைிக்லக 

குரித்து எவ்வித கட்டுப்பாடும் இல்ைாத தபாதிலும், அதற்கான 

டசைவினமானது கட்சியின் ததர்தல் டசைவின கைக்கில் உரியவாறு 

தசர்க்கப்பட்டு ததர்தலுக்குப் பின்னர் இந்தியத் ததர்தல் 

ஆலையத்திெம் அளிக்கப்பெ தவண்டும் 

*கூடுதல்/புதிய கட்ெலளகள் சாய்வு எழுத்து களில் 

குறிப்பிெப்பட்டுள்ளன 

v. பிரச்சாரத்திற்காக/பரப்புலரக்காக பயன்படுத்தப்படும் வடீிதயா 

தவன்களின் வழித்தெம் குறித்து உள்ளூர் நிருவாகம்/மாவட்ெ 

ததர்தல் அலுவைரிெம் முன்னதாக டதரிவிக்கப்பெ தவண்டும். 

இதலன மீறுகிற தநர்வில்,தலைலம ததர்தல் அதிகாரியால் உரிய 

அறிவிப்பு வழங்கப்பட்ெ பின்னர், வடீிதயா தவன்களுக்கான அனுமதி 

திரும்ப்ப் டபறப்பெைாம்.  

2  இருசக்கர வாகனங்கலளப்(லபக்) பயன்படுத்துதல் – ததர்தல் 

டசயல்பாடுகளுக்கான இருசக்கர வாகனங்களின் பயன்பாடு 

முலறப்படுத்தப்பெ தவண்டியது  அவசியம் என கருதப்படுவதால் பின்வரும் 

உத்தரவுகலள ஆலையம் வழங்குகிறது.  
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(i) லபக் என்பது ஒரு இருசக்கர வாகனம் . அலவ, ததர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக 

மட்டுதம அலவ பயன்படுத்தப்பெ தவண்டும் என கட்டுப்பாடு 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாகனங்களின் பாதுகாப்பு விதிகளின் படி, (10.04.2014 

ஆம் நாளிட்ெ 464/ INST/2014- EPS ஆம் எண் கடிதத்திலுள்ள இந்திய ததர்தல் 

ஆலையத்தின் உத்தரவுகளில் வலக டசய்யப்பட்டுள்ளவாறு) இருசக்கர 

வாகனங்களின் எண்ைிக்கள் கட்டுப்படுத்தப்பெைாம்.  எந்த சூழ்நிலையிலும், 

பாதுகாப்பு வாகனங்கள் நீங்கைாக, பத்துக்கும் தமற்பட்ெ வாகனங்கள் 

அைிவகுப்பில் கைந்துக் டகாள்வதற்கு அனுமதிக்கப்பெக் கூொது என 

ஏலனயற்றிற்கிலெதய வலகடசய்கிறது. யாடதாரு மத்திய அல்ைது மாநிை 

அலமச்சர் அல்ைது ஏலனய யாடதாரு நபலர டகாண்டுச் டசல்கிற 

தபாதிலும், பத்துக்கும் தமற்பட்ெ வாகனங்கலளக் டகாண்டுள்ள அலனத்து 

டபரிய அைிவகுப்புகளும்  பிரிக்கப்பெ தவண்டும். எனினும், இலவ 

அத்தலகய தனிநபர் குறித்து வழங்கப்பட்டுள்ள யாடதாரு பாதுகாப்பு 

உத்தரவுகளுக்குட்பட்டிருக்கும். வாகன அைிவகுப்பு பிரிக்கப்பட்ெ தபாதிலும்  

தமதை குறிப்பிெப்பட்டுள்ள எண்ைிக்லகக்கு அதிகமான அளவில் வாகன 

அைிவகுப்பில் நபடராருவர் டசல்கிறாடரனில், ததர்தல் நலெமுலற 

நிலறவலெயும் வலரயில், ஆலனயத்தின் உத்தரவுகலள மீறி அத்தலகய 

வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பெவில்லை என்பலத உறுதி டசய்வது  உள்ளூர் 

நிருவாகத்தின் கெலமயாகும் . 

(ii) பிரச்சாரத்திற்காக அனுமதியளிக்கப்பட்ெ இருசக்கர வாகனங்கலளத் தவிர, 

ஏலனய இருசக்கர வாகனங்களின் பயன்பாடு குற்றவியல் தண்ெலன 

விதிக்தகாலவயின் 144 வது பிரிவின் படி,  தலெயாலையின் கீழ் 

முலறப்படுத்தப்பெ தவண்டும்.  
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(iii) ஒரு வண்டியில் ஒரு டகாடி(அதிக அளவில் 2X1 அடி) மட்டுதம 

அனுமதிக்கப்பெ தவண்டும்.  

(iv) டகாடிலயத் தாங்கிச் டசல்லும் கழியின் நீளம் 3 அடிக்கு மிகாமல் இருக்க 

தவண்டும். 

3. சாலைக் காட்சிகள் - 10.04.2014 ஆம் நாளிட்ெ 464/ INST/2014- EPS ஆம் எண் 

கடிதத்திலுள்ள ஆலையத்தின் உத்தரவுகளில், பிரச்சாரத்திற்காக, 

ததர்தல்களின்தபாது ததர்தல் அல்ைது ததர்தல் டதாெர்பான பயைத்திற்காக 

அலுவைக வாகனத்லதப் பயன்படுத்துவதற்கு முற்றிலுமாக 

தலெவிதிக்கப்படுவதற்கு ஏலனயவற்றிற்கிலெதய 

வலகடசய்யப்பட்டுள்ளது. பத்து வாகனங்களுக்கு(பதுகாப்பு வாகனங்கள் 

நீங்கைாக) தமற்பட்ெ வாகன அைிவகுப்பில் டசல்வதற்கு 

கார்/வாகனங்களுக்கு அனுமதியளிக்கக்கூொது எனவும் இது வலக 

டசய்கிறது. யாடதாரு மத்திய அல்ைது மாநிை அலமச்சர் அல்ைது ஏலனய 

யாடதாரு நபலர டகாண்டுச் டசல்கிற தபாதிலும் அலனத்து டபரிய 

அைிவகுப்புகளும்  பிரிக்கப்பெ தவண்டும். எனினும், இலவ அத்தலகய 

தனிநபர் குறித்து வழங்கப்பட்டுள்ள யாடதாரு பாதுகாப்புக் 

உத்தரவுகளுக்குட்பட்டிருக்கும். சாலைக் காட்சிகளின்தபாது டபாதுமக்கள்/ 

பயைிகளுக்கு ஏற்படும் இலெயூறுகலளத் தவிர்ப்பதற்கு சாலைக் காட்சிகள் 

முலறப்படுத்தப்படுவது அவசியம் என கருதி ஆலையம் பின்வரும் 

உத்தரவுகலள டவளியிடுகிறது. அலவயாவன:- 

a.  உரிய அதிகாரியிெமிருந்து சாலை காட்சிகளுக்கான முன் அனுமதி டபற 

தவண்டும்.  

b. டபாதுமக்களுக்கு ஏற்படும் இலெயூறுகலளத் தவிர்கும் டபாருட்டு, இயன்ற 

வலரயில். நீதிமன்ற ஆலைகள் மற்றும் உள்ளூர் சட்ெங்களுக்குட்பட்டு, 
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டபரிய மருத்துவமலனகள், சிகிச்லச லமயங்கள், இரத்த வங்கிகள் மற்றும் 

அதிக டநரிசல் மிக்க சந்லதகள் ஆகிய இெங்கலளக் டகாண்ெ 

வழிதெங்கள் தவிர விடுமுலற நாட்களின் தபாதும், ஏலனய வழிதெங்களில் 

தபாக்குவரத்து டநரிசல் அல்ைாத தநரங்களின்தபாதும் மட்டுதம, சாலைக் 

காட்சிகள் அனுமதிக்கப்பெ தவண்டும். 

c. சாலைக் காட்சிக்காக கூடுகின்ற வாகனங்கள் மற்றும் நபர்களின் 

எண்ைிக்லக  முன்னதாகதவ டதரிவிக்கப்பெ தவண்டும். 

d. டபாதுமக்களின் பாதுகாப்பிலன உறுதி டசய்வதற்கு, சாலை அளவில் 

பாதிக்கும் தமற்பட்ெ பகுதியில் சாலைக் காட்சி நெத்தப்பெக் கூொது. 

e. சாலைக் காட்சியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற  வாகனங்கள், ஒவ்டவாரு பத்து 

வாகனங்களுக்கு பிறகு பிரிக்கப்பெ தவண்டும். அவற்றிற்கிலெதய 200 

மீட்ெர் இலெடவளி இருக்க தவண்டும்.  

f. டபாதுமக்கள் மற்றும் சாலைக் காட்சியில் கைந்து டகாண்டிருக்கும்  

நபர்களின் பாதுகாப்பு உறுதிடசய்யப்பெ தவண்டும். பட்ொசுகலள 

டவடிப்பதற்கும் டநருப்புப் டபாருட்கலளக் டகாண்டு டசல்வதற்கும் 

அனுமதிக்கப்பெக் கூொது. 

g. மிலகயளவாக 6X4 அடி               பதாலககள் 

பயன்படுத்தப்பெைாம்.  

h. இந்திய ததர்தல் ஆலையத்தின் தற்தபாதுள்ள உத்தரவின்படியும் இந்த 

டபாருண்லமக் குறித்த உள்ளூர் சட்ெங்கள் மற்றும் நீதிமன்ற 

ஆலைகளுக்குட்பட்டும் ஒைிப்டபருக்கிகள் பயன்படுத்த இயலும்.  

i. சாலைக் காட்சிகளில் விைங்குகலளஙப பயன்படுத்துவது முற்றிலுமாக 

தலெ டசய்யப்பட்டுள்ளது. குழந்லதகள், குறிப்பாக சீருலெயில் இருக்கும் 

பள்ளகீ் குழந்லதகள் சாலைக் காட்சிகளில் பங்குடபற லவக்கக்கூொது. 
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j. முன் அனுமதியுென் ஒதர ஒரு டகாடிலய மட்டும் சாலைக் காட்சிகளில் 

கட்சி ஆதரவாளர்கள் பயன்படுத்தைாம். டகாடியின் அளவு உயரளவாக 3X2 

அடியாக இருக்க தவண்டும்.  

4. தவட்புமனு தாக்கைின்தபாது வாகன தபாக்குவரத்து- 10.04.2014 ஆம் நாளிட்ெ 

464/ INST/2014- EPS ஆம் எண் கடிதத்திலுள்ள             ஆலைய 

உத்தரவுகளில், தவட்பனு தாக்கைின்தபாது, ததர்தல் நெத்தும் அலுவைரின் 

அலுவைகத்திைிருந்து 100 மீட்ெர் புறஎல்லைப் பகுதிக்குள்ளாக மூன்று 

வாகனங்கள் மட்டுதம அனுமதிக்கப்படும் என ஏலனயவற்றிற்கிலெதய வலக 

டசய்யப்பட்டுள்ளது. 100 மீட்ெர் புறஎல்லைப்பகுதி பரப்பளவு என்று 

எல்லைப்பகுதி வலரயலற ததர்தல் நெத்தும் அலுவைர்/மாவட்ெ ததர்தல் 

அலுவைரால் டதளிவாக வலரயறுக்கப்பெ தவண்டும் என தற்தபாது 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தவட்பாளர் +4 அங்கீகரிக்கபட்ெ நபர்கள் 

நுலழவதற்காக,  ஒதர ஒரு கதவு மட்டுதம திறக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும்  

எனவும், ஏலனய அலனத்து கதவுகளும் மூெப்பட்டிருக்க தவண்டும்  எனவும் 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் உள்தள வரும் தநரத்லத பதிவு 

டசய்வதற்காக நுலழவுக் கதவில் கண்காைிப்பு தகமரா டபாருத்தப்பெ 

தவண்டும்.  

5. வாக்குப்பதிவு நாளன்று வாகனங்கலளப் பயன்படுத்துதல்-10.04.2014 ஆம் 

நாளிட்ெ 464/ INST/2014- EPS ஆம் எண் கடிதத்திலுள்ள ஆலையத்தின் 

உத்தரவுகள், தவட்பாளர்கள்/ அவ்ரது முகவரால் அல்ைது தவட்பாளர் அல்ைது 

அவரது ததர்தல் முகவரின் அனுமதியுென் ஏலனய நபரால் வாக்குப்பதிவு 

நாளன்று சட்ெத்திற்கு புறம்பான வலகயில் மிலகயாக வாகனங்கள் 

பயன்படுத்தப்படுவலத கட்டுப்படுத்துவதற்கு   வலகடசய்யப்பட்டுள்ளது. 



234 

 

தமற்டசான்ன உத்தரவுகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளின் 

தநாக்கத்திற்காக,  வாகனங்கள் என்றால் இயந்திர ஆற்றல்டகாண்டு அல்ைது 

ஏலனய வலகயில் இயக்கப்படும் ஆலனத்து வாகனங்கள் என டபாருள்படும் 

என டதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

6. ஊர்வைங்கள் மற்றும் ததர்தல் கூட்ெங்களில் ஒைிப்டபருக்கிகலளப் 

பயன்படுத்துதல் – 26.12.2000 ஆம் நாளிட்ெ 3/8/2000/JS-II  ஆம் எண்ைிட்ெ 

ஆலையத்தின் கடிதத்திலுள்ள அதனின் உத்தரவுகள், உரிய அதிகாரியின் 

எழுத்துவடிவிைான முன் அனுமதிக்காக ஏலனயவற்றிற்கிலெதய வலக 

டசய்கிறது.  உள்ளூர் சட்ெம், நீதிமன்ற ஆலைகள்/ மாநிை மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியத்தின் யாடதாரு ஆலைக்கு உட்பட்டு, ததர்தலுக்காக 

டபாதுக்கூட்ெங்களில் பயன்படுத்துகின்ற, எந்தவலகயிைான வாகனங்களில் 

டபாருத்தப்பட்ெ அல்ைது நிலையாக உள்ள ஒைிப்டபருக்கிகள், இரவு பத்துமைி 

முதல் காலை ஆறுமைிவலர பயன்படுத்தப்பெக்கூொது. அந்தப்பகுதியின் 

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த உள்ளூர் மக்களின் உைர்வுகள் மற்றும் 

வானிலை நிைவரங்கள், விழாக்காைம், ததர்வுக்காைம் தபான்றலவகளும் 

கருத்தில் எடுத்துக்டகாள்ளப்பெ தவண்டும். ஒைிப்டபருக்கி டபாருத்தபட்டுள்ள 

யாடதாரு வாகனத்திற்கும் தமாட்ொர் வாகனங்கள் சட்ெம்/ விதிகள் 

டபாருந்தும். பரிதசாதகர்கள்/ கண்காைிப்பாளர்கள் அல்ைது ஏலனய 

அலுவைரிெம் காட்டுவதற்காக, அனுமதிக்கடிதத்லத வாகன ஓட்டுநர் 

லவத்திருக்க தவண்டும். தமற்டசான்ன தநரத்திற்கு அதிகமான தநரத்தில் 

பயன்படுத்தப்படுகிற அலனத்து ஒைிப்டபருக்கிகளும் அத்துென் 

இலைக்கடபற்ற கருவிகளுென் பறிமுதல் டசய்யப்படும். ஒைிமாசு மற்றும் 

டபாதுமக்களின் அலமதி பாதிக்கப்பெவில்லை என்பலத உறுதி டசய்வதற்கான 

அலனத்து நெவடிக்லககளும் தமற்டகாள்ளப்பெ தவண்டும்.  
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ஒலிப்ப ருக்கிகைொல் /              க        ஒலியின் 

படசிப ல்கள், சம் ந்த ட்ட சட்டம்/ வழிகொட்டி பநறிமுதறகைின் கீழ் 

நிர்ணயிக்க ட்டவொறொக, அனுமதிக்கதக்க அைவிற்கு மிகொமல் இருப் தத 

சம் ந்தப் ட்ட மொநில மொசுக் கட்டுப் ொட்டு வொரியங்கைின் அதிகொரிகைொல் 

உறுதி பசய்யப் ட தவண்டும் என ஆதணயம் தமலும் வலியுறுத்தியுள்ைது. 

ப ொருத்தமொன முதறதய ஏற் ொடு பசய்வதன் மூலம் மொவட்ட ததர்தல் 

அலுவலர் இததன கண்கொணிக்க தவண்டும். 

7. பகாடிகளின் பயன்பாடு: பசயலிலுள்ள யாபைாரு உள்ளூர் சட்டத்ைின் அல்லது 

நீைிமன்ை ஆதணகளின் கீழ் ேதரயறுக்கப்பட்ட யாபைாரு பபாருண்தமகளுக்கு 

உட்பட்டு, அரசியல் கட்சியினர், வேட்பாளர்கள், அேர்களின் முகேர்கள், 

பணியாளர்கள் மற்றும் ஆைரோளர்கள் யாபைாரு நபாின் அல்லது அதமப்பின் 

அல்லது யாபைாரு கட்சியின் தூண்டுைலின் வபாில் அல்லாமல் ைங்களது பசாந்ை 

ேிருப்பத்ைின்வபாில் அேர்களது பசாந்ைச் பசலேில் பைாதககள், வைாரணங்கள், 

பகாடிகள், உருேப்படங்கள் ஆகியேற்தை தேக்கலாம், என்றும் அவ்ோறு 

தேக்கும் வபாது அதே யாருக்கும் எந்ைேதகயிலும் எவ்ேிைப் பாைிப்தபயும் 

ஏற்படுத்ைக் கூடாது என்றும் 7.10.2008 ஆம் நாளிட்ட 3/7/2008-JS –II ஆம் எண் 

கடிைத்ைில் இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயம் உத்ைரவுகதள பிைப்பித்துள்ளது. வமலும், 

காட்சிப்படுத்ைப்படும் அத்ைதகய பைாதககள், பகாடிகள் வபான்ைதே யாபைாரு 

குைிப்பிட்ட வேட்பாளருக்காக ோக்களிக்க வேண்டும் என்ை வநாக்கத்தைக் 

பகாண்டிருந்ைால், இந்ைியத் ைண்டதன ேிைிக்வகாதேயின் 171H  ஆம் பிாிேின் 

கீழ் பபாது அல்லது சிைப்பு ஆதணயாிடம் அனுமைி பபறுேது அேசியமானைாகும். 

கட்சி அலுேலகங்களில் மற்றும் கட்சியின் பணியாளர்கள் / ஆைரோளர்களின் 

வீடுகளில் கட்சியின் / வேட்பாளாின் மூன்று பகாடிகதள மட்டுவம 

பயன்படுத்ைப்பட வேண்டும் என ஆதணயம் ைற்வபாது பைாிேித்துள்ளது. சில 

நபர்கள் ஒன்ைிற்கு வமற்பட்ட கட்சியின் அல்லது வேட்பாளாின் பகாடிகதளக் 

காட்சிப்படுத்ை ேிரும்பினால், ஒவ்போரு கட்சிக்கும் / வேட்பாளருக்கும் ஒவரபயாரு 

பகாடி மட்டுவம பயன்படுத்ை வேண்டும் என  ேதரயதைக்கப்படுகிைது. உள்ளூர் 
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சட்டம் மற்றும் நீைிமன்ை ஆதணகளுக்கு உட்பட்டுக் பகாடிகள் 

காட்சிப்படுத்ைப்பட வேண்டும். 

ோகனங்களில் பயன்படுத்ைப்படும் பைாதககள், பகாடிகள் பின் ேருமாறு 

முதைப்படுத்ைப்பட வேண்டும்ஒழுங்குபடுத்ைப்படும்;- 

a. ஸ்பாட் தலட்டுகள் அைாேது பிரத்வயகமான ேிளக்குகள் மற்றும் தசரன் 

ஒலி அதமப்பான்கதள பபாருத்ைக்கூடாது.  

b. மாநிலம் முழுேைிலும் உள்ளூர் சட்டம், நீைிமன்ை உத்ைரவுகள் மற்றும் 

வமாட்டார்  ோகனச் சட்டம் ஆகியேற்ைின் ேிைித்துதைகள் அதனத்தும் 

ஒவர சீராக நதடமுதைப்படுத்ைப்படுேதைத் ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாி 

உறுைிபசய்ய வேண்டும். 

c. இப்பபாருண்தம குைித்து சட்டத்ைின் பைாடர்புதடய ேிைித்துதைகள் மற்றும் 

நீைிமன்ை உத்ைரவுகள் / ஆதணகளுக்குட்பட்டு (ஏவைனுமிருப்பின்) யாபைாரு 

நபரும் ைகுைிோய்ந்ை அைிகாாியின் முன் அனுமைி பபற்ைிருந்ைாபலாழிய  

யாபைாரு ோகனங்களின் மீது யாபைாரு பகாடி அல்லது பைாதக அல்லது 

பபாிய அளேிலான ஸ்டிக்கர் வபான்ைேற்தை தேக்கக் கூடாது. 

d. அரசியல் கட்சியின் அல்லது வேட்பாளாின் பகாடி / ேிளம்பரப்  

பைாதககளின் உயரளவு எண்ணிக்தக மற்றும் அளவு வபான்ை ேிேரங்கள்  

பின்ேருமாறு :- 

i) இரு சக்கர ோகனங்கள் – 2x1 அடி அளவுள்ள ஒரு பகாடி.   

ஸ்டிக்கர் அல்லது ேிளம்பரப் பைாதககளுக்கு அனுமைியில்தல. 

ii) மூன்று சக்கர ோகனங்கள், நான்கு சக்கர ோகனங்கள், வபட்டாி  

ாிக்க்ஷாக்கள் – ஸ்டிக்கர் அல்லது ேிளம்பரப் பைாதககளுக்கு  

அனுமைியில்தல. 3x2 அடி அளவுள்ள ஒரு பகாடி மட்டும். 

iii) வைர்ைலில் வபாட்டியிடும் அரசியல் கட்சி வைர்ைலுக்கு முன்னைாக  

 மற்பைாரு அரசியல் கட்சியுடன் கூட்டணி அதமத்ைிருந்ைால்  

 அல்லது பைாகுைிப் பங்கீடு உடன்பாடு பசய்ைிருந்ைால் வேட்பாளர் / 

அரசியல் கட்சியினர் வைர்ைல் பரப்புதர ோகனத்ைில் ஒவ்போரு 

கட்சிக்குமான ஒரு பகாடிதயக் காட்சிப்படுத்ைலாம். 
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e. வைர்ைல் பரப்புதரயில் ஒவர வநரத்ைில் வபட்டாி ாிக்க்ஷாக்கள் உட்பட 

10 ோகனங்களுக்கு மட்டுவம சாதலயில் பசல்ேைற்கு 

அனுமைியளிக்கப்படவேண்டும்.  ோகனங்களின் எண்ணிக்தக 10க்கும் வமல் 

இருப்பின் பரப்புதர குழுேின் ஒவ்போரு 10 ோகனங்களும் ஒவ்போரு 

பைாகுைியாக பிாித்து அனுப்பப்பட வேண்டும். 

8. ைற்காலிக பரப்புதர அலுேலர்: இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின்  12.11.2007 

ஆம் நாளிட்ட 437/6/2007(INST)-PLN-III ஆம் எண் கடிைத்ைில் 

ஏதனயேற்ைிற்கிதடவய எந்ைபோரு பபாது அல்லது ைனியார் பசாத்துகதள 

ஆக்கிரமிப்பு பசய்து அல்லது மை ேழிபாட்டு ைலங்கள் அல்லது மை ேழிபாட்டு 

ைல ேளாகங்கள் அல்லது கல்ேி நிறுேனங்கள் அல்லது மருத்துேமதனகள் 

அல்லது ஏற்கனவே அதமக்கப்பட்டுள்ள ோக்குப்பைிவு தமயங்களிலிருந்து 200 

மீட்டர் பைாதலேிற்குள் அத்ைதகய அலுேலகம் அதமக்கப்பட மாட்டாது என 

ேதகபசய்யப்பட்டுள்ளது. அத்ைதகய அலுேலகங்களில் பைாடர்புதடய 

அரசியல் கட்சியின் பகாடி மற்றும் வைர்ைல் சின்னங்கள் மற்றும் 

புதகப்படங்களுடன் கூடிய ேிளம்பரப் பைாதககள் மட்டும் தேக்கலாம். 

அத்ைதகய அலுேலகங்களில் தேக்கப்படும் பைாதககள் 4அடி x 8அடி என்ை 

அளேிர்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். உள்ளூர் சட்டமானது குதைோன 

அளேிற்குக் ேதரயதை பசய்ைிருப்பின் அைற்குட்பட்ட அளேிவலவய 

பைாதககள் அதமக்கப்படவேண்டும்.  வைர்ைல் பசலேினப் பார்தேயாளர் 

பைாடர்புதடய வேட்பாளாின் கணக்கில் பசலேினம் முதையாக கணக்கு 

தேக்கப்படுேதை உறுைி பசய்ய வேண்டும். 

9. ஒற்தைச் சாளர முதை – இது பைாடர்பாக இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

20.3.2014 ஆம் நாளிட்ட 464/INST/2014-EPS ஆம் எண் கடிைத்ைிலுள்ள 

அைிவுறுத்ைல்களின் மீது கேனம் ஈர்க்கப்படுகிைது. ைகேல் பைாழில் நுட்ப 

துதையின் சுேிைா ேதலத்ைளம் ோயிலாக அனுமைிகள் வகாரும் அதனத்து 

ேிண்ணப்பங்களும் 24 மணி வநரத்ைிற்குள் ைீர்வு பசய்யப்பட வேண்டும் என 

வைர்ைல் ஆதணயம் உத்ைரேிட்டுள்ளது. 

10. வைர்ைல் பைாடர்பான ேிளம்பரங்களுக்குத் பைாடர்ேண்டி நிதலயங்கள், 

வபருந்து நிதலயங்கள், ோனூர்ைி நிதலயங்கள், பைாடர்ேண்டி பாலங்கள் 
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மற்றும் இருப்புப்பாதைகள், அரசுப் வபருந்துகள், அரசு மற்றும் 

பபாதுத்துதை கட்டடங்கள், மின்சார மற்றும் பைாதலவபசி கம்பங்கள், 

நகராட்சி அல்லது உள்ளூர் அைிகார அதமப்புகளின் கட்டடங்கள் மற்றும் 

அதே பைாடர்பான இடங்கதளப் பயன்படுத்துைல் 

 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 29.12.2015 ஆம் நாளிட்ட 437/6/INST/2015-

CCS ஆம் எண் கடிைத்ைில் உள்ள உத்ைரோனது யாபைாரு அரசு / பபாதுத் துதை 

நிறுேன ேளாகங்களில் ேணிகம் சார்ந்ை இடமாக இருப்பினும் வைர்ைல் பரப்புதர 

பைாடர்பான சுேபராட்டிகள், சாரக்கட்டுகள், ேிளம்பரப் பைாதககள் 

காட்சிப்படுத்ைதல ைதட பசய்கிைது. வைர்ைல் சமயங்களில் அரசியல் 

ேிளம்பரங்கதள காட்சிப்படுத்துேைற்கு அரசு மற்றும் பபாதுத்துதை 

நிறுேனங்களின் ேணிக இடங்கதளப் பயன்படுத்ைக்கூடாது. அரசியல் 

ேிளம்பரங்கதள காட்சிப்படுத்துேதை ைடுப்பைற்காக ேிளம்பரங்கள் பசய்ய 

குத்ைதகக்கு அளித்ை ேிளம்பர முகதமகளுடனான ஒப்பந்ைங்களில் அல்லது 

பபாதுத் துதை நிறுேனங்களின் துதண ேிைிகளில் குைிப்பிட்ட ேிைித்துதைகளில் 

இல்லாை வநர்வுகளில், ேணிக ேிளம்பரங்கதள தேப்பைற்காக ேிளம்பர 

முகேரதமப்புகளுக்குக் குத்ைதக அடிப்பதடயில் இடத்தை அளிக்கும் வபாது 

ேணிக முகேரதமப்புகளுடன் / நிறுேனங்களுடன் பபாதுத்துதை நிறுேனங்கள் 

ேணிக ஒப்பந்ைங்கதளச் பசய்யும் வபாது, பின்ேரும் பத்ைிதய வசர்க்க வேண்டும் 

என உத்ைரேிடலாம். அைாேது, “மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் பசயலில் 

இருக்கும் வபாது, ேிமான நிதலயம், இரயில் நிதலயங்கள், மாநிலத்ைிற்கிதடவய / 

உள்ளூர் வபருந்து நிதலயங்கள், அரசு வபாக்குேரத்து கழகம், அஞ்சல் 

நிதலயங்கள், அரசு மருத்துேமதனகள் / மருந்ைகங்கள் வபான்ை பகுைியில் 

(முைன்தம பநடுஞ்சாதலகள், முக்கியச் சாதலகள் நீங்கலாக) ேணிக 

ேிளம்பரங்களுக்காகக் குத்ைதகக்கு அளிக்கப்பட்ட இடங்களில் அரசியல் 

ேிளம்பரங்கள் காட்சிப்படுத்ைப்படக்கூடாது / ஒட்ட கூடாது. அவ்ோறு 

ேழங்கப்பட்ட இடங்களில் மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் பசயலில் இருக்கும் 

வபாது யாபைாரு அரசியல் ேிளம்பரம் பசய்யப்பட்டிருப்பின் அைதன உடனடியாக 

அகற்ை வேண்டும்”. 
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அரசு / உள்ளூர் அதமப்புகள் / பபாதுத்துதை நிறுேனங்கள் / கூட்டுைவு 

ஆகியேற்றுக்கு பசாந்ைமான இடத்ைில் நதடபபறும் கூட்டங்கள் குைித்ை வநர்ேில், 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயம் 7.10.2008 ஆம் நாளிட்ட 3 / 7 / 2008  ஆம் எண் 

உத்ைரேில் ஏதனயேற்ைிற்கிதடவய, அைதன பயன்படுத்துேதை நிருேகிக்கும் 

சட்டம் / ேழிக்காட்டிக்குைிப்புகளில் அரசியல் கூட்டங்கதள நடத்ை 

ைதடபசய்யேில்தலயாயினும் கூட்டம் நடத்ை யாபைாரு மறுப்பும் இல்தல என்ை 

வபாைிலும் ோய்ப்பு முதையில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டதையும் யாபைாரு அரசியல் 

கட்சிக்கு அல்லது வேட்பாளருக்கு ஏகவபாக உாிதம அளிக்கப்படேில்தல 

என்பதையும் உறுைிபசய்யப்பட வேண்டும் என ேதகபசய்கிைது. அத்ைதகய 

நிகழ்வுகளில், பசயலிலுள்ள சட்டம் / ேழிக்காட்டிக்குைிப்புகளின் கீழ் ேரும் 

யாபைாரு ேதரயதைக்குட்பட்டு கூட்டம் நதடபபறும் காலக்கட்டங்களில் 

பைாதககள், வைாரணங்கள் , பகாடிகள், உருேப்படங்கள் ஆகியேற்தைக் 

காட்சிப்படுத்துேைற்கு அனுமைிக்கலாம். கூட்டம் நடந்து முடிந்ை பின்னர், 

ேளாகங்கதள பயன்படுத்ைிய கட்சியினர் / ைனிநபர் இத்ைதகய பைாதககள், 

பகாடிகள் வபான்ைேற்தை உடனடியாக அகற்ைப்பட வேண்டும்.            

                                            . இத்ைதகய 

ேளாகங்களில் சுேர் ேிளம்பரம் பசய்ைல் அல்லது சுோில் ஒட்டுைல் வபான்ைதே 

நிரந்ைரமாக / பகுைி நிரந்ைரமாக மதைக்கும் ேிைமான அனுமைிக்கப்பட மாட்டாது. 

வமற்பசான்ன அைிவுறுத்ைல்கதள ஆதணயம் மீண்டும் ேலியுறுத்துகிைது. 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் பார்தேயாளர்கள் கேனமாகக் கண்காணித்து, 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு அேர்களின் அைிக்தககதளக்  குைிப்பிட்டு 

அனுப்ப வேண்டும்.  

 

சம்பந்ைப்பட்ட அதனேருக்கும்                                    

                          பசயலாலும்                   

          . 



240 

 

c¤juÎ bjhl® v©.88 

 அங்கீகாிக்கப்பட்ட அதனத்துத் வைசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் 

ைதலேர் / பசயலாளர் / பபாதுச் பசயலாளர் ஆகிவயாருக்கு அனுப்பப்பட்ட 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 10.01.2017 ஆம் நாளிட்ட 437/6/2017 

(பகாள்தக) ஆம் எண் கடிைம். அதனத்து மாநிலங்கள் / மத்ைிய அரசின் வநரடி 

ஆட்சிப்பகுைிகளின் ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு நகல் அனுப்பப்படுகிைது. 

பபாருள்: 2017 ஆம் ஆண்டு  சட்டமன்ைப் வபரதேகளுக்கான பபாதுத் வைர்ைல்கள் 

– மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் – பைாடர்பாக. 

மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் மற்றும் இந்ைியத் ைண்டதன 

ேிைிக்வகாதேயின்       ேிைித்துதைகள்                 அரசியல் 

கட்சியினர் மற்றும் அைன் ைதலேர்கள் மைம் அடிப்பதடயில் சமுைாயத்ைின் 

பல்வேறு பிாிேினருக்கிதடவய வேற்றுதமதய உருோக்கும் அைிக்தககள் 

பேளியிடுேதைக் தகேிட வேண்டும்                   . ஏபனனில் 

அதே சுைந்ைிரமான மற்றும் அதமைியான முதையில் வைர்ைதல நடத்துேைற்கும் 

சமுைாயத்ைில் நிலவும் அதமைிக்கும் ஊறு ேிதளேிக்கும் என்பதை நீங்கள் நன்கு 

அைிவீர்கள். இந்ை ேிேகாரத்ைில் நாட்டின் மாண்பதம உச்ச நீைிமன்ைம் ைனது 

ேருத்ைத்தை பைாிேித்துள்ளது. (காண்க: 37/1992 (அபிராம் சிங் எைிர் 

C.D.கம்மவசன்) ஆம் சிேில் வமல்முதையீட்டு எண்ணிட்ட 02.01.2017 ஆம் 

நாளிட்ட ைீர்ப்பு மற்றும் ஆதண மற்றும் 8339/1995 ஆம் சிேில் வமல்முதையீட்டு 

எண்.)  

சட்டத்ைின் ேிைித்துதைகதள அல்லது மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகதள 

மீைினால் வைர்ைல் ஆதணயம் அதமைியான பார்தேயாளராக வேடிக்தக 

பார்த்துக்பகாண்டிருக்காது.  ைண்டதனயிலிருந்து யாரும் ைப்ப முடியாது. 

ஆதணயம் ைனது அதனத்து அைிகாரங்கதளயும் பகாண்டு, யாபைாரு 

ேிைிமீைலுக்கும் கடுதமயான நடேடிக்தக எடுக்கும். 
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 அங்கீகாிக்கப்பட்ட அதனத்துத் வைசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் 

ைதலேர் / பசயலாளர் / பபாதுச் பசயலாளர் ஆகிவயாருக்கு அனுப்பப்பட்ட 

25.02.2017 ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/2017 

(பகாள்தக) ஆம் எண் கடிைம். அதனத்து மாநிலங்கள் / மத்ைிய அரசின் வநரடி 

ஆட்சிப்பகுைிகளின் ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு நகல் அனுப்பப்படுகிைது. 

பபாருள்: 2017 ஆம் ஆண்டு உத்ைரப்பிரவைசம், உத்ைரகாண்ட், பஞ்சாப், மணிப்பூர் 

மற்றும் வகாோ ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்ைப் வபரதேகளுக்கான பபாதுத் 

வைர்ைல்கள் – மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் – பைாடர்பாக. 

     :- c¤juÎ பைாடர் எண்.83, 84 மற்றும் 87 

1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரைிநிைித்துேச் சட்டத்ைின் ேிைித்துதைகள், 

மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் மற்றும் இந்ைியத் ைண்டதன ேிைிக்வகாதே 

குைித்து நீங்கள் முழுதமயாக அைிந்ைிருப்பீர்கள் என்றும், அரசியல் கட்சி 

        மற்றும் அைன்           மைம், சாைி, சமயம், ேகுப்பு மற்றும் 

பமாழி           அடிப்பதடயில் சமுைாயத்ைின் பல்வேறு 

பிாிேினருக்கிதடவய வேற்றுதம மற்றும் பதகதமதய உருோக்கும்        

அைிக்தககள் பேளியிடுேதைக் தகேிட வேண்டும்     , அதே சுைந்ைிரமான 

மற்றும் அதமைியான முதையில் வைர்ைதல நடத்துேைற்கும் சமுைாயத்ைில் நிலவும் 

அதமைிக்கும் ஊறு ேிதளேிக்கும்      பைாிேிக்க நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

வைர்ைல் பிரச்சாரத்துடன் மைம் மற்றும் சாைிதய இதண          

மாண்பதம உச்ச நீைிமன்ைம் அண்தமயில் ைனது ேருத்ைத்தை பைாிேித்துள்ளது. . 

(காண்க: 37/1992 (அபிராம் சிங் எைிர் C.D.கம்மவசன்) ஆம் சிேில் வமல்முதையீட்டு 

எண்ணிட்ட 02.01.2017 ஆம் நாளிட்ட ஆதண மற்றும் சிேில் வமல்முதையீட்டு 

எண். 8339/1995) வமற்பசான்ன (1), (2)      (3) இன் படி, இந்ை ேிேகாரம் 

குைித்து ஆதணயம் ேிாிோன ேழிகாட்டிக்          பேளியிட்டுள்ளது.  
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வைர்ைல் பிரச்சாரத்ைின் வபாது, உன்னை நிதலதயப் வபணுேைற்குக் கடந்ை 

காலங்களில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஆதணயம் மீண்டும் மீண்டும் அைிவுதரகதள 

ேழங்கியுள்ளது. இருப்பினும், வமற்பசான்ன அைிவுதரகள் ேிரும்பிய பயதன 

அளிக்கேில்தல என்பதை அைிந்து குழு ேருந்ைியதுடன்,               

அரசியல் ைதலேர்கள், அேர்களது வைர்ைல் பிரச்சாரத்ைின் வபாது மைத்தை 

இதணத்து அச்சமூட்டும் நிதலதய ஏற்படுத்தும் கிளர்ச்சிமிகுந்ை அைிக்தககதள 

பேளியிட்டு ேருகின்ைனர் என்பதையும் ஆதணயம் கேனத்ைில் பகாண்டது. சில 

வநரங்களில், இத்ைதகய அைிக்தககள் வைர்ைல் காரணமாக மாைிாி வைர்ைல் 

நடத்தை ேிைிகள் பசயலில் இருக்கும் மாநிலத்ைில் பேளியிடாமல் வேறு 

பகுைிகளில் பேளியிடப்படுகின்ைன. 

இந்ை       காலத்ைில்,                 அைிக்தக பேளியிடும் 

வபாது, அதே அந்ைப் பகுைி அல்லது அங்கு உள்ள பார்தேயாளர்க   மட்டும் 

பசன்ைதடயாமல், பைாதலக்காட்சிகள், சமூக  ஊடகங்கள் அல்லது அச்சு 

ஊடகங்கள் ோயிலாகத் வைர்ைல் நதடபபறும் வேறு பகுைிக     / 

மாநிலங்க     பசன்ைதடகின்ைன. அவ்ேதகயான அைிக்தககள் 

சந்வைகத்ைிற்         வைர்ைல் நடக்கும் மாநிலங்களில் உள்ள வேட்பாளர்களின் 

மனைில் ைீயேிதளவுகதள ஏற்படுத்தும். இத்ைதகய அைிக்தககள் வைர்ைல் 

நதடபபறும் பகுைிகளில் நிலவும் அதமைிக்கும் நல்லிணக்கத்ைிற்கும் அடிக்கடி 

பாைிப்பு ஏற்படுத்துேவைாடு, வைர்ைல் களத்ைில் ஊறு ேிதளேிக்கக்கூடிய 

ைாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிைது.  

ஒவ்போரு பபாறு  ள்ள குடிமகனும், அரசியல் கட்சியினரும் இத்ைதகய 

அைிக்தககள் பேளியிடுேதைத் ைேிர்ப்பைற்காகத் வைர்ைல் காலத்ைின் வபாது, 

பபாது இடத்ைில் பசாற்பபாழிவுகள் / உதரகள் / வபட்டியளித்ைல் வபான்ைதே 

அளிக்கும் வபாது சுயக் கட்டுப்பாட்டுடன்      வேண்டும் என ஆதணயம் 

கருதுகிைது. அரசியல் ைதலேர்கள் மைம் மற்றும் சாைிதய இதணத்துப் பபாருள் 

பகாள்ளத்ைக்க ேதகயில் அைிக்தக பேளியிடக்கூடாது. வமலும் 

ஒருேருக்பகாருேர் ேிவராைம் ஏற்படுத்தும் ேதகயிலும், மாியாதை குதைவு 
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ஏற்படுத்தும் ேதகயிலும், அரசியல் கட்சியினருக்கிதடவய பதக உணர்தேத் 

தூண்டும் ேதகயிலும்  அேர்களது வைர்ைல் பிரச்சாரத்ைில் மக்களிதடவய மைம், 

சாைி, ேகுப்பு, மற்றும் பமாழி வேற்றுதமகதளத் தூண்டும் ேதகயிலும், 

அேர்களது அைிக்தக அதமயேில்தல என்பதை உறுைிபசய்ய வேண்டும்.  

இத்ைதகய அைிக்தககள் மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளுக்கும் சட்டத்ைின் 

உணர்வுகளுக்கும் எைிரானது மட்டுமல்லாமல் வைர்ைல் நதடபபைாை பகுைிகளிலும், 

வைர்ைல் நதடபபறும் மாநிலங்களில் / பகுைிகளில் உள்ள ோக்காளர்களின் மனைில் 

ேிரும்பத்ைகாை ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிைது. எனவே இத்ைதகய அைிக்தககள் 

பேளியிடுேதைத் ைேிர்க்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சியின     அரசியல் 

ைதலேர்கள் அதனே      ஆதணயம் மீண்டும் ஒருமுதை            . 
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அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய அரசின் வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளின் 

ைதலதம வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட 24.05.2017 ஆம் நாளிட்ட  

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின்  437 / 6 / உத்ைரவு / 2016-CCS ஆம் எண் கடிைம். 

பபாருள்:- வைர்ைல் பிரச்சாரம் முடிேதடந்ை பின்னர் பைாகுைியில் அரசியல் 

பபாறுப்பாளர்களின்         குைித்ை       : 

     :       பைாடர் எண். 73, 74 மற்றும் 75  

 பைாகுைியில் ோக்காளர் அல்லாை அதனத்து அரசியல் பபாறுப்பாளர்களும் 

வைர்ைல் பிரச்சாரம் முடிேதடந்ைவுடன் பைாகுைிதய ேிட்டு பேளிவயை வேண்டும் 

என வமவல குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆதணயத்ைின் கடிைம் ேழிேதகபசய்கிைது 

(1951        மக்கள் பிரைிநிைித்துேச் சட்டத்ைின் 126 ஆம் பிாிவும் 

குைிப்பிடுகிைது) என்பதைத் ைங்களுக்குத் பைாிேிக்க நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

அண்தமயில் நதடபபற்ை இதடத்வைர்ைலின் வபாது ஒரு முக்கிய அரசியல் 

கட்சித்ைதலேர் பிரச்சார         முடிேதடந்ை பின்னரும் சில மருத்துேக் 

காரணங்க            பைாகுைியில் இருந்து பேளிவயைாமல் இருந்ைார் 

என்பது ைங்களது கேனத்ைிற்குக் பகாண்டு ேரப்படுகிைது. 

இந்ை ேிேகாரத்தைக் கருத்ைிற்பகாண்டு ஆதணயம் பின்ேரும் 

ேழிக்காட்டிக்குைிப்புகதள பேளியிடுகிைது- 

1. சம்பந்ைப்பட்ட மாேட்டத் வைர்ைல் அைிகாாி, ைதலதமத் வைர்ைல் 

அைிகாாியுடன் கலந்ைாவலாசித்து ேிலக்கு வகாரும் அரசியல் 

பபாறுப்பாளர்களின் உடல் பாிவசாைதனக்காக மருத்துே          

அதமக்க வேண்டும்.         , வநாயாளிதய மருத்துே பாிவசாைதன 

பசய்ை பின்னர்,                               , 

வநாயாளியின் (அரசியல் ைதலேர்) நிதல                   

                                            

                                              

                               . 
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2. சம்பந்ைப்பட்ட ைதலதம வைர்ைல் அைிகாாி ோயிலாகப் பபைப்பட்ட 

மருத்துே ோாியத்ைின் அைிக்தக பாிசீலிக்கப்பட்ட பின்னர்,            

           இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் மட்டுவம 

            . 

3. ேிலக்கு அளிக்கப்பட்ட அத்ைதகய அரசியல் பபாறுப்பாளர்கள் யாபைாரு 

அரசியல் / வைர்ைல் பைாடர்புதடய நடேடிக்தககளுக்கு எந்ைேிைத்ைிலும் 

       படக்கூடாது என்ை நிபந்ைதனயின் வபாில் பைாகுைிக்கு 

உள்வள   ைங்குேைற்கு அனுமைியளிக்கப்படலாம். இைதன உறுைி 

பசய்ேைற்கு, ஒரு வீடிவயா கண்காணிப்பு குழுோனது நீைித்துதை நடுோின் 

ைதலதமயின் கீழ்  குைிோய்ந்ை காேல்துதை பணியாளர்களுடன் அந்ை 

இடத்ைின் அதனத்து நுதழோயில்களிலும் ோக்குப்பைிவு முடியும் ேதர 

பணியமர்த்ைப்படவேண்டும். பைாகுைியில் அவ்ோறு ைங்குேைற்காக 

ஏற்படும் பசலேினமானது அந்ைத் பைாகுைியில் வபாட்டியிடும் வேட்பாளாின் 

வைர்ைல் பசலேினக் கணக்கில் சாியாகக் கணக்          வேண்டும். 

 

முழு இணக்கத்ைிற்காகச் சம்பந்ைப்பட்ட அதனேருக்கும் ையவுபசய்து 

பைாிேிக்கவும். வைர்ைல் பைாடர்புதடய அலுேலர்களின் பயிற்சிக்காகப் பயிற்சி 

பைாகுைியில் இது வசர்க்கப்படவேண்டும். 
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                 /                                

அங்கீகாிக்கப்பட்ட மாநில கட்சிகளின் ைதலேர் / பபாதுச் பசயலாளர் அதனத்து 

மாநிலங்கள் / மத்ைிய அரசின் வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளின் ைதலதமத் வைர்ைல் 

அைிகாாிக  ஆகிவயாருக்கு அனுப்பப்பட்ட 24.05.2017 ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/INST/2016-CCS ஆம் எண் கடிைம்.  

பபாருள்:- வைர்ைல் பிரச்சாரத்ைின் வபாது அரசியல் கட்சிக  வைசியக் பகாடிதயப் 

பயன்படுத்துைல் – பைாடர்பாக 

அண்தமயில் நடந்ை  இதடத்வைர்ைலில், வைர்ைல் பிரச்சாரத்ைின் வபாது வைசியக் 

பகாடி வபார்த்ைப்பட்டிருந்ை அரசியல் ைதலோின் வபாலி சேப்பபட்டி வைர்ைல் 

இலாபத்ைிற்காகப் பயன்படுத்ைப்பட்டது நமது கேனத்ைிற்குக் பகாண்டு 

ேரப்பட்டது என்    ைங்களுக்குத் பைாிேிக்க நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். அது 

பபாருத்ைமற்ைது. அரசியல் கட்சிகளி  வபரணிகளில் வைசியக் பகாடிதயச் 

சாியான முதையில் பயன்படுத்துேது பைாடர்பாக ஆதணயத்ைின் 04.03.2014 ஆம் 

நாளிட்ட (நகல் இதணக்கப்ப   ) 509/35/2014 – RCC ஆம் கடிைத்ைின் மீது 

ைங்களது கேனம் ஈர்க்கப்படுகிைது. இது     ேற்ைிற்கிதடவய, 1971 ஆம் 

ஆண்டு வைசிய மாியாதைக்கு எைிரான அேதூறுகதளத் ைடுத்ைல் சட்டம் மற்றும் 

1950 ஆம் ஆண்டு சின்னங்கள் மற்றும் பபயர்கள் (முதையற்ை ேதகயில் 

பயன்படுத்துேதை ைடுத்ைல்) சட்டத்ைின் ேிைித்துதைகள் மற்றும் வைசிய பகாடி 

குைியீட்டின் ேிைித்துதைக                                

                              ேதகபசய்கிைது. 

                   சம்பந்ைப்பட்ட அதனோின் கேனத்ைிற்கு 

                            இதை  பகாண்டு பசல்லுமாறு 

மீண்டும் ஒருமுதை உங்களிடம் வகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிைது. 
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அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய அரசின் வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளின் 

ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்ைிய வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் 24.05.2017 ஆம் நாளிட்ட 437/6/INST/2016-CCS ஆம்    

கடிைம். அங்கீகாிக்கப்பட்ட வைசிய அரசியல் கட்சிகளின் ைதலேர் / 

பபாதுச்பசயலாளர் மற்றும் அதனத்து மாநிலங்கள் / மத்ைிய அரசின் வநரடி 

ஆட்சிப்பகுைிகளின் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் ைதலேர் / பபாதுச்பசயலாளர் 

ஆகிவயாருக்கு நகல் அனுப்பப்படுகிைது. 

பபாருள்:வைர்ைல் பிரச்சாரத்ைின் வபாது ோகனங்கதள பயன்படுத்துைல் – 

பைளிவுதர பைாடர்பாக  

1988 ஆம் ஆண்டு வமாட்டார் ோகன சட்டத்ைின் ேிைித்துதைகதள 

நதடமுதைப்படுத்துேைற்கு உத்ைரப்பிரவைச மாநிலத்ைில் 1998 ஆம் ஆண்டு 

உத்ைரப்பிரவைச வமாட்டார் ோகன ேிைிக  வபான்று, சில மாநிலங்கள் / மத்ைிய 

அரசின் வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகள் வைதேயான ேிைிகதள உருோக்கியுள்ளன 

என்பதை கூைவும், வமவல குைிப்பிட்ட பபாருண்தம குைித்து 4.01.2017 (பைாடர் 

எண்.86) ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

437/6/பிரச்சாரம்/இவைஆ/உத்ைரவுகள்/ பசயல்பாடுகள்/ மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை 

ேிைிகள்-2016ஆம் எண் கடிைத்தை குைிப்பிடுேைற்கு  நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன். ோகனங்கதளப் பயன்படுத்துேது, மத்ைிய / மாநில 

சட்டங்களின் ேிைித்துதைக  முழுதமயாக                     வைர்ைல் 

பைாடர்பான வநாக்க                         

    படுத்ைப்படவேண்டும். 4.01.2017 ஆம் நாளிட்ட வமற்பசான்ன 

அைிவுறுத்ைல்களின் பின்னணியில் உள்ள அடிப்பதடக் பகாள்தககள் 

பபாதுமக்களின் பாதுகாப்தபயும் பணபல                        

கண்காணிப்ப    யும் உறுைிபசய்       . பபாதுமக்களின் பாதுகாப்பு 

என்பது சாதலயில் பசல்லும் நபர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பிரச்சார ோகன 

ஓட்டுந                           பாதுகாப்பு என்று பபாருள்படும். 

பிரச்சார ோகனத்ைிற்கு அனுமைியளிக்கும் வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர் 
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சம்பந்ைப்பட்ட வபாக்குேரத்து அைிகாாிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள சாதல 

பாதுகாப்பு நடேடிக்தககதள கேனத்ைில் பகாள்ள வேண்டும். பபாதுோக 

வபாக்குேரத்து அைிகாாிகள், ோகனத்ைின் உற்பத்ைியாளர்களால் 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட குைிப்புகளான நிதலயான ேடிேதமப்பு, மின்கம்பியிடல் 

ஆகியேற்ைின் அடிப்பதடயில் ோகனத்ைிற்கு அனுமைியளிப்பார்கள்.         

கணிசமான                        பிரச்சார ோகனத்ைில் யாபைாரு 

மாற்ை       / ைிருத்ை       பசய்யக்கூடாது. ஒருவேதள வைர்ைல் 

நடத்தும் அலுேல    / மாேட்ட வைர்ைல் அைிகாாி   ஏவைனும் ஐய  

                அனுமைியளிப்பைற்கு முன்னர் சம்பந்ைப்பட்ட சாதல 

வபாக்குேரத்து அலுேலாிடம் கலந்ைாவலாசிக்க வேண்டும். 

2. ஆதணயம் வமற்பசான்ன அைிவுறுத்ைல்களில் வமலும் சில ைிருத்ைங்கள் / 

ேிாிோக்கங்கதள பசய்துள்ளது. அதே பின்ேருமாறு;-  

(i) பத்ைி 2 (இருசக்கர ோகனங்களின் பயன்பாடு) (iii) – ஒரு இருசக்கர ோகனத்ைில் 

அைிகபட்ச அளோன 1 அடி x ½ அடி பகாண்ட ஒவர ஒரு பகாடிதய மட்டுவம 

அனுமைிக்கப்படலாம் என்று படிக்கப்படவேண்டும். 

(ii) பத்ைி 3 (சாதல ஊர்ேலம்) (2) (e) – சாதல ஊர்ேலங்களில் பயன்படுத்ைப்படும் 

பிரச்சார ோகனங்கள்,        10 ோகனங்க               

             100 மீட்டர் இதடபேளி      வேண்டும் என்று 

படிக்கப்படவேண்டும்.  

(iii) பத்ைி 3 (சாதல ஊர்ேலம்) (2) (g) – ”                     

        அைிகபட்ச அளோன 6 அடி x 4 அடி என்ை அளேில்      

     ; ” 

(iv) பத்ைி 3 (சாதல ஊர்ேலம்) (2)(j) – வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலாின் 

அனுமைியுடன் சாதல ஊர்ேலங்களில் பசல்லும் பிரச்சார ோகனங்களில்               

1 அடி x ½ அடி அளவு பகாண்ட     ஒரு பகாடிதய மட்டுவம எடுத்து பசல்ேைற்கு 

அனுமைிக்கப்ப   என்று படிக்கப்படவேண்டும். 
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(v) பத்ைி 7 (பகாடிகதளப் பயன்படுத்துைல்) (d) – வமற்பசான்ன பத்ைிகள் (i) மற்றும் 

(ii) இல் அனுமைிக்கப்பட்ட  பகாடியின்       1 அடி x ½ அடி என்று 

படிக்கப்பட வேண்டும். வமலும், பத்ைிகள் (i) மற்றும் (ii) இல் பைாிேிக்கப்பட்டோறு 

யாபைாரு ேண்டிகளிலும், எந்ைபோரு  பைாதகயும் அனுமைிக்கப்பட      . 

இருப்பினும், 1 அல்லது 2       அளேிலான ஸ்டிக்கர்கள் ஒவ்போரு 

ோகனத்ைிலும் அனுமைிக்கப்படலாம். 

யாபைாரு ோகனத்ைிலும் பகாடிகள் அல்லது ஸ்டிக்கர்கதளப் பயன்படுத்தும் 

வபாது, அவ்ோகனத்தை ஓட்டும் ஓட்டுனாின் பார்தேதயயும், அவ்ோகனத்ைிற்கு 

முன்னால் அல்லது பின்னால்     (சம்பந்ைப்பட்ட ோகனத்ைின் அல்லது 

சாதலயிலுள்ள ஏதனய யாபைாரு ோகனத்ைின்) பயணிகதள எவ்ேிைத்ைிலும் 

பார்க்க இயலாமல் ைடுக்கும் ேதகயில் இருக்கக்கூடாது. 

கண்டிப்பான                 சம்பந்ைப்பட்ட அதனேருக்கும் ையவுபசய்து 

பைாிேிக்கவும் 
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F..fhbzhë¡ fh£Á 

c¤juÎ bjhl® v©.93  

nj®jš Miza«, ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit¢ brayhs®, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa 

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

muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂæ‹ Kj‹ik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥ÃÍŸs 30.12.2004 M« 

ehë£l 437-66.2004- PLNIIIM« v© foj« 

  bghUŸ:  khÂç el¤ij éÂfŸ- fhbzhë¡ fh£Áia¤ jil brŒjš - bjhl®ghf. 

nj®jš m¿é¡f¥g£l Ã‹d® khãy§fë‹ Kjyik¢r®fŸ, mik¢r®fŸ k‰W« Miza k¤Âa 

k‰W« khãy muRfë‹ muÁaš mik¥òfŸ k‰W« mYty®fŸ fhbzhè¡fh£Á¡fhd 

btëpLfŸ bjhl®ghd étfhu¤ij Miza« fUÂ¥gh®¤JŸsJ. k‰W« khãy§fë‹ 

muÁaš mik¥òfŸ k‰W« mYty®fŸ jåahfnth mšyJ bjhF¥ ghfnth nj®jš 

m¿é¡f¥g£l Ã‹d®, k‰W« khãy¤Âš mšyJ bjhFÂæš, khÂç el¤ij éÂfŸ 

bra‰gL¤j¥g£l Ã‹d® ahbjhU fhbzhè¡ fh£ÁÍ« eilbgw¡ TlhJ vd nj®jš 

Miza¤Â‹ 1996 M« M©L #dtç Â§fŸ 17 M« ehë£l (efš Ïiz¡f¥g£LŸsJ) 

m437-6-96-PLN-III M« v© foj¤ij gh®itæl eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

Ï¡foj« bg‰wik¡F x¥òjš më¡fÎ«  
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c¤juÎ bjhl® v©.94  

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ Kj‹ik 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 18.03.2014 M« ehë£l 437-

6-c¤juÎ-2014 CC&BE M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: khÂç el¤ij éÂfŸ fhbzhè¡ fh£Áia¤ jil brŒjš - bjhl®ghf 

nk‰brh‹d bghUëš nj®jš miza¤Â‹ 30.12.2004 – PLN-IIIM« v© foj¤ij eh‹ 

gh®itæl¥ gâ¡f¥g£LŸns‹. nk‰brh‹d foj¤Âš k¤Âa muÁ‹ neuo M£ÁF£g£l 

gFÂfŸ mšyJ khãy muRfë‹ mYty®fSl‹ jiyik mik¢r®-mik¢r®fŸ muÁaš 

mik¥òfS¡fhd khÂç el¤ij éÂfis bra‰gL¤J« fhy¤Âš ahbjhU fhbzhè¡ 

fh£ÁÍ« bra‰gL¤j¥gl¡TlhJ. 

2. Miza«, Ïa‰if ngçlç‹ nghJ Nœãiyia fâ¡f-f©fhâ¡f F¿¥Ã£l 

nt©Lnfhë‹go, fhbzhè¡ fh£Áia mDkÂ¡f kWgçÓyid brŒa¥gL«. F¿¥Ãl¤j¡f 

msÎnfhš - msé‰F nkš ngçl® V‰g£l cl‹, fhbzhè¡ fh£Á mtÁankd fUj¥g£lhš 

Ñœ¡f©l ãgªjidfSl‹ bjhl®òila mYty®fSl‹ xU fhbzhè¡ fhlÁia 

bjhl®òila Kjyik¢r® mšyJ mik¢r® el¤jyh« vd Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

i) fhbzhè¡ fh£Áiz el¤Jtj‰F Kd, bjhl®òila Jiw khãy jiyik nj®jš mYtyiu 

mQ», jiyik nj®jš mYtyç‹ mDkÂia bgw nt©L«. ahbjhU mL¤J tU« 

fhbzhè¡ fh£Á¡F« Miza¤ÂläUªJ mDkÂ bgw¥gl nt©L«.  

ii) Ïa‰if ngçlU¡fhd ãthuz¤Â‰F bghW¥ng‰W¡ bfh©l mªj¥ gFÂia¢ rh®ªj kht£l 

M£Áa®-kht£l F‰wéaš ÚÂgÂ k‰W« mYty®fŸ k£Lnk fhbzhè¡ fh£Áia ftå¡f 

miH¡f¥gLth®. 

iii) ngçlç‹ Û£ò ãthuz« k‰W« Vida m«r§fis¤ jéu ahbjhU Ãu¢ridÍ« fhbzhè¡ 

fh£Áæš gl¡ TlhJ. 

iv) fhbzhè¡ fh£r¡F K‹ngh mšyJ Ã‹ngh ahbjhU brŒÂ és«gu fhbzhè¡ fh£Áæš 

tH§f¥gl¡ TlhJ. 

v) Clf¤Âš fhbzhè¡ fh£Á btëæl¥gl¡TlhJ. 
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vi) fhbzhè¡ fh£Áæ‹ braš KiwfS¡fhd Monah, Åonah gÂÎfŸ bjhl®òila Jiwahš 

guhkç¡f¥gl nt©L« k‰W« jiyik nj®jš mYtyU¡F mj‹ efš më¡f¥gl nt©L«. 

vii) fhbzhè¡ fh£Áæ‹ _ykhf th¡fhs®fS¡F cWÂ tH§FkhW mikÍ« m¿é¥òfŸ, 

ahbjhU ãÂ¡fhd m¿é¥òfŸ mšyJ th¡FWÂ gz« mšyJ Ïd¤Â‰fhd cjéfŸ k‰W« 

muÁaš tif¡fhd m¿¡iffŸ ngh‹wit tH§f¥gl¡TlhJ. 

viii) fhbzhè¡ fh£Áæ‹nghJ jiyik nj®jš mYtyç‹ ÃuÂãÂ ÏU¤jš nt©L«. 

3. nk‰f©l éy¡fë¥ò, F¿¥Ã£l msÎnfhš-msÎ ngçlU¡F Ã‹ cldoahf k£Lnk 

brašgL¤j¥gL«. fhbzhè¡ fh£Áia¤ jil brŒtJ mik¢r®fŸ k‰W« muÁaš 

mik¥òfŸmYty®fshš khÂç el¤ij éÂfis bra‰gL¤J«nghJ bghJ éÂahf 

bjhlu¥glyh«.  

4. Ïªj c¤juÎfŸ khãy muR k‰W« khãy¤Â‹ md¤J nj®jš mYtyç‹ ftd¤Â‰F 

bfh©L bršy¥gL«.  



253 

 

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

c¤juÎ bjhl® v©.95  

 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂæ‹ jiyik¢ 

brayhs®fŸ,  cŸSiw Miza®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F 

mD¥ÃÍŸs08.01.1998 M« ehë£l 437/6/98- PLN –III  M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

foj«. 

bghUŸ : 

nj®jš neh¡f« bjhl®ghd muÁaš f£Áæ‹ T£l§fis el¤Jtj‰F muÁ‹ 

éUªÂd® Ïšy§fŸ, gt‹fŸ k‰W« khãy rj‹fŸ ga‹gL¤Jtj‰fhd f£L¥ghLfŸ 

Miza«, Áy muÁaš f£Áfë‹ nj®jš bjhl®ghd elto¡iffS¡fhf ntWg£l khãy 

éUªÂd® Ïšy§fŸ, blšèæYŸs gt‹fŸ k‰W« khãy rj‹fŸ ga‹gL¤Jtij F¿¥Ãš 

bfh©LŸsJ.  Ïit, f£Á T£l§fŸ,  g¤Âç¡ifahs® rªÂ¥ò k‰W« fyªj¿jš ngh‹wt‰iw 

el¤Jtij cŸsl¡»ÍŸsd.  Miza«, mid¤J fhuz¡ TWfisÍ« ftd¤Âš bfh©l 

Ã‹, V‰fdnt F¿¥Ã£l tiffŸ k‰W« ahbjhU muÁaš elto¡iffS¡fhfÎ«, m¤jifa 

tshf¥ gFÂfŸ ga‹gL¤j¥gl¡ TlhJ v‹W KoÎ brŒJŸsJ. blšèÍŸs mid¤J 

khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ cŸSiw Miza®fS«, 

bjhl®ò mYty®fS«, Ïj‹ bjhl®ghf ahbjhU éÂKiw ÛwY« V‰gl éšiybad 

cWÂgL¤jkhW m¿ÎW¤j¥gL»wh®fŸ. 

 ÏU¥ÃD«, c©ikahd njitfshd mYty®fS¡fhd ÏU¥Ãl« k‰W« blšè¡F 

mYtyf neh¡f§fS¡fhf k£Lnk R‰Wyh tªJŸs gh®itahs®fŸ ga‹gL¤jtÂš ahbjhU 

f£L¥ghLfS« Ïšiy. cŸSiw/bjhl®ò mYty®fŸ jk¡fhd miwfis xJ¡Ñ£il  

ne®ikahd k‰W« rkkhd Kiwæš  nk‰bfhŸs nt©L«  k‰W« muÁaš mik¥òfŸ k‰W« 

f£ÁfŸ KG js§fŸ k‰W« bgça gFÂfis jå¥ ga‹gh£o‰fhf,  Ú©l fhy¤Â‰fhf 

tH§FtJ Kiwahdjšy v‹W m¿ÎW¤j¥gL»wh®fŸ. 

 bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òif më¡fÎ« 
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c¤juÎ bjhl® v©. 96 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ 

jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 06.04.2004 M« ehë£l 437/6/38/2004- PLN –III  

M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

bghUŸ: 

 khÂç el¤ij éÂfŸ – XŒÎ Ïšy§fŸ, gaâa® éLÂ k‰W« Vida muR 

FoæU¥òfis ga‹gL¤Jjš  Miza«, XŒÎ  Ïšy§fŸ, gaâa® éLÂ k‰W« Vida muR 

FoæU¥òfis k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfŸ k‰W« gšntW khãy§fëš khÂç 

el¤ij éÂfis Û¿ Óu‰w j‹ikæš xJ¡ÑL brŒjš k‰W« ga‹gL¤JtJ bjhl®ghf 

Miza¤Â‰F KiwpLfŸ tªJŸsd. 

 Miza«, gšntW Ãç¢ridfis fU¤Â‰ bfh©lÃ‹D«, bjhl®òila fhuâfis¡ 

ftd¤Âš bfh©L«, khÂç el¤Â éÂfë‹ éÂ¤Jiwfis brhšèY« braèY« brašgL¤j 

Miza« fUÂÍŸsJ k‰W« ne®ikahd k‰W« rkkhd Kiwæš FoæU¥òfis xJ¡ÑL 

brŒa nt©L« v‹W« mJ KobtL¤JŸsJ. mit bjhl®ghd TWfŸ ÑnH 

bfhL¡f¥g£LŸsd. 

 Ïd« VII M£ÁæèU¡F« f£Á,  (iii)  XŒÎ Ïšy§fŸ. gaâa® éLÂfŸ mšyJ  

Vida muR FoæU¥òfŸ, M£ÁæèU¡F« f£Á mšyJ mj‹ nt£ghs®fŸ JŒ¥gj‰fhd 

jåÍçikah¡f¥gl¡ TlhJ k‰W« m¤jifa FoæU¥òfŸ Vida f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghs®fshY« ne®ikahd Kiwæš ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥gl nt©L«.  Mdhš Ãu¢rhu 

mYtyfkhfnth (mjndhL bjhl®òila tshf§fisÍ« nr®¤J) mšyJ nj®jš Ãu¢rhu 

neh¡f¤Â‰fhd ahbjhU bghJ¡ T£l¤ijÍ« el¤Jtj‰F vªj f£Ánah mšyJ nt£ghsnuh 

ga‹gL¤Jtj‰fhd Ïlkhfnth mDkÂ¡f¥glyhfhJ. 

 R‰Wyh khëifia, gaâa® éLÂia vªj brayhsU« gu ¥òiu mYtyfkhf 

ga‹gL¤j mDkÂ¡f¡Tlhbj‹gij vd cWÂ brŒant©L«. Vbdåš, R‰Wyh khëiffŸ / 

gaâa® éLÂfŸ m¤jifa brayhs®fŸ j§fŸ gaz§fS¡F Ïilna flªJ bršY«nghJ 

j‰fhèfkhf czÎ c©L j§»æU¡f (c©Liw éLÂ) k£Lnk ga‹gL¤j¥gl nt©L«. 
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 Miza« nkY« gâ¡f¥gL»wJ mjhtJ : 

(i) (khÂç el¤ij éÂfis ÛWtjhf¡ fUj¥g£lhš k‰W« ahbjhU éÂÛwY«) 

muÁaš f£Áfis rh®ªj cW¥Ãd®fshš, muR¡F¢ brhªjkhd éUªÂd® 

Ïšy§fŸ j‰brayhd T£l§fŸTl el¤j¥gl mDkÂ¡f¥glkh£lhJ. 

(ii) éUªÂd® Ïšy¤Âš FoæU¥ò xJ¡f¥g£l egç‹ thfd« k‰W« mªeguhš 

ga‹gL¤j¥gL« Vida Ïu©L¡F thfd§fŸ k£Lnk éUªÂd® Ïšy 

tshf¤Â‰F« mDkÂ¡f¥gL«. 

(iii) ahbjhU jå eguhš 48 kâ neu¤Â‰F nkš miwfŸ ga‹gL¤j¥gl¡ TlhJ. 

ÏU¥ÃD«, F¿¥Ã£l gFÂæš th¡F¥gÂÎ Kotj‰F 48 kâ neu¤Â‰F K‹ò«, th¡F¥gÂÎ 

mšyJ kWth¡F¥gÂÎ KotilÍ« tiu m¤jifa xJ¡ÑLfŸ ãW¤Â it¡f¥gL«. Ï¤jifa  

be¿KiwfŸ jiyik nj®jš mYty®fshš fLikahf k‰W« eLãiyahf 

brašgL¤j¥gL»wjh vd nk‰gh®itæl Miza« f£lisæL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.97 

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

neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ jiyik brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš mYty®fS¡F 

1.4.2006 M« ehë£l 437/6/2006- PLN –III (bjhFÂ-II) M« v©QŸs nj®jš Miza¤Â‹ 

foj«.  

bghUŸ: muR éUªÂd® Ïšy§fis xJ¡ÑL brŒjš – bjhl®ghf 

 ahbjhU muR éUªÂd® Ïšy«/ XŒÎ Ïšy«/ k¤Âa mšyJ khãy muRfë‹ 

bghJ¤Jiw ãWtd§fë‹ éUªÂd® Ïšy¤Âš, nj®jš m¿é¡f¥g£l Ã‹d® mšyJ nj®jš 

el¡F« Ïl§fëš nj®jš bjhl®ghd mYty®fŸ mšyJ gh®itahs®fis j§f it¡f 

nt©o ÏU¥gjhš ahbjhU k¤Âa mšyJ khãy muÁ‹ mik¢r®, k¡fis cW¥Ãd®fŸ mšyJ 

r£lrig cW¥Ãd®fŸ mšyJ muÁaš mik¥Ãd® FoæU¡if¡F mJ tH§f¥gl kh£lhJ vd 

14.3.2000 M« ehë£l 437/6/2006- PLN –III (bjhFÂ-II) M« v©â£l Miza¤jhš 

btëæl¥g£l foj¤Â‹ gh®itæš F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

 ntWg£l muÁaš jiyt®fë‹ ghJfh¥ò fhuz§fis fU¤Â‰ bfh©L Ï¤jifa 

éÂKiwfŸ js®¤j¥gl nt©Lbkd gšntW khãy§fë‹ muRfŸ k‰W« muÁaš 

mik¥ÃdçläUªJ KiwpLfŸ bgw¥g£LŸsd. 

 nj®jš m¿é¡f¥g£l Ïl§fëš mšyJ el¡F« Ïl§fë‹ muÁd® éUªÂd® 

Ïšy§fŸ/XŒÎ Ïšy§fŸ mšyJ k¤Âa mšyJ khãy muÁ‹ bghJ¤Jiw ãWtd§fë‹ 

éUªÂd® Ïšy§fëš, khãy¤jhš  `Z’ ÃçÎ msÎnfhš mšyJ gšntW  khãy murhš 

r£l§fë‹ têKiwfë‹ Ñœ rkkhd Kiwæš mj‰F ãfuhd mséyhd ghJfh¥ò 

më¡f¥g£lt®fS¡F,  j§f Ïlkë¡fyh« vd bgw¥g£l nfhç¡iffis fU¤Â‰bfh©L 

Miza« KoÎ brŒJŸsJ. 

 Ï¤jifa FoæU¥òfŸ V‰fdnt nj®jš bjhl®ghd mYty®fŸ mšyJ 

gh®itahs®fS¡F xJ¡ÑL brŒa¥glnth mšyJ j§» ÏU¡fnth Ïšiy v‹w ãgªjid¡F 

c£g£litahF«. muÁ‹ éUªÂd® Ïšy§fŸ/XŒÎ Ïšy§fŸ mšyJ bghJ¤Jiw 

ãWtd§fë‹ éUªÂd® Ïšy§fëš j§»æU¡F«nghJ, muÁaš mik¥Ãduhš ahbjhU 

muÁaš elto¡ifÍ« eilbgwéšiybad nkny F¿¥Ãl nt©L«. 
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H.mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ 

c¤juÎ bjhl® v©.98  

 

mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹  jiyik¤ 

nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 21.10.1994 M« ehë£l 437/6/ES0025/94/MCS M« 

v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©. 

  bghUŸ: nj®jš fhy«- mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ  

mYtyf thfd§fis, Ãu¢rhu«, muÁaš gâfëš nj®jš <LgL¤Jjš mšyJ nj®jš 

bjhl®ghd gaz§fis nj®jè‹nghJ ga‹gL¤Jtj‰F KGikahf¤ jil éÂ¤jiyÍ« 

k‰W« K‰¿Ykhf ÂU«g¥ bgWjš k‰W« nj®jYl‹ bjhl®òila Vida ahbjhU eg® mšyJ 

nt£ghs®, nj®jYl‹ bjhl®òila ahbjhU muÁaš f£ÁÍ« ahbjhU fhuz¤Â‰fhfÎ«, 

ahbjhU thfd¤ijÍ« ga‹gL¤JtJ K‰¿Ykhf jil brŒa¥g£LŸsijÍ«  (1993 M« 

M©L or«g® 31 M« ehë£l Miza¤Â‹ 437/6/93/PS-II M« v©â£l foj¤ij fh©f) 

jdJ fo¤j¤Âš Miza¡ tèòaW¤ÂæUªjJ. 

2) 02.02.1994 M« ehë£l 437/6/94 M« v©â£l Miza¤Â‹ foj¤Â‹ thæyhf 

cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 01.11.1989 M« ehë£l 10/17/89/-M&G M« v©â£l R‰w¿é¡ifæ‹ 

ftd¤ij <®¤J, nj®jš Ãu¢rhu« bjhl®ghd mik¢r®fë‹ gaz§fŸ bjhl®ghd 

F¿¥òfëèUªJ, j©lid më¥gÂèUªJ ahbjhU tifæY« òwªjŸSjnyh, ÂU¤j« 

brŒtnjh mšyJ ghÂ¥giltÂèUªnjh 01.11.1989 M« ehë£l cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 

F¿¥òfSl‹ btëæl¥gl¡TlhJ. 

 3) c¢rÚÂk‹w¤Â‹ 29.04.1994 M« ehë£l 312 Ï© 1994 M« v©â£l ç£ kD (Áéš) 

Mizæš (jäœehL khãy« vÂ® jiyik nj®jš Miza® k‰W« Vidnah®) jäœehL 

Kjyik¢rç‹ ne®éš Ã‹tU« éÂéy¡»id më¡f¡nfhç gâ¡f¥g£LŸsJ. 

 “ nj®jš eilKiwfŸ JhŒikahf ÏU¡fnt©L« v‹gijÍ« RjªÂukhfÎ«, 

ne®ikahd KiwæY«, ghJfh¥ghf nj®jš eilbgWtijÍ«, cWÂ brŒÍ« bghU£L nj®jš 

Miza« nk‰bfhŸS« Ka‰Áfis eh§fŸ m¿nth«. våD«, Áy K¡»a muÁaš 

ÃuKf®fS¡F, ÔéuthÂfŸ elto¡iffëdhš mt®fë‹ cæU¡F         

             ,                                     v‹gij nj®jš 



258 

 

Miza« ftd¤Âš bfhŸshJ é£Lél¡TLbkd eh§fŸ mŠR»nwh«. Ãujk kªÂç¡F 

k£L« ghJfh¥ò më¥gij cWÂbrŒJé£L k‰wt®fS¡F m¥ nj®jš Miza« 

mDkÂ¤JŸsthW m›thiza¤Â‹ 31.3.1994 ehë£l Mizæ‹go, ghJfh¥ig kW¥gJ 

v‹gJ Ï¥bghUŸ rh®ªj Á¡fiy rçahf cz®ªJ m¿ªjjhf¡ bfhŸs KoahJ. všyh 

ãiyfëY« cça r£l¡TWfis nj®jš Miza« ftd¤Âš bfhŸs nt©L«. våD«, ÏÂš 

x‹iw eh« bjëthf¡ fU¤Âš bfhŸsnt©L«. JhŒikahd nj®jš eilKiwæid 

cWÂ¥gL¤Jtj‰fhd nj®jš Miza¤Â‹ bghW¥òfisÍ« flikfisÍ« fU¤Â‰ 

bfhŸS«nghJ, jäœehL Áw¥ò¥ ghJfh¥ògil (TNSSG) Ïa¡Feç‹ ghJfh¥ò g‰¿a kÂ¥ÕlhdJ, 

kiwKfkhf f£Á rh®ªj elto¡iffS¡F Jiz nghF« msÎ¡F tu«ò Û¿ äifahfÎ« 

btë¥gilahf¤ bjçÍksé‰F« ÏU¥gjhf IÍWtj‰F jFªj Mjhu« ÏU¥Ã‹, nj®jš 

Miza«, mjid njitahd ÂU¤j elto¡iffis nk‰bfhŸtj‹ bghU£L khãy muÁ‹ 

ftd¤Â‰F bfh©L bršyyh«. 

 4. mik¢ruit brayhsç‹ 3.5.1994 M« ehë£l 10/22/094-ES M« v©â£l 

foj¤Â‹go 1988 M« M©L Áw¥ò ghJfh¥ò¡ FG r£l¤Â‹ éÂKiwfë‹ Ñœ Ã‹tU« 

ghJfh¥Ãid tH§f m¿Îiufis btëæ£LŸsJ. 

( i)  Ãujk® k‰W« mtç‹ beU§»a FL«g cW¥Ãd®fŸ  

(ii) vªj nkdhŸ Ãujk® mšyJ mªj nkdhŸ Ãujk® j« gjéia é£L éy»a 

ehëèUªJ Iªjh©L fhy«tiu mtuJ beU§»a FL«g cW¥Ãd®fŸ 

5. c¢rÚÂk‹w¤Â‹ nk‰brh‹d Mizfis¡ fU¤Â‰bfh©L, 31.12.1993 M« ehë£l 

437/6/93/PS-II M« v© foj¤Â‹ 3 M«go 8.5.1994 M« ehë£l mnj v©QŸs foj¤Â‹ 6 

v©QŸs g¤Â T¿ÍŸsgo, 31.12.1992 M« ehë£l 437/6/93/P-II M« v©â£l R‰w¿¡if 

foj¤Âš nk‰brh‹d 3 M« g¤Âæš Ñœ¡f©lt‰iw  mj‰F¥ gÂyhf kh‰w Miza« KoÎ 

brŒJŸsJ.  

3 (A) - nk‰F¿¥Ã£l 2 M« g¤Âæš F¿¥Ãl¥g£l jilÍ¤juÎfëš xnu éÂéy¡fhdJ,  

k¡fsit mšyJ r£lrigæ‹ ahbjhU r£l têtiffë‹ _y« ã®t»¡f¥gL»‹w 

ghJfh¥ò¤ njitfis, mÂf mséš ghJfh¥ò njit¥gL« (Ãujk® k‰W« Vida muÁaš 

ÃuKf®fŸ, mt®fë‹ rh®ghf) cæU¡F Mg¤J V‰gl¡Toa  mÂfg£r k‰W« Ôéuthj 

elto¡iffŸ k‰W« gaKW¤jšfis¡ f©fhâ¡f nt©L«.  

3 (B) - nj®jš têKiwfŸ bjhl®ghd JhŒikia cWÂ brŒÍ« bghU£L bjhl®ghd 

bghW¥òfŸ k‰W« f£L¥ghLfisÍ« bjëÎgL¤j Miza« éU«ò»wJ. nk‰F¿¥Ã£l Áw¥ò 

r£l§fë‹ Ñœ mÂfhçfshš ghJfh¥ò njitfis kÂ¥ÕL brŒtj‰fhd bghU£fëš VnjD« 
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Ia« ÏU¥Ã‹ mšyJ f£Á rh®ªj th¡F¥gÂÎ éU¥g¤Â‰fhf, ca®é‰fhf, bjëé‹¿nah 

mšyJ ne®ikæ‹¿nah muÁ‹ ahbjhU Áw¥ò F¿¥òiufŸ Ûw¥gL«nghJ«,  Ï¤jifa ne®éš 

mjid rçbrŒtj‰fhd, Kiwahd gofis brašgL¤Jtj‰fhf, k¤Âa muR k‰W« / mšyJ 

khãy muÁ‹ ftd¤Â‰F bfh©L bršynt©L«. 

3 (C) - Ïjid mila, Miza« ahbjhU egiuÍ« ghJfh¥ò¤ njitfŸ bjhl®ghd ahbjhU 

jftiyÍ« bgw, k¤Âa muR mšyJ khãy muÁläUªJ miH¡fyh«. m¤jifa jftš, 

bjhl®òila murhš, Miza¤J¡F më¡f¥gl nt©L«.  

 6. c¢rÚÂk‹w¤Â‹ Mizfis¡ fLikahf¡ filÃo¡f, mid¤J khãy muRfŸ 

k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l ã®thf¤Âdiu 14.5.1994 M« ehë£l 437/6/94 M« 

v©â£l Miza¤Â‹ foj¤Âš nkY« bjëÎgL¤j¥g£oU¡»wJ.  nkY«,  r£l ó®tkhd 

mÂfhu§fŸ mšyJ ahbjhU mÂfhu¤Â‹ Ñœ më¡f¥g£l jåeg®fS¡fhd ghJfh¥ò 

bjhl®ghdit KGtJkhf kÂ¡f¥gl nt©L«. 

 7. m¤jifa jåeg®fŸ nj®jš bjhl®ghd gâfŸ k‰W« muÁaš nj®jY¡fhf khãy« / 

bjhFÂ¡F¥ gaâ¡F« nghJ, jil mu©/Kf¥ò myF Kjèa ghJfh¥ò V‰ghLfëdhš 

V‰gL« bryéd§fŸ bjhl®òila mªjªj muÁaš f£Áfshš V‰W¡ bfhŸs¥glnt©L« vd 

Miza« nkY« m¿ÎW¤ÂÍŸsJ / Miz Ãw¥Ã¤JŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.99 

 

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

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ 

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 17.01.1996 M« ehë£l 437/6/96/PLN-III M« 

v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©. 

bghUŸ: bghJ¤ nj®jšfŸ- mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ  

 

nj®jš Ãu¢rhu¤Jl‹ bjhl®òila mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fS¡fhd RU¡f¡ 

F¿¥òfë‹ bjhF¥Ã‹ kW M¡f¤ij ÏªÂa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 1989 M« M©L 

et«g® 1 M« njÂ ehë£l 10/17/89- M&G M« R‰w¿é¡ifæ‹  thæyhf bjçé¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹. 

Ï¤jifa F¿¥òfŸ nj®jš fhy¤Â‹nghJ, ÏªÂa muÁ‹ jå¥g£l k‰W« mYtyf 

R‰Wyh¡fS¡fhd jå¤jåahf F¿¥Ã£l Áy têtiffŸ ftå¡f¥gL»‹wd. k‰W«, 

Ï¤jifa R‰Wyh¡fŸ, bghJthf x‹¿‹ nkš x‹whf mika¥gl¡ TlhJ. nk‰F¿¥Ã£l 

R‰w¿é¡ifæ‹ efš 1989 M« M©L et«g® 1 M« ehë£l cŸJiw mik¢rf¤Â‹ Ïiz¥ò 

I-Dl‹ Ïiz¡f¥g£LŸsJ. 

2. k¤Âa muR k‰W« khãy muR Ïu©o‹ mik¢r®fshš nj®jšfŸ eilbgW« 

Ïl§fŸ, k‰W« Vida mU»èU¡F« k‰W« ahbjhU khãy¤Â‹ mik¢r®fŸ, muÁaš nj®jš 

fhy¤Â‹nghJ cŸJiw mik¢rf¤Â‹ nk‰F¿¥Ã£l m¿ÎW¤jšfŸ 

filÃo¡f¥go¡f¥gL»wjh vd Miza« ftdkhf¥ gh®itæL»wJ. 

nk‰F¿¥Ã£l cŸJiw mik¢rf¤Â‹ m¿ÎiufŸ bjëé‹¿, cWÂæ‹¿ k‰W« 

ÏirÎ¤ j‹ikÍilajhf mikªJ ÏU¥gjhÎJ, mit j©lidæèUªJ 

éy¡fë¡f¥gl¤j¡fjhfÎ«, jtwhf¥ ga‹gL¤j¥gLtjhfÎ«, nj®jš fhy¤Â‹ nghJ mÂf 

bghJ mYtyf eg®fshš ghug£rk‰w ãiyia cUth¡FtjhfÎ« és§» tUtjhš, nj®jš 

elto¡iffëš JhŒikia¥ guhkç¥gÂš Ïliu V‰gL¤Â, th¡fhs®fë‹ th¡fë¡F« 

mÂfhu cçikia fs§f¥gL¤ÂÍ« mik»w éj¤Âš k¤Âa k‰W« khãy muRfë‹ 

mÂfhukë¡f¥g£l MS§f£Áæd® jªÂu§fis¤ Âwikahf ifahStjhf Miza« 

ftiyÍW»wJ. 

3. m©ik¡ fhy§fëš Miza« nj®jšfis f©fhâ¡F«nghJ, MS« f£Áæš 

cW¥Ãd®fshf ÏU¡F« k¤Âa k‰W« Áy khãy mik¢r®fŸ, éUªÂd® Ïšy« cŸë£l 
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muR¡F¢ brhªjkhd jsthl§fŸ k‰W« mYtyf f£ol§fis muR¤ Â£l§fis¡ 

f©fhâ¡f¢ brštJ ngh‹w nghèahd njh‰w¤ij cUth¡» c©ikæš j§fŸ f£Áfë‹ 

nj®jš Ãu¢rhu¤Âš g§nf‰F« ufÁa v©z¤Jl‹ ÏU¥gij, Miza« ntjidÍl‹ 

ftå¡»wJ.  

nkny F¿¥Ãl¥g£l mYtyf¥ gaz§fëš, m¤jifa mik¢r®fŸ j§fŸ Jiw 

mYty®fis miH¤J¢ brštjhf  m¿é¡f¥glhÂU¥gÂèUªnj muÁaš f£Áfë‹ 

mik¥ÃdUl‹ nk‰bfhŸtjhf m¿ªJbfhŸs Ko»wJ. mj‹ éisthf, m¤jifa 

gaz§fŸ k‰W« T£l§fë‹ nghJ ahbjhU Jiw mYty®fŸ clåU¡féšiy v‹W 

bjçé¡f¥gLtÂèUªJ« mYtyf gaz« Kiwahf mikaéšiy vdÎ« m¿a Kow»wJ. 

4. kht£l ã®thf« k‰W« khãy muÁ‹ cŸsh£Á mYty®fŸ nj®jš el¤JtJ 

bjhl®ghd r£lßÂahd k‰W« Vida gâfis nk‰bfhŸs nt©oa ãiyæš, m¤jifa 

mik¢r®fë‹ ã®thf k‰W« ghJfh¥ò V‰ghLfë‹ bgaçš, mt®fŸ mik¢r®fis¡ 

ftå¤J¡ bfhŸS«go¡ f£lha¥gL¤j¥gLtjhdJ, nj®jšfŸ RjªÂukhf eilbgwnt©oa 

njitia¢ Áij¥gJl‹, fLikahf Miza« vÂ®¡fnt©oa mÂfhçfë‹ ghug£r 

ngh¡ifÍ« bt£l btë¢rkh¡F¿J. 

5. nk‰F¿¥Ã£l Nœãiyfëš, muÁayik¥Ã‹ ÃçÎ 324 ‹go Miza« KGikahd 

mÂfhu§fis¡ bfh©L cçik më¡f¥g£LŸsJ, k‰W«, mj‹ mid¤J mÂfhu§fisÍ« 

fU¤Âš bfh©L ne®ikahd k‰W« RjªÂukhd th¡F¥gÂé‰fhd têfh£Ljšfis btëæl 

KoÎ brŒJŸsJ. 

6. Miza¤Â‹ Ï¤jifa F¿¥òiufŸ, nk‰F¿¥Ã£l F¿¥òfshd 1989 M« M©L 

et«g® 1 M« ehë£l 10/17/89- M&G M« v©â£l ÏªÂa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 

F¿¥òfis v›éj¤ÂY« òw¡fâ¡fnth, k£L¥gL¤jnth mšyJ ghÂ¥ò V‰gL¤Jtijnah 

brŒaéšiy. Miza« jdJ Kªija Mizfis u¤J brŒJé£L Ã‹tUkhW 

c¤juéL»wJ. 

6.1  Ï¤jUz« Kj‰bfh©L, Miza¤jhš nj®jšfŸ m¿é¡f¥g£lÃ‹, nj®jš 

bjhl§Ftjhf m¿é¡f¥g£l fhy¤ÂèUªJ nj®jš elto¡iffŸ KotilÍ« tiu, k¤Âa 

mšyJ khãy muÁ‹ vªj mik¢rU« ahbjhU bjhFÂ¡F« gârh®ªj gh®itæid 

nk‰bfhŸs¢ bršy¡ TlhJ. 

6.2 nj®jšfŸ m¿é¡f¥g£l ahbjhU khãy¤Ânyh mšyJ bjhFÂænyh, bjhFÂ¡F 

nj®jšfŸ bjhl§Ftjhf m¿é¡f¥g£l fhy¤ÂèUªJ, nj®jš elto¡iffŸ KotilÍ« 

fhy« tiuæY«, ahbjhU gârh®ªj fyªJiuahlY¡fhf nk‰brh‹d bjhFÂ¡F btëna, 
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vªj Ïl¤Â‰nfh mšyJ mYtyf¤Â‰nfh mšyJ éUªÂd® Ïšy¤Â‰nfh ahbjhU nj®jš 

bjhl®ghd mYtiuÍ« vªj mik¢rU« miH¥ghiz éL¡f¡ TlhJ vd Miza« 

m¿ÎW¤J»wJ. 

6.3  Ï¤jifa F¿¥òfëš, xU éÂéy¡F ahbjåš, r£l« xG§F Ó®Fiyjš 

mšyJ Ïa‰if nguêÎ mšyJ Vida ahbjhU mtrufhy njitfë‹ nghJ, m¤jifa 

fhuz¤Â‰fhf mik¢r®fŸ/ Kjyik¢r®fŸ nk‰gh®itæLjš/ Û£LgL¤Jjš/ ãthuz« 

ngh‹w F¿¥Ã£l fhuz§fS¡fhf jå¥g£l K‹åiy njit¥gL«nghJ bjhl®òila 

Jiwæš bghW¥ÃYŸs mik¢r® mšyJ Kjyik¢r® bjhFÂ¡F, gâ rh®ªj tUif 

nk‰bfhŸsyh« mšyJ m¤bjhFÂæ‹ nj®jš bjhl®ghd mYty®fis bjhFÂ¡F btëna 

tu miH¥ò éL¡fyh«. 

7. ahbjhU muÁaš nj®jš mšyJ ahbjhU muÁaš elto¡if¡fhf Ï‹¿, 

mik¢r®fŸ mt®fS¡F tH§f¥g£LŸs mYtyf¥ gâ¡fhf, jkJ mYtyf thfd§fis 

jiyikæl¤ÂèUªJ jh« tÁ¡F« Ïl¤Â‰F mšyJ mYtyf¤Â‰F ga‹gL¤j 

cçikÍilatuh»wh® vd bjëth¡f¥gL»wJ. 

8. Ï¤jifa c¤juÎfëš VnjD« Ûwš ÏU¥Ã‹, mit khÂç el¤ij éÂfis 

KGtJkhf ÛWtjhf k£L« fUj¥glhJ. nkY« Miza mYty®fshš mikÂahd, 

ne®ikahd k‰W« RjªÂukhd th¡F¥gÂéid cWÂbrŒtj‰fhd k¡fë‹ c©ikahd 

éU¥g¤Âid btë¥gL¤J« tifæš, Ãw¥Ã¡f¥g£l f£lisfŸ nt©Lbk‹nw KGikahd 

mséyhd m¤JÛ¿a bra‰gh£L tiffëyikªj Ûwšfshf¡ fUj¥g£L Miza¤jhš, 

NœãiyfS¡F V‰g fLikahd elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¤ j¡fitahfÎ« fUj¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.100 

 òJ ošèæYŸs $.é.v‹.kh¤ö®, brayhs®, uæšnt thça«, uæšnt mik¢rf¤Â‹ 

uæšnt gtD¡F mD¥ÃÍŸs 28.12.2004 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹437/6/7/2004/PLN-III 

M« v© foj«. 

 bghUŸ ÏªÂa uæšnt mik¢rç‹ R‰wyh¡fŸ. 

 Ã‹tU« fU¤J¡fS¡fhd bjëÎiufis nt©LtJ 25.12.2004 M« ehë£l 

2004/G/32/1 M« v© foj¤Âš fh©f. 

1. mik¢ruit Jiz¡ FG¡fhd T£l§fŸ k‰W« mik¢ruit¡ T£l§fëš g§nf‰gJ 

mšyJ uæšnt ãÂãiy m¿¡if bjhl®ghd bghU©ikfëš g§nf‰gj‰fhf, 

kÂ¥Ã‰Fça uæšnt mik¢r® gh£dhéèUªJ blšè jiyikaf¤Â‰F ÂU«g 

nt©Lifæš mtç‹ blšè tUif gâ rh®ªjjhf¡ fUj¥gl¡TL«. 

2. nk‰F t§fhs¤Âš gšntW uæšnt Â£l§fëš g§nf‰gj‰fhf gh£dhéèUªJ (nj®jš 

Ãu¢rhu« brŒÍ« bghGJ«) bfhšf¤jh tiuæš kh©òäF uæšnt mik¢r® gâ rh®ªj 

gaz§fis nk‰bfhŸSjš, gh£dhéèUªJ bfhšf¤jh gaz¤Â‹ nghJ« k‰W« 

uæšnt gâfëš g§nf‰gj‰fhf bAèfh¥l® _y« nk‰F t§fhs¤Â‹ gšntW 

Ïl§fis mik¢r® gh®itæL«nghJ«, mit gâ rh®ªjjhfnt fUj¥gl¡TL«. 

3. kh©òäF uæšnt mik¢r® jdJ  ékhd gaz§fë‹nghJ k¡fsit cW¥ÃdU¡fhf 

milahs m£il / rYiffis ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«bghGJ« k‰W« k¤Âa muÁ‹ 

neuo M£Á¡F£g£l gFÂæ‹ mik¢r® gh£dhé‰F muÁaš gâ¡fhf bršY«nghJ« 

k‰W« blšèæYŸs jiyikæl¤Â‰F ÂU«òtj‰fhf uæš/ékhd gaz§fis 

nk‰bfhŸS« nghJ«, vG¥g¥g£l Ï›étfhu§fis Miza« gßÁè¤J, Ã‹tUkhW 

bjëÎgL¤ÂÍŸsJ. 

i. kh©òäF mik¢r® nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf gh£dhéš ÏU¡F«bghGJ, uæšnt 

ãÂãiy m¿¡if bjhl®ghd T£l§fŸ mšyJ mik¢ruit¡ T£l§fŸ mšyJ 

mik¢ruit Jiz¡FG T£l§fëš, gârh®ªj g§nf‰Ã‰fhf gh£dhéèUªJ 

blšè¡F tu¡TlhJ. 

ii. KG gaz¤Â‰Fkhd bryéidÍ« jhnd V‰W¡bfh©lnghÂY«, kh©òäF mik¢r® 

gh£dhéèU¡F«nghJ jdJ muÁaš mšyJ jå¥g£l gaz¤ij bfhšf¤jh mšyJ 

ntW v§nfD« mYtyf gaz¤Jl‹ Ïiz¡f ÏayhJ. mYtyf¥ gaz¤ij 

Mu«Ã¡F« K‹ kh©òäF  mik¢r® jiyikæl¤Â‰F¤ ÂU«g nt©L«. vªjéj 

rªj®¥g NœãiyfëY«, khãy muR mšyJ k¤Âa muÁ‹ M£Á¡F£g£l gFÂfë‹ 
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mik¢r®fŸ muÁaš rh®ªj mšyJ jå¥g£l gaz¤Â‹nghJ Õfh® mšyJ #h®¡f©£ 

mšyJ Açahdh khãy¤Â‰nfh ÏªÂahé‹ Vida ahbjhU Ïl¤Â‰nfh j§fsJ 

brhªj mšyJ muÁaš rh®ªj gaz§fis mYtš rh®ªj gaz¤Jl‹ 

Ïiz¡f¡TlhJ. 

iii. kh©òäF mik¢r® k¡fsit cW¥Ãd®fS¡fhd rYiffshd Ïytr uæšnt/ ékhd 

EiHÎ ÏirÎ¢ Ó£L ngh‹w Ïašghd rYiffis ga‹gL¤Â¡ bfhŸsyh«. Mdhš 

k¤Âa uæšnt mik¢r® v‹w Kiwæš gh£dh br‹W jiyefuhd ošè¡F¤ ÂU«g 

Ïytr Ïuæš gaz¢ rYif / ékhd¥ gaz¢ rYif Ït‰iw¥ bgw cçika‰wtuhth®. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 101 

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

brayhs®fŸ k‰W« jiyik nj®jš mYty®fŸ ÏªÂa muÁ‹ mik¢ruit brayhsU¡F 

mD¥ÃÍŸs 2007 M« M©L et«g® 23 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹437/6/7/2004/PLN-III 

M« v©â£l foj«. 

bghUŸ:  mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fŸ -bghJ¤ nj®jšfŸ 

 

gh®it:   

1. nj®jš Miza¤Â‹ 17.01.1996 M« ehë£l 437/6/96/2004/PLN-III M« v©â£l 

foj«. 

2. nj®jš Miza¤Â‹ 15.07.1999 M« ehë£l 437/6/99/2004/PLN-III M« v©â£l 

foj«. 

3. nj®jš Miza¤Â‹ 12.06.2003 M« ehë£l 437/6/4/2003/PLN-III M« v©â£l 

foj«. 

nj®jš muÁaš bjhl®ghf,  mik¢r®fŸ, nj®jš eilbgW« Ïl§fëš mšyJ 

m¿é¡f¥g£l Ã‹ k‰W« khÂç el¤ij éÂfŸ brašgh£oš ÏU¡F« khãy«/khãy§fëš 

gaz§fis nk‰bfhŸs¡ TlhJ vd m¿ÎW¤j eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. Miza«, 

RjªÂukhd k‰W« ne®ikahd Kiwæš nj®jšfŸ eilbgWtj‰F K‹, njitÍŸs 

V‰w¤jhœt‰w (rkkhd) ãiyia cWÂbrŒÍ« bghU£L, mik¢r®fë‹ R‰Wyh¡fis, 

neu¤Â‰F neu« ã®t»¡F« bghU£L Áy têfh£L« be¿Kiwfis F¿¥Ã£LŸsJ.  mYtyf 

jsthl§fis R‰Wyh ca® gjéahs® nj®jš bjhl®ghd ahbjhU gâ¡fhfÎ« ga‹gL¤j¡ 

TlhJ v‹gJ« cWÂ brŒa¥glnt©L«. c¢rÚÂk‹w¤Â‹ 16.08.99 M« ehë£l ÏªÂa ç£ kD 

1999 ‹-339 M« v©â£l enuªÂuFkh® bfs® vÂ® nj®jš Miza tH¡»š cWÂ 

brŒa¥g£LŸsJ. 

2. foj¤Âš cŸsl§»ÍŸs Miza¤Â‹ F¿¥òfŸ Ñœ¡f©l g¤Âfëš ÏyFthf¥  

òçÍ« t©z«, gh®it¡fhf¤ bjhF¡f¥g£LŸsJ. 

1.  k¤Âa muÁ‹ mik¢r® KGtJ« mYtš rh®ªj gaz¤Â‰fhf jdJ 

jiyikaf¤ÂèUªJ khãy/kht£l bjhFÂ všiy¡F bršy nt©o ÏU¥Ã‹, bghJ k¡fŸ 

ey‹rh®ªj, jé®¡f Ïayhj ãiyæš, mik¢r® vªj khãy¤Â‰F gaâ¡f éU«ò»whnuh, 

m«khãy¤Â‹ jiyik¢ brayhsU¡F Miza¤Â‹ efYl‹ ÏªÂa muÁ‹ bjhl®òila 
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Jiw/ mik¢rf¤Â‹ brayhsçläUªj Ïj‹ éisthf rh‹wë¡f¥g£l foj« mD¥g¥gl 

nt©L«. Ï¤jftiy brayhs® bg‰W¡ bfh©ljhf më¤j uÓÂ‹go k¤Âa mik¢r® 

ahbjhU éj¤ÂY« muÁaš elto¡ifia m¥gaz¤Â‹nghJ ÁªÂ¡féšiybaåš, 

elto¡ifia KGtJ« gâ rh®ªj m¥gaz¤ij nk‰bfhŸtjhf¤ bjçé¡F«nghJ jiyik¢ 

brayhs® k¤Âa mik¢rU¡F muR thfd« k‰W« j§Fäl« k‰W« mtç‹ mYtš 

gaz¤Â‰fhd Vida tH¡fkhd kçahijfis më¡fyh«. Ïjid nk‰bfhŸS«nghJ, 

khãy¤Â‹ nj®jš elto¡iffis¡ f©fhâ¡F« bghW¥ò x¥gil¡f¥g£l khãy jiyik¤ 

nj®jš mYty®, khÂç el¤ij éÂfŸ KGikahf brašgL¤j¥gL»wjh v‹gJ F¿¤J« 

jiyik¢ brayhsuhš K‹dnu v¢rç¡f¥gl nt©L«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.102 

              ,                                

                                    2009               18 

                  437 /6/ INST/ 2008- CC&BE 

      :                           (1951) 77                      

                                                        … 

                                                   ,       

    ,                                                         

                                                                

           .                      . 

2)                             /                      / 

                    /                     /                

                                       . 

i) 77 (1)                (                  )                  

                                               

     .                                        

                                                       

               ,                               , 

                                             

                        . 

ii)                                ,                

                               ,                    

       ,                     ,          

                                          .      

           ,          ,                             

                                . 
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iii)               (          )                     

                                              , 

                         .            ,               

              . 

 
3.                                                           

                                     .                 

                                       ,             /       

                                                               

             . 
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                  ,                                     

            2009               18                   437 /6/ INST/ 2008- 

CC&BE 

         :                                                    … 

                                                    

                                                         . 

           ,                                                 

                                .                   ,        

        ,                                                           

                         .                    ,     ,              

                  ,                                       , 

                                          ,              

                                       ,             ,        

                                             . 

                        ,                                

                                              ,           

      ,                                            .      , 

               ,                                            

         ,                 .               ,               

(                  )     (1968)    ‘1 A’                        

                                               . 

             ,                    ,                 

                                             ,        

                                                            

                                    . 
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c¤juÎ bjhl® v©. 103 

 ÏªÂa muR bray®, cŸJiw mik¢rf« (Ã.k ÃçÎ), b#Œršk® Ïšy«, òJÂšè¡F 

mD¥g¥g£l 07 #&‹ 2010 ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/6/ c¤juÎ / 2010 -CC&BE. 

  bghUŸ: Áw¥ò¥ ghJfh¥ò¥ gilæduhš ghJfh¡f¥gLnthuJ ( Ãujk kªÂç jéu) 

nj®jš Ãu¢rhu¤Â‰fhf ga‹gL¤j¥gL« F©L Jis¡fhj thfd§fŸ- rh®ªj  .  

                        16.03.2010      17.04.2010                 

                                          .              .3  

                                                   . 

I. Áw¥ò¡fhtš gilæduhš ghJfh¡f¥gLgt®fŸ 25.03.2009 ehë£l Miza¤Â‹ foj 

v©âš 437 / Inst / 2009 - CC&BE Ïš F¿¥Ã£LŸs têfh£L be¿KiwKiwfë‹ 

Ñœ cWÂbrŒa¥gL»‹wd®. 

II. ghJfh¥ò¡ fhuz§fS¡fhf, ghJfh¥ò mÂfhçfshš, Áw¥ò fhtš gilæd®fshš 

ghJfh¡f¥gLgt®fshš ga‹gL¤j¥gL«,  äifahd  gšntWg£l thfd§fS¡F« muR 

rh®Ãš bryéid tH§f mDkÂ¡f¥gL«.  (Áw¥ò¥ ghJfh¥ò¥gilahš ghJfh¡f¥ 

gLgtiu¤ jéu ntW VnjD« thfd§fS¡F) 

III. 1951 M« M©L k¡fŸ ÃuÂãÂ¤Jt¢r£l« ÃçÎ 77(1) Ñœ  Áw¥ò¥ghJfh¥ò¥gilahš   

ghJfh¡f¥gLgt® mšyJ mtuJ muÁaš f£Á rh®Ãš F©LJis¡fhj thfd¤Â‰fhd 

bryéid V‰F« g£r¤Âš ghJfh¡f¥gLgtUl‹ jåahŸ B,R thfd¤Âš tUtj‰fhd 

jil VJ« Ïšiy. (mjhtJ r«gªj¥g£l muÁaš f£Á¤ jiyt® m¡f£Áæ‹ e£r¤Âu¥ 

ng¢rhs® v‹wiH¡f¥gL»wh®.)  xUntis Áw¥ò¥ ghJfh¥ò¥ gilæduhš 

ghJfh¡f¥gLgtUl‹ ntW VnjD« muÁaš ÃuKf® cl‹ tU« Nœãiyfëš, 31 

m¡nlhg® 2008 ehë£l foj v© 437 / 6 / / Inst / 2008 – CC & BE Ïš 50 gaz¥go 

F¿¥Ã£l r«gªj¥g£l r£lk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš bryéèUªJ Ão¡f¥gL«.  våD«, 

ÃçÎ 77(1) ‹ Ñœ, mªeg® e£r¤Âu¥ng¢rhs®  våš, bryéd¤ij¥ Ãç¤J¡bfhL¤jš 

jé®¡f¥gL«. 



271 

 

c¤juÎ bjhl® v©. 104 

 mik¢ruit¡FG¢bray® òJ Âšè, mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr jiyik 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J ôåa‹ Ãunjr k‰W« khãy jiyik¤ nj®jš mYty®fŸ 

mt®fS¡F mD¥g¥g£l 24 kh®¢ 2011 M« ehë£l  ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj v©.                

437/ 6 / c¤juÎ / 2011- CC & BE  

  bghUŸ:  Kjyik¢r®fë‹  R‰W¥gaz« - rh®ghf. 

 nk‰f©l  bghUë‹goÍ«, Miza¤Â‹ j‰nghJŸs têfh£Ljšfë‹ goÍ«, 

têfh£L be¿KiwfŸ k‰W« el¤ij éÂfis¥ Ã‹g‰W«bghGJ, Kjyik¢rç‹ jå 

mYtynuh mšyJ Ãw mik¢r®fnsh Kjyik¢rç‹ jå / brhªj R‰W¥gaz¤Â‹nghJ cl‹ 

bršy mDkÂ¡f¥glkh£lh®fŸ v‹gij¡ F¿¥Ã£L¡ fh£l eh‹ gâ¡f¥gL»nw‹.  

2. Ïªj bghU©ik Miza¤Âdhš kW Mnyhrid brŒa¥glyh«.  el¤ij 

éÂKiwfS¡fhd fhyf£l¤Âš khãy / ôåa‹ Ãunjr§fë‹ Kjyik¢r®fë‹ jå 

mYty®fëš xUt® k£L« mtUl‹ jå / brhªj R‰W¥gaz« brŒayh« vd¤ 

Ô®khå¡f¥g£lJ.  våD«, mªj jå mYty® vªjéjkhd muÁaš rh® ãfœÎfënyh mšyJ 

Kjyik¢rç‹ muÁaš gâfëš cjÎtnjh TlhJ. 

3. ÏJF¿¤J r«gªj¥g£lt®fS¡F bjça¥gL¤j¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 105 

 mik¢ruit¡ FG¢brayhs®, òJÂšè, mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ 

jiyik brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik nj®jš 

mÂfhçfS¡F« mD¥g¥g£l  01 V¥uš 2011 M« ehë£l Ï.nj.M.Ï‹ foj v©. 437/ 6 /  

F¿¥òfŸ  / 2011- CC & BE.  

  bghUŸ:  Kjyik¢r®fë‹  R‰W¥gaz« - rh®ghf. 

 Kjyik¢r®fë‹  R‰W¥gaz« g‰¿a 24 kh®¢ 2011 ehë£l foj¤Â‹ têKiwfë‹ 

g¤Â (2)-‹ go, gFÂahf ÂU¤j« brŒa¥g£l  Miza¤Â‹ têfh£Ljšfëš têfh£L 

be¿Kiwfë‹ fhy¤Âš khãy / ôåa‹ Ãunjr Kjyik¢rUl‹ brhªj / jå R‰W¥gaz« 

brŒa mDkÂ¡f¥g£l mYty®fëš xUt® muÁjœ gÂÎ brŒa¥g£ltuhf ÏU¤jš TlhJ.  

nkY«, K‹dnu T¿athW, mªj mYty® vªjéjkhd muÁaš rh® eoto¡iffŸ mšyJ 

Kjyik¢rU¡F muÁaèš cjÎtJ TlhJ v‹gJ« Miza¤jhš Ô®khå¡f¥g£lJ. 

 Ïªj éÂKiwfŸ Ãujk kªÂç / k¤Âa mik¢ruit¡F mik¢r®fŸ ngh‹wt®fS¡F« 

bghUªJ« vd Miza« Ô®khå¤JŸsJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 106 

 mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik bray®fŸ k‰W« jiyik 

nj®jš mÂfhçfS¡F« mD¥g¥g£l 5 V¥uš 2011 M« ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 / 

c¤juÎ / 2010- CC & BE /Vol. II. 

  bghUŸ: nj®jš Ãu¢rhujÂ‰F¥ ga‹gL¤j¥gL« thfd§fë‹ ga‹ghL ghJfh¥ò 

fhuz§fS¡fhf tH§f¥g£l F©L  òfh thfd§fŸ  têKiwfŸ  rh®ghf. 

 nk‰brh‹d bghUë‹go, 25 kh®¢ 2009 M« (efš Ïiz¡f¥g£LŸsJ) ehë£l 

Miza¤Â‹ foj v©. 437/6/ c¤juÎ / 2009 - CC & BE I j§fsJ ftd¤Â‰F¡bfh©Ltu 

eh‹ gâ¡f¥gL»nw‹. 

2. ghJfh¥ò¡fhuz§fŸ fUÂ, muÁaš brayhs®fS¡F VnjD« F©L Jis¡fh 

thfd§fŸ tH§f¥gLkh, m›thW mt®fŸ nj®jš Ãu¢rhu§fS¡F bfhL¥ò bjhif 

mo¥gilæš thfd§fis¥ ga‹gL¤J«nghJ mt®fSl‹ k‰wt®fisÍ« mDkÂ¡f¥gLtuh 

ngh‹w és¡f§fŸ nf£ò¡foj§fŸ Miza¤jhš bgw¥g£LŸsd. 

3. Ï¥bghU©ik Miza¤jhš gçÓyid¡F vL¤J¡bfhŸs¥gL«.  F©L Jis¡fhf 

thfd« tH§f¥g£l  Z+ (Z+    ) tifæyhd muÁaš brayhs® mj‰fhd bjhifæid 

mtnu mšyJ mtuJ f£Ánah V‰W¡bfhŸS« g£r¤Ây muÁaš brayhs® mšyJ nt£ghs® 

c£gl Ãw vtU« m›thfd¤Âš gaz« brŒa v›éj  jilÍ« Ïšiy vd Miza« 

ã®zæ¤JŸsJ. 

4. k¡fŸ ÃuÂãÂjJt¢r£l« 1951, ÃçÎ 77 (1) ‹ és¡f« (2) ‹ go, F©L Jis¡fhj 

thfd« tH§f¥g£l muÁaš ÃuKf® ‘e£r¤Âu¥ ng¢rhs®’ våš F©L Jis¡fhj 

thfd¤Â‰fhd bryéid vªjbthU nt£ghsuJ brhªj bryédkhf¡ fUj¥gl        

v‹W nkY« étç¡f¥g£LŸsJ. 

5. muÁaš bra gh£lhs® e£r¤Âu¥ ng¢rhsuhf ÏšyhÂU¡F« nghJ, F©L – òfh 

thfd¤Â‰fhd brythdJ, mªj thfd« ga‹gL¤j¥g£l nj®jš Ãu¢rhu« brŒa¥g£l 

nt£ghsç‹ fz¡»š nr®¡f¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 107 

 mik¢ruit¡ FG¢brayhs®, òJÂšè, mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr jiyik 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik nj®jš 

mYty®fS¡F mD¥g¥g£l  27 V¥uš 2011  ehë£l Ï.nj.M.Ï‹ foj v©. 437/ 6 / c¤juÎ  / 

2010 - CC & BE. 

  bghUŸ:  Kjyik¢r®fŸ k‰W« k¤Âa mik¢r®fë‹  R‰W¥gaz§fŸ - rh®ghf. 

 Miza¤Â‹ 01 V¥uš 2011 ehë£l gFÂahf¤ÂU¤j« brŒa¥g£l têfh£L¡ F¿¥ò 

v©. 437/ 6 / c¤juÎ  / 2011- CC & BE go, mik¢r®fë‹ jå / brhªj R‰W¥gaz« brŒÍ« 

mYty®f ¡fhd tiuKiw           bghUªjhJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.108 

 Kj‹ik¢bray®, Ãujk kªÂç mYtyf¤Â‰F mD¥g¥g£LŸs 07.10.2014 M« ehë£l 

Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 /CG/2014 – CC & BE. 

  bghUŸ: Ãujk kªÂçæ‹ tUifæ‹ nghJ el¤ij éÂKiwfëš js®Î - 

rh®ghf. 

 nk‰brh‹d bghU     , ÂU. éndh¤  É£î, nj®jš Ïiz MizaU¡F mD¥g¥g£l 

7 m¡nlhg® 2014 M« ehë£l foj¤Â‹ go, Ï›étfhu¤ij¡ fU¤Âš bfh©L,       

                                                              

                                                          

                               . 
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c¤juÎ bjhl® v©. 109 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ jiyik nj®jš mÂfhçfS¡F 

mDg¥g£l 19.06.2015 ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 /MISC/2015 – CC. 

  bghUŸ: Ãujk kªÂçæ‹ nj®jš R‰W¥ gaz¤Â‹ nghJ khãy ã®thf¤Âdhš 

mik¡f¥gL«  bAèng£fŸ - rh®ghf. 

 nk‰brh‹d bghUë‹go, 18 É‹ 2015 ehë£l Mizaç‹ foj v© cŸJiw 

mik¢rf¤Â‰F jftš k‰W« vÂ®fhy têfh£LjšfS¡fhfÎ« Ï¤Jl‹ Ïiz¡f¥gl 

nt©LbkdÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

      efš 

cŸJiw mik¢rf«, òJ Âšè¡F mD¥g¥g£l 19.06.2015 ehë£l Ï.nj.M. foj v©. 437/ 6 

/MISC/2015 – CC. 

bghUŸ: Ãujk kªÂçæ‹ nj®jš R‰W¥ gaz tUifæ‹ nghJ khãy ã®thf¤Âdhš 

mik¡f¥gL«  bAèng£fŸ - rh®ghf. 

   ‰f©l bghUë‹go, 22 nk 2015 njÂæ£l foj v©. VI.23014/241/2012-VSI‹ 

go, Ãujk kªÂçæ‹ nj®jš R‰W¥gaz¤Â‹ - ghij fhd bAèng£ mik¥gij khãy 

ã®thf¤Âl« nt©Ljš tH§f¥gl nt©L«.  våD«, m¤jifa  bAèng£fŸ 

mik¡f¤njitahd bryÎfis       r«gªj¥g£l muÁaš f£Áfns Miza¤Â‹ 

e£r¤Âu ng¢rhs®fs¡fhd bryéd¤Jl‹ bjhl®òila      têfh£L KiwfSl‹ 

nr®nj V‰f nt©L«. 

J. éU¥òçik ãÂæèUªJ tH§f¥gL« bfhL¥ò¤bjhif k‰W« ghuhSk‹w cW¥Ãd® / 

r£l k‹w cW¥Ãdç‹ cŸS® gFÂ nk«gh£L¤Â£l«. 
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I.   éU¥òçik ãÂfŸ k‰W« ehlhSk‹w cW¥Ãd®/r£lk‹w 

cW¥Ãdç‹ cŸq® nk«gh£L¤ Â£l« 

c¤juÎ bjhl® v©. 110 

 nj®jš Miza¤Â‹ 09.11.1984 M« ehë£l foj v©.  576 / 17/ 84 èèUªJ 

1) mik¢ruit¡FG¢brayhs®, ÏªÂa muR, mik¢ruit¡FG¤ jiyik¢brayf«, 

òJÂšè. 

2) Mid¤J khãy k‰W« ôåa‹ Ãunjr§fë‹ muR jiyik¢ brayhs®fŸ 

3) ÏªÂa muÁ‹ brayhs®, cŸJiw mik¢rf« òJÂšè k‰W« 

       mid¤J jiyik¤nj®jš mYty®fŸ.   

bghUŸ: bghJ mšyJ Ïil¤nj®jšfë‹ nghJ éU¥òçik ãÂæèUªJ tH§f¥gL« 

bfhL¥ò¤bjhif - rh®ghf.  

c¢rÚÂ k‹w¤Â‹ 1967 M« M©L fhÁuh« jhŸ Á§ k‰W« Ãw® bkšKiwp£L v©.1632 

(NCE)Ï‹ go, Ñœ¡f©lthW TWkhW eh‹ gâ¡f¥gL»nw‹:- 

 Miza« k¤Âa k‰W« khãy muRfS¡F K‹dnu nghJkhd têKiwfis 

gçªJiu¥gj‹ _y«, nj®jè‹ nghJ éU¥òçik ãÂia mik¢r®fŸ k‰W« Ãw mÂfhçfŸ 

khåa / bfhL¥ò¤bjhifæid x¥gë¡f kh£lh®fŸ.  muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ k‰W« 

murh§f¤Â‰fhd Miza¤Âdhš cUth¡f¥g£l khÂç nj®jš el¤ijfS¡fhd 

têKiwfŸ m«khÂçahd brašÂ£l§fS¡fhd khåa« / bfhL¥ò¤bjhifæid 

C¡Fé¡fhjthW ÏU¡F«.  

 ÏJF¿¤J k¤Âa / khãy / ôåa‹ Ãunjr muRfŸ njitahd / bghU¤jkhd 

têKiwfisnah mšyJ KGik¡Fkhd kuòrh® têKiwfnah tH§f nt©L«.  Ï¤jifa 

têKiwfŸ mšyJ kuòfŸ mid¤J¤ nj®jšfŸ - bghJ mšyJ Ïil¤nj®jšfëY« 

Ã‹g‰w¥gLkhW / filÃo¡f¥gLkhW nt©l¥gL»wJ. 

2. Ï›étfhu« F¿¤J vL¡f¥g£l elto¡iffis Miza¤Â‰F bjça¥gL¤j 

nt©L«. 
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3.  Miza¤Â‹ 10 m¡nlhg® 1979 M« ehë£l foj v©. 576/17/79 Ï‹ Kªija jftš 

u¤J brŒa¥g£ljhf¡ fUj¥gL»wJ. 

4. Ï¡foj¤ij¥ bg‰W¡bfh©lik¡fhd x¥òif nt©l¥gL»wJ.  
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c¤juÎ bjhl® v©.111  

 

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

mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 07.11.1989 M« ehë£l 437/6/89 M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: bghJ¤ nj®jšfŸ ãfœit K‹å£L, mik¢r®fë‹ éU¥òçik 

ešifæèUªJ brŒa¥g£l bryÎfŸ – bjhl®ghf 

nk‰f©l bghUë‹ Ûjhd òJÂšè, cŸJiw mik¢rf¤Â‹ 03.11.1989 M« ehë£l 

26.4.89 (bghJ) M« v© foj¤Â‹ efš x‹iw Ï¤Jl‹ ÂU¥Ã mD¥gÎ«, ÏªÂa nj®jš 

Miza¤Â‹ bjhF¥ghizfŸ ml§»a Á‰nw£oš Ïªj Mizfis¢ nr®¡fÎ«, mªj¢ 

Á‰nw£oš ÏU¡f¥bgW« ãiyahizfë‹ xU gFÂahf Ïjid¡ fUjÎ« j§fël« 

nfhç¡if éL¡fÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

foj« bg‰W¡ bfh©lik¡F x¥òjš më¡fÎ«. 

v©. 26.4.89, bghJ, ÏªÂa muR k¤Âa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf« /                          

»Uf kª¤uhyah, òJ Âšè. 

bgWe® 

Kj‹ik¢ brayhs® 

(mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfŸ) 

ehŸ: 03.11.1989 

bghUŸ: k¡fsit¤ nj®jiy  K‹å£L, mik¢r®fë‹ éU¥òçik ešifæèUªJ 

brŒa¥g£l bryÎfŸ –T£l« mik¤jš 

Iah, 

nk‰F¿¥Ãl¥g£oU¡F« bghUë‹ Ûjhd Ïªj mik¢rf¤Â‹ 24.11.1984 M« ehë£l, 

bghJ 26.4.84 M« v©â£l fK¡f¡ foj¤ij¥ gh®itæš bfhŸsÎ«, tuéU¡F«  

k¡fsit¤ nj®jiy fU¤Âš bfh©L, Ïªj mik¢rf¤Â‹ 28.01.1977 M« ehë£l, 20.1.77-FFG 

M« v©â£l fK¡f¡ foj¤Âš F¿¥Ãl¥g£oU¡F« T£l§fŸ f©o¥ghf nk‰bfhŸs¥gl 

nt©L« v‹W nfhç¡if éL¡fÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

brayhs®, nj®jš Miza«, ã®t¢r‹ rj‹, mnrhfh rhiy, òJ Âšè mt®fë‹ 

jftY¡fhf efš ÂU¥Ã mD¥g¥gL»wJ. 
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        v©.20/1/77-FFG 

     ÏªÂa muR/ k¤Âa muÁ‹ cŸJiw 

mik¢rf«/»Uf kª¤uhyah, òJ Âšè. 

ehŸ: 28.01.1977 

bgWe® 

 

Kj‹ik¢ brayhs® 

(mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfŸ ) 

bghUŸ:  nj®jiy  K‹å£L, mik¢r®fë‹ éU¥òçik ešifæèUªJ brŒa¥g£l 

bryÎfŸ –T£l« mik¤jš 

Iah, 

 nj®jšfis K‹å£L, j§fsJ éU¥òçik ešifæèUªJ mik¢r®fshš brŒa¥g£l 

bryÎfŸ bjhl®ghf, khãy muRfŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂ ã®thf§fë‹ 

Kj‹ik¢ brayhs®fS¡F mD¥g¥g£l 29.10.1969 M« ehë£l 5/3/68-nj®jš III M« v©â£l 

Ïªj mik¢rf¤Â‹ fK¡f R‰W¡ foj¤Â‹ghš j§fsJ gh®itia <®¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹. kh®¢ 1977 Ïš tuéU¡F« k¡fsit¤ nj®jšfis¡ fU¤Âš bfh©L, 

fUiz mo¥gilæyhd fh  §fS¡F V‰gL« f£lha njitfŸ vG« ne®Îfs‹¿, 

nj®jšfS¡F K‹ éU¥òçik ešifæèUªJ bryÎfŸ brŒjš jé®¡f¥gl nt©L« v‹gJ 

bjhl®ghd T£l« mt‰¿š F¿¥Ãl¥g£lthW f©o¥òl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L«. 

v©. 50/3/68-nj®jš III  

ÏªÂa muR/ k¤Âa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf« /                         

»Uf kª¤uhyah, òJ Âšè. 

ehŸ: 29.10.1969 
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bgWe® 

Kj‹ik¢ brayhs®, 

(mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á gFÂfŸ) 

   

bghUŸ: c¢rÚÂ k‹w¤Â‹ F¿¥òiu - nj®jšfŸ fhy¤Âš mik¢r®fë‹ 

mÂfhu¤Â‹ ÑêU¡F« éU¥òçik ešifæèUªJ brŒ ¥gL« 

bryÎfŸ - kuò cUth¡f« 

 

------ 

 nj®jšfis K‹å£L, mik¢r®fŸ j§fsJ éU¥òçik ešifæèUªJ brŒa¥gL« 

brÎfŸ F¿¤J ÏªÂa muÁ‹ mid¤J mik¢rf§fŸ k‰W« khãy muRfë‹ Kj‹ik¢ 

brayhs®fS  « mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 25.06.1968 M« ehë£l 82/HN/24/67 M« 

v©â£l R‰W foj¤Â‹ ÛJ j§fsJ gh®itia V‰f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 Miza¤Â‹ gçªJiuia ftdkhf  gçÓyid brŒj Ã‹, éU¥òçik ešifæèUªJ 

brŒa¥gL« bryÎfë‹ xG§FKiw F¿¤j éÂfëš ãÂ¤Jiw x‹iw cUth¡Ftj‰F¥ 

gÂyhf bghJ¤ nj®jš Ïil¡fhy nj®jš mšyJ ahbjhU bjhFÂæ‹ Ïil¤nj®jèš 

th¡bfL¥ò eilbgW« _‹W fhy¤Â‰F K‹ÃèUªJ mik¢r®fë  éU¥òçik 

ešifæèUªJ bghJthf ahbjhU bryédK« nk‰bfhŸs¥gl¡TlhJ v‹W« tuit  

Ã‹g‰w nt©L« v‹W ÏªÂa muR KoÎ brŒJŸsJ. ÏªÂa muÁ‹ mid¤J brayhs®fS« 

mD¥g¥g£l Ïªj mik¢rf¤Â‹ 28.10..1969 ehë£l 50/3/68- nj®jš III M« v©â£l 

foj¤Â‹ efš Ïiz¡f¥gL»wJ. khãy muRfŸ / k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS« x¤j 

kuÃid¥ Ã‹g‰w éU«gyh«. 

Jiw Miz  50/3/68-nj®jš II 

ÏªÂa muR/ k¤Âa muÁ‹ cŸJiw mik¢rf«/ »Uf kª¤uhyah, 

òJ Âšè 
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ehŸ : 28/10/1969 

brayhs® 

v‹ Ïåa  -------------- 

 nj®jšfŸ fhy¤Âš, mik¢r®fŸ j§fŸJ éU¥òçik ešifæèUªJ bryÎfŸ 

nk‰bfhŸtJ  ¿¤J ÏªÂa muÁ‹ mid J mik¢rf§fŸ k‰W« khãy muRfë‹ Kj‹ik¢ 

brayhs®fS¡F nj®jš Miza¤jhš mD¥g¥g£l 25.01.1968 M« ehë£l 82/HN/24/67 M« 

v© foj¤ij¡ (efš Ïiz¡f¥g£LŸs ) fh©f. j§fsJ gh®itia <®¡f eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹.  Miza¤Â‹ gÂªJiuia¡ ftdkhf¥ gçÓyid brŒjÃ‹, éU¥ çik 

ešifæèUªJ brŒa¥gL« bryÎfë‹ xG§FKiw F¿¤j éÂfëš éÂ¤Jiw x‹iw 

cUth¡Ftj‰F¥  Âyhf, bghJ¤ nj®jš, Ïil¡fhy¤ nj®jš mšyJ ahbjhU bjhFÂæ‹ 

Ïil¤ nj®jèš th¡bfL¥ò eilbgW« _‹W     fhy¤J¡F K‹ÃèUªJ, mik¢r®fë‹ 

éU¥òçik ešifæ  ªJ, bghJthf ahbjhU bryédK« nk‰bfhŸs¥gl¡ TlhJ v‹D« 

kuig¥   ‹g‰w nt©L« vd ÏªÂa muR KoÎ brŒJŸsJ.  ÏªÂa muÁ‹ mid¤J¢ 

brayhs®fS¡F« mD¥g¥g£l Ïªj mik¢rf¤Â‹ 8.10.1969 M« ehë£l 50/3/68- nj®jš III 

jéu, ahbjhU bryédK« bghJthf, mik¢rç‹ éU¥òçik ešifæèUªJ nk‰bfhŸs¥gl¡ 

TlhJ v‹D« kuò cUth¡f¥gl nt©L«. 

 2. mik¢r®fë‹ mÂfhu§fS¡F¡ ÑêU¡F« éU¥òçik ešiffŸ bjhl®ghf, Ï«kuÎ 

f©o¥òl‹ Ã‹g‰w¥gl nt©L« vd¡ nfhu¥ L»wJ. 

 3. Ãujk kªÂçæ‹ x¥òjnyhL ÏJ eilKiw¡F tU»wJ. 

j§fŸ c©ikÍŸs, 

-X«- 

v°.M®.Á§ 

bgWe® 

ÏªÂa muÁ‹ mid¤J¢ brayhs®fŸ  
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ÏªÂa nj®jš Miza« 

jšfnjhuh rhiy, òJÂšè - 

v©. 82/HN/24/67           ehŸ 05.06.1968 

                 4,1890(rhfh) 

bgWe® 

 1. ÏªÂ  muÁ‹ mid¤J mik¢rf§fŸ 

 2. mid¤J khãy muRfŸ/mid J k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfŸ ã®thf¤Â‹ 

mid¤J Kj‹ik¢ brayhs®fŸ 

bghUŸ: nj®jšfŸ fhy¤Âš éU¥òçik ešiffëèUªJ bryÎfŸ 

nk‰bfhŸSjš. 

Iah,  

 24/1967 v©â£l nj®jš kD Ûjhd gŠrh¥ k‰W« Açahdh khãy§fS¡fhd ca® 

ÚÂk‹w Miz¡F vÂuhd  1632/(NCE)/1967 M« v©â£l cçikæaš nkšKiwp£L 

tH¡»‹  c¢r ÚÂk‹w MizæèUªJ bjhl®òila gFÂfë‹ efš x‹iw Ïiz¡fÎ« 

nj®jšfë‹ ne®ikia¡ fU¤Âš bfh©L, nj®jš fhy¤Âš éU¥òçik ešifæèUªJ gz« 

éãnahf« brŒjš jé®¡f¥gl nt©L« v‹w c¢r ÚÂk‹w¤Â   fU¤ij Miza« kÂ¤J 

V‰W¡bfhŸtjhf¤ bjçé¡fÎ« eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. m¤jifa bryÎ  bghJk¡fë‹ 

eyD¡fhf ÏU¡fyh«. mJ CHš brayhf Ïšyhkš ÏU¡fyh«.       ,           

                                   ,                   

                          .                    CHš braiyÍ« 

xU bkšèa nfhLjh‹ Ãç¡»wJ vd ÚÂk‹w« fU¤J bjçé¤ÂU¡»wJ. bghJ eyD¡fhf 

bryél¥gL            M‰wyhdJ nj®jšfŸ fhy¤Ây‹¿, mj‰F äfÎ« K‹dnu 

brašgL¤j¥g£oU¡f nt©L« v‹gJ« Á¿a Mjhu« Tl, Ïªj¤ Ôa braiy CHš brayhf 

kh‰¿éL«  v‹J« òçªJ  bfhŸs¥gL»wJ. 
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 2. F¿¥Ã£l ntW Áy tH¡FfëY« Ï¤jifa Ô®¥òfŸ ÚÂk‹w§fshš 

tH§f¥g£LŸsd. Ô®¥òiufëèUªJ bjhl®òila  FÂfŸ Ñœ¡fhQkhW 

K‹it¡f¥g£LŸsd. 

 (a) ÂU.fhj® br   vÂ® KDRthä fÎ©l® (1955) (c¢r ÚÂk‹w«)  

 " <if  fhça§fS¡fhf e‹bfhil tH§FtJ ghuh£l¤j¡f brašjh‹ v‹whY«, 

nj®jè‹ nghbjh, nj®jš fhy¤ij x£onah mit tH§f¥ £lhš F¿¥Ã£l nt£ghsU¡F 

Mjuhf th¡fhs®fis th¡fë¡f¤ ö©Ltnj mj‹ c©ikahd neh¡f« v‹w 

F‰w¢rh£o‰F cŸsh¡f¥gL« v‹D« fU¤J Û©L« Û©L« F¿¥Ãl¥g£L tU»wJ. 

 (b) g¤bjh‹gjh« ü‰wh©o‹ Ã‹ ghÂæš, Ï§f»yªÂ‹ äfÎ‡l F¿¥Ãl¤j¡f 

             xUtuhd          nght‹ n# mt®fŸ, éf‹ tH¡»š (20' M & H ) Ã‹tUkhW 

F¿¥òiu bjçé¤jh®. 

"mL¤jjhf, ÏJ bjh©Ljh‹ v‹w ÃçªJiu¡F eh‹ gÂyë¡f éU«ò»nw‹.  nj®jš 

fhy§fëš                           muÁašthÂf         it¡f¥gl 

nt©L«.            ,                                            .  

                          ,                         .       , 

                           ,                                 

        nt©oæUªjJ.  mjdhš xnu neu¤Âš Ïu©L gâfis nk‰bfhŸs Ïayhkš 

ÏUªÂU¥gh®fŸ. c©ikæš, bghJthf¤ nj®jš fhy¤Âš ViHfS¡F ãthuz¥ bghU£fŸ 

tH§F«  cz®thdJ, éãnah»¥gt®fŸ m¿ªÂU¡fhé£lhY«, mJ c©ik  š     braš 

mšy.  <ifæ‹       <if v‹D« ntl« jç¤j                              

     MF« v‹W eh‹ v©Q»nw‹. 

 3. k¡fë‹ bghJ eyid¡ fU¤Âš bfh©L, éU¥òçik ešiffŸ mik¢r®fë‹ 

mÂfhu¤J¡ Ñœ ÏUªjhY«,                                             

     . ehL jGéa bghJ¤ nj®jš mšyJ Ïil¡fhy nj®jš mšyJ Ïil¤ nj®jš 

eilbg‰W tU« fhy§fënyh k‰W« m¤jifa nj®Î¡fhd m¿é¥òfŸ btëtªj Ãwnfh, vªj 

ne®éY« éU¥òçik ešifæèUªJ bryÎfŸ nk‰bfhŸs¥gl¡ TlhJ. F¿¥Ã£l 

ãgªjidfŸ éÂ¡f¥gl nt©L«.  m›thW nk‰bfhŸs¥gL« bryÎfŸ Ïa‹w tiuæš, xU 
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F¿¥Ã£l kht£l« mšyJ bjhFÂahš k£Lnk ga‹gL¤j¥glhkš, khãy« KGtJ« xnu Óuhf 

Ãç¤J¡bfhL¡f¥l nt©L«. 

 4. ne®ikahd k‰W«           nj®jšfis¡ fU¤Âš bfh©L, Mnuh¡»akhd 

      m¿Kf¥gL¤j¥gl nt©L«, njitba‹whš, nj®jš fhy¤Âš mªj ãÂæèUªj 

bryÎfŸ brŒanth, bryÎfŸ brŒa¥gL« v‹w th¡FWÂ më¡fnth Ïayhj tifæš, 

mik¢r®fshš éU¥òçik ãÂæèUªJ bryÎfŸ brŒa¥gLt         éÂfëš kh‰w§fŸ 

brŒa¥glÎ« nt©L« v‹W Miza« éU«ò»wJ.  vdnt, njitahd elto¡iffis 

nk‰bfhŸS« tifæš, c¢r ÚÂk‹w« k‰W« gŠrh¥, mçahdh khãy§fS¡fhd ca® 

ÚÂk‹w« M»ait                                              

bjhl®òila mÂfhçfë‹                        . 

 foj« »il¡f¥bg‰wik¡F      më¡fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.112 

 nj®jš Miza« mik¢ruit FG brayhs®, Â£l¢ brayh¡f Jiw¢ brayhs® 

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

jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ M»nahU¡F vGÂa 5.3.2014 M« ehë£l 437/6/1/2014 CC & 

BE M« v© foj«. 

bghUŸ: 2014M« M©L k¡fsit¡fhd bghJ¤ bj®jšfŸ k‰W« MªÂu¥ Ãunjr«, xorh 

k‰W« Á¡»« M»a khãy r£lk‹w¥ nguitfS¡fhd nj®jš - ehlhSk‹w cW¥Ãd®fŸ / 

r£lk‹w cW¥Ãd®fë‹ cŸS®¥ gFÂfŸ nk«gh£L¤ Â£l¤Â‹ Ñœ ãÂfis tH§Fjš. 

 k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš , Áy  Ïilnj®jšfŸ c£gl MªÂu¥ Ãunjr«, xorh 

k‰W« Á¡»« M»a khãy§fë‹ r£lk‹w§fS¡fhd bghJ¤ nj®jš m¿é¡f¥g£lij¤ 

bjhl®ªJ muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡fhd têfh£LjY¡fhf khÂç el¤ij éÂia 

brašgL¤JtJ g‰¿ nj®jš Miza« m¿é¤JŸsJ. mj‹go, nj®jš Miza¤Â‹ 5.3.2014 

M« ehë£l  ECI/PN/10/2014 M«  v©QŸs g¤Âçif F¿¥ig eh‹ F¿¥Ãl éiH»nw‹ 

(g¤Âçif F¿¥ò nj®jš Miza¤Â‹ www.eci.gov.in   v‹w nj®jš Miza¤Â‹ 

tiyjs¤Âš cŸsJ ) 

 2. ehlhSk‹w cW¥Ãd® cŸq®¥ gFÂ nk«gh£L¤ Â£l§fë‹ Ñœ ãÂfis tH§FtJ 

F¿¤J¤ nj®jš Miza«  gçÓè¤J Ã‹tUkhW KobtL¤JŸsJ.  

(m) nj®jš eilbg‰W tU»w eh£o‹ vªj xU gFÂæY« khãy§fsit cW¥Ãd® c£gl 

ehlhSk‹w cW¥Ãdç‹ cŸq®¥ gFÂ nk«gh£L¤ Â£l ãÂæ‹ Ñœ òÂjhf ãÂ vJÎ« 

tH§f¥gl¡ TlhJ. VnjD« Â£l« brašgL¤j¥g£L tªjhY«, nj®jš eilKiw Ko»w 

tiuæš mt‰¿‰F r£lk‹w¥ nguit cW¥Ãd® / r£lk‹w nkyit cW¥Ãd® cŸq®¥ gFÂ 

nk«gh£L¤ ãÂæ‹  Ñœ òÂjhf ãÂæid tH§f¡ TlhJ.  

(M) Ï¡foj« btëæLtj‰F K‹ò, gâfS¡fhd Miz tH§f¥g£L Mdhš mj‰fhd 

gâfis bjhl§fhkš ÏUªjhš, m¥gâfis¤ bjhlu¡ TlhJ.  nj®jš eilKiwfŸ Koªj 

Ã‹dnu mt‰¿‰fhd gâfis¤ bjhl§f nt©L«. ÏU¥ÃD«, xU gâæid V‰bfdnt 

bjhl§»æU¥Ã‹ mit bjhluyh«. 

(Ï) mYty®fë‹ KG kdãiwÎl‹ Ko¡f¥g£l gâfS¡F brY¤J bjhif tH§FtÂš 

jilnaJ« Ïšiy. 
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c¤juÎ bjhl® v©.113 

 mik¢ruit  brayhs®, Â£l§fŸ brayh¡f¤ Jiwæ‹ brayhs® k‰W« khãy§fŸ 

ôåa‹ Ãunjr¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fŸ/ jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F 

mD¥g¥g£l 23.04.2014 M« ehë£l 437/6/1/2014 -CC BE M« v©â£l nj®jš Miza¤Â‹ 

foj«. 

bghUŸ: 2014 M« M©L k¡fsit¥ bghJ¤ nj®jšfŸ, k‰W« xnu neu¤Âš 

eilbgW« MªÂu Ãunjr«, f®ehlfh, xç[h k‰W« Á¡»« 

khãy§fS¡fhd r£l¥ nguit¤ nj®jšfŸ k‰W« F¿¥Ã£l Ïil¤ 

nj®jšfŸ- ehlhSk‹w / r£lk‹w cW¥Ãd®fŸ bjhFÂ nk«gh£L¤ 

Â£l¤Â‹ Ñœ ãÂfŸ éLé¤jš. 

---. 

 khÂç nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ eilKiwæš cŸs fhy¤Âš, nk‰f©l bghUë‹ 

ÛJ Miza¤jhš, gçªJiu¡f¥g£l têKiwfŸ ml§»a 05.03.2014 M« ehë£l Miza¤Â‹ 

foj¤ij¡ fhz eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  

Ïªj étfhu« Miza¤jhš Û©L« gçÓè¡f¥g£L, Â£l§fŸ ãiwnt‰w¥g£L, ãÂfŸ 

tH§f¥g£L mšyJ éLé¡f¥g£L, bghU£fŸ bfhŸKjš brŒa¥g£L, k‰W« gâæl¤J¡F¡ 

bfh©L nr®¡f¥g£l Ïl§fëš, Â£lä£lthW m¤jifa Â£l§fŸ brayh¡f¥glyh« vd 

KoÎ brŒa¥g£LŸsJ.  

 ÏªÂa c¢rÚÂ k‹w¤Âš, 

 cçikæaš nkšKiwp£L c¢rtu«ò 

 cçikæaš nkšKiwpL v©. 1632/1967 

fhÁ uh«        -- nkš Kiwp£lhs®. 

vÂ® 

jhš Á§ k‰W« Vidnah®             --   vÂ®kDkjhu®fŸ  
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Ô®¥ò 

 bryéd§fë‹ Kjš jiy¥Ã‹ Ñœ Ï¡uh »uhk Cuh£Á¡F %ghŒ 20,000, uh«uhŒ 

»uhk¤Âš cŸs xU nfhæš Fs¤Â‰F 15.02.1967 m‹W %ghŒ 5,000, g«k‹th° »uhk 

Cuh£Á¡F 9.01.1967 m‹W %.1,000/- ÃÃó® »uhk Cuh£Á¡F or«g® 1966 m‹W %.25,000/- 9-

01-1967 m‹W uh«uhŒ »uhk Cuh£Áæ‹ bghJ¥ gâfS¡fhfÎ« Ïy{Éthdh fyh‹ v‹w 

Cçš jd¡ r_f ey¡ Tl«, nkuh »uhk¤Âš cŸs thšÛ» jhœ¤j¥g£ltU¡fhd r_f ey 

ika§fŸ M»a x›bth‹W¡F« %.500 y{thd FU¤íš cŸs jhœ¤j¥g£nlh® »zW 

gGJgh®¥gj‰fhf %.500 v‹w tifæš bjhif jUtjhf mt® cWÂaë¤jjhf  

F¿¥Ãl¥g£LŸsJ.  Ïªj ãÂ ešiffŸ tH§f¥gLtj‰F K‹ò mik¢r® Ï›thwhd gy 

»uhk§fS¡F tUif jªj nghJ m¡»uhk§fëš cŸs th¡fhs®fŸ mt®fë‹ 

K‹nd‰w¤Â‰F mt® vJÎ« brŒaéšiy v‹W T¿ mtU¡F th¡fë¡f¥ nghtÂšiy v‹W 

bjçé¤jjhfÎ«, nk‰brh‹d bjhiffis më¥ghf mt® bfhL¤j th¡FWÂia¥ Ã‹d® 

V‰wjhfÎ«, mjdhš Ïªj¡ »uhk§fë‹ fârkhd th¡FfisÍ« vÂ®kDjhu® bg‰wjhfÎ« 

Tw¥gL»wJ. Ïªj¡ F‰w¢hh£Lfis cWÂ brŒtj‰fhd Mjhu§fis ca® ÚÂk‹w« 

ftdkhf¥ gçÓyid brŒjÃ‹, r£l¤Â‹ 123 M« Ãçé‰fhd njitfis¥ ó®¤Â brŒaéšiy 

v‹w Koé‰F tªJŸsJ. r£l¤Â‹ mo¥gilæY«, c©ikæ‹ mo¥gilæY« KoÎ vL¥gÂš 

ca® ÚÂk‹wÂš ÃiH ne®ªjjhf¡ fUj ne®»wJ. Ïªj¢ Nœãiyæš CHš brayhf eh« 

fUJtij MŒÎ brŒtj‰F K‹d® c©ikfis Kjèš vL¤J¡Tw nt©L«. 

 nk¤jh¥ Á§ (RW.10) v‹gtuhš më¡f¥g£l Mjhu« _ynk »uhk gŠrha¤Â‰F 

m‹gë¥ò më¤jJ cWÂ brŒa¥gL»wJ.  vÂ®kDjhu® ts®¢Á t£lhu¤Â‹ jiytuhf %.5000 

më¥gjhf th¡FWÂ më¤ÂUªjhh®. Mdhš më¡féšiy.  th¡F nrfç¥gj‰fhf mt® tªj 

nghJ, th¡FWÂia¡ fh¥gh‰whj fhuz¤jhš mtU¡F th¡fë¡f¤ jahuhf Ïšiy.  Ã‹d® 

mt® »uhk k¡fis mikÂ¥ gL¤Â, mtU¡F MjuÎ bjçé¤jhš, F¿¥Ã£l bjhifia 

më¡f¥nghtjhf th¡FWÂ më¤jh®. Ïªj¢ rh£Á gâ¥ bghW¥ÃèUªJ éLé¡f¥g£l 

fhtšJiw rh® MŒths® v‹W« nj®jš kDjhuç‹ th¡F¢ rhto Kft® v‹W« ca® ÚÂk‹w« 

F¿¥Ã£oUªjJ.  th¡FWÂ më¤j 7 eh£fS¡F¥ Ã‹d® bjhif bgw¥g£ljhf mt® 

bjçé¤jJ bghŒ v‹W m¿a¥g£lJ.  Vbdåš, Ïªj¤ bjhif th¡F¥gÂÎ eilbg‰w xU 

khj¤Â‰F¥ Ã‹d® kh®¢ 1967-Ïš tH§f¥g£l étu§fŸ Mtz§fë‹ _y« bjëthf¤ 

bjç»‹wd.  xU »uhk¥ gŸëæ‹ f£Lkhd¥ gâfŸ Ko¡f¥glhj ãiyæš ÏUªjjhfÎ«, 

mjid Ko¥gj‰F¥ gz« njit¥g£ljhfÎ« y¡» uh«  vÂ®kDjhuç‹ rh£Á 5 
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x¥ò¡bfh©lh®.  Ïªj¤ bjhif ahbjhU th¡fhsU¡nfh, th¡fhs®fS¡nfh 

më¡f¥gléšiy v‹gJ F¿¡f¥gl nt©L«.  »uhk gŠrha¤Âl« mj‹ ga‹gh£L¡fhf 

x¥gil¡f¥g£lJ. vdnt Ïªj¤ bjhif vÂ®kDjhuU¡F MjuÎ më¡f nt©oat®fŸ k‰W« 

mtiu vÂ®¥gt®fŸ M»nahç‹ eyD¡fhf¢ bryél¥g£oU¡F«.  CHš v‹W bghUŸ V‰gL« 

tifæš, th¡FfS¡fhd ahbjhU nguK« ãfHéšiy v‹W rh£Áahs® T¿aij 

ca®ÚÂk‹w« e«géšiy.  rh£Áa¤ij¥ go¤J¥ gh®¤jjÂš »uhk rKjha¤Âd® mtçl« cjé 

nfhçd® v‹W« bghJ¥ga‹gh£L¡fhf vÂ®kDjhuU« mtU¡F cjéaë¤jjhf eh§fŸ 

Iakw¤ bjë»nwh«. nj®jš Kotilªj Ã‹d® mªj¤ bjhif tH§f¥g£lJ. 

 mij¥ ngh‹nw, %.5,000/- uh«uhŒ »uhk rig¡F tH§f¥g£LŸsjhf¤ 

bjçé¡f¥g£LŸsJ.  ÏJ njé jahŸ (RW -11) k‰W« k§fŸ Á§ (RW-12) M»nahç‹ rh£Áa« 

_y« ã%Ã¡f¥g£LŸsJ.  Ï¤bjhif fh§»u° f£Á vÂ®kDjhuU¡F Ó£oid tH§Ftj‰F 

K‹dnu, mjhtJ 08.12.1966 m‹nw mDkÂ¡f¥g£lJ.  Ï§F bjçé¤JŸs rh£ÁaK« 

th¡Ffis¥ bgWtj‰fhf VnjD« ngu« eilbg‰wjhf¤ bjçé¡féšiy.  Ïu©L rh£ÁfŸ, 

gÂyë¡»w vÂ®kDjhuU¡F¥ Ãwœ rh£ÁfŸ v‹gJ ãUÃ¡f¥g£lJ.  njé jahŸ1952 M« 

M©oš mtiu vÂ®¤J¥ ngh£oæ£l nt£ghsuhæUªjh®, gÂyë¡»w vÂ®kDjhuU¡F  

vÂuhf¥ gy kD¡fis më¤ÂUªjh®.  fh§»u° Ó£L¡fhd é©z¥g¤ij, gÂyë¡»w 

vÂ®kDjhu® 06.12.1966 m‹W më¤ÂUªjh®.  mj‰F 08.12.1966 m‹W mDkÂ më¡f¥g£lJ.  

nt£òkD jh¡fš brŒj Ã‹d® bjhif tH§f¥g£lJ v‹w njé jahë‹ rh£Áa« ã¢rakhf 

c©ik¡F khwhdJ.  k§fŸ Á§, thuhªÂu g¤Âçif x‹¿‹ MÁçauhf cŸsh®.  mtuJ Ïjœ 

vÂ®kDjhuU¡F vÂuhd gy òfh®fis vGÂ btëæ£LŸsJ. vÂ®kDjhu® mik¢r® Mtj‰F 

K‹ng K‹dnu, nfhæš Fs¤Â‰fhf %.25,000/- tÅè¤jh® v‹W« mtUila Ka‰ÁfŸ _y« 

xU ãuªju rhiy, xU kUªjf«, xU fhšeil kU¤Jtkid X® mŠryf« M»ait 

mik¡f¥g£ld k‰W« Ú®ãiy¥ gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£ld v‹W« bjhl¡f¥ gŸë  x‹iwÍ« 

mt® ãiy ca®¤Âdh® v‹W« vÂ®kDjhu® F¿¥Ã£LŸsh®.  uh«uhŒ mtUila brhªj Cuhf 

ÏUªjjhš, Cuh£Á¥ gâæš mt® m¡fiw fh£odhš v‹W« Ú® j£L¥ghL ÏUªjhš nfhæš 
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Fs¤ij nk«gL¤Jtj‰fhf cjé brŒÍ« tifæš »uhk Cuh£Á¡F tH§»dh® v‹W« 

gÂyë¡»w vÂ®kDjhu® bjçé¤jh®.  r£l¤Â‹ 123 M« Ãçé‰FŸ tU»w étfhu¤ij¡ 

bfh©L tU»w rh£Áa« vJÎ« ca®ÚÂ k‹w¤J¡F¡ »il¡féšiy.  Ïªj¥ Ãwœ rh£Áfis 

mJ e«g kW¡»wJ.  rh£Áa¤ij¡ fUÂ¥ gh®¤jj‹ ngçš KoÎ jtwhdJ v‹W eh§fŸ Iakw¤ 

bjëaéšiy.  

 ghk‹th° »uhk Cuh£Áæ‹ bjhl¡f¥ gŸë¡F %.1000/- bjhif tH§f¥g£lJ.  ÏJ, 

nj®Y¡F xU khj« mšyJ x‹nw fhš khj¤Â‰F K‹ngh më¡f¥g£lJ.  Ïuh«j¤ (RW -20) 

_y« ÏJ ã%Ã¡f¥gl nt©L«.  Ïuh«j¤ kDjhu®, Ïtç‹ thfd¤ij¥ ga‹gL¤J« msé‰F  

nj®jš kDjhuçl« e£ghf ÏUªJŸsh® v‹gJ rh‹Wl‹ cŸsJ.  Áy fhy« m¥gŸë Tiu 

Ïšyhkš, khzt®fŸ ku¤joæ‹ Ñœ mk®ªJŸsd® v‹W rh‹W fh£L»wJ.  Ï¤bjhifia¡ 

ifô£lhf¡ fUj ÏayhJ v‹W eh§fŸ kd ãiwtil»nwh«. 

 ÃÃóU¡F %.2500/- brY¤j¥g£lij ã%Ã¡f rh‹W VJäšiy.  nkY«, nj®jš 

kDjhuU¡F vÂuhdJ v‹W R£o¡fh£l ahU« v§fë‹ ftd¤Â‰F¡ bfh©L tuéšiy. 

 rKjha¡ Tl§fis nk«gL¤Jtj‰fhf eh‹F bjhiffshd x›bth‹W¡F« %.500/- 

brY¤j¥g£ld.  mt®fŸ ngu¤Â‹ xU m§fkhf brašg£lij ã%Ã¥gj‰F vL¤J 

bfhŸs¥g£l Ka‰Á, ca® ÚÂk‹w¤jhš V‰f¥gléšiy.  yh{thdh fhyD¡F  bjhif 

tH§f¥g£lij bghW¤jtiuæš nj®jš kDjhuç‹ th¡F¥gÂÎ Kftuhd uh«Á§ (RW-13), 

ÚÂauruhš el¤ij g‰¿ fU¤J bjçé¡f¥g£l ÿóyh (RW-14) nt£ghs®fë‹ xUtuhd 

k§nfuh« (RW-19) k‰W« k‰bwhU nt£ghsç‹ cjéahsuhd b#Œuhš (RW-21) M»nah® 

rh£ÁfŸ Mt®.  mt®fëilna mšyJ Vida nt£ghs®fëilna bfh©l <LghL fhuzkhf 

mšyJ Ku©ghLfŸ k‰W« FiwghLfŸ fhuzkhf mt®fŸ rh£Áa« ÂU¥Âfukhf Ïšiy  
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v‹W f©l¿a¥g£lJ.  eh§fŸ rh£Áa¤ij go¤J¥ gh®¤njh«, mÂš khWgLtj‰fhd vªj 

fhuz¤ijÍ« eh§fŸ f©l¿aéšiy. 

 x›bthUtU¡F« U.500/- tH§f¥g£l Vida Ïu©L bjhif tH§fiy¥ 

bghW¤jtiuæš, fhd¡ k‰W« thšÛ» rKjha§fë‹ th¡Ffis¥ bgWtj‰fhd 

neh¡f¤Jl‹ m¤bjhif tH§f¥g£lJ v‹w kW¥òiu k£Lnk v§fël« vG¥g¥g£lJ. 

Vbdåš Ïªj¡ »uhk§fëš rKjha ey¡ Tl« vJÎäšiy v‹W bjçé¡f¥g£lJ.  ÏU¥ÃD« 

Ïªj¡ »uhk§fëš MÂÂuhél rKjha¤Âd® TL»w Ïl§fŸ cŸsd v‹gij rh£Áa« 

bjçé¡»wJ.  c©ikæš, kW k‰W« Ïªj¢ rh£Áa§fëš rKjha ey¡Tl§fshf Ïit 

F¿¥Ãl¥gL»‹wd.  gÂyë¡F« kDjhuç‹ Ïªj¢ braš, CHš elto¡if¡F x¥ghF« v‹gJ 

f©l¿a¥gléšiy.  rh£Áa¤ij¢ fUÂ¥ gh®¤jÂš ca® ÚÂk‹w¡ fU¤Âš eh§fŸ 

cl‹gL»nwh«.  v§fSila fU¤Â‹go ifô£L th§FtJ r«gªj¥g£l xU CHš elto¡if 

K‰¿Ykhf ã%Ã¡f¥gl nt©L« r£l« nfhU»wJ.  neuoahf mšyJ kiwKfkhf th¡fhs® 

xUtiu th¡fë¥gj‰F mšyJ  th¡fë¥gÂèUªJ jé®¥gj‰F neuoahf mšyJ 

kiwKfkhf¥ gçR më¡»w  th¡FWÂ F¿¤j ne®éš Mjhu« bjëthf¡ fh£l¥gl nt©L«.  

mik¢r® xUtç‹ ãiyik fodkhdJ.  mtUila nj®jš cŸsnghJ mtUila braš 

KoÎ¡F tu ÏayhJ.  mt® FiwghLfis¡ ftå¡f nt©oaJ mtÁakhF« Ïšiybaåš 

mt® njhšéailth®.  mt® bghJk¡fŸ K‹åiyæš ãUthf« g‰¿a mtUila njh‰w¤ij 

nk«gL¤j nt©L«.  ne®ikÍl‹ nk‰bfhŸs¥g£l mtUila brašghLfŸ x›bth‹W« 

mtU¡F vÂuhf fUj¥g£L mt‰¿‹ ÛJ bfLneh¡f« f‰Ã¡f¥g£lhš ãUthf« xU bray‰w 

ãiy¡F tªJéL«.  mçahdh khãy« 1.11.1966 brašgl¤ bjhl§»aJ.  nj®jš beU§F« 

ãiyæš muÁaš f£Á bghJthd brašghLfë‹ <Lgl nt©o ÏU¡F«.  éU¥òçikæ‹ 

mo¥gilæš bghJthd Â£l§fS¡fhf tH§f¥gL«  ãÂ ešifædJ rKjha nk«gh£L¤ 

Â£l§fis nk«gL¤Jtj‰F« bghJ k¡fS¡fhd cldoahd Fiwfis¡ fistj‰F« 

cçajhF«.  Ïj‰fhd ãÂ Vw¤jhH _‹W khj§fS¡FŸ brytê¡f¥gl nt©oajhF«.  

mik¢rç‹  x¥gë¥ghdJ mtUila rh®ãiy mYty®fë‹ x¥òjiyÍ« gçªJiuiaÍ« 

bghJthf cŸsl¡»ajhF«.  Ï¡fhuz¤Â‰fhf¤jh‹ FoÚ® tH§Ftj‰fhd MizfŸ 

tèÍW¤j¥gléšiy.  Ïit Kjyh« vÂ® kDjhuU¡F vÂuhf mt‰iw¡ bfhŸs KoahJ.  

vdnt, gz« bfhL¡f¥gLtJ g‰¿ k£Lnk  Ï§F fUj¥gl nt©L«.  neuoahf th¡fhsU¡F¥ 

gz« tH§f¥glhJ  bghJthf  Cuh£Á¡F Ï¤bjhif tH§f¥g£lJ.  Ïªj¥ gz¤ij¥ 

bghW¤jtiu th¡fhs®fS¡F rh®ghf cŸst®fS¡F« vÂuhf cŸst®fS¡F« e‹ik 
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brŒant ga‹g£oU¡f nt©L«.  Ia¤Â‰F Ïlä‹¿ mtUila thj§fis K‹bdL¤J¢ 

brštj‰F cçajhf ÏUªjhY« mjid¤ jé®¡f ÏayhJ.  ãÂ VJ« bryél¥glhé£lhY«, 

ešy ã®thfkhdJ k¡fë‹ thœãiyia kh‰¿ÍŸsJ.  vdnt ÏÂš CHš eilKiw VJäšiy 

v‹W eh§fŸ fUJ»nwh«.  th¡Ffis¥ bgWtj‰fhf mªj mik¢r® neuoahfnth 

kiwKfkhfnth ngu« ngÁaj‰F ešy rh£Áa« VJ« ÏUªÂU¥Ã‹ mjDila KoÎ 

ntWkhÂçahf ÏUªÂU¡F«.  Mdhš mj‰fhd rh£Áa« VJäšiy. 

 Ïªj tH¡»š Kjš vÂ®kDjhuç‹ elto¡ifahdJ m¿ahkš ãfœªjJ v‹W v§fshš 

KoÎ vL¡f¥g£lhY« muÁDila mQFKiw ghuh£l¤j¡fjhf Ïšiy v‹W eh§fŸ 

bjçé¡f éiH»nwh«.  nj®jš v‹gJ ne®ikahf el¤j¥gl nt©oajhF«. gšntW 

bjhFÂfëš nj®jš eilbgWtj‰F K‹d® ãÂ bryéLtJ v‹gJ bghJe‹ik¡fhf 

ÏUªjhY« Tl mJ CHš eilKiwahf Ïšyhé£lhY« xU Ô§fhd eilKiwahfnt 

bfhŸs¥gL«.  Ô§fhd eilKiw¡F« CHyhd eilKiw¡F« Ïilna cŸs ntWghlhdJ äf 

E£gkhdjhF«.  e‹ik brŒtj‰fhd M‰wiy nj®jY¡F K‹òjh‹ ga‹gL¤j nt©L« 

v‹gÂšiy. Ï‹D« btFfhy« K‹dnu mjid¥ ga‹gL¤jyh« ÏÂš Á¿a rh£Áa« 

ÏUªjhY« Tl xU Kiwa‰w eilKiw v‹gJ CHšäF eilKiwahf khw¡TL«  v‹gij¡ 

ftd¤Âš bfhŸs nt©L«.  vdnt, nj®jY¡F r‰W K‹ghf éU¥òçik ãÂia tH§FtJ 

jé®¡f¥gl nt©L«. 

x¥g«/- 

M. Ïja¤Jšyh, 

x¥g«. 

K.S. bA¡nl 

òJ Âšè 

Ã¥utç 07, 1968  
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J.mYty®fë‹ ãakd« k‰W« mYty®fë‹  

gâælkh‰w¤Â‹ ÛJ jil 

c¤juÎ bjhl® v©.114 

kfhuhZouh muÁ‹ jiyik¢ brayhs® k‰W« kfhuhZouhé‹ jiyik¤ nj®jš mYty® 

M»nahU¡F¤ nj®jš Miza« mD¥Ãa v©.437/6/1/2004-PLN III, 11.08.2004 ehë£l foj«. 

bghUŸ:  kfhuhZouh r£l¥ nguit¡fhd ¡fhd bghJ¤ nj®jš –  

mYty®fë‹   ãakd«- K«ig kfhuhZouh ã®thf¤  

Ô®¥gha¤Â‹  xsu§fhgh¤ »isæ‹ Ô®¥òiu - bjhl®ghf. 

 

 kfhuhZouh r£l nguit¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ ne®ikahd k‰W« RjªÂukhd 

Kiwæš  eilbgw nt©L« v‹gij¡   fU¤Âš bfh©L khãy¤Â‹ nj®jš eilKiwfnshL 

bjhl®òila mYty®fŸ j§fsJ brhªj kht£l§fëš gâòçaéšiy v‹gijÍ«,  eh‹F 

M©LfŸ mšyJ mj‰F nkš  xnu  kht£l¤Âš gâòçÍ« mYty®fŸ gâæl kh‰w« 

brŒa¥gLt® v‹gijÍ« cWÂ  brŒÍ« tifæš, Miza¤jhš btëæl¥g£l éçthd 

éÂKiwfŸ ml§»a, 5.08.2004 M« ehë£l  Miza¤Â‹ foj¤ij (cldo gh®it¡fhf 

Ïiz¡f¥g£lJ) fh©f. ÏJ bjhl®ghf, uhk¢rªÂu ghòuh› gth® vÂ® kfhuhZouh khãy« 

k‰W« Vidnah® étfhu¤Âš K«ig, kfhuhZuh ã®thf¤  Ô®¥gha¤Â‹ xsu§fhg¤ »isahš 

tH§f¥g£l 22.06.2004 M« ehë£l  222/2004 M« mYtyf elto¡if v©â£l Mizæ‹  

ÛJ j§fsJ ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. nk‰brh‹d  mYtyf elto¡ifæš, 

ÏªÂa nj®jš Miza« _‹whtJ ÃuÂthÂahf Ïiz¡f¥g£lJ. nk‰brh‹d mYtyf 

elto¡if jŸSgo brŒa¥g£lhY«, kh©òäF Ô®¥ghakhdJ, 26.06.2004 M« ehë£l jdJ 

Mizæ‹ 11 M« g¤Âæš Ñœ¡fhQkhW F¿¥g£l fU¤Jiufis¥ gÂÎ brŒJŸsJ. 

  " ehlhSk‹w nj®jšfS¡fhd m¿é¥ò #dtç mšyJ Ã¥utç 2004 M« 

khj¤Âš m¿é¡f¥g£lJ.  muR Cêaç‹ F¿¥Ã£l xU Ïl¤Â‰fhd ãakd§fŸ k‰W« 

gâælkh‰w§fŸ bjhl®ghd F¿¥Ã£l bfhŸif x‹iw nj®jš Miza« V‰W¡bfh©lJ. 

11.02.2004 M« ehëš Miza¤jhš tH§f¥g£l éçthd éÂKiwfëš F¿¥Ã£L¥ 

g£oaè£lthW nj®jš eilKiwnahL bjhl®òila mYty®fŸ k‰W« brhªj Cçš  

gâòçgt®fŸ mšyJ xnu Ïl¤Âš eh‹F M©LfŸ fhy¤ij ãiwÎ brŒjt®fŸ, mªj 

Ïl¤ÂèUªJ ntW Ïl¤Â‰F¥ gâæl kh‰w« brŒa¥gl nt©L«. nj®jš Miza« k‰W« 

khãy muÁ‹ ãUth»fŸ Ïªj¤ Â£l¤ij c©ikÍlD« ne®ikÍlD« brašgL¤j¡ 
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flik¥g£oUªjd®.  ÏU¥ÃD«, Ï¤jifa Â£l¤Â‹ ngh®itæš F¿¥Ã£l Cêa®fis¥ 

gâæl kh‰w« brŒaÎ«, Mjha« milÍ« Vidnahiu mnj Ïl¤Âš j¡f it¤J¡bfhŸsÎ«, 

Ï›thW F¿¥Ã£l éÂKiwfis tF¤jš xU eif¥ò¡Fça brany vd eh‹ fUJ»nw‹. 

Jiz M£Áa® ÂU.o.v«.nghUnl (ntiythŒ¥ò c¤juthj¤ Â£l«) mt®fshš më¡f¥g£l 

kD xU Áwªj cjhuzkhF«.  mt® mfk¤ef® kht£l¤ij¢ rh®ªjt®. mtuJ ntiythŒ¥ò 

c¤juthj¤ Â£l¤Â‹ Jiz M£Áa® gjé, nj®jš el¤J« cjé mytyuhf V‰bfdnt 

m¿é¡f¥g£lJ.  mfk¤ efç‹ M£Áa® 26.03.2004 M« ehs‹W mtiu¥ gâæl khw‰w« 

br›j‰fhd nfhç¡ifia K‹it¤jh®.  ÏU¥ÃD«, mt® v‹d fhuznkh, mnj Ïl¤Âš 

j¡fit¡f¥g£lh®. kDjhu® nkY« j§nl, yth©nl, #hnu ngh‹wt®fis vL¤J¡fh£o 

mt®fŸ midtU« mfk¤ef® kht£l¤ij¢ nr®ªjt®fŸ vd¡ F¿¥Ã£lh®. ÂU. yth©nl 

Jiz kht£l nj®jš mYtyuhf¥ gâah‰¿dh®. ÏUªjhY«, mt®fŸ midtU« mªj 

Ïl¤ÂèUªJ gâæl kh‰w« brŒa¥gléšiy.  nj®jš Miza¤jhš F¿¥Ã£l bfhŸif 

Ã‹g‰w¥gLtij nfè¡T¤J vd eh‹ miH¥gj‰F ÏJÎ« xU fhuzkhF«.  Kf§fis¥ 

gh®¤J¢ brašgL¤Jtj‰fhfnt Ïªj¡ bfhŸif Ã‹g‰w¥gLtj‹¿ ntW fhuz§fS¡fhf 

mšy.  c©ikæš, nj®jš MizakhdJ, xU j‹dh£Á mik¥ghF«.  nj®jšfëš, 

ne®ikahd KoÎfŸ btëæl¥gl nt©L« vd Miza« KoÎ brŒjJ.  brhªj Cçš 

gâòçÍ« mYty® xnu Ïl¤Âš eh‹F M©LfŸ fhy¤ij ãiwÎ brŒj myty®fisÍ« 

gâæl kh‰w« bfhŸifia V‰W¡bfh©lJ.  ÏU¥ÃD« nk‰brh‹d m¡bfhŸifahdJ 

ne®ikahd Kiwæš brašgL¤j¥gléšiy. khwhf, NJ ãid¡F« Ôa r¡ÂfŸ Ô§FfŸ 

brŒJ jtwhd nfhç¡iffis / Â£l§fis K‹it¡»‹wd®.  nj®jšfŸ vD« ngh®itæš 

Miza¤Â‹ Ñœ gâòçÍ« mYty®fŸ, k‰W« F¿¥ghf muR ãUth»fŸ, Ï¢NHiy¤ 

jtwhf¥ ga‹gL¤JtÂšiy v‹gij xU j‹dh£Á mik¥ghd nj®jš Miza« f©fhâ¡f 

nt©L« vd eh‹ fUJ»nw‹.  nj®jš Miza® Ï¤jifa ãfœÎfis¥ bghW¤J¡ bfhŸsÎ« 

òw¡fâ¡fÎ« brŒjhš, Ô§F éisé¡F« v©z« bfh©l Ôa r¡ÂfŸ j§fsJ 

mÂfhu§fis¢ r£l¤J¡F òw«ghd fhuz§fS¡fhf¤ jtwhf¥ ga‹gL¤j neU«.  mjdhš 

Ïªj ešy mYty®fS« ghÂ¥ò¡F cŸsht®.  Ïªj étfhu¤ij Ôéukhf¥ gçÓè¡fÎ« cça 

elto¡if vL¡fÎ«  nj®jš Miza¤Âl« nfhç¡if éL¡f eh‹ flik¥ g£LŸns‹. 

 Miza« jdJ MizfŸ jtwhf¥ ga‹gL¤Jtij¤ Ôéukhf vL¤J¡ bfh©LŸsJ.  

khãy ã®thf« k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®, Ï¤jifa FiwghLfŸ vÂ®fhy¤Âš V‰glhJ 

v‹gij cWÂ brŒÍ« tifæš nkY« éê¥òl‹ ÏU¡f nt©L« v‹W Miza« éU«ò»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.115 

 muÁ‹ mik¢ruit¡FG¢ brayhs®, jiyik¢ brayhs® k‰W« #«K fhZÛ® 

khãy¤Â‹ jiyik¤ nj®jš mYtyU¡F mD¥g¥g£l 19.10.2008 M« ehë£l 437/6/1/2008 M« 

v©â£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

 bghUŸ: nj®jš khÂç el¤ij éÂæ‹ ga‹ghL - khãy r£l¥ 

nguit¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ - bjhl®ghf.  

 

 #«K-fhZÛ® khãy r£l¥nguit¡fhd bghJ¤ nj®jš el¤Jtj‰frhd m£ltizia 

Miza« m¿é¤ÂU¥gjhf¡ Tw eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 2. Ïªj m¿é¥nghL, muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fS¡F têfh£L« khÂç nj®jš 

el¤ij éÂæ‹ éÂKiw eilKiw¡F tU»‹wd. muR k¤Âa muR k‰W« #«K-fhZÛ® khãy 

muÁ‹ mid¤J mik¢rf§fŸ / JiwfŸ k‰W« mid¤J Ïju mYtyf§fë‹ fU¤Â‰F¡ 

bfh©Ltu¥gl nt©L«. 

 3. nj®jš khÂç el¤ij éÂæ‹ VII (Vi) M« gFÂæ‹ ÛJ j§fŸ F¿¥Ã£l ftd« 

<®¡f¥gL»wJ.  k‰wt‰¿‰»ilæš mJ Ã‹tUkhW F¿¥ÃL»wJ. 

 nj®jšfŸ Miza¤jhš m¿é¡f¥g£l fhy¤ÂèUªJ mik¢r®fŸ k‰W«  mÂfhçfŸ 

M»nah® Ã‹tUtdt‰iw¢ brŒa¡ TlhJ. 

 (a) vªj toéYkhd ahbjhU ãÂ ešiffS« mšyJ mt‰W¡fhd th¡FWÂfisÍ« 

bfhL¤jš mšyJ 

 (b) (M£Á gâahs®fŸ Ú§fyhf) Â£l¥ gâfŸ mšyJ ahbjhU tifæyhd 

Â£l§fS¡F« mo¡fš eh£Ljš mšyJ 

 (c) rhiyfŸ mik¤jš, FoÚ® trÂfS¡fhd têKiwfŸ ngh‹wit bjhl®ghf 

ahbjhU th¡FWÂ më¤jš mšyJ 

 (d) muR bghJ¤Jiw ãWtd§fŸ ngh‹wt‰¿š M£ÁæèU¡F« f£Á¡F Mjuthf, 

th¡fhs®fis th¡fë¡f¤ ö©L« mÂfhu« ä¡f gjéfëš j‰fhèf ãakd§fŸ brŒjš. 
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 4. nj®jnyhL bjhl®òila mid¤J mÂfhçfŸ/ myty®fë‹ gâæl kh‰w§fŸ ÛJ 

KGikahd jil éÂ¡f nt©L« v‹W Miza« c¤juéL»wJ.  Ïit Ñœ¡fhQ« 

mÂfhçfŸ/ mYty®fŸ cŸsl¡»nahiu¡ f£L¥gL¤JtÂšiy. 

 (i) jiyik¤ nj®jš mYty® k‰W« TLjš/Ïiz/Jiz jiyik¤ nj®jš 

mYty®fŸ. 

 (ii) nfh£l Miza®fŸ 

 (iii) nj®jš eilKiwfnshL bjhl®òila kht£l nj®jš mYty®fŸ, nj®jš el¤J« 

mYty®fŸ, nj®jš el¤J« cjé mYty®fŸ k‰W« Vida tUthŒ mYty®fŸ 

(iv) 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்ெத்தின் 28-அ பிரிவின் கீழ்   ததர்தல் 
ஆலையத்தால் மாற்றுப் பைியமர்த்தப்பட்ெ ததர்தல் நிர்வாகத்தில் காவல்துலற 
டதாெர்புலெய அதிகாரிகளான மண்ெை காவல்துலற தலைவர் மற்றும் காவல்துலற 
துலை  தலைவர், முதுநிலை காவல்துலற கண்காைிப்பாளர்கள்,          
                                .  
 

(v) பகுதி மற்றும் மண்ெை அலுவைர்கள், தபாக்குவரத்து பிரிவு, மி  ணு வாக்குப் 
பதிவு இயந்திரப் பிரிவு (இவிஎம்), வாக்குச்சாவடிக்குத் ததலவயான டபாருட்கலளக் 
டகாள்முதல் டசய்தல் மற்றும் பகிர்ந்தளித்தல் பிரிவு, பயிற்சிப் பிரிவு, அச்சுப் பிரிவு 
ஆகியவற்றின் அலுவைர்கள் மற்றும் மாநிை ததர்தல் நிர்வாகத்தின் முதுநிலை 
அலுவைர்கள் ஆகிதயாரும் இவற்றில் அெங்குவர். 

 
(vi) தமற்டசான்ன பிரிவுகளில் உள்ள அலுவைர்களுக்கு வழங்கப்படும் பைி மாறுதல் 

ஆலை ததர்தல் அறிவிப்பிற்கு முன்னதர வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், ததர்தல் நெத்லத 
விதிமுலற நலெமுலறக்கு வந்த பின்னர், ததர்தல் ஆலையத்தின் சிறப்பு 
அனுமதிலயப் டபறாமல் டசயல்படுத்த இயைாது. 

 

(vii) ததர்தல் ஆலையத்தின் முன் அனுமதிலயப் டபறாமல் அரசு மற்றும் டபாதுத்துலற 

நிறுவனங்களில் பைி நியமனங்கள் அல்ைது பதவி உயர்வுகள் ஆகியவற்லற 

வழங்கக் கூொது. 
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c¤juÎ bjhl® v©.116 

 mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfë‹ jiyik¢ brayhs®fë‹ 

k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 18.2.2009 M« ehë£l,  ÏªÂa nj®jš 

Miza¤Â‹ foj v©.437/6/c¤juÎ/2009-CC&BE 

bghUŸ:  nj®jš gâfS¡fhf mYty®fis ãaä¥gJ F¿¤J 04.02.2009 nj®jš Miza¤Â‹ 

MizfŸ bjhl®ghd és¡f§fëš 4.2.2009 M« ehë£l mnj foj¤Âš nj®jš Miza¤Â‹ 

ÛJ c§fŸ ftd¤ij <®¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  mj‹go jiyik¤ nj®jš mYty®fŸ 

fU¤ju§»Y«, jiyik¢ brayhs®fSl‹ nj®jš Miza« el¤Âa T£l¤ÂY« 

bjçé¡f¥g£l fU¤JfŸ F¿¤jhd és¡f§fŸ nf£fg£lijÍ« eh‹ c§fŸ ftd¤Â‰F 

bfh©L tu éU«ò»nw‹. 

 Ïªj¥ bghUŸ F¿¤J nj®jš Miza« éçthf¥ fUÂ¥ gh®¤J Ñœ¡f©l Kiwæš 

nkY« xU têfh£o be¿ia ÏJ bjhl®ghf m¿é¡f KoÎ brŒJŸsJ. 

 bgça khefu jiy efu§fëš / Fiwªj v©â¡ifæyhd kht£l§fis¡ bfh©l ÁW 

khãy§fëš xU F¿¥Ã£l fhtšJiw mÂfhçia nk‰brh‹d nj®jš éÂKiwfS¡F x¥g 

gâæl kh‰w« brŒa¥gLtJ v‹gJ fodkhf ÏU¡f¡ TL«.  m¥go¥g£l NHšfëš 

c£nfh£l všiy¥ gFÂ¡FŸshf F¿¥Ã£l fhtš Jiw mÂfhçæ‹ gâæl kh‰w« v‹gJ xU 

éÂ éy¡fhf mik»wJ.  Ãw ne®Îfëš mjhtJ kht£l všiy¥ gFÂ¡FŸ gâæl kh‰w« 

brŒtJ nj®jš Miza¤Â‹ K‹ mDkÂ bg‰nw brŒa¥gl nt©L«.  gâæl kh‰w§fŸ 

F¿¤J KoÎ brŒayh«. 

 Ïªj c¤juÎ MdJ fhtš Jiw cjé MŒthsU¡F bghUªJkh vd xU édh 

vG¥g¥g£LŸsJ.  xU fhtš ãiya¤Â‰F bghW¥ghd fhtš Jiw cjé MŒthsuhf mªj 

mYty® ÏU¡F«nghJ    mt® Ïªj  éÂKiwfS¡F  f£L¥g£LŸst®  Mt®   v‹W  és¡f«  

ju¥g£LŸsJ.  vdnt nk‰f©l  têfh£o be¿fë‹go mt® gâæl kh‰w« brŒa¥gLtj‰F 

cçat® Mt®. 
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c¤juÎ bjhl® v©.117 

 mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡fhd jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 9.1.2014 M« ehë£l nj®jš 

Miza¤Â‹ foj v©.437/6/1/2014 CC&BE 

bghUŸ: 2014M« M©o‹ k¡fsit¡fhd nj®jèš gâahsiu mÂfhçfis ãaä¥gJ – 

bjhl®ghf 

 2014M« M©L¡fhd k¡fis¤ nj®jš éiuéš eilbgw ÏU¥gij Ú§fŸ m¿Å®fŸ 

 nj®jšfis¢ RjªÂukhfÎ« ne®ikahÎ« el¤j nt©oa bghW¥ig V‰W¡ 

bfh©oU¡F« nj®jš Miza« khãy§fëš nj®jš gâfis nk‰bfh©oU¡F« Ú©l 

fhykhf X® Ïl¤Ânyna gâah‰¿ tU« mYty®fis ahU« mt®j« brhªj C®fŸ mšyJ 

kht£l§fëš bjhl®ªJ gâah‰Wtij mDkÂ¡f¡ TlhJ v‹gij cWÂ brŒa Ko.t 

brŒJŸsJ. 

(a) mjhtJ mtUila brhªj kht£l¤Âš gâak®¤j¥g£lhš  

(b) mt® mªj kht£l¤Âš flªj 4 M©Lfëš 3 M©Lfhy nritia Ko¤ÂU¤jhnyh 

31.5.2014M« ehS¡F K‹ghf 3 M©L  gâ¡ fhy¤ij ãiwÎ brŒJ ÏUªjhnyh 

(i) Miza« ÏJ F¿¤J ã®za¤JŸs ehis gy khãy muRfŸ Ã‹g‰WtÂšiy 

v‹gij¤ nj®jš Miza« m¿ªJŸsJ.  vdnt _‹wh©L fz¡Ñ£oš nj®jš 

Miza« ã®zæ¤JŸs ehëid khãy muRfŸ f©o¥ghf¥ Ã‹g‰w nt©L« 

v‹W tèæÍW¤J cŸsJ.  mj‹go, 31.05.2014M« ehS¡F K‹djhf 

_‹wh©L v‹w fhy mséid fU¤Âš bfh©L fz¡»l¥gl nt©L«. 

(ii) Ïªj c¤juÎfŸ F¿¥Ã£l nj®jš gâfS¡fhf ãaä¡f¥g£LŸs kht£l 

nj®jš mÂfhçfŸ kht£l Jiw nj®jš mÂfhçfŸ, nj®jš el¤J« mYty®fŸ 

k‰W« nj®jš el¤J« Jiw mYty®fŸ ngh‹w mÂfhçfS¡F k£Lä‹¿ 

TLjš kht£l eLt® Jiz M£Áa®fŸ, c£nfh£l F‰wéaš eLt®fŸ, 

t£lh£Áa®fŸ t£lhu ts®¢Á mYty®fŸ mšyJ nj®jš gâ¡fhf 

<L¥gL¤j¥g£oU¡F« Ãw mÂfhçfŸ cŸë£l k‰w kht£l mÂfhçfS¡F« 

Ï›éÂfŸ bghUªJ«. 
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fhtš Jiwia bghW¤jtiuæš nj®jš neu¤Âš kht£l¤Âš nj®jš gâfS¡fhf 

<L¥gL¤Jtj‰F bghW¥ghf és§F« fhtš Jiw¤ jiyt®, fhtš Jiw¤ jiyt® khãy 

MÍj¥ gilæ‹ fhtš Jiwæd®, Áw¥ò¡ fhtš Jiw f©fhâ¥ghs®, TLjš fhhš Jiw 

f©fhâ¥ghs®fŸ, c£nfh£l jiyik¡ fhtš mÂfhç, MŒths®fŸ mšyJ mj‰F rkkhd 

ãiyæš gjé  t»¥gt®fŸ M»nahU¡F« Ïªj nj®jš bjhl®ghd c¤juÎfŸ bghUªJ«.  

fâåkakh¡f ÃçÎfŸ, Áw¥ò¥ ÃçÎ,  gæ‰Á rhhªj ÃçÎ cŸë£l Jiwfëš ãaä¡f¥gL«. 

fhtš Jiw mÂfhçfS¡F Ï›éÂfŸ bghUªjh.  Ïit jéu fhtš Jiw rh®ò MŒths®fŸ  

mÂfhçfŸ ãiyæyhd fhtš Jiw mÂf®çfŸ mt®fŸ t»¡F« brhªj r£l¥ nguit¤ 

bjhFÂfëš gâak®¤j¡ TlhJ.  fhtš Jiw rh®ò MŒths® ãiyæyhd fhtš Jiw 

mÂfhçfŸ mªj c£nfh£l¤Âš 4 M©Lfëš 3 M©LfS¡F gâ Ko¤ÂU¥Ã‹ mšyJ 

31.5.2014M« ehŸ mšyJ mj‰F _‹W M©LfŸ ãiwÎ brŒaéU¥Ã‹ mt®fSila fhtš 

c£nfh£l§fëš k£Lä‹¿ r£lk‹w bjhFÂæèUªJ« gâkh‰w« brŒa¥gl¡ TlhJ. 

(iii) vdnt mid¤J kht£l§fëY« éçthd  MŒÎ x‹W nk‰bfhŸs¥g£L 

nk‰brh‹d ehëš flªj 4 M©Lfëš 3 M©LfŸ gâ fhy¤ij Ko¤JŸs mšyJ Ko¡F« 

m¤jifa mid¤J mÂfhçfS« cldoahf mt®fSila brhªj kht£l§fŸ  mšyJ 

kht£l§fS¡F btëna gâak®¤j¥gl nt©L«  vd nj®jš Miza« éiH»wJ. 

mYty®fŸ mt®fSila brhªj kht£l§fëš gâak®¤j¥gléšiy v‹giij¡ ftd¤Âš 

bfhŸs nt©L«.  3 M©LfŸ gâ¡fhy¤ij fz¡»L« nghJ kht£l¤Â‰FŸ mªj 

gâ¡fhd gjé ca®Î« fz¡»l¥gl nt©L«.  Ïªj MŒéid nk‰bfhŸ»‹w nghJ khãy 

jiyik Ïl§fëš gâak®¤j¥g£l mÂfhçfS¡F Ïªj c¤juÎfŸ  bghUªjhJ v‹gij 

kdÂš bfhŸs nt©L«. 

(iv) flªj fhy§fëš nj®jš  mšyJ nj®jšfë‹ bjhl®ghd gâfë‹ nghJ 

mYty®fŸ, gâahs®fŸ  jt¿iH¤jhf¡ F‰w« rh£l¥g£oUªjhnyh, nj®jš Miza« 

mt®fŸ ÛJ xG§F elto¡if  vL¤ÂUªjhnyh, m¤ija mÂfhçfŸ mYty®fS¡F¤ nj®jš 

gâ xJ¡»l¡ TlhJ vd Miza« éU«ò»wJ. 

(v) VnjD« xU mÂfhç mYty®fS¡F vÂuhd Fiw  tH¡F ÚÂ k‹w¤Âš 

ãYitæš  ÏU¡Fkhæ‹ m¤jifnahU¡F« vªj nj®jš gâianah, nj®jš bjhl®ghd 

gâianah tH§f¡ TlhJ v‹W Miza« éU«ò»wJ. 

(vi) nj®jš Miza¤Â‹ c¤juÎ¡»z§f gâæl kh‰w« brŒa¥g£l mÂfhçfŸ/ 

mYty®fŸ,  kh‰wš ãä¤j« mt®fŸ vªbjªj C®fS¡F nghŒ gâah‰w nt©Lnkh m¥go 
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brŒahkš m¤jifa  kh‰wšfë‹ neh¡f¤ij Âir ÂU¥ò« t©z« éL¥ò vL¤J¡bfh©L 

mt®fŸ brhªj gFÂænyna j§» éL»‹wd® v‹gJ ngh‹w òfh®fŸ flªj fhy¤Âš nj®jš 

Miza¤Â‰F tªÂU¡»‹wd.  ÏJ F¿¤J fLikahf MŒªj nj®jš Miza«, m¥go¥g£l 

khWjš Mizfis bg‰w mÂfhçfŸ/ mYty®fŸ cldoahf K‹ò gâòçªJ tªj Ïl§fis 

é£L (kht£l§fis é£L) f©o¥ghf Ïl« bgau nt©L« v‹W KoÎ vL¤JŸsJ. 

(vii) nkY« nj®jš Miza¤Â‹ nk‰f©l c¤juÎfis¢ brašgL¤J«nghJ Ïl 

kh‰wš Mizfis¥ bg‰W cça Ïl§fS¡F¢ br‹W bghW¥òfis V‰W¡ bfhŸshkš 

éL¥Ãš br‹WŸst®fë‹ fhèahf cŸs Ïl§fS¡F  ntW Ïl§fëš ÏUªJ mÂfhçfis / 

mYty®fis kh‰W« jUz§fëš mid¤J khãy§fë‹  jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ / 

k¤Âa muÁ‹  neu M£Á¥gFÂfS¡fhd  jiyik¤ nj®jš mÂfhçfis¡ fyªjhnyhÁ¤j 

Ã‹dnu ãakd§fŸ tH§f¥gl nt©L«.  Ïªj c¤juÎfë‹ Ñœ tH§f¥gL« gâæl 

kh‰wšfS¡fhd Mizfë‹ efšfŸ (gofŸ) f©o¥ghf cça jiyik¤ nj®jš mÂfhç¡F 

ju¥gl nt©L«. 

(viii) th¡fhs® g£oašfŸ ÂU¤j gâæš <L¥g£oU¡F« mÂfhçfŸ vtiunaD« 

kh‰Wtjhf ÏUªjhš, mt®fis m¤jifa th¡fhs® g£oašfŸ ÏWÂ brŒa¥g£L mit 

btëæl¥g£l Ã‹dnu jiyik¤ nj®jš mÂfhçÍl‹ fyªjhnyhÁ¤J  mt®fS¡F kh‰wš 

Mizfis tH§f nt©L«. 

(ix) mL¤J tU« 6 Â§fëš VnjD« xU mÂfhç gâ XŒÎ bgWtjhf ÏUªjhš, 

mtU¡F Miza¤Â‹ Ïªj c¤juÎfŸ / MizfŸ bghUªjhJ.  nkY« brhªj kht£l§fëš/  

3 M©LfS¡F« mj®¡F« nkyhf¥ gâ òçªJ tªÂU¡F« mÂfhçfS¡F nj®jš fhy§fëš, 

nj®jš gâfŸ  vijÍ« x¥gil¡f TlhJ.  vdnt, m¤jifa ÃçédU« nk‰brh‹d nj®jš 

éÂKiwfS¡F c£glhjt®fŸmikt®. 

(x) jiyik¤ nj®jš mYty®fë‹  mYtyf§fëš gâah‰¿tU« mÂfhçfŸ / 

mYty®fŸ jéu khãy§fëš  k‰W« k¤Âa muÁ‹  neuo M£Á¥ gFÂfëš gšntW 

gâ¤Âw‹ tiffëš gâ Ú£o¥ò bg‰WŸst®fŸ mšyJ Û©L« gâæš  

mk®¤j¥g£LŸst®fŸ  ahbjhUtU¡F« nj®jš bjhl®ghd vªj¥ gâiaÍ« më¡f¡ TlhJ 

v‹W nkY« bjëÎW¤j¥gL»wJ. 

          2.    vL¡f¥g£LŸws elto¡iffë‹ étu§fis¤ nj®jš  Miza¤Â‹ 

jftY¡fhf cldoahf  më¡f¥glyh«.  våD« m¥go¥g£l étu§fŸ             5-02-2014 

ehS¡F K‹djhfnt më¡f¥gLkhW gh®¤J¡ bfhŸs¥glnt©L«. 



301 

 

          3.     gâæl kh‰w« F¿¤J és¡f« / bjëÎ nfhç gšntW khãy§fëèUªJ« 

v©z‰w F¿¥òfŸ  flªj fhy¤Âš bghJ¤ nj®jè‹ nghJ bgw¥g£LŸsd.   ÏJ F¿¤j 

étfhu§fŸ  mid¤J«,  jiyik¤ nj®jš mYty® ãiyænyna ifahs¥gl nt©L« v‹W  

Miza« m¿ÎW¤J»wJ. 

   jiyik¤ nj®jš mYty® mséš, nk‰F¿¤j étfhu§fë‹  mid¤J 

TWfS« myÁ  Muha¥g£l Ã‹dU« mªj mÂfhç mit F¿¤J és¡f«  më¤JŸs 

ãiyæš, KoÎ vL¡f¥gl Ïayhkš ÏUªjhš cça gçªJiufë‹ mo¥gilæš äf mtrukhd 

ãiyæš jå¤jåahd  étfhu§fis¤  nj®jš Miza¤Â‰F mD¥g nt©L«.   

 4.   Ïªj m¿ÎW¤jšfŸ  cçat®fŸ midtç‹ ftd¤Â‰F« vL¤J¢ 

bršy¥glyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.118 

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

jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 21-02-2014 M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ 

foj v© 437/6/1/2014. 

bghUŸ:    2014 M« M©o‹ k¡fsit¡fhd  bghJ¤ nj®jš – gâælkhWjšfŸ/ 

mÂfhçfis¥ gâæl§fS¡F ãaä¤jš – bjhl®ghd és¡f§fŸ. 

 

  9-01-2014 M« ehël¥g£l mnj v©âš nk‰f©l bghUëš mikªj 

ÏštYtyf¤Â‹ foj¤ij¥ go¤J gh®¡FkhW eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 

  mj‹go Áy khãy muRfëläUªJ nj®jš  Miza¤Â‹ éÂfSŸ x‹whf 

mikªÂU¡F« gâ Ïl kh‰w§fŸ bjhl®ghd X® Mizæš “ nj®jš gâfëš neuoahfnth, 

kiwKfkhfnth <LgL¤j¥g£oU¡F« mYty®fŸ  mtut®j« brhªj kht£l§fëš gâòçtJ 

bjhlu¡TlhJ ”   v‹W m¿ÎW¤J« tifæš  mikªJŸsJ.  mij¢ brašgL¤J« nghJ, 

nj®jš gâfëš kiwKfkhf <LgL¤j¥g£oU¡F« mYty®fŸ  äf bgW« v©â¡ifæš 

ÏU¥gjhš  mt®fis  kh‰WtJ fod«.   vdnt,  ÏJ F¿¤J Mizia kW gçÓyid brŒa 

nt©L« v‹ khãy muRfŸ nf£L¡bfh©ld.  nj®jš Miza¤Âl« Ïªj  éÂKiwia kW 

gçÓyid  brŒa mt®fŸ éL¤ÂU¡F« nfhç¡ifia MuhŒªJ gh®¤J mj‹ ÛJ  nj®jš 

Miza« xU KoÎ vL¤JŸsJ.  mªj Koé‹ mo¥gilæš Ã‹ tUkhW xU éÂ ÂU¤j¤ij 

mJ brŒJŸsJ. 

 

 “ nj®jšfSl‹ neuoahf¤ bjhl®ò bfh©LŸs vªj xU mYtyU« 

bjhl®ªJ brhªj kht£l¤Âš gâ òça mDkÂ¡f¡ TlhJ ”  v‹gnj mªj 

éÂ¤ÂU¤jkhF«   våD«, nj®jšfSl‹  kiwKfkhf¤ bjhl®ò bfh©LŸs 

vªj mYty®fŸ ÛJ«, mo¥gil ÏU¡F« tifæyhd òfh®fŸ bgw¥g£lhš, 

mªj mYty®fŸ ÛJ« j¡f elto¡ifia Miza«  cWÂahf nk‰bfhŸS«.  

Mdhš gFÂ mYty®fshf (Sector br¡lh® mYty®fshf) 

ãaä¡f¥g£LŸst®fŸ, nj®jš gâfSl‹ neuoahf  <LgL¤j¥g£oUªjhY«, 

mt®fŸ Ïªj éÂKiwfS¡F (MizfS¡F) c£gL¤j¥glkh£lh®fŸ.  

Vbdåš, fs¥gâfëš <L¥gL¤j¥g£oU¡F« mt®fŸ mt®fsJ fs§fŸ 
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F¿¤J m¿ªÂU¥gj‹_y«, m§F nj®jèš mt®fsJ brašM‰wš 

ÂwDilajhf ÏU¡F« v‹gjhš mt®fis mªjªj¥ gFÂfënyna nj®jš 

gâah‰w mDkÂ¡fyh« v‹W nj®jš Miza« bjëÎ¥gL¤ÂÍŸsJ.  våD« 

fs¥gâæš cŸs m¤jifa mYty®fŸ Á¿J« ghFghL fh£lhkš / xU 

jiy¥g£rkhf Ïšyhkš ne®ikahf elªJ bfhŸ»wh®fsh / brayh‰W»wh®fsh 

v‹gij cWÂ brŒÍ« éj¤Âš, jiyik¤ nj®jš mYyt®, kht£l nj®jš 

mYty® k‰W« nj®jš el¤J« mYty® M»nah® Ôéukhf mt®fis¡ 

f©fhâ¡f nt©L«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.119 

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

bray®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 16.08.2014 M« ehë£l 

437/6/1/2014 M«  v©â£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: ehlhSk‹w / r£l¥ nguit¤ bjhFÂfS¡F eilbgW« Ïil¤nj®jš 

mYty®fë‹ gâæl kh‰w« / gâ ãakd« - bjhl®ghf. 

 khãy§fëš eilbgW« Ïil¤nj®jYl‹ bjhl®òila mYty®fŸ Ú©lfhykhf 

mt®fŸ gâòçÍ« Ïl§fŸ r£lk‹w / ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ (bjhFÂfë‹) tu«Ã‰FŸ 

tuéšiy v‹gijÍ« mt®fSila brhªj¤ bjhFÂahf Ïšiy v‹gijÍ« cWÂ¥gL¤J« 

ãiyahd bfhŸifia RjªÂukhd k‰W« ãahakhd nj®jšfis el¤J« j‹Dila 

bghW¥òl‹ nj®jš Miza« fil¥Ão¤J tU»wJ. 

2) r£lk‹w bjhFÂ (fS¡F)¡F Ïil¤ nj®jš 

2.1) eilKiwæYŸs c¤juÎfis Ïu¤J brŒJé£L nj®jš Miza« Ñœ f©lthW 

Ô®khå¤ÂU¡»wJ. 

 1. Ïil¤ nj®jYl‹ neuoahf¤ bjhl®òila xU mYty® 

 2. mtŸ / mt®, mtSila / mtUila brhªj r£l¥ nguit¤bjhFÂæ‹ tu«ò¡FŸ 

gâæèUªjhš 

 3. flªj eh‹F M©Lfëš mtŸ mt® _‹W M©LfŸ m§nfna gâah‰¿æUªjhš, 

xUntis m¢r£l¥ nguit¤ bjhFÂ fhèælkhf neç£l ehëèUªJ MwhtJ khj¤Â‹ ÏWÂ 

ehs‹nwh mšyJ mj‰F¥ K‹dnuh 3 M©LfŸ gâia ãiwÎ brŒÂUªjhnyh 

 m¢r£l¥nguit¤ bjhFÂæ‹ tu«bgšiy¡FŸ j‰nghija gjéæš bjhl®tj‰F vªj 

mYtyU« mDkÂ¡f¥glkh£lh®. 

 m¤jifa mYty®fŸ r£l¥nguit¤ bjhFÂæ‹ všiy¡F btëna Ïlkh‰w« 

brŒa¥gLth®fŸ. 
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 2.2 (1). Ïil¤ nj®jšfŸ eilbgw¥ nghF« r£l¥nguit¤ bjhFÂfë‹ nj®jš el¤J« 

mYtšfŸ k‰W« nj®jš el¤J« cjé mYty®fis Ïªj c¤juÎfŸ f£L¥gL¤J«  

r£l¥nguit¤ bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ mikªJŸs Jiz / cjé M£Á¤ jiyt®fŸ,  

c£nfh£l ã®thf  eLt®fŸ nfh£l M£Á¤ jiyt®fŸ k‰W« t£lhu ts®¢Á¤ jiyt®fŸ 

ngh‹w Ïju mYty®fisÍ« Ïªj c¤juÎfŸ f£L¥gL¤J«. 

 (i) nj®jš mYty®fshf ãaä¡f¥gL« gFÂ mYty®fŸ nj®jš gâfëš neuoahf 

<Lg£lhY«  nj®jš eilbgW« gFÂfŸ / fs§fŸ  g‰¿a mt®fSila mDgt m¿Î gaDW 

bra‰gh£o‰F K¡»a« v‹gjhY« mt®fŸ fs¢ brašgh£oš gâak®¤j¥g£LŸsjhY« 

mt®fŸ Ïªj c¤jué‹ Ñœ gukh£lh®fŸ ÏU¥ÃD« nj®jš eilbgW«nghJ mt®fSila 

gâ¢ brašghL KGikahd eLãiyæš cŸsJ v‹gij cWÂ¥gL¤Jtj‰F mt®fis 

jiyik¤ nj®jš mYty®, kht£l¤ nj®jš mYty® k‰W« nj®jš el¤J« mYty® M»nah® 

ftdkhf f©fhâ¡f nt©L«. 

 (ii) fhtš JiwæYŸs mYyt®fis¥ bghW¤jtiuæš, fhtš Jiwæ‹ c£nfh£l¤ 

jiyt® / Jiz¡ f©fhâ¥ghs®fŸ / t£l¡ fhtš mYty®fŸ, MŒths®fŸ, Jiz 

MŒths®fŸ mšyJ m¤JiwæYŸs rkkhd juãiyæYŸs mYty®fS¡F r£l¥nguit¤ 

bjhFÂ¡FŸshf Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«  

(2.3)  flªj eh‹F M©Lfëš mnj r£lk‹w¤ bjhFÂæš _‹W M©LfŸ gâia nkny 

brh‹d njÂæš ãiwÎbg‰WŸsduh mšyJ ãiwÎ bg‰WéLth®fsh v‹gij¤ bjçªJ 

bfh©L, m¤jifa mid¤J mYty®fisÍ« mt®fSila brhªj¡ bjhFÂ¡F btëna 

gâak®¤Jtj‰nf‰g nj®jš MizaK« cldoahf xU éçthd MŒÎ brŒayh«  vd 

éU«ò»wJ.  jéuÎ« Óuhd j‹ik¡fhf¥ g¤Â 2.1 (ii)-Ïš F¿¥Ã£lthW MwhtJ khj¤Â‹ 

ÏWÂ ehëèUªJ Ã‹ndh¡» M« _‹W M©Lfis¡ fz¡»l nt©L«. 

3. ehlhSk‹w¤ bjhFÂ(fS¡F)¡F eilbgW« Ïil¤nj®jš 

3.1 eilKiwæYŸs c¤juÎfis Ïu¤J brŒJé£L Ïil¤nj®jš eilbgw¥ nghF« 

ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ Ïil¤ nj®jšfSl‹ bjhl®òila Ã‹tU« vªj xU mYtyU« 

mnj ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiyfS¡FŸ j‰nghija gjéæš bjhl®tj‰F 

mDkÂ¡f¥glkh£lh®fŸ vd¤ nj®jš Miza« Ô®khå¤ÂU¡»wJ. 
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(i) mt® bjhl®òila bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ  tU«  mtUila brhªj kht£l¤Âš 

gâæèUªjhš 

(ii) flªj eh‹F M©Lfëš mt® _‹W M©LfŸ m§nfna gâah‰¿ ÏUªjhš m¤bjhFÂ 

fhèælkhd ehëèUªJ MwhtJ khj¤Â‹ ÏWÂ ehënyh mšyJ mj‰F K‹dnuh 3 

M©LfŸ gâia ãiwÎ brŒÂUªjhš 

 m¤jifa mYty®fŸ mªehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiy¡F btëna gâæl kh‰w« 

brŒa¥gLt®fŸ. 

3.2 Ïil¤ nj®jšfŸ eilbgw¥ nghF« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ nj®jš el¤J« mYty®fŸ 

k‰W« cjé¤ nj®jš el¤J« mYty®fŸ Ïªj c¤jué‹ Ñœ tU»wh®fŸ.  nj®jš el¤J« 

mYtyuhf ãaä¡f¥g£LŸs kht£l¤ nj®jš mYtyiu k£Lnk Ïªj c¤juÎfŸ 

f£L¥gL¤J«. Vida kht£l nj®jš mYty®fis¥ bghW¤jtiuæš Ïil¤nj®jšfŸ 

eilbgw¥ nghF« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæš mt®fSila kht£l¤Â‹ Áy gFÂ tªjhY« Tl 

Ïªj c¤juÎfŸ mt®fS¡F¥ bghUªjhJ.  ÏU¥ÃD« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ 

mikªJŸs¥ gFÂfëYŸs TLjš M£Áa®, TLjš kht£l eLt®, Jiz M£Áa®fŸ, 

Jiz¡ nfh£l eLt®fŸ, nfh£l M£Á¤ jiyt®fŸ k‰W« t£lhu ts®¢Á mYty®fŸ ngh‹w 

Vida mYty®fS¡F Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«. 

 ÏU¥ÃD« gFÂ mYty®fë‹ gaDW bra‰gh£o‰F gFÂ / fs¤Âid¥ g‰¿a 

mt®fSila mDgt m¿Î K¡»akhf¤ njit¥gL«  Ïl§fëš fs¥ gâah‰w mt®fŸ 

gâak®¤j¥gLtjhš neuoahf¤ nj®jš gâæš <Lg£lhY« gFÂ mYty®fshf ãaä¡f¥gL« 

mYty®fŸ Ïªj c¤juÎfë‹ Ñœ tukh£lh®fŸ vd bjëÎgL¤j¥g£LŸsJ.  ÏU¥ÃD« 

nj®jš eilbgW« nghJ mt®fSila gâ¢bra‰ghL KGikahf eLãiyahdJ v‹gij 

cWÂ¥gL¤Jtj‰F mt®fis¤ jiyik¤ nj®jš mYty®, kht£l¤ nj®jš mYyt® k‰W« 

nj®jš el¤J« mYyt® M»nah® ftdkhf¡ f©fhâ¡f nt©L«. 

 fhtšJiwæYŸs mYty®fis¥ bghW¤jtiuæš, nj®jš el¤J« mYtyuhÎ« cŸs 

kht£l nj®jš mYtyç‹ kht£l¤Âš gâæš ÏU¡f¡ Toa fhtš f©fhâ¥ghsU¡F  

Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«.  Ïil¤nj®jšfŸ eilbgw¥ nghF« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæš 

mt®fSila kht£l¤Â‹ Áy gFÂfŸ mikªjhY« Tl, Vida fhtš f©fhâ¥ghs®fŸ 

Ïªj c¤juÎfë‹ Ñœ tu kht£lh®fŸ.  ÏU¥ÃD« ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ všiy¡FŸ 
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mikªJŸs Ïl¤Âš gâæYŸs TLjš fhtš f©fhâ¥ghs®, c£nfh£l fhtš jiyt® 

Jiz fhtš f©fhâ¥ghs® / t£l MŒths®fŸ, MŒths®fŸ, cjé MŒths®fŸ mšyJ 

rkkhd juãiyæYŸs gâæèU¥nghiu Ïªj c¤juÎfŸ f£L¥gL¤J«. 

3.3 Mjyhš xU éçthd MŒÎ nk‰bfhŸs¥g£L, flªj eh‹F M©LfSŸ r£lk‹w nguit¤ 

bjhFÂ všiyæš nk‰brh‹d ehs‹W , _‹W M©L fhy« gâ Koªj mšyJ gâ brŒJ 

Ko¡f nt©oa, m¤jifa mid¤J mÂfhçfS« mt®fSila brhªj¤ bjhFÂašyhj ntW 

bjhFÂæš cldoahf¥ gâak®¤j¥gl nt©L«, vd Miza« nkY« éU«ò»wJ.  nkY«, 

xnu Óuhd j‹ik¡fhf _‹wh©L fhykhdJ g¤Â 3.1 (ii)š F¿¥Ã£LŸsthW, MwhtJ 

khj¤Â‹ filÁ ehëèUªJ Ã‹ndh¡» fz¡»l¥gl nt©L«. 

 4. xG§F elto¡iffŸ vL¡f gçªJiu¡f¥g£LŸs mšyJ flªj fhy¤Âš VnjD« 

nj®jš / nj®jšfŸ bjhl®òila gâæš VnjD« jtWfS¡fhf F‰w« rh£l¥g£LŸs 

mYty®fS¡F mÂfhçfŸ nj®jš bjhl®òila gâ xJ¡ÑL brŒa¥gl¡TlhJ v‹W« 

nj®jš Miza« TW»wJ. 

 5.VnjD« ÚÂk‹w¤Âš F‰wéaš tH¡F ãYitahf cŸs ahbjhU mÂfhç / 

mYtyU« nj®jš gâ mšyJ nj®jš bjhl®òila gâæš <LgL¤j¥gl¡TlhJ v‹W nj®jš 

Miza« éU«ò»wJ. 

 6.  nj®jš Miza« btëæ£l c¤juitbah£o khãy muR nk‰brh‹d gjéfëš 

cŸs mYty®fis¥ gâælkh‰w« brŒ»‹wnghJ jå eg®fŸ vªj kht£l¤ÂèUªJ 

gâælkh‰w« brŒa¥gL»wh®fnsh mªj kht£l¤ÂèUªJ  btënawhkY«, éL¥Ãš 

brštj‹ _yK«  Ïªneh¡if Ïªelto¡ifia Kl¡f Kaš»‹wd® v‹W, nj®jš 

Miza¤Â‰F flªj fhy¤Âš òfh®fŸ tu¥bg‰WŸsd. Miza« Ïjid fLikahdjhf¡ 

fU»wJ.  nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs c¤juÎfisbah£o gâælkh‰w« brŒa¥gL»w m¤jifa 

mYty®fŸ gâælkh‰w Mizfis¥ bg‰w clndna mt®fŸ gâælkh‰w« brŒa¥g£l 

kht£l¤ÂèUªJ btënaWkhW nf£L¡bfhŸs¥gl nt©L«. 

 7. tH¡fkhf fhèæl« V‰g£l njÂæèUªJ (Miza¤Â‹ f£L¥gh£o‰F ÛW« Åœãiy 

Ú§fyhf ) MW khjfhy msé‰FŸ mªj fhèæl¤ij ãu¥ò« bghU£L Ïil¤ nj®jš 

eilbgW«.  vdnt, xU bjhFÂæš fhèæl« V‰g£l clnd Ïªj têfh£L be¿Kiwfis¢ 
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brašgL¤j khãy muR bjhl§f nt©L« vd m¿ÎW¤j¥gL»wJ.  vdnt,  mÂfhçfë‹ 

ÏWÂ neu Ïl«bga®jiy¤ jé®¡fyh«. 

 8.  ahbjhU mYtyU« tU« MW khj¤Â‰FŸ gâ XŒÎ bgWthuhæ‹ nk‰F¿¥Ã£l 

Miza¤Â‹ f£lisæ‹ go mt® éÂéy¡F bgW»wh®.  nkY«, nj®jšfë‹ nghJ nj®jš 

gâfis nk‰bfhŸstj‰F (cŸJiw / +3 msÎnfhš ) tifæid¢ rh®ªj mYty®fŸ 6 

khj¤Â‰FŸ gâ XŒÎ bgWgtuhf ÏU¥Ã‹ <gl¡ TlhJ. 

 9. vL¡f¥g£l elto¡iffë‹ étu§fŸ  jftY¡fhf, Miza¤Âl« 

bjçé¡f¥glyh«. 

10. nj®jš Miza« m¿é¤j Ïil¤nj®jšfŸ  Kj‰bfh©L Ïªj c¤juÎfë‹ 

ga‹ghL brašgl¤ bjhl§F«.  (nj®jš Miza¤Â‹ 16.08.2014 M« ehë£l ECI/PN/37/2014 

M«  v©â£l g¤Âçif¡ F¿¥ig¡ fh©f) Ïit, m›t¥nghJ eilbgw¡Toa r£l¥nguit¤ 

bjhFÂ¡fhd / ehlhSk‹w¤ bjhFÂ¡fhd (bjhFÂfS¡fhd ) mid¤J Ïil¤nj®jšfëY« 

f©o¥ghf¥ ga‹gL¤j¥gl nt©L«.  
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c¤juÎ bjhl® v©.120 

வமகாலயா, நாகலாந்து மற்றும் ைிாிபுரா மாநிலங்களின் ைதலதமச் 

பசயலாளர்கள்/ைதலதமத்        அ            அனுப்பப்பட்ட 06.12.2017 

ஆம் நாளிட்ட        வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/1/INST/ECI/ 

FUNCT/MCC/2017 ஆம் எண் கடிைம். 

பபாருள்: வமகாலயா, நாகலாந்து மற்றும் ைிாிபுரா மாநிலங்களின் 

சட்டமன்ைங்களுக்கான பபாதுத்வைர்ைல்-அைிகாாிகள்     நியமனம்/பணியிட 

மாற்ைம்- பைாடர்பாக. 

 வமகாலயா,நாகலாந்து மற்றும் ைிாிபுரா மாநிலங்களின் ைற்வபாதைய 

சட்டமன்ைத்ைின் பைேிக்கால     முதைவய 6.03.2018,13.03.2018 மற்றும் 

14.03.2018 ஆம் நாட்கள் ேதரயில் உள்ளது என்பதை பைாிேிக்க நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

 

2.  வைர்ைல் நதடபபறும் மாநிலங்க    / மத்ைிய வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளில் 

வைர்ைதல நடத்தும் பணிகளில் வநரடியாகத் பைாடர்புதடய அைிகாாிகதள 

அேர்களது பசாந்ை மாேட்டத்ைில் அல்லது  குைிப்பிடத்ைக்க காலஅளேில் 

பைாடர்ச்சியாக ஓாிடத்ைில் பணியாற்ைி  ேரும் இடங்களில்  பணியமர்த்ைம் 

பசய்ைல் கூடாது                                       . 

3. எனவே, வைர்ைல் பணிகளில் வநரடியாகத் பைாடர்புதடய         

       ைற்வபாது   மாேட்ட          பைேிகளில் மாேட்டத்ைின்  

அவை பைேிகளில் பைாட      அனுமைிக்கக் கூடாது  என ஆதணயம் 

முடிபேடுத்துள்ளது:-  

(அ)       பசாந்ை மாேட்டத்ைில் பணியமர்த்ைப்பட்டிருப்பின்.                            

(ஆ) கடந்ை நான்கு ஆண்டுகளில் மூன்று ஆண்டுகதள அந்ை மாேட்டத்ைில் 

நிதைவு பசய்யும் அல்லது 31.03.2018     அல்லது அைற்கு முன்பாக மூன்று 

ஆண்டுகதள நிதைவு பசய்யும் அைிகாாிகள். 
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4. மாநில அர     சம்பந்ைப்பட்ட துதைகளானது  வமற்பசான்ன 

ேிைிமுதைகதள/பணிமாறுைல்கதள நதடமுதைப்படுத்தும் வபாது, அைிகாாிகள் 

அேர்களது பசாந்ை மாேட்டங்களில் பணியமர்த்ைப்படாமல் இருப்பதை 

கேனத்ைில் பகாள்ள வேண்டும். வமலும்,கதடசியாக நதடபபற்ை சட்டமன்ைத் 

வைர்ைல்/அைதனயடுத்து நடந்ை  யாபைாரு இதடத்வைர்ைல் ஆகியேற்ைில் 

பணியாற்ைிய மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர் / வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்/உைேி 

வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்/               / சார்பு ஆய்ோளர் அல்லது 

அைற்குவமற்பட்ட  அைிகாாிகள் அவை சட்டமன்ைத்பைாகுைி /மாேட்டத்ைில் 

பணியமர்த்ைப்படேில்தல அல்லது அங்வகவய பைாடர்ந்து பணியாற்ை 

அனுமைிக்கப்படேில்தல   என்பதையும் உறுைிபசய்துபகாள்ள வேண்டும். 

5. வமற்பசான்ன ேிைிக    இணக்கமாக பசயல்படுேைில் குதைந்ை அளவு 

மாேட்டங்கதளக் பகாண்டுள்ள சிைிய மாநிலங்கள்/மத்ைிய       வநரடி 

ஆட்சிப்பகுைிக    யாபைாரு சிரமங்கதள எைிர்பகாள்ளும்வபாது  அைிலிருந்து 

ேிலக்கு பபறுேைற்கா  உாிய காரணங்கதளக் குைிப்பிட்டு  ைதலதமத் வைர்ைல் 

அலுேலர் மூலமாக ஆதணயத்ைிற்கு பைாிேிக்கலாம்.                     

                  ஆதணயம் உாிய பநைிமுதைகதள ேழங்கும்.  

6.பயன்பாட்டுத் ைகுைி- 

6.1 மாேட்டத் வைர்ைல் அ      கள், துதண வைர்ைல் அ      கள், வைர்ைல் 

நடத்தும் அலுேலர்/உைேி வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்  , ோக்காளர் பைிவு 

அலுேலர்  /உைேி ோக்காளர் பைிவு அ      , குைிப்பிட்ட வைர்ைல் 

   களுக்காக ஒருங்கிதணப்பு அலுேலர்களாக  வைர்ைல் பணிகளுக்கு 

நியமிக்கப்படும் அலுேலர்களுக்கு மட்டுமல்லாது   வைர்ைல் பணிகளில் வநரடியாக 

நியமனம் பசய்யப்படும் மாேட்ட அைிகாாிகளான கூடுைல் மாேட்ட மாஜிஸ்ைிவரட், 

உட்வகாட்ட மாேட்ட மாஜிஸ்ைிவரட்,துதண ஆட்சியர்கள்/இதண ஆட்சியர்கள், 

ேட்டாட்சியர்கள்,ேட்டார ேளர்ச்சி அலுேலர்கள் அல்லது  அவை 

               யாபைாரு அலுேலர்களுக்கும் பபாருந்தும். 
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6.2. இந்ை உத்ைரவுகளானது, மாேட்டங்களில் வைர்ைல் நதடபபறும் வநரங்களில்  

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகதள வமற்பகாள்ளுைல் அல்லது  காேல்துதையினதர 

பணியில் ஈடுபடுத்துைல் ஆகிய பபாறுப்புகதள  உதடய   காேல்துதை 

அைிகாாிகளான  காேல்துதைத் ைதலேர்  , காேல் துதை துதணத்ைதலேர்  , 

மாநில ஆயுைக்காேல் பதடத்ைதலேர்  , சிைப்பு மாேட்டக் காேல் 

கண்காணிப்பாளர்  , மாேட்டக் காேல் கண்காணிப்பாளர்  , கூடுைல் 

மாேட்டக் காேல் கண்காணிப்பாளர்  , உட்வகாட்ட காேல் ைதலேர்  , காேல் 

நிதலய அலுேலர்  , ஆய்ோளர்கள், சார் ஆய்ோளர்கள், ேருோய் 

ஆய்ோளர்கள்/               அல்லது அைற்கு இதணயான ைரத்ைிலான 

அைிகாாிகள் வபான்ை        பபாருந்தும். 

7.           அதனே    ைகேல்க     /ேழிகாட்டுைல்களுக்     

ஆதணயத்ைால்            ளியிடப்பட்ட  ேிளக்கங்கள்/       

பின்ேருமாறு :- 

i. கணினிமயமாக்கம், சிைப்பு பைாகுைிகள், பயிற்சி வபான்ை ஏதனய 

பசயல்பாட்டுத் துதைகளில் பணியமர்த்ைப்பட்டுள்ள காேல்துதை 

அலுேலர்க                                 . 

ii. காேல் சார் ஆய்ோளர்கள் மற்றும் அைற்குவமற்பட்ட பைேிகளில் உள்வளார் 

அேர்களது பசாந்ை மாேட்டத்ைில் பணியமர்த்ைப்படக்கூடாது. 

iii. நான்கு ஆண்டுகள் பைேிக்காலத்ைில், மூன்று ஆண்டுகள் பைேிக்காலத்தை 

ஒரு காேல் உட்வகாட்டத்ைில்  நிதைவு பசய்ைிருக்கும் அல்லது நிதைவு 

பசய்யேிருக்கும் காேல் சார்பு ஆய்ோளதர அவை சட்டமன்ைத்பைாகுைிக்குள் 

               உள்ள காேல் உட்வகாட்டத்ைில்  பணிமாறுைல் பசய்ய 

வேண்டும். மாேட்டம் மிகச்சிைியைாக இருந்து அவ்ோறு பசய்ய இயலாை 

வநர்ேில், அந்ை அலுேலதர மாேட்டத்ைிற்கு பேளியில் பணிமாறுைல் பசய்ய 

வேண்டும். 

iv. வைர்ைலின்வபாது  அைிக அளவு எண்ணிக்தகயிலான பணியாளர்கள் 

பல்வேறு வைர்ைல் பணிகளில் ஈடுபடுத்ைப்பட்டிருப்பர்.அைிக அளவு 

பணிமாறுைல்கதளச் பசய்து அைன் மூலமாக மாநில அளேிலான 
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பசயல்பாடுகதள  மாற்ைியதமப்பது ஆதணயத்ைின் வநாக்கம் அ  . 

எனவே, வமற்பசான்ன பணிமாறுைல்  பகாள்தகயானது மருத்துேர்கள், 

பபாைியாளர்கள், ஆசிாியர்கள் / வபராசிாியர்கள் வபான்ை வைர்ைல் 

பணிகளில் வநரடியாக ஈடுபடாை அலுேலர்களுக்கு/அலுேல்சார் 

நபர்களுக்குப் பபாருந்ைாது. இருப்பினும், ஒருபக்க சார்பாளர்களாக 

பசயல்படுைல் அல்லது ைேைாக பசயல்படுைல் வபான்ை ஏவைனும் குைிப்பிட்ட 

குற்ைச்சாட்டுகள் யாபைாரு அரசு அலுேலர்களுக்கு எைிராக அரசியல் 

கட்சியினரால் எழுப்பப்பட்டு அதுகுைித்ை ேிசாரதண  நடத்ைப்பட்டு  அதே 

பமய்ப்பிக்கப்படும் வபாது ைதலதமத் வைர்ைல்  ைிகாாி/இந்ைியத் வைர்ைல் 

ஆதணயமானது  அந்ை அலுேலதர பணியிடமாற்ைம் பசய்ேைற்கு 

உத்ைரேிடுேது  மட்டுமல்லாமல்  அேர் மீது துதைாீைியாக உாிய 

ேிசாரதண நடத்ைவும் உத்ைரேிடலாம்.  

v. பகுைி அலுேலராக / மண்டல நீைித்துதை நடுேராக நியமனம் பசய்யப்பட்டு  

வைர்ைல் பணிகளில் ஈடுபடும் அலுேலர்களுக்கு  அந்ை  உத்ைரவுக        

            . எனினும்,வைர்ைல் கண்காணிப்பாளர்கள், ைதலதமத் 

வைர்ைல் அலுேலர்/ மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர்  மற்றும் வைர்ைல் நடத்தும் 

அலுேலர்கள்  அேர்கதள உன்னிப்பாக கேனித்து  அேர்கள் ைமது 

கடதமயில்                 ஒருபக்கச் சார்பும் இல்லாமல் 

உண்தமயாகச் பசயல்படுேதை உறுைிபசய்ைல் வேண்டும்.  

vi. மூன்ைாண்டுகள் கால அளதேக் கணக்கிடும்வபாது, ஒவர மாேட்டத்ைில் 

அேர்கள் பைேி உயர்வு பபற்ைிருப்பினும் அதையும் கணக்கில் பகாள்ள 

வேண்டும். 

vii.            துதைகளின் மாநிலத் ைதலதமயிட      பணியில் உள்ள 

அலுேலர்களுக்கு இந்ை ேிைிகள் பபாருந்ைாது. 

viii. கடந்ை காலங்களில் நதடபபற்ை வைர்ைல்களில் அல்லது வைர்ைல் 

பைாடர்பான பணிகளில் யாபைாரு ைேறு பசய்ைைாக அலுேலர்களுக்கு 

எைிராக ஆதணயம் ஒழுங்கு நடேடிக்தக எடுக்க பாிந்துதர பசய்து அதே 

நிலுதேயில் அல்லது ைண்டத்பைாதக ேிைிக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டிருப்பின் 

அல்லது ைண்டதன ேழங்கப்பட்டிருப்பின் அேர்களுக்கு  வைர்ைல் 

பைாடர்பான எவ்ேிை பணிகதளயும்                 கூடாது. 
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எனினும், கடந்ை வைர்ைல்களின்வபாது அலுேலர்கள் மீது ஒழுங்கு 

நடேடிக்தக வமற்பகாள்ள வேண்டும் என்ை எவ்ேிை  பாிந்துதரகளும் 

இல்லாைவபாதும் ஆதணயத்ைால்  பணியிட மாற்ைம் பசய்யப்பட்ட 

அலுேலர்கதள ஆதணயத்ைால் குைிப்பிட்டு பைாிேித்ைாபலாழிய சாைாரண 

காரணங்களுக்காக பணியிடமாற்ைம் பசய்யக்கருதுைல் கூடாது. 

குற்ைச்சாட்டுக்கு உள்ளான அ         பபயர்கதளக் கண்டைிைல்  

பைாடர்புதடய  ஆதணயத்ைின் 23.12.2008 ஆம் நாளிட்ட,464/INST/2008-

EPS ஆம் எண்ணிட்ட உத்ைரவு  நகல் இத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது. 

அைற்கிணக்கமாக பசயல்படுேதை ைதலதமத் வைர்ைல் அ         

உறுைிபசய்ைல் வேண்டும். 

ix. வமலும், வைர்ைல் பைாடர்புதடய பணிகளில் ஈடுபடுத்ைப்படும் 

அலுேலர்கள்/அைிகாாிகளுக்கு எைிராக  நீைிமன்ைத்ைில் குற்ை ேழக்குகள் 

ஏவைனும் நிலுதேயில் இருப்பின் அேர்கதள   வைர்ைல் பைாடர்புதடய 

பணிகளில் ஈடுபடுத்ை / பணியமர்த்ைக்கூடாது என  ஆதணயம் 

ேிரும்புகிைது. 

x. வமலும், ஆதணயத்ைின் வமற்பசான்ன          படி பணியிடமாறுைல் 

பசய்யப்பட்ட அலுேலர்கதள, ைற்வபாது பணியில் உள்ள அலுேலர்களின் 

பணியிடத்ைில்  நியமிக்கும் வபாது  மாநில/மத்ைிய வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளின் 

ைதலதமத் வைர்ைல் ஆதணயர்களிடம் கலந்ைாவலாசிக்க வேண்டும்.இந்ை 

அைிவுறுத்ைல்களின்படி ேழங்கப்பட்ட ஒவ்போரு பணிமாறுைல் 

ஆதணகளின் நகல்கதளயும்  ைேைாமல் ைதலதமத் வைர்ைல்           

ேழங்க வேண்டும். 

xi. வைர்ைல் நதடபபறும் ஆண்டில், ோக்காளர் பட்டியல் ைிருத்ைம் பசய்யும் 

பணிகள் ஏவைனுமிருப்பின் அைில்  ஈடுபட்டுள்ள  

அலுேலர்கள்/அைிகாாிகளுக்குாிய பணிமாறுைல் ஆதணகதள, ோக்காளர் 

பட்டியல் இறுைியாக பேளியிடப்பட்ட பின்னர்,           ைதலதமத் 

வைர்ைல் அ          கலந்ைாவலாசித்ை பின்னர் மட்டுவம  

நதடமுதைப்படுத்ை வேண்டும்.யாபைாரு சிைப்புக் காரணங்களால் 
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பணிமாறுைல் பசய்யப்பட வேண்டிய வநர்வுகளில் ஆதணயத்ைின் 

முன்அனுமைிதயப்  பபை வேண்டும். 

xii. யாபைாரு அலுேலர்கள்,எைிர்ேரும் ஆறு மாைங்களுக்குள்ளாக பணிஓய்வு 

பபறும் வநர்ேில் அேர்களுக்கு, ஆதணயத்ைின் வமற்பசான்ன 

          ேரம்             இருந்து 

ேிலக்களிக்க    .வமலும், (6 மாைங்களுக்குள்ளாக பணி ஓய்வு 

பபறு          உள்/3+அளவுவகால்கள்) என்ை ைகுைிநிதலயில் ேரும் 

அைிகாாிகள் ஆதணயத்ைின் அனுமைியின்ைி  வைர்ைல் பைாடர்பான 

பணிகளில் ஈடுபடக்கூடாது. 

xiii. வமலும், மாநிலத்ைில் பல்வேறு ைரநிதலகளில் பணி நீட்டிப்பு அல்லது மறு 

பணியமர்த்ைம் பசய்யப்பட்டுள்ள உள்ள அதனத்து அலுேலர்களும் 

(ைதலதமத் வைர்ைல் அ       அலுேலகத்ைில் பணியமர்த்ைப்பட்டுள்ள 

அலுேலர்கள் ைேிர்த்து)        வைர்ைல் பைாடர்பான பணிகளில் 

ஈடுபடுத்ைப்படக்கூடாது                       . 

xiv. வைர்ைல் பைாடர்பான பணிகளில் உள்ள அதனத்து அலுேலர்களும், 

          மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர், ைகேல் பைாிேிப்பைற்கு 

ஏதுோக, பின்ேரும் படிேத்ைில் உறுைிபமாழிதய   அளிக்க வேண்டும். 

         ைதலதமத்வைர்ைல் அ                           . 
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உறுைிபமாழி 

(மனுத்ைாக்கல் பசய்யவேண்டிய கதடசி  நாளிலிருந்து இரண்டு 

நாட்களுக்குள் அளிக்க வேண்டும்) 

 

…….. ஆம் நாளிலிருந்து ……… பைேியில் இருக்கும்………. ஆகிய நான், 

ைற்வபாது பபாதுத்/இதடத் வைர்ைல் நதடபபறும் …………  மக்களதேத் 

பைாகுைி/ (…………. சட்டமன்ைத் பைாகுைி          அளிக்கும் 

உறுைிபமாழி  

 

(அ) வமற்பசான்ன மாநிலம்/மாேட்டத்ைில்               வைர்ைலில் 

யாபைாரு அரசியல் கட்சிகளின் பசயல்பாட்டாளர்களுக்கு /        

வபாட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு நான் பநருங்கிய உைேினர் இல்தல.  

(ஆ) யாபைாரு நீைிமன்ைத்ைிலும் எனக்கு எைிராக எவ்ேிை குற்ை ேழக்குகளும் 

நிலுதேயில் இல்தல. 

 

குைிப்பு- (அ) மற்றும் (ஆ)        ‘ஆம்’ என்ை பைில் ேழங்கப்பட்டிருப்பின், 

அதுகுைித்ை முழு ேிேரங்கள் ைனியான படிேங்களில்  அளிக்க வேண்டும். 

 

நாள்……………         (பபயர்) 

             பைேி 

 

நாள்…………….         (பபயர்) 

             பைேி 
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குைிப்பு:யாபைாரு அலுேலர் ைேைான ைகேல் அளித்ைிருப்பின் அேர்மீது  

ஒழுங்குநடேடிக்தக  எடுக்கப்படும். 

 

8.          வமற்பசான்ன          முதையாகப் 

பின்பற்றுேைற்காக  அதுகுைித்ை ேிேரங்கதள           மாநில அரசு  

துதைகளின்/அலுேலகங்களின் கேனத்ைிற்கு பகாண்டு பசல்ல வேண்டும். 

பணியிடமாற்ைம் பசய்யப்பட்ட அலுேலர்கள்/அைிகாாிகள்  ைற்வபாதுள்ள 

பைேிக்கு மற்பைாரு அைிகாாி ேரும்ேதரயில் காத்ைிருக்காமல் உடனடியாக  

அைிகாரங்கதள ஒப்பதடப்பதை மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர் அல்லது 

பைாடர்புதடய மாேட்ட அலுேலர் உறுைிபசய்ய வேண்டும்.  

 

9.அதனத்து இனங்களின் மீதும் நடேடிக்தககள்  வமற்பகாள்ளப்பட்டது  

குைித்ை ேிேரங்கதள ஆதணயத்ைின் ைகேல்களுக்காக உடனடியாக 

அளிக்க வேண்டும். 

 

10.இந்ை கடிைத்தைப் பபற்றுக்பகாண்டைற்கான ஒப்புதகதய ேழங்கவும். 
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 இதணப்பு 

 

அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய       வநரடி 

ஆட்சிப்பகுைிகளின் ைதலதமத் வைர்ைல் அ      களுக்கு  வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைால்  அனுப்பப்பட்ட  23.12.2008 ஆம் நாளிட்ட 

464/6/INST/2008/EPS  ஆம் எண் கடிைம். 

பபாருள்:- கடதம ைேைியைன் காரணமாக வைர்ைல் ஆதணயத்ைால்  

             பணியிடமாற்ைம் பசய்யப்பட்ட அலுேலர்களின் 

பபயர்கதளக் கண்டைிைல். 

 

பார்தே: அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய       வநரடி 

ஆட்சிப்பகுைிகளின் ைதலதமத் வைர்ைல் அ      களுக்கு வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைால்   அனுப்பப்பட்ட  28.03.1994 ஆம் நாளிட்ட 437/6/2006-

PLN.111  ஆம் எண் கடிைம் &                       

  :100/1994.PLN.1 

 

                                                 

    . அதனத்து மாேட்டங்களிலும் நதடபபறும் ஒவ்போரு 

வைர்ைல்களுக்கும் முன்பாக ேிாிோக  ஆய்வு                   

     ஒரு மாேட்டத்ைில்  நான்காண்டு பைேிக்காலத்ைில் மூன்ைாண்டு 

பைேிக்காலத்தை முடித்துள்ள அதனத்து அலுேலர்களும் அேர்களது பசாந்ை 

மாேட்ட ைிற்கு பேளியில் பணியமர்த்ைப்பட வேண்டும்      இந்ைிய 

வைர்ைல் ஆதணயம் பைாிேித்துள்ளது.வமலும், ஆதணயத்ைின் 

உத்ைரேின்படி ஒழுங்கு நடேடிக்தக எடுக்க பாிந்துதரக்கப்பட்ட     

அல்லது  வைர்ைல் மற்றும் வைர்ைல் பைாடர்பான பணிகளில்  கடதம 

ைேைி     ைண்டதன ேழங்கப்பட்ட     அல்லது                

                                  பணியிடமாற்ைம் 
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பசய்யப்பட்ட                வைர்ைல் பைாடர்பான பணிகளில் 

ஈடுபடுத்ைக்கூடாது    இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயம்            . 

 

எனினும், ஆதணயத்ைின் வமற்கண்ட அைிவுறுத்ைல்களுக்கு இணக்கமாக 

பசயல்பட ைதலதமத் வைர்ைல் அலுேலர்கள் மற்றும் மாேட்டத் வைர்ைல் 

அலுேலர்கள் முயற்சிகள் எடுத்ைவபாதும்கூட, அ      கள் வமற்கண்ட 

அளவுவகால்களுக்குள் ேருேதும்,வைர்ைல் அல்லாை பணிகளில் ஈடுபட 

மாேட்டத்ைிற்கு பேளியில் பணிமாறுைல் பசய்யப்பட வேண்டியதுமான 

நிதலயில் உள்ளனர், ஆனால் அேர்கள் வைர்ைல் பைாடர்பான பணிகளில்   

ைற்வபாதும் ஈடுபடுத்ைப்ப டு ேரும்  ஒருசில நிகழ்வுகள் மட்டுவம 

பிற்காலங்களில் பபாதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் 

புகார்கதள எழுப்ப ஏதுோக  உள்ளது என்பதை              

                  ஆதணயம் கண்டைிந்துள்ளது. இத்ைதகய 

நிகழ்வுகள் குதைந்ை எண்ணிக்தகயில் இருப்பினும், அதே வைர்ைல் 

களங்களில் ைேைான சமிக்தைகதள ஏற்படுத்தும். வமற்கண்ட 

ேதரயதைகளின்படி பணிமாறுைல் பசய்ய வேண்டிய அலுேலர்கள் குைித்ை 

முதையான ைகேல்கதள பராமாிக்காமல் இருப்பவை சில இடங்களில் 

ஏற்படும்        ைேறுகளுக்கான காரணங்கள் ஆகும்.இத்ைதகய குற்ை 

நிகழ்வுகள்     ேருங்காலங்களில் ஏற்படுேதை 

ைேிர்ப்பைற்காகவும்,ைற்வபாதுள்ள ேிைிமுதைகதள வமலும் ேலுோகச் 

பசயல்படுத்துேைற்காகவும் ஆதணயமானது பின்ேரும் ேழிகாட்டுைல்கதள 

ேழங்கியுள்ளது :- 

 

I. வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் உத்ைரேின்படி பணியிட மாற்ைம் 

பசய்யப்பட்ட இந்ைிய ஆட்சிப்பணி /இந்ைிய காேல் பணி 

அைிகாாிகள்,மாேட்டத் வைர்ைல் அ        , வைர்ைல் நடத்தும் 

அலுேலர்கள் மற்றும் ோக்காளர் பட்டியல் அைிகாாிகள் குைித்ை 

ேிேரங்கள் மற்றும் ஆதணயம் ஒழுங்கு நடேடிக்தக எடுக்குமாறு  

பாிந்துதர பசய்யப்பட்ட அலுேலர்கள் அல்லது வைர்ைலில் அல்லது 

வைர்ைல் பைாடர்பான பணிகளில் பசய்ை ைேறுகளின் காரணமாக  
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ைண்டதன ேழங்கப்பட்டுள்ள அலுேலர்கள் குைித்ை ேிேரங்கதளக் 

பகாண்ட பைிவேடு ஒன்தை மாநில ைதலதமத் வைர்ைல்         

         ேர வேண்டும்.   

II. அவைவபா  , மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர், ைன் கட்டுப்பாட்டில் 

பணியாற்றும் அலுேலர்கள்  மற்றும் பணியாளர்கள் குைித்ை 

ேிேரங்கதளக் பகாண்ட பைிவேடு ஒன்தை          ேர 

வேண்டும். 

III. இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் வைர்ைல் அைிேிப்பு பேளியிடப்படும்  

நாளுக்கு 7 நாட்கள் முன்னைாகவே,வமற்கண்ட ேதரயதைகளுக்குள் 

ேரும்  அதனத்து அலுேலர்களும் பணியிடமாற்ைம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பதை உறுைி பசய்து ஆதணயத்ைின் 

மண்டல பசயலாளருக்கு கடிைம் ஒன்தை  மாநில ைதலதமத் வைர்ைல் 

        அனுப்ப வேண்டும்.இவைவபால், வமற்கண்ட 

ேதரயதைகளுக்குள் ேரும் அதனத்து அலுேலர்கள்/அைிகாாிகளும் 

வைர்ைல் அல்லாை பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டு மாேட்டங்களுக்கு  

பேளியில் பணியிடமாற்ைம் பசய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பதை 

மாேட்டத் வைர்ைல் அ                உறுைிபசய்யும் 

ேதகயில் அேர்களிடமிருந்து இணக்க சான்ைிைழ் பபை வேண்டும். 

IV. வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்  ,            அலுேலர்  ,      

வைர்ைல் நடத்தும் அலுேலர்   மற்றும்                 

அலுேலர்கள் மற்றும் பிை வைர்ைல் பைாடர்புதடய அலுேலர்கதளப் 

பபாறுத்ை வநர்ேில்   “4 ஆண்டு பைேிக்காலத்ைில் 3 ஆண்டுகதள 

நிதைவு பசய்யும் அளவுவகால்” மற்றும் பசாந்ை மாேட்டம் என்ை 

அளவுவகால், வபான்ைதேகளால் பணியிட மாற்ைம் பசய்ய வேண்டிய  

அலுேலர்கள் குைித்து மாேட்டத் வைர்ைல் அலுேலர்   உறுைிபசய்து, 

உாிய வநரத்ைில்  கடிைம் ஒன்தை ைதலதமத் வைர்ைல் அ         

அனுப்ப வேண்டும்.வைர்ைல் ஆதணயம் அல்லது ைதலதமத் வைர்ைல் 

அ         , இைற்காக  யாபைாரு  கால அளவு 

நிர்ணயிக்கப்ப                              அது 

வைர்ைல்கள்  குைித்ை பத்ைிாிக்தக அைிேிப்பு  பேளியிடப்படும் 
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          7 நட்களுக்குள்ளாக           . அவைவபால், 

வைர்ைல் பைாடர்புதடய பணிகளில் ஈடுபடும் மாேட்டத் வைர்ைல் 

அலுேலர்,சிைப்பு காேல்துதை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் 

காேல்துதை கண்காணிப்பாளர்கள்  மற்றும் பிை காேல்துதை உயர் 

அைிகாாிகள்  பைாடர்புதடய ேிேரங்கதள மாநில அரசின் 

இதசவுடன் ைதலதமத் வைர்ைல் அ               ேர 

வேண்டும்.மாேட்ட வைர்ைல் அலுேலாிடமிருந்து பபைப்பட்ட 

இத்ைதகய பணிமாறுைல்          பைாடர்புதடய ைகேல்கதள 

உறுைிபசய்ேதுடன், ைதலதமத்  வைர்ைல் அைிகாாி  பைாகுக்கப்பட்ட 

இணக்கக் கடிைம் ஒன்தை  வைர்ைல் குைித்து  அைிேிப்பைற்கு 7 

நாட்களுக்கு முன்பாக  மண்டல பசயலாளருக்கு  அனுப்ப வேண்டும். 

V. வைர்ைல் அைிேிப்பிற்கு 7 நாட்களுக்குள்  இணக்கக் கடிைத்தை  

அளிப்பைற்கு ேதகபசய்யும் ேதகயில், ேிேரங்கதள வசகாித்ைல் 

மற்றும் வமற்பசான்ன  பைிவேடுகதள காலேிரயம் ஏற்படாைோறு 

முன்கூட்டிவய ையார் பசய்ேதையும் ைதலதமத் வைர்ைல் அ       

மற்றும் மாேட்டத் வைர்ைல் அ         உறுைி பசய்ைல் வேண்டும். 

VI. அலுேலர்கதள பணி   மாற்ைம் பசய்ேது மற்றும் ஆதணயத்ைின் 

வமற்கண்ட உத்ைரவுகளுக்கு இணக்கமாக பசயல்படுேது 

ஆகியேற்ைிற்கு பபாறுப்பாக மாநில அரசின் பல்வேறு துதைகள் 

உள்ளன.வைர்ைல் வநரங்களில் அலுேலர்கதள பணிமாறுைல் 

பசய்ேதை, பைாடர்புதடய துதைகளின் பசயலாளர்களின் 

கேனத்ைிற்கு பகாண்டு பசல்ேதுடன் அைன் நகல் ஒன்று ைதலதமச் 

பசயலாளருக்கும் அனுப்புைல்  வேண்டும்.அதனத்து  துதைகளும் 

ஆதணயத்ைின் உத்ைரவுகளுக்கு இணங்க குைித்ை வநரத்ைில் 

பசயல்படுேதை உறுைிபசய்யுமாறு பைாடர்புதடய துதையின் 

பசயலாளர்களிடம், ைதலதமத் வைர்ைல் அ       

வகட்டுக்பகாள்ளலாம். 

VII. இதடத்வைர்ைல்களின்வபாது, அலுேலர்கள் பத்ைி (I) இன் படி உள்ள 

ேதகயில் பணியிடமாற்ைம் பசய்ய வேண்டியிருப்பின் அேர்கதள, 

இதடத் வைர்ைல் அைிேிக்கப்படும் நாளிலிருந்து மூன்று 
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நாட்களுக்குள்ளாகவோ,மனுைாக்கல் பசய்யப்படும் நாளுக்கு 

முன்னைாகவோ  இேற்ைில் எது முன்னைாக ேருகிைவைா அைன்படி 

மாேட்டத்ைிற்கு பேளியில் பணி    மாறுைல் பசய்ய வேண்டும். 

VIII. வமற்கண்ட உத்ைரவுகள் எவ்ேிை மாற்ைங்களும் இல்லாமல்  

பின்பற்ைப்பட வேண்டும். 
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K.gštif 

c¤juÎ bjhl® v©.121 

ÏªÂa muÁ‹ brayhs® ékhd ngh¡Ftu¤J k‰W« R‰Wyh¤iw mik¢rf«, r®jh® 

gnlš gt‹, òJ Âšè  2) brayhs®, uæšnt thça«, uæš gt‹, òJÂšè¡F mD¥g¥g£l 

31.12.1993M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©.437/6/93/J.S.11/ 

bghUŸ: bghJ¤nj®jšfŸ k‰W« Ïil¤nj®jšfŸ ne®ikahfÎ«, RjªÂukhfÎ« el¤Jtj‰fhf 

Ïytr thfd mDkÂ¢Ó£Lfis jtwhf¥ ga‹gL¤Jtij jilbrŒtJ bjhl®ghd Áw¥ò 

be¿Kiw¡f£lisfŸ. 

 

  Ïkhry¥ Ãunjr«, k¤Âa Ãunjr«, än#huh«, uh#°jh‹, c¤ju¥Ãunjr« k‰W« njÁa 

jiyefu M£Á všiy (Âšè) M»a khãy§fëš m©ikæš elªJKoªj r£l¥nguit¡fhd 

bghJ¤nj®jšfë‹ nghJ khãy§fŸ/bjhFÂfS¡F/gFÂfS¡F uæšnt k‰W« muR ékhd 

ngh¡Ftu¤J ãWtd§fshš tH§f¥g£l mDkÂ Ó£Lfis jtwhf¥ ga‹gL¤j¥g£ld.  Ïªj 

Ïytr¥ gaz¢Ó£il it¤ÂU¥ngh® RjªÂukhd, ãahakhd nj®jš Kiwia  ÛW« tifæš 

Ïytkhf gaz« brŒJŸsd®.  ÏJ bjhl®ghf Miza¤Â‰F tªj nfhç¡iffë‹ 

mo¥gilæš Áy c¤juÎfŸ Ãw¥Ã¡f gâ¡f¥gL»nwh«. 

(2 Ï›éjkhd ãfœÎfis jL¡fnt©L« vd Miza« KoÎ brŒjJ.  bghJ¤nj®jšfŸ / 

Ïil¤nj®jšfë‹ nghJ khãy§fŸ / bjhFÂfŸ / gFÂfëš R‰¿ tUtj‰F tH§f¥gL« 

mDkÂ¢Ó£Lfis, rYif¢Ó£Lfis, cŸë£l mDkÂ¢Ó£LfŸ, bjhFÂfënyh, 

khãy§fënyh, gFÂfënyh gaz«  brŒa ga‹gL¤j tU« fhy¤Âš tH§f¥glkh£lhJ vd 

Miza« c¤jué£LŸsJ.  Ïªj jilahdJ bghJ¤nj®jš/Ïil¤nj®jš m¿é¥ò 

tªjÂèUªJ  brašgh£L¡F tU« k‰W« nj®jš KoÎfŸ tU« tiu brašgh£oš ÏU¡F«. 

3)Ï›éjkhd jilMizæèUªJ ahU¡F« éÂéy¡F »ilahJ.  R‰Wyh Ïa¡Fgt®fŸ 

k‰W« thfd Kft®fS¡F k£L« Ïªj jilæèUªJ éy¡F më¡f¥gL«. 

4) Ïªj bghU©ik bjhl®ghf tU§fhy¤Âš el¡F« bghJ¤nj®jšfŸ/Ïil¤nj®fë‹ 

nghJ Ïªj têKiwfŸ f©o¥ghf Ã‹g‰w¥glnt©L« v‹W« 

nf£L¡bfhŸs¥g£LŸsJ.  tH§f¥g£l têKiwfë‹ efèš Miza« x¥òif 

ifbah¥gä£LŸsJ. 

jaÎbrŒJ uÓJ¡fhd x¥òif¢ Ó£oid tH§fÎ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.122 

 mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡fhd jiyik¢ 

brayhs®fŸ k‰W« mid¤J khãy k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥ gFÂfS¡fhd jiyik 

nj®jš mYty®fS¡F mD¥g¥g£l 22.03.1996 M« ehë£lnj®jš Miz¤Â‹ foj v©. 

434/96/PLN-III. 

bghUŸ: bgça mséyhd x¥gªj¥òŸëfŸ k‰W« Vy§fŸ – bjhl®ghf. 

 kJghd«, bl©L ÏiyfŸ cŸë£lt‰W¡fhd gšntW bgça x¥gªj¥òŸëfŸ, Vy§fŸ 

bjhl®ghf Miza¤Â‹ gh®it¡F bfh©L tu¥g£LŸsJ.  Ï¤jifa Áy Vy§fŸ 

mÂfhu¤Âš cŸs VidnahU¡F rhjfkhfnt, ghjfkhfnt miktj‰fhd rh¤Âa« c©L 

v‹gij¥ òw¡fâ¡f ÏayhJ. 

1) vdnt, bgça mséyhd m¤jifa Vy§fŸ Kjèad el¤j¥gl ÏU¡»‹w mid¤J 

ne®ÎfëY«, mªjªj¥ gFÂfëš nj®jš  KotilÍ« filÁ ehŸ tiuæš mt‰iw 

x¤Â nghl nt©L« v‹W« jé®¡f Ïayhj ãiyæš khãy muR Ïil¡fhy 

V‰ghLfis¢ brŒant©L« v‹W Miza« c¤juéL»wJ.   

2) ÏÂèUªJ ÛWtJ nj®jš el¤ij éÂ Ûwšffshf fLikahf fUÂ gh®¡f¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.123 

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

mYtyf®fS¡F mD¥g¥g£l 23.1.1998M« ehë£l nj®jš Miza¤Â‹ foj v©.437/6/98-

PLN-III 

  bghUŸ:   muÁaèš Ôéukhf <LgLnthç‹ kidé/fzt® M»a mYty®fis éL¥ò 

më¥gJ. 

 ÏªÂa M£Á¥gâ, ÏªÂa fhtš gâ k‰W« Vida khãy muÁ‹ _¤j mÂfhçfë‹ 

thœ¡if JizfŸ muÁaš fs¤Âš nj®jš nt£ghs®fshf mšyJ muÁaš f£Á cW¥Ãduhf 

K«Kukhf ÏU¥Ã‹ ÏJ bjhl®ghf gšntW bghU©ikfŸ Miza¤Â‰F 

tªJbfh©oU¡»wJ.   

 nj®jš RjªÂukhfÎ«, ãahakhfÎ« el¤ÂL« ey‹ fUÂ bjhl®ò‰w mÂfhçfŸ 

jiyefu¤Âid é£L btëna bršy¡TlhJ.  mJ éL¥ò MdhY« R‰Wyh MdhY« 

nj®jšfŸ KoÍ« tiu btëna bršyTlhJ vd midtU¡F« Miza« MizæL»wJ. 
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c¤juÎ bjhl® v©.124 

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

mÂfhçfŸ/jiyik brayhs®fS¡F mD¥g¥g£l 25.1.2002M« ehë£l ÏªÂa nj®jš 

Miza¤Â‹ v©.437/6/2002-PLN-III jh§»a foj«. 

 bghUŸ: khÂç nj®jš el¤ij éÂfŸ – khãy ãÂ ãWtd§fsŸ _y« tNš brŒa¥gl 

nt©oa fl‹fŸ k‰W« thuh¡ fl‹fŸ nj®jš fhy¤Âš jŸSgo brŒa¥gLjš F¿¤J. 

 2. j‰nghJ khãy muÁ‹ gšntW tifahd ãWtd§fŸ tâf k‰W« t§» 

elto¡ifæš <Lg£L tU»‹wd.  »®ghš Á§-vÂ®-c¤j«Á§ (AIR1986 SC300) v‹w tH¡»š 

c¢r ÚÂk‹w« tH§»a Mizæš “Ï‹iwa fhyf£l¤Âš khãy muÁ‹ têfh£L 

nfh£ghLfë‹ mo¥gilæš Áwªj nkyh©ik neh¡f¤ij ãiwnt‰W« bghU£L gšntW 

ãWtd§fis (fHf§fis) V‰gL¤J« msÎ¡F khãy§fë‹ brašghLfŸ bgU»é£ljhš 

mªãWtd§fŸ khãy muÁ‹ cW¥ò mik¥òfshfnt cŸsd” v‹W bjçé¤JŸsJ.  nkY« 

r¤Urh®yh rªÂunrf®-vÂ®-itçnr®yh ÃuÔ¥Fkh® (AR 1992 SC1959) v‹w tH¡»š j« 

fU¤ij bjçé¡ifæš, murh§f¤jhš ãWt¥gL« ãWtdkhdJ muir¢ rhuhjJ nghš 

njh‹¿dhY«, njh‰w¤Âš muR rhuhj RjªÂukhd mik¥ghf ÏUªjhY«, MHkhf¥ gh®¤jhš 

cŸsh®ªj ãiyæš mJ muÁ‹ kW cUthfnt bfhŸs nt©oÍŸsJ.  vdnt, muR rh®ªj ãÂ 

mik¥òfŸ fl‹ tH§Fjš, fl‹fis ÂU«g¢ brY¤J« mik¥ig kh‰¿ mik¤jš, mnef 

ne®Îfëš thuh¡ fl‹fis jŸSgo brŒjš ngh‹w tâf« k‰W« t§» elto¡iffis 

nk‰bfh©L tU»‹wd.  Ï›thwhd muRrh® mik¥òfë‹ eilKiwfŸ Ïašghf 

nk‰bfhŸs¥g£L tªjhY«, nj®jš eilKiwfŸ nk‰bfhŸs¥gL« fhy¤Âš, Áy ntisfëš 

mit jtwhf¡ fUj¥g£L muÁaš f£ÁfŸ nt£ghs®fŸ, bghJk¡fŸ M»nahuhš 

Ia¡f©nzhL gh®¡f¥gL»wJ.  M£Áæš ÏU¡F« f£ÁahdJ muÁ‹ ÛJ jdJ ngusÎ 

bršth¡if brY¤j KoÍ« v‹gJ« mjdhš Û©L« nj®jèš ngh£oæ£L mÂfhu¤Â‰F 

Û©L« tuKoÍ« v‹gJ«, thuh¡fl‹fis jŸSo brŒa¡Toa ãiy ÏU¥gjhY«, Ï›thW 

fl‹ jŸSgo brŒa¥g£l jåeg® mšyJ tâf ãWtd« f£Á ãÂ¡F e‹bfhil bfhL¤J, 

mt®fSila nj®jš th¡F nrfç¥Ã‰F cjé brŒ»wJ v‹w F‰w¢rh£L¡F cŸshtJ« 

jé®¡f ÏayhjJ.  k¡fël« bršth¡F bgwnt©L« v‹w neh¡f¤Â‰fhf Vuhskhd fl‹ 

tH§F« elto¡iffëš <Lg£L th¡Ffis if¥g‰WtJ v‹w F‰w¢rh£L« c©L.  Ïjdhš 

fl‹ tH§F« ãWtd¤Â‹ bgaU¡F, fhy¥ngh¡»š  CW éisé¥gj‰fhd thŒ¥ò« c©L. 
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3) nk‰brh‹d ãiyiaÍ« Nœãiyæ‹ c©ikfisÍ« fUÂ¥gh®¡ifæš khãy muRfshš 

KGtJkhf mšyJ xU gFÂahf ãÂÍjé më¡f bg‰w mid¤J ãÂ ãWtd§fS«, nj®jš 

Miza¤Â‹ K‹ x¥òjš Ï‹¿ nj®jš el¤ij éÂ braèš ÏU¡»‹wnghJ ahbjhU jå 

eg®, ãWtd« Kjèat‰W¡F më¡f¥g£l fl‹fis jŸSgo brŒtj‰F elto¡if 

nk‰bfhŸs¡TlhJ v‹W nj®jš Miza« fUJ»wJ.  mnj¥ngh‹W, Ïªj ãWtd§fë‹ 

fl‹ tH§Ftj‰fhd ãÂ tu«òfŸ, khÂç nj®jš el¤ij éÂ braèš ÏU¡F«nghJ 

gadhëfS¡F f©_o¤jdkhd fl‹fŸ tH§Ftj‹ thæyhf ca®¤j¥gl¡TlhJ. 

4) nj®jš Miza¤Â‹ nk‰brh‹d c¤juthdJ, nk‰brh‹d mid¤J ãÂ ãWtd§fS« 

Vida ãWtd§fS« f©o¥ghf Ã‹g‰Wtj‰fhf cldoahf mt‰¿‹ ftd¤Â‰F bfh©L 

bršy¥gl nt©L«.  ÏJ bjhl®ghf mt®fS¡F tH§f¥g£l c¤jué‹ efš x‹W 

Miza¤Â‹ jftY¡fhfÎ«, gÂÎU¡fhfÎ« mD¥g¥gl nt©L«. 

 Ï¡foj« bg‰W¡bfh©lj‰F cldoahf x¥òif më¡FkhW nf£L¡bfhŸs¥gL»wJ. 
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            எண்.125 

 வைர்ைல் ஆதணயம், இந்ைிய அரசின் அதமச்சரதேக்குழுச் பசயலாளர், உள்துதை 

அதமச்சரக அரசுச் பசயலாளர், கிராமப்புை வமம்பாடு (ம) ேறுதம ஒழிப்பு அதமச்சக 

அரசுச் பசயலாளர், அேர்களுக்கும், அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரவைசங்கதளச் வசர்ந்ை ைதலதமச் பசயலாளர்கள் /ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு 

எழுைிய, 19.02.2004 ஆம் நாளிட்ட, 437/6/3/2004/PLN-II என்ை எண்ணிட்ட கடிைம். 

பபாருள்:  அனுமைி பபைாை கட்டட அதமப்புகதள அகற்றுைல் / இடித்ைல்  

நடேடிக்தககள் மீைான கட்டுப்பாடுகள் – பைாடர்பாக 

 13 ஆேது மக்களதே கதலக்கப்பட்டதும், சில மாநிலங்களின் சட்டமன்ை 

வபரதேத் வைர்ைல்கவளாடு மக்களதேப் பபாதுத் வைர்ைலும் ேிதரேில் 

நதடபபைவுள்ளதும் ைாங்கள் அைிந்ைவை. 

2. கிராம நலம் மற்றும் பிை வமம்பாட்டுத் ைிட்டங்கதளச் பசயல்படுத்தும் அரசின் பல்வேறு 

முகதமகள், அங்கீகாரம் பபைாை கட்டட அதமப்புகதளயும் ஆக்கிரமிப்புகதளயும் 

அகற்றும் பணியிலும், மக்கதள ஓாிடத்ைிலிருந்து மற்வைார் இடத்ைிற்கு மாற்ைிக் 

குடியமர்த்ைல் வபான்ை பணியிலும் ஈடுபட்டு ேருேது வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

கேனத்ைிற்குக் பகாண்டுேரப்பட்டது. பைாடர்புதடய முகதமயின் சட்ட 

ேிைிகளின்படியும், சில சமயங்களில் நீைிமன்ை ஆதணயின்படியும் அத்ைதகய 

நடேடிக்தககள் வமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன என்பைில் சிைிதும் ஐயமில்தல. இத்ைதகய 

நடேடிக்தககதள வமற்பகாண்டு சிைப்பாகப் பணியாற்றும் அரசு முகதமகளின் 

வநாக்கங்கதளத் வைர்ைல் ஆதணயம் உளமார ேரவேற்கும் அவை வநரத்ைில், சில 

மாநிலங்களின் சட்டப்வபரதேத் வைர்ைல்கவளாடு கூடவே, மக்களதேக்கும் 

பபாதுத்வைர்ைல் நதடபபைேிருக்கும் இத்ைருணத்ைில், இத்ைதகய இடமாற்ைங்கள், 

வைர்ைலுக்கான ோக்காளர் பட்டியலின் நம்பகத்ைன்தமதயப் பாைிக்கும் எனத் வைர்ைல் 

ஆதணயம் கருதுகிைது. 

3. எந்ைபோரு வைர்ைதலயும் நடத்துேைற்கு அடிப்பதட ஆேணமாக அதமேது ோக்காளர் 

பட்டியவல. அதனத்துத் வைர்ைல் நடேடிக்தககளும் அதைச் சார்ந்வை அதமகின்ைன. 
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மக்களதேத் பைாகுைிக்வகா அல்லது மாநில சட்டப்வபரதேத் பைாகுைிக்வகா ஓர் 

உறுப்பினதரத் வைர்ந்பைடுத்ைல் என்பது, ோக்காளர் பட்டியலில் இடம்பபற்றுள்ள 

உறுப்பினர்கள் மக்களதேக்வகா அல்லது சட்டப்வபரதேக்வகா ஓர் உறுப்பினதரத் 

வைர்ந்பைடுக்க வேண்டும் என்பது பபாருளாகும். அரசியல் சட்டத்ைின் 326ஆேது 

பிாிேின்படி குைிப்பிட்ட வைைியில் 18 ேயது பூர்த்ைியதடந்ை அல்லது அைற்கு வமற்பட்ட 

ேயதுதடய ஒவ்போரு இந்ைியக் குடிமகனும், (ைகுைியின்தம இல்லாைேராய் இருப்பின்), 

ைான் ேசிக்கும் மக்களதேத் பைாகுைியிவலா அல்லது சட்டப்வபரதேத் பைாகுைியிவலா 

ைன்தன ஒரு ோக்காளராகப் பைிவு பசய்து பகாள்ளலாம். ஆனால், 1951 ஆம் ஆண்டு, 

மக்கள் பிரைிநிைித்துேச் சட்டத்ைின் 62 ேது பிாிேின்படி, ைற்வபாது ஒரு பைாகுைியின் 

ோக்காளர் பட்டியலில் பபயர் வசர்க்கப்பட்டுள்ள ோக்காளர்கள் மட்டுவம 

அத்பைாகுைிகளில் ோக்களிக்கும் உாிதம பபற்ைேர்கள் ஆேர். ஆகவே, வைர்ைதலச் 

சுைந்ைிரமாகவும், வநர்தமயாகவும் நடத்துேைற்கு ஏதுோக, பைாகுைிக்கான ோக்காளர் 

பட்டியல் துல்லியமாகவும், ைற்வபாதைய நிலேரப்படியும் இருக்கவேண்டும். வைர்ைல் 

நதடபபைேிருக்கும் மாநிலங்களின் ோக்காளர் பட்டியலுக்கான ைகுைியான நாள் 

01.01.2004 என முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே ோக்காளர்கள் ைாங்கள் ேசிக்கும் 

பகுைிதயச் சார்ந்ை சட்டப்வபரதேத் பைாகுைியின் ோக்காளர் பட்டியலின் சாியான 

பாகத்ைில் ைங்கள் பபயதரச் வசர்த்துக் பகாள்ளலாம். அரசு அதமப்புகள் வமற்பகாள்ளும் 

ஆக்கிரமிப்புகதள அகற்றுேைன் மூலமாக ோக்காளர்கள் ைங்கள் ேசிப்பிடங்களிலிருந்து 

இடம்பபயர வநர்ந்ைால், குைிப்பிட்ட சட்டப்வபரதேத் பைாகுைிக்கான ோக்காளர் பட்டியல் 

பாைிக்கப்படும்; எத்ைதன ோக்காளர்கள் இடம்பபயர்ந்ைார்கவளா அத்ைதன 

ோக்காளர்களும் ைங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பைாகுைியில் ோக்களிக்கும் உாிதமதய 

இழக்கும் ேண்ணம் பட்டியல் அதமந்துேிடும். பபரும்பாலான நிகழ்வுகளில், 

ஆக்கிரமிப்புகதள அகற்றும்வபாது ைங்கள் சட்டவபரதேத் பைாகுைிக்கு பேளிவய வேறு 

இடங்களில் குடியமர்த்ைப்படும் ோக்காளர்கள், ைாங்கள் ேசிக்கும் புைிய சட்டவபரதேத் 

பைாகுைியில் குைித்ை காலத்ைிற்குள், ோக்காளர் பட்டியலில் ைங்கள் பபயதரச் வசர்க்க 

இயலாமல் வபாய்ேிடுகின்ைனர். இதுவபான்ை ைேைான ோக்காளர் பட்டியல்களின் 

அடிப்பதடயில் வைர்ைல் நதடபபறும்வபாது ைனக்கு ோக்குாிதம இருக்கும் 

இடத்ைிலிருந்து மற்வைார் இடத்ைிற்கு மாற்ைப்படும் பபரும்பாலான மக்களுக்கான ோய்ப்பு 

மறுக்கப்படுகிைது. வமலும், ைேைான ோக்காளர் பட்டியல், ோக்குப்பைிவு நதடபபறும்  

பைாகுைியில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்ைப்படுேைால் இடமாற்ைம் பசய்யப்பட்ட மக்களுக்குப் 
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பைிலாக, வேண்டத் ைகாை சக்ைிகள் கள்ள ோக்குகள் வபாடுேைற்கும் ேழிேகுக்கும். 

இதேயதனத்தும் சுைந்ைிரமாகவும், வநர்தமயாகவும் நதடபபறும் வைர்ைதலச் 

சீரழிப்பவைாடு, பைாடர்புதடய பைாகுைியில் வைர்ைல் முடிதேயும் பாைிக்கும். 

4. வைர்ைல்கதளச் சுைந்ைிரமாகவும், வநர்தமயாகவும் நடத்துேைற்காகவும், ோக்காளர் 

பட்டியலின் நம்பகத்ைன்தமதய நிதலநாட்டவும், இப்வபாது முைல் வைர்ைல் முடிேதடயும் 

ேதரயில், யாபைாரு அரசு / உள்ளாட்சி அதமப்புகள் எவ்ேிை ஆக்கிரமிப்புகதளயும் 

அகற்றும் நடேடிக்தககதள வமற்பகாள்ள வேண்டாம் என வைர்ைல் ஆதணயம் முடிவு 

பசய்துள்ளது. வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் வமற்பசான்ன முடிேிதன நதடமுதைப்படுத்துைல் 

பைாடர்பாக நீைிமன்ைம் ஏைாேது ஆதண பிைப்பித்ைிருந்ைால், அதைச் பசயல்படுத்தும் 

ேதகயில் ஆதணகதளப் பிைப்பிக்க வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் கேனத்துக்கு மத்ைிய, மாநில 

அரசுகள் பகாண்டுேரவேண்டும். இட மாற்ைம் ைேிர்க்க முடியாைைாயின், ைக்க 

மறுோழ்வுத் ைிட்டங்கள் உள்ளிட்ட அதனத்து ேிளக்கங்கதள / காரணிகதள வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைிடம் அரசு ேழங்க வேண்டும். அைன் மூலம் பைாடர்புதடய வைர்ைல் 

அைிகாாிகளுக்கு ோக்காளர் பட்டியதலத் ைிருத்ைம் பசய்ேது பைாடர்பாக வைர்ைல் 

ஆதணயம், உாிய ஆதணகதளப் பிைப்பித்து, இடமாற்ைம் பசய்யப்பட்ட ோக்காளர்கள் 

உாிய ேசைிகதளப் பபற்ைபிைகு ைங்கள் ோக்களிக்கும் உாிதமதயப் பயன்படுத்ை 

இயலாை நிதலதயத் ைடுக்க இயலும். 
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            எண்.126 

 ஆந்ைிரப் பிரவைசம்  ,கர்நாட கம்  ,மகாராஷ்டி ரம்  ,ைமிழ்நாடு மற்றும் ஜார் க்கண்ட் 

மாநில ைதலதமச் பசயலர்களுக்குத் வைர்ைல் ஆதணயர் எழுைிய 11.03. 2004ம் நாளிட்ட 

437/6/23/ 2004 PLN.III என்ை எண்ணிட்ட கடிைம். 

பபாருள் : பபாதுத் வைர்ைல்கள் 2004 - ேைட்சி நிோரணப் பணிகதள 

வமற்பகாள்ேது - பைாடர்பாக . 

 

  ைங்களது மாநிலங்களில் ேைட்சி பகுைியாக அைிேிக்கப்பட்ட பகுைிகளில் ேைட்சி 

நிோரணப் பணிகதள நிதைவேற்றுேைில் வமற்பகாள்ள வேண்டிய நதடமுதை குைித்து 

மாநில அரசுகளிடமிருந்து பல்வேறு கடிைங்கள் வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு ேந்துள்ளன. 

இது பைாடர்பான பபாருண்தமகதளக் கருத்ைில் பகாண்டு வைர்ைல் ஆதணயம் 

கீழ்க்கண்ட அைிவுறுத்ைல்கதள ேழங்குகிைது. 

 

i. மத்ைிய அரசின் வபாிடர் வமலாண்தம நிைி ேழங்க உகந்ைைாக ேழிகாட்டு 

பநைிமுதையில் கூைியோறு ேைட்சிப் பகுைியாக அைிேிக்கப்பட்ட இடத்ைில் மாநில 

அரசால் நிோரணப் பணிகள் உடனடியாக வமற்பகாள்ளப்பட வேண்டும். 29 

பிப்ரோி 2004 அன்று வைர்ைல் வைைி அைிேிக்கப்பட்ட பின்னர் எந்ை ஒரு புைிய 

பகுைிதயயும் ஏற்கனவே உள்ள ேைட்சி பாைித்ை பகுைிகளின் பட்டியலில் வசர்க்கக் 

கூடாது. ஏவைனும் புைிய பகுைி அல்லது கிராமத்தைச் வசர்க்க வேண்டுமானால், 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் இதசதேப் பபறுேவைாடு வைசிய வபாிடர் நிைிதயப் 

பயன்படுத்ை மத்ைிய அரசால் பிைப்பிக்கப்பட்ட ேழிகாட்டு பநைிமுதைகளின் கீழ் 

உைேிதயப் பபை வேண்டும். 

 

ii. உடனடியாக நிோரணம் வைதேப்படும் ேைட்சி பாைித்ை இடங்களில் கீழ்க்கண்ட 

நிோரணப் பணிகதள வமற்பகாள்ள வைர்ைல் ஆதணயம் ைற்காலிகமாக அனுமைி 

அளிக்கிைது. 

 அ. குடிநீர் ேழங்கும் ோகனங்கள் மூலம் குடிநீர் ேழங்குைல். 

 ஆ. ேைட்சி பாைித்ை பகுைியில் நீர் ேற்ைிப் வபான ஆழ்துதளக் கிணறுகளுக்கு 

மாற்ைாக புைிைாக ஆழ்துதளக் கிணறுகதள அதமத்ைல். 

 

 இ. வபாிடர் நிோரண நிைியின் ேழிகாட்டுைலின்படி பணிக்குச் பசல்ல 

முடியாைேர்களுக்கும், தகேிடப்பட்டேர்களுக்கும் இயற்தகப்வபாிடர் 

நிோரண நிைித் ைிட்டத்ைின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ேிதலயில் அாிசி மற்றும் 
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வகாதுதம ேழங்குைல். 

 

 ஈ. கால்நதடகளுக்குத் ைீேனம் அளித்ைல் 

 உ. கூலி வேதல (வேதலக்கு உணவு) வபான்ை புைிய பணிகள் நிதைவு 

பசய்யப்பட வேண்டும். 

 

iii. வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் பசயல்பாட்டில் உள்ளவபாது ேைட்சி நிோரணப் பணிகள் 

வமற்பகாள்தகயில் எவ்ேிை அரசியல் நிகழ்ச்சிகளிலும் எந்ை ஒரு அதமச்சரும் 

அரசியல் பிரமுகரும் வமற்பார்தே பசய்ைல் அல்லது வேறு எந்ை 

காரணத்ைிற்காகவும் கலந்து பகாள்ளக் கூடாது. 

 

iv. வைர்ந்பைடுக்கப்பட்ட பிரைிநிைிகள் மற்றும் அலுேல் சாராை நபர்கதளத் 

ைேிர்த்துேிட்டு, ஒட்டு பமாத்ை ேைட்சி நிோரணப் பணிகளும் மண்டல, மாேட்ட, 

ேட்ட, துதண மற்றும் நிர்ோகத்ைினால் மட்டுவம வமற்பகாள்ளப்பட வேண்டும். 

 

  வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் ேழிகாட்டுைலுக்குக் கீழ்ப்படிேைற்கான ஒப்புதகதய 

அனுப்பவும். 
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            எண்.127 

 மத்ைிய அதமச்சரதே பசயலாளர்  ,அதனத்து மாநில மற்றும் யூனியன் 

பிரவைசங்களின் ைதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதமத் ைதலதம வைர்ைல் 

அைிகாாிகளுக்கு வைர்ைல் ஆதணயத்ைின்  24.10.2007 M«  நாளிட்ட  437 /6/ 2007 PLN.III 

என்ை எண்ணிட்ட கடிைம். 

 
பபாருள் : குஜராத் சட்டமன்ைப் வபரதேக்கான 2007 ம் ஆண்டு பபாதுத் 

வைர்ைல் - அதமச்சர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் பாதுகாப்பு - 

பைாடர்பாக . 
 

 

  வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/96-PLN.III என்ை எண்ணிட்ட, 09.04.1996ம் 

நாளிட்ட ேழிகாட்டு பநைிமுதை குைித்ை கடிைத்ைின் பத்ைி 2.5ன் மீது ைங்கள் கேனத்தை 

ஈர்க்க ேிதழகிவைன். பாதுகாப்பு முகதமகள் மற்றும் உளவுத்துதை அைிகாாிகளால் 

கண்டைியப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்ைல் உள்ள நபருக்குப் பாதுகாப்பளிக்க மாநில 

அரசுக்குச் பசாந்ைமான குண்டு துதளக்காை ஒரு ோகனத்தைப் பயன்படுத்ைிக் 

பகாள்ளலாம்.  பாதுகாப்பு அைிகாாிகளால் பாிந்துதரக்கப்படாை ேதரயில் ஒன்றுக்கு 

வமற்பட்ட ோகனங்கதளப் பயன்படுத்ைக்கூடாது. அேர்கள் பைேியில் இருந்ைாலும் 

இல்லாேிட்டாலும் அேர் வேட்பாளராக இருந்ைாவலா அல்லது இல்தலபயன்ைாவலா 

இந்ை ோகனங்கதளப் பயன்படுத்துேைற்கான பசலதே  ஏற்கவேண்டும். 

 

  2.   வைர்ைல் ஆதணயம் வமற்கண்ட பபாருண்தமதயயின் மீது ஆய்வு 

வமற்பகாண்ட பின்னர், வமற்கண்ட கடிைத்ைின் பத்ைி 2.5ல் பசய்துள்ள மாற்ைம் 

பின்ேருமாறு:  உள்துதை அதமச்சகத்ைால் “இசட் பிளஸ்” பாதுகாப்பு ேழங்கப்பட்டுள்ள 

நபர் அரசின் குண்டு துதளக்காை ோகனத்தைப் பயன்படுத்ைலாம்.   வைர்ைல் நடத்தை 

ேிைிகள் நதடமுதையில் இருக்கும்வபாது வமற்குைிப்பிட்ட “இசட் பிளஸ்” பாதுகாப்பு 

ேழங்கப்பட்ட பைேியில் இருந்ைாலும் இல்தலபயன்ைாலும், அேர் வேட்பாளராக 

இருந்ைாலும் இல்தலபயன்ைாலும் குண்டு துதளக்காை ஒரு ோகனத்தை மட்டுவம வைர்ைல் 
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பிரசாரத்ைிற்குப் பயன்படுத்ைலாம்.  பாதுகாப்பு அைிகாாிகளால் பாிந்துதரக்கப்படாை 

ேதரயில் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட ோகனங்கதளப் பயன்படுத்ைக்கூடாது. அந்ை 

ோகனத்தைப் பயன்படுத்துேைற்கான பசலதே அரவச ஏற்கலாம். 

 

 3. அதனத்து சம்பந்ைப்பட்ட அைிகாாிகளுக்கும் இத்ைகேல் 

பசன்ைதடந்ைதமக்கான இக்கடிைத்ைின் ஒப்புதகதய ேழங்குமாறு பைாிேிக்கப்படுகிைது.  

இது பைாடர்பான ஒரு நகல் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் வகாப்புக்கு தேக்கப்படுகிைது.  
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            எண்.128 

 ÏªÂa nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo 

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

9.3.2009 M« ehë£l 437/6/INST/2009–CC& BE M« v© foj«. 

  bghUŸ : k¡fsit¡fhd bghJ¤ nj®jš-2009- ãÂ ãiy m¿¡if jh¡fš khÂç nj®jš 

el¤ij éÂ-bjhl®ghf 

2009 M« M©L k¡fsit¡fhd bghJ¤nj®jš, Miza¤jhš m¿é¡f¥g£lJ k‰W« 

2009 M« M©L kh®¢ khj« 22M« ehŸ Kjš, khÂç nj®jš el¤ij éÂ eilKiw¡F tªjJ  

v‹gij Ú§fŸm¿Å®fŸ. 2009-10 M« M©L¡fhd ãÂ ãiy m¿¡if jh¡fš brŒtJ F¿¤J, 

gy F¿¥òfis gšntW khãy§fëläUªJ Miza« bg‰wJ. 

2.  eilbgwéU¡»w bghJ¤ nj®jšfŸ beU§F« ãiyæš mšyJ bghJ¤nj®jY¡fhd 

eilKiw m¿é¡f¥g£L, khÂç nj®jš el¤ij éÂ braèYŸs nghJ KGikahd 

m¿¡if¡F¥ gÂyhf, 3-4 khj§fS¡F cça bryÎfS¡fhf, r£l¥nguitæš ãÂãiy 

m¿¡if¡F x¥òjš bgWtJ bgU«ghyd khãy§fëš cŸs eilKiw v‹W FG R£o¡fh£l 

éU«ò»wJ. ÏJ ešybjhU k¡fsh£Á eilKiw¡F cjÎ»wJ. 

3. khãy r£l¥nguitfS¡F khwhfÎ«, m¤jifa kuò k‰W« cçik M»ait 

bjhl®ghfÎ«, nj®jY¡F V‰ghL brŒJ el¤Jtj‰fhf vG¤J _y« tif brŒtj‰nfh, 

bjhl®¢Áahd elto¡if tiuaW¥gj‰nfh éU«géšiy. ÏU¥ÃD«, r£l¥nguit th¡F¥gÂÎ 

eilbgwéU¡»w khãy§fis bghW¤jtiuæš, Ïil¡fhy ãÂ ãiy m¿¡if ãiwntwyh« 

vd m¿ÎW¤J»wJ. 

4. nk‰brh‹d c¤juÎfŸ, r«gªj¥g£l midtç‹ ftd¤Â‰F« bfh©L tu¥glyh« 

k‰W« Ï¡foj« bg‰wik¡F jaÎT®ªJ x¥òif më¡fÎ«. 
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            எண்.129 

 ÏªÂa nj®jš Miza«, mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo 

M£Á¥gFÂæ‹ jiyik nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 24.03.2009 M« ehë£l 

437/6/2009/CC& BE M« v© foj«. 

bghUŸ: kJghd« é‰gid brŒtj‰fhd, xJ¡ÑL /khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

brašKiwæš  ÏU¡F« fhy¤Âš kJghd«  bkh¤j é‰gid¡fhd KoÎ 

brŒjš F¿¤J mDkÂ-bjhl®ghf 

j‰nghJ khÂç nj®jš el¤ij éÂ eilKiwæš ÏU¥gij¡ fU¤Âšbfh©L, 

khãy¤Âš kJghd« é‰gid brŒtj‰F xJ¡ÑL brŒÍkhW mDkÂ nfhç, gšntW 

khãy§fëèUªJ F¿¥òfis Miza« bg‰W tU»wJ. Áy ne®éš, x¥gªj§fS¡fhd 

é©z¥g§fis btëæLtj‰F nfhu¥g£lJ k‰W« Áy ne®éš, brašfis¤ bjhl§Ftj‰F 

k‰W« FY¡fš Kiw c£gl gšntW Kiwfë‹ têahf xJ¡ÑL brŒtj‰F mDkÂ 

nfhu¥g£lJ. 

 X›bthU khãyK« kJé‰gid xJ¡Ñ£oid ã®t»¥gj‰F jå¥g£l khãy 

Ma¤Ô®it¢ r£l¤ij Ïa‰¿ÍŸsJ. Miza¤jhš bgw¥g£l F¿¥òfë‹go, bt›ntW 

khãy§fëš, é‰gidahs®fŸ _ykhf, kJghd é‰gid¡fhf khWg£l khÂçfŸ cŸsd 

v‹gJ ftå¡f¥g£lJ. Áy khãy§fëš/ k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¥gFÂæš, khãy munr 

khãy¤jhš el¤j¥gL»‹w fHf§fë‹/ bghJ¤Jiwfë‹ filfŸ thæyhf kJghd é‰gid 

brŒ»wJ. nkY« Áy khãy§fëš, Ma¤Jiwahš më¡f¥g£l é©z¥g§fë‹ mo¥gilæš, 

nj®ªbjL¡f¥g£l Ášyiw é‰gidahs®fS¡F, khãy muR, kJghd« tH§F»wJ. muR 

ã®zæ¤j éiyæš, FY¡fš Kiwæš mšyJ x¥gªj Kiw V‰gh£L thæyhf neuoahf khãy 

mséš mšyJ kht£l mséš kJghd x¥gªj§fis më¡F« Kiwahf Áy khãy§fëš 

cŸsJ. 

ãÂah©o‰fhd x¥gªj« M©LnjhW« tH§f¥gL»wJ. ãÂah©L Koªj Ã‹dU«,  

Á¿J fhy msé‰F, murhš, x¥gªj¤ij Ú£o¡F« tifbrŒ»w éÂKiwfŸ, Áy khãy 

Ma¤Ô®itfëš ml§»ÍŸsd. ntW Áy khãy§fëš, m¤jifa tifbrŒ»w éÂfŸ, 

j‰nghÂU¡F« r£l¤Âš Ïl«bgwéšiy. 
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nkny cŸs ãiyia gh®¡F«nghJ, khÂç nj®jš el¤ij éÂ 

eilKiwæèU¡F«nghJ, kJghd é‰gid xJ¡ÑL étfhu¤Âš, Ã‹tU« eilKiwfis¥ 

Ã‹g‰wyh« vd¤ nj®jš Miza« c¤Âué£LŸsJ. 

(i) el¥ò ãÂah©o‰F¥ ÃwF«, Ïil¡fhy V‰gh£il nk‰bfhŸs khãy muR¡nfh, 

mÂfhçfS¡nfh Ma¤Ô®it r£l§fŸ tif brŒ»‹wd. m¤jifa Ïil¡fhy 

V‰ghL j‰nghija tiuaiwfŸ, ãgªjidfë‹ Ñœ cça 

x¥gªjjhu®/é‰gidahsUl‹ nk‰bfhŸs¥gL«. 

(ii)   j‰nghJ eilKiwæèU¡F« Ma¤Ô®itfëš, m¤jifa tifbrŒ»w éÂfŸ 

Ïšyhj ãiyæš, tU« ãÂah©oš tH§f¥glnt©oa òÂa 

cçk§fŸ/x¥gªj§fS¡fhf, khãy muR, flªj M©Lfëš Ã‹g‰w¥g£l  

tH¡fkhd eilKiwfis¤ j‰nghÂU¡F« r£l§fë‹go/ r£l¤Â‰»z§f 

nk‰bfhŸsyh«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.130 

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

brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F mD¥ÃÍŸs 26.04.2009 M« ehë£l 

nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/c¤juÎ -2009-CC & BE M« v©â£l foj«  

bghUŸ: bghJ¤ nj®jš, khÂç el¤ij éÂfŸ -2009 – jiyik¢ brayhs® / cŸJiw 

brayhsU¡F fhtšJiw mÂfhçfshš RU¡f¡ F¿¥ò tH§Fjš - bjhl®ghf. 

mtÁabkd fUj¥gL« neu¤Âš, Kjyik¢r® mšyJ cŸJiw mik¢r®fS¡fhd 

ghJfh¥ò F¿¤J F¿¥òfis gâæèU¡F« fhtšJiwæd®, cŸJiw brayhs® mšyJ 

jiyik¢ brayhs® M»nahU¡F¤ bjçé¥gJ bjhl®ghf Miza« F¿¥Ã£LŸsJ F¿¤J 

m¿é¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  nkY«,  mtÁa« v‹whš, fhtšJiwæd®, mÂfhçfŸ 

M»nah® ÏJ F¿¤J F¿¥òfŸ tH§F«nghJ clåU¡f nt©L« vdÎ« fU¤J 

bjçé¡f¥gL»wJ. 

 2.  Miza¤Â‹  Ï¡fU¤Â‰fhd neh¡f«  v‹dbtåš, RjªÂukhd, ne®ikahd 

k‰W« btë¥gilahd nj®jiy cWÂ brŒjš; k‰W« mid¤J muÁaš f£ÁfS¡F« 

rçrkkhd ãiyia tH§Fjš; nkY« k¡fŸ òfh¥ TW« tifæš muÁaš fhuz¤Â‰fhf 

mÂfhu mik¥ig muR jtwhf¥ ga‹gL¤Jtj‰F¢ Á¿J« Ïlkë¡fhj tifæš 

brašgL¤jš; r£l« xG§if ghJfh¡F« fhtšJiwædç‹ ghJfh¥ò bjhl®ghd gâfS¡F 

Ïit K£L¡f£ilahf ÏUªJél¡TlhJ v‹gJ Û©L« tèÍW¤j¥gL»wJ. vdnt, 

njit¥gL« Åœãiyfëš r£l« xG§F eilKiw¥gL¤J« fhtšJiwæd® brašglhj 

tifænyh, elto¡if jhkÂ¡F« tifænyh nj®jš Miza¤Â‹ m¿ÎW¤jY¡ fh¤ÂU¡f¤ 

njitæšiy.  njit V‰gL« Nœãiyæš, khãy fhtšJiw Ïa¡Fe® muÁaš f£ÁædU¡F¤ 

bjçé¥gJ mt®fsJ têfh£Ljšfis¥ bg‰W¢ brašgLtJ cŸë£l ãiy vJth»D« 

j§fsJ flik mšyJ mÂfhu¤ij¥ ga‹gL¤Â¢ brašgl nt©L«. 

 bjhl®òila midtU¡F« ÏJ mt®fsJ ftd¤Â‰F bfh©Ltuyh«. 



338 

 

c¤juÎ bjhl® v©.131 

 mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa muÁ‹ neuo M£Á¡F£g£l gFÂfëš mik¢ruit 

brayhs®, muÁaš f£ÁfŸ, jiyik brayhs®fŸ k‰W« jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F 

mD¥ÃÍŸs 21.02.2012 M« ehë£l 437/6/c¤juÎ -2012/CC & BE M« v©â£l nj®jš 

Miza¤Â‹ foj«. 

  bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfis bra‰gL¤Jtij¤ bjëÎgL¤Jjš k‰W« 

bryÅd¤ij¡ f©fhâ¥gj‰fhd têfh£L« be¿KiwfŸ - bjhl®ghf. 

 nt£òkD jh¡fš brŒtj‰F K‹ nt£ghs®fS¡F khÂç el¤ij éÂKiwfŸ 

bghUªJkh v‹w nfŸé vGªJŸsij¤ bjçé¡f eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  khÂç el¤ij 

éÂKiwfë‹ Áy éÂKiwfŸ nt£ghs®fS¡F¥ bghUªJ«, Mdhš khÂç el¤ij 

éÂKiwfë‹ Áy éÂfŸ nt£ghs®fS¡F« gy éÂKiwfŸ muÁaš f£ÁfŸ, nt£ghs®fŸ 

k‰W« nj®jš gu¥òiufëš <LgL« Ï‹d Ãw eg®fS¡F« bghUªJ«.  nj®jš Miza¤jhš 

nj®jY¡fhd ehŸ m¿é¤jÃ‹ nj®jèš nt£ghsuhféU¡F« mid¤J eg®fS¡F« khÂç 

el¤ij éÂKiwfë‹ bghJ éÂKiwfŸ bghUªJ« v‹gJ bjëÎgL¤j¥gL»wJ.  k¡fsit/ 

khãy r£l¥nguitfS¡fhd bghJ¤ nj®jšfŸ / Ïil¤ nj®jšfŸ ne®éš nj®jš 

Miza¤jhš nj®jš m£ltiz Miza¤jhš brŒÂ¡ F¿¥ò tH§f¥g£l ehëèUªJ« 

m¿é¡f¥g£l ehëèUªJ« nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ mkY¡F tU»‹wd v‹w 

Miza¤Â‹ foj v© 437/6/2011CC & BE 11.10.2011 M« ehë£l foj¤Â‹ Ûjhd j§fŸ 

ftd¤ij <®¡»nw‹. nt£ghs® nt£òkD jh¡fš brŒj ehëèUªJ mtç‹ nj®jš bryÎfŸ 

fz¡»š bfhŸs¥gL«.  våD«, nt£òkD jh¡fš brŒj ehS¡F K‹ ga‹gL¤j¥g£l 

bghUŸfë‹ Ûjhd bryÎfŸ nt£òkD¤ jh¡fY¡F¥ ÃwF« brŒa¥g£lhš, mJ nj®jš 

bryÎfëš nr®¡f¥gL«. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 132 

k¤Âa ä‹rhu xG§F Kiw Miza« k‰W« mid¤J khãy§fŸ k‰W« k¤Âa neuo M£Á¥ 

gFÂfë‹ jiyik¤ nj®jš mYty®fS¡F bjçé¡f¥g£l ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 

29.03.2014 M« ehë£l 437 / 6 / 2014 / CC  BE. M« v© foj« 

  bghUŸ:- khãy ä‹rhu xG§FKiw  Miza¤jhš - ä‹rhu¡ f£l¥g£oaš k‰W« 

bjhlhghd MizfŸ btëæLjš bjhl®ghf. 

  ÂU¤j¥g£l / òÂa ä‹ f£lz§fŸ k‰W« mJ bjhl®ghd Mizfis Ãw¥Ã¥gj‰fhf 

khÂç el¤ij éÂ nfhz¤ÂèUªJ Ïªj Miza¤Â‹ x¥òjš nfhç gšntW khãy§fë‹ 

khãy ä‹rhu xG§F Kiw Miza‡fëläUªJ Ïªj Miza¤Â‰F F¿¥òiufŸ 

tu¥bgW»‹wd v‹gij bjçé¥gj‰F eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹.  ÏJ F¿¤J Miza¤jhš 

fUÂ¥gh®¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj étfhu¤Âš Miza¤Â‹ bfhŸif k‰W« ãiy¥ghL g‰¿ 

Ã‹tUkhW bjçé¡f¥gL»wJ. 

  “ä‹ f£lz« g‰¿ KobtL¥gj‰fhd brašKiwia bjhlUtj‰F Miza« v›éj 

kW¥ò« Ïšiy. våD«, bjhl®òila khãy¤Âš th¡F¥gÂÎ Koªj Ã‹dnu.  mjhtJ mªj 

khãy¤Âš th¡F¥gÂÎ ehŸ / eh£fŸ Koªj Ã‹d® ä‹ f£lz Miz btëæl¥glyh«”. 

c§fŸ khãy¤ÂYŸs khãy ä‹rhu xG§FKiw Miza¤Â‹ ftd¤ÂwF cldoahf 

Ïjid bfh©L bršYkhW Ú§fŸ nf£L¡bfhŸs¥gL»Ö®fŸ. 
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c¤juÎ bjhl® v©. 133 

அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய       வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளின் 

ைதலதமத் வைர்ைல் அ         மற்றும் ைதலதம  பசயலாளர்களுக்கு         

வைர்ைல் ஆதணயத்ைால்   அனுப்பப்பட்ட  25.02.2017 ஆம் நாளிட்ட 437/LA/2017/ 

(பகாள்தக)  ஆம் எண் கடிைம். 

 பபாருள்: மக்களதே/சட்டமன்ை பபாதுத்வைர்ைல் –  மாைிாி வைர்ைல்  நடத்தை 

ேிைிகள் ேிண்ணப்பம் –பைாடர்   . 

 ோக்குப்பைிவு முடிந்ை பின்னர் மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை  ேிைிகளில் 

ஆதணயம் ேழங்கியுள்ள சில                   குைித்து ைங்களுக்கு 

பைாிேிக்க நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன்.இது பைாடர்பாக முன்னவர 

அனுப்பப்பட்ட பின்ேரும் கடிைத்தைக் காண்க:- 

அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய       வநரடி ஆட்சிப்பகுைிகளின் 

ைதலதம  பசயலாளர்கள் /ைதலதமத் வைர்ைல் அலுேலர்களுக்கு  வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைால் அனுப்பப்பட்ட 26.04.2009 ஆம் நாளிட்ட 

437/6/INST/2009/CC&BE ஆம் எண் கடிைம், பஞ்சாப், மணிப்பூர்,உத்ைரகாண்ட் 

மாநில ைதலதம  பசயலாளர்கள் /ைதலதமத் வைர்ைல் அ      களுக்கு  வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைால் அனுப்பப்பட்ட 3.02.2012 ஆம் நாளிட்ட 437/6/INST/2012-

CC&BE ஆம் எண் கடிைம் மற்றும் சத்ைீஸ்கர், மிவசாரம் மற்றும் மத்ைிய  பிரவைச 

மாநில ைதலதம பசயலாளர்கள் /ைதலதமத் வைர்ைல் அ      களுக்கு  வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைால் அனுப்பப்பட்ட 28.11.2013 ஆம் நாளிட்ட 437/6/INST/2013-

CC&BE ஆம் எண் கடிைம். 

ஆதணயம் இதுகுைித்து பாிசீலித்ைது. வைர்ைலுக்கு பின்னரான மாைிாி வைர்ைல் 

நடத்தை  ேிைிகளில் உள்ள  பகுைியளவு ைளர்    அதனத்து முந்தைய 

உத்ைரவுகதளயும் இரத்து பசய்யவும்,மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளின் 

அதனத்து ேிைித்துதைகளும் யாபைாரு ைளர்வுகளும் இன்ைி,வைர்ைல் 

நதடமுதைகள் முடியும் ேதரயில் பைாடர்ந்து பசயல்பாட்டில் இருக்கும் என்றும் 

முடிவு பசய்து   . 
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இதணப்பு – 1 

அதனத்து மாநிலங்களின் அதனத்து மாநிலங்களின் / மத்ைிய அரசின் வநரடி 

ஆட்சிப் பகுைிகளின் ைதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதமத் வைர்ைல் 

அைிகாாிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட 26.04.2009 ஆம் நாளிட்ட இந்ைிய வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் 437/6/1INST/2009/CC&BE ஆம் எண் கடிைம். 

பபாருள் : பபாதுத் வைர்ைல்கள், 2009 – மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் – 

பைாடர்பாக. 

மறு வைர்ைல் நிலுதேயிலுள்ள மாேட்டங்கள் ைேிர ோக்குப்பைிவு நிதைேதடந்ை 

அதனத்து மாநிலங்களிலும் பின்ேரும் பசயற்பாடுகளுக்கு அனுமைியளிக்க  

வைர்ைல் ஆதணயம் முடிவு பசய்துள்ளது என்பதை பைாிேிக்குமாறு நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன் :- 

1. மாேட்டங்களுக்கு அதமச்சர்களின் சுற்றுப்பயணம் மற்றும் அத்ைதகய  

 சுற்றுப்பயணத்ைில் அலுேலர்கதள உடனதழத்துச் பசல்லுைல். 

2. களத்ைில் மற்றும் பசயற்பாட்டிலுள்ள ைிட்டங்கதள ஆய்வு பசய்து  

நதடமுதைப்படுத்துைல். 

3. வைர்ைல் பணியிலுள்ள அலுேலர்கள் நீங்கலாக மற்ை கள 

அலுேலர்களுடனான 

ஆய்வுப் பணிகள். 

4. வைர்ைல் பணியிலுள்ள அலுேலர்கள் நீங்கலாக மற்ை அலுேலர்களின் ஆய்வுக் 

கூட்டத்தை ைதலதமயிடத்ைில் கூட்டுைல். 

5. ஒப்பந்ைப்புள்ளிகள் வகாருைல், ஒப்பந்ைப்புள்ளிகதள பாிசீலதன பசய்ைல், 

ஒப்பந்ைப்புள்ளிகதள இறுைி பசய்ைல் மற்றும் ஒப்பந்ைப் பணிகதள ேழங்குைல் 

(மாநில சட்டமன்ைப் பபாதுத்வைர்ைல் நதடபபறும் மாநிலங்கள் நீங்கலாக). 

சம்பந்ைப்பட்ட அதனோின் கேனத்ைிற்கும் இது பகாண்டுேரப்படலாம். 
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இதணப்பு-II 

பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்ைரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களின் ைதலதமச் 

பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

02.02.2012 ஆம் நாளிட்ட இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

437/6/INST/2012/CC&BE ஆம் எண் கடிைம். 

பபாருள் : மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் பபாருந்துைல் – பைாடர்பாக. 

ோக்குப்பைிவு முடிேதடந்ை மணிப்பூர், பஞ்சாப் மற்றும் உத்ைரகாண்ட் 

மாநிலங்களில் மறு வைர்ைல் ஏவைனும் நிலுதேயிலுள்ள மாேட்டங்கள் ைேிர 

ஏதனய மாேட்டங்களில் கீழ்க்காணும் பசயல்பாடுகளுக்கு அனுமைி ேழங்கிட 

வைர்ைல் ஆதணயம் முடிவு பசய்துள்ளது என்பதை பைாிேிக்க நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன் :- 

1. மாேட்டங்களுக்கு அதமச்சர்களின் சுற்றுப்பயணம் மற்றும் அத்ைதகய  

 சுற்றுப்பயணத்ைில் அலுேலர்கதள உடனதழத்துச் பசல்லுைல். 

2. களத்ைில் மற்றும் பசயற்பாட்டிலுள்ள ைிட்டங்கதள ஆய்வு பசய்து  

நதடமுதைப்படுத்துைல். 

3. வைர்ைல் பணியிலுள்ள அலுேலர்கள் நீங்கலாக மற்ை கள 

அலுேலர்களுடனான 

ஆய்வுப் பணிகள். 

4. வைர்ைல் பணியிலுள்ள அலுேலர்கள் நீங்கலாக மற்ை அலுேலர்களின் ஆய்வுக் 

கூட்டத்தை ைதலதமயிடத்ைில் கூட்டுைல். 

5. ஒப்பந்ைப்புள்ளிகள் வகாருைல், ஒப்பந்ைப்புள்ளிகதள பாிசீலதன பசய்ைல், 

ஒப்பந்ைப்புள்ளிகதள இறுைி பசய்ைல், ஒப்பந்ைப் பணிகதள ேழங்குைல். 

சம்பந்ைப்பட்ட அதனோின் கேனத்ைிற்கும் இது பகாண்டுேரப்படலாம். 
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இதணப்பு-3 

சட்டிஸ்கர், மிவசாரம் மற்றும் மத்ைிய பிரவைசம் ஆகிய மாநிலங்களின் ைதலதமச் 

பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

28.11.2013ஆம் நாளிட்ட இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/INST/2013-

CC&BE ஆம் எண் கடிைம். 

பபாருள்: மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் பபாருந்துைல் – பைாடர்பாக. 

சட்டிஸ்கர், மிவசாரம் மற்றும் மத்ைிய பிரவைசம் வபான்ை ோக்குப்பைிவு 

முடிேதடந்ை மாநிலங்களில் ஏவைனும் நிலுதேயிலுள்ள மறு வைர்ைலுக்கு 

உத்ைரேிடப்பட்ட மாேட்டங்கள் ைேிர ஏதனய மாேட்டங்களில் கீழ்க்காணும் 

நடேடிக்தககளுக்கு அனுமைி ேழங்கிட வைர்ைல் ஆதணயம் முடிவு பசய்துள்ளது 

என்பதை பைாிேிக்க நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன் :- 

1. மாேட்டங்களுக்கு அதமச்சர்களின் சுற்றுப்பயணம் மற்றும் அத்ைதகய  

 சுற்றுப்பயணத்ைில் அலுேலர்கதள உடனதழத்துச் பசல்லுைல். 

2. களத்ைில் மற்றும் பசயற்பாட்டிலுள்ள ைிட்டங்கதள ஆய்வு பசய்து  

நதடமுதைப்படுத்துைல். 

3. வைர்ைல் பணியிலுள்ள அலுேலர்கள் நீங்கலாக மற்ை கள 

அலுேலர்களுடனான 

ஆய்வுப் பணிகள். 

4. வைர்ைல் பணியிலுள்ள அலுேலர்கள் நீங்கலாக மற்ை அலுேலர்களின் ஆய்வுக் 

கூட்டத்தை ைதலதமயிடத்ைில் கூட்டுைல். 
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c¤juÎ bjhl® v©.134 

குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரவைரச மாநில ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிகள் 

மற்றும் ைதலதமச் பசயலாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 31.10.2017 ஆம் நாளிட்ட 

இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/POL/LET/FUNC/2017-CCSஆம் எண் 

கடிைம். 

பபாருள் : குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரவைச சட்டமன்ைப் பபாது/இதடத் 

வைர்ைல்கள்-மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் – சீராய்வுக் குழு – பைாடர்பாக 

வைர்ைல் காலத்ைின்வபாது மாைிாித் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளின் பநைிமுதைகள் 

மற்றும் அேற்ைின் பல்வேறு அம்சங்கதள நதடமுதைப்படுத்துேது குைித்ை 

ேிாிோன ேழிகாட்டி பநைிமுதைகள் மற்றும் கட்டதளகதள வைர்ைல் ஆதணயம் 

பேளியிட்டுள்ளது என்பதைத் பைாிேிக்க நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன்.  மாைிாி 

வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் பைாடர்புதடய எண்ணற்ை பசயற்குைிப்புகள் ைதலதமத் 

வைர்ைல் அைிகாாிகளிடமிருந்தும் சில சமயங்களில் பைாடர்புதடய 

துதைகளிடமிருந்தும் கூட வநரடியாக வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு ேரப்பபறுகின்ைன.  

வைர்ைல் ஆதணயம் பின்ேரும் அதமப்பில் மாநில ைதலதமச் பசயலாளர் 

ைதலதமயில் ஒரு சீராய்வுக் குழுேிதன அதமக்க முடிவு பசய்துள்ளது :- 

அ) ைதலதமச் பசயலாளர்     ைதலேர் 

ஆ) பசயற்குைிப்புகள் பைாடர்புதடய  

அரசுத் துதைகளின் பசயலாளர்/ 

முைன்தமச் பசயலாளர்      உறுப்பினர் 

இ) மாநிலத்ைின் ஒருங்கிதணப்பு அரசின் துதையின் 

பசயலாளர் / முைன்தமச் பசயலாளர்   உறுப்பினர் 

2. சீராய்வுக்குழுோனது சம்பந்ைப்பட்ட ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாியின் 

ோயிலாக ஒவ்போரு பசயற்குைிப்பிதனயும் இந்ைிய வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைிற்கு அனுப்புேைற்கு முன்னர், வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

ேதலைளத்ைில் சுருக்கக்குைிப்பு/கட்தடதளகள் ேடிேில் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டதளகள்/பைளிவுதரகள் அடிப்பதடயில் அேற்தை 
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கேனமாக ஆய்வு பசய்து அனுப்பவேண்டும்.  சீராய்புக் குழுோல் 

இதசேளிக்கப்பட்ட பசயற்குைிப்புகள், அேசரக் குைிப்புடன் கூடிய 

அைாேது, ோக்குப்பைிவு/வைர்ைல் நிதைேதடயும் ேதரயில் ஏன் 

காத்ைிருக்கக்கூடாது என்ை குைிப்புடன் கூடிய முழு ேிேரங்களும் ைதலதமத் 

வைர்ைல் அைிகாாியிடம் அளிக்கப்பட வேண்டும். ைதலதமத் வைர்ைல் 

அைிகாாி வமற்பசான்ன சீராய்வுக் குழுோல் அனுப்பப்பட்ட 

பசயற்குைிப்புகதள மட்டும் ைமது குைிப்புடன் இந்ைிய வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைிற்கு உடனடியாக அனுப்பவேண்டும்.  எனவே, மாநில அரசின் 

அதனத்துத் துதைகளும் ைங்களது யாபைாரு குைிப்புதரகதளயும் வநரடியாக 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு அனுப்பக்கூடாது என்று அைிவுறுத்ைப்படலாம்.  

வமலும், பைாடர்புதடய அரசுத் துதைகள் உண்தமக் வகாப்புகதள 

ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாியின் அலுேலகத்ைிற்கு அனுப்ப வேண்டும். 

ஆனால் ைன்னிதைேதடந்ை குைிப்புதரகள் சீராய்வுக்குழு ோயிலாக 

மட்டுவம அனுப்பப்பட வேண்டும். 

3. அைன்படி, வமற்கூைிய சீராய்வுக் குழுக்கள் குஜராத் மற்றும் இமாச்சல 

பிரவைசம் ஆகிய மாநிலங்களில் உடனடியாக அதமக்கப்பட்டு 

பசயற்படுத்துமாறு வைர்ைல் ஆதணயம் உத்ைரேிட்டுள்ளது.  வமற்படி 

சீராய்வுக்குழு அதமப்பைற்கான ஆதணயின் ஒரு நகல் 2.11.2017 அன்று 

மாதல 3 மணிக்குள்ளாக அனுப்பப்படவேண்டும். மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை 

ேிைிமுதைகளின் ேழிகாட்டு பநைிமுதைகளின் நகதல சீராய்வு குழுேிற்கு 

ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாி ேழங்க வேண்டும். 

4. வமலும், ஒரு குைிப்புதரக்கு ைீர்வு காண்பைற்கு நியாயமான வநரத்தை 

வைர்ைல் ஆதணயம் எடுத்துக்பகாள்ளும் என்பது குைிப்பிடத்ைக்கைாகும். 

எனவே கதடசிவநர குைிப்புகள் ைேிர்க்கப்பட வேண்டும். 
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c¤juÎ bjhl® v©.135 

இமாச்சலப் பிரவைசம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களின் அதமச்சரதே 

பசயலாளர்கள், ைதலதமச் பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதமத் வைர்ைல் 

அைிகாாிகள் ஆகிவயாருக்கு அனுப்பப்பட்ட 22.12.2017 நாளிட்ட இந்ைிய வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின்  இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2017    எண் கடிைம். 

பபாருள் : இமாச்சலப் பிரவைசம் மற்றும் குஜராத்  ஆதகய மாநிலங்களின் 

சட்டமன்ைப் பபாதுத்வைர்ைல்கள் – மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் 

நீக்கிக்பகாள்ளப்படுைல் – பைாடர்பாக. 

வைர்ைல் ஆதணய     வைர்ைல்        அைிேி       நாள் முைல் 

வைர்ைல்              ேதர மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைக  

நதடமுதையில் இருக்கும் என்று பைாிேிக்க     பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

ைற்பபாழுது, இமாச்சலப் பிரவைசம் மற்றும் குஜராத் மாநிலத் வைர்ைல் முடிவுகள் 

அைிேிக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டுேிட்டன மற்றும் அைதனத் பைாடர்ந்து முதையான 

அரசியலதமப்பு அைிேிக்தககள் பேளியிடப்பட்டதைத் பைாடர்ந்து இமாச்சலப் 

பிரவைசம் மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களில் மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் 

பசயல்    லிருந்து அற்றுப்வபாய்ேிட்டைாக பைாிேிக்கப்படுகிைது. 
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L. அதமச்சரதே பசயலாளருக்கான கடிைங்கள் 

c¤juÎ bjhl® v©.136 

இந்ைிய  வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 10.01.2017    நாளிட்ட 

437/6/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017-MCC&BE    எண் கடிைம். 

பபாருள் : வகாோ, மணிப்பூர், பஞ்சாப், உத்ைிரப்பிரவைசம் மற்றும் உத்ைரகாண்ட் 

ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்ைப் பபாதுத் வைர்ைல்கள் – மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை 

ேிைிகள் – பைாடர்பாக. 

மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் நதடமுதைப்படுத்துைல் பைாடர்பான அனுமைி 

ேழங்கக்வகாாி பல்வேறு  குைிப்புதரகள் அதமச்சகங்கள்/துதைகள்/பபாதுத்துதை 

நிறுேனங்களிடமிருந்து குதைந்ை கால அேகாசத்ைில்           

ேந்துபகாண்டிருக்கின்ைன எ      பைாிேிக்க     பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

23.4.2014                   437/6/INST/2014-CC&BE       

              “மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் பைாடர்பான பாிந்துதரகள் 

பைாடர்பான முடிவுகள் எடுப்பைற்கு வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு குதைந்ைபட்சம் 48 

மணிவநர அேகாசம் அளிக்கப்படவேண்டும்” எ          ேலியுறுத்ைப்பட 

வேண்டும் என்பது குைித்து  ைங்களது கேனம் ஈர்க்கப்படுகிைது. 

எனவே,                    மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் குைித்ை 

குைிப்புதரக          அனுப்பப்படும்     அதனத்து 

அதமச்சகங்கள்/துதைகளுக்கு          ,                  

                                                  

                                              . 
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இதணப்பு 

அதமச்சரதேச் பசயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட 23.04.2014 நாளிட்ட இந்ைிய 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/INST/2014-CC&BE    எண் கடிைம். 

பபாருள் : பபாதுத் வைர்ைல்கள் – மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகதள 

நதடமுதைப் படுத்துைல் – பைாடர்பாக. 

20.03.2014ஆம் நாளிட்ட இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் இரட்தடப்பதட 

                  நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன்.  அைன்படி, வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைின் அைிவுறுத்ைல்கள் பின்ேருமாறு :- 

(i) அதமச்சரதே அல்லது        அதமச்சரதேக் குழு  ன்    

ஒப்புைலுக்காக அனுப்ப    ப்படும் குைிப்புதரகள் அதனத்தும் 

அதமச்சரதே பசயலகம் ோயிலாக மட்டுவம அனுப்பப்பபை வேண்டும்  

அைாேது அத்ைதகய குைிப்புதரகதள அதமச்சகங்கள் இந்ைிய வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைிற்கு வநரடியாக அனுப்பக்கூடாது. 

(ii) துதைகள், சார்நிதல அலுேலகங்கள், பபாதுத்துதை நிறுேனங்கள்,  

 அதமச்சகங்கள் / துதைகளின் ைன்னாட்சி அதமப்புகள் குைிப்புதரகதள  

           துதை ோயிலாக இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு  

 அனுப்பவேண்டும். 

வமற்பசான்ன நிபந்ைதனகள் பைாிேிக்கப்பட்டிருந்ை வபாைிலும், அத்ைதகய 

நிபந்ைதனகதள பின்பற்ைாமல் பல குைிப்புதரகள் வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு 

ேரப்பபற்றுள்ளன.  இதுகுைித்து வைர்ைல் ஆதணயம் மீண்டும் பின்ேருமாறு 

ேலியுறுத்துகிைது. 

(i) வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு குைிப்புதரகதள அனுப்பும்வபாது வமற்பசான்ன  

 நிபந்ைதனகதள கண்டிப்பாக பின்பற்ைவேண்டும். 
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(ii) வைர்ைல் ஆதணயம் அதமச்சரதே பசயலகத்ைில் வமற்காண் குைிப்புதரகள்  

பைாடர்பான ேிளக்கங்கதள வகாாி பபறுேைற்வகற்ப ஒருங்கிதணப்பு 

அலுேலர் ஒருேர் நியமிக்கப்பட  ம். 

(iii) மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் பைாடர்பான குைிப்புதரகள் மீது  

 நடேடிக்தக எடுக்க வைர்ைர் ஆதணய      குதைந்ைபட்சம் 48 மணி வநர  

 அேகாசம் பகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வமற்பசான்ன நிபந்ைதனகதள 

கண்டிப்பாக         பபாருட்டு பைாடர்புதடய அதனோின் கேனத்ைிற்கும் 

பகாண்டுபசல்லப்படலாம். 
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c¤juÎ bjhl® v©.137 

12.01.2017 நாளிட்ட இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/CG/COMP/ 

ECI/LET/FUNCT/MCC/2017 எண்ணிட்ட கடிைம். 

பபாருள் : மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள் மீைியைற்பகைிரான புகார். 

வகாோேில் பபட்வரால் நிரப்பும் நிதலயங்களில் மாண்புமிகு பாரைப் பிரைமாின் 

படத்துடன் கூடிய ேிளம்பரப் பைாதககள் உள்ளைாக வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு 

புகார் ேரப்பபற்றுள்ளது.  அது பைாடர்பாக வைர்ைல் ஆதணயம் 08.01.2017 ஆம் 

நாளிட்ட 437/6/INST/FUNCT/MCC-2017 எண் கடிைம் ோயிலாக வைதேயான 

உத்ைரவுகதள பேளியிட்டுள்ளது.  எண்பணய் நிறுேனங்கள் அேர்களின் 

எல்.பி.ஜி. எாிோயு மாணியத்தை ேிட்டுக்பகாடுத்ை உபவயாகிப்பாளர்களுக்கு 

ேழங்கும் சான்ைிைழ் பாரைப் பிரைமாின் படத்துடன் ேழங்குேைாக உத்ைரகாண்ட் 

மாநிலத்ைிலுள்ள வடராடூனிலிருந்து பேளிேரும் ‘படய்னிக்ஜாகரன்’ என்ை 

08.01.2017 நாளிட்ட நாளிைழின் பசய்ைித் துண்டு ஒன்றும் வைர்ைல் 

ஆதணயத்ைிற்கு ேரப்பபற்றுள்ளது.  இது இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

வமற்குைிப்பிட்ட மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகளின் கீழ் 

அனுமைிக்கப்படமாட்டாது. 

வமற்பசான்ன கடிைம் மற்றும் ேிைிமுதைகளில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அைிவுறுத்ைல்கள் கண்டிப்புடன் நதடமுதைப்படுத்ைப்படுேதை உறுைிபசய்யும்படி 

பைாடர்புதடய அதனேருக்கும் பைாிேிக்கும்படி ைாங்கள் 

வகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிைீர்கள். 
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c¤juÎ bjhl® v©. 138 

23.01.2017ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

437/6/CG/ECI/LET/FUNCT/MCC/2016(COMP) எண்ணிட்ட கடிைம் 

பபாருள்: மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிமுதைகள்- 2017-18 ஆம் நிைி ஆண்டிற்கான 

வைசிய ேரவு-பசலவுத் ைிட்டத்தை முன் தேத்ைல் 

குைிப்பிடப்பட்ட பபாருண்தமயின் மீைான 10.01.2017 மற்றும் 19.01.2017 ஆம் 

நாளிட்ட 1/41/2017-Cab ஆம் எண்ணிட்ட ைங்களுதடய கடிைங்கள் மற்றும் 

நாடாளுமன்ை ேிேகாரங்களுக்கான அதமச்சகத்ைின் 23.01.2017 ஆம் நாளிட்ட 

F4(5)/2016-Leg-I எண் கடிைம் ஆகியேற்ைில் குைிப்பிடேற்தை பாிந்துதரப்பைற்கும் 

உத்ைரப்பிரவைசம், வகாோ, பஞ்சாப், மணிப்பூர் மற்றும் உத்ைரகாண்ட் ஆகிய ஐந்து 

மாநிலங்களின் சட்டமன்ைங்களுக்கான ைற்வபாதைய பபாதுத்வைர்ைல்கதள 

கேனமாக முன்பனடுத்துச் பசல்ேைற்கு ஆதணயம் கருைியுள்ளது என்பதை 

குைிப்பிடுேைற்கும் நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

   சுைந்ைரமான மற்றும் நியாயமான வைர்ைல்கதள நடத்துேைற்கு 

வைர்ைல்களின்வபாது சமோய்ப்பளிக்கும் நிதலதயப் வபணக்கூடிய ேதகயிலும் 

வைர்ைல் நதடபபைப்வபாகும் ஐந்து மாநிலங்களில், ஆளும் கட்சி(களு)க்குச் 

சாைகமாக ோக்காளர்கதள ஈர்க்கும் ேதகயிலான மாநிலத் ைிட்டங்கள் எைவும் 

வைசிய ேரவு பசலவுத் ைிட்டத்ைில் அைிேிக்கப்படக் கூடாது என ஆதணயம் 

இைனால் சுட்டிக்காட்டுகிைது. வமற்பசான்ன ஐந்து மாநிலங்கதளப் 

பபாறுத்ைேதரயில் ஆண்டு ேரவு- பசலவுத் ைிட்ட உதரயில் அரசின் சாைதனகள் 

எந்ைேதகயிலும் முன்னிதலப்படுத்ைிக் காட்டக்கூடாது. என்பதை உறுைிப்படுத்ை 

வேண்டும். 

 இத்ைருோயில், 2009 ஆம் ஆண்டு மக்களதேப் பபாதுத்வைர்ைல் வநரத்ைில் 

அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய ஆட்சிப் பகுைிகளின் ைதலதமச் 

பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதமத் வைர்ைல் ஆதணயர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

09.03.2009 ஆம் நாளிட்ட, இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/INST/2009-
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CE&BE ஆம் எண் கடிைத்ைில், வைர்ைல் ஆதணயத்ைால் பேளியிடப்பட்ட 

ஆவலாசதனயின் ஒரு நகலும் இத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ைக் 

கடிைத்ைில் ஆதணயத்ைால் ேழங்கப்பட்ட ஆவலாசதனதய அடுத்ை 

நிைியாண்டான 2017-18 க்கான ேரவு பசலவுத் ைிட்டத்தை அளிக்தகயில் அரசால் 

கருத்ைில் பகாள்ளும்படியும் ஆதணயம் எைிர்பார்க்கிைது. 

இைதன பபற்றுக்பகாண்டைற்கான ஒப்புதகதய அளிக்கவும் 
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c¤juÎ bjhl® v©.139 

27.01.2017 ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

437/6/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017-MCC&BE எண்ணிட்ட கடிைம் 

பபாருள்: வகாோ, மணிப்பூர், பஞ்சாப்,உத்ைரப் பிரவைசம் & உத்ைரகாண்ட் 

மாநிலங்களின் சட்டமன்ைப் வபரதேகளுக்கான பபாதுத் வைர்ைல்- மாைிாித் 

வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள்-பைாடர்பாக 

    வமற்பசான்ன ஐந்து மாநிலங்களுக்கான வைர்ைல்களுக்காக 04.01.2017 

அன்று பேளியிடப்பட்ட கால அட்டேதண அைிேிப்புகளுடன் மாைிாித் வைர்ைல் 

நடத்தை ேிைிகளின் ேிைிமுதைகள் நதடமுதைக்கு ேந்துள்ளன என்பதை வைர்ைல் 

அைிேிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து மாநிலங்களுக்கு பைாிேிக்கும்படி நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன். இது குைித்து ைங்களுக்கும் பைாிேிக்கப்பட்டுள்ளன. 

(காண்க: 04.01.2017 ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் கடிைம்.)  

மத்ைிய அரசில்  அல்லது சம்பந்ைப்பட்ட மாநிலத்ைில் ஆட்சியில் உள்ள கட்சி எந்ை 

வைர்ைலிலும் ைன்னுதடய ைிட்ட அைிக்தககதள பசயல்படுத்துேைற்கு ைன்னுதடய 

ஆட்சிப் பபாறுப்தப பயன்படுத்துகிைது என்று  புகார் எழுேைற்கு எந்ை 

முகாந்ைிரமுமில்தல என்பதை உறுைிப்படுத்ை வேண்டுபமன  மாைிாித் வைர்ைல் 

நடத்தை ேிைிகள் மற்றும் ஆதணயத்ைினால் பேளியிடப்பட்ட பல்வேறு 

உத்ைரவுகளில் ஏதனயேற்றுக்கிதடவய பேளியிடப்பட்டுள்ளன.. 

 வமலும், அதமச்சரதே / அதமச்சரதேக் குழுக்களின் அதனத்து 

பாிந்துதரகள் மற்றும் அதமச்சகங்கள்/துதைகளின் பபாருண்தமகள் 

சம்பந்ைப்பட்ட அதமச்சகத்ைால் அனுப்பப்பட்ட வேண்டுபமன 

உத்ைரேிடப்பட்டுள்ளதை இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 23-04-2017 ஆம் 

நாளிட்ட கடிை எண்.4376/INST/2014-CC&BE இல்(நகல் இதணக்கப்பட்டுள்ளது) 

ைங்களுக்கு பைாிேிக்கப்பட்டுள்ளது. சில வநர்வுகளில்,அதமச்சகங்கள்/ துதைகள் 

எடுக்கும் முடிவுகள் ஆதணயத்ைிற்கு பாிந்துதரக்கப்படாைவபாது, குைிப்பாக நிைி 

ஆவயாக்,பாதுகாப்பு அதமச்சகம் மற்றும் நிைி அதமச்சகம் ஆகியேற்ைால் 

பாிந்துதரக்கப்படாைவபாது  அதே வைர்ைல் நதடபபறும் மாநிலங்களில் சம நிதல 
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சூழல்களில் இதடயூறு ஏற்படுத்ைக்கூடிய ஒரு ேிதளதேத் ைருகிைது என்பதை 

ஆதணயம் அைிந்துள்ளது. 

 ஆதணயம்  இவ்ேிேகாரத்ைில் ைன்னுதடய கேதலதயத் பைாிேிப்பதுடன் 

23.04.2014 ஆம் நாளிட்ட இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயம் கடிைத்ைின் ோயிலாக 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் ேழிகாட்டி பநைிமுதைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்ை 

வேண்டுபமன உறுைியாக இணங்குேைற்கு மத்ைிய அரசின் அதனத்து 

அதமச்சகங்கள்/துதைகளுக்கு வைதேயான உத்ைரவுகதள ேழங்க வேண்டுபமன 

வகட்டுக் பகாள்ளுமாறும் வைதேப்படுமிடங்களில் இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

இதசவு பபைப்பட்டுள்ளதை உறுைிப்படுத்ைிக் பகாள்ளும்படியும் கீவழ 

தகபயாப்பமிட்டேருக்கு   பைாிேிக்கப்பட்டுள்ளது/ உத்ைரேிடப்பட்டுள்ளது.  

 மத்ைிய அரசின் அதனத்து அதமச்சகங்களுக்கும் / துதைகளுக்கும் 

ேழங்கப்பட்ட உத்ைரவுகளின் நகதல, ைகேலுக்காகவும் பைிவு பசய்யும் 

வநாக்கத்ைிற்காகவும் இந்ைிய வைர்ைல் ஆதணயத்ைிற்கு  வமபலாப்பமிட்டு / 

ஏற்பிதசேளித்து அனுப்பலாம். 
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c¤juÎ bjhl® v©.140 

02.02.2017ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

437/6/ECI/INST/FUNC/CCS/MCC/2017 ஆம் எண் பகாண்ட கடிைம் 

பபாருள்:- பபாதுத்வைர்ைல் - மாைிாி வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகதள 

நதடமுதைப்படுத்துைல் - பைாட ர்பாக 

  வமற்குைிப்பிடப்பட்ட பபாருளில், 20.03.2014,23.04.2014 மற்றும் 27.01.2017 

ஆகிய நாட்களிட்ட ஆதணயத்ைின் நிதல ஆதணகதள பாிந்துதரக்கும்படியும், 

அைனால், அதமச்சரதே அல்லது ஏவைனும் அதமச்சரதேக் குழுேின் பார்தேக்கு 

தேப்பைற்காக உத்வைசிக்கப்பட்டுள்ள மத்ைிய அரசின் அதனத்து பாிந்துதரகளும் 

ஆதணயத்ைிற்கு அனுப்பப்படும்வபாது , சம்பந்ைப்பட்ட அதமச்சகங்களால் 

வநரடியாக அனுப்பப்படுேைற்குப் பைிலாக அதமச்சரதேயின் பசயலாளர் 

ேழியாகவே அனுப்பப்படவேண்டும் என்பதையும் ேலியுறுத்தும்படியும்  நான்  

பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

         நீண்ட காலத்ைிற்கு முன்னவர பேளியிடப்பட்டு, சமீபத்ைில் 

ேலியுறுத்ைப்பட்டவுமிருக்கிை, ஆதணயத்ைின் வமற்பசான்ன பைளிோன நிதல 

ஆதணகள் இருந்ைவபாைிலும், அதே சம்பந்ைப்பட்டேர்களால் 

கண்காணிக்கப்பட்டு பின்பற்ைப்படுேைற்குப் பைிலாக ஆதணயத்ைின் 

வமற்பசான்ன உத்ைரவுகள் புைக்கணிக்கப்படுகின்ை ஒரு நிதலதயக் 

காணமுடிகிைது. அதமச்சரதே சம்பந்ைப்பட்ட பபாருண்தமகள் ஆதணயத்ைிற்கு 

வநரடியாக அனுப்பப்பட்டு ேருகின்ைன அைிலும், அவ்ேிேகாரத்தை உாிய 

முதையில் கருதுேைற்கு ஆதணயத்ைிற்கு வநரமில்லாை சூழலில், கதடசி 

வநரத்ைில்ைான் அனுப்பப்படுகின்ைன. ஆதணயத்ைின் அேசரமான கால-

ேரம்புதரக்குட்பட்ட பணிகதள மீைி அத்ைதகய பாிந்துதரக்கு முன்னுாிதம 

பகாடுக்கக்கூடிய ேதகயில் ஒரு முதையற்ை அழுத்ைத்தை உருோக்குேைற்கு அது 

காரணமாகிைது. 

       இவ்ேிேகாரத்ைில், ைன்னுதடய ேருத்ைத்தைத் பைாிேிக்கிை ஆதணயம், 

வமவல குைிப்பிடப்பட்ட, ஆதணயத்ைின் ேழிகாட்டி குைிப்புகதள உறுைியாக 
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கதடபிடிக்குமாறு அதனத்து அதமச்சகங்கள்/துதைகளுக்கும் அழுத்ைம் 

பகாடுக்கும்படி ைங்களிடம் வகட்டுக்பகாள்ளுமாறு கீவழ தகபயாப்பமிட்டேருக்கு  

உத்ைரேிட்டுள்ளது. ஆதணயத்ைிற்கு ஒரு பாிந்துதரதய அனுப்புதகயில்,உாிய 

வநரத்ைில் ஆதணயத்ைின் முடிதே பைாிேிப்பைற்கு ேதகபசய்யும் ேண்ணம் 

அத்ைதகய பாிந்துதரதய பாிசீலிதன பசய்ேைற்காக ஆதணயத்ைிற்கு 

குதைந்ைளவு 48 மணி வநரம் இருப்பதை குைிப்பாக உறுைி பசய்ய வேண்டும். 

இல்தலபயனில், அத்ைதகய பாிந்துதரதய நிதைவேற்றுேது ஆதணயத்ைிற்கு மிக 

கடினமானைாக இருக்கும். 
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c¤juÎ bjhl® v©.141 

11.02.2017 ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 

437/6/CG/COMP/ECI/LET/FUNT/MCC/2017-MCC&BE ஆம் எண் கடிைம் 

பபாருள்:- pmaymis.gov.in என்ை ேதலப்பக்கத்ைில்  மாண்புமிகு பிரைம அதமச்சர் 

மற்றும் மாண்புமிகு வீட்டுேசைி மற்றும் நகர்ப்புை ேறுதம ஒழிப்பு  அதமச்சாின்  

புதகப்படங்கள்  காணப்படுேைற்கு  எைிரான புகார்-பைாடர்பாக. 

 வகாோ, மணிப்பூர், பஞ்சாப், உத்ைரப்பிரவைசம்,  மற்றும் உத்ைரகாண்ட் ஆகிய 

ஐந்து மாநிலங்களின் சட்டமன்ைங்களுக்கான பபாதுத் வைர்ைல்கள் 

நதடபபறுேைற்கான கால அட்டேதணதய 04.01.2017 அன்று ஆதணயம் 

அைிேித்துள்ளது என்பதை குைிப்பிடுேைற்கு நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளதர ேழிநடத்துேைற்கான மாைிாித் வைர்ைல் 

நடத்தை ேிைிகளின் ேிைித்துதைகள் வைர்ைல் அைிேிப்பு பேளியிடப்பட்ட 

நாளிலிருந்து நதடமுதைக்கு ேந்துள்ளன.      

   மத்ைியில் அல்லது சம்பந்ைப்பட்ட மாநில(ங்களில்)த்ைில் ஆட்சியில் இருக்கிை 

கட்சி ைன்னுதடய அைிகாரத்தை பயன்படுத்துேது அல்லது அைற்கு ஏவைனும் 

ோய்ப்பளிப்பதுவபான்ை புகாருக்கு இடமளிக்கேில்தல என்பதை உறுைிப்படுத்ை 

வேண்டும் என ேழிகாட்டு ேிைிமுதைகளி ேிைித்துதைகள் மற்றும் ஆதணயத்ைால் 

பேளியிடப்படுகிை பல்வேறு உத்ைரவுகள் எடுத்ைியம்புகின்ைன. வமலும், மத்ைிய 

அரசு / மாநில அரசுகளின் அைிகாரபூர்ே ேதலப்பக்கத்ைில் காணப்படுகிை 

அதமச்சர்கள், அரசியல்ோைிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் அனத்து 

வமற்வகாள்கதளயும் நீக்க வேண்டுபமன 04.01.2017 ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் 

வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் உத்ைரவு (நகல் இதணக்கப்பட்டுள்ளது) ைிட்டேட்டமாக  

ேதகபசய்கிைது. 

       உத்ைரப்பிரவைசத்ைில் நதடமுதைப்படுத்ைப்படுகிை “பிரைம அதமச்சர் 

குடியிருப்பு ைிட்ட”த்ைில் பயன்பபறுேைற்காக pmaymis.gov.in ேதலப்பக்கத்ைில் 

பைிவு நதடபபற்று ேருேைாகவும், அப்பக்கத்ைில் மாண்புமிகு பிரைம அதமச்சர் 

மற்றும் மாண்புமிகு வீட்டுேசைி மற்றும் நகர்ப்புை ேறுதம ஒழிப்பு அதமச்சாின் 

புதகப்படங்கதள காட்சிப்படுத்ைப்படுேைனால் பாரைீய ஜனைா கட்சிதய 
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முன்னிதலப்படுத்துேைாக குற்ைஞ்சாட்டக்கூடிய ஒரு புகார் மின்னஞ்சல் மூலமாக 

ஆதணயத்ைிற்கு ேரப்பபற்றுள்ளது.  

    இவ்ேிேகாரத்தை கருத்ைில் பகாண்ட ஆதணயம்,  வமற்பசான்னோறு 

மாண்புமிகு பிரைம அதமச்சர் மற்றும் அதமச்சர்களின் புதகப்படங்கதள 

காட்சிப்படுத்துேபைன்பது மாைிாித் வைர்ைல் நட்த்தை ேிைிகதள மீறும் பசயலாகும். 

எனவே, pmaymis.gov.in அைிகாரபூர்ே ேதலப்பக்கத்ைிலிருந்து அந்ை 

புதகப்படங்கள் உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும். எனவே அைதன 

உறுைிப்படுத்துமாறு ைாங்கள் வகட்டுக் பகாள்ளப்படுகிைீர்கள். 

     மாைிாித் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகள் 04.01.2017லிருந்து 

நதடமுதையிலிருக்கும்வபாது, முன்னவர இைதன ஏன் பசய்யேில்தல 

என்பைற்கான காரணத்தை பைாிந்து பகாள்ேைற்கு ஆதணயம் ேிதழகிைது 

என்பதை பைாிேிக்குமாறு நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். வமலும், ஏதனய 

அதமச்சர்கள்/துதைகளின் ேதலப்பக்கங்களும் இத்ைதகய புதகப்படங்கதள 

பகாண்டிருக்கேில்தல என்பதை உறுைிப்படுத்துமாறும்  ைாங்கள் 

வகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிைீர்கள். 
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M. nj®jš m¿¡iffŸ 

c¤juÎ bjhl® v©. 142 

mid¤J m§Ñfç¡f¥g£l njÓa k‰W« khãy muÁaš f£Áfë‹ jiytU¡F/ 

bghJ¢brayhsU¡F mD¥g¥g£l nj®jš Miza¤Â‹ 19.02.2014 M« ehë£l 437 / 6/ nj®jš 

m¿¡if / 2013 M« v© foj«. 

bghUŸ: S. R¥Ãukâ« ghyhí vÂ® jäœehL muR k‰W« Vidnah® / Áw¥ò mDkÂ kD 

(C) v©. 21455 / 2008 k‰W« TC   v© 112 / 2011 Ïš kh©gik c¢r ÚÂ k‹w« më¤j 

05.07.2013 M« ehë£l Ô®¥ò - nj®jš m¿¡iffS¡fhd têfh£o F¿¥òfis jahç¤jš - 

ÏWÂ têfh£o¡ F¿¥òfŸ bjhl®ghf. 

  31.01.2014 M« ehë£l mnj v©QŸs Ïªj mYtyf foj¤ij F¿¥ÃLkhW eh‹ 

gâ¡f¥g£LŸns‹. mÂš khÂç el¤ij éÂfëš nr®¥gj‰fhd nj®jš m¿¡iffŸ F¿¤j 

tiuÎ têfh£o¡ F¿¥òfŸ më¡f¥g£LŸsd. mÂš, m§Ñfç¡f¥g£l mid¤J njÁa k‰W« 

khãy muÁaš f£ÁfŸ nk‰brh‹d tiuÎ têfh£o F¿¥òfŸ F¿¤j mt®fSila 

fU¤Jiufis / fU¤J¡fis 07.02.2014 M« ehS¡FŸ më¡f nt©L« v‹W 

nf£L¡bfhŸs¥g£LŸsJ.  muÁaš f£Áfël« ÏUªJ tu¥bg‰w fU¤Jiufis / 

fU¤J¡fis fU¤Â‰bfh©L«, nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs c¢r ÚÂ k‹w¤Â‹ c¤juÎfis 

fU¤Â‰ bfh©L«, nj®jš Miza«, nj®jš m¿¡iffŸ F¿¤j têfh£o¡ F¿¥òfis ÏWÂ 

brŒJŸsJ.  mJ j‰nghJ muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ têfh£LjY¡fhf khÂç 

el¤ij éÂæ‹ ghf« VIII Mf nr®¡f¥g£LŸsJ.  Ïªj têfh£o¡ F¿¥òfŸ tU§fhy 

nj®jšfŸ mid¤Â‰F« cldoahf bghUªJ« tU§fhy¤Âš mid¤J nj®jšfS¡fhd 

khÂç el¤ij éÂæ‹ xU gFÂahfÎ« brašgL¤j¥gL«. 

  nj®jš m¿¡iffŸ F¿¤j ghf« VIII c£gl muÁaš f£ÁfŸ k‰W« nt£ghs®fë‹ 

têfh£LjY¡fhf khÂç el¤ij éÂæ‹ KGikahd ciufë‹ efš x‹W c§fSila 

jftY¡fhf Ï¤Jl‹ më¡f¥g£LŸsJ. 

  bjhl®òila midtç‹ jftY¡fhfÎ«, Ïz§» el¥gj‰fhfÎ« Ïjid bjhl®òila 

midtç‹ ftd¤Â‰F bfh©LtUkhW Ú§fŸ nf£L¡ bfhŸs¥gL»Ö®fŸ.
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c¤juÎ bjhl® v©.143 

 njÁa k‰W« khãy¤Â‹ gÂÎbg‰w mid¤J muÁaš f£ÁfŸ f£Á¤ jiyt® / bghJ 

brayhs® / jiyt® / xU§»iz¥ghs® M»nahU¡F mD¥g¥g£l 24.04.2015 M« ehë£l 

ÏªÂa nj®jš Miza¤Â‹ 437/6/nj®jš m¿¡if (bfhŸif és¡f m¿é¥ò) /2015 /CC M« 

foj« . 

bghUŸ: khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfŸ - nj®jš m¿¡iffŸ (bfhŸif és¡f) m¿é¥Ã‰fhd 

tê¡fh£o F¿¥òfŸ - c¤juÎfŸ - bjhl®ghf. 

 kh©gik c¢r ÚÂk‹w c¤jué‹ go c§fSl‹ Miza« fyªjhnyhrid brŒj 

ÃwF nj®jY¡fhd m¿¡if tê¡fh£o F¿¥òfŸ cUth¡f¥g£L mit muÁaš f£ÁfŸ k‰W« 

nt£ghsU¡fhd khÂç¤ nj®jš el¤ij éÂfSl‹ Ïiz¡f¥g£ld v‹gij Ú§fŸ 

m¿Å®fŸ nk‰T¿a têfh£o F¿¥òfë‹ efš Ï¤Jl‹ Ïiz¡f¥g£L c§fŸ gh®it¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

 2. Miza¤jhš nj®jš el¤j¥gL« nghJ, muÁaš f£Áfshš btëæl¥gL« nj®jš 

m¿¡if bk‹goÍl‹ nr®¤J c©ik¥goiaÍ« gÂé‰fhf Miza¤Â‰F mD¥g¥gl 

nt©L« vd Miza« éiH»wJ.  Ïå c§fë‹ f£Á brayhs®fS¡F cça 

nj®jšfS¡fhd c¤juÎfis¡ bfhL¡FkhW eh‹ nf£L¡ bfhŸ»nw‹. 



361 

 

c¤juÎ bjhl® v©.144  

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

k‰W« jiyik¤ nj®jš mÂfhçfS¡F mD¥g¥g£l ÏªÂa¤ nj®jš Miza¤Â‹ 24.04.2015 

M« ehë£l 437/6/ nj®jš m¿¡if /20150CC M« foj«, 

bghUŸ: khÂç¤ nj®jš  el¤ij éÂfŸ - nj®jš m¿¡if tê¡fh£o F¿¥òfŸ- c¤juÎfŸ - 

bjhl®ghf. 

 nk‰brh‹d bghU©ik R£o Ïiz¡f¥g£l efèš, 24.04.2015 M« ehë£l 

Miza¤Â‹ mnj foj v©âš étu¤ij më¡fÎ«, mÂš Miza« nfhçÍŸsthW khãy 

k‰W« njÁa mséš gÂÎ bg‰w muÁaš f£Áfë‹ nj®jš m¿¡if efiy mD¥Ã mÂš 

btëæLkhW TwÎ«, eh‹ gâ¡f¥g£LŸns‹. 

 2.  Miza¤Â‹ c¤jué‹go jiyik¤ nj®jš mÂfhçfŸ muÁaš f£ÁfëläUªJ 

nj®jš m¿¡if xU efiy¥ bg‰W, mjid Miza¤Â‹ bfhŸif és¡f m¿é¥òl‹ 

neU¡F neuhf it¤J gF¥ghŒÎ brŒJ, mj‹ F¿¥òiuia éiuéš Miza¤Âl« më¤Âl 

nt©L«. 

 3. ÏJ Kj‰bfh©L, nj®jšfŸ el¤j¥gL« nghJ Ïªj c¤juÎfŸ bghUªJ«. 
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c¤juÎ bjhl® v©.145 

அதனத்து அங்கீகாிக்கப்பட்ட வைசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் 

ைதலேர்கள்/பபாதுச்பசயலாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 23.08.2016ஆம் நாளிட்ட 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/INST/2016/CCS- ஆம் எண் கடிைம் 

பபாருள்: வைர்ைல் அைிக்தக குைித்து அரசியல் கட்சிகளுக்கான பபாது அைிவுதர  

பைாடர்பாக. 

    அசாம்,வகரளா,ைமிழ்நாடு, வமற்கு ேங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்ைப் 

வபரதேகளுக்கும் புதுச்வசாி மத்ைிய ஆட்சிப்பகுைிக்கும் சமீபத்ைில் நதடபபற்ை 

பபாதுத் வைர்ைல்களின்வபாது மாைிாித் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளின் “பகுைி-VIII- 

வைர்ைல் அைிக்தகயின் மீைான ேழிகாட்டு ேிைிமுதைகளி”ல் கூைப்பட்டுள்ள 

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கதள ேழிநடத்துேைற்கான ேழிகாட்டு 

ேிைிமுதைகதள அரசியல் கட்சிகள் பின்பற்ைேில்தல என பல்வேறு ைதலதம 

அலுேலகங்களிலிருந்து புகார்கள் ேரப்பபற்றுள்ளன. 

    நாடாளுமன்ைம் அல்லது மாநில சட்டமன்ைத்ைிற்கான எந்ை வைர்ைலுக்காகவும் 

ைங்களுதடய வைர்ைல் அைிக்தகதய பேளியிடுதகயில் அரசியல் கட்சிகளும் 

வேட்பாளர்களும் வமற்பசான்ன ேழிகாட்டு ேிைிமுதைகளுக்கு இணங்க, குைிப்பாக 

பின் ேரும் 8(iii) ஆம் பத்ைிக்கு இணக்கமாக நடந்து பகாள்ள வேண்டும் என 

ஆதணயம் கருதுகிைது:  

“(iii) ஒளிவு மதைேற்ை ைன்தம, சமநிதலதயப் வபணுைல், ோக்குறுைிகள் மீைான 

நம்பகத்ைன்தம ஆகியேற்ைின் மீைான பற்ைிதன வைர்ைல் அைிக்தகயிலுள்ள 

ோக்குறுைிகள் பிரைிபளிப்பைாகவும் அைற்கான நிைித் வைதேகதள 

எைிர்பகாள்ேைற்கான ேழிேதககதள பைளிோக சுட்டிக் காட்டுேைாகவும் இருக்க 

வேண்டும். நிதைவேற்றுேைற்கு சாத்ைியக்கூறுள்ள ோக்குறுைிகள் மீது மட்டுவம 

ோக்காளர்களின் நம்பிக்தகதய பபை ேிரும்பும் ேதகயில் இருக்க வேண்டும்.  

 எனவே, ைாங்கள் பைாடர்புதடய அதேேருக்கும் வைதேயான 

அைிவுதரகதள ேழங்கி அைற்கிணங்க பசயல்படுேதை உறுைி பசய்ய வேண்டும் 

என வகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிைீர்கள். 
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c¤juÎ bjhl® v©.146 

அதனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மத்ைிய ஆட்சிப்பகுைியின் ைதலதமச் 

பசயலாளர்கள் மற்றும் ைதலதமத் வைர்ைல் ஆதணயர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

27.12.2016ஆம் நாளிட்ட இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/INST/2016/CCS 

ஆம் எண் கடிைம் 

பபாருள்: வைர்ைல் அைிக்தககள் சம்பந்ைமான உத்ைரவுகள்- பைாடர்பாக 

பார்தே. இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 24.04.2015 ஆம் நாளிட்ட 

437/6/வைர்ைல் அைிக்தக/2015/CCS ஆம் எண் கடிைம் 

   வமற்குைிப்பிட்ட பபாருள் குைித்து பாிந்துதர பசய்யும்படியும், 27.12.2016 ஆம் 

நாளிட்ட ஆதணயத்ைின் கடிை நகதல அனுப்பும்படியும், வமற்குைிப்பிட்ட 

பபாருளின் அடிப்பதடயில் அதனத்து அங்கீகாிக்கப்பட்ட/பைிவுபசய்ை வைசிய 

மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் வைர்ைல் அைிக்தககளின் நகல்கள் மூன்ைிதன   

அேற்ைின் இந்ைி/ஆங்கில பமாழியாக்கத்துடன் (வைர்ைல் அைிக்தகயின் அசல் 

ேட்டார பமாழியில் இருந்ைால்) அேற்ைிதன பேளியிட்ட மூன்று நாட்களுக்குள் 

சம்பந்ைப்பட்ட ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிக்கு அனுப்பும்படி வகட்டுக் 

பகாள்ளுமாறும் நான் பணிக்கப்பட்டுள்வளன். வமலும், மாைிாித் வைர்ைல் நடத்தை 

ேிைிகளின் பகுைி-VIII-க்கு இணங்க வைர்ைல் அைிக்தகயிலுள்ள 

ைிட்டங்கள்/பகாள்தககள் மற்றும் ோக்குறுைிகள் உள்ளன என்ை 

உறுைிபமாழிதயயும்  ைங்களுதடய வைர்ைல் அைிக்தகயுடன் அளிக்குமாறு 

அதனத்து அரசியல் கட்சிகளும் வகட்டுக் பகாள்ளப்படுகின்ைன. 

2. வைர்ைல் அைிக்தககள் பேளியிடப்பட்ட மூன்று நாட்களுக்குள், அரசியல் 

கட்சிகளிடத்ைிலிருந்தும் வேட்பாளர்களிடத்ைிலிருந்தும் (அேர்கள் ஏவைனும் 

வைர்ைல் அைிக்தகயிதன பேளியிட்டிருந்ைால்) வைர்ைல் அைிக்தகயின் நகல்கள் 

மூன்ைிதனயும் உறுைிபமாழிதயயும் பபற்றுக் பகாள்ளும்படி ைதலதமத் வைர்ைல் 

அைிகாாிகளுக்கு ஆதணயம் உத்ைரேிட்டுள்ளது.  

3. இதுமுைற்பகாண்டு நதடபபைப்வபாகும் வைர்ைல்களுக்கு இந்ை உத்ைரவுகள் 

பபாருந்தும்.  
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c¤juÎ bjhl® v©.147 

அதனத்து அங்கீகாிக்கப்பட்ட வைசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் 

ைதலேர்கள்/பபாதுச்பசயலாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 27.12.2016ஆம் நாளிட்ட 

இந்ைியத் வைர்ைல் ஆதணயத்ைின் 437/6/INST/2016/CCS ஆம் எண் கடிைம் 

பபாருள்: வைர்ைல் அைிக்தககள் சம்பந்ைமான உத்ைரவுகள்- பைாடர்பாக 

   ைாங்கள் அைிந்ைோறு, மாண்பதம உச்ச நீைிமன்ைத்ைின் உத்ைரேின்வபாில், 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் ஆவலாசித்ை பின்னர், வைர்ைல் 

அைிக்தககளுக்கான ேழிகாட்டு ேிைிமுதைகதள ேகுத்து, அேற்தை “அரசியல் 

கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களுக்கு ேழிகாட்டுேைற்கான மாைிாித் வைர்ைல் 

நடத்தை ேிைிகளி”ல் வசர்க்கப்பட்டுள்ளன அதனத்து அரசியல் கட்சிகளும் 

ைங்களுதடய வைர்ைல் அைிக்தககதள பேளியிட்ட பின்னர் அேற்ைிதன 

ஆதணயத்ைிடம் அளிக்கும்படி ஆதணயம் வகட்டுக் பகாள்கிைது. (காண்க: 

பாிந்துதரக் கடிைம்.) 

2.  வமலும், ஒரு அரசியல் கட்சி ைன்னுதடய வைர்ைல் அைிக்தகதய 

பேளியிடும்வபாபைல்லாம் நகல்கள் மூன்ைிதன  அேற்ைின் இந்ைி/ஆங்கில 

பமாழியாக்கத்துடன் (வைர்ைல் அைிக்தகயின் அசலானது ேட்டார பமாழியில் 

இருந்ைால்) அேற்ைிதன பேளியிட்ட மூன்று நாட்களுக்குள் சம்பந்ைப்பட்ட 

ைதலதமத் வைர்ைல் அைிகாாிக்கு அனுப்பி தேக்க வேண்டும். வமலும், அைனுடன் 

மாைிாித் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளின் பகுைி-VIII-க்கிதசோக வைர்ைல் 

அைிக்தகயிலுள்ள ைிட்டங்கள்/பகாள்தககள் மற்றும் ோக்குறுைிகள் உள்ளன 

என்றுள்ளோறு ஒரு உறுைிபமாழிதயயும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

இதுமுைற்பகாண்டு நதடபபைப்வபாகும் வைர்ைல்களுக்கு இது 

பசயற்படுத்ைப்படலாம். 

3. இது குைித்து, ைங்களுதடய கட்சி பசயற்பாட்டாளர்களிடம் உாிய உத்ைரவுகதள 

ேழங்க வேண்டுபமன ைங்கதளக் வகட்டுக்பகாள்ளுமாறு நான் 

பணிக்கப்பட்டுள்வளன். 
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